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Glasilo občine Trzin

Državna proslava v Trzinu
Ob 30-letnici samostojnosti
odkrili spominsko obeležje
Edvardu Peperki

40 let Vrtca Žabica
Strokovni delavci vrtca napisali
pravljico Žabica Živa išče zelene
prijatelje

20-letnica festivala
Trznfest v petih dneh postregel
z 12 dogodki za vse generacije

Muzej na prostem
Prenovljeni kozolec v starem
mestnem jedru že gosti dogodke
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Uvodnik

Odsev,
glasilo občine Trzin
➔ Na naslovnici
Ob dnevu samostojnosti Slovenije je Občina Trzin
na prizorišču bitke v Trzinu izvedla slovesnost s
kulturnim programom. (Foto: Tjaša Jankovič)

V znamenju
jubilejev!
Spoštovane občanke in občani Trzina! Po štirih letih vas znova pozdravljam v uvodniku Odseva. Zdi
se, da sta dva mandata minila v hipu, a v zadnjih

Foto: Helena Kermelj

Kolofon

štirih letih se je zgodilo marsikaj tako v našem kraju
Glavna in odgovorna urednica:
Metka Pravst Primožič, trzin.odsev@gmail.com

kakor tudi meni osebno. Čeprav me je življenjska pot za slabo leto

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

znam vam opisati osebnega zadovoljstva ob vrnitvi v kraj, ki mi je

vodila v drug kraj, sem ves čas spremljala dogajanje v Trzinu. Ne

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

prirasel k srcu! Po izkušnji s selitvijo lahko zdaj z gotovostjo trdim,

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

urednico in da mi je bila tokrat za nadaljnja štiri leta zaupana nalo-

Lektoriranje:
Mirjam Furlan Lapanja

upam pa, da bo čim manj nepredvidljivih dogodkov, ki jih je v naša

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.

da je Trzin zame in za mojo družino tisti pravi dom, ki si ga vsakdo
želi imeti!
Izredno vesela sem tudi, da sem bila avgusta znova izbrana za
ga urejanja našega glasila. Veselim se izzivov, ki jih bo prinesel čas,
življenja vnesel virus. Čeprav smo se v zadnjem obdobju navadili na
prilagajanje trenutnemu stanju, si želim, da bi vam lahko v Odsevu
vedno ponudili obilico dogodkov in zanimivih vsebin s terena.
Letošnje poletje je bilo po »koronskem« zatišju zelo živahno in
upam, da bo tako živahna tudi jesen. V septembrski številki smo
predstavili nekaj pomembnih dogodkov, ki so jih zaznamovali jubileji.
Med njimi naj omenim 40-letno delovanje vrtca Žabica, državno slo-

Glasilo izhaja enkrat mesečno v nakladi 1.500 izvodov.
Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v Trzinu.
ISSN 1408-4902

vesnost ob 30-letnici samostojnosti naše države v Trzinu in 20-let

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

zej na prostem, ne smemo pa spregledati 170-letnice rojstva Ivana

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

nico festivala Trznfest. Pomembna pridobitev za naš kraj je tudi MuHribarja ter številnih dogodkov in dejavnosti, ki jih predstavljamo na
straneh septembrskega Odseva.
Prijetno branje vam želim v imenu celotnega uredništva!

Metka Pravst Primožič,
glavna in odgovorna urednica

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

september 2021

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
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Občinske novice

Naložbe Občine Trzin v poletnem obdobju
in načrtovana dela za jesen
Na Občino Trzin smo naslovili vprašanja glede naložb v poletnem
obdobju in prosili za napoved načrtovanih del v prihodnjih mesecih.
V trzinski občini je bilo kljub poletnemu zatišju dogodkov dokaj živahno na področju obnov.

Ureditev starega vaškega jedra

V okviru gospodarskih javnih služb so poleti potekala izvajanja naložb, o katerih je za Odsev poročal Viktor Torkar. Ureditev starega
vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana je le eden od projektov v naši
občini. »Z izvedbo projekta želi Občina Trzin urediti občinsko cesto od
križišča pri župnišču do križišča pri parkirišču Osnovne šole Trzin, in
sicer z obnovo cestišča, odvodnjavanja, javne razsvetljave, parkirišč
in enostranskega hodnika za pešce, ter zasaditi nov drevored. Hkrati se v okviru projekta ponovno vzpostavi stara pot, ki je potekala
za cerkvijo sv. Florijana,« nam je na kratko pojasnil Torkar, poseben
prispevek o tej naložbi pa objavljamo ločeno v nadaljevanju rubrike
občinskih novic.

Vodovod in kanalizacija

V poletnih mesecih so potekala tudi investicijsko-vzdrževalna dela
na vodovodu, kanalizaciji
in vodovodnih priključkih
v Prešernovi ulici, ki se v
septembru, ko je nastajal
ta prispevek, še niso končala. »V okviru te naložbe
so predvidena dela v Prešernovi ulici od objekta s
hišno številko 13 do konca
ulice, in sicer obnova vodovoda v dolžini 380 m, obnova kanalizacije v dolžini
približno 410 m, obnova 12
vodovodnih priključkov in
prevezava 48 vodovodnih
priključkov, prevezava 16
kanalizacijskih priključkov,
obnova približno 270 met
rov ceste, obnova javne
razsvetljave v dolžini pri Investicijsko vzdrževalna dela na vodovobližno 325 metrov,« smo du, kanalizaciji in vodovodnih priključkih v
Prešernovi ulici
izvedeli od Torkarja.

Urejenost ekoloških otokov

Občina Trzin je to poletje poskrbela tudi za lepšo ureditev ekoloških
otokov na različnih mestih po Trzinu. Rok Stenko z Občine Trzin nam
je pojasnil, da so na področju gospodarskih javnih služb v tem letu
izdelali nov ekološki otok na Ongru. »Obenem sta se prenovila ekološka otoka v Kidričevi ulici ter na Ljubljanski cesti ob Centru Ivana

Ekološki otok Onger
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Hribarja,« je dodal višji svetovalec župana za prostor in GJS. Na tem
mestu pozivamo občane, da tudi sami poskrbijo za urejenost ekološ
kih otokov z ustreznim ločevanjem smeti. Opažamo, da se predvsem
zabojniki za papir hitro zapolnijo, papir pa veter nato raznaša po zelenici. Zato prosimo občane, da kartonske škatle razstavijo in sploščijo,
da te v zabojniku ne bodo po nepotrebnem zavzemale prostora.

Muzej na prostem

O naložbah na področju družbenih dejavnosti v poletnem obdobju nam je poročal Matjaž Erčulj.
Med pomembnejšimi je zagotovo
odprtje muzeja na prostem, kjer
so letos prenovili staro kmečko orodje, uredili parkirišče in
tla pod kozolcem ter namestili
sončno elektrarno. Prispevek na
to temo je pripravila Barbara Kopač, najdete pa ga lahko na naslednjih straneh Odseva.

Muzej na prostem že gosti številne
dogodke.

Novosti za športne navdušence

»V športno rekreativnem parku Trzin Mlake smo namestili zunanjo
mizo za namizni tenis,« je povedal Erčulj. Novost, ki so se jo razveselili
številni trzinski otroci, pa je igralo vlečnica. »Zamenjali smo tudi dve
košarkarski tabli in vrtiljak,« je še poročal Erčulj in dodal, da so dela
potekala tudi v šoli. »V Osnovni šoli Trzin smo zamenjali glavno vodovodno cev in prenovili tla na spodnjem hodniku in v jedilnici.«

Žičnica v športno rekreativnem parku Mlake

Učna pot Mlake

Ana Movrin je za Odsev poročala o naložbah s področja okolja in
prostora. »V okviru projekta Mala barja – Marja se ureja Učna pot
Mlake. Leseni podest je izdelan, jeseni pa bo v okolici podesta postavljenih še pet informacijskih točk na temo mokrišč,« smo izvedeli
od višje svetovalke župana za okolje in prostor, ki nas je za več informacij napotila na spletno stran https://www.malabarja-marja.
si/v-mlakah-pri-trzinu-nastaja-ucna-pot/.

Na Učni poti Mlake bo v okolici podesta postavljenih še pet informacijskih
točk na temo mokrišč.

Občinske novice
Dom zaščite in reševanja

Po dolgih letih pričakovanj bo letošnja jesen vesela tudi za trzinske gasilce, člane civilne zaščite in društva, ki bodo svoje prostore dobila v novi stavbi. »Jeseni bo
končana gradnja Doma zaščite in reševanja. Dobavljena bo tudi notranja oprema
za objekt,« nam je zaupala Ana Movrin. Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za
pravne in splošne zadeve, pa je dopolnil informacijo o naložbah. »Na področju
družbenih dejavnosti poteka tudi ureditev Centra modrosti in vitalnosti, v okviru
projekta LAS bomo opremili prvo nadstropje večnamenskega dela v domu.«

Neustrezna cev na Blatnici

Ob zaklonišču Kidričeve ulice so v začetku septembra začela padati
drevesa, kar je zagotovo vznemirilo marsikaterega občana. Na občini

so nam pojasnili, zakaj je tak poseg potreben. Viktor Torkar nam je
povedal, da je predvidena zamenjava hidravlično neustrezne cevi na
Blatnici v Trzinu. »S projektom je predvidena zamenjava sedanje cevi
dimenzije 1,2 m s škatlastim prepustom dimenzij 2,5 x 1,3 m, in sicer
od zaklonišča v Kidričevi ulici do štiripasovnice, s čimer se izboljša
poplavna varnost na tem delu Občine Trzin.« Tako je na kratko povzel
Torkar, ki je za občinske novice pripravil podrobnejši prispevek o tej
naložbi. Objavljamo ga v nadaljevanju občinskih novic.
Metka Pravst Primožič
Foto: Občina Trzin in MPP

Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Občina Trzin je v letu 2020 uspešno kandidirala na javnem pozivu
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2019, in sicer za ureditev starega
vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana. V decembru lani je od Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o odobritvi
99.999,75 evra. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skupna
vrednost projekta je 247.039,47 evrov.
Namen projekta je celovita ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi
sv. Florijana. Občina Trzin ima na območju ob cerkvi neurejeno infrastrukturo. Z izvedbo projekta želi urediti občinsko cesto od križišča pri
župnišču do križišča pri parkirišču Osnovne šole Trzin, in sicer z obnovo cestišča, odvodnjavanja, javne razsvetljave, parkirišč in enostranskega hodnika za pešce, ter zasaditi nov drevored. Hkrati se v okviru
projekta znova ureja stara pot, ki je potekala za cerkvijo sv. Florijana.
Po podatkih župnije Trzin je pot obstajala že v letih 1725–33, saj je
bila prva gotska cerkev obrnjena nasprotno od sedanje, tako da je bil
vhod pod zvonikom. Pot je bila zaraščena vse do predlanskega polet
ja, ob sečnji gozda za cerkvijo so jo vzpostavili za vlako. Občina Trzin
želi pot urediti v pešpot in tako celostno urediti območje ob cerkvi. Z
izvedbo projekta na območju zavarovane sakralne stavbne dediščine
se bodo izboljšale bivalne razmere v tem delu naselja, povečalo se bo
število obiskovalcev vaškega jedra, omogočena bosta izvedba večje-

ga števila prireditev in ohranjanje kulturne identitete Trzina. Najpomembnejša rezultata projekta sta tako razvoj in nadgradnja manjše
osnovne lokalne infrastrukture.
V avgustu je izvajalec asfaltiral cesto, tako da je že vidna končna
podoba vaškega jedra. Treba je še zasaditi drevored in urediti okolico
gradbišča.
Viktor Torkar, Občina Trzin

Prenova cevi v potoku Blatnica
Občina Trzin obvešča občane in občanke, da se je lotila prenove
vgrajenih cevi v potoku Blatnica, ki so po izvedenih hidrološko hidravličnih študijah neustrezne. S prenovo bo povečala dimenzije cevi v
potoku Blatnica.
Občina Trzin je namreč sklenila pogodbo o ureditvi medsebojnih
razmerij zaradi financiranja zamenjave hidravlično neustreznih cevi
na Blatnici v Trzinu s podjetjem Hidrotehnik d. o. o. in Direkcijo Repub
like Slovenije za vode.
Izvajanje del je predvideno v več fazah. V začetku septembra so že
posekali drevesa na območju gradbišča. S projektom je predvidena
zamenjava sedanjih cevi dimenzije 1,2 m s škatlastim prepustom dimenzij 2,5 x 1,3 m, in sicer od zaklonišča v Kidričevi ulici do štiripasovnice. V času del bo izvedena zapora ceste, ki bo potekala v več fazah.
Za kolesarje in pešce, ki vsak dan uporabljajo pot do Obrtno-indus
trijske cone Trzin, bo dostop mimo gradbišča predviden po začasni
makadamski poti.
Hkrati sporočamo, da se je Direkcija Republike Slovenije za vode
lotila ureditve struge potoka Blatnica severno od zaklonišča v Kidričevi ulici, in sicer vse do gostilne Trzinka. Začetek del je predviden v
septembru. Predvidena sta posek grmovja in dreves ter odstranitev
naplavin.
Viktor Torkar, Občina Trzin
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Vas kaj moti? Pišite nam!
Spoštovane občanke in občani Trzina, vabimo vas, da našemu
uredništvu sporočite svoja opažanja in vprašanja, ki so povezana z delovanjem Občine Trzin. Vaša opažanja bomo objavili,
vprašanja pa predali pristojnim. Odgovore in pojasnila bomo
nato objavljali na straneh občinskega glasila Odsev.
Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov:
trzin.odsev@gmail.com.
Uredništvo Odseva
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Občinske novice

Zakaj je poleti potrebna preventivna
dezinfekcija pitne vode?
Vir pitne vode za občino Trzin so vodonosniki na Domžalsko-Mengeškem polju. Pitna voda iz teh virov je odlične kakovosti in v običajnih razmerah dezinfekcija pred pošiljanjem v javni vodovodni sistem
ni potrebna – voda se v javno vodovodno omrežje pošilja takšna,
kakršna se načrpa. Zaradi visokih temperatur in hkrati manjše porabe pitne vode ob dopustih pa se v poletnem času izvaja preventivna
dezinfekcija pitne vode s klorovim preparatom, kar lahko v nekaterih
primerih povzroči spremenjen okus in vonj pitne vode.

Dezinfekcija s klorovim preparatom je varna
in učinkovita

Dejstvo je, da je pitna voda na svoji poti od vodnega vira do pipe
izpostavljena različnim razmeram, ki vplivajo na njeno kakovost. V
vročih poletnih dneh se temperatura vode zaradi visokih zunanjih
temperatur in manjše porabe vode zaradi dopustov v javnem vodovodu, predvsem pa v internih napeljavah za distribucijo vode po objektu
dvigne. Višje temperature vode so ugodne za razvoj mikroorganizmov
v vodovodnem omrežju, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode.
Zato se za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in uporabe pitne
vode brez omejitev v času visokih temperatur izvaja začasna preventivna dezinfekcija pitne vode s klorovim preparatom. V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006,
25/2009 in 74/2015) je mejna dovoljena koncentracija klora v pitni
vodi 0,3 mg/l, preventivno dezinfekcijo pa izvajamo v koncentracijah
do največ 0,20 mg/l. Voda je torej tudi v tem času zdravstveno ustrez
na in popolnoma varna za uporabo brez omejitev.

Prosti klor kot dezinfekcijsko sredstvo v vodi
je brez barve, vonja in okusa

Zavedati se je treba, da prosti klor kot dezinfekcijsko sredstvo v vodi
nima barve, vonja in okusa. Če se zazna klor, to pomeni, da je klor reagiral v stiku z mikroorganizmi v vodi, ki pa so lahko posledica stare instalacije, slepih rokavov oziroma zastajanja vode v sistemu in podobno. Če na javnem vodovodnem sistemu ni posebnosti in iz pipe teče
voda z vonjem po kloru, je treba preveriti stanje interne napeljave.

Kakovost vode, ki priteče iz pipe, je odvisna
tudi od stanja hišnega vodovodnega omrežja

Prednost dezinfekcije pitne vode s klorom je, da zagotavlja dezinfekcijo po celotnem omrežju, vse do pipe posameznega uporabnika.

Voda na vodnem viru je namreč tudi poleti odlične kakovosti, težave
pa se lahko pojavijo na poti vode po vodovodnem omrežju, največkrat
na internih napeljavah hiš. Kakovost pitne vode na pipi v objektu je
namreč odvisna tako od javnega vodovodnega sistema kakor od internih inštalacij od odjemnega mesta naprej, ki so v zelo različnem
stanju (stare/nove inštalacije, redna/neredna poraba vode na vseh
izlivih, daljše odsotnosti, slepi rokavi, neustrezno vzdrževanje raznih
naprav na interni inštalaciji, kot so na primer filtri …).
Za kakovost vode, ki priteče iz pipe, je pomembno, da se voda na
vseh izlivih v stavbi redno porablja. Če voda v določenem delu hiš
nega omrežja zastaja (ker se tam voda ne porablja redno), je treba
tedensko izpirati do ustalitve temperature vode. Voda, ki zastaja, je v
tistem delu namreč lahko oporečna, vpliva pa tudi na kakovost vode
v delu omrežja, kjer se redno porablja, zato predlagamo izpiranje na
vseh izlivih oziroma pipah vsaj dve minuti oziroma do ustalitve temperature. Izpiranje je priporočljivo tudi po daljši odsotnosti (na primer
po dopustu).
Poleg tega je pomembno, da so naprave na interni napeljavi (na primer grelniki vode, morebitni filtri) vzdrževane v skladu z navodili proizvajalca. Priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(www.nijz.si/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-hisnega-vodovodnega-omrezja).

Kakovost vode v javnem vodovodnem
omrežju stalno nadzorujemo

Kakovost vode v javnem vodovodnem sistemu ves čas skrbno nadzorujemo. Kljub temu vsako pritožbo glede kakovosti vode obravnavamo resno in preverimo stanje na terenu. V veliki večini primerov
ugotovimo, da težava ne nastaja na javnem vodovodnem sistemu, in
skupaj z uporabniki običajno tudi najdemo vzrok za slabšo kakovost
vode v hišnem vodovodnem omrežju.
V primeru dvoma o kakovosti vode uporabniki obvestijo, da preverimo stanje ter po potrebi ukrepamo oziroma podamo ustrezna priporočila.
Prodnik
Če imate glede dezinfekcije pitne vode še kakšno vprašanje, nam ga
lahko pošljete na elektronski naslov: trzin.odsev@gmail.com.

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
Občane Trzina obveščamo, da je s 1. julijem v okviru Zdravstvenega
doma Domžale začel delovati novi Center za duševno zdravje otrok in
mladostnikov.
»Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) ima
osrednjo vlogo pri varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.
V CZDOM lahko strokovno podporo in pomoč dobijo otroci, mladost
niki in njihovi starši, ki potrebujejo podporo ali pomoč pri reševanju
stisk ali ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja. CDZOM si prizadeva za preprečevanje, pravočasno ukrepanje, učinkovito zdravljenje
duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic,« je zapisano na uradni strani Zdravstvenega doma Domžale, saj CDZOM
deluje v zdravstvenih domovih na primarni zdravstveni ravni, sestavlja
pa ga ekipa avtonomnih strokovnjakov s področja duševnega zdravja. V CDZOM Domžale sodelujejo klinični psiholog, psiholog, logoped,
specialni pedagog, socialna delavka, delovni terapevt, medicinska
sestra. Vsi ti strokovnjaki sodelujejo pri delu z otrokom, mladostnikom
in njegovo družino ter drugimi socialnimi sistemi, v katere je otrok
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vključen. Za vse starše pa še pomembna informacija, kako se naročiti
na prvi pregled.

Naročanje

Na prvi pregled se lahko naročite z napotno listino (obvezna za
specialista klinične psihologije) ali brez nje. Osebno naročanje v
ordinacijskem času ambulante za zdaj ni mogoče, je pa možno po
telefonu na telefonsko številko (01) 7245 228 v ponedeljek in torek od 12. ure do 19.30 ter v sredo, četrtek in petek od 7. do 14.
ure. Na pregled se je mogoče naročiti tudi z elektronsko pošto na
cdzom@zd-domzale.si ali po navadni pošti na naslov: Zdravstveni
dom Domžale, CDZOM, Mestni trg 2, 1230 Domžale.
CDZOM Domžale deluje za občine Domžale, Lukovica, Moravče,
Mengeš, Trzin, Dol pri Ljubljani, Kamnik in Komenda. Za jesen je napovedano uradno odprtje, o delovanju centra pa bomo še podrobneje
pisali.
MPP

Trzin'c vas gleda

Poskrbimo, da bo Trzin urejen in čist!
Pozivamo občanke in občane Občine Trzin, da jeseni poskrbijo za
urejenost živih meja in dreves, ki segajo na javne površine. Pozivamo
tudi, da dosledno upoštevajo termin, v katerem je dovoljeno odlaganje zelenega odreza na že znanih lokacijah. Obvestilo gospodinjstvom
o mestih jesenskega zbiranja in odvoza ostankov zelenega odreza na
območju občine Trzin objavljamo na strani 29 in vse prebivalce Trzina
naprošamo, da na mestih za zbiranje zelenega odreza ne odlagajo
vejevja in listja pred začetkom zbiranja, ki je predvideno za 1. oktober.
Prav tako prosimo, da zelenega odreza ne odlagajo na zbirališčih po
poteku organizirane jesenske akcije, ki se bo končala 2. novembra
2021. Večje količine zelenega odreza zunaj občinsko določenega termina zbiranja lahko vsi uporabniki, ki so vključeni v javno službo zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, brezplačno predajo v Centru za
ravnanje z odpadki Dob.
Besedilo in foto: MPP

Na zimo pripravljeno
kolo
Letošnja jesen bo očitno hladna, saj so nekateri lastniki na to že
pripravili svoja kolesa. Upajmo, da »zelenec« v ozadju ni napoved za
zeleno zimo. Oba – kolo in vlak – smo pred dnevi ujeli na železniški
postaji Trzin Mlake. Še bolj veseli bomo, če bodo namesto zelenega
»starodobnika« večkrat pripeljal novi »Švicar«, v katerem poleti veliko
manj »švicamo«, saj ima sodobne podnebne (klimatske) naprave.
Foto: Miha Pavšek

Sofinanciranje vozovnic IJPP za dijake in študente iz občine Trzin v
šolskem letu 2021/22 v vrednosti 15 % cene mesečne, polletne
ali letne vozovnice
Obveščamo vas, da Občina Trzin tudi v novem šolskem letu 2021/22
sofinancira nakup vozovnic IJPP za dijake in študente iz občine Trzin v
vrednosti 15 % cene mesečne, polletne ali letne vozovnice.
Subvencija velja za primestni promet.
Subvencijo je od 25. avgusta 2021 dalje mogoče uveljavljati pri nakupu vozovnice le na prodajnih mestih družbe Arriva, d. o. o.: Avtobus

na postaja Kamnik, Maistrova ulica 18, Kamnik, in Alpetour potovalna agencija, turistična poslovalnica Domžale, Ljubljanska cesta 82,
Domžale. Dijaki in študenti, ki bodo vozovnico kupili na drugih prodajnih mestih ali spletu, lahko subvencijo uveljavijo pozneje, in sicer v
mesecu, v katerem so kupili vozovnico.
Več informacij o nakupu vozovnice IJPP: https://nakup.ijpp.si/

Ali kdaj pomislite na prevoz z avtobusom ali vlakom?
Trzin ima to prednost, da lahko njegovi prebivalci uporabljamo ne
le medkrajevni avtobusni prevoz, ampak lahko na več postajah skočimo tudi na vlak. Ob tem velja opomniti občane, da je ministrstvo za
infrastrukturo 1. julija letos uvedlo dve novi vozovnici za potovanje z
medkrajevnim avtobusnim javnim potniškim prometom in domačim
železniškim prometom.

30. junija 2022 lahko potovali s 75 % popustom na vse enotne vozovnice v medkrajevnem avtobusnem in domačem železniškem prometu,« so zapisali na spletni strani ministrstva za infrastrukturo in
pojasnili, da so te ugodnosti uvedli za dodatno spodbudo za oživitev
javnega potniškega prometa ene najbolj trajnostnih oblik mobilnosti
po epidemiji covida-19.

Vikend vozovnica za družine in skupine
potnikov

Namesto avta uporabljajte javni potniški
promet

Nova vikend vozovnica za družine in skupine potnikov omogoča družinam ali skupinam potnikov do pet ali do deset oseb, med katerimi je
vsaj en otrok v starosti do 14 let, neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v
obdobju štirih zaporednih dni. Cena vozovnice za skupine do pet oseb
je 15 evrov, 30 evrov pa bo za vozovnico odštela skupina do deset oseb.

Popusti za potovanja ob koncu tedna

Lahko pa izkoristite vikend popust v višini 75 odstotkov. »Potujoči
bodo vse sobote, nedelje in praznike v obdobju od 1. julija 2021 do
september 2021

Ministrstvo za infrastrukturo s ponudbo novih vozovnic tako poziva
vse potujoče, posebej pa družine in skupine, ki so pretežno vezane na
potovanja z avtomobili, da preizkusijo prednosti potovanja z javnim
potniškim prometom pod posebno ugodnimi pogoji, ki bodo za zdaj
veljale do konca junija 2022. Glede na odziv potujoče javnosti se bo
ministrstvo nato odločilo o trajni uvedbi tovrstnih popustov in ugod
nosti.
MPP
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Ob 30-letnici samostojnosti odkrili spominsko
obeležje Edvardu Peperki
Občina Trzin je ob dnevu samostojnosti Slovenije na prizorišču bitke v Trzinu pripravila slovesnost s kulturnim programom, na kateri so 27. junija na mostu slovesno dvignili zastavo
in ob sprehajalni poti ob Pšati odkrili in blagoslovili spominsko obeležje Edvardu Peperku.
Prireditev, ki so se je udeležili nekateri predstavniki politike, Katoliške cerkve, Peperkova
družina in občani, so izvedli ob upoštevanju takrat veljavnih vladnih ukrepov, vezanih na
preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Občinsko proslavo so si ogledali nekateri najvišji predstavniki oblasti, vabilu pa so se je odzvala tudi družina Edvarda Peperka.

Letos mineva 30 let samostojnosti naše države, ki jo je junija 1991
zaznamovala desetdnevna vojna s pripadniki JLA. Ena od bitk je potekala tudi v Trzinu in je bila usodna za takrat petindvajsetletnega pripadnika Teritorialne obrambe, Edvarda Peperka iz Kamnika. Na občini
so se odločili, da mu v spomin postavijo spominsko obeležje. »Zame
kot Slovenca, ki je živel tudi v prejšnjem sistemu, imata osamosvojitev
in nastanek samostojne države Slovenije v mojem srcu posebno mesto.
Odkar živim v Trzinu, menim, da se ne zavedamo pomembne vloge, ki jo
je v procesu osamosvojitve odigral naš kraj. 30. obletnica nastanka samostojen države je bila lepa priložnost, da to popravimo in tudi navzven
poudarimo dejstvo, da je Trzin kraj, ki je ponosen na svojo vlogo pri nas
tanku naše države. Zato sem lani na eni izmed jesenskih sej občinskega
sveta predlagal, da postavimo obeležje, ki nas bo na to spominjalo vsak
dan. Hkrati sem se ponudil, da ta projekt tudi vodim. Ideja je bila, da na
mestu, kjer je potekala bitka, postavimo jambor s slovensko zastavo in
spominsko obeležje. K zasnovi obeležja smo povabili arhitekta Roka Benda. Kmalu nam je predstavil zamisel, ki smo jo pozneje uresničili,« nam je
povedal podžupan Rado Gladek. »Zdelo se nam je prav, da ob odkritju
pripravimo primerno slovesnost. Ker ima z organizacijo prireditev največ
izkušenj Matjaž Erčulj, sva se povezala in na začetku predvsem zbirala

zamisli o zasnovi prireditve. Ena prvih zamisli je seveda bila, da na prireditev povabimo predsednika države in predsednika vlade.«
Pri pripravi prireditve so sodelovali številni. S pomočjo veteranskega
združenja so k slovesnosti pritegnili letalski enoti Slovenske vojske in
policije, ki sta program popestrili s preletom policijskega helikopterja
in treh vojaških letal. »Tako policija kakor vojska sta se odzvali in pred
prireditvijo pripravili tudi tehnično predstavitev svoje opreme. Prostor za
izvedbo nam je brezplačno odstopilo podjetje Avto Debevc d. o. o., za
kar se mu zahvaljujem. Hvaležen sem tudi slovenski policiji in gasilcem
našega gasilskega društva, ki so poskrbeli, da je bila prireditev tudi z
varnostnega vidika izvedena po vseh predpisih. Tehnično izvedbo pa smo
zaupali podjetju iz Domžal Partinet d. o. o.« Priprave na večerno slovesnost so se začele že dopoldne. »Najbrž ni treba posebej poudarjati
nervoze, ki sva jo z Matjažem občutila na dan prireditve. Že od jutra so
potekala dela s postavitvijo prizorišča in večer oziroma začetek prireditve
je bil hitro tukaj. Prireditev je potekala odlično in na koncu se nama je
z Matjažem odvalil kamen od srca,« nam je zaupal Gladek in dodal:
»Še danes sem ponosen na besede predsednika države, ki je ob odkritju
spominskega obeležja poudaril, da se redko zgodi, da bi bila na prireditvi
prisotna tako predsednik države kakor predsednik vlade, še redkeje pa, da
sta oba tudi govornika. Največ pa mi je pomenil objem žene pokojnega
Edvarda Peperka, ki se mi je s solzami v očeh zahvalila za to, kar smo v
spomin Edvardu storili v Trzinu.«
Spominsko obeležje je ob Peperkovi družini slavnostno odkril predsednik republike Borut Pahor. Ob tem je v kratkem nagovoru poudaril,
da enotnost ljudstva v času našega osamosvajanja pomeni vrednost
no središče naše nacije in spoznanje, da smo sposobni velikih dejanj:
če delamo skupaj, če gradimo na tistem, kar nam je skupno, če znamo premoščati razlike, ki so običajne za demokratično družbo, in če
imamo velike cilje. »Vse spremembe, ki nas čakajo v 21. stoletju, in tiste
po tem, gledamo z velikim upanjem tudi vsled izkušnje, ki smo jo imeli z
osamosvajanjem in ustanovitvijo naše države.«
Daljši je bil govor slavnostnega govornika prireditve, predsednika
vlade RS, Janeza Janše, v katerem se je spomnil prelomnih dogodkov
pred tridesetimi leti: na ta dan je takrat na različnih koncih Slovenije hkrati potekalo 75 različno intenzivnih oboroženih spopadov. Za

Pred slovesnostjo je bil na parkirišču pri Avto Debevc mogoč ogled dela policijske in vojaške tehnike.
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mnoge od njih takrat niti niso vedeli. Ob tem je poudaril, da bila enot
nost delovanja slovenske Teritorialne obrambe in slovenske policije
ključnega pomena za zmago. »V tistih dneh smo se borili, pogajali,
popuščali, zaostrovali, kar je bilo pač potrebno. Takrat Slovenija ni
zmagala, ker bi se vse vodilo iz centra. Zmagala je iniciativa posameznih poveljnikov TO in policije. Večinoma niso bili profesionalci in
večinoma so se odločili prav. In te pravilne odločitve so skovale zmago

v vojni za Slovenijo,« je poudaril in dodal, da je bila v Trzinu dosežena
ena od pomembnih zmag. V svojem skoraj dvajsetminutnemu govoru
je med drugim poudaril tudi, da je dobra prihodnost odvisna od tega,
koliko smo sposobni združiti svoje moči ter iz različnih programov
in različnih mišljenj izbrati najboljše – kar smo dokazali pred tremi
desetletji. Poleg tega je čestital županu za to, da smo ena najuspeš
nejših slovenskih občin, ki se z vsemi razvojnimi izzivi spopada tako,
da napreduje.
Župan Trzina Peter Ložar pa je v pozdravnem nagovoru ob svojih
spominih na takratno dogajanje v Trzinu poudaril, da so se plemenite
ideje izpred tridesetih let nekako izgubile. »Zato je taka obletnica prilika, da se zberemo skupaj vsi, ki smo takrat podpirali idejo naše samos
tojnosti. Da poskušamo razumeti drug drugega in da vsi stopimo korak
nazaj, se zamislimo in poskusimo spet najti tiste vrednote, ki so nas zedinile pred tridesetimi leti.« Padlega Peperka se je spomnil z besedami:
»Peperko je bil eden izmed nas. Človek, ki se je odzval klicu domovine in
zanjo umrl. Prav je, da se vrne med nas.«
Slovesnost je suvereno vodil znani radijski novinar Jure Sešek, v
kulturnem programu pa so sodelovali Orkester slovenske policije, sopranistka Alenka Gotar, basist Zoran Potočan, Tone Ftičar ter pevca
Vesna Zornik in Anže Šuštar. Ob tem si je občinstvo ogledalo tudi
nekajminutni filmski prikaz trzinske bitke in filmsko upodobitev Zdrav
ljice, ki predstavlja temeljno idejo evropskega povezovanja – življenje
v miru. Ta promocijski film slovenskega predsedovanja Svetu EU je
posnel režiser Mitja Okorn. Minister za obrambo Matej Tonin pa je
simbolno izbranim veteranom vojne za Slovenijo podelil spominski
bojni znak vojašnice 1991. Drugim so priznanja ob koncu prireditve
podelili njihovi poveljniki na ploščadi med bloki, kjer se je nadaljevalo druženje vseh obiskovalcev prireditve. Slavnostne prireditve so se
med drugim udeležili tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca,
ministra Simona Kustec in Janez Ciglar Kralj, nekateri poslanci Evropskega parlamenta, državnega zbora in državnega sveta ter župani
in občinski svetniki naše in sosednjih občin. Prireditev so si ogledali
tudi takratni poveljnik specialne enote policije Vinko Beznik, takratni
minister za notranje zadeve Igor Bavčar, veterani vojne za Slovenijo
ter iz ozadja občani Trzina in okolice. Posnetek slovesnosti si lahko
ogledate na: https://www.youtube.com/watch?v=3h0qWu_8INI.
Tanja Jankovič
Foto: Tjaša in Tanja Jankovič

Na slovesnosti so sodelovali tudi praporščaki Zveze veteranov vojne za
Slovenijo in pripadniki Garde Slovenske vojske.

Na slovesnosti so govorili predsednik RS Borut Pahor, predsednik Vlade
RS Janez Janša in župan Peter Ložar, ljubljanski pomožni škof msgr. Franc
Šuštar pa je blagoslovil spominsko obeležje, posvečeno Edvardu Peperku.

september 2021
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20-letnica festivala Trznfest: Da bi le še
(malo bolj) trzali!
Res je, da je Trznfest že pred pandemijo covida 19 rad spreminjal
termine – v časih, ko je bil še Trzinska pomlad, je potekal kar nekaj
koncev tedna zaporedoma v maju in juniju – da bo en termin preskočil,
pa si ni nihče predstavljal. Po zgledu olimpijskih iger Tokio 2020 bi
lahko rekli, da je bil letos tudi Trznfest 2020, a smo mu organizatorji
vseeno nadeli pravo letnico in izvedli pravo, 20-letnico.
V petih festivalskih dneh, ki so se zvrstili v tednu dni, smo pripravili
kar 12 dogodkov, začenši z Ledeno dirko, v kateri se je letos pomerilo
deset ekip.

V večernih urah je sledil še nastop izvajalcev glasbe legendarnega
kralja rock'n'rolla, Elvisa Presleyja, skupine Sam's Fever, in večina je
zaplesala in zapela z nastopajočimi. Pevec Samuel Hudl se je med
obiskovalci počutil odlično in del koncerta prepeval med plešočim občinstvom.
Med odmorom za bend je bil čas za tradicionalni izbor miss Trznfes
ta, ki se mu je pridružila tudi letošnja novost, izbor za mistra Trznfes
ta 2021. Trzin je dobil zmagovalko Tjašo Gradišar, ki je prepričala s
svojimi igralsko-manekenskimi pozami, in zmagovalca Matijo Šmuca,
ki je bučno občinstvo prepričal z obvladovanjem klasičnega sesalnik,
katerega robotska različica je bila tudi njegova nagrada. »Samova
vročica« je po izboru nadaljevala z venčkom Elvisovih uspešnic.
Najpestrejši in tudi najbolj družinsko obarvani dan je bil Lučkin
rojstni dan v nedeljo 29. avgusta. Z dogajanjem nabito praznovanje je
začel Teater Cizamo z ulično animacijo Bejbibum in umetelnim modeliranjem balonov, osupnili pa smo ob nastopu akrobata in uličnega
umetnika Erica Adonbile iz Gane, ki je spretno vrtel lavorje, požiral
ogenj, umetelno premetaval klobuke in skakal skozi ognjene obroče.

Ledena dirka je letos k sodelovanju privabila deset ekip.

Znova sta pri izvedbi Ledene dirke združila moči šport in kultura, saj
so člani ŠD Trzin organizirali športni del zabavne nošnje ledu na nosilih s primernim merjenjem točkovanja, kulturniki pa so poskrbeli za
zabavne ovire. Interesa za izvedbo tekmovanja talentov letos ni bilo,
zato smo sončno festivalsko soboto 28. avgusta nadaljevali s komikom Perico Jerkovićem, ki je pripravil aktualen nastop, ko je komično
razlagal svoje videnje koronskega stanja in tudi preteklih dogodivščin
na dopustovanju z družino.

Nastop Perice Jerkovića
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Otrokom je med predstavo Erica Adonbile iz Gane večkrat zastal dih.

Tretja po vrsti je bila ulična predstava
Legenda o Erazmu Predjamskem. V njej
sta bila poklicna igralca le dva, domačin
Andrej Zupanc in nekdanji Trzinec, igralec Jure Lajovic. Pet naključno izbranih
igralcev iz občinstva pa bi prav lahko najeli za prihodnje ponovitve, tako odlični
so bili.
Predstava nas je dodobra nasmejala,
potem pa smo skočili v plesno-cirkuške
vode in obstali odprtih ust ob predstavi
Oni v izvedbi Plesnega kluba Kazina, v
kateri so plesalci izvajali vratolomne akrobacije, žonglirali, skandirali in postavili
celo človeško piramido, na vrhu katere
je žonglirala ena od plesalk. Resnično
navdušujoča in aktualna predstava!

Ulična predstava Legenda o
Erazmu Predjamskem

Človeška piramida v izvedbi Plesnega kluba Kazina

V našem kraju
Med posamičnimi dogodki nas je zabavala akustična zasedba večjega Ansambla Ikebana, Suho cvetje, ki je tudi pospremila prihod naše
Lučke, deklice z regratovo lučko, ki nas že leta spremlja kot javna podoba, utelesila pa jo je predsednica KUD-a, Aleksandra Kmetič.
Lučka je v spremstvu čarodeja na hoduljah prifrčala z velikaaaansko regratovo lučko, in ko smo ji zapeli »vse najboljše«, sta sledila še
bruhanje ognja in ognjemet iz klobuka. Stari in mladi smo se nato
posladkali z unikatno lizika torto in nadaljevali veseljačenje z zabavnim programom glasbenikov iz Suhega cvetja.
Tadej Golob in Marjan Žiberna

Že naslednji dan, v petek, 3. septembra, so oder na dogodku, poimenovanem Fuzija novih svetov, zasedli mladi bendi in predstavili
ustvarjalne presežke najnovejše domače glasbene scene. Kar trije so
se zvrstili na 48 kvadratnih metrov velikem odru Trznfesta. Prvi so
nastopili Kamničani Before Time, sledili so mlada (t)reperka Neža Mihelič, ki v spremstvu soreperja Jančija ustvarja pod imenom Žena, ter
»vesoljci« iz skupine Spaceship Earth. Za pijačo je poskrbela trzinska
kavarna Kafetarna. Z združenimi močmi smo kudovci, Občina Trzin,
Kafetarna in Prevozi Sinička mladim in mladim po srcu omogočili koncert alternativne glasbe. Podobnih dogodkov bi v Trzinu lahko bilo še
veliko, saj je bilo vzdušje med 150-glavo množico odlično.
Zabava z glasbeniki iz Suhega cvetja

Oba festivalska dneva smo uživali ob pokušanju tajske in slovensko-argentinske hrane, penečih vin in butičnega piva, posebne kave in
limonade, kar vse so pripravili gostinski ponudniki Mango Tree, Caminito, Picollo Bar in Tri Marije Coffee Trailer. Nekaj malce drugačnega,
za vse okuse!
Torek, zadnji dan avgusta, je bil mirnejši. Po dolgem premoru od lanskega marca je bila znova na sporedu gledališka predstava, komedija
Govorice v izvedbi Kulturnega društva Bohinjska Bela.
Nastopajoči mladi bend Before Time

Gledališka predstava Govorice

Belanci so vremenskim razmeram navkljub (kazalo je na hudo nevihto) predstavo na zunanjem prizorišču izvedli enkratno. Bili so glasni
in uigrani, komedija pa je že kar gledališka klasika, delo Neila Simona. Zunanji gledališki nastop v okviru Trznfesta je sicer precejšnja
redkost, večerni hlad konec letošnjega avgusta pa je pri marsikom
povzročil, da je oblekel zimsko vrhnje oblačilo. Nič ne de, zaradi smeha
je obiskovalce malo manj zeblo.
Četrtek je bil prava poslastica za ljubitelje dobre knjige, resnejše
domače nadaljevanke in tudi alpinizma. V idiličnem okolju Tomšlnovega toplarja na Jemčevi cesti, kjer je novonastali trzinski muzej na
prostem, smo gostili Tadeja Goloba, kresnikovega nagrajenca, z njim v
utečenem prijateljskem pogovoru je bil moderator kulturnega večera,
novinar Marjan Žiberna. Polna sedišča pod toplarjem in zanimiv večer
sta se s predvidene dobre ure podaljšala kar do enajste zvečer. Hlad
na drugi septembrski dan namreč ni bil več tako izrazit, zato je bilo
lažje ostati in poslušati zanimivo pripovedovanje.
september 2021

Ko se ozremo nazaj, ugotavljamo, da kljub vsem omejitvam ni bilo
tako težko izvesti festivala, v bistvu nič kaj dosti težje kot v prejšnja
leta. Na žalost pa ugotavljamo tudi, da s(m)o se ljudje precej polenili,
kar se obiskovanja prireditev tiče. Zaradi velikega pomanjkanja prireditev v Trzinu (v primerjavi z izredno pestrim dogajanjem pred epidemijo) smo pričakovali, da se bo skoraj edinega dogodka v preteklem
letu in pol (če izvzamemo prireditev ob 30. obletnici bitke ter prireditev Trzink) udeležilo veliko več ljudi. Predvsem je na večini prireditev
manjkala srednja generacija obiskovalcev od 25. do 40. leta, medtem
ko so bili starejši, otroci, mladostniki in tudi družine dobro zastopani.
Vzroke za to bi lahko iskali marsikje; morda v državni zahtevi po preverjanju PC T, morda v neobveščenosti o dogodkih (o čemer dvomimo),
v preobremenjenosti, lovljenju zadnjih sončnih žarkov na morju? Zagotovo pa se v ozadju pojavi tudi misel, da ste se odvadili kulturnih
prireditev. To pa je najstrašljivejši vzrok izostanka s Trznfesta, če je
za koga resničen. Če ni občinstva, ni predstave. Če ni predstave, ni
kulturnega društva. Če ni kulturnega društva … No, na srečo je misel
na strašljivi vzrok napačna, kajne?
V Kulturno-umetniškem društvu Franca Kotarja smo se letos potrudili in festival izvedli v celoti, saj nam je služilo tudi vreme. Hvaležni smo, da smo spet videli znane obraze naših stalnih obiskovalcev
preteklih prireditev, hvaležni za vaše nasmejane obraze in številne
pohvale, ki smo jih prejeli. Hvala tudi vsem sponzorjem in donatorjem,
predvsem generalnemu sponzorju, podjetju Simps's, in našim članom,
katerih pridne roke in hitre misli so izvedle letošnji Trznfest. Dvajseti
po vrsti, kaj ni to čudovito? Upamo, da se prihodnje leto (spet) vidimo!
Brigita Ložar (za Kulturno-umetniško društvo
Franca Kotarja Trzin in iz njega)
Foto: Peter Hudnik (Hoodfoto)
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Muzej na prostem zdaj tudi v Trzinu
Uvod v poletno obdobje je Trzin letos zaznamoval z odprtjem nove
pridobitve, muzeja na prostem. Občina Trzin se je namreč v sodelovanju s Turističnim društvom Kanja Trzin odzvala in prijavila na razpis
za muzej na prostem, ki ga je pripravila Lokalna akcijska skupina –
LAS Za mesto in vas, ustanovljena na pobudo šestih občin ljubljanske
urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic
ter Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije. Namen
razpisa je bil predvsem podpreti razvoj turizma v okolici Ljubljane, s
čimer bi število turističnih nočitev z dveh ali treh, denimo, povečali na
sedem ali celo več. Tako bi se turisti, sicer namenjeni v Ljubljano, pogosteje odločali tudi za obiske okoliških krajev, med drugim Trzina, ki
morebiti ne premore vsega, kar ponuja naše glavno mesto, nedvomno
pa je poln domačih zanimivosti, ki si jih je vredno ogledati.
Ker so bili prijavitelji na razpisu uspešni, smo si ljubitelji kulturne
dediščine v drugi polovici junija že lahko ogledali prenovljen kozolec v
starem mestnem jedru, v bližini Jefačnikove domačije. Ob odprtju muzeja sta bila predstavljena njegov namen kakor tudi prenova. Najprej
so se lotili prenove kozolca – toplarja, nadaljevali pa so z obnovo starega kmečkega orodja, ki so ga naši predniki vsakodnevno uporabljali,
mlajše generacije pa ga po večini ne poznajo več. Muzej na prostem
tako ponuja vpogled v pristno kmečko življenje tudi otrokom oziroma
mlajšim, ki sicer s to dediščino niso seznanjeni. Tako bodo tudi te
generacije lahko močneje vključene v razvoj projekta.
Turistično društvo Kanja Trzin se je ob odprtju zavezalo, da bo muzej
ves čas svojega delovanja izpolnjeval namen, poudarjen že ob prijavi
na razpis – skrb za zaščito kulturne dediščine bo vselej na prvem
mestu, muzejsko gradivo, hranjeno v toplarju, bo ves čas negovano in
zaščiteno, prirejali pa se bodo tudi številni dogodki od kmečkih dogajanj do kulturnih udejstvovanj, kar se bo lepo vpelo v šege, običaje in
navade kraja, čemur se je društvo zavezalo že ob ustanovitvi 9. aprila
1999.
Poleg društva so k uresničitvi novega projekta med drugim pripomogli Aleksander Ilič, vodja projekta, Matjaž Erčulj, vodja izvajalskih
del, Nuša Repše, trzinska podžupanja, ter Robert Medved (LAS). Velike zasluge gredo tudi zakoncema Valenčak, ki sta prispevala bogato zbirko starejšega kmečkega orodja, ki si ga je mogoče ogledati v
muzeju. Ker so v razpisu omenjali tudi rokodelske spretnosti, so pobudniki in snovalci projekta poskrbeli za različne delavnice vezenja,
rezbarjenja in slikanja, napovedane pa so bile tudi delavnice, ki so poz
neje v poletnih mesecih dejansko potekale. Ob odprtju je sodeloval
rezbar Jože Močnik iz Turističnega društva Kanja Trzin, ki je v toplarju
razstavil svoje edinstvene rezbarije. Seveda je bilo poskrbljeno tudi
za glasbo, izvajale so se ljudske pesmi, za kar so poskrbeli veterani
Folklorne skupine Trzinke, ki so nastopili ob spremljavi harmonike Blaža Klopčiča, pozneje pa so se zavrteli tudi v ritmu polke, pri čemer so
obiskovalci z veseljem sodelovali.
Ker pa se v Trzinu in okolici prav v tem času vzpostavljajo nove kolesarske povezave, ki Kamnik povezujejo z Ljubljano in potekajo tudi
skozi Trzin, v občini računajo, da bodo muzej na prostem obiskovali
tudi naključni kolesarji, ki bodo z veseljem uporabljali nove kolesarske
poti, ljudje, ki se bodo na delo (tod mimo) vozili s kolesom, ali pa družine na kolesarskih podvigih ob koncu tedna. »Najprej so načrtovani
predvsem obiski šol in vrtcev, torej ključno vlogo v samem muzeju igra
izobraževalni dejavnik, pozneje pa računamo, da se bo namen muzeja
tudi razširil,« župan dopolnjuje že povedano. »Ne delamo si utvar, da
se bo nenadoma usula ploha turistov, vendar verjamemo, da se lahko
tudi z muzejem na prostem še tesneje povežemo s sosednjimi občinami, z Medobčinskim muzejem Kamnik in tudi Menačenkovo domačijo
v Domžalah.«
Ker pa so razmere še vedno negotove, se zavedajo, da bodo glede
izvedbe prireditev in nasploh dogajanja v muzeju potrebne številne
prilagoditve, zato se še toliko bolj nadejajo zgoraj omejenih kolesarskih obiskov, saj bo v primeru ponovnih zaostritev obisk nekaj ljudi
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hkrati lažje izpeljati kakor delavnico z dvajsetimi udeleženci. V vsakem
primeru pa je toplar na prostem, kar pomeni, da bo ob morebitnem
zapiranju države bolj dostopen kakor galerije, muzeji in druge sorodne
kulturne ustanove, kar tudi nam obiskovalcem ponuja več možnosti za obisk in ogled pristnega kmečkega okolja le streljaj od našega
glavnega mesta.
Besedilo in foto: Barbara Kopač
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Občina Trzin se je v sodelovanju s Turističnim društvom Kanja
Trzin pridružila razpisu projektov LAS, kjer smo se prijavili na razpis »Muzej na prostem«.
Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada
za Kmetijstvo in razvoj podeželja.
Ob odprtju prvega dela od skupno treh muzejev na prostem –
kozolca toplarja – pa se zahvaljujemo vsem sodelujočim:
•
•
•
•

Občina:
Peter Ložar, župan;
Aleksander Ilić, vodja projekta;
Matjaž Erčulj, vodja izvajalskih del;
Nuša Repše, podžupanja.
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lokacija:
Muzej na prostem
Jemceva cesta 37a, Trzin
^

ZAHVALA

Knjigobežnimca

LAS Za mesto in vas:
• Roman Medved, RRA LUR, kot vodilni partner, svetovanje in pomoč pri
komunikaciji z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, pri prijavi
na razpis, vlaganju zahtevkov za nepovratna sredstva …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zunanji izvajalci in donatorji:
Martin in Branko Kecelj, ki sta prodala nepremičnino,
Tesarstvo Tomaž Kranjec s. p. – obnovil toplar in zamenjal streho,
RESTAVRATORSTVO MALI, d. o. o. – restavriral orodje in pripomočke,
Elektroinštalacije, Dean Škrlep, s .p. – uredil elektriko na sončno energijo
in notranjo napeljavo,
GRAD – HABAT d. o. o. – ureditev tal in okolice toplarja,
TI & ZU d. o. o. – Franci je naredil podest in mizo s klopcami,
Interm d. o. o. – Marko je poskrbel za umivalnik z vodo,
Moja Dvojčka, Kociper s. p., Matic je uredil steber in polakiral stopnice,
G-STUDIO GREGOR VOVK s. p.,
GOSTINSTVO ROBERT MATIJEVIĆ s. p.,
Jožefa in Franc Valenčak,
Zinka Kosmač,
Društvo Florijan – vrtiček,
Medobčinski muzej Kamnik – svetovanje.
Zavod za varovanje kulturne dediščine – svetovanje

Nacionalni mesec skupnega branja 2021
Nacionalni mesec skupnega branja 2021 poteka od 8. septembra do
10. oktobra. Od leta 2018 je to vsakoletna nacionalna akcija, posvečena branju, bralni kulturi in širjenju zavedanja o pomenu branja v našem vsakdanjem življenju. Raziskave kažejo, da branje knjig podaljšuje življenje, pomirja in zmanjšuje stres, izboljšuje spomin in zbranost,
preprečuje demenco in depresijo ter osrečuje. Knjige lahko spodbujajo empatijo, družbeno percepcijo in čustveno inteligenco. Stopnja
pismenosti pa vpliva tudi na različne vidike človekovega življenja, od
finančnega stanja do družbenega okolja. Več o tem na spletni strani
https://nmsb.pismen.si/ kjer je objavljen tudi seznam dogodkov.
Akcijo podpira tudi Občina Trzin, ki je od leta 2017 ponosna prejemnica certifikata branju prijazna občina.
V okviru akcije vas vabimo v izmenjevalnico in izposojevalnico knjig
na prostem, v Knjigobežnico pod kozolcem, ki smo jo v sodelovanju
s Knjižnico Tineta Orla Trzin avgusta uredili v Muzeju na prostem,
september 2021

Jemčeva 37a, Trzin. Še ena knjigobežnica je v Centru Ivana Hribarja,
Ljubljanska 12f, Trzin, pred vhodom v knjižnico.
Vabljeni torej k branju, obisku knjižnice in knjigobežnice ter na
dogodke, povezane z branjem.
Občina Trzin in Knjižnica Tineta Orla Trzin
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Čas dopustov in počitnic je mimo, razmere se
zaradi covida 19 spet zaostrujejo
Letošnje poletje je v našem kraju minilo mirno, brez vremenskih
nevšečnosti. Če se spomnimo, smo dve poletji imeli zelo burni, kar
se tiče intervencij. Tokrat smo trzinski gasilci v juniju, juliju in avgustu
opravili manj posredovanj. Odstranili smo sršenje gnezdo na Jemčevi
cesti in osja gnezda v Industrijsko-obrtni coni Trzin, pri Osnovni šoli
Trzin na igralih in v Ulici pod Gozdom. Zgodili sta se dve prometni
nesreči. 7. julija ob 14.22 so trčila tri vozila na križišču IOC Trzin. Poš
kodovanih ni bilo, je pa nastala velika škoda na vozilih, saj so bile
avtomobilske razbitine raztresene na širšem območju. Na vozilih smo
odklopili akumulatorje, razlite tekočine posuli z absorbentom in preprečili, da bi te tekočine odtekle v meteorne vode. Poskrbeli smo za
varnost in protinaletno zavarovali kraj nesreče. 1. septembra ob 17.42
sta v križišču Brodišče trčila osebno vozilo in motorist. Motorist se je
huje poškodoval. Pomagali smo ga imobilizirati in prenesti v reševalno
vozilo, kraj nesreče smo zavarovali. Ob prometnih nesrečah smo sodelovali z NMP in Centrom za zaščito in reševanje Domžale.

Kolesarjenje za člane

28. avgusta je bilo v društvu za člane organizirano kolesarjenje od
Trzina do Vinice na Kolpi. Kolesarsko turo je prekolesarilo šest članov.
Ob tem gre zahvala članu Niku Šuštarju, ki je prevzel večji del organizacije. Kljub hladnejšemu vremenu in občasnemu rosenju so fantje
zdržali in prišli uspešno do Kolpe, nekateri so se v njej celo osvežili.
Čestitke, fantje!

Poveselili smo se

11. junija je naša članica Alenka Mušič praznovala abrahama. Kot
se spodobi, smo ji postavili rožo in jo pošpricali. V imenu PGD Trzin ji
želimo obilo zdravja in veselja.

Izlet za gasilsko mladino

19. junija smo izvedli izlet za mladino, ki obiskuje gasilske vaje. Ta
dan smo se dobili ob osmi uri pri gasilskem domu in se odpeljali proti Ilirski Bistrici na ogled Parka vojaške zgodovine. Ogledali smo si
tudi utrdbe Alpskega zidu, ki je bil zgrajen pred drugo svetovno vojno.
Zgradili so ga Italijani za nadzor celovitega območja Pivke vse do Pos
tojne. Po ogledu sta bila kosilo in druženje.

Foto: Arhiv Alenke Mušič

Poslovili smo se

25. avgusta smo se v Mengšu poslovili od podporne članice Majde
Mesar. Vsem žalujočim izrekamo iskreno sožalje.
Člani društva smo 27. junija pomagali z varovanjem, požarno stražo
in prvo pomočjo na prireditvi ob 30. obletnici bitke v Trzinu.
Naj končam z mislijo, da bo končno za trzinske gasilce prišel čas
selitve v novi dom, Dom zaščite in reševanja. Dolgo smo čakali na
zgodovinski trenutek, zdaj že nestrpno čakamo selitev. Želimo, da se
to zgodi čim prej. Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Dušan Kosirnik

Mladina

Foto: Andreja Kosirnik

Tudi v šolskem letu 2021/2022 bo potekal krožek Mladi gasilec. Gasilske vaje za otroke in mladino bodo potekale vsak
ponedeljek ob 17. uri v gasilskem domu. Dobrodošli vsi otroci od prvega razreda dalje! Pri našem delu bomo upoštevali
vsa priporočila NIJZ.

Romanja na ta sveti kraj
Ob 20. jubilejnem romanju trzinskih in mengeških romarjev na Moličko peč je Župnija Trzin s pomočjo podpornikov izdala zbornik z naslovom Romanja na ta sveti kraj.
Predstavitev zbornika, ki ga je izdala in založila Župnija Trzin, je potekala 27. avgusta ob 19.30 pred župniščem v Trzinu, udeležili pa so
se jo župnik dr. Boštjan Guček, Stane Kočar in Stane Mesar, sourednika zbornika, ter duhovni pomočnik v Župniji Trzin dr. Bogdan Dolenc.
Srečanje je obogatil nastop Mešanega pevskega zbora župnij Trzin in
Mengeš pod vodstvom zborovodje in organista Francija Banka.

O zborniku

Zbornik Romanja na ta sveti kraj na novo osvetljuje nekatere zgodovinske podatke, vključuje pa tudi pričevanja ljudi, ki so se romanj
udeleževali. Bogastvo zgodb, ki jih vključuje zbornik, se je z romanjem
trzinskih in mengeških romarjev na Moličko peč, ki poteka že dvajset
let, začelo po zaslugi že pokojnega duhovnika Pavla Krta. Tradicijo so
nadaljevali župniki, ki so imeli pastirsko službo v Trzinu in Mengšu, in
tako se je v zborniku nabrala slikovno in besedilno bogata vsebina.
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Zbornik je vsebinsko razdeljen na tri
dele. V prvem sklopu bralcu ponudi zgodovinski pregled, drugi sklop
zbornika bogatijo prispevki romarjev,
tretji sklop pa bralcu ponuja podatke, v katerih medijih so bila romanja
objavljena. Zbornik je za naš kraj trajen spomin, bo pa pripomogel tudi k
prepoznavnosti Moličke planine.
Romanje na Moličko peč je letos
potekalo 4. septembra, druge dogodke Župnije Trzin pa lahko spremljate na spletni strani www.zupnija-trzin.rkc.si.
MPP
Foto: Arhiv Župnije Trzin
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Terenska delavnica »Kačji pastirji«

V soboto, 31. julija 2021, smo se ob 10. uri zbrali ob Frnihtovem bajerju. Pod strokovnim vodstvom članic Slovenskega odonatološkega
društva in predstavnic Zavoda RS za varstvo narave smo spoznali
najpogostejše vrste kačjih pastirjev, izvedeli smo več o njihovem življenju in zanimivostih, hkrati pa tudi več o pomenu mokrišč in njihovem ohranjanju. Terenska delavnica je bila organizirana za lokalno
prebivalstvo v okviru projekta LAS »Zgodbe mokrišč« kot zadnja od
devetih, tudi v Trzinu.
Petnajst radovednih raziskovalcev, predvsem otrok s starši, se je s
posebnimi mrežami, metuljnicami, podalo okrog bajerja in prinašalo
različne vrste kačjih pastirjev. Raziskovalnega duha nam ni preprečilo
niti vreme. Manjša poletna ploha nas je pregnala pod streho bližnje
gostilne Trzinka, kjer smo se naučili izdelati kačjega pastirja v makrame tehniki iz vrvi. Ko je posijalo sonce, smo se vrnili k bajerju in odkrivali še nove vrste kačjih pastirjev. Skušali smo si zapomniti njihova
imena, ki so precej nenavadna, spoznavali smo različne vrste bleščavcev, zverc, dev, kresničarjev in škratcev. Naučili smo se, da poznamo
enakokrile in raznokrile vrste. Vrste se določajo po telesnih značilnos
tih, naučili smo se ločevati tudi samčke od samičk. Ugotavljali smo,
da se vrste precej razlikujejo po velikosti, od drobnih predstavnikov
živih barv do komaj vidnih kačjih pastirjev, ki se zlijejo z okolico, ter
nekaj centimetrov velikih primerkov, ki imajo izrazite barve. Največji
med njimi, sicer redek, rumeno-črni veliki studenčar, živi v čistih povirnih gozdnih potokih tudi v Trzinu.

Kačje pastirje ogrožajo uničevanje in izsuševanje stoječih voda,
predvsem močvirij in manjših stoječih vod, regulacija in onesnaževanje vodotokov, prekomerno naseljevanje rib, odstranjevanje vodne in
obrežne vegetacije, posegi v gozdne potoke in odstranjevanje gozdov
v bližini vod ter neprimerno strojno čiščenje vodotokov. Četudi so v
Sloveniji mokrišča zakonsko zaščitena, izvajanje zakonodaje žal pogosto ni uspešno.
V Trzinu si s projektnimi dejavnostmi prizadevamo za ohranjanje
mokrišč in si želimo, da bi kačje pastirje in tudi druge rastlinske in živalske vrste mokrišč še vrsto let občudovali in jih ohranili zanamcem.
Maja Brozovič, zunanja strokovna sodelavka Občine Trzin
Andreja Škvarč, Zavod RS za varstvo narave
Foto: Maja Brozovič

Belohrbti detel
Belohrbti detel je s svojimi 25 centimetri največji detel v Sloveniji. Prebiva
v mešanem gozdu s starimi drevesi
ter trohnečimi štori in debli, kjer tudi
gnezdi. Je dokaj plah in ga težko opazimo. V Sloveniji in drugod v Evropi je
zelo redek in spada med močno ogrožene vrste. Zato smo toliko bolj veseli, da smo ga opazili v našem kraju. V
fotografski objektiv smo ujeli samico.
Foto: Tanja Jankovič

Rogač
Rogač je največji evropski hrošč, živi predvsem v hrastovih in kostanjevih gozdovih. Samec ima velike rogovju podobne čeljusti, ki jih
uporablja v bojih za samico, hrano in ozemlje. Samica pa s svojimi
močnimi čeljustmi ščipa lubje na starih drevesih in lahko uščipne tudi
človeka. Razvoj rogača
poteka zelo počasi, njegove ličinke se v trohnečem lesu razvijajo do pet
let. Tudi ta vrsta spada
med zaščitene živalske
vrste. Na sliki samica, ki
je zašla v stanovanje v
Trzinu.
Foto: Tanja Jankovič
september 2021
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Vrtec

40 let Vrtca Žabica
Naš vrtec (Gašper Ogorelec)
Hišica polna je otroškega smeha, saj živžav tu se nikoli ne neha.
Čeprav majhni so še, to niso palčki, ampak trzinskega vrtca so
malčki.
Zjutraj jih vanj pospremijo očki in mamice, pa včasih še bratci,
sestrice, dedki in babice.
Vsak dan se otroci igrajo in klepetajo, rišejo, plešejo ter ob zabavnih
pesmicah hihitajo:
ringaraja, vijavaja, avto trobi, kuža laja, žaba rega, slepa miš,
rompompom – ti loviš!
V ponedeljek jih čaka lutkovna predstava, v torek rojstnodnevna
zabava,
v sredo spoznavajo promet, četrtek je pravšnji za izlet.
V petek pa, jasno, ponovijo, kar se med tednom naučijo!
A našemu vrtcu je dolgčas brez otroškega veselja, zato hitro mineta
sobota, nedelja.
Vse letne čase in vsak ponedeljek znova nas pričaka odprtih vrat in
nasmejan ter nam zaželi: »Otroci, dober dan!«

V vrtec se je v tem letu na novo vpisalo
49 malčkov.
vrtcu se je veliko prepevalo in rajalo, vsaka skupina je pripravila svoj
tematski sveženj na temo praznovanja. Poskrbeli smo za praznično
okrasitev obeh enot vrtca; z žabicami v različnih tehnikah smo okrasili
igralnice, garderobe, vhode in večnamenske prostore. Tudi v šolski kuhinji, kjer vsak dan pripravljajo obroke tudi za vrtec, so se v tem tednu
posebej potrudili in nas razvajali s praznično kulinariko. V tednu praz
novanja obletnice vrtca smo se zaposleni udeležili krajše slavnostne
seje, ki smo jo imeli v vrtcu, medse smo povabili tudi župana občine
Trzin Petra Ložarja.

Komaj smo dobro praznovali tri desetletja organiziranega predšolskega varstva v Trzinu in z njimi dobili sodoben vrtec, že je tu nova
okrogla obletnica, ki jo velja primerno zaznamovati in proslaviti.
Žal nam je, ker zaradi stanja ob epidemiji covida 19 nismo praznovali tako, kakor smo si zamislili; vsi skupaj na prireditvi s starši, otroki,
zaposlenimi, povabljenci …
Deset let je res minilo, kot bi mignil, naš vrtec pa je še vedno poln
prijetnih zgodb, stkanih iz vsakodnevnih prijetnih utrinkov, nepozabnih
doživetij in iskric v otroških očeh. In če smo ob 30-letnici vrtca izdali
zanimivo publikacijo o zgodovini predšolskega varstva v naši občini,
razmišljanjih in zabavnih spominih na »vrtčevske dni« otrok, staršev
in zaposlenih, smo se tokrat četrto desetletje našega in vašega vrtca
odločili popestriti s čisto pravo pravljico.
Kljub vsem ukrepom, ki smo jim bili priče tudi v iztekajočem se šolskem letu, se še vedno trudimo, da otrokom zagotavljamo razvijanje
vseh njihovih potencialov, z igro in različnimi dejavnostmi otrokom
omogočamo, da se učijo in spoznavajo svet okrog sebe, saj se prav
v najzgodnejših letih življenja oblikujejo temelji za nadaljnje učenje in
življenje.
V tem šolskem letu smo zaposleni s pomočjo staršev oblikovali vizijo
vrtca Žabica, ki nas bo spremljala v prihodnjih letih:
»Vrtec Žabica je vrtec igre in učenja,
zadovoljnih otrok in odraslih,
strpnih in iskrenih,
poštenih in zaupanja vrednih,
majhnih in velikih.«

Strokovni delavci smo v ta namen spisali besedilo slikanice Žabica
Živa išče zelene prijatelje, otroci starejših skupin pa so zanjo ustvarili
čudovite ilustracije. Slikanico so za spomin prejeli vsi otroci, ki so bili v
tem šolskem letu vključeni v naš vrtec. Naš vrtec je ime Žabica dobil
po zelenih regljajočih prebivalkah Mlak, močvirnatega predela Trzina,
v zgodbici pa smo prepletli čudovito naravo našega kraja z živalcami,
ki jih z otroki vsak dan srečujemo na sprehodih.
V vrtcu smo obletnico praznovali od 14. do 18. junija: v tem tednu
so po posameznih oddelkih potekali pestri dogodki in zanimive vsebine, tako da smo vsi skupaj z otroki začutili praznično razpoloženje. V
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V času, ko se je v vrtcu izvajalo le nujno varstvo, smo prazne stene na stopniščih polepšali s pred leti podarjenimi ilustracijami znane
trzinske slikarke Polone Lovšin, za kar se ji še enkrat najlepše zahvaljujemo.
Kot nam sporočajo verzi uvodne pesmice, vrtec niso samo stene in
hodniki – življenje mu vdahnemo prav vsi, ki v njem preživljamo svoj
čas ter drug drugega bogatimo z dobro voljo, srčnostjo in sončnimi
žarki!
Veselimo se novih skupnih zanimivih dni, mesecev, let v našem vrtcu
in s ponosom kličemo: » V vrtcu Žabica nam je lepo!«
Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali soustvarjati uspešno
štiridesetletno zgodbo vrtca Žabica.
Vanja Pančur, Gašper Ogorelec, Jana Grabnar
Foto: Mirjana Flajšaker, Jana Grabnar

Vrtec in šola

Lisičke in Pikapolonice na obisku
Skupinici vrtčevskih otrok sta se v začetku junija z velikim veseljem
odzvali vabilu gospe Jožice Rihter ter si ogledali njen zelo lepo urejeni
vrt v novem delu Trzina. Gospa Jožica je radovedne malčke popeljala
skozi nasad številnih sort sadnih dreves, najrazličnejših vrtnin in zlasti
zelišč, začimbnic in okrasnih cvetlic. Zares se je potrudila z razlago,
praktičnim prikazom vsega naštetega in tudi končno uporabo plodov
in izdelkov iz njih (zaznavali smo značilne vonjave, prepoznavali sadeže in vrtnine po otipu, okušali marmelade, sirupe in čaje, podarila
pa nam je tudi dehteče cvetove šipka, ki lepšajo naše igralnice. Pol
urice je minilo, kot bi mignil, tudi odrasli pa smo se naučili marsikaj
koristnega in izvedeli veliko novega.
Gospe Rihter se zahvaljujemo za prijaznost, predvsem pa dobro voljo in zvrhano mero potrpežljivosti pri odgovarjanju na izvirna in zanimiva vprašanja malčkov – obljubili smo, da jo kmalu znova obiščemo!
Gašper Ogorelec, Vrtec Trzin

Vloge za otroški dodatek, vrtec,
štipendije

REVIVO EkoAvanture v
Osnovni šoli Trzin

Če imate te pravice že priznane, ni treba vlagati nove vloge – razen
če so nastale spremembe.

V sodelovanju z Osnovno šolo Trzin sta Zavod REVIO in HD&H v
okviru nadaljevalnega projekta EVREKA II v maju in juniju za učence
že drugič izvedla izobraževalne naravoslovne delavnice REVIVO EkoAvanture.
Pod drevoredom ob reki Pšati smo izvedli tri delavnice, na katerih so
učenci ob različnih praktičnih nalogah spoznali samočistilno sposobnost rek, vodni krog, (ob)rečno pestrost živali, vodni prehranski splet
ter zakaj je pomembno ohranjati raznovrstnost življenjskih prostorov
(habitatov) v rekah in zmanjšati število pregrad, ki onemogočajo ribje
selitve. Prav tako smo se naučili, kakšen pomen imajo za ekosistem
ribe selivke. Ob precej izravnani Pšati je bil za mentorje to pravi izziv,
saj je bilo treba primere naravnih rečnih struktur učencem predstaviti
s fotografijami. V takšnem okolju smo spoznavali, kaj za reko pomeni
naravni rečni tok in kaj pomeni regulacija, ki je v naseljih običajna.
Kljub bolj osiromašenemu delu reke smo z učenci izvedli poskus filtracije, vzorčili vodne nevretenčarje, spoznali ribe reke Pšate in po
dolgem in počez premerili izbrani odsek reke, da smo prepoznali različne habitate in se pogovorili o pomembnosti njihovega ohranjanja.
Vsak učenec je imel priložnost s škornji zakorakati v Pšato in izvesti
vsa vzorčenja in meritve. Kakšen moker škorenj in kaplja dežja nista
prestrašila nobenega udeleženca, saj sta bila na prvem mestu skupno
raziskovanje in druženje.
Pri tem ni treba poudarjati, da jim je bilo najbolj všeč prav to, da smo
zunaj in da lahko sami izvajajo poizkuse in vzorčenja.
Zahvaljujemo se gospe ravnateljici Matejki Chvatal za podporo in
učiteljici Marji Gerbec, brez katere delavnic ne bi mogli izvesti.
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru projekta
LAS Za mesto in vas.
E. H., P. P., D. H., M. G. in M. C.

Samodejno podaljšanje pravic iz javnih
sredstev

Ob prihajajočem novem šolskem letu 2021/2022 bomo centri za
socialno delo o podaljševanju letnih pravic iz javnih sredstev (otroški
dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija malice/kosila) odločali samodejno po uradni dolžnosti. Staršem ni treba oddajati
novih vlog, če nimajo nobenih sprememb.
Novost za letos je informativni izračun. Z informativnim izračunom
se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju
upravičenosti. Opozarjamo, da se bodo informativni izračuni najprej
izdajali za pravico do otroškega dodatka, subvencije vrtca, subvencije
malice in subvencije kosila. Informativne izračune ali odločbe boste
starši prejeli od avgusta dalje, predvidoma do konca oktobra.

Nova vloga

Novo vlogo oddajo starši osebno v nabiralnik na CSD, po pošti,
e-pošti ali preko e-uprave na center za socialno delo, ko:
• pravico uveljavljajo prvič, oddajo vlogo na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (dostopna na povezavi e-uprava.
gov.si-področja-vloge);
• uveljavljajo novo pravico za naslednjega otroka, oddajo vlogo na
obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (na primer
za otroke, ki bodo prvič pričeli obiskovati vrtec septembra, starši,
ki želijo uveljavljati subvencijo vrtca, vložijo vlogo v avgustu);
• vpisujejo otroke v prvi razred osnovne šole, oddajo Obrazec za sporočanje sprememb (dostopen na povezavi: e-uprava.gov.si-vloge-dokumenti) le v primeru, ko jim pravice potečejo zunaj avgusta oziroma otroka
izpisujejo že prej iz vrtca in imajo v vrtcu vsaj še enega otroka. V primeru, da pravice potečejo avgusta, spremembe ni treba sporočati, saj bo o
tem odločeno s samodejnim podaljšanjem pravic s septembrom.

Roki za odločanje

Rok za izdajo odločb o pravicah iz javnih sredstev je dva meseca.
Ker od avgusta do oktobra centri za socialno delo odločamo o povečanem številu pravic, lahko nastajajo zamude. V primeru zamud
bomo javnost, šole in vrtce o tem obveščali. Družinam, ki bi bile zaradi
zamud pri odločbi za letne pravice v izjemni materialni stiski, bomo na
centru za socialno delo svetovali druge oblike pomoči, da bi se tako
izognili poglabljanju socialnih stisk.
CSD Domžale
september 2021
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Šola

Valeta 2021
Junij je mesec, ko se poslovijo devetošolci. Valeta je zagotovo najslovesnejši dogodek na
šoli, ki ostane v spominu vsem: devetošolcem, staršem in učiteljem.
Še vedno sem polna vtisov in nepozabnih trenutkov letošnje valete,
ki je potekala v torek zvečer, 15. junija, v telovadnici Osnovne šole Trzin. Zapomnili si jo bomo kot pravi glasbeno-plesni spektakel, ki so ga
devetošolci pripravili v pičlih dveh tednih. Veseli smo, da so slovesnemu dogodku lahko prisostvovali vsi: učenci, učitelji in starši. Marsikje
po Sloveniji valete niso organizirali ali pa je potekala dopoldne le ob
prisotnosti učencev in učiteljev.
Slavnostna prireditev se je začela s prihodom zlate generacije – prelestnih učenk in čednih učencev, ki so se po taktih koračnice strumno
sprehodili po telovadnici, vsi povabljeni pa smo jih občudovali in ponosno ploskali. Slovesni dogodek sta povezovala učenka in učenec
9. b razreda, Pika Mušič in Adam Šlibar, ki sta na oder najprej povabila
ravnateljico Matejo Chvatal. Takole je nagovorila vse navzoče:
»Drage devetošolke, dragi devetošolci, spoštovana razredničarka in razrednik, cenjeni starši, spoštovane sodelavke in sodelavci.
Valeta je dogodek, ki marsikomu za vedno ostane v spominu; dogodek,
ki nas še zadnjič poveže.
Le kdo je mislil, da bo pred valeto tako velika negotovost, ki je naša
življenja podredila očem nevidnemu virusu! Verjetno nikoli ne bomo pozabili generacije 2013–2021, ki jo je zaznamovala epidemija covida 19 in
zamenjala šolske klopi z virtualnimi okolji. Prav vi ste spodbuda in dokaz,
da v težkih časih zmoremo premagati tudi večje preizkušnje.
Kljub še ne povsem normalnemu življenju vseh nas smo se danes vse
eno zbrali skupaj – vi, devetošolci, učitelji in vaši najbližji.
Učitelji so vas od prvega razreda dalje vodili po različnih poteh znanja.
Toda znanja vam niso mogli dati, podariti, morali ste ga sami vzeti in usvojiti. Nekaterim med vami je to uspelo zelo hitro, brez večjih težav, drugi
ste se morali čemu odpovedati, se truditi in vztrajati. In le tisto znanje,
ki ste ga sami usvojili, pridobili, zato ker ste si to sami želeli, je za vedno
le vaše znanje.
Toda znanje ni vse. Učitelji so vas učili kovati nove ideje, presojati ideje
drugih, uporabljati ideje za lastno napredovanje. Učili so vas samostojnosti, odgovornosti, poštenosti. Kajti na vaši nadaljnji poti samo znanje
ne bo dovolj, bo pa vaš vodnik skozi življenje.
Ne smemo pozabiti vaše razredničarke in vašega razrednika, ki sta se
izjemno trudila, da bi bila vaša razredna klima kar se da pozitivna, saj sta
bila vedno pripravljena prisluhniti vašim težavam in sta vas nemalokrat
zagovarjala v šolski zbornici. Na tem mestu bi se rada iskreno zahvalila
tudi učiteljicama Ireni Capuder in Kaji Jamnik za neizmerno pomoč pri
pripravi tega slavnostnega dogodka. Prav je, da jim namenimo aplavz
zahvale.
Na vaši poti so vas spremljali, spodbujali, usmerjali in pripravljali za
pravo pot tako učitelji kakor tudi vaši starši. Učitelji so prišli z vami do
enega cilja, ki pa je – zaključek osnovne šole.
Toda pot se bo nadaljevala naprej in verjamem, da vas bodo na tej poti
spremljali, spodbujali, vam ob lepih in težkih trenutkih stali ob strani vaši
starši, tako kot so to počeli vseh devet let vašega šolanja.
Dragi starši, prepričana sem, da vas danes navdaja ponos, ko opazujete
svoje hčere in sinove. In prav je tako. Rada bi se vam zahvalila za konstruktivno sodelovanje in delovanje tudi v svetu staršev.
Dragi devetošolci, zaupajte sebi, verjemite, da lahko po začrtani poti
pridete do cilja. To vam bo uspelo s pogumom, tveganjem, s tem, da
boste verjeli vase, se cenili, prisluhnili drugim, znali oproščati, predvsem
pa da boste vztrajno sledili svojim sanjam.
Ne glede na to, kam vas bo vodila pot, boste vedno ostali zapisani v
spominih naše šole. Z vami smo preživeli veliko časa, vas spoznavali,
zato verjamemo, da vam bo uspelo v novih izzivih, nalogah in življenjskih
izkušnjah.
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Naj končam z mislimi, ki jih je nekoč napisal pesnik Tone Pavček:
‘Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso silo in v vse žile, naj vas
nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo
tudi življenje imelo rado vas.’
Tako – naše skupne poti je konec, zato vam v svojem imenu in v imenu
vseh zaposlenih na šoli zaželim le: srečno, devetošolci.«
Po nagovoru so učenci izvedli kulturni program z angleškim valčkom,
ki so ga brezhibno odplesali. Pod vodstvom učiteljice Irene Capuder in
ob pomoči specialne pedagoginje Kaje Jamnik so se deset dni zavzeto
in marljivo pripravljali na plesne točke. Sledile so glasbene točke v vokalni in instrumentalni zasedbi. Z vokalno spremljavo Maše Urbančič
nam je šolska glasbena skupina Tangenta, ki jo sestavljajo devetošolci Zara Kolenc (električna kitara), Hana Šinko (vokal), Maruška Vuk
(klaviature), Nik Gorjup (akustična kitara), Amadej Milićević (bobni) in
Blaž Klopčič (bas kitara), zaigrala skladbo Valerie izvajalke Amy Winehouse in skladbo Summer of 69 izvajalca Bryana Adamsa.
V nadaljevanju smo slišali duhovito predstavitev 9. b razreda. Po poti
devetletnega šolanja sta nas popeljala Maruška Vuk in Aljaž Zabukovnik. Ogledali smo si videofilmček, s katerim so na kratko predstavili
vse člane oddelčne skupnosti.
Za pravega virtuoza na klavirju se je izkazal Janez Šijanec, učenec
9. a razreda, ki je brezhibno zaigral skladbo Roberta Schumanna z
naslovom Schnitterliedchen. Nik Gorjup iz 9. b razreda nas je že v
Planici zabaval s svojim petjem in igranjem na kitaro, tokrat pa nam
je zapel pesem izvajalca Passengerja Let her go.
Sledilo je še devetletno popotovanje skozi šolanje 9. a razreda, ki
sta ga zabavno ubesedila Zara Kolenc in Matija Nemanič, saj smo za
vsakega učenca slišali tri pozitivne lastnosti.
Program so vsi devetošolci nadaljevali s poskočnima in živahnima
latino plesoma, salso in čačajem. Najbolj slovesni del prireditve je bila
podelitev spričeval, pohval in priznanj, ki so jih podelili ravnateljica
Mateja Chvatal in razrednika 9. a in 9. b razreda, Stanka Jaklič in Jani
Muha.
Po podelitvi smo uživali v glasbenih točkah, Maruška Vuk je na klavirju zaigrala mešanico klasike in rocka, skladbi Morgenstimmung in
We are the champions. Maša Urbančič je pokazala svoj pevski talent s pesmijo Dollhouse izvajalke Melanie Martinez, Hana Šinko pa
je zaigrala na kitaro in zapela pesem I’ll be there for you izvajalca
The Rembrandts. Za konec glasbenega programa je šolska glasbena
skupina Tangenta povezala srca s skladbo Dan ljubezni, ki jo je odlično
zapela Hana Šinko, slišati pa je bilo publiko, ki je navdušeno prepevala
z bendom.
Vrhunec valete je bil miks showdance plesov, kjer so blesteli vsi
učenci, zlasti duo Eva in Ava, ki sta v čudovitih kostumih vrhunsko
odplesali hiphop točko. Za enkratno razpoloženje je poskrbel Blaž
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Klopčič, ki je na svoji frajtonarici zaigral venček domačih, devetošolci
in razrednika pa so zaplesali ob taktih Golice.
Sledilo je presenečenje valete, torta velikanka z napisom Valeta
2021 in ob napisu štiriperesna deteljica. V dvorano jo je slavnostno
pripeljala ravnateljica in zarezala v sočno in slastno torto. Ob koncu so se devetošolci zahvalili vsem učiteljem, strokovnim delavcem,
staršem, tehničnemu osebju, razrednikoma, učiteljici plesa, da so jim
stali ob strani in jih pripeljali do cilja. Posebno zahvalo so namenili
vodstvu šole, ki jim je omogočilo poslovilno slovesnost in poskrbelo
za pogostitev. Zahvalili so se tudi gospodu Šinku in Antonu Šijancu,
da sta poskrbela za ozvočenje prireditve. Prireditev je snemal FKVK

Mavrica iz Radomelj, več fotografij z valete pa si lahko ogledate na
spletni strani šole.
Tako, pa je odšla še ena generacija – zlata generacija, ki si jo bomo
zapomnili ne samo po odličnem uspehu v znanju, športu, umetnosti,
ampak kot izredno spoštljivo, marljivo in zanesljivo generacijo.
Tudi vam, zlata generacija, velika hvala in globok poklon za vrhunsko
prireditev. Ustvarili ste nepozaben večer glasbe, plesa in petja, ki nam
bi še dolgo ostal v lepem spominu. Vse dobro in srečno pri doseganju
novih življenjskih ciljev ter prijetne in sončne počitnice.
Stanka Jaklič, razredničarka 9. a
Foto: Tjaša Jankovič

Novi ukrepi v novem šolskem letu
Poletne počitnice so se končale in v sredo se je začel pouk za 193.116
slovenskih osnovnošolcev. Med njimi je tudi 458 trzinskih, ki so prvi
šolski dan po uvodnih dveh razrednih urah nadaljevali s poukom po
urniku. Prag Osnovne šole Trzin je prvič zvedavo in morda tudi s kančkom strahu v očeh prestopilo tudi 50 prvošolk in prvošolcev oziroma
devet manj kakor lani. »Prvošolčke in njihove starše smo sprejeli ob
10. uri za Kulturnim domom v prireditvenem šotoru, kjer so jih presenetili Super junaki z vilo Ekseno. Po prireditvi, ki je trajala celo uro,
so z učiteljicami odšli proti šoli. V svoji matični učilnici so se spoznali,
prejeli rutice, da bodo prepoznavni in varni v cestnem prometu, ter se
posladkali s torto, ki jo vsako leto podari Društvo prijateljev mladine
iz Trzina. Prvošolčki so bili zelo veseli, razposajeni in so komaj čakali drugi šolski dan, ko bodo v šolo prišli s šolskimi torbicami. Okoli
12. ure so jih pred šolo pričakali starši in skupaj se je za vse nadaljeval sončen dan ob tem zlasti za prvošolčke slavnostnem dogodku,«
nam je ravnateljica Matejka Chvatal opisala dogajanje prvega šolskega dne in dodala: »Sicer pa je na prvi šolski dan šola po dobrih
dveh mesecih znova zaživela, veseli smo bili nasmejanih in veselih
obrazov učencev, oni pa tudi nas zaposlenih. Skupaj bomo tudi to
šolsko leto, 2021/22, uspešno pripeljali do konca, zadnjega šolskega
dne 24. junija.« Vprašanje je le, kako. Že prvi teden sta bila namreč v
karanteni dva oddelka: »V karanteni sta bila 1.a in 8.b. Pouk za učence
teh dveh oddelkov je do 10. septembra potekal na daljavo. Dosledno
moramo upoštevati predpisane ukrepe za zajezitev širjenja okužbe,
ki smo jih prejeli iz NIJZ in MIZŠ. O njih sem obvestila vse zaposlene,
starše, učence ter zunanje uporabnike šolskih prostorov. V šolo lahko
vstopajo samo zdrave osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ki ga izkazujejo
z dokazili oziroma sporočilom na posebni e-naslov,« nam je pojasnila
ravnateljica.

Na šoli pa je bil tudi med poletnimi počitnicami direndaj, a ne otroš
ki. »V poletnih mesecih julija in avgusta je potekala velika sanacija, saj
smo zamenjali vodovodne cevi in posledično tudi tlake v šolski jedilnici in na spodnjem hodniku. Šola je tako v tem predelu dobila povsem
novo, zelo lepo podobo. Šolske hodnike bomo popestrili z likovnimi
deli, fotografijami učencev ter ob kemijski učilnici uredili stekleno vitrino za razstave izdelkov. Učilnica likovne in glasbene umetnosti bo
dobila nove dvižne mize in stole za lažje prilagajanje pouka novim
učnim metodam in oblikam,« nam je povedala ravnateljica.
Sicer se je tudi letošnje šolsko leto je začelo v znamenju obvladovanja epidemije covida-19. Prvi šolski dan je potekal po modelu B, ki
predvideva vzdrževanje higienskega režima in izvajanje preventivnih
ukrepov. »Pouk bo praviloma potekal v matičnih učilnicah, po urniku, ki
v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj. Učenci
bodo med odmori ostajali v učilnicah. Vsi učenci uporabljajo maske v
skupnih prostorih šole (na primer na hodnikih, v straniščih, garderobah, ob vstopu v jedilnico …). Učenci od šestega do devetega razreda
uporabljajo maske ves čas pouka, razen pri pouku športa. Zaposleni
in zunanji obiskovalci uporabljajo zaščitno masko v vseh prostorih
šole,« je objavljeno na spletnih straneh naše šole. Poleg tega je na
šolah predvideno samotestiranje učencev od sedmega do devetega
razreda. Testirali se bodo doma. V šoli testov ne bodo preverjali, bodo
pa spodbujali učence k odgovornemu ravnanju do sebe in drugih. Učitelji pa bodo morali izpolnjevati tudi pogoj PCT (preboleli, cepljeni,
testirani). Opozarjamo še na odločitev vlade, da se izobraževanje na
daljavo izvaja v primeru začasne omejitve ali prepovedi zbiranja ljudi
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (izmenski pouk …),
ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19, ali napotitve posameznih oddelkov v karanteno. Ob vsem tem si seveda večinoma vsi
želimo, da bi tokrat šole ostale ves čas odprte in bi šolsko leto minilo
brez šolanja na daljavo.
Besedilo in foto: Tanja Jankovič
4M Group d.o.o., Medvedova ulica 11a, 1241 Kamnik
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Najmlajšim šolarjem so na ploščadi pred Kulturnim domom Trzin prvi prestop šolskega praga popestrili s kulturno prireditvijo. Starši so za spremstvo
prvošolca dobili dodaten dan dopusta. Foto: Nina Jankovič

september 2021

peleti A1 Woodland od 3,75 €/vrečo

| 19

Trzinci – naš ponos

Pohodniški podvig
Osnovnošolski učiteljici Petra Mušič in Saša Repanšek sta se to
poletje podali na zelo zahteven, a zagotovo nepozaben pohodniški
podvig od Bohinja do Kobarida. Prvi slovenski Highlander, kot se z angleško besedo imenuje ta pohod, sta premagali v petih dneh – hodili
sta od sobote do srede – in si ga za vedno zapisali v srce.
Prva slovenska popotniška avantura I feel Slovenia Highlander Julian
Alps, ki je potekala od 10. do 14. julija, je to poletje privabila nekaj
manj kot 150 navdušenih popotnikov, ki so se podali na dobrih 100
kilometrov dolgo pot od Bohinja do Kobarida. Med njimi sta bili tudi
učiteljici Osnovne šole Trzin Petra in Saša.

Kako je pot organizatorja vodila pohodnike

V soboto so se udeleženci zbrali ob Bohinjskem jezeru, kjer so prejeli
številko in zemljevid poti, ki jih je vodil od Črne prsti do Rodice. V prvem
dnevu so prehodili 23,5 kilometra dolgo pot do prve postojanke nad
Podbrdom, s čimer so si prislužili prvo štampiljko v knjižici. Drugi dan je
bila na vrsti najzahtevnejša etapa, ki je bila sicer dolga 22,7 kilometra in
je potekala od Podbrda do Kneških Ravn, so pa na njej morali premagati
1382 metrov višinske razlike in preplezati nekaj klinov, ponagajalo jim je
tudi vreme. Tretji dan etape je udeležencem prinesel nov izziv – vzpon od
Kneških Ravn do planin Kuk in Lom ter spust s planine Lom po obronkih
Tolminskega Triglava v Tolmin. Četrti dan je sledil vzpon na Kolovrat in
Kuk ter spust v Livek, skupaj 22,2 kilometra ter 1190 višinskih metrov
vzpona in 665 višinskih metrov spusta. Zahtevna tura se je nadaljevala
do Idrske planine in nato do vasi Svino ter do cilja pohoda v Kobaridu, kjer
so udeleženci prejeli zasluženi naziv hribovec (highlander).

Kako sta pot doživljali Petra in Saša

»Na pohod sem šla z velikim veseljem in s še večjimi pričakovanji v
smislu nepozabnih poti in prečudovitih razgledov, ki jih sama morda

ne bi nikoli prehodila in videla. Morda je bil najtežji prav vzpon pod
Rodico, ki je bil res zelo dolg in strm, čeprav tehnično nezahteven.
Spremljala naju je visoka temperatura in nosili sva vsaj petnajstkilogramski nahrbtnik s hrano, oblačili, šotorom in spalko ter vso opremo
za higieno in vodo. S Sašo sva si razdelili skupne stvari,« nam je za
upala Petra, ki je pred udeležbo na pohodu iskala nekoga, ob katerem
bi si upala spoprijeti se s takim izzivom, in pravo osebo je našla v Saši.
»Iskala sem sopotnika za pomoč pri nošenju potrebnih stvari, ki smo
si jih lahko delili, predvsem pa nekoga, ki ga karakterno poznaš in za
katerega veš, da ti bo stal ob strani, ti pomagal, če bo treba, in ob
kateremu se dobro počutiš, navsezadnje si le deliš šotor,« je še dodala
Petra in na vprašanje, zakaj se je sploh podala na pot, izstrelila: »Nov
izziv, nova izkušnja, adrenalin, nova poznanstva … NORO DOBRO JE
BILO!« je dejala v imenu obeh. V spominu jima bodo tako ostali nepozabno doživetje in tiste male skrivnosti, ki ostanejo samo udeležencem, predvsem pa spoznanje, da ljudje zelo malo potrebujemo za to,
da si naredimo lep dan.
MPP
Foto: Osebni arhiv

ELEKTRIČNA VOZILA
PEUGEOT
Že za 23.990 € *

Peugeot je v Sloveniji
član skupine Emil Frey

peugeot.si

*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot e-208 (Active 50 KWh) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena
z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot
– pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 28.490 EUR (v izračunu ni upoštevana subvencija
Eko Sklada , ki je znaša, na dan 28.4., 4.500 EUR); mesečni obrok je 313 EUR pri pologu v višini 30% in
ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 28.04.2021 znaša 8,48%
in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni
EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,3%; financirana vrednost 19.943 EUR; skupni znesek za plačilo
34.236 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba
električne energije (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 159–183; izpusti CO2 pri kombinirani vožnji (g/km):
0. Brez izpustov CO2 med vožnjo. 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. Ponudba velja za vozila dobavljena do 31.8.2021.
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Laci kreacije v Centru Ivana Hribarja
Dragica Lacković pod svojo znamko LACI kreacije ustvarja izdelke iz
časopisnega papirja, ki pritegnejo pogled zaradi svoje edinstvenosti.
Na razstavi, ki jo je v poletnem času gostil Center Ivana Hribarja, je
Dragica vnovič predstavila pisano zbirko barvitih izdelkov, ki so nastali pod njenimi spretnimi prsti. Pletarskih tehnik se je priučila sama,
kot pravi, tako nadaljuje trzinsko tradicijo, saj je v Valvazorjevi Slavi
vojvodine Kranjske zapisano, »da v Trzinu pletejo mreže, protice, sake
in vrše«. Najznačilnejši izdelek pletarske obrti – koš – se prvič omenja
v Vorenčevem »Novim dictionariumu« leta 1710 kot »s' bizhevja korba«. V letu 1712 pa zasledimo v Hipolitovem »Dictionariumu trilingue«
izraz »zhibelina korba«, oznako za čebelji koš. Razstavljene stvaritve,
med katerimi je bila do konca razstave večina že prodanih, so si tako
ogledali številni obiskovalci Centra, ki jih je takoj očaral pogled na
skrbno izdelane umetnine.
Besedilo in foto: Barbara Kopač

Biona: Pet let delovanja kljub težkim razmeram
V času poostrenih ukrepov in ob zapiranju številnih storitvenih dejavnosti v naši državi se je marsikateri samostojni podjetnik znašel
v težkem položaju. Kljub zaprtju in omejitvam je v Trzinu delujoči
kozmetični studio Biona, ki ga najdete v starem delu Trzina, v Habatovi ulici, to poletje praznoval pet let delovanja. Prvega avgusta je
podjetnica Urška Potočnik z veseljem objavila novico, da z ekipo praz
nuje pet čudovitih let! »Velika zahvala gre super ekipi, ki se trudi, da
ste vedno zadovoljni in pravočasno urejeni. Zahvala gre vsem domačim, ki me podpirajo in poskrbijo za nemalo stvari. Hvala pa tudi vam,
drage stranke, z vami rastemo, se razvijamo in uživamo v svojem delu
skupaj z vami,« je zapisala na Facebookovi strani. Urško in njeno ekipo
bomo med trzinskimi podjetniki predstavili v eni od prihodnjih izdaj
Odseva, saj je prav, da občani na straneh lokalnega glasila spoznajo
tudi male podjetnike iz bližine.
MPP
Foto: Osebni Arhiv kozmetičnega studia Biona

170. obletnica rojstva Ivana
Hribarja
Na mestu, kjer danes stoji Jefačnikova domačija, se je 19. septembra
1851 rodil Ivan Hribar. Ob 170. obletnici rojstva najpomembnejšega Trzinca občanke in občane vabimo na (ponovni) ogled njegove stalne razstave.
Za fotografijo se zahvaljujemo Medobčinskemu muzeju iz Kamnika in vas
vabimo, da si na njegovi spletni strani preberete prispevek o življenju in delu
Ivana Hribarja, ki je dostopen na povezavi: https://www.muzej-kamnik-on.
net/razstave/ivan-hribar-zivljenje-in-delo-trzinskega-rojaka/
MPP
Foto: Arhiv Medobčinskega muzeja Kamnik

Vabljeni na Hribarjevo popoldne
Hribarjevo popoldne vsako leto poteka na drugi lokaciji, zato lahko
rečemo, da je postalo že tradicionalno in vsako leto združuje vse generacije, ki so ponosne na zapuščino našega najbolj znanega Trzinca. Tretje srečanje po vrsti bo potekalo v torek, 28. septembra 2021,
ob 17. uri v Cerkljah na Gorenjskem. Na dvorišču Hribarjeve domačije
bodo nastopili Mešani pevski zbor Ivan Hribar, Ženski pevski zbor Trzinke in Recitatorska skupina Trzinke ter Folklorna skupina Cerklje na
Gorenjskem.
Vabimo vse Trzince, da se udeležijo Hribarjevega popoldneva v
Cerkljah in s prisotnostjo počastijo 170-letnico njegovega rojstva.
september 2021

Ivan Hribar z ženo in hčerjo Zlatico, 1931 (Niko Sadnikar, hrani MMK)
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Živahno dogajanje v DSO Trzin
V Domu starejših smo že pozno spomladi zavihali rokave ter se lotili
sušenja zelišč in bezgovih cvetov. Nekateri namreč verjamejo, da če
obesimo bezeg nad okna in vrata, bo hiša gotovo zaščitena. V našem
zastekljenem zimskem vrtu je za to zelo primeren prostor. Ker je prid
nih rok veliko, je bilo delo zelo hitro opravljeno. Cvetove bezga smo
obesili na vrvico, vejice mete in melise pa osmukali in razprostrli po
časopisnem papirju. Nastal je ličen in zelo aromatičen zeliščni kotiček. Vmes smo se pogovorili o uporabi posušenih listov in cvetov,
razmišljali o receptih, različnih običajih, zapeli nekaj ljudskih pesmi.
Tudi bokali niso bili prazni. Privoščili smo si osvežilen sok iz bezgovega
sirupa in odlično kavo ter domače piškote z marmelado. Konec junija
je marljiva gospa Danijela posušene cvetove in liste shranila v kozarce. Iz njih si bomo kuhali čaj, da ohranimo zdravje in dobro počutje. To
pa želimo tudi vsem vam.

Ureditev »aktivne poti« na oddelku T3

Na oddelku stanovalcev, ki so sposobni samostojnega gibanja, smo
vzpostavili tako imenovano aktivno pot. To je sklop postaj s pre
prostimi gibalnimi in dihalnimi vajami, ki jih lahko stanovalci izvajajo
samostojno. Postaj z opisom vaj je za zdaj osem in so razporejene po
vsem hodniku. Stanovalce spodbujamo, da vsaj enkrat na dan opravijo
celotno pot in tako še dodatno skrbijo za dobro gibljivost in kondicijo.

Sladoledni piknik

Vroče dneve je lažje prenesti, če se ohladimo s sladoledom. Privoš
čimo si ga večkrat, še najraje v našem lepem vrtu, kjer se lahko skrijemo v senco in občudujemo cvetoče vrtnice.

Tradicionalni izlet na Brezje

V romarskem središču smo se najprej udeležili svete maše v baziliki, nato pa smo ob kavi in kremni rezini na terasi bližnjega lokala

posedeli v klepetu z direktorico, njeno
namestnico in vodjo zdravstvene službe.
Po skupinskem fotografiranju in nakupu
spominkov je sledila vrnitev v dom, kjer
je na mizah že čakalo kosilo.

Izlet v Arboretum Volčji
Potok

V Arboretum smo tokrat peljali stanovalce, ki se ne morejo samostojno gibati.
Tam smo si privoščili sladoled in se sprehodili po parku. Še posebej lep je bil del,
kjer cvetijo in dišijo vrtnice, ves čas pa
nas je spremljala senca mogočnih dreves. Ustavili smo se tudi ob ribniku, pokukali v francoski park in se
od daleč čudili velikih maketam dinozavrov in kitov. Z lepimi vtisi smo
izlet še pred hudo vročino končali in se vrnili v dom.

Obisk članov društva Rdeči noski

Člani društva Rdeči noski so pripravili predstavo s plesom in petjem.
Čeprav so bili že velikokrat pri nas, nas vedno znova presenetijo in
prinesejo obilo dobre volje.
Katarina Pezdirc
Foto: Arhiv DSO Trzin

Društvo Jesenski cvet uresničilo
dva projekta
To poletje nam je uspelo uresničiti dva projekta: Medgeneracijski tabor v hotelu Delfin v Izoli in Medgeneracijski dan na Brdu pri Lukovici.

ZAVOD ZA USTVARJANJE,
RAZISKOVANJE IN U

ČENJE

AZUM

v Kulturnem
domu Trzin

Info in prijave: 040 397 252 ali
zavod.azum@gmail.com
Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. (www.eu-skladi.si)
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Medgeneracijski tabor v Izoli

Medgeneracijskega tabora v Hotelu Delfin, ki je potekal od 17. do
22. junija, se je udeležilo 35 članov društva iz petih občin, največ udeležencev je bilo iz Kamnika. Avtobus je pobiral člane na vseh petih
lokacijah, udeleženci pa so lahko izkoristili turistične bone. Društvo
vedno poskrbi, da nam ni dolgčas. Imeli smo delavnice na temo vode,
poleg plavanja pa še šolo zdravja in 1000 gibov, jutranje sprehode,
popoldanski počitek in večerno srečanje skupin, igranje iger, nastope
in predstavitve članov.
Tudi letos sta nas obiskala socialna delavca mag. Tone Kladnik in
Branka Knific, ki sta prva začela ustanavljati skupine za samopomoč
starih ljudi na Primorskem. Njuno predavanje je bilo prijetno, preprosto in prijazno, da bi ga poslušali več ur. Pogovarjali smo se tudi, kako
preživeti čas med epidemijo. Predlagali pa so nam, naj bomo upokojenci telesno in umsko dejavni, da smo pri tem vztrajni in ne obsedimo. V spominu nam bo ostal zadnji dan zaradi kratkega izleta v
Marezige, kjer je najlepši razgled na Kras in morje. Tam smo okušali
domače dobrote.

Medgeneracijski dan na Brdu pri Lukovici

Medgeneracijski dan je potekal 3. avgusta v Gostišču pri Čebelici na
Brdu pri Lukovici, kjer se nas je zbralo približno 70 udeležencev. Začeli
smo s strokovnim in družabnim programom pod vodstvom predsed
nice društva Majde Knehtel. Predstavile so se tudi skupine. Vsi smo
se razveselili srečanja in klepeta. Opoldne so nas pogostili z jedmi z
žara. Nekateri smo se oglasili v trgovinici in kupili med, domov pa smo
prišli pred dežjem.
Načrti društva za jesen so zanimivi in upamo, da nam epidemija ne
bo povzročala težav pri izvedbi.
Jožica Trstenjak, skupina Naše vezi Trzin

Dogajanje na dlani

Varuhi neba
Republika Slovenija je v skladu z mednarodnimi predpisi popolno in
izključno suverena v svojem zračnem prostoru nad svojim ozemljem.
Kako visoko sega ta njena zračna suverenost, še ni jasno, saj se države članice Mednarodne organizacije civilnega letalstva o tem še
dogovarjajo. Kot član Društva vojaških pilotov vseh generacij in prijateljev vojaškega letalstva sem imel priložnost obiskati varuhe slovenskega neba. V Vojašnici Jerneja Molana sem se seznanil s 15. polkom
vojaškega letalstva Slovenske vojske (vojaško letališče v Cerkljah ob
Krki). Kot so nam povedali odgovorni, je 15. polk vojaškega letalstva
bolj priznan v Natu kakor doma. No, ali ni v večini primerov tako, da
te bolj cenijo drugje kakor doma? Poslanstvo 15. polka je zaščita in
nadzor slovenskega zračnega prostora in še veliko več. Njegovi pripadniki s helikopterji rešujejo v gorah, opravljajo humanitarne polete
(prevoze ponesrečencev, bolnih otrok) v bolnišnice, opravljajo prevoze
transplantantov (srca, pljuča in drugi organi). Ob ugrabitvah civilnih
letal in podobnem bi s prestrezanjem ugrabljenih letal poskušali preprečiti katastrofo, denimo strmoglavljenje na JE Krško. Vse to poteka pod skrbnim nadzorom mednarodnih letalskih organizacij, katerih
članica je Republika Slovenija: ICAO, EUROCONTROL, EASA, ECAC. V
polku opravljajo tudi izobraževanje bodočih pilotov, ki pa jih je iz leta v
leto manj. Očitno letalski poklic ni več tako zanimiv, kakor je bil nekoč.
Letos trenažo opravlja enajst kandidatov. Letališče se prilagaja tudi
standardom Nata. Letališka steza bo v prihodnjih letih podaljšana
tako, da bo lahko sprejela tudi B747, torej največja letala, ki letijo danes. Sploh je letališče v Cerkljah opremljeno tako, da že danes lahko
sprejema tudi civilni letalski promet in omogoča zapolniti potrebe, če
bi bil Brnik polno zaseden. Da ne pozabim, za prevoz visokih državnih
uradnikov uporabljajo tudi »vladni« falcon, za katerega se nekaj časa

Srečanje braniteljev radijskega
oddajnika Domžale
Ob tridesetletnici naše države smo se ob radijskem oddajniku Domžale zbrali tisti, ki smo ga leta 1991 branili. Na začetku smo izvedli
slovesnost, s katero smo se poklonili naši državi in obletnici raketiranja
radijskega oddajnika, ki še vedno stoji na istem mestu, le sistem delovanja se je spremenil, saj smo v dobi digitalizacije. Stara 160 metrov
visoka antena še vedno stoji in kljubuje času, le da ne deluje več.
Nismo se zbrali vsi, ki smo bili 2. julija 1991 na tem območju, ko sta
prileteli dve letali JLA in izstrelili kopico raket, ki so zadele zgradbo,
oddajnik in tudi anteno. Imeli smo izredno srečo, saj je bilo na tem
območju približno sto teritorialcev in zaposlenih, a vsi smo ostali živi
in zdravi.
Še pozno v večernih urah smo posedeli na radijskem oddajniku ter
se predali prijetnemu kramljanju in obujanju spominov na tiste dni,
ko je nastala naša država in smo imeli to čast, da smo ji, ko nas je
najbolj potrebovala, stopili v bran, tudi za ceno svojega življenja – to
je največ, kar posameznik lahko prispeva.
J. Gregorič

ni vedelo, kam pravzaprav spada! Razmišljajo o nakupu zmogljivejših
in ustreznejših vojaških letal, o izboljšani letalski šoli, morda o akrobatski skupini in še kaj. Samo za ilustracijo: civilno potniško letalo, ki
preleti slovenski zračni prostor s severa na jug, potrebuje za to štiri
minute, polet od vzhoda do zahoda pa traja 11 minut. Kaj malo časa
za reakcijo tako Nata kakor slovenskih letalskih sil. Zavedajo pa se,
da ob obisku visokih državnih delegacij prvi vtis naredita urejenost in
opremljenost letališča, zato so posodobitve nujne.
Aleksander Čičerov
Foto: Arhiv AČ

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 88. letu sklenil naš
dipl. ing. Jože Jelenec.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno sožalje, tople besede, podarjeno
cvetje in sveče.
Posebna zahvala MC Bistrica Domžale za oskrbo v
zadnjih mesecih življenja, praporščaku društva upokojencev Žerjavčki Trzin za slovo na zadnji poti in gospodu
dr. Bogdanu Dolencu za poslovilni obred in sveto mašo.
Hvala tudi vsem, ki ste nam med njegovo boleznijo stali
ob strani.
Vsi njegovi

Počastitev spomina na rojstvo naše države
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Pobeg na tuje

Trzinke v Pragi
Od 26. do 29. avgusta letos se je v zlati Pragi pelo, igralo in plesalo po slovensko. Pod pokroviteljstvom slovenskega veleposlaništva v
Pragi in v organizaciji skupine Si.in je tam potekal festival Slovenija v
Pragi 2020. Veseli nas, da smo tudi članice Ženskega pevskega zbora Trzinke na festivalu v kulturni mozaik dogajanja lahko dodale svoj
kamenček.
Po dolgi vožnji, ki je v prijetni in veseli družbi hitro minila, smo prispeli v prelepo Prago. Na dogodku prvega večera so nas vse udeležence pozdravili organizatorji festivala, s svojo prisotnostjo in nagovorom
pa nas je razveselila tudi naša veleposlanica na Češkem Tanja Strniša. Po podelitvi festivalskih tabel in izmenjavi simboličnih daril je sledil nastop prvih skupin sodelujočih društev. Ta večer smo tudi pevke
Ženskega pevskega zbora Trzinke pod vodstvom pevovodje Primoža
Leskovca izvedle svoj program.
Drugi dan bivanja na Češkem je bil namenjen spoznavanju mestnih
lepot. Najprej smo si mesto ogledali od daleč z ladjice, ki nas je popeljala po Vltavi. Nato smo se sprehodili in ogledali Praški grad in se
spustili čez znameniti Karlova most do Starega mesta, kjer je tudi
znamenita astronomska ura.
Tretji dan festivala je bila Praga res odeta v slovenske barve. Plesalci in godci v narodnih nošah, drugi s slovenskimi zastavicami smo
vzbujali pozornost na Kmečki tržnici Vitezne namesti. Pridružila se
nam je tudi naša veleposlanica. V nagovoru je izrazila veselje in ponos
nad kulturno dediščino, ki jo ohranjajo različna slovenska društva, in
poudarila, kako pomembno in prav je, da se tudi tako glas Slovenije

sliši na tujem. Drugi del programa je potekal v popoldanskem času na
Praškem gradu. Zvečer pa sta slovenska pesem in glasba zazveneli
še v čudoviti cerkvi, ki je zgrajena po načrtih našega rojaka arhitekta
Jožeta Plečnika.
Za nami so res prijetni, kulturno bogati in veseli dnevi v zlati Pragi in
Trzinke smo vesele in ponosne, da smo lahko ponesle slovenski duh,
slovensko veselje, del slovenske kulture in Slovenijo v svet med tuje
ljudi.
Marija Juteršek
Foto: Štefka Prelc

Sodelovanje s češkimi planinci
Ime inženirja Ladislava Jiráska v Planinskem društvu Onger ni
neznanka. S češkimi planinci smo se prvič srečali na članskem taboru
v Tatrah (1987). Pri pripravah na tabor nam je izdatno pomagal prav
takratni predsednik Planinske zveze Češko-Slovaške L. Jirásko, ki je
pozneje postal tudi častni član našega društva. Udeleženci tega tabora verjetno nikoli ne bomo pozabili, kako smo se »švercali« v elitni
hotel sredi Prage in jedli na karte. Ladislav je bil tudi član slovensko-češke odprave na Kilimandžaro konec leta 1989. Ne bomo pozabili,
kako so nam tanzanijski policisti zaprli Jiráska samo zato, ker eden od
njihovih uradnikov ni opravil svoje naloge in pravočasno izdal tanzanijskega vizuma. No, vse se je srečno končalo. Skupni treking s češko-slovaškimi planinci je bil tudi izlet v Tibet, pri katerem je zelo dobro
sodeloval Jirásko, ki je medtem ustanovil svojo planinsko potovalno
agencijo. Uspelo nam je priti pod vznožje Everesta in si s severa ogledati to mogočno goro.
Ladek, kot mu radi pravijo prijatelji, je vsak obisk v Sloveniji izkoristil
za srečanje s trzinskimi planinci. Navezal je tudi dobre stike s PZS in
povezuje obe organizaciji, Alpy in PZS. Letos smo se z njim srečali kar
dvakrat; skupaj smo nazdravili 30. obletnici vzpona na Kilimandžaro,
pred kratkim pa smo Ladeka pozdravili v naši sredi (Biserka, Miro,
Sandi, Miha, Franc, Joži), ko je obiskal Slovenijo v zvezi s snemanjem
filma o Češki koči na Ravneh. V središču njegovega delovanja je zgodovinska povezanost čeških in slovenskih planincev, ki se je udejanjila
s postavitvijo Češke koče na Ravneh v Kamniško-Savinjskih Alpah.
Češko kočo je leta 1900 zgradila češka podružnica Slovenskega planinskega društva v Pragi. Koča ohranja slog češkega ljudskega stavbarstva. Ladek skrbi za to, da spomin na to ne izgine, zato se je lotil
priprave igranega filma o gradnji Češke koče. Če bo vse v redu, bomo
film lahko videli novembra v Pragi (na Mednarodnem festivalu alpinizma), januarja pa tudi v Sloveniji. Izdaja tudi revijo Lidé&Hory (Ljudje in
gore), ki se precej zgleduje po reviji Planinske zveze Slovenije Planinski
vestnik, v reviji Turista pa predstavlja skrite kotičke svoje domovine.
Morda, če nam bo pandemija to dopustila, se tudi trzinski planinci
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prihodnje leto odpravimo na odkrivanje čeških gora. Do takrat pa,
dragi prijatelji: »Všem preji zajimavé počteni a mnoho optimismu!«
Aleksander Čičerov
Foto: Biserka Čičerov

Psihologija

Poletje se končuje
Poletni oddihi so za številne najlepši čas v letu in imajo mnogo
pozitivnih učinkov na naše zdravje. Izboljšajo namreč naše počutje
in zadovoljstvo z življenjem, prav tako pa nas naredijo močnejše za
spoprijemanje z vsakodnevnimi stresorji. Vrnitev z dopusta je za nas
lahko izziv, saj pomeni spremembo rutine, na katero se je treba prilagoditi. Da pa bo vrnitev čim lažja in bo dopust dosegel svoj namen, je
ključno, da dopustujemo na pravi način.
Poletje je za številne najljubši letni čas. Takrat se namreč lahko
brezskrbno sončimo na balkonu, nosimo lahka oblačila in uživamo v
vodnih igrah. Za večino pa je to predvsem obdobje, ko se lahko za
nekaj tednov spočijejo na dopustu. Dopust in počitnice so čas, ko se
odmaknemo od stresorjev, ki jih doživljamo vsak dan (na primer preverjanje znanja v šoli in sestanki s šefom v službi). To nam napolni baterije, izboljša fizično počutje in zadovoljstvo z življenjem ter zmanjša
tveganje za izgorelost. Odpočijemo si tako psihično kakor tudi fizično1, zato je ključnega pomena, da si znamo vzeti čas zase.
Na dopustu torej uživamo in se veselimo. S težavami pa se srečamo,
ko se zadnji dan počitnic konča in krenemo domov. Marsikoga stisne
v prsih, ko na primer na mejnem prehodu čaka na vstop v državo.
Vsaka odsotnost iz našega vsakodnevnega okolja, naj bo to delo, šola
ali fakulteta, je sprememba in zahteva prilagajanje. Prvi dan dopusta
se na prihajajoče dni brezdelja hitro prilagodimo, saj je nova rutina
po navadi prijetna. Več časa lahko spimo, jemo bolj zdravo hrano,
nosimo udobnejša oblačila in ukvarjamo se z bolj zabavnimi dejavnostmi kakor sicer. Vse to pomeni odmik od vsakdana. Tudi ljudje, ki
nas obdajajo, niso naši sošolci ali sodelavci, torej se nam za kratek
čas spremeni tudi socialni krog. Ko pa se kmalu vrnemo na stare tirnice, ponovno zamenjamo rutino. Ta je tokrat manj prijetna, zato prve
dni po počitnicah po navadi vstajamo z levo nogo. Poleg tega se na
oddihu odmaknemo od svojega delovnega ali šolskega okolja in se z
njim za nekaj časa ne poistovetimo. Izgubimo kolektivno identiteto, ki
jo gradimo s sošolci ali sodelavci, kar otežuje vrnitev v vsakodnevno
življenje1. Po počitnicah torej potrebujemo čas, da se znova vključimo
v staro rutino in ujamemo ritem.
Znanstveniki1 torej ugotavljajo, da se večina ljudi srečuje s tesnobo,
ko se prvi dan po počitnicah znova vrnejo v šolske klopi ali na delovna
mesta. Seveda pa nismo vsi enaki – nekateri se vrnejo s pravo vnemo.
To so po navadi ljudje, ki zelo uživajo v svojem delu ali pa se na dopustu res odpočijejo. Kaj torej lahko storimo, da ne bomo po dopustu
nesrečni? Vsi seveda stremimo k temu, da bi uživali v tem, kar delamo
vsak dan. Kljub temu pa to ni vedno resničnost. V življenju sklepamo
kompromise, včasih pa niti nimamo izbire (v osnovni šoli moramo na
primer doseči določene učne cilje, čeprav nam morda geografija ni
všeč). Da bo prehod lažji, pa lahko dopustujemo na pravi način.
Ni pomembno, ali si za preživljanje časa izberemo eksotično lokacijo sredi Tihega oceana, kočo na sosednjem hribu ali celo ostanemo
doma. Precej pomembneje je, kako dopust preživimo. Na hrvaški obali, kamor Slovenci radi zahajamo v toplejših mesecih, lahko pogosto
vidimo tekače in kolesarje na eni strani in ljudi, ki ves dan preležijo na
plaži, na drugi. Kdo od njih učinkoviteje dopustuje? Morda bi si mislili, da prvi, vendar bi se motili. Pogosto si med počitnicami naložimo
številne cilje in naloge, za katere med letom nimamo časa, in mislimo,
da nam bodo obogatile oddih. Kljub temu znanstveniki2 ugotavljajo,
da za to, da je dopust uspešen, ne smemo biti produktivni. Samo tako
se namreč lahko zares spočijemo in pripravimo na nove izzive. Kljub
temu je uživati v brezdelju pogosto težko, saj se lahko počutimo krivo
in tesnobno zaradi nestorilnosti, lahko smo depresivni ali pod stresom, ker ne naredimo vsega, kar smo si naložili. Vendar se moramo
kljub temu truditi, da je oddih res oddih, saj bo le tako dosegel svoj
namen.
Dopust je torej enakega pomena kakor dnevi, preživeti na delu ali
v šoli. Če se vsake toliko časa ne spočijemo in ne naberemo novih
moči, bomo tudi manj uspešni pri izzivih, s katerimi se srečujemo vsak
september 2021

dan. Kljub temu pa včasih ne
moremo iti na dopust, ko bi
to potrebovali. Ob takih priložnostih se lahko lotimo različnih sproščujočih dejavnosti.
Lahko gremo na sprehod v
gozd, poslušamo ptičje petje, glasbo ali pa meditiramo.
Raziskave2 namreč kažejo, da
imajo te dejavnost podoben
blagodejni učinek na naše psihično in fizično zdravje. Poleg
tega pa na nas pozitivno deluje, če tudi vikende jemljemo
kot dopust. Konec poletja ima
torej spet grenak priokus in
mnogi bomo še deset mesecev čakali na naslednji oddih.
Dopust je zelo pomemben za
naše zdravje in zmanjšuje verjetnost, da bomo zaradi dela
izgoreli.
Besedilo in foto: Zoja Anžur, psihologinja
Reference
1 Sousa, C. in Gonc ,alves, G. (2021). Back to work bang! Difficulties, emo
tions and adjustment strategies when returning to work after a vacation. The
International Journal of Human Resource Management, 23(10), 2242–2263.
2 Fein, J. (2012). Vacations are a necessitz, not a luxury. Psychology Today.
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Divje rastline

Cvetje v jeseni
OTROCI KUHAJO PO DIVJE
Recept: Cvetlične mini pite
Sestavine za krhko testo:
350 g moke
180 g ohlajenega masla
(lahko nadomestimo z rastlinskim maslom)
žlička soli
5 ml hladne vode
Sestavine za nadev:
700 ml mleka (lahko ga nadomestimo z rastlinskim mlekom)
2 pudinga iz vrečke (lahko ga nadomestimo s 100 g škroba)
4 žličke sladkorja
Užitno cvetje:
boreč, tagetes, sončnica, ognjič, plamenke, česen, vrtnica,
tradeskancija, begonija
Zadnjič sem na svoji delavnici na festivalu Mladi levi imela možnost
pogovora z različnimi umetniki. Iskali smo smisel cvetja v kulinariki. Ko
sem jih vprašala, zakaj so pomembne rože v naši hrani, zakaj bi jedli
cvetlice, smo prišli do ducat različnih možnosti. Kaj pa je vaš razlog?
Povest Cvetje v jeseni je Ivan Tavčar napisal med prvo svetovno vojno. V njej je opisal, kako je kmečki človek še vedno globoko in čustveno povezan z naravo. Hkrati pa je cvetje v jeseni izrazil kot prispodobo
za vse, kar ne obrodi sadu. Tako si tudi jeseni navadno ne predstavljamo kot obdobje, ki bi bilo polno uporabnega cvetja ali za kar bi se bilo
vredno truditi.
A tako kot jeseni pobiramo in shranjujemo sadje in zelenjavo, naredimo tudi s cvetjem. Nekaj tistega obilja, ki ga še ponuja narava, porabimo za shranke ali ga pojemo sveže. Če bi naštela užitne cvetlice, ki
še rastejo po vrtovih in divje v naravi, bi bil spisek tudi jeseni zelo dolg.
Danes vam opišem le enega tistih cvetov, ki smo ga me uporabile za
nedeljski recept.
Boreč je cvetlica s prelepimi zvezdastimi cvetovi, zato mu z domačim imenom rečemo tudi zvezdasta roža. Po drugi strani pa je to
plevel – vsaj kadar na našem vrtu zraste ob napačnem času na napačnem kraju. Boreč je zdravilna rastlina, ki je svoj sloves pridobila
predvsem zaradi semen. A na vrtu je teh drobnih črnih semen premalo, da bi si z njimi lahko pomagali do pomlajevalnega učinka. Zato se
te dni posvetimo mladim listom, glavici boreča pred cvetenjem, predvsem pa njegovim zvezdastim cvetovom. Vse to uporabljamo v juhah
in omakah, surovo ali pokuhano, v kombinaciji s sadjem ali zelenjavo.
Ko imamo semena boreča enkrat na vrtu, nam ga ni treba več saditi,
saj se zaseje kar sam od sebe. Če mu pustimo kakšen ne premočno
okopan kos gredice, se iz zemlje pokaže kar trikrat na leto. V tretje se
kaže prav v jeseni. Lahko je še čisto majhen, tako majhen, da se nam
zdi, da ne bo dočakal cvetenja niti preživel zime. A prav take rastlinice
bodo počakale pod snegom in spomladi zacvetele med prvimi cvetlicami. Nemalokrat se to zgodi že marca.
Za boreč bi se torej težko odločila, ali gre za cvetje v jeseni, morda
za spomladansko veselje ali poletno modro nebo. Ker je sposoben
počakati tudi pod snegom, bi zanj kakor tudi za vrsto drugih jesenskih
cvetlic veljal pregovor Bolje pozno kot nikoli. Z besedami Ivana Tavčarja iz povesti Cvetje v jeseni pa: »Pretresla me je ljubezen, enaka
viharju, enaka nevihti! Prišla je pozno, prav tako je prišla, kakor pride
časih kako cvetje v pozni jeseni.”
Anja, Tina in Katja Rebolj
Foto: dr. Katja Rebolj, www.katjarebolj.com
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Priprava:
Vse sestavine za krhko testo na hitro zgnetemo v kepo. To lahko
naredimo z rokami, še hitreje pa v multipraktiku. Pazimo, da smo
vse maslo enakomerno premešali, ker sicer lahko pozneje nastanejo luknje v testu. Kepo testa lahko damo na hladno, da počiva, mi
pa smo kar takoj delali naprej. Tako testo je nekoliko manj krhko.
Testo z roko razporedimo po pekaču za pito. Od strani ga močno
potisnemo ob rob, zato da bo po pečenju lepo vijugast. Testo prebodemo z vilicami in pečemo 20 minut v ogreti pečici pri 180 °C.
Puding, ki ga uporabljamo za nadeve, skuhamo bolj gosto kakor
običajno. V večji posodi zavremo 600 ml mleka, dodamo sladkor in
zavremo. V skodelici z nekaj mleka razmešamo puding iz vrečke ali
škrob. Zmes vlijemo v vrelo mleko in z metlico mešamo, dokler se
puding rahlo ne zgosti. Zlijemo ga na pečeno testo.
Na puding potresemo gozdne robide. Letos, ko je zaradi pozebe
tako malo sadja, so one prišle na vrsto in bogato obrodile.
Na tortice položimo užitno cvetje.
Še več uporabnih receptov iz vrtnih plevelov najdete v knjigi
Narava vedno zmaga.

Dejavnosti

Študijski krožki v Trzinu
Poleti smo se udeleženci študijskih krožkov v Trzinu srečevali kar na
prostem, pod novim kozolcem nedaleč stran od Jefačnikove domačije.
Ob sredah se zbiramo v okviru študijskega krožka Izziv kot priložnost
ter spoznavamo načine, orodja in tehnike za samopomoč. Udeleženci
se seznanijo s pozitivnimi in zdravilnimi učinki svetlobne in barvne
terapije, zdravilno tehniko dihanja, zdravilnimi učinki hoje in športa,
terapije s hladno vodo, učijo zaznavati svoje telo in prepoznavati njegova sporočila, spoznavajo jezik hipnoze. Ob koncu bo vodena delavnica izdelave apotropejskega venčka ali šopka iz rastlin s posebnimi
močmi. Posamezne tematike vodijo strokovno usposobljeni trenerji
in učitelji.
Ob četrtkih izmenjaje se potekajo srečanja študijskega krožka Etno
– fletno, katerega udeleženci se lahko pohvalijo, da so pred tremi leti
izdali knjigo za otroke z naslovom Ajdovski kevder, lani pa je premiero
doživel njihov etnografski dokumentarni film z naslovom Ukročena trmoglavka, ki predstavlja življenje ob Pšati od izvira do izliva. Tokrat so
se v počastitev 30. obletnice razglasitve samostojne Slovenije odločili
posneti film o domovini.
Obstajajo številni načini, kako lahko ustvarimo manj odpadkov, eden
izmed bolj učinkovitih je ponovna uporaba. Iz starih, morda že odsluženih izdelkov, pohištva, dekorativnih dodatkov, oblačil in dekorativnih
tkanin lahko s prenovo ali dodelavo izdelamo privlačne in uporabne
kose in jih tako obnovljene vrnemo v uporabo. Vsak drugi četrtek se
v ta namen srečujejo kreativci, udeleženci krožka Prenovi staro, da
postane novo, in pod strokovnim vodstvom oblikovalke in mojstrov

odsluženim predmetom vdihnejo novo podobo ter jim spremenijo namensko rabo.
Vse te tri študijske krožke vodi za to usposobljena mentorica Branka
Urbanija.
Še je čas, da se pridružite.
Prijave na e-mail: info@buda-academy.org
GSM 031/762-345

Dogodki društva Pot srca

Vabilo na telovadbo

Društvo Pot srca vabi na delavnice. Zvočna kopel s tibetanskimi
skledami – sprostitev in zdravljenje bo potekala v petek, 1. oktobra
med 18. in 19. uro. Delavnica Regenerativna joga z eteričnimi olji pa
bo v soboto, 16. oktobra, med 10. in 12.30. uro. Društvo Pot srca vabi
tudi na vadbe v živo in na spletu ter na individualne terapije. Vse vadbe – joga za dobro počutje, pranajama in meditacija, regenerativna
aroma joga, Biodanza, trebušni ples ter druge vadbe za dobro počutje
– potekajo v skladu s cikli narave. Vabljeni tako začetniki kakor izkušeni! Prijave in informacije: 041 821 401, drustvopotsrca@gmail.com,
www.potsrca.si
Prijave in informacije: 041 821 401,
drustvopotsrca@gmail.com, www.potsrca.si

Že več kot trideset let imamo gospe v telovadnici dvakrat na teden
telovadbo.
Vadba poteka ob ponedeljkih ob 20. uri v mali telovadnici in ob sredah ob 19. uri v veliki telovadnici. S seboj prinesemo čiste copate,
telovadno obleko in podlogo. Vaje, ki jih izvajamo, so razgibalne, za
krepitev mišic in dihal.
Dvakrat se lahko udeležite telovadbe brezplačno, da ugotovite, ali
vam ustreza, nato pa se plačuje samo najem telovadnice, saj jaz kot
vodja vadbo že 30 in več let vodim brezplačno. Do zdaj se je telovadbe
redno udeleževalo od 25 do 30 udeleženk, tako da smo za celotno
leto vadbe plačevale le od 30 do 40 evrov.
Naredite nekaj za svoje zdravje in dobrodošle!

Društvo Šola zdravja obvešča:
Telovadba 1000 gibov v Trzinu
na dveh krajih

Lilijana Smrekar (041 654 983)

Polurna jutranja vadba 1000 gibov se v Trzinu izvaja vsak delovni
dan ob 7.30 na dveh krajih: v športnem parku pod hribom in zraven
Menačenkove domačije. Vaje so preproste in primerne za vsakogar.
Gre za vaje, poimenovane 1000 gibov, sestavil pa jih je ruski zdravnik,
nevrolog Nikolaj Grišin, dr. med. Vse vaje se izvajajo stoje, začnejo
se pri dlaneh, končajo pri podplatih. S tem se ohranjajo funkcionalne
sposobnosti in dosežejo se boljša gibljivost, okretnost telesa in ravnovesje. Pomislite, ali lahko počepnete in si zavežete čevlje? Ali pa si raje
kupite nove čevlje brez vezalk in se tako izognete oviri? Kaj pa hrbet?
Ali si ga lahko sami umijete? Ali pa si kupite tisto dolgo ščetko, pa ste
rešeni? Kaj pa nogavice, jih lahko sami obujete? To je le nekaj ovir, ki
se jim lahko izognete, če se redno razgibavate.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
Neda Galijaš
september 2021
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Vremenska s(e)kir(i)ca

Poletje po meri vsakogar in nikogar
Čas nezadržno beži in že zdavnaj je za
nami tudi letošnje poletje, že drugo, ki je bilo
v dobršni meri k(o)ronično. Konec avgusta
nam je postregel s poznopoletno ohladitvijo in odcepljenim jedrom hladnega zraka, a
ti dve kratki vremenski epizodi ne moreta
popravili vtisa o letošnjem dolgem in vročem,
uradno precej nadpovprečno toplem poletju.
Na zahodu (in še marsikje drugje) torej nič
novega – še eno od številnih pretoplih poletij
v zadnjih desetletjih. Če ne drugače, smo ga
številni Trzinci in okoličani lahko vonjali po
kloru iz domačih vodovodnih pip. Upravljavci
vodovodov so bili namreč dolžni dezinficirati
vodo v več vodovodnih sistemih, ker so višje
temperature vode ugodne za razvoj mikroorganizmov. Zato so za zagotavljanje varne
oskrbe s pitno vodo in uporabe pitne vode
brez omejitev v obdobju visokih temperatur
na nekaterih vodovodnih sistemih uvedli začasno preventivno dezinfekcijo pitne vode.
K temu je gotovo pripomoglo 15 zaporednih
vročih dni (15.–30. junij) v prvem mesecu poletnega meteorološkega trojčka.
Izteklo se je meteorološko poletje, ki nam
je prineslo obilo sonca in visokih temperatur (predvsem v obdobju med 16. junijem in
22. avgustom). Le poletja 2003, 2019 in 2017
so bila še toplejša od letošnjega. S septembrom se je začela meteorološka jesen, ki
nam je po hladnem koncu poletja naposled le
prinesla letnemu času primernejše temperature. Lahko bi rekli, da so septembrska jutra
zaradi daljših noči že kar jesensko sveža (ponekod tudi meglena) s temperaturami blizu
10 stopinj, medtem ko popoldnevi še prinašajo dokaj poletnih 25 stopinj Celzija. Čeprav
je konec avgusta morda kdo že pomislil na
skorajšnji začetek kurilne sezone, pa so se
v septembru temperature kmalu dvignile do
te mere, da ogrevanje bivalnih prostorov še
nekaj časa ni bilo in ne bo potrebno. Če smo
poleti zračili prostore predvsem ponoči in

zjutraj, lahko zdaj nekaj toplote spustimo v
hiše in stanovanja predvsem v popoldanskih
urah. Temperatura morja ob naši obali je bila
v začetku meseca še okoli 24, Blejskega jezera okoli 22, Bohinjskega pa le še okoli 18
stopinj Celzija.
Na koncu se vendarle še nekoliko pomudimo pri letošnjem poletju. Obilici junijskih
vročih dni so se pridružili tudi številni v preostalih dveh poletnih mesecih – skupaj jih je
bilo kar 37 ali več kot tretjina vseh poletnih
dni! Zabeležili smo celo tropsko noč v petek,
9. julija, ko je temperatura zraka padla le na
21,2 stopinje Celzija. To seveda ni kakšna
zabave polna noč, ko bi se človek pozibaval
v tropskih ritmih, temveč gre za temnejši in
praviloma hladnejši del dneva, ko se temperatura zraka ne spusti pod 20 stopinj Celzija.
Tudi povprečna poletna temperatura zraka
je bila z več kot 21 stopinjami Celzija med
najtoplejšimi. Že junij, prvi mesec poletnega meteorološkega trojčka, nam je pošteno
»podkuril«, saj se je uvrstil med tri najtoplejše
junije po letu 1950 (toplejša sta bila le junija

2019 in »zloglasnega« vročega leta 2003). Po
nižinah v notranjosti Slovenije, kjer leži tudi
Trzin, smo našteli kar šest vročinskih valov.
Hujši suši smo ušli (v 38 dneh s padavinami je
padlo nekaj manj kot 300 litrov vode) oziroma
je bila ta le površinska, saj so tla večinoma
še zadrževala nekajkrat kar obilno poletno
močo. Julija in avgusta je padlo enkrat več
padavin (večinoma prek 100 mm) kakor prvi
mesec poletja. Obšla nas je tudi toča, a dosti
ni manjkalo, saj je klestila v bližnjem sosedstvu – Komendi in Kamniku. Precej hujše od
vremenskih so bile žal tudi to poletje »virusne« težave. Za vreme vsaj za teden do dva
vemo, kako se bo razvijalo, o koronski nadlogi, ki nas spremlja zadnje poldrugo leto, pa
še zdaleč ne. Zato uživajte v jeseni (dokler še
lahko …), za marsikoga v najlepšem delu leta!
Ni vrag, da nas slednjič obiščejo še gobe in
bo tudi trzinski gozd spet poln »žerjavčkov«,
naših čilih upokojenk in upokojencev.
Besedilo in foto: Miha Pavšek

Eno najtoplejših poletij ni prišlo do živega snežiščem v okolici Triglavskega ledenika (na levi), ki so na
območju Triglavskih podov vztrajala tudi še na začetku jeseni. Zadnja snežna sezona je bila res obilna.
Foto: Miha Pavšek

VREMENSKA POSTAJA OŠ TRZIN (junij–avgust oziroma meteorološko poletje 2021)
Kazalec

Junij

Julij

Avgust

Poletje

Povprečna temperatura zraka (°C)

21,7

22,3

20,2

21,4

Najvišja temperatura zraka (°C)

34,5 (28. 6.)

33,7 (7. 7.)

34,9 (14. 8.)

34,9 (14. 8.)

Najnižja temperatura zraka (°C)

8,3 (1. 6.)

12,8 (2. 7.)

9,8 (26. 8.)

9,8 (26. 8.)

Največja dnevna T amplituda (razlika: min./maks. T, v °C)

17,9: 10,2/28,1
(15. 6.)

16,5: 13,2/29,7)
(3. 7.)

16,8: 34,1/17,3
(15. 8.)

17,9: 10,2/28,1
(15. 6.)

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

7/5/1

16 /10 / 1

15 / 8 / 2

38 / 23 / 4

Največja dnevna količina padavin (mm)

32,5 (11. 6.)

35,1 (4. 7.)

36,6 (5. 8.)

36,6 (5. 8.)

Količina padavin v obdobju (mm)

58,2

121,7

114,6

294,5

Najvišja hitrost vetra (km/h) / smer

41,8/VJV (30. 6.)

49,9/SSZ (31. 7.)

38,6/SSZ (1. 8.)

38,6/SSZ (1. 8.)

Št. toplih/vročih dni/tropskih noči
(maksimalna dnevna T zraka ≥ 25/30/20 °C)

25 / 15 / 0

29 / 13 / 1

20 / 9 / 0

74 / 37 / 1

Izbrani meteorološki podatki za Trzin za posamezne mesece in meteorološko poletje 2020; celoten arhiv je dostopen na spletnem naslovu
http://trzin.zevs.si (zavihek Statistika).
Vir: Vremenska postaja OŠ Trzin (CZ Trzin).
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Obvestila

OBVESTILO GOSPODINJSTVOM Novi urnik praznjenja rjavih
o mestih jesenskega zbiranja in zabojnikov na nekaterih območjih
odvoza ostankov zelenega odreza Trzina
na območju Občine Trzin
V začetku septembra, natančneje 6. septembra 2021, je začel veObčina Trzin za svoje občane organizira jesensko akcijo zbiranja in
odvažanja ostankov, ki nastanejo pri rezanju živih mej ter okrasnega
in sadnega drevja, od petka, 1. oktobra 2021, do torka, 2. novembra
2021.
Vse udeležence akcije pozivamo, da odpadke po jesenskem rezu, ki
so namenjeni kompostiranju, odlagajo samo na predvidenih mestih in
v predpisanem času.
Mesta za zbiranje ostankov zelenega odreza so:
Stari del Trzina:
1. v Habatovi ulici pri ekološkem otoku poleg mostu in
2. ob Jemčevi cesti pri ekološkem otoku pri odcepu na notranjo
Jemčevo cesto.
Trzin Mlake:
3. pri spodnjem zaklonišču v Kidričevi ulici poleg hišne številke 41,
4. na koncu zelenice ob Kidričevi ulici pri parkirišču trgovine
Mercator,
5. v Ulici Rašiške čete 4, pri objektu Planinskega društva Onger
Trzin,
6. na zelenici ob križišču Kidričeve ulice in Bergantove ulice,
7. ob makadamskem parkirišču ŠRP, na koncu niza vrstnih hiš v
Prešernovi ulici in
8. na Ongru, zelenici nasproti objekta s hišno številko 7.

ljati novi urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov na nekaterih
območjih Trzina. Javno komunalno podjetje Prodnik je občanom na
tistih območjih, kjer so nastale spremembe, že v začetku avgusta po
pošti poslalo obvestilo o spremembi urnika odvoza biološko razgradljivih odpadkov. Na obvestilih so za odjemna mesta navedeni novi datumi odvoza za september in začetek oktobra, ki jih v skladu z letnim
urnikom praznijo enkrat na teden. V času izvajanja zimskega urnika
bo praznjenje rjavih zabojnikov potekalo enkrat na štirinajst dni. Naj
še omenimo, da urnik odvoza embalaže in mešanih komunalnih odpadkov za zdaj ostaja nespremenjen. Če ste v dvomih in ne veste, kdaj
poteka odvoz odpadkov za vaše odjemno mesto, vam svetujemo, da
pogledate na zadnji račun, ki ste ga prejeli od podjetja Prodnik. Točni
datumi odvoza odpadkov za posamezno odjemno mesto so namreč
vsak mesec objavljeni na računu za komunalne storitve.
Besedilo in foto: MPP

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

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI TRZIN (JESEN 2021)
DATUM

URA
15.30–17.00
20. 10. 2021
17.30–19.00

NASELJE
Trzin
Trzin

LOKACIJA
Na parkirišču pred trgovino Mercator
Na dvorišču Mengeške 9, Trzin

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?
Nevarne odpadke hranite v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta,
da med prevozom na zbirno mesto ne pride do razlitja vsebine.
Tekoči odpadki naj bodo v zaprti posodi.
Ostri odpadki morajo biti v zaprti posodi iz stekla ali trde plastike.
Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj to lahko povzroči
nepredvideno reakcijo med različnimi snovmi.
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi
upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili z nakupom
izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
Dokler nevarnih odpadkov ne oddate v akciji zbiranja, jih hranite na
suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu.

KAJ SPADA MED NEVARNE ODPADKE?
Akumulatorji, baterije, zdravila, pesticidi, barve, laki, topila,
razredčila, lepila, kozmetika, čistila, neonske cevi, odpadno jedilno
in motorno olje, pločevinke s potisnim plinom, embalaža,
onesnažena z nevarnimi snovmi …

POMEMBNO!

Eksplozivno

september 2021

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

Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke
lahko kadar koli v letu brez doplačila oddate
v Centru za ravnanje z odpadki Dob.
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Savska 34, 1230 Domžale I 01/729-54-30
info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si

Izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi, so označeni s posebnimi simboli, kot so:

Jedko

Okolju nevarno

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Strupeno
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Oglasi
-

STUDIO
Mengeška cesta 15, 1236 Trzin • 040 661 700 • jh@jh-lifebook.com

“Naredi korak - naprej - v svojem življenju”.
Pri vaši obravnavi uporabljamo celostni pristop z ekipo strokovnjakov,
ki vas usmerja ter posledično vpliva na izboljšanje kakovosti vašega
življenja.
Temeljna področja naše obravnave:
GIBANJE
S primernimi gibalnimi vzorci odpravljamo bolečine v hrbtenici, kolenih, kolkih, ramenih itd. Vplivamo na dobro počutje in raven življenjske
energije ter se tako lažje spopadamo z vsakodnevnim stresom, kateremu smo podvrženi prav vsi.
TERAPIJA
Bolečine naj ne postanejo vaše zveste spremljevalke. S pomočjo
različnih manualnih in fizioterapevtskih tehnik vam pomagamo pri
lajšanju in odpravi akutnih telesnih bolečin.
PREHRANA
Pomagamo vam pri procesu urejanja prehranskih navad. Le-te so
ključne pri ohranjanju primerne telesne teže, zdravja in dobrega
počutja. S pomočjo zdrave prehrane krepimo naš imunski sistem, ki
je ključen za obvladovanje z vsakdanjim stresom.
OSEBNOSTNI RAZVOJ
Za naš celostni razvoj ni
dovolj zgolj delo s telesom, temveč je potrebno
najti tudi notranje ravnovesje, ki se odraža v vsakodnevnih odnosih, boljšem
zavedanju sebe in drugih
ljudi.
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DARILNI BON

za uvodno srečanje in posvet
REZERVACIJA TERMINA
• 040 661 700
• jh@jh-lifebook.com

Janez Homšak
Ustanovitelj & idejni vodja

Število terminov je omejeno.
Potrebna je predhodna rezervacija.
Darilni bon velja do konca leta 2021 in se lahko koristi samo 1x.

Oglasi
Veljavnost od 2. 9. do 11. 10. 2021

www.lekarnaljubljana.si

skrbimo
za um in
telo.

izbrano iz kataloga ugodnosti
AK-IMUN

ALTO POU, LOSJON PROTI
UŠEM IN GNIDAM

Prehransko dopolnilo z
aminokislinami, vitamini in minerali
s sladilom za pripravo napitka. Okus
pomaranče in limone. 4 vrečke
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Učinkuje v 10 minutah,
brez insekticidov, uši
ne razvijejo odpornosti
na izdelek. 100 ml

redna cena: 11,09 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 10,89 €
cena s Kartico zvestobe

7,76 €

2

POPUST:

8,71 €

30 %

MATIČNI MLEČEK 750 MG

Prehransko dopolnilo z medom, matičnim
mlečkom, pantotensko kislino in vitaminom
B6. 10 plastenk po 15 ml
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 13,93 €
cena s Kartico zvestobe

2

POPUST:

20 %

11,14 €

3

POPUST:

20 %

VLAŽILNA KREMA
ZA OBČUTLJIVO KOŽO

ALOE MILO ZA INTIMNO NEGO,
ALOE VERA X2

MEDZOBNE ŠČETKE
SILVERCARE

redna cena: 6,04 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 9,90 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 4,80 €
cena s Kartico zvestobe

Zagotavlja uravnoteženi
hidrolipidni sloj in
zaščito kože. 50ml

4,83 €

1

S prebiotiki, probiotiki, hialuronsko
kislino, oljem čajevca, izvlečkom
grenivke in muškatne kadulje. 250 ml

POPUST:

7,92 €

20 %

2

POPUST:

20 %

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

Na voljo v petih
velikostih. 6 kosov
v pakiranju

3,84 €

1

POPUST:

20 %

na brezplačno telefonsko številko

080 71 17!

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega
asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila
jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 2. 9. do 11. 10. 2021 oz. do prodaje zalog.

STROJNI TLAKI - ESTRIHI - OMETI
hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

TLAKI KOS d.o.o., Ljubljanska 33, Kamnik

 

   





     

 

        
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. 10. 2021.

Oglasi

RENAULT CAPTUR LIMITED

Renault CLIO
Sedaj tudi HIBRID

ugodnosti do

2.800
€
z Renault financiranjem in

129 €bonusom staro za novo
vključenim

Bencin/Dizel

Bencinski motor že za
/mesec
*
z dodatnimi ugodnostmi od 1.400 €
Hibrid
*
s paketom
financiranja
Renault
FLEKSI
*Cena 16.240
€ velja za
model Renault
CAPTUR Limited TCe 90 in že vsebuje redni popust v višini 300 € ter 500 € dodatnega popusta v primeru zamenjave »Staro

2

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.
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za novo«. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete ugodnosti v vrednosti 1.400 € ter dodatni popust v višini 600 €.
Poraba
pri mešanem
ciklu:**5,7 - 6,3 l/100 km. Emisije CO2: 129 - 143 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0201 - 0,0336 g/km. Emisija trdnih delcev:
Paket zimskih
pnevmatik
0,00022 - 0,00226 g/km. Število delcev (x1011): 0,4 - 0,55. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo 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
*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
Prispevajo
k čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona,
delcev
inkm,
PMkarkoli
ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu
CLIOzraka.
Life SCe 75
pripada 1.466 €zlasti
ugodnosti
ki jih sestavljajo obvezno
in osnovno
kasko zavarovanje v vrednosti
403,62 € podaljšano
jamstvo
(5 let aliPM
100.000
10
2,5 se zgodi prej) v vrednosti 500 € in
vzdrževanje
za motornakupa
SCe 75 (4 leta
80.000
km,na
karkoli
se zgodi prej) Slika
v vrednosti
€. Velja preko
Renault financiranja.
**Ob nakupu vozila,
ne glede
na obliko financiranja,
kupec
prejme brezplačen
in pogojih
je ali
na
voljo
renault.si.
je 562,42
simbolna.
Renault
Nissan Slovenija
d.o.o.,
Dunajska
22, 1000
Ljubljana.
paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 4,3 – 7,7 l/100 km. Emisije CO : 96 – 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6D full. Vrednosti meritev porabe in emisij
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