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Delovni obisk  
Vlade Republike Slovenije 
Ministra Vrtovec in Vizjak 

Dan žena
Kulturna prireditev in odprtje 
razstave vezilj

Gregorjevo 
Po dveh letih premora  
praznovanje praznika pomladi

Vojna
Zakaj imamo ljudje težnjo  
po vojskovanju?
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Vesele, blagoslovljene 
velikonočne praznike 

vam želi kolektiv
Mesnice Pr’ Kmetič

8-19 ure
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Mešani občutki
Vojna v Ukrajini se je dotaknila vseh nas. Ko smo 

lani počastili 30-letnico samostojnosti naše države 
in se spominjali bitke, ki je potekala v Trzinu, si za-
gotovo nismo mislili, da bomo že tako kmalu priče 
ponovnim spopadom tako blizu nas. 

Občutek nemoči, ki ga v človeku vzbudijo grozote 
vojne, ni preplavil le odraslih, ampak tudi marsikaterega otroka. Naša 
psihologinja Zoja Anžur je v svoji rubriki pojasnila, zakaj imamo ljudje 
težnjo po vojskovanju, v vsebino pa smo dodali tudi Unicefove napot-
ke, kako se z otrokom pogovarjati o vojni. Da je pred nami lahko lepša 
prihodnost, so otrokom pokazali v šoli z zbiralno akcijo zimske obutve 
za ukrajinske otroke, na katero se je odzvalo veliko staršev otrok. Prav 
vsak med nami pa lahko pomaga po svojih močeh, saj zbiranje hu-
manitarne pomoči za Ukrajino poteka na različne načine tako v naši 
občini kakor tudi zunaj nje.

Nemir, ki ga je bilo od izbruha vojne čutiti v zraku, je s počasnim 
prebujanjem narave na trenutke pomirila prihajajoča pomlad, veselje 
pa je med nas prineslo tudi več prireditev, ki so posledica odprave co-
vidnih omejitev. V marčevskem Odsevu smo tako lahko pisali o otroš-
kem veselju v času pustnih rajanj, o dnevu žena in gregorjevem. Vsi ti 
dogodki so na obraze risali nasmehe. 

Tudi koristnemu predavanju Društva upokojencev Žerjavčki Trzin 
smo na naših straneh namenili več prostora, saj je Barbara Kopač na-
tančno povzela 5 korakov, s katerimi lahko rešimo življenje. Vedno bolj 
nepredvidljiva prihodnost nas lahko preseneti in morda bomo prav to 
znanje potrebovali že jutri!

Novo izdajo Odseva bomo tokrat v svet pospremili z upanjem na 
mirnejšo prihodnost in lepše življenje ljudi, ki so bili prizadeti v voj-
ni. Ob vsem tem dogajanju pa je prav, da poskrbimo tudi za dobre 
odnose doma. Obiščimo prijetne dogodke, ki se napovedujejo v naši 
občini. Poskrbimo za lepše odnose z družino in prijatelji. Pozabimo na 
zamere, ki jih gojimo do bližnjih, raje se osredotočimo na kakšno lepo 
pohvalo, ki poboža dušo. Prijaznost ljudje ta trenutek bolj potrebuje-
mo kakor sovraštvo.

.
Metka Pravst Primožič, 

glavna in odgovorna urednica

UvodnikKolofon

➔ Na naslovnici
Priljubljena pomladna prireditev Gregorjevo 2022 
s spustom ladjic v potok Pšata.
Fotografija: Peter Hudnik (@hoodfoto)

Odsev,
glasilo Občine Trzin

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

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Mengeška cesta 9, 1236 Trzin
e-pošta: inspektorat@trzin.si

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

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

Občina Trzin

Spletna stran: www.trzin.si 
e-pošta: info@trzin.si

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

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

Informacije o prireditvah in dogodkih v občini Trzin so na voljo 
tudi v občinskem informativnem središču na Ljubljanski cesti 12/f 
oz. na telefonski številki 01/ 564 47 30.
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Glavna in odgovorna urednica:
Metka Pravst Primožič, trzin.odsev@gmail.com

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

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

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

Lektoriranje:
Mirjam Furlan Lapanja

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

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

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

Gradivo za naslednjo številko oddajte najpozneje 
do torka, 5. aprila 2022. Prispevke pošljite v 
elektronski obliki na naslov uredništva:  
trzin.odsev@gmail.com.

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

Ministrski obiski v začetku marca

Obisk ministra Jerneja Vrtovca v Trzinu
V petek, 4. marca, je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v okviru regijskega obiska 
vlade v osrednjeslovenski statistični regiji obiskal Trzin.

Z županom Občine Trzin Petrom Ložarjem in podžupanom Radom 
Gladkom je govoril o pomembnosti zgraditve obvoznice Trzin z nave-
zavo na avtocestno omrežje. Čeprav se infrastrukturni minister Jernej 
Vrtovec zaveda, da se Trzin in okoliške občine razvijajo ter da mora 
temu razvoju slediti tudi infrastruktura, je bilo na obisku konkretno za 
občino Trzin dorečeno naslednje: »Dogovor je bil, da se nemoteno in 
z največjo možno hitrostjo nadaljujejo postopki za umestitev trzinske 
obvoznice v prostorske načrte. Prav tako je minister izrazil podporo 
drugemu delu te povezave z navezavo na avtocestni izvoz Študa, ki 
bi konkretno razbremenil promet v severovzhodnem delu Ljubljanske 
kotline,« nam je po obisku povedal župan.

Na občini so z ministrom govorili tudi o nadgradnji železniške proge. 
»Dolgoročno smo se pogovarjali o razširitvi kamniške proge na drugi 
tir in njeni elektrifikaciji. To pa se ureja z Državnim prostorskim načr-

V pripravi je strategija za mlade
Na anketo, ki jo je Občina Trzin pripravila v začetku leta z namenom priprave strategije za 
mlade v naši občini, se je odzvalo 115 mladih občanov, starih od 14 do 29 let.

Več kot polovica anketiranih je bilo starih od 14 do 18 let, slaba tre-
tjina od 19 do 24 let, drugi so bili starejši. Na vprašanja je odgovarjalo 
skoraj 55 odstotkov anketirank in nekaj več kot 44 odstotkov anketi-
rancev, nekateri pa se pri vprašanju o spolu niso želeli opredeliti. Ne-
kaj več kot polovica anketiranih živi v starem delu Trzina, nekaj manj 
kot polovica pa v novem stanovanjskem naselju Mlake, le peščica jih 
je bila iz predela obrtno-industrijske cone, bilo pa je tudi nekaj takih, 
ki nimajo stalnega prebivališča v Trzinu. Nekaj manj kot 40 odstotkov 
vprašanih je bilo osnovnošolcev, dobrih 20 odstotkov dijakov, dobrih 
25 odstotkov študentov, 13 odstotkov pa že zaposlenih mladih v zah-
tevanem starostnem okviru.

Kakovost življenja v Občini Trzin so mladi v največjem obsegu ocenili 
s šolsko oceno 4 (56,5 odstotka), oceno 5 je občini dalo 33 odstotkov 
vprašanih, oceno 3 pa je občini namenilo 9,6 odstotka anketiranih. 
Pri vprašanju o tem, kako radi živijo v Občini Trzin, pa so mladi s 54,8 
odstotka namenili oceno 5, 31,3 odstotka se jih je opredelilo za oceno 
4, 12,2 odstotka pa za oceno 3.

Zanimivo je bilo, da se anketirani mladi zelo različno udeležujejo 
dejavnosti v občini: 27 odstotkov vprašanih nikoli, 30,4 odstotka mla-
dih redko (do enkrat letno), 27 odstotkov včasih (do trikrat letno) in le 
15,7 odstotka pogosto (več kot štirikrat letno). Od vprašanih bi le 14,9 

odstotka mladih z veseljem hodilo v mladinski klub, kjer bi se družili z 
vrstniki, udeleževali delavnic in igrali družabne igre, kar 44,7 odstot-
kov mladih pa je navedlo, da ima že dovolj dejavnosti v prostem času.

Mladi so imeli v anketi možnost podati svoja mnenja na različnih 
področjih – izobraževanja, zaposlovanja, stanovanj, mobilnosti, infor-
miranja, športa in dobrega počutja in podobno in predloge za izbolj-
šave. Še najbolj je izstopala želja mladih po večjem obsegu športnih 
dejavnosti v občini.

Z anketo za mlade so na občini pridobili izhodišča za pripravo stra-
tegije. »Osnutek strategije naj bi bil pripravljen do poletja,« nam je z 
občine sporočila Marjeta Trstenjak in dodala, da je trenutna strategi-
ja za mlade v veljavi še do konca tega leta. 

MPP
Foto: Arhiv Občine Trzin

tom, kar pa zahteva še več časa in seveda truda,« je poudaril Peter 
Ložar. 

Na dnevnem redu je bila tudi trenutno aktualna regionalna kolesar-
ska povezava. »Omenili smo kolesarske povezave v našem delu regije, 
ki bodo vsaj delno razbremenile promet. Tu dela potekajo nemoteno 
in bodo predvidoma končana do konca poletja,« je povedal župan v 
svoji izjavi po obisku infrastrukturnega ministra in dodal: »Za konec 
smo se dotaknili tudi ureditve vstopnega dela Mengeške ceste iz 
smeri Mengša, kjer bi uredili pločnike in uvedli ukrepe za zmanjšanje 
vstopne hitrosti v naselje Trzin. Za to je treba še izvesti odkupe dela 
zemljišč, kar pa bo najbrž vzelo kakšno leto. Direkcija za infrastruktu-
ro pa je projekt že odobrila.« 

MPP
Foto: Arhiv Vlade RS
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Občinske novice

Obisk ministra mag. Andreja Vizjaka v Trzinu
V torek, 8. marca, se je Vlada Republike Slovenije mudila na delovnem obisku v severnem 
delu osrednjeslovenske statistične regije, njeni predstavniki so obiskali tudi Trzin.  
Na terenskem obisku se je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak seznanil  
z izvajanjem projekta Mala barja – Marja.

Zavod RS za varstvo narave skupaj s partnerji, med katerimi je 
tudi Občina Trzin, izvaja projekt »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih 
in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, Mala barja 
– Marja«. Projekt sofinancirata Evropska unija iz evropskega sklada 
za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Cilj projekta je izboljšanje 
ohranjenosti mokrišč na desetih projektnih območjih Natura 2000, 
med njimi tudi na območju mokrišč v Trzinu.

Na začetku terenskega ogleda je minister poudaril pomembnost 
ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki je soodvisna z izpostavljenostjo 
našega planeta segrevanju. Z veseljem je prisluhnil podrobnostim o 
projektu. Trzinski župan je pojasnil, da se je Trzin konec sedemdesetih 
in v začetku osemdesetih let hitro urbaniziral prav na nekdaj obsežnih 
območjih trzinskih mokriščih ter da je ohranjanje preostalih barij na 
območju med Mlakami in obrtno-industrijsko cono pomembno tudi z 
vidika zadrževanja zalednih voda in s tem poplavne varnosti naselja. 

Minister si je v dobri uri ogledal osrednje območje mokrišč, kjer je 
bil v začetku lanskega leta izveden ukrep odstranjevanja zarasti, ob 

razglednem podestu pa so mu predstavili nove interpretacijske vsebi-
ne, ki so del nove Učne poti Mlake. To pot bomo natančneje predsta-
vili v eni od prihodnjih izdaj.

Besedilo in foto: MPP

Obisk državnega sekretarja na trzinski šoli
Osnovno šolo Trzin je na dan vladnega delovnega obiska v naši 

regiji obiskal Damir Orehovec, državni sekretar na ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport. Ravnateljica Osnovne šole Trzin 
Matejka Chvatal in njena pomočnica Jana Klopčič sta predstavili 
delovanje zavoda. Župan Peter Ložar in podžupan Rado Gladek pa 
sta sekretarju predstavila projekt gradnje športne dvorane. 

Obisk predsednika vlade v Pekarni Pečjak
Trzin je obiskal tudi predsednik vlade Janez Janša. Obiskal je 

uspešno podjetje Pekarna Pečjak, ki letos zaznamuje 50-letnico. 
Ogledal si je Pečjakove proizvodne prostore v IOC Trzin in se po-
govarjal o izzivih v pekovski industriji, rastočih cenah energentov, 
ki vplivajo na proizvodnjo, beseda pa je tekla tudi o samooskrbi in 
pomenu promocije slovenske hrane. 

OBVESTILO
Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave  

in promocijo občine 
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Trzin  

www.trzin.si objavljen

Razpis za posredovanje predlogov za  
podelitev priznanj Občine Trzin za leto 

2022 vključno z obrazcem, na katerem je treba 
oddati predloge.

Komisija bo upoštevala samo predloge, ki bodo v zaprtih ovoj-
nicah vloženi ali bodo prispeli po pošti najpozneje do vključno 
srede, 30. marca 2022, do 12. ure na naslov: Občina Trzin, 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS 
– PRIZNANJA 2022«. 

Predsednica komisije
Dunja Špendal
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Občinske novice

Pisma občanov

Urejenost  
trzinskih zaklonišč

Na naše uredništvo se je ob izbruhu vojne v Ukrajini obrnila 
zaskrbljena občanka, ki jo je zanimalo stanje v trzinskih zakloniščih. 
»Spoštovani župan Peter Ložar, spoštovano uredništvo Odseva. Ver-
jamem, da glede na trenutna dogajanja v Ukrajini zanima še koga 
– v kakšnem stanju so trzinska zaklonišča, kdo jih upravlja, z njimi 
razpolaga?« Odgovor na vprašanje občanke smo prejeli kar od župa-
na. »Zaklonišča so večinoma zasebna, deloma pa občinska. V zadnjih 
letih se je v splošnem ozračju neogroženosti spreminjala njihova na-
membnost (strelišče v OŠ), zasebna pa so kot večina objektov z razpr-
šenim lastništvom neurejena. Občinski štab civilne zaščite bo preveril 
vse objekte in poskusil ugotoviti njihovo funkcionalnost. Mislim, da 
bi se lahko usposobila v nekaj dneh, če bi bila nuja. Več bo znano, ko 
preverimo vse objekte,« je sporočil Peter Ložar.

Enote za uporabo zaklonišč v Trzinu so opisane v sklepu o organi-
ziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin, ki je na vo-
ljo na občinski spletni strani na povezavi: http://www.trzin.si/assets/
cz/2019/skl_organiz_sil_ZRP_15.1.2015.pdf

Besedilo in foto: MPP

Sklep o določitvi volišč in območij 
volišč

Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list 
RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US, 23/17 
in 29/21) izdaja Okrajna volilna komisija 11. volilnega okraja 4. volilne 
enote SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ za izvedbo 
rednih volitev poslancev v državni zbor Republike Slovenije v 11. volil-
nem okraju 4. volilne enote, ki bodo v nedeljo 24. aprila 2022. 

Objavljamo izvleček za območje Občine Trzin, opomba urednika.

VOLIŠČE 4.11.14 – OSNOVNA ŠOLA TRZIN I  
(Mengeška cesta 7b, Trzin)

Trzin: Habatova ulica, Jemčeva cesta,  Kmetičeva ulica, Ljubljanska 
cesta št.: 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5a, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 9b, 9c, 10a, 11, 12, 
12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 14 
in 15b, Mengeška cesta in Za hribom 2a, 2b, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 
11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 20, 20a, 22, 26, 
28, 30, 32, 34 in 36.  

VOLIŠČE 4.11.15 – OSNOVNA ŠOLA TRZIN II 
(Mengeška cesta 7b, Trzin)

Trzin: Cankarjeva ulica, Kidričeva ulica 5, Košakova ulica 1 in 2, Ljub-
ljanska cesta 15, 15c, 16, 16a, 16b, 16c, 18, 18a, 20 in 24, Lobodova 
ulica, Mlakarjeva ulica vsa, razen 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a in 8, Na jasi, Onger, 
Partizanska ulica, Ploščad dr. Tineta Zajca, Prešernova ulica, Rebolje-
va ulica, Ulica Kamniškega bataljona, Ulica OF, Ulica pod gozdom, vsa 
Ulica Rašiške čete razen 1, 2, 5 in 5a, Vegova ulica, Za hribom 1, 1a, 2, 
3, 4, 4a in 5 in Župančičeva ulica. 

VOLIŠČE 4.11.16 – OSNOVNA ŠOLA TRZIN III 
(Mengeška cesta 7b, Trzin)

Trzin: Bergantova ulica, Blatnica, Borovec, Brezovce, Brodišče, Dob-
rave, Gmajna, Hrastovec, vsa Kidričeva ulica razen št. 5, Kratka pot, 
Ljubljanska cesta 15a, 17, 19, 19a, 19b, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 
33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 51a, 52a in 
55, Mlakarjeva ulica 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a in 8, Motnica, Pernetova ulica, 
Peske, Planjava, Prevale, Špruha, Trdinova ulica, Ulica bratov Kotar, 
Ulica Rašiške čete 1, 2, in 5a in Zorkova ulica. 

VOLIŠČE 4.11.901 – DRUŠTVO LIPA DOMŽALE 
(Ljubljanska 58, Domžale)

Predčasno glasovanje

VOLIŠČE 4.11.970 – OMNIA DOMŽALSKI DOM 
(Ljubljanska cesta 58, Domžale)

Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja.
Sklep je v celoti objavljen na spletni strani Občine Trzin na povezavi: 

www.trzin.si/sl/news/sklep-o-dolocitvi-volisc-in-obmocij-volisc.html

Sezonske vstopnice za Arboretum 
Volčji Potok za leto 2022

Občanke in občane obveščamo, da sta Občina Trzin in Arboretum 
Volčji Potok sklenila pogodbo o sofinanciranju sezonskih vstopnic za 
občane Trzina za leti 2022 in 2023.

Cena sezonske vstopnice za odrasle, ki jo sofinancira Ob-
čina Trzin, tako znaša 30 evrov, cena sezonske vstopnice za 
otroke pa je 17 evrov.

Ob nakupu je treba doplačati (kavcijo) 2 evra za brezstično kartico, 
na kateri bodo zapisani točni podatki lastnika, saj sezonska vstopnica 
ni prenosljiva. Ob nakupu je treba priložiti osebni dokument ali potrdi-
lo o stalnem ali začasnem prebivališču.

Občinska uprava
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Občinske novice

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

Občine Trzin
Občina Trzin za svoje občane organizira spomladansko akcijo zbi-

ranja in odvažanja ostankov, ki nastanejo pri rezanju živih mej ter 
okrasnega in sadnega drevja, od ponedeljka, 14. marca 2022, do 
ponedeljka, 18. aprila 2022. 

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

Lokacije za zbiranje ostankov zelenega odreza so:
Stari del Trzina:
 – v Habatovi ulici pri ekološkem otoku poleg mostu in
 – ob Jemčevi cesti pri ekološkem otoku ob odcepu na notranjo 
Jemčevo cesto.

Trzin Mlake:
 – pri spodnjem zaklonišču v Kidričevi ulici poleg hišne številke 41, 
 – na koncu zelenice ob Kidričevi ulici pri parkirišču trgovine Mer-
cator, 

 – v Ulici Rašiške čete 4 pri objektu Planinskega društva Onger 
Trzin, 

 – na zelenici ob križišču Kidričeve ulice in Bergantove ulice, 
 – ob makadamskem parkirišču ŠRP na koncu niza vrstnih hiš v 
Prešernovi ulici in 

 – na Ongru, zelenica nasproti stavbe s hišno številko 7.

OIC Trzin: 
 – ob križišču ulic Špruha in Motnica.

Peter Ložar, župan 
Foto: MPP

Občina Trzin vas v sodelovanju  
s trzinskimi društvi  

in organizacijami vabi, 
da se udeležite tradicionalne 

spomladanske občinske čistilne 
akcije

»OČISTIMO TRZIN 2022«,
ki bo v soboto,  

2. aprila 2022, z začetkom  
ob 9. uri

PRIDRUŽITE SE NAM na enem od zbirnih mest:

1. BRUNARICA V DOLGI DOLINI: Smučarsko društvo Trzin, 
Kolesarsko društvo Felixi Trzin.

2. PARKIRIŠČE PRI CERKVI, Cesta Za hribom: Turistično 
društvo Kanja Trzin, Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin. 

3. OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22: Šahovsko društvo 
Trzin.

4. KULTURNI DOM TRZIN, Mengeška cesta 9: Kulturno 
društvo Franc Kotar Trzin, Zavod Azum. 

5. PARKIRIŠČE ZA KUD TRZIN, Mengeška cesta 9: Kari-
tas Trzin, Skupina Naše vezi Trzin in Društvo Samokres.

6. OSNOVNA ŠOLA TRZIN, Mengeška cesta 7b: Strelsko 
društvo Trzin. 

7. VRTEC ŽABICA, Ploščad dr. Tineta Zajca 1: Športno 
društvo Trzin. 

8. HIŠKA PD ONGER, Ulica Rašiške čete 4: Planinsko dru-
štvo Onger Trzin, Društvo Florijan.

9. FRNIHTOV BAJER: Lovska družina Mengeš.

10. AVTOPRALNICA, Kidričeva ulica 39: Društvo prijateljev 
mladine Trzin, Združenje borcev za vrednote NOB Trzin in 
Zveza veteranov vojne za Slovenijo – Sekcija Trzin.

11. OIC TRZIN, križišče ulic Dobrave/Gmajna: Orientacijski 
klub Trzin. 

12. DOM ZAŠČITE IN REŠEVANJA TRZIN, Mengeška cesta 
2a: Prostovoljno gasilsko društvo Trzin.

13. VEČNAMENSKI OBJEKT / LOPA, Habatova 7d: Civilna 
zaščita, Ribiška družina Bistrica in taborniki (Rod skalnih tabo-
rov, Četa Trzinske skirce).

S seboj prinesite rokavice in dobro voljo.
Zaključek akcije je predviden istega dne ob 12. uri  

v Pizzeriji »OLIVIA«, Ljubljanska c. 12d. Vsak udeleženec 
akcije bo prejel brezplačen topel obrok in napitek. 

Informacije so na voljo tudi na spletni strani Občine Trzin  
(http://www.trzin.si) in pri vodjih  trzinskih društev.

VLJUDNO VABLJENI.
Na svidenje na čistilni akciji.

Udeležba na čistilni akciji je na lastno odgovornost! Organizatorji 
ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nezgode na 
čistilni akciji.

Občina Trzin
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V našem kraju

Kulturni večer ob dnevu žena vnovič v živo
V ponedeljek, 7. marca, na predvečer dneva žena, sta Turistično društvo Kanja Trzin in  
Občina Trzin pripravila čudovito kulturno prireditev, ki je prvič po letu 2019 potekala v živo. 
Dunja Špendal, predsednica Turističnega društva Kanja Trzin, se je v uvodnem nagovoru 
spomnila nesojenega kulturnega dogodka ob dnevu žena pred dvema letoma, ki so ga tako 
kot vselej skrbno načrtovali, vendar je bil zaradi pandemije covida-19 zadnji trenutek  
odpovedan. Po njenih besedah naj bi bila to prva prireditev v občini, ki je bila zaradi širjenja 
virusa tedaj odpovedana.

Kakšen čudovit občutek, da smo se letos po vsem tem času 
vnovič srečali v živo in praznovali praznik, kot se spodobi: z 
(na)smehom in radostjo, predvsem pa skupaj!

V praznični ritem nas je najprej popeljal mlad harmonikar, 16-letni 
Blaž Klopčič, ki je vedno dejaven na tovrstnih slavjih. Kot je povedala 
povezovalka večera, je Blaž povsem običajen najstnik, ki rad sodeluje 
v športnih dejavnostih, na kulturnih slavjih pa vselej poskrbi za najbolj-
še glasbene ritme. Tudi tokrat nas je osvojil z razigranimi melodijami, 
s katerimi pa se nismo poklonili le damam, marveč tudi gospodom, ki 
svoj dan zaznamujejo dva dneva za nami, 10. marca.

kar ni naveličalo, zato smo na oder pospremili še Moški pevski zbor iz 
Radomelj, ki nam je pod dirigentsko taktirko Primoža Leskovca tokrat 
podaril pevski šopek damsko obarvanih melodij. 

Ker se prijetnega glasbenega vzdušja človek nikdar ne naveliča, smo 
melodično nit odvijali dalje, tokrat z zasedbo Mešanega pevskega 
zbora Društva upokojencev Žerjavčki. Ob spremljavi citer, na katere 
je tudi tokrat zaigrala Neli Zidar Kos, nas je zbor z milimi ženskimi in 
globokimi moškimi glasovi popeljal v pristno pomladansko razpolože-
nje. A občinstvo, nevajeno več dogajanja v živo, se glasbenih ritmov še 

Kulturni večer pa ni vseboval zgolj melodične note. Dotaknili smo se 
tudi zgodovinskega, političnega in gospodarskega vidika, ki je vplival 
na položaj žensk v družbi, kakršnega smo vajeni danes. Nekdaj last 
očeta, nato lastnina moškega, danes pa povsem samostojna in avto-
nomna entiteta – tako se je ženska skozi stoletja oblikovala in rasla, 
vzgajala svoje vrednote, jih spreminjala in prilagajala, nazadnje pa 
vendarle stopila v ospredje in se, enakovredna moškim, le prikopala do 
svoje resnične vloge – biti mama in biti žena, biti ženska, tudi, a pred-
vsem biti najmočnejši člen družine in družbe, ki eno in drugo vodi in 
žene naprej, oviram navkljub. Brez žensk, za katere vlada mnenje, da 
podpirajo kar tri od štirih stebrov hiše, naša družba ne bi bila, kar je. 
Kot je v svoji edinstveni izpovedi zapisala Ada Lovše Mušič, je zaradi 
vsega, kar je ženska v zgodovini pretrpela, danes nedvomno močnej-
ša od moškega, ne le enakovredna, saj moški morda prinaša k hiši, 
ženska pa je tista, ki resnično ustvarja.

Z zapisanim se je strinjal župan Peter Ložar, ki je v svojem govoru 
poudaril prav to – moč in vlogo žensk, ki v življenju moških odigrajo 
ključno vlogo. Hkrati se je poklonil zbranim ženskam in nam ob priha-
jajočem prazniku zaželel le najboljše.

Za konec uradnega (prvega) dela dogodka smo si ogledali še zani-
miv prizor, ki se je ob dnevu žena odvil v gostilni Pri Olgici. Iz srca smo 
se nasmejali barviti zasedbi in predvsem slikovitemu pogovoru med 
ženskami in moškimi, ki so, seveda v šali, prikazali običajno (so)delo-
vanje moškega in ženske oziroma tradicionalni pogled na povpreč-
no slovensko zakonsko življenje. Dobro razpoloženi so se obiskovalci 
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Živahno v Centru aktivnosti  
za starejše Trzin

Z začetkom pomladi je tudi v Centru aktivnosti za starejše (CAT) 
postalo živahneje. Po tednih učenja in miganja na daljavo se catovci 
zdaj spet lahko družijo in izobražujejo v živo v prostorih Doma zaš-
čite in reševanja Trzin. Potekajo tečaji tujih jezikov, računalništva in 
digitalne fotografije. Zelo obiskan je tudi tečaj uporabe pametnih te-
lefonov. Za kondicijo in razgibanost skrbita Nika in Bojana, ki vodita 
pilates, jogo in telovadbo. Tisti, ki so bolj dinamični, se lahko pridružijo 
plesni telovadbi, tisti z umetniško žilico pa tečaju oblikovanja gline, na 
katerem je nastalo že lepo število okrasnih izdelkov. Načrtujemo še 
nekaj dodatnih delavnic s področja glasbe in čuječnosti, zato vabimo 
vse starejše, ki želijo dejavno in kakovostno preživeti svoj prosti čas, 
da se nam pridružijo. Vse informacije glede dejavnosti so vam na voljo 
na tel. št. 031 695 040 ali spletni strani https://www.dpm.si/storitve/
center-aktivnosti-trzin-2/ 

Besedilo in foto: Katarina Pezdirc 

Skupina Naše vezi Trzin  
na prvi marec

Prvega marca smo se zbrali v Orhideji, vzroka sta bila moj rojstni 
dan in (skorajšnji) konec pandemije, ki nas je ovirala pri naših sreča-
njih.

V zelo zaostrenih razmerah so naša srečanja potekala po telefonu 
in med pandemijo so bile naše vezi še posebno dragocene. Vsakote-
denske spodbude in pohvale Zveze društev za socialno gerontologijo 
Slovenije, ki jih voditelji dobivamo s sporočili na telefon, so bile vedno 
optimistične. Zadnje sporočilo je bilo:
 – pogovarjanje je bližina in toplina,
 – s pogovarjanjem smo družina in skupina,
 – s pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,
 – s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.
V naši skupini se je najlepše pogovarjati. V Orhideji smo na dan sre-

čanja uživali v dobri hrani in pogovoru. Po »doooolgem« času smo bili 
zbrani skoraj vsi. Upamo, da bomo tudi v prihodnje zdravi, da bosta 
med nami mir in veselje, to si vsi želimo.

Besedilo in foto: Jožica Trstenjak, skupina Naše vezi Trzin

nazadnje še veselo zavrteli ob ritmih Golice, ki je že tradicionalni del 
tovrstnih kulturnih slavij, nato pa je ženski del občinstva dvorano za-
pustil z najlepšim poklonom za dan žena – čudovitim rdečim nagljem, 
ki pooseblja spoštovanje in prijateljstvo.

Drugi (neuradni) del prireditve pa je obsegalo odprtje razstave vezilj, 
ki so tokrat na ogled predstavile še imenitnejše izdelke. Letos so se 
spretne vezilje namreč osredotočile na peče, ki so ključni del naše 
etnološke dediščine in poseben zaklad. Kot nam je vsem poznano, 
so peče pomemben del oblačilne dediščine/ljudske noše, zato smo 
lahko še toliko bolj hvaležni, da si lahko takšen izjemen kos oblačila 
ogledamo tudi na tej razstavi.

Da pa grla ne bi ostala suha in želodci prazni, je poskrbela Kavarna 
Muc, ki je pripravila žlahtno kapljico in okusne prigrizke, s katerimi 
se je občinstvo lahko okrepčalo in v veselem vzdušju še nadaljevalo 
kulturno dogajanje.

Če ste odprtje zamudili, je razstava še vedno na voljo v preddverju 
Centra Ivana Hribarja, kjer si jo lahko ogledate v času delovanja Cen-
tra. Z ogledom razstave se ne poklonimo le lastni etnološki dediščini, 
marveč tudi trudu, ki so ga vezilje vložile v pripravo omenjenih izdel-
kov.

Besedilo in foto: Barbara Kopač
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Gregorjevo

Po dveh letih premora znova praznovali  
praznik pomladi
Na predvečer gregorjevega, v petek, 11. marca, je po dveh letih premora znova potekala 
med Trzinci priljubljena pomladna prireditev, ki jo je pripravilo Turistično društvo Kanja  
Trzin v sodelovanju z Občino Trzin, Osnovno šolo Trzin in Vrtcem Trzin ter Prostovoljnim 
gasilskim društvom Trzin.

Letošnji kratek kulturni program so pripravili otroci vrtca Žabica, 
enota Palčica, in sicer skupini Ptički in Čmrlji s po dvema nastopoma. 
Obiskovalci prireditve so po nastopih z veseljem odšli ob potok Pšata, 
kjer so s pomočjo gasilcev velike in male ladjice s prižganimi sveč-
kami varno zaplavale po vodi. Obiskovalci so svoje 'gregorčke' lahko 
spremljali v ritmu brzic s hojo ali tekom po sprehajalni poti. Dogodek 

je bil letos prestavljen na drugo lokacijo, saj je prireditev potekala 
za Taubijevim balonom. Ladjice so pri blokih Ulice za hribom trzinski 
gasilci reševali iz vode, da so lahko otroci svoje preživele mojstrovine 
vzeli domov za spomin.

MPP
Foto: Peter Hudnik (@hoodfoto) in MPP

Obiskovalci so z mostu opazovali počasno plovbo ladjic. Nekatere ladjice so na poti naletele na ovire, a so jim gasilci priskočili na pomoč.

Mali junaki so z iskricami v očeh pospremili na plovbo svoje velike ladjice. Po Pšati je na gregorjevo zaplula tudi trzinska 'ladja miru'.
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Ivan Sivec: Prav lepa je trnovska fara

»Vse okoli njega je bilo nekam megleno ...«
»Vse okoli njega je bilo nekam megleno.« Tako je Ivan Sivec podnaslovil eno svojih fotografij, 
objavljenih v popolnoma sveže natisnjenem delu Prav lepa je trnovska fara.

To delo morda ponekod odstopa od strukture, ki jo avtor običajno 
uporablja v svojih delih, niti ne toliko slogovno kot predvsem vsebin-
sko. Skozi delo namreč vodi rdeča nit, ki se tokrat ne vije po ustaljenih 
tirnicah – gre svojo pot, opeva svojo usodo, pripoveduje svojo zgodbo. 
Oznake, ki jih ljudje tako radi dajemo drugim, zbledijo oziroma ne igra-
jo več ključne vloge. Predalčkanje, s katerim eno skupino ljudi običajno 
ločujemo od druge, tu izgublja svoj pomen. Kot je življenje večplastno, 
kar je večkrat poudarjeno v Sivčevi zadnji knjigi, smo večplastni tudi 
ljudje, zatorej se ne moremo zadovoljiti zgolj z eno oznako. Ni dovolj, 
saj nismo le dobri ali le zli, nismo le veseli ali le žalostni, temveč smo 
vse. Združujemo številne lastnosti, zato jih pripis ene same oznake 
popolnoma iznakazi oziroma zanemari. Kako lahko zgolj z eno besedo 
povzamemo, kaj smo, kdo smo, kaj predstavljamo?

Ivan Sivec je z razlogom eden najbolj plodovitih in tudi branih slo-
venskih pisateljev, saj imajo njegove zgodbe vselej globino; težo, ki jo 
premore redko katero sodobno delo. Njegove pripovedi nikdar niso 
le površinske, temveč prodrejo v globino človekove biti, kar velja tudi 
za to stvaritev. Ljudje namreč nismo površinska bitja. Smo iz mesa 
in krvi, čutimo, grešimo, trpimo, vidimo, razmišljamo, delujemo. A 

naše delovanje ne izraža nujno 
naše biti, naše besede morda 
ne poosebljajo našega uma, naš 
smisel pa morda ne zadosti nam 
samim.

169 del je izšlo, preden je spisal 
to delo. Skupaj 170 del, vendar s 
svojim pisanjem še danes nav-
dihuje, daje moči in spodbude, 
če smo to le pripravljeni videti. 
Vidimo namreč, kar želimo. Če 
želimo videti dobro, vidimo dob-
ro, če želimo videti slabo, vidimo 
slabo. Sto ljudi, sto čudi, pravijo, 
a vendar za sto ljudi obstaja le 
eno samo čudo – mi sami.

Besedilo in foto:  
Barbara Kopač

V našem kraju

Zahvala
Organizator se zahvaljuje obiskovalcem in sponzorjem, ki so 

omogočili izvedbo dogodka.
Sponzorji prireditve Gregorjevo 2022 so:
 – Občina Trzin, ki je zagotovila denar za izvedbo,
 – hvala gasilcem PGD Trzin, ki so s pobiranjem ladjic omogočili 
spust 'gregorčkov' po Pšati,

 – hvala vzgojiteljicam in nastopajočim, 
 – hvala kavarni Muc, ki je poskrbela za čaj, bombone in rogljičke 
za obiskovalce.

Prireditev je letos obiskalo zelo veliko obiskovalcev.

Tako je potekalo 'reševanje' ladjic, ki so se na poti do cilja zataknile ob ovire.

Odsevov fotograf je letos prireditev fotografiral kar iz vode in ustvaril izjemne 
spomine.

Hvala gasilcem PGD Trzin, ki so s pobiranjem ladjic omogočili spust 'gregorčkov' 
po Pšati.
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Pozor, žabe in druge dvoživke na cesti 
Tudi letos bo v Trzinu potekala pomoč dvoživkam ob spomladanski selitvi.

»Toplejši in daljši spomladanski dnevi že prebujajo naravo, ob prvem 
deževju pa se bodo iz prezimovanja predramile tudi številne dvoživke 
in se bodo v večernem času s kopenskih življenjskih prostorov pričele 
seliti na mrestišča, kjer se parijo in odlagajo jajca. Pri tem lahko preč-
kajo ceste, zato na številnih lokacijah v Sloveniji prihaja do množičnih 
povozov. Kjer na cestah niso vzpostavljeni trajni ukrepi za dvoživke, 
jim ponekod pomagajo številni prostovoljci, ki jih varno prenesejo čez 
cesto in tako pomembno pripomorejo k ohranjanju te ogrožene ži-
valske skupine. V projektu LIFE AMPHICON so izdali novičnik Regljač 
s predstavitvijo rezultatov varstva dvoživk v letu 2021. Po poroča-
nju prostovoljcev so na 20 lokacijah na 40 km cest zabeležili skoraj 
63.000 dvoživk, pri čemer je sodelovalo več kot 330 udeležencev,« so 
zapisali v sporočilu za medije projekta Life Amphicon, v okviru kate-
rega so pripravili letni pregled stanja dvoživk na cestah in izvedenih 
varstvenih ukrepih na državni ravni. Tudi prispevek o pomoči dvoživ-
kam ob njihovi spomladanski selitvi v Trzinu je objavljen v novičniku 
Regljač, ki si ga lahko ogledate na spletni povezavi http://www.ckff.
si/icvds/regljac.

Pomoč dvoživkam
Prostovoljci v Trzinu bodo tudi 

letos pomagali dvoživkam ob spo-
mladanski selitvi. »Ko se bo vreme 
otoplilo, bomo znova organizirali 
prenos dvoživk ob njihovi selitvi. 
Naše zbirališče bo kot običajno 
vrtec Žabica ob 19. uri, seveda le 
po dežju ali v času dežja, ko bodo 
temperature nad pet stopinj,« nam 
je zaupala Maja Brozovič. Za var-
nost in opremo bo poskrbljeno, več 
informacij pa boste lahko dobili na 
Facebookovih straneh Odseva in 
Planinskega društva Onger.

Besedilo in foto: MPP

V našem kraju

Novice PGD Trzin
Januarskemu zatišju in večjemu številu okuženih oseb s covidom je sledil optimističnejši 
februar. Število okuženih se je začelo zmanjševati, ukrepi so se začeli rahljati. V društvu 
smo vse dogodke izvedli še vedno z upoštevanjem priporočil NIJZ, po potrebi smo se samo-
testirali.

Jubilej
Po daljšem obdobju, ko so veljale omejitve, smo se z našim dolgo-

letnim članom Blažem Mušičem, ki je 8. februarja praznoval visoki 
jubilej, 90 let, poveselili v živo. V svoji dolgoletni gasilski karieri je bil 
zelo dejaven. En mandat je bil predsednik društva, opravljal je funkcijo 
tajnika, bil je tudi podpoveljnik v društvu. Udeleževal se je tekmovanj, 
vaj in pomagal pri delu v društvu. Postavili smo mu mlaj in ga poš-
pricali, kot veleva tradicija. Dragi Blaži, v imenu vseh članov našega 
društva ti želim še veliko zdravja, veselja in lepih trenutkov. 

brana so bila tudi vsa druga poročila. Lani smo imeli 23 intervencij. 
Zaradi omejitev je bilo manj vaj in druženj. Odpadla so tudi slavja, prav 
tako se nismo mogli udeleževati pogrebov članov in podpornih članov. 
Omejeno je bilo delo z mladino, na kvizu so mladi sodelovali le virtu-
alno, v živo so se septembra udeležili gasilske orientacije na Homcu. 

Slovo od podpornih članov
Zaradi omejitev se v januarju nismo mogli posloviti od podpornega 

člana Staneta Lekana, v februarju pa smo se lahko poslovili od pod-
pornih članov Ivanke Verbič in Staneta Koritnika ter člana PGD Loka 
pri Mengšu in PGD Topole. Vsem žalujočim izrekam iskreno sožalje. 

Intervencije
V zadnjem času smo bili proženi štirikrat. 20. februarja ob 2.19 zju-

traj smo dobili poziv zaradi gorečega vozila na trzinski obvoznici na 
postaji za Depalo vas. 21. februarja pa je prišlo do prometne nesreče 
ob 10.07 na križišču za IOC Trzin. Na srečo udeleženci niso utrpeli 
hujših poškodb, nastala pa je večja materialna škoda. Ob obeh pro-
metnih nesrečah smo sodelovali z gasilci CZR Domžale. 1. marca smo 
bili ob 18.12 zaprošeni za pomoč zaradi poplave v stanovanjski hiši 
na Mengeški cesti, ker niso mogli zapreti ventila za vodo. 4. marca pa 
smo ob 13.51 dobili poziv, da je v okolici gasilskega doma nenavaden 
izrazit vonj. Izkazalo se je, da ni nevarnosti, saj je šlo za spomladansko 
gnojenje s hlevskim gnojem.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Dušan Kosirnik

Foto: Zoran Mušič 

ZAHVALA
Prostovoljno gasilsko društvo Trzin se zahvaljuje celot-

nemu kolektivu Gostilne Narobe za donirano pogostitev 
na občnemu zboru. Iskrena hvala!

Operativne vaje
Gasilci smo vso opremo preselili v nove prostore. Zdaj imamo dovolj 

prostora, tako da smo že dvakrat izvedli operativne vaje. 4. marca 
smo pripravili 116. redni letni občni zbor našega društva. Veseli smo, 
da smo ga tokrat izvedli v naših novih prostorih. Zaradi omejitev v 
času priprave na občni zbor nismo vabili sosednjih društev GZ Dom-
žale in GZ Mengeš ter drugih društev naše občine. Na občnem zboru 
sta delovanje društva predstavila predsednik in poveljnik društva, pre-
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Rezbarska delavnica v Trzinu
Rezbarstvo spada med najstarejše rokodelske dejavnosti, ki so se ohranile do dandanes. Na 
slovenskih tleh imamo pravo bogastvo stvaritev iz lesa v cerkvah, dvorcih, meščanskih in 
vaških hišah. Danes je rezbarjenje predvsem umetniško oblikovanje skulptur iz lesa.  
Rekreativni rezbarji največkrat izhajajo iz starejših upokojenih generacij.

Rezbarstvo je oblikovanje lesa, s katerim poudarimo določen ele-
ment. Les je živo gradivo in ga je tako treba jemati. Rezbarji se ne 
ukvarjajo samo z mizarjenjem in ravnimi pravilnimi linijami, ampak 
imajo opraviti s prosto domišljijo in oblinami brez meja. Zato je tudi 
izbira orodja temu prilagojena za lažjo pot do končnega izdelka. S 
primarnim orodjem lahko izdelamo točno tako obliko, kakršno smo si 
zamislili. Najbolj so uporabni rezbarski nožki in rezbarska dleta, po-
tezna rezila, kladiva in ročaji za dleta. Nepogrešljiva je tudi oprema za 
ostrenje nožkov in dlet. Električni vrtalnik in rezkalni stroj pa spadata 
med mehanizirane pripomočke.

Rezbar mora znati risati in oblikovati, pomembna sta tudi načrt in 
iskanje oblike. Pri rezbarjenju obstaja več metod dela in slogov obli-
kovanja. To obrt lahko tematsko delimo na rezbarjenje ornamentov, 
karikatur, prizorov iz življenja, portretov, rastlinskih in živalskih moti-
vov in funkcionalnih predmetov. Izbira lesa je pomembna, saj vpliva na 
končni motiv in namen izdelka. Les se razlikuje glede na trdoto, struk-
turo niti, barvo, kar vse vpliva na postopek izdelave in končni videz 
izdelka. Ko je izdelek iz lesa dokončan, ga rezbarji po navadi zaščitijo 
z lanenim ali orehovim oljem, voskom ali zaščitnimi laki.

Pod okriljem Turističnega društva Kanja deluje v Trzinu 
rezbarska delavnica, ki je bila ustanovljena leta 2001. Od 
takrat se rezbarji vsak torek zbirajo v učilnici Osnovne šole 
Trzin. 

Prvi mentor je bil priznani rezbar Marijan Vodnik, ki je rezbarje vodil 
do leta 2019. Pod njegovim vodstvom je Turistično društvo od leta 
2010 z Odločbo Državnega izpitnega centra izvajalec postopkov pre-
verjanja nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) rezbar/rezbarka. Z 
opravljenimi izpiti in nazivom NPK rezbar/rezbarka se lahko pohvalijo 
skoraj vsi rezbarji, nekateri pa imajo opravljeno licence za člane izpit-
nih komisij.

Z zdajšnjim vodjem rezbarjev Jožetom Močnikom sem se v učilnici 
pogovarjala 8. marca, saj so se rezbarji prvič srečali po koncu omeji-
tev epidemijskih ukrepov, ker bi z maskami težko delovali. Srečanje je 
bilo prisrčno in vsi so bili veseli ponovnega druženja. O svojih začetkih 
rezbarjenja pove, da je po odhodu v pokoj kar nekaj časa premišljeval, 
kaj bi počel, saj je bil navajen vedno delati. Začel je vrezovati oziro-
ma vžigati v les. Kmalu je spoznal, da ga pečejo oči in da vdihovanje 
žganega lesa ni zdravo, zato si je kupil dve dleti in se odločil za rez-
barjenje. Spoznal je znanca, ki je že deloval med trzinskimi rezbarji in 
se je leta 2009 včlanil v turistično društvo. S pridobivanjem rezbarske 
kilometrine je vse bolj vzljubljal svoje delo in užival v končnih izdelkih. 
Na vprašanje, kaj najrajši dela, pove, da največ ustvarja kipe, v manjši 
meri pa reliefne izdelke. Doma ima posebno sobo, v kateri ima raz-
stavljene svoje izdelke.

V letih rezbarjenja je naredil približno 120 raznih kipov, veliko jih je 
podaril svojim bližnjim in prijateljem. O izdelavi kipa pove, da si najprej 

zamisli neko podobo, bodisi po navdihu slike, kipa bodisi po trenutnem 
navdihu. Najprej na grobo izkleše, posebno obraz nato ustvarja v de-
tajlih. Pri obrazih dobro preštudira poteze, ki jih ima lik, in se jih loti, 
ko je popolnoma pripravljen. Tudi s svoje učence je učil izrezovanja 
obrazov. Med učenci je bilo nekaj takih, ki so izdelovali samo jaslice. 
Sam pove, da je zase naredil jaslice, ki jih postavi v božičnem času. 
Bolj kot manjše figure so mu pri srcu večje podobe. Najrajši uporablja 
lipov les, klesal je tudi lovorov, hruškov in češnjev les. V zadnjem času 
ima težave z očmi, zato izdeluje manjše okrasne skulpture. Upa na 
izboljšanje vida in si želi, da bi še naprej lahko rezbaril in se udeleževal 
torkovih srečanj v Trzinu. Želi si povečanja števila članov, predvsem 
mlajših, da rezbarsko izročilo ne gre v pozabo.

Zelo veliko mu pomeni odnos, ki ga imajo rezbarji med seboj, saj 
so nekateri postali ne samo rezbarski, ampak tudi družinski prijatelji.

Rezbarji si poleg torkovih srečanj želijo, da bi se še naprej srečevali 
na raznih razstavah, sejmih, delavnicah, pokazali svoje izdelke in pro-
movirali rezbarstvo in Občino Trzin. 

Besedilo in foto: Majda Šilar

Tek Petra Levca Skirca Trzin  
bo aprila
Športno društvo Trzin vabi na tradicionalni že 24. Tek Petra Levca 

Skirca Trzin in 11. tek s kužki, ki bosta potekala v soboto, 23. aprila 
2022. 

Start in cilj tekov bosta na ploščadi pred CIH Trzin (Ljubljanska 12 f, 
1236 Trzin) od 9. ure dalje (kužki), z zadnjim, glavnim oziroma skupin-
skim startom ob 11. uri. Dolžina teka bo deset oziroma pet kilometrov 
za odrasle ter en kilometer za otroke. Tekači bodo glede na spol in 
starost razdeljeni v različne kategorije. Tek je eden izmed tekov v seriji 
Gorenjska, moj planet. 

Informacije in prijave na https://tek.trzin.si/.

Besedilo in foto: Športno društvo Trzin
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JAVNI VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 

– ZIU, 40/2012 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) objavljamo javni vpis novincev v Osnovno šolo Trzin – Enoto vrtca Žabica za šolsko leto 
2022/2023. 

Vloge za vpis predšolskega otroka v vrtec oddajte najpozneje do 31. marca 2022 na naslov: 
Vrtec Žabica, Svetovalna služba, Ploščad dr. Tineta Zajca 1, 1236 Trzin oziroma na elektronski naslov  

os-trzin-taj@guest.arnes.si.
Obrazec vloge dobite v tajništvu vrtca oziroma na spletni strani vrtca www.vrtec-trzin.si.

Ravnateljica Matejka Chvatal

Pustne šeme na obisku pri županu
Na pustni torek, ki je bil letos na prvi dan marca, so si številni tr-

zinski otroci nadeli kostume in se prepustili novim vlogam, ki so jim 
dovoljene le enkrat na leto – no, če smo natančni, dvakrat, saj je bila 
tudi pustna sobota v Trzinu zelo živahna. Čeprav letos uradnega spre-
voda pustnih mask ni bilo, so se številni našemljeni otroci podali po 
hišah tako na pustno soboto kakor tudi na pustni torek. Občani so z 
nasmeškom na obrazu odpirali vrata domov in razveseljevali otroke 
s sladkarijami in evrčki. Obiska pustnih šem pa so se na pustni torek 
razveselili tudi na občini, saj so pustne maske obiskale župana. 

MPP
Foto: Arhiv Občine Trzin

Pustna modna revija  
v skupini Zajčki

Na pustni torek in hkrati na prvi marčevski dan so v naš vrtec Žabica 
zašle razposajene maškare, ki smo jih namesto vzgojiteljic pričakale 
pastirica z daljnega hriba, svetlikajoča se miška in piratka brez ladje. 
Ob pustnih pesmicah smo rajali in se zabavali. Pripravili smo pustno 
modno revijo, na kateri smo lahko videli nasmejanega zelenega zma-
ja, hudomušno čarovnico z metlo, poštenega pirata, dva hitra gasilca, 
prijazna tigra, navihano Piko Nogavičko, prikupno čebelico, smejoče-
ga se oslička, zvedavega dinozavra in sramežljivo miško. 

Ker brez krofov ni pravega pustovanja, smo se tudi mi posladkali s to 
pustno slaščico in zraven veselo prepevali pustne pesmice, s katerimi 
smo skušali pregnati mrzlo zimo in v deželo priklicati pomlad. Kako 
uspešni smo bili, bomo kmalu videli.

Besedilo in foto: Tina Lampreht

Pustna ustvarjalna delavnica na 
Centru za socialno delo, enota 
Domžale, v okviru projekta  
»Učenje za življenje«

Na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enoti Dom-
žale, smo v okviru projekta socialnega učenja v času zimskih počitnic 
za otroke, vključene v naš projekt, organizirali pustno ustvarjalno de-
lavnico. Otroci so se zabavali ob izdelovanju obraznih mask, urili svoje 
ročne spretnosti, ustvarjalnega duha in pridobili nova poznanstva. Ob 
koncu je vsak predstavil svoj izdelek in vsi smo se strinjali, da smo 
opravili odlično.

Zahvaljujemo se podjetju Lidl, ki je za pogostitev namenil sredstva 
v obliki Lidlove darilne kartice. Otroci so se sladkali s krofi, sokovi in 
sadjem. 

Vabilo k sodelovanju prostovoljcev
Večdesetletna praksa projekta Učenje za življenje kaže, da je 

družinam z mnogimi izzivi pogosto v veliko pomoč sodelovanje z  
laičnim sodelavcem CSD, ki ob mentorstvu strokovne delavke CSD 
daljše časovno obdobje kontinuirano (vsaj enkrat tedensko) prihaja 
v družino in v prvi vrsti pomaga otroku oziroma mladostniku s tem, 
da z njim vzpostavi zaupen odnos ter mu omogoča psihosocialno 
podporo.

Ob tem vabimo k sodelovanju prostovoljce, ki bi si želeli svoj čas 
nameniti delu in druženju z otroki. Za vse informacijo se lahko obr-
nete na socialno delavko enote Domžale, vodjo projekta Učenje za 
življenje, Tjašo Vehovec na tel. 01/724-63-70 ali na elektronski na-
slov: gpcsd.domza@gov.si. 

Tjaša Vehovec
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Kako se z otrokom pogovarjati o vojni?
Unicef je ob nemirnem vojnem dogajanju v Ukrajini pripravil osem nasvetov za podporo in 
tolažbo otrok.

Spopadi, o katerih vsak dan poročajo mediji, lahko močno zazna-
mujejo življenja otrok in povzročijo nelagodne občutke. Da boste ot-
rokom lahko v oporo v teh kriznih časih, navajamo povzetek nasvetov 
za pogovor z otrokom, v celoti si jih lahko preberete na spletni strani 
www.unicef.si. 

1. V neobremenjenem pogovoru skušajte ugotoviti, kaj otrok ve o 
trenutnem vojnem dogajanju in kako se ob tem počuti. Pogovoru o 
težkih temah se izogibajte v času pred spanjem. Pomembno je, da 
ste pozorni na otrokovo zaskrbljenost, in ga s pogovorom poskušajte 
pomiriti. 

2. Kljub resnosti stanja ohranite mirnost 
in podajanje novic prilagodite starosti otro-
ka tako, da mu ne bo povzročalo stisk. Če 
je treba, skupaj poiščite dodatne informa-
cije in otroka ob tem podučite, da na spletu 
niso vse informacije zanesljive.

3. Širite sočutje, ne stigme, in z besedami 
in dejanju poudarjajte, da si vsi ljudje zaslu-
žijo varnost v družbi.

4. Osredotočite se na pozitivne zgodbe pomoči, sodelujte v zbiralnih 
akcijah in otroku dajte občutek, da lahko tudi on pripomore k lepšemu 
svetu.

5. Pogovore končajte previdno in z nežnostjo. Pomembno je, da 
otroku date podporo in ste mu pripravljeni prisluhniti ne glede na vaše 
obveznosti. 

6. Še naprej preverjajte, kako se otrok počuti, predvsem bodite po-
zorni na spremembe vedenja, počutja, spanja ...

7. Poskrbite, da otrok ne bo prepogosto izpostavljen novicam z vzne-
mirljivimi prizori. V primeru, ko je priča neprimernim vsebinam, se o 
tem odkrito pogovorite in ga pomirite.

8. Poskrbite za svoje dobro počutje, kajti otrok zaznava tudi vaše 
odzive na novice. Ne razburjajte se, poskusite ostati mirni. 

Navedeni nasveti so vam lahko v pomoč ne le v obdobju, ko se v naši 
bližini odvija vojna, ampak tudi ob drugih oblikah konfliktov in nasilja, 
o katerih poročajo mediji.

Besedilo in foto: MPP

Pomoč ukrajinskim otrokom 
V začetku marca so se starši in zaposleni v Osnovni šoli 

Trzin na prošnjo Veleposlaništva Ukrajine množično odzvali 
na povabilo k zbiranju otroške obutve za ukrajinske otroke. 

Ravnateljica Matejka Chvatal je prošnjo naslovila na starše preko 
eAsistenta in v ponedeljek, 7. marca, so učenci, starši in zaposleni na 
dogovorjeno zbirno mesto v šolski garderobi nosili obutev in oblačila. 
Ravnateljica nam je zaupala, da se je nabralo toliko obutve, da je mo-
rala koordinarotka Vesna Nisha Dolinar dvakrat prepeljati stvari, dru-
gič celo s kombijem. »Zbralo se je res veliko parov obutve, zagotovo 
več kot 300. Velika hvala vsem darovalcem!« se je zahvalila ravnate-
ljica in nam poslala fotografijo zbrane tople zimske obutve za otroke. 

MPP
Foto: Arhiv OŠ Trzin

Zbiranje humanitarne pomoči za 
Ukrajino

Beguncem in prizadetim v Ukrajini lahko pomagamo z zbiranjem 
denarja ali materialne pomoči.
 – Prispevek lahko nakažete na RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, na  
TRR: SI56 0310 0111 1122 296, s sklicem: SI00 96889 in kodo na-
mena CHAR. Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemach 
in T-2 lahko prispevajo s poslanim SMS na številko 1919 z besedo 
BEGUNCEM, s čimer prispevajo en evro, ali BEGUNCEM5, s čimer 
prispevajo pet evrov. 

 – SLOVENSKA KARITAS zbira denarna sredstev na TRR: SI56 
0214 0001 5556 761, s sklicem: SI00 870 in kodo namena: CHAR. 
Položnice bodo v tem tednu na voljo na vseh poštah in po župni-
jah. V Župniji Trzin se bodo zbirali tudi denarni prispevki, 
ki bodo namenjeni pomoči prebivalcem Ukrajine. Prispevek 
5 EUR je mogoče darovati tudi s SMS-sporočilom KARITAS5 na 
1919. 

 – Unicef Slovenije zbira sredstva na računu Slovenske fundacije 
za Unicef SI56 0201 3025 9875 526 z referenco SI 00 41103. Do-
nirati je mogoče tudi s poslanim SMS-sporočilom s ključno besedo 
UNICEF10 ali UNICEF5 na 1919.

 – Ukrajinska ambasada v Sloveniji sredstva zbira na TRR 
Veleposlaništva Ukrajine: SI56 028430264124681, Mivka 27, 1000 
Ljubljana, Swift: LJBASI2X. 

 – Akcija zbiranja materialne pomoči za Ukrajino poteka v več kot 
dvesto trgovinah Mercator, kjer so za begunce in prizadete v Ukra-
jini pripravili košare za zbiranje pakirane hrane, ki ne potrebuje 
hlajenja, in higienskih pripomočkov. Zbiranje bo potekalo tudi 
v Mercatorju v Trzinu. 
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Trzinci - naš ponos

Intervju z odbojkarico Lucijano Kraljević 

»Vedno je treba zaupati v splet dogodkov«
Kot mlajša je Lucijana obiskovala osnovno šolo Trzin, kjer se je v petem razredu navdušila 
nad odbojko. Sama bi se opisala kot tipično 21-letnico, ki se v prostem času rada druži s 
prijatelji, sončne dneve preživlja na sprehodih ali  kavi. Ob koncu tedna rada hodi na izlete, 
prebere dobro knjigo, ob deževnih dneh pa pogleda film. Odbojko je trenirala dobrih deset 
let, zaradi nje je potovala v tujino, kjer se je pozneje tudi izobraževala. Sama pravi, da ko se 
odseliš od doma, hitro spoznaš resnični svet, ki ti omogoči osebno rast.

Kdo te je navdušil za odbojko in kdaj 
si jo začela trenirati?

Prihajam iz športne družine, tako da sem 
zrasla v športnem duhu. Trenirala sem raz-
lične športe, za odbojko pa me je navdušil 
oče. Trenirati sem jo začela v petem razredu 
osnovne šole, ko smo s sošolkama začele ho-
diti na trening v Kamnik. Takoj sem se zalju-
bila v ta šport.

Kje vse si trenirala odbojko?
Odbojko sem začela trenirati v Kamniku, 

pozneje tudi v Ljubljani. Bila sem del repre-
zentance. Svojo srečo sem preizkusila v Ita-
liji. V času srednje šole sem se preselila na 
Hrvaš ko, kjer sem igrala v Splitu in na Reki. 
Zatem sem pot nadaljevala v Ameriko, na-
tančneje v Chicago. Po končani srednji šoli v 
Chicagu sem se preselila na Florido, v West 
Palm Beach (mesto poleg Miamija), kjer sem 
ostala dve leti.

Kako si usklajevala treninge (kolikok-
rat na teden) s šolskimi obveznostmi 
in lastnimi interesi?

Treningov s šolskimi obveznosti ni bilo tež-
ko usklajevati. Obiskovala sem Gimnazijo 
Šiška, kjer so zelo prilagodljivi. Trenirala sem 
petkrat tedensko ob popoldnevih, občasno 
tudi dopoldne, ob koncu tedna pa sem imela 
tekmovanja. Ko sem se preselila na Hrvaško, 
je bilo v šoli dogovorjeno, da opravljam ob-
veznosti po izpitih, tako sem bila lahko na 
treningih in v šoli, ko je bilo mogoče. Pozneje 
na fakulteti smo imeli jutranje treninge pred 
predavanji, potem pa še popoldanski trening.

Hitro se navadiš na tak tempo. Glede na 
to, da sem že iz osnovne šole vajena tem-
pa, nisem potrebovala nobenih posebnih pri-
lagoditev. V šoli sem izpolnjevala vse svoje 
obveznosti, tako da težav nisem imela. Res 
je, da življenje prilagajaš treningom in tek-
movanjem, ampak če to rad počneš, ni težav. 
Vsakega prostega dneva pa sem se seveda 
zelo veselila.

Kateri je bil odločilni trenutek, ko si 
vedela, da želiš oditi v tujino (šport ali 
izobrazba)?

Vsekakor je bil šport povod za selitev, sicer 
pa je bila odločilna moja želja po napredku. Bil 
je splet dogodkov, ki so vplivali na mojo odlo-
čitev za odhod v tujino. Že ko sem bila mlajša, 
smo se veliko selili in živeli v tujini, zato mi to 
ni bilo tuje. Z družino smo se skupaj odločili 

za ta korak. Poleg tega imam del družine v 
Splitu, tako da prvi korak ni bil prehud.

Tvoje srednješolsko izobraževanje je 
potekalo v več krajih. Kje vse in kdaj 
si se izobraževala?

Kot že omenjeno sem se po končani osnov-
ni šoli vpisala na Gimnazijo Šiška. V sredini 
drugega letnika sem se preselila v Split. Tretji 
letnik srednje šole sem končala na Reki. Naj-
večji preskok je bil v četrtem letniku, ko sem 
se preselila v Chicago. Fakulteto sem obisko-
vala v West Palm Beachu na Floridi.

Je bil v Splitu in na Reki podoben na-
čin izobraževanja kakor v Sloveniji?

Slovenija in Hrvaška imata zelo podobno 
urejeno izobraževanje. Gimnazijski program 
je tako rekoč enak. Hrvaščina mi ni tuja, 
tako da večjih težav nisem imela, so bile pa 
potrebne prilagoditve. Mogoče je največja 
razlika v tem, da je na Hrvaškem obvezna 
latinščina kot tretji tuji jezik – torej se učiš 
hrvaško, angleško, tuji jezik in latinščino.

Kaj je bil največji preskok po odhodu v 
Chicago?

Ta preskok je bil precej zanimiv. Prvič, si 
»čez lužo« in nimaš možnosti konec tedna kar 
tako priti domov. Potem pa je tu kulturna raz-
lika med nami in Američani. Imela sem »host 
family« (gostujočo družino, op. u.) in v njej so 
me res lepo sprejeli. Vendar je bilo potrebnih 
veliko prilagoditev. Ameriški način življenja je 
precej drugačen od evropskega.

Zakaj si se odločila, da odideš v 
Chicago? Te je bilo strah in ali si pred 
odhodom imela kakšne pomisleke?

Odločitev je spet povezana s športom. Leto 
dni pred mano se je moj brat Luka preselil v 
Združene države Amerike in me navdušil nad 
to zamislijo. V Ameriki je preprosteje usklaje-
vati izobraževanje s športom.

Kateri program si tam obiskovala? 
Kako se razlikuje od slovenskega?

Tam sem dokončala četrti letnik srednje 
šole, torej high school, potem pa sem normal-
no nadaljevala študij. Izobraževalni sistem v 
ZDA je zelo drugačen od slovenskega. Že v 
šoli smo nosili uniforme, urnik je sestavljen 
iz sedmih predmetov, ki jih imaš vsak dan, 
potem pa se ob polletju zamenjajo. Predmeti 
so zelo drugačni (imela sem predmete, kot so 
osebne finance, teater, druga svetovna vojna 

in podobno). Veliko lažje in manj zahtevno je 
kakor pri nas v Sloveniji, tako da s šolo nisem 
imela težav. Prav tako v Ameriki ne pišejo 
mature, temveč imajo tako imenovani test 
SAT, ki je sestavljen iz branja, matematike, 
znanosti. Nič kaj preveč zahtevnega. Pri fa-
kulteti je pa razlika, da traja od avgusta do 
decembra in potem od januarja do maja.

So stvari, ki jih poučujejo, vsebinsko 
podobne kot v Sloveniji?

Ne. Snov je zelo prilagojena, veliko je foku-
sa na ameriški zgodovini. Matematiko imajo 
obvezno samo do snovi, ki jo mi jemljemo v 
prvi polovici tretjega letnika. Manj obsežni 
sta zgodovina in geografija. Fiziko in kemijo 
imajo samo eno leto in podobno. Tako bi lah-
ko rekla, da smo v Sloveniji glede izobrazbe 
naprednejši.

Kaj so prednosti izobraževalnega 
sistema v Ameriki, ki jih morda v 
Sloveniji ni?

Rekla bi, da ni tako stresno kakor pri nas. 
Čeprav je izobrazba na splošno slabša, jo 
nekako prilagodijo sposobnosti dijakov, torej 
je tistim, ki želijo več, je to omogočeno. Prav 
tako je zanimivo, da imajo ogromno različnih 
predmetov, tako da si vsak lahko najde snov, 
ki ga zanima in veseli.

Ali je tam veliko tujih dijakov?
V srednjih šolah jih ni veliko, jaz sem bila 

prava senzacija. Na fakultetah je pa veliko 
tujih študentov, predvsem športnikov. Sama 
sem imela v ekipi Poljakinjo, Nemko, Italijan-
ko in dekle z Nove Zelandije.
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Trzinci - naš ponos

Katere so največje razlike glede pote-
ka pouka?

Pouk se je v srednji šoli začel ob 7.30. Ure 
trajajo od 55 do 58 minut. Testi so sestavljeni 
iz vprašanj z več ponujenimi odgovori. Veliko 
je gledanja različnih filmov in videov ter so-
delovanja v skupinah. Lahko bi rekla, da se 
bolj učijo s praktičnim delom. Prav tako nis-
mo imeli zvezkov, ampak IPade. Vse skupaj 
bi opisala bolj kot igro, ne kot učenje. Delo 
na fakulteti pa poteka podobno kot pri nas. 
Razlika je v tem, da si lahko sam sestaviš 
urnik, tako kot ti ustreza, skupaj z izbranimi 
predmeti in profesorji. 

Zakaj si se odločila za vrnitev  
v Slovenijo?

Za vrnitev domov je kriva poškodba. Prvič 
sem se poškodovala pred začetkom sezone 
v prvem letniku faksa, torej jeseni leta 2019. 
Imela sem operacijo gležnja. Nato se je za-
čela epidemija covida. Naš faks je bil zaprt 
jeseni 2020, tako da sem se v začetku leta 
2021 šele vrnila v Ameriko. Po dveh mese-
cih igranja pa sem si na tekmi strgala križne 
in stranske vezi v kolenu, in to je bil odločilni 
trenutek, da se vrnem domov. Zaradi zahtev-
ne operacije in dolgotrajnega okrevanja sem 
želela biti v domačem okolju. Zavedala sem 
se, da se je moja zgodba igranja odbojke kon-
čala.

Kaj se ti je najbolj od vsega vtisnilo v 
spomin?

Celota izkušnja je bila zelo zanimiva in za-
bavna. Veliko sem se naučila, spoznala toliko 
različnih ljudi. Vsako leto je bilo po svoje za-
bavno in z veliko vzponi in padci.

Se ti zdi, da si z odhodom postala bolj 
samostojna?

Seveda. Hitro ugotoviš, da imaš le sebe, in 
moraš se znajti. Vsako leto znova spoznava-
ti ljudi in se prilagajati ni preprosto, ampak 
vse to vzameš v zakup. Seveda te občasno 
preplavi občutek domotožja, vendar poznaš 
razlog, zato ni več težko. Povsod najdeš ljudi 
in mesta, kjer se dobro počutiš.

Bi izkušnjo izobraževanja v tujini pri-
poročila drugim in zakaj?

Nujno. Mogoče ne tako zgodaj, kot sem jo 
doživela sama, vendar vse svoje prijatelje na-
govarjam, da se vključijo v Erazmus. Ob takih 
izkušnjah zrasteš kot oseba, naučiš se mnogo 
o sebi, drugih ljudeh in drugih kulturah. Hitro 

potem spoznaš, kaj ti je všeč in kaj ne. Prav 
tako začneš bolj ceniti svoj dom in okoliščine, 
v katerih smo odrasli.

Imaš moto, v katerega verjameš?
Skozi leta in ob spremembah sem se na-

učila, da je treba preprosto zaupati v splet 
dogodkov, da se vedno obrnejo nam v prid, 
tudi če se tega ne zavedamo v tem trenutku. 
Sama sem mislila, da je konec sveta, ko sem 
se drugič poškodovala, ampak iskreno, tudi 
brez odbojke zelo uživam! Našla sem službo, 
imam veliko prostega časa, raziskujem druge 
dele življenja, ki niso povezani s športom.

Nina Rems
Foto: osebni arhiv
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Trzinski podjetniki

V Trzin prihaja makedonska restavracija 
Nekdanja hiša kruha Krejan-Levec v Obrtno-industrijski coni je dalj časa iskala novega last-
nika, potem pa je lani decembra objekt kupilo podjetje Cfleet d. o. o., ki je med ljudmi bolj 
znano predvsem po taksi službi Cammeo. Kot nam je povedal direktor Denis Vresk, želijo v 
coni znova obuditi pekarno, v prostorih nekdanje restavracije pa odpreti restavracijo z ma-
kedonsko kuhinjo. 

Poleg tradicionalnih jedi, kot so tavče gravče, turli tava, čomlek, 
muč kalica, baklava in Aleksandrov meč, bodo v restavraciji Sv. Nikola 
pripravljali tudi klasične malice in več vrst pic, med katerimi bo tudi 
pica z makedonskim pridihom. »Podobno kot pri pici gre pri tej ma-
kedonski jedi prav tako za obloženo testo, vendar brez pelatov, glavni 
sestavini sta svinjina v koščkih in jajce,« je povedala Kaja Selan, vodja 
restavracije. Malice bodo po obrtno-industrijski coni tudi razvažali.

»Restavracija v trzinski coni bo odprta po zgledu naše zelo uspeš-
ne zagrebške restavracije z istim imenom. Tudi jedilnik in recepture 
tradicionalnih makedonskih jedi bodo v celoti prenesene od tam, le 
sestavine bodo lokalne, pri čemer imamo še posebno v mislih meso 
in zelenjavo slovenskih dobaviteljev. Posebnost naše ponudbe bodo 
makedonsko žganje (na primer mastika in žolta) ter vrhunska make-
donska vina priznanih vinarjev Bovin, Stobi in Tikveš,« je še povedal 
Denis Vresk. 

Skupaj s Kajo Selan si prizadevata, da bi čim prej obudili tudi pekar-
no, še zlasti zato, ker jim je prejšnji lastnik ponudil, da jim bo zaupal 
svoje preverjene recepte, po besedah Selanove pa je bil kruh gospoda 
Krejana nekaj čisto posebnega. Tako restavracijo kot pekarno bi že 
odprli, če bi dobili usposobljeno osebje.

Iščejo natakarje, kuharja, peka 
»Odprtje smo načrtovali že v začetku marca, vendar na trgu vla-

da izjemno pomanjkanje natakarjev, kuharjev in pekov. Za začetek, 
ko nameravamo obratovati med tednom le od 10. do 17. ure, konec 
tedna pa po potrebi, bi potrebovali vsaj dva natakarja, enega ku-
harja in enega peka, vendar nismo dobili niti teh,« nam je povedala 
vodja restavracije Kaja Selan. Kdor bi v delu v njihovi restavraciji 
videl priložnost, jih lahko pokliče na tel. 030 669 992, jim piše na 
kaja.selan@restavracijasvetinikola.si ali pa jih kar obišče na naslo-
vu Peske 19. 

Selanova se v trzinsko OIC sicer vrača kot »gostinska povratnica«. 
Tisti okoli štiridesetih se bodo morda spomnili lokala Pablito, ki ga 
je Kaja uspešno sovodila in kjer so poleg okusnih malic znali »sku-

hati« tudi kakšen dober žur. Potem se je kalila v pripravi presnih jedi 
v Presnici, zdaj pa želi vsa svoja znanja, ki jih imenuje kar »zdravo-
jedstvo«, vključiti v vodenje makedonske restavracije Sveti Nikola. 
Poleg slastnih jedi in kakovostnega kruha, sveže pripravljenih malic 
in pic želi Selanova gostinsko ponudbo na področju trzinske obrtno-
-industrijske cone obogatiti tudi z nedeljskimi kosili. »Imamo odlično 
lokacijo nasproti otroškega igrišča. Ob nedeljah bomo poskrbeli za 
varuhinjo, ki bo skupaj z otroki na igrišču, medtem ko bodo starši lah-
ko s terase opazovali njihovo igro,« je še povedala Kaja Selan.

Tanja Bricelj
Foto: Arhiv Sv. Nikola

Denis Vresk, direktor podjetja Cfleet (levo), in Kaja Selan, vodja makedonske 
restavracije Sv. Nikola (desno), pred vhodom v prenovljene prostore nekda-
nje hiše kruha Krejan-Levec v OIC Trzin. Restavracijo in pekarno bi že odprli, 
a ne dobijo osebja.

»Poskusili smo uporabiti že vse mogoče kanale; vendar se zdi, kot da je koro-
na ogromno gostinskega kadra preusmerila v druge dejavnosti,« pravi Kaja 
Selan. 

Makedonska kuhinja je fuzija grških, turških in bližnjevzhodnih kulinaričnih 
vplivov, od katerih so spretni Makedonci prevzeli od vsake samo najboljše. 
Ko k temu dodamo še vplive mediteranske in madžarske kuhinje, si lah-
ko mislimo, da bo šlo za odkrivanje povsem novih okusov. Kot posebnost 
na meniju obljubljajo Aleksandrov meč – kosi mesa in zelenjave, pečeni na 
žaru, ki so ime dobili po kom drugem kot po slavnem Makedoncu Aleksandru 
Velikem.
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Trzinski podjetniki

CrazyCoolCat
V četrti skupini PONI LUR med poslovnimi idejami tudi unikatne, ročno izdelane igrače in 
modni dodatki za mačke in pse CrazyCoolCat iz Trzina.

S februarjem je podjetniško usposabljanje končala že četrta skupina 
projekta Podjetno nad izzive v ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki 
so jo tokrat v celoti sestavljale bodoče podjetnice, med njimi Urša 
Markovič iz Trzina.

Urša že od nekdaj obožuje živali in uživa v ustvarjanju, družbo pri 
tem pa so ji vedno delale muce, ptiči in drugi kosmati prijatelji. Ko je 
v njeno življenje stopil muc Odin, je vzbudil njeno ustvarjalno žilico in 
postal navdih za trgovinico z unikatnimi izdelki za kosmate člane mo-
dernih družin. Za mačke, sploh tiste, ki živijo izključno v stanovanjih, 
je igra pomemben del življenja, saj jih spodbuja k dejavnosti in jim 
pomaga ohranjati primerno telesno težo ter preprečuje dolgčas in s 

tem povezano nezaželeno ve-
denje (agresivno vedenje do 
človeka, uničevanje pohištva 
in podobno). Poleg tega mač-
ke z igro izživljajo lovski na-
gon in se povezujejo s svojim 
lastnikom. Ker igrače, kuplje-
ne v trgovini, nikoli niso dolgo 
zdržale ali pa Odinu preprosto 
niso bile zanimive, jih je Urška 
začela sama izdelovati. Da je 
igrača še bolj zanimiva, jo na-
polni z ekološko mačjo meto, 
ki jo vzgaja na domačem vrtu. 
Za vse kosmate modne nav-
dušence ustvarja rutke in me-
tuljčke za vsako priložnost. Ti 

so sešiti iz blaga, ki je tiskano z barvami na vodni osnovi, in so tako 
kosmatim družinskim članom kot tudi okolju prijaznejše. Urški veliko 
pomeni tudi družbena odgovornost, saj ozavešča ljudi o problematiki 
zapuščenih živali in del izkupička od prodaje nameni zavetišču Mačja 
hiša ter nakupu hrane za lokalno kolonijo brezdomnih muc. Njene iz-
delke CrazyCoolCat najdete na platformi Etsy.

Barbara Boh, RRA LUR
Foto: Osebni arhiv

Moj prvi šiviljski izdelek
Med zimskimi počitnicami sem obiskala mini šiviljski tečaj za otroke. 

Potekal je v delavnici Brigite Ložar, kjer smo šivali tri dni, vsak dan 
po štiri ure. V tem času smo sešili dve »elastiki« za lase (scrunchie), 
nahrbtnik, peresnico in presenečenje za mamo – predpasnik. Zelo 
sem bila presenečena, kako veliko stvari je nastalo v tem času, še 
posebno ker še nikoli prej nisem sedela za šivalnim strojem. 

Pred kratkim sem za darilo dobila zelo preprost majhen šivalni stroj. 
Ko sem ga dobila, sem bila zelo vesela, vendar o šivanju nisem vedela 
ničesar. Zato sem se želela naučiti osnov. Nikoli prej nisem odrezala 
kosa blaga ali sešila česar koli na šivalnem stroju. Zame in še za dve 
dekleti iz Domžal je bilo zato vse novo. 

Prvi dan tečaja smo se spoznale s šivalnim strojem in osnovami. 
Poskusile smo urezati blago in narediti čim bolj raven šiv. Blago za vse 
izdelke nam je dala Brigita. Pokazala nam je tudi, kako je treba pri-
praviti blago, ga zalikati, kako se napelje nit, kako se utrdi šiv …, potem 
pa smo kar same začele. Takoj smo se usedle za stroj. 

Na srečo ima Brigita v svoji delavnici tudi stroje za izposojo, saj se je 
moj mali strojček pokvaril že prvi dan. Potem sem šivala na industrij-
skem, profesionalnem stroju, ki zelo hitro šiva. To je bilo po eni strani 
dobro, po drugi pa slabo. Ko sem šivala, sem bila zelo hitro gotova, če 
pa sem kaj narobe sešila, sem morala veliko parati. 

Nad tečajem sem bila navdušena. Z znanjem, ki sem ga dobila pri 
Brigiti, sem si že nekaj dni po tečaju čisto sama sešila pas, dodatek za 
pustni kostum piratke. Zelo dober občutek je, ko sam s svojimi rokami 
izdelaš uporaben izdelek. 

Besedilo in foto: Zarja Bricelj



20  |  Odsev — Glasilo občine Trzin

Dogajanje na dlani

Praznovanje Prešernovega praznika
V torek, 8. februarja, smo trzinski telovadci Šole zdravja v športnem parku v Trzinu  
praznovali Prešernov dan. Pričakalo nas je hladno, a lepo sončno jutro, ki je praznični dan  
še polepšalo. 

Na košarkarskem igrišču smo se postavili v krog, si z dvigom rok 
voščili dobro jutro in začeli s tekom okrog igrišča. Po dveh pretečenih 
krogih smo začeli izvajati vaje 1000 gibov. Najprej smo razgibali roke, 
ramena in glavo, nato so sledili gornji del trupa, srednji del s poudar-
kom na hrbtenici, vaje za ravnotežje in razgibavanje kolen. Po teh 
vajah so bila na vrsti stopala, ki smo jih razgibali s hojo okrog igrišča. 
Po končanih vajah smo se priklonili soncu, ga pozdravili in si s ploskom 
rok zaklicali zasluženi »bravo«.

Razgibani, zadovoljni, da smo udobje tople domače hiše zamenjali 
za svež zrak in polurno razgibavanje, smo odšli h klopem sredi igrišča. 
Te nam služijo kot priročna miza, zato smo nanje postavili dobrote, 
prinesene od doma. Kulturnemu prazniku smo nazdravili s kozarčkom 
domačega višnjevca. Naša voditeljica Biserka je s seboj prinesla Pre-
šernove poezije in prebrala Zdravljico in pesem Pod oknom. Marsikdo 
med nami že dolgo ni slišal cele Zdravljice, zato smo Biserki zaploska-
li za njeno recitacijo. Sledila je pogostitev s kavo, piškoti, domačim 
čajem in suhim sadjem. Ob prijetnem kramljanju in zavedanju, da z 
razgibavanjem naredimo nekaj dobrega in koristnega zase, smo se 
vrnili domov.

Lansko leto je bilo še vedno v znamenju korona virusa, ki nam je do-
dobra spremenil življenje. Navadili smo se na življenje z omejitvami in 
zaščitnimi ukrepi. Tudi telovadci smo upoštevali omejitve in se nismo 

srečevali pri jutranji telovadbi. Videvali smo se v trgovinah, lekarni ali 
na sprehodih po številnih poteh v naši lepi okolici.

Zadovoljni smo, da se lahko spet družimo in kljub nižjim tempera-
turam telovadimo. Pri telovadbi upoštevamo varnostno razdaljo in 
stojimo več kot dva metra narazen, saj nam košarkarsko igrišče to 
omogoča. Tudi ob sobotnih čajankah in kavici stojimo bolj narazen in 
uživamo v druženju in sproščenem klepetu. Ugotavljamo, da zaradi 
srečanj pri telovadbi ni zbolel noben telovadec in da nas jutranje raz-
gibavanje utrjuje, kar pripomore k boljšemu telesnemu in duševnemu 
zdravju. 

Majda Šilar
Foto: Biserka Čičerov

ŠAH: Državno prvenstvo in liga
V minulem obdobju smo zaradi šolskih počitnic v ljubljanski ligi  

odigrali le tri kroge, o čemer boste več izvedeli na koncu tega pisanja. 
Prednost sem dal rezultatom z državnega prvenstva v pospešenem in 
hitropoteznem šahu. 

Organizator tekmovanja je bilo tokrat Društvo šahovskih mentorjev 
Celje skupaj s Šahovsko zvezo Slovenije, prizorišče pa v Termah Zreče, 
in to kar tri dni. Na sporedu so bili boji v moških in ženskih kategorijah 
ekipno in posamično. Trzinci smo sodelovali v vseh članskih konkuren-
cah. Prvi dan je bila na sporedu tekma posameznikov v pospešenem 
šahu. Med 56 šahisti se je odlično odrezal Igor Rojs, ki je zasedel  
22. mesto. Jernej Suhadolnik se je uvrstil na 29. mesto, preostala če-
tverica pa je dosegla naslednja mesta: Nesib Jukan 31., Anže Borišek 
36., Hinko Krumpak 46. in Aleš Borštnik 52. mesto. Državni prvak je 
postal Peter Kokol, FM, iz ekipe ŽŠK Maribor Poligram 1. 

Naslednji dan smo nastopili v ekipnem spopadu in zbrali skupno 
15,5 točke ter osvojili sedemnajsto mesto med 22 prijavljenimi. Zma-
gali smo v treh dvobojih od sedmih. Ekipo so sestavljali Anže Borišek, 

Jernej Suhadolnik, Igor Rojs, Hinko Krumpak in Aleš Borštnik. Državni 
prvaki so postali šahisti ŽŠK Maribor Poligram 1.

Tretji dan smo tekmovali v hitropoteznem šahu. V devetih srečanjih 
je naša ekipa v sestavi Peter Krupenko, Anže Borišek, Aleš Borštnik in 
Jernej Suhadolnik dosegla dve zmagi in tri neodločene izide v devetih 
dvobojih ter s šestnajstimi točkami zasedla 22. mesto. Odlično igro 
je prikazal Jernej, ki je nabral kar polovico vseh doseženih pik. Prvo 
mesto so znova pobrali Mariborčani, ki so nastopili z dvema velemoj-
stroma (G. Mohr in A. Mihaljčišin). Nazadnje je bil na sporedu še turnir 
posameznikov v hitropoteznem šahu. Kar 92 šahistov se je pomerilo v  
11 krogih in poglejmo uvrstitve Trzincev: Peter Krupenko je zasedel  
38. mesto, Jernej Suhadolnik je bil 63., Anže Borišek 64. in Aleš 
Borštnik petinosemdeseti. Tokratni državni prvak je postal velemoj-
ster Matej Šebenik iz ekipe Šahovskega kluba Tajfun Ljubljana.

V ligaškem tekmovanju, ki se je začelo v januarju, sta nam ostala le 
še dva kroga. Švicarski način določanja parov vsakič izbere nasprot-
nika, ki ima zbrano podobno število točk, zato se srečujemo z enako-
vrednimi moštvi. V zadnjih dvobojih smo dosegli naslednje rezultate:

5. kolo: ŠK Trzin Buscotrade : ŠK Ig  1½ : 2½
 ŠK Komenda Pogi : ŠK Trzin Pekos pub  2½ : 1½
6. kolo: ŠD Domžale : ŠK Trzin Buscotrade  2½ : 1½
 ŠK Trzin Pekos pub : ŠD Mengeš Trzin 2 3 : 1
7. kolo: ŠD Črni graben: ŠK Trzin Buscotrade 1½ : 2½
 ŠK Komenda Popotnik : ŠK Trzin Pekos pub 1½ : 2½

Po manjšem spodrsljaju v petem krogu in dveh zmagah obeh naših 
ekip v zadnjih dveh krogih nam je uspelo izboljšati uvrstitev na turnir-
ski preglednici. Tako si naša močnejša ekipa s 16,5 točke deli tretje do 
peto mesto, šahisti Pecos puba pa so s 13,5 točke sedmi. V preostalih 
krogih se bomo torej borili za nov pokal.

Andrej Grum
Foto: Aleš Borštnik
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Dogajanje na dlani

Jurčičeva literarna pot
5. marca se je pet žerjavčic in en žerjavček odpravilo v Višnjo Goro 

na 28. Jurčičev pohod. Ker je bila zgodnja jutranja ura, s parkiranjem 
jeklenih konjičkov nismo imeli težav, sicer pa je za red ob cestišču 
skrbelo dosti gasilcev.

Pred cerkvijo Sv. Ane v Višnji Gori smo prejeli kartončke za žigosa-
nje in plačali avtobusne vozovnice za prevoz z Muljave nazaj v Višnjo 
Goro. Pred Hišo kranjske čebele se je zbirala godba na pihala, prosto-
voljke Turističnega društva Polž pa so nas pogostile s šesterokotnimi 
medenjaki. Ker nam je jutranji hlad ob stopicljanju na trgu prišel do 
živega, smo se odločili, da gremo čim prej v hrib. V četici drug za dru-
gim smo pridobili prvih sto metrov nadmorske višine. Levo in desno 
smo opazovali lepo razcvetele bele telohe.

Mimo prvih hiš v Pristavi smo pospešili korak, saj smo ugotavlja-
li, da nam ravnina pač ne jemlje več sape. V Zavrtači smo žigosali 
kartončke in ugotavljali, kako se je vas spremenila, odkar smo bili tu 
zadnjič. V slabi uri hoda smo bili na Polževem, kjer so nam postregli 
topel čaj – hvala gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Kriška 
vas. Zadnji vrh Kriško-polževske planote krasi prenovljena cerkvica 
Sv. Duha (najvišja točka pohoda – 630 m). Tam je prav zoprno zapihal 
veter in začele so naletavati snežinke, tako da smo pospešili korak. Po 
utrjenem kolovozu se pot od tod vseskozi spušča. Za vse te vasice ob 
poti je značilno, da na prvo soboto v marcu povsod razobesijo sloven-
ske zastave. Na vsakem križpotju pa so tudi obnovljeni leseni kažipoti, 
označeni s kratico JP in dvema pohodnima čevljema. Letošnja novost 

na poti so bile table z označenimi čipi, kjer si si na telefon lahko naložil 
funkcijo NFC in si ogledal doživetja Jurčičevih junakov.

Pri cerkvi sv. Janeza Krstnika smo si ob vhodu na pokopališče ogle-
dali nagrobnik viteza Foedransberga, ki naj bi bil zadnji lastnik gradu 
Kravjek. V vasi Oslica smo se ustavili pri Slavku in Marini (skupna 
fotografija) kjer smo zmeraj lepo postreženi s pečenim krompirjem 
in izvrstno potico. Še kakšen kilometer po asfaltu in prispeli smo na 
Jurčičevo domačijo na Muljavi. Po ogledu domačije in okolice smo se 
napotili do gostilne Obrščak, kjer nas je že čakal avtobus. 

Dve pohodnici sta letos prvič šli z nami in kljub mrazu sta bili s poho-
dom zadovoljni. Za prijetno pohodniško družbo društva upokojencev 
pa so poskrbeli: Dragica, Franci, Jožica, Lenčka, Mili in Vera. Ob letu 
osorej se zagotovo spet vidimo.

Besedilo in foto: Milica Erčulj

Tokovi prihodnosti – s pogledom v preteklost
Slovenske reke imajo danes povsem drugo podobo, kot so jo imele 

v preteklosti. Na njihov današnji videz vplivata naše življenje ob rekah 
kakor tudi dejavnost reke same. Za veliko sprememb smo krivi ljudje z 
različnimi posegi in hotenjem, da reke ukrotimo. Generacije pred nami 
pa so z rekami znale živeti, zato je bilo življenje ob njih zelo drugačno 
od današnjega.

Ljudje smo vse bolj ozaveščeni o pomenu rek in tudi v Zavodu Revivo 
si želimo obuditi miselnost, da so reke dragocen vir življenja. Nekateri 
se boste spomnili dogodka EkoReka v Mengšu, naravoslovnih delav-
nic, predstavitve vodomernih naprav FreeStation, filma Pšata – tok 
življenja in podobno. Letos načrtujemo nove dejavnosti s projektom 
»Tokovi prihodnosti«, v katerem bomo združili moči Zavod REVIVO in 
AIA – Mladinski center Mengeš. V tem projektu želimo poleg drugih, o 
katerih vas bomo obveščali, predstaviti lokalne reke skozi zgodovino. 
Preslikati želimo čas izpred 200 let, dogodke v tistem času, kako so 
naši predniki živeli z njimi in kako danes z njimi živimo mi.

V Galeriji Domžale bomo v maju na svetovni dan rib selivk odprli 
prvo od osmih razstav s tematiko naših okoliških rek. Vabimo vas, da 
se vključite v pripravo razstave. Iščemo pomoč pri slikovnem materia-
lu, torej nam pošljite fotografije, ki so bile posnete ob lokalnih rekah in 
potokih. Dobrodošel je vsakršen slikovni prikaz, ki odslikava življenje, 
biotsko raznovrstnost, delo in dogodke ob rekah v preteklosti. Iščemo 
tudi spomine in družinske zgodbe ali prigode, povezane s temi rekami, 
pa naj bo to brskanje po tolmunih za ribami, lovljenje rakov po stru-
gah, padec s kolesa v reko ali prvi poljub. Gradivo bomo hvaležno in 
smiselno vključili v razstavo, zato prosimo, da pripišete, kdaj (vsaj le-
tnica ali obdobje) in ob kateri reki ali potoku je nastal dogodek, zgod-
ba ali fotografija. Pripišite tudi avtorja ali lastnika slikovnega gradiva, 
da ga bomo lahko na razstavi navedli. Vsako dodatno pojasnilo po 
vaši presoji je dobrodošlo. Razstavo z vašimi fotografijami si boste 
lahko ogledali v občinah Domžale, Trzin, Mengeš, Vodice in Komenda. 
O natančnih datumih in lokacijah pa vas še obvestimo na spletni stra-
ni projekta in Facebooku.

Material in informacije zbiramo do petka, 15. aprila. V popoldan-
skem času lahko pustite gradivo v AIA – Mladinskem centru Mengeš 
na Slovenski cesti 28 ali v Knjižnici Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 

Mengeš, oziroma nam ga (v elektronski ali fizični obliki) pošljete na 
eva.horvat@ozivimo.si ali z navadno pošto na naslov Zavod REVIVO, 
Staretova ulica 1, 1230 Dob.

Ne pozabite pustiti tudi svojih podatkov, da vam bomo vaše origina-
le ob skrbnem ravnanju po reprodukciji lahko vrnili.
Sodelujte pri skupnem spoznavanju naših rek.
Dodatne informacije dobite na številki 041 419 408 (Eva Horvat).
Več o projektu si lahko preberete na www.evreka.si
Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA – Mladinski center Men-
geš. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Zavod REVIVO in AIA – Mladinski center Mengeš

Vabilo na izlet
Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin v torek, 24. marca 2022, or-

ganizira izlet po zanimivostih višjih krajev nad dolino Idrijce (Sveti 
Trije Kralji, Šebrelje - neandertalska piščal, Široko, Krnice). Ob pri-
javi v CIH izveste več o izletu. Odhod bo ob 8. uri izpred Spara in ob 
8.05 izpred Mercatorja.

Vljudno vabljeni!
Foto: Zoran Rink
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Predavanje

VODDO – pet korakov, s katerimi lahko rešimo 
življenje
Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin je v ponedeljek, 28. februarja, pripravilo izjemno  
poučno predavanje na temo nujne medicinske pomoči. Oživljanje je namreč področje, ki ga, 
če ne prej, spoznamo pri usposabljanju za pridobitev vozniškega dovoljenja. Marsikdo se 
tečaja prve pomoči udeleži le tedaj. Pri nujni medicinski pomoči pa gre prav za to –  
za obnavljanje in osveževanje znanja, saj se to z leti spreminja, poleg tega pa nam marsika-
tera podrobnost uide ali jo preprosto pozabimo. Zato je bilo predavanje na temo oživljanja 
še kako dobrodošlo.

V goste so Žerjavčki povabili izkušenega reševalca Erika Juhanta, ki 
je v Dvorani Marjance Ručigaj v preteklosti že predaval. V svoji 27-let-
ni karieri je Erik posredno ali neposredno vseskozi povezan z nujno 
medicinsko pomočjo. Zaposlen je bil v Univerzitetnem kliničnem cen-
tru v Ljubljani, deloval je v Slovenski vojski, danes pa je zaposlen kot 
reševalec v Zdravstvenem domu Domžale. Poleg tega izvaja predava-
nja na Rdečem križu, zato  nujna medicinska pomoč zanj ni le služba, 
marveč kar način življenja.

Preden pa smo se na ponedeljkov večer poglobili v postopek oživlja-
nja, smo spregovorili o strahu, ki nas največkrat zaustavlja pri pomoči, 
četudi imamo ustrezno teoretično znanje. To je strah pred tem, da 
bi položaj morda poslabšali; strah, da bi poškodovancu nenamerno 
škodovali. Na tej točki je predavatelj predstavil namišljen položaj in 
postavil ključno vprašanje: »Pred seboj imamo osebo, ki se je zgru-
dila. Oseba ne diha in ji ne bije srce. Ali je z medicinskega vidika kaj 
hujšega/slabšega od tega?« Odgovor je seveda jasen: ne. Torej je naš 
strah neutemeljen. Četudi se bojimo, da bi z masažo srca poškodovali 
rebro ali dve, kar je seveda mogoče, predvsem pri starejših osebah, to 
ne upraviči našega nedelovanja. Življenje posameznika ima namreč 
vedno prednost pred kakršno koli morebitno telesno poškodbo. Če 
se torej ne odzovemo in ne storimo ničesar, bo ta oseba umrla, ko 
pa ji priskočimo na pomoč in ukrepamo, ji vsaj ponudimo možnost, 
da preživi.

Da bi se znebili strahu, pa je treba redno osveževati znanje in infor-
macije, ki jih imamo glede temeljnega postopka oživljanja. Kaj sploh 
zajema oživljanje? Vanj spadata dva postopka, ki ju izvedemo na kraju 
samem, da oškodovancu ustrezno pomagamo: masaža srca in vpiha-
vanje (vdihavanje) zraka. Seveda nismo vsemogočni, ne moremo rešiti 
vseh. Reševalec iz lastnih izkušenj pove, da se žal tudi njim zgodi, da v 
polni zasedbi in s popolno opremo pridejo na kraj nesreče, pa poško-
dovanca vseeno ne morejo rešiti.

Kaj pa je običajno razlog, da se odrasla oseba zgrudi? Po besedah 
izkušenega predavatelja je v 90 odstotkih razlog zastoj srca. Srce 
sestavljajo štiri votline – dva preddvora in dva prekata. Le ko mišice 
vseh štirih votlin delujejo usklajeno, lahko srce enakomerno bije. Če 
pride do motnje srčnega ritma, govorimo o atrijski fibrilaciji. Tedaj 
srčne mišice niso usklajene, kar povzroči srčni zastoj oziroma fibrilaci-
jo. Razlogov za to je več – srčno obolenje, predhodna srčna kap, ki če 
traja dalj časa, vodi v srčni zastoj. Srčno kap občutimo kot bolečino za 
prsnico, saj je črpanje krvi po telesu oteženo, težko dihamo, pojavita 
se bledica in potenje. Kot rečeno, dlje trajajoča srčna kap lahko vodi v 
srčni zastoj, ko se črpanje krvi po telesu popolnoma zaustavi.

Kaj se tedaj zgodi z dihanjem? Čim se oseba zgrudi, ko doživi zastoj 
srca, se tudi dihanje ustavi. Kako ravnamo? Najlažje si je postopek 
zapomniti s pomočjo besede VODDO.

V – VARNOST
Preden pristopimo, se prepričamo, da je območje, kamor stopamo, 

varno. Če smo priče prometni nesreči v predoru, od koder se vali gost 

dim, sami ne vstopamo. V takšnem primeru tudi usposobljeni in izku-
šeni reševalci počakajo na gasilske enote, ki imajo vso ustrezno opre-
mo (ustrezno zaščitno masko in podobno). Če v bližini poškodovanca 
opazimo poškodovano električno napeljavo, prav tako ohranimo raz-
daljo, saj moramo gledati tudi na lastno varnost. Če se pri poskusu 
pomoči poškodujemo, ne le da ponesrečencu ne pomagamo, temveč 
ogrozimo tudi svojo varnost.

O – ODZIVNOST
Ko se prepričamo, da je območje varno, pristopimo in preverimo, ali 

se oseba odziva na glas in dotik. Vedno uporabimo oboje, saj je oseba 
pred nami lahko gluhonema. Z dotikom odzivnost preverimo tako, da 
jo poprimemo ob prsnem košu ali za ramena in nekajkrat stresemo. K 
ponesrečencu vedno pristopimo s prednje strani, da nas v primeru, da 
je pri zavesti, tudi opazi. Ko osebo stresemo, to pospremimo z glas-
nim govorom (ME SLIŠITE? STE V REDU?). Če se ponesrečenec kljub 
temu ne odzove, nadaljujemo z naslednjim korakom. 

D – DIHALNA POT
Poskrbeti moramo, da je dihalna pot ponesrečene osebe odprta. Za 

prosto dihalno pot poskrbimo tako, da eno dlan položimo na ponesre-
čenčevo čelo, z drugo pa s palcem, kazalcem in sredincem poprimemo 
za brado ter jo nagnemo vznak. Tako jezik, ki je pričvrščen na zgornje 
nebo, prosto pade in sprosti poškodovančevo dihalno pot. 

D – DIHANJE
Da bi preverili dihanje, uho prislonimo k ustnicam poškodovane ose-

be, da dejansko slišimo vdihe in izdihe; pogled usmerimo v prsni koš, 
da spremljamo njegovo dvigovanje in spuščanje ter dejansko opazi-
mo dihanje, ponesrečenca pa pred tem še slečemo – skozi več plasti 
oblačil namreč ne moremo zaznati, ali se ponesrečenčev prsni koš 
dejansko premika. Poleg tega moramo na licu začutiti poškodovančev 
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ZAHVALA
Veš, da je vse tako, kot je bilo.

V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,

da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši …

Poslovila se je naša draga mami Marinka Grmek

Ob boleči izgubi se vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem iskreno zahvaljujemo za izrečene besede sočut-
ja. Hvala dr. Kovačevi in njeni ekipi za dolgoletno in skrbno 
zdravljenje. Hvala tudi vsemu osebju Doma počitka Men-
geš in še posebej negovalki Marjetki za obiske na domu. 

Hvala sestri Cilki za vsestransko pomoč in lajšanje bolečin 
v vsem obdobju njene bolezni. Posebno smo hvaležni 

patru Jožku Smukavcu za sveto maziljenje in spodbudne 
besede v zadnjih dneh njenega življenja kakor tudi župniku 

Jožetu Stržaju za lep pogrebni obred in nagovor. Hvala 
prijateljici Sonji za pomoč pri pogrebni slovesnosti. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste 

ohranili v lepem spominu.

Pogrešali jo bomo.

Vsi njeni 

vdih/izdih, v nasprotnem primeru sklepamo, da oseba ne diha. V mi-
rovanju bi morali v 10 sekundah, kolikor časa si vzamemo za pregled 
dihanja, zaznati 2 diha (2 vdiha in 2 izdiha), saj na minuto v mirujočem 
stanju pri odrasli osebi zaznamo od 12 do 16 vdihov in izdihov. Če 
torej pri ponesrečeni osebi zaznamo dihanje, jo obrnemo na bok in 
tako poskrbimo, da dihalna pot ostane sproščena, hkrati pa v primeru, 
da ta oseba bruha, izbruhana masa steče ven in ne nazaj v trup, kar 
lahko vodi v zaprtje dihalne poti. Kadar zaznamo glasno smrčeče di-
hanje/predsmrtno dihanje, ravnamo, kakor da oseba ne diha (saj tudi 
v resnici ne), saj gre tukaj za jasen znak srčnega zastoja. Če nismo 
prepričani, ali oseba diha ali ne, ravnamo, kakor da oseba ne diha, in 
začnemo oživljati.

Poleg tega na ves glas pokličemo na pomoč. Kadar je v bližini še 
nekdo, tako naznanimo, da imamo opravek s poškodovano osebo in 
potrebujemo pomoč. Z osebami, ki prihitijo na pomoč, lahko izmenič-
no izvajamo masažo srca, hkrati pa lahko nekdo pokliče 112, medtem 
ko druge osebe oživljajo ponesrečenca. Kadar smo na mestu nesreče 
sami, sami začnemo izvajati postopek oživljanja.

O – OŽIVLJANJE
Preden nadaljujemo oživljanje, pokličemo tudi 112. Da lahko pos-

topek oživljanja čim prej začnemo, klic nastavimo na prostoročno 
telefoniranje (zvočnik) ter med postopkom oživljanja ustreznim or-
ganom predstavimo razlog klica. Najprej vedno navedemo svoje ime 
in priimek, ter če je to le mogoče, tudi popoln naslov. Tako namreč 
pospešimo prihod reševalne ekipe. Če smo v gozdu, gorah, torej nekje, 
kjer popolnega naslova ne moremo podati, opišemo pot, po kateri 
smo sami dostopali do poškodovanca (izhodiščna točka, morebitne 
markacije/smerokazi). Navedemo število poškodovancev, ocenjeno 
starost, povemo, da se oseba/osebe ne odziva(-jo) in ne diha(-jo). Pus-
timo tudi svojo telefonsko številko. Za zdaj je še tako, da moramo vse 
zapisano ponoviti dvakrat, najprej v glavnem klicnem centru, potem 
pa še osebi, h kateri nas prevežejo. Klic končamo šele, ko nam oseba 
na drugi strani tako naroči, nikakor ne prej.

Med pogovorom vseskozi izvajamo temeljni postopek oživljanja, pri 
čemer najprej določimo položaj, kamor bomo položili dlani. Tu ved-
no iščemo sredino prsnega koša, ki pa jo najdemo tako, da eno dlan 
položimo na zgornjo mejo, ki je na točki, kjer se združijo prsnica in 
ključnici, drugo dlan pa na spodnjo mejo, ki je na spodnjem, prostosto-
ječem rebru, ki ni pripeto na prsni koš. Dlani nato zapremo navznoter 
in sredino določimo s stikom palcem. Kjer se torej palca stikata, tja 
položimo peti dlani. Eno dlan položimo na drugo, iztegnemo komolce 
in začnemo izvajati masažo srca. Ritem masaže mora biti od 100 do 
120 pritiskov na minuto. Uradno naj bi izvedli 30 pritiskov/masaž in 
nato 2 vpiha, pri čemer glavo nagnemo vznak, stisnemo nosnici in v 
ustno votlino vpihamo toliko zraka, kolikor ga tudi sami potrebujemo 
za vdih. V preteklosti smo bili morda vajeni razmerja 15 pritiskov in  

2 vpiha, dandanes pa to načeloma velja le v primeru, ko oživlja izkuše-
na oseba/reševalec, drugi se držimo razmerja 30 : 2. Ker osebe pred 
seboj morda ne poznamo, ne vemo, ali morda trpi za kakšno boleznijo, 
morda ima na ustnicah rane, ne upamo lastnih ustnic prisloniti na nje-
ne. V tem primeru lahko izvajamo le neprekinjeno masažo srca brez 
dveh vdihov, saj večina pri sebi nima ustrezne zaščitne maske/folije s 
posebnim filtrom, ki poskrbi za varnost osebe, ki izvaja umetno diha-
nje. Pri ustvarjanju ritma masaže si lahko pomagamo s štetjem – 1 in 
2 in 3 in 4, za glasbeno navdahnjene pa je morda uporabno sledenje 
ritmu pesmi Stayin' alive ikonične glasbene skupine Bee Gees.

Globina pritiska naj bi bila pri odrasli osebi pet, največ šest cen-
timetrov (globlje zaradi upora tudi ne gre), torej prsni koš stisnemo 
približno za tretjino. Seveda lahko pri tem poškodujemo prsnico, polo-
mimo rebro ali dve, morda več, a kosti se lahko zacelijo, izgubljenega 
življenja pa ne moremo povrniti.

V primeru, da sta v bližini defibrilator in še nekdo, ki nam ga lahko 
prinese, si lahko pomagamo tudi s tem. V takšnem primeru nadalju-
jemo oživljanje, medtem ko druga oseba namesti elektrodi na ustrez-
no mesto na telesu. Postopka oživljanja ne prekinjamo, razen ko nas 
defibrilator posebej opozori na to. Naprava je namreč tudi glasovno 
ustrezno opremljena in vsakega uporabnika jasno vodi skozi postopek 
namestitve in uporabe.

Temeljni postopek oživljanja izvajamo vse do prihoda reševalcev, kar 
je v povprečju 12 ali 13 minut – v urbanih mestnih predelih morda 
manj, na podeželju na težje dostopnih predelih pa seveda tudi več. 
Ključno je, da poškodovani osebi ponudimo možnost preživetja, zato 
postopek oživljanja nadaljujemo, dokler na kraj nesreče ne prispe re-
ševalna ekipa. Delo je naporno, utrujajoče, a dejansko lahko s slede-
njem opisanim petim korakom vsakdo reši življenje oziroma ponesre-
čencu da možnost, da preživi.

Besedilo in foto: Barbara Kopač
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Psihologija

Opustošenje vojne
Na žalost smo vnovič priče vojni na ozemlju Evrope. Ljudje umirajo in zapuščajo svoje  
domove. Tako kot vsaka vojna bo tudi ta za sabo pustila opustošenje. Zakaj ljudje ne more-
mo živeti v miru in sožitju? Od kod izvira naše nasilje? Kakšne posledice ima vojna za ljudi? 
Iz zgodovine se lahko naučimo, da ljudje na žalost le stežka dolgo živimo v miru.

Zakaj se ljudje tako pogosto zatekamo k nasilju? Od kod težnja ško-
dovati drugemu? Obstaja več teorij1, ki skušajo pojasniti, zakaj imamo 
ljudje težnjo po vojskovanju. Nekateri evolucijski psihologi trdijo, da 
smo sestavljeni iz sebičnih genov – med sabo so si sicer različni in 
povzročajo različno izražanje lastnosti, vsi geni pa imajo težnjo, da 
bi prevladali nad drugimi geni in da se razširijo po populaciji. Ker je v 
okolju omejeno število naravnih virov, ki človeku omogočajo preživet-
je, se mora zanje boriti z drugimi ljudmi. Sebični geni človeka »prisi-
lijo«, da je nasilen do sočloveka in tako sebi in svojim genom poveča 
možnosti za preživetje. Teorija se sicer zdi smiselna, vendar z njo tež-
ko pojasnimo začetke številnih sodobnih vojn, saj so vzroki pogosto 
precej bolj kompleksni. Naslednje, biološke teorije, ki skušajo razložiti 
človekovo težnjo po vojskovanju, pravijo, da je »krivec« za nasilje te-
stosteron, ki naj bi bil povezan z agresijo. Raziskave omenjajo tudi 
morebitni vpliv serotonina – manj ko ga kroži po naših žilah, bolj smo 
agresivni. Treba je opozoriti, da pri preučevanju povezave hormonov 
in agresije obstaja veliko odprtih vprašanj in metodoloških nejasnosti, 
zato je te izsledke raziskav treba jemati z zadržanostjo. Poleg tega 
omenjena teorija ne razloži veliko fenomenov, med drugim, zakaj je 
bilo manj vojn v času, ko smo bili ljudje še lovci in nabiralci – takrat 
je bilo na splošno manj konfliktov med nami. Prav tako je vojna po 
navadi do potankosti načrtovana in strateška, ni torej impulz, ki bi bil 
lahko posledica trenutne spremembe (na primer ravni testosterona). 

Boljši vpogled v to, zakaj je človeštvo tako velikokrat nasilno, nam 
omogočajo psihološki poskusi pojasnitve vojne. Gre namreč za vpra-
šanje identitete skupine, kar je velikokrat vzrok za vojno. Neka skupina 
ljudi se močno identificira z določeno nacionalnostjo, religijo in po-
dobnim, zato ljudje v skupini čutijo močno pripadnost, delujejo kolek-
tivno, združeno in v smeri doseganja skupnega cilja. Težava pa je, da 
ti ljudje pogosto začnejo izločati ljudi, ki niso del njihove skupine. Do 
njih ne čutijo morale in empatije, lahko pride do rivalstva in celo boja, 
kar privede do vojne. Na srečo pa v zadnjem stoletju zaznavamo upad 
nasilja po svetu. Posebno v Evropi vojskovanje močno upada, zlasti od 
druge svetovne vojne dalje. Vzrok za to verjetno tiči v tem, da smo pri-
padniki različnih narodov z globalizacijo sveta postali bolj povezani in 
tako drug do drugega čutimo več empatije in moralne odgovornosti. 
Treba je še omeniti, da so vzroki za začetek vojne precej bolj kom-
pleksni in jih težko pojasnimo zgolj z eno teorijo in enim prispevkom. 

V nekaterih primerih lahko vojna sicer povzroči občutek pripadnosti 
in kolektivnosti, vedno pa za sabo pusti opustošenje tako na material-
ni kakor na psihološki ravni. Tako veterani vojne kot begunci imajo na-
mreč visoko tveganje, da zbolijo za posttravmatsko stresno motnjo2. 
To je motnja, ki se razvije kot posledica izpostavljenosti določenemu 
travmatičnemu dogodku, kar je lahko vojna, napad, avtomobilska ne-
sreča in podobno. Za motnjo lahko zboli oseba, ki se ji travmatični 
dogodek zgodi, ali pa oseba, ki tak dogodek le vidi. Motnja je tako vse 
prej kot redka tudi pri policistih, saj so ti kronično izpostavljeni travmi 
drugih ljudi. Od 20 do 80 odstotkov beguncev je prav tako žrtev te 
motnje. Naj omenimo še, da so begunci na udaru tudi po tem, ko 
dejansko zapustijo vojno območje. Takrat namreč pogosto peš pre-
magujejo dolge razdalje, se skrivajo v gozdu in so lahko še dodatno 
izpostavljeni travmatskim izkušnjam. 

Posttravmatska stresna motnja se kaže v številnih oblikah, in si-
cer kot napetost, anksioznost, lahko se izraža v obliki nočnih mor in 
različnih vsiljivih misli, ki se jih težko otresemo. Vsem simptomov je 
skupno to, da posameznika pahnejo v nekakšen obrambni položaj. 
Človek se tako z izogibanjem opomnikom na travmatične izkušnje ne-

kako zaščiti pred tem, da bi podoživel travmo. Če smo bili na primer 
priče nasilju, bomo ob pogledu na dva človeka, ki se kregata, postali 
močno anksiozni. Zaradi napetosti se bomo nato umaknili stran od 
dogajanja, kar nas bo zaščitilo pred tem, da bi bili spet priče nasilju. 
Podobno bomo, če nas je v preteklosti napadel pes, ob laježu postali 
napeti. Iz položaja se bomo umaknili in tako preprečili morebiten po-
novni napad. 

Vojn je bilo torej v preteklosti zelo veliko. Na srečo je v zadnjih de-
setletjih predvsem v Evropi njihovo število močno upadlo. Ljudje se 
na žalost pogosto zatekamo k nasilju, kadar želimo rešiti konflikt, kar 
skušajo pojasniti evolucijske, biološke in psihološke teorije. Kljub vse-
mu je problem večplasten, zato enoznačnega odgovora nimamo in ga 
verjetno nikoli ne bomo imeli. Vojna prinese mnogo trpljenja in zelo 
negativno vpliva tudi na posameznikovo duševno zdravje, kar se kaže 
v porastu posttravmatske stresne motnje pri veteranih in beguncih. 
Vseeno pa upajmo, da se konflikti čim prej in čim bolj mirno razrešijo, 
da lahko ljudje spet zaživijo. 

Besedilo in foto: Zoja Anžur, psihologinja
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Divje rastline

Končno je prišel na vrsto smuti
Smuti iz kopriv je zelo okusen tudi otrokom. Največjo napako delamo, kadar vanj dodajamo 
preveč sestavin, če pa uporabimo koprive, ki niso več sveže, dobimo nekaj čisto drugega.

Od pekočih kopriv v Sloveniji rasteta dve vrsti – velika kopriva, Urti-
ca dioica, in mala kopriva, Urtica urens. Spomladi sta obe vrsti tako 
majhni, da ju je nemogoče ločiti med seboj, zlahka pa ju ločimo od 
drugih vrst, ki imajo podobne liste, saj le onidve pečeta. Obe koprivi, 
velika in mala, sta enako uporabni v zeliščarstvu in kulinariki. Kopriva 
je danes bolj kot kadar koli prej pomembna zdravilna rastlina za sa-
mozdravljenje in dobro počutje.

Recept: Dvobarvni smuti
Zeleni smuti:

 – 100 g kopriv ali drugega zelenja
 – 1 velika ali 2 majhni banani
 – nekaj kapljic limone
 – ščepec soli

Rdeči smuti:
 – 200 g zamrznjenih malin
 – noževa konica vanilje v prahu
 – cvetje za dekoracijo

Priprava:
Vse sestavine za zeleni smuti damo v mešalnik. Mešamo pol mi-

nute ali do gladkega. Prestavimo v vrč, mešalnik pa rahlo splakne-
mo in v njem do gladkega zmešamo še sestavine za rdeči smuti. 

V kozarce počasi in zaporedoma vlivamo zeleni in rdeči smuti. 
Bolj je smuti gost, lažje ga bomo vlivali tako, da se nam barve ne 
bodo prepletale. 

Smuti postrežemo takoj, saj koprive pozneje potemnijo, pogreni-
jo, pa tudi po teksturi postanejo pregoste.

Še več receptov iz uporabnih divjih sestavinah najdete v knjigi 
Narava vedno zmaga.

zdravljenje uporabljajo alkoholni izvlečki iz njenih korenin. Narejenih je 
bilo tudi nekaj kliničnih študij z vodnimi izvlečki, ki potrjujejo diuretič-
no in analgetično delovanje koprive. Učinkovanje proti revmi klinično 
ni bilo nikoli potrjeno, ne pa tudi ovrženo. Tako stari rek, da ne boš 
imel revme, če padeš v koprive, ostaja nepotrjen. 

Nekatera literatura navaja, da koprive niso primerne za nosečnice in 
otroke, mlajše od 12 let. Nezaželeni učinki, med katerimi so največ-
krat opekline ali urtikarije, v nekaterih primerih pa tudi prebavne mot-
nje, se pri tem navezujejo na izvlečke kopriv, ki v primerjavi s svežimi 
koprivami vsebujejo koncentrirane učinkovine. Koprive v količinah, ki 
jih uporabljamo v prehrani – v smutiju, juhi, kot prilogo ali nadev – so 
primerne tudi za nosečnice in otroke. Tako smo jih danes tudi pripra-
vili, v dvobarvnem smutiju, ki so ga komaj čakali tudi otroci.

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

Žgalni laski koprive so »visokotehnološka« izpopolnitev narave. Prvič 
so v pisnih virih omenjeni leta 1665 v zapisu oxfordskega profesor-
ja, ki je žgalne laske opazoval pod mikroskopom. Stena teh laskov je 
močno odebeljena, konica pa nenavadno ostra.

Žgalni laski vsebujejo histamin, adrenalin, mravljinčno kislino, sero-
tonin in druge majhne molekule, ki svojo nalogo lahko opravijo le v na-
šem podkožju, na koži pa nimajo nobenih učinkov in takoj razpadejo. 
Tudi koprive, ko so pravkar pogledale iz zemlje in so še čisto majhne, 
so polne žgalnih laskov. Tako jih najlaže prepoznamo, kajne? Ko gremo 
nabirat koprive, zato ne pozabimo na rokavice. Če z rokavico ali krpo 
nato pomencamo koprivo, bodo občutljivi žgalni laski popokali. Tako 
koprivo lahko pojemo tudi surovo. 

Slovenci in drugi evropski narodi v naši bližini dobro poznamo rek 
Kopriva ne pozebe. V prenesenem pomenu kopriva pomeni trdoživega 
človeka, ki kljubuje vsem oviram. A v resnici tudi kopriva pozebe, ven-
dar med zadnjimi izmed vseh rastlin. S koprivami je povezan še rek 
pasti v koprive, kar pomeni znajti se v neprijetnem položaju. 

Da se ne bi znašli v bolezenskih težavah, pa poskrbi prav kopriva. 
Z raziskavami so dokazali, da je ena od najbolj z minerali bogatih 
rastlin. S 100 g kopriv v naše telo vnesemo okoli tretjino priporočene-
ga dnevnega vnosa kalcija, železa in vitamina A ter kar 4-kratni pri-
poročeni dnevni vnos vitamina K. Z njimi dobimo tudi dosti proteinov 
in vlaknin, antioksidantov in drugih zdravilnih učinkovin.

Zdravilni učinki koprive so zelo raznovrstni in njeno delovanje zelo 
široko. Kopriva je znana predvsem po svojem diuretičnem in raz-
strupljevalnem delovanju, učinkovita pa je tudi pri zniževanju krvnega 
sladkorja in lajšanju težav s prostato. Med manj znane učinke kopri-
ve spadajo nastajanje rdečih krvničk, uravnavanje ravni testosterona 
in estrogena v telesu, lajšanje težav pri žolčnih boleznih, pomoč pri 
vnetnih procesih v črevesu, odpravljanje prhljaja in razmaščanje las. 
V zdravilne namene se ne uporabljajo le listi, temveč tudi korenina 
kopriv. V kliničnih raziskavah so potrdili, da kopriva učinkovito zdra-
vi in lajša simptome benigne hiperplazije prostate, pri čemer se za 
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Knjižni kotiček

Iskanje lastne biti
Za tokratni knjižni kotiček sem izbrala deli, ki raziskujeta, odkrivata, razgaljata, prvo pred-
vsem notranjost, človekovo bit, drugo pa povečini zunanje okolje. Čeprav sta to popolnoma 
različni potovanji, deli druži dejstvo, da glavna lika iščeta nekaj, kar ju lahko vodi naprej. 
Iščeta rdečo nit, kar pa v življenju iščemo mi vsi.

1. Sam TSCHIDA – SIRI, KDO 
SEM?

Siri, predvajaj glasbo na mojem tabličnem ra-
čunalniku, prosim.

Siri, pokaži mi včerajšnje posnetke, prosim.
Siri, prosim, opomni me na današnje zadol-

žitve.
Siri to, Siri ono. Z zapisanim, torej z delova-

njem Siri, smo verjetno seznanjeni vsi – tako 
uporabniki Applovih naprav, na katerih je Siri 
dostopna, kakor tudi ljubitelji drugih pamet-
nih telefonov, tabličnih računalnikov, prenos-
nih računalnikov in podobnega, ki so prav tako 
nedvomno že slišali zanjo. Siri namreč kot 
virtualna pomočnica danes marsikomu lajša 
življenje. Lahko vam pomaga pri predvajanju 
glasbe na različnih Applovih napravah, lah-
ko vas opomni, kdaj vas čaka sestanek, kdaj 
morate opraviti telefonski klic, seznanjena je 
celo z uporabo čarovniških urokov iz knjig o 
mladem čarovniku Harryju Potterju. Z osnov-
nimi čarovniškimi triki namreč lahko s Sirijino 
pomočjo prižgete svetilko na svojem iPhonu, 
odprete galerijo slik ali zaženete katerega 
koli od številnih programov, nameščenih na 
telefonu. Neverjetno, česa vsega je spletna 
asistentka sposobna! Pa vam lahko povrne 
tudi spomine?

Takoj ko programska oprema za obrazno pre-
poznavanje posname moje poteze, se zaslon 
mojega telefona odklene. /.../

»Siri, kako mi je ime?«
»Zdravo, lepotička. Ime vam je Mia.«
Mladenka Mia, glavna protagonistka izbra-

nega dela, živi udobno življenje milenijske 
vplivnice, dokler ji nesreča življenja ne obrne 
na glavo. Po tragični izgubi spomina ji lahko 

pot v prejšnje življenje pokaže le Siri. Glede na 
oblačila izbranih znamk, ki jih nosi, glede na 
torbico priznanega oblikovalca, ki jo ima ob 
sebi, glede na skrbno oblikovano pričesko, ki jo 
uzre v zrcalu, sklepa, da izvira iz visoke družbe, 
dokaze za to pa lahko zbere le s pomočjo svo-
je zveste virtualne asistentke, ki ji pomaga pri 
virtualnem potovanju v preteklost.

Pa so virtualni namigi dovolj, da Mia najde 
pot nazaj, da se ji povrne spomin in znova 
lahko zaživi kot mlada vplivnica, kot premož-
na in brezskrbna milenijka, ali bo kljub tehno-
loško dovršeni pomoči ostala izgubljeno dek-
le s premožnim zaledjem, tako rekoč rojeno 
včeraj?

Avtorica v nenavadnem, a srčnem delu opo-
zarja na prednosti in slabosti obeh svetov – 
resničnega sveta, v katerem – vsaj v teoriji 
– bivamo vsi, in tistega virtualnega sveta, 
kamor (pre)pogosto zahajamo, da bi ubeža-
li resničnosti, da bi jo olepšali oziroma da bi 
ustvarili svojo lastno (novo) resničnost. Spoj 
dveh občasno skorajda že nasprotujočih si 
svetov je v delu prikazan skozi Mijine oči ozi-
roma z vidika Mijine spletne asistentke Siri, 
ki Mii na novo odstira sprva popolnoma nez-
nano življenje. Življenje, ki je bilo do usodne 
nesreče njeno, zdaj pa verjetno pripada osebi, 
ki jo je Mia tistega nesrečnega dne pustila v 
preteklosti ...

2. Tone PERŠAK – AVTOŠTOP
Vnovič smo priče izrednemu razvojnemu ro-

manu (bildungsromanu), ki je pri nas skorajda 
pozabljena oziroma prepogosto zanemarjena 
umetnost. Avtor se v svojem poslednjem delu 
trilogije, ki idejno sledi svojima predhodniko-
ma (Usedlinam iz leta 2013 in Preobrazbam 
iz leta 2017), spet sprehodi skozi svojo pre-
teklost in bralcem poda lastno izkušnjo, svoj 
pogled na tedanje družbene razmere. V tretji 
knjigi tako odstira tančico z Evrope v drugi 
polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja, 
popisuje politična vodila in ideološka načela, 
dotika se razmišljanja tedanje voditeljske eli-
te, hkrati pa načenja povsem novo poglavje v 
svojem življenju.

No, morda pa popotniška pot vendarle ni 
njegova lastna? Avtor je namreč v enem iz-
med pogovorov poudaril, da je sam zgolj za-
pisovalec izkušenj, ki pa naj bi bile v lasti nje-
govega prijatelja in soimenjaka, prijatelja iz 
mladosti. Ali to drži ali ne, niti ni pomembno, 
saj je ključna rdeča nit, ki jo Peršak razpreda 
skozi celotno delo. Poudarja namreč vrednost 
povezovanja, raziskovanja, odkrivanja novih 
dežel, kultur, spoznavanja novih ljudi.

Mlad študent se v drugi polovici prejšnjega 
stoletja odpravi na pot. Ne z letalom ali vla-
kom, seveda ne s kolesom. Na avtoštop. Ta v 
delu pooseblja svobodo oziroma kar je tedaj 
veljalo za svobodo. Skozi pripoved študenta 
filozofije in primerjalne književnosti se tako 
bralec dokoplje do srži tedanje evropeizacije 
oziroma celo do zametkov globalizacije – po-
tovanja so namreč tedaj vse bolj povezova-
la ljudi. Svet se je počasi začel spreminjati v 
globalno vas. Študentova pot se v pripovedi 
začne v Jugoslaviji, nadaljuje pa proti Skan-
dinaviji, saj je njegov cilj doseči Švedsko in 
spoznati eminentnega Bergmana, švedskega 
gledališkega in filmskega režiserja, ki je moč-
no zaznamoval tako filmsko kakor tudi gleda-
liško industrijo.

»Prvi voznik, ki je potoval v Slagelse, je bil 
učitelj, ki ga je zanimalo, kako je urejen šolski 
sistem v Jugoslaviji in tudi ožje v Sloveniji, tako 
da sva se čisto vso pot do Slagelseja, torej uro 
in pol brez premora, pogovarjala samo o tem, in 
to celo o podrobnostih, kot je na primer ta, kako 
natančno poteka preverjanje znanja učencev v 
osnovni šoli /.../.«

Vtisa pa sloviti režiser ni pustil le na film-
skem področju, marveč tudi na piscu tega 
dela. Obisk filmskega inštituta na Švedskem 
je namreč Toneta (Peršaka ali pa njegovega 
soimenjaka iz študentskih let) tako navdušil, 
da se je začel ozirati proti francoskemu Avig-
nonu, kjer vsako leto poteka največji gleda-
liški festival v Evropi. Kateri Tone je od tega 
odnesel najbolj celovito izkušnjo, pa je verjet-
no znano le piscu.

Besedilo in foto: Barbara Kopač
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Vremenska s(e)kir(i)ca

Svečán raztegne dan, ne pa tudi človeške pameti
Tudi zadnji mesec meteorološkega zimske-

ga trojčka smo ugnali v kozji rog; ni bil pa 
prav nič zimski, zlasti temperaturno ne, ne-
kajkrat se je bolj po zimsko šopiril le veter, 
najbolj prav zadnji dan meseca. O snegu pa 
že vse od decembra ne duha ne sluha! A po-
zor, stare vremenske modrosti nam obetajo 
tako hladen marec kakor tudi april. Pojasnilo 
se skriva v naslednjih dveh rekih: Če je febru-
arja pretoplo, bomo v aprilu radi za pečjo, Če 
v svečánu (februarju) mačka na samem leži, v 
sušcu (marcu) spet rada na peč pribeži. Obo-
je za kazen oziroma na račun toplega zad-
njega zimskega meseca, v Ljubljanski kotlini 
smo imeli skoraj za 3 stopinje Celzija višjo 
povprečno mesečno temperaturo zraka ka-
kor v dolgoletnem povprečju, padavin za 2/3 
povprečja in desetinski presežek v trajanju 
sončnega sevanja. Lahko bi rekli, vremensko 
čisto normalen, povprečen mesec, če nas ne 
bi nekaj dni pred koncem pošteno zmrazilo 
nekaj drugega – vojna! Čeprav se je ta vnela 
daleč od nas, a po drugi strani najbliže v tem 
stoletju, ni do zdaj pustila ravnodušnega ni-
kogar med nami. 

Še enkrat se je potrdil Einsteinov (iz)rek, »da 
sta samo dve stvari neskončni: vesolje in člo-
veška neumnost, pri čemer za vesolje nisem 
povsem prepričan«. Zdaj so se neumnosti 
pridružile še oholost, maščevalnost, parano-
ja, vzvišenost, aroganca in druge najslabše 
človeške lastnosti, ki jih tudi na sončni strani 
Alp že čutimo in jih bomo občutili še dolgo 
časa. In če se vrnemo k vremenu, da, seveda 
bo tudi to v marsičem zaznamovalo nadalje-
vanje spopada. Mraz gre na roko predvsem 
agresorju, toplejše vreme pa napadencem. 
Ne glede na vreme pa bodo – kot v vsaki vojni 
– najbolj prizadeti civilisti, kolateralna škoda 
vsakega vojaškega spopada. Z umirjanjem 
epidemije, ki nas je doletela zaradi koronavi-
rusa, se je pojavil še precej hujši človeški virus 
– virus nasilja, pospremljen z govorico orožja! 
Avtor tega zapisa se le stežka preusmerim 

nazaj na vremensko temo, a se moram držati 
z urednico dogovorjene rdeče niti. Verjamem, 
da se tudi avtorji drugih prispevkov v mar-
čevskem odsevu ne bodo mogli izogniti vojni 
v Ukrajini. 

Sušnemu januarju je sledil enako sušen fe-
bruar. Opraviti smo imeli z nekaj hitrimi pre-
hodi hladnih front, ki so potekali brez večje 
količine padavin in z nekaj snežinkami, ki so 
bile bolj za okras kakor pa za snežno odejo, 
o njej torej ni bilo ne duha ne sluha. Uradna 
meteorološka statistika je zabeležila za pres-
tolnico en dan s snežno odejo, ki je merila en 
centimeter, in to v mesecu, v sredini katerega 
smo s skoraj poldrugi meter debelo snežno 
odejo pred natanko 70 leti zabeležili do zdaj 
najvišjo izmerjeno skupno višino snežne ode-
je! Zavidanja vreden razpon, ki pa ga narava 
hitro ume(i)ri, če hočete, uravnovesi, česar 
ljudje in človeštvo nasploh po vsem v zadnjih 
desetletjih videnem nismo sposobni. Sonč-
nih ur je bilo veliko za ta čas, meglenih dni 
pa malo, še več: celodnevne kotlinske megle 
sploh ni bilo! Človek se vpraša, le s čim smo 
si to zaslužili. Temperature pa zato kar viso-
ke, največ je bilo 23. februarja, in sicer skoraj  
16 °C, pod –5 °C pa sploh ni šlo. Kaže, da 
bomo marca presegli obe vrednosti – prvo 
navzgor in drugo navzdol!

Na koncu se vnovič vračamo v februar 
1952, ki ga gotovo pomnite tudi še živeči 
Trzinci (Ima kdo od takrat kakšno fotografijo 
našega kraja? Se priporočam!). Sredi febru-
arja leta 1952, natančneje od 12. do 16., je 
s krajšimi vmesnimi sušnimi ali dežnimi pre-
kinitvami snežilo po vsej Sloveniji, zato so 
marsikje izmerili najdebelejšo snežno odejo, 
odkar opravljajo meritve. Oglejmo si jih nekaj: 
Ljubljana 146 cm, Planina pod Golico 245 cm, 
Stara Fužina 263 cm, Rateče 240 cm, Bovec 
188 cm, Postojna 94 cm, Nova vas na Blo-
kah 150 cm, Rovte 183 cm, Vrhnika 168 cm, 
Klenik pri Vačah 95 cm, Celje 78 cm, Roga-
ška Slatina 75 cm, Mozirje 85 cm, Maribor 

88 cm, Šmartno pri Slovenj Gradcu 100 cm, 
Gornja Radgona 79 cm in Murska Sobota 61 
cm. Padavine so se začele na jugozahodni 
orografski pregradi že v noči z 11. na 12. fe-
bruar 1952 ter se širile proti severovzhodu. 
Prodiranje hladnega zraka iz srednje Evrope 
okrog Vzhodnih Alp je povzročilo, da so bile 
sprva intenzivnejše v Prekmurju, kar pa se 
je izravnalo, ko je hladen zrak enakomerno 
preplavil vso Slovenijo oziroma se je podri-
nil pod toplejšega in vlažnejšega. Prodiranje 
hladnega zraka v višjih plasteh ozračja se je 
nadaljevalo tudi proti jugu, kjer je nad sever-
nim Sredozemljem nastal sekundarni ciklon 
in podaljšal padavinsko obdobje. Dodobra je 
zasnežilo predvsem osrednji del in zlasti za-
hodno Slovenijo. V štirih dneh je tako padlo 
od 35 do 155 centimetrov novega snega. Po-
leg zimskega veselja je bilo ogromno težav v 
prometu, pri telekomunikacijah in na daljno-
vodih ter tudi nekaj tragičnih nesreč. V Po-
sočju je pod snežnimi plazovi umrlo petnajst 
ljudi, eden tudi na Vojskem. Ponovitve teh 
snežnih razmer si sicer ne želimo, pa vendar 
raje to kakor vojno!

Miha Pavšek
Foto: Arhiv Muzeja novejše zgodovine, 

Ljubljana

VREMENSKA POSTAJA OŠ TRZIN (februar 2022)

Kazalnik Podatek Datum/Niz Ura/Obdobje

Povprečna temperatura zraka (°C) 4,3 1.–28. 2. mesec

Najvišja temperatura zraka (°C) 15,6 23. 2. 14.52

Najnižja temperatura zraka (°C) –4,8 14. 2. 7.38

Največja dnevna T amplituda (razlika maks./min. T, v °C) 16,9 (15,0/–1,9) 24. 2. 0.00–24.00

Število dni s padavinami ≥ 0,2 / ≥ 2 / ≥ 20 mm) 11 / 4 / 0 1.–28. 2. mesec

Št. hladnih/ledenih dni (minimalna T zraka ≤ 0 °C) 17 / 0 1.–28. 2. mesec

Največja dnevna količina padavin (mm) 15,5 15. 2. 0.00–24.00

Mesečna količina padavin (mm/h) 44,2 1.–28. 2. mesec

Količina padavin v letu 2022 80,5 1.1.–28. 2. dvomesečje

Najvišja hitrost vetra (km/h) / smer 41,8/JV 28. 2. 10.15

Izbrani meteorološki podatki za Trzin za februar 2022; celoten arhiv je dostopen na spletnem naslovu http://trzin.zevs.si (meni Statistika).

Vir: Vremenska postaja OŠ Trzin (CZ Trzin).

Takole je bilo sredi februarja 1952 na današnji 
Slovenski cesti blizu Name (na desni). Takrat so 
bili v večini pešci, danes pa imamo na tem mestu 
drevesa in mestne avtobuse, ki nadomeščajo tak-
rat še vozeči ljubljanski tramvaj.
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Hiter odziv občine in vzdrževalca
Ko smo prejšnji mesec opozorili na onesnaženost z maskami, je ob-

čina o tem takoj obvestila vzdrževalca, nam pa podala pojasnilo o 
pregledovanju javnih površin. 

Vzdrževalec HNG se z manjšim vozilom vozi od enega do drugega 
koša in nato zbrane odpadke odpelje na Center za ravnanje z odpadki 
Dob. Če pri praznjenju košev opazi, da so odpadki v bližini koša, jih 
pobere. »Žal ni predvideno, da vzdrževalec hodi po Trzinu in pobira od-
padke, saj potem pridemo na obračun po urni postavki, kar je nemo-
goče nadzirati, in stroški hitro postanejo zelo visoki,« nam je pojasnil 

Viktor Torkar iz občinske uprave in dodal: »Če na določenem območju 
opazimo odpadke na javni površini, posebej opozorimo vzdrževalca. 
Tako smo mu naročili, naj na območju vrtca, šole in športnorekrea-
cijskega parka preveri javne površine glede mask, ki so jih občani ozi-
roma prebivalci neustrezno odložili.«

Besedilo in foto: MPP
Vzdrževalec HNG poleg vzdrževanja cest redno tedensko 

prazni javne koše po občini Trzin, za zdaj jih je več kot sto.
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Mag. Julija Herle, kandidatka za poslanko na državnozborskih volitvah, SDS

Juliji Herle se je njena podjetniška pot pri-
čela zelo zgodaj. Lahko bi rekli, da jo je spre-
mljala od malih nog,  saj je dnevno šibala po 
proizvodnji med stroji ter spala na papirju, ko 
sta starša delala pozno v noč. Opazovanje 
marljivih staršev ji je že takrat izoblikovalo 
ljubezen do dela z ljudmi, vztrajen karakter 
in motiviranost za sprejemanje novih izzivov.   
Med manevriranjem izzivov v podjetju in dru-
žinskimi obveznostmi za časa pandemije se 
je v njej porodila želja, da se vključi v lokalno 
politiko in tako pomaga pri soočanju z izzivi, 
ki jih prinašajo nepredvidljivi časi, kmalu je 
bila zaradi energije in želje po spremembah 
povabljena h kandidaturi na državnozborskih 
volitvah. S Trzinom je povezana že skoraj štiri 
desetletja, zato dodobra pozna področja, ki 
jih je potrebno izboljšati, da bi občani Trzina 
lahko še bolje živeli. Vlada Republike Slovenije 
je poskrbela za investicijski pospešek v regiji. 
Domžale bodo dobile prenovljeno železniško 
postajo, ki bo razbremenila trzinsko obvo-
znico, narejen je prvi korak k izgradnji nove-
ga doma za ostarele v Domžalah, s tem bo 
poskrbljeno za številne starejše, v načrtu so še 
mnogi drugi projekti, ki bodo trzinsko okolico 
naredili še bolj prijetno za bivanje. 

Julija: »Kot domačinka se zavedam s kakšni-
mi izzivi se soočamo prebivalci Trzina, saj sem 

kot podjetnica tesno vpeta v našo skupnost in 
se vsak dan srečujem s predlogi za izboljšanje 
kakovosti življenja v naši občini. Moj glas, kot 
poslanka v državnem zboru bo vedno šel za 
oživitev podjetništva, kakršnega smo nekoč 
v Trzinu poznali in za boljše pogoje za razvoj 
malih in srednjih podjetij, kajti le ti so gonilo 

razvoja države, kjer se ustvarja in posledično 
polni državna blagajna. Prav tako se bom 
zavzemala za pomoč mladim, za gradnjo 
neprofitnih stanovanj in pomoč starejšim, 
za izgradnjo Doma za ostarele in pomoči na 
domu.« 
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Potrebno je nadaljevati z razvojnim pospeškom! 
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STROJNI TLAKI - ESTRIHI - OMETI
hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

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

OGRAJA

PVC

OGRAJA
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Veljavnost od 10. 3. do 18. 4. 2022www.lekarnaljubljana.si

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 10. 3. do 18. 4. 2022 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 

izbrano iz kataloga ugodnosti

Že diši po 
pomladi,  
kajne?

RESVERATROL 150 MG
Prehransko dopolnilo s 
suhim izvlečkom japonskega 
dresnika v obliki kapsul, 60 
kapsul. Izdelano v Galenskem 
laboratoriju Lekarne Ljubljana.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 17,18 €

cena s Kartico zvestobe

13,74 € 3
POPUST: 
20 %

DOMAČA ZELIŠČNA GRENČICA
Prehransko dopolnilo 
z vodno-etanolnimi 
izvlečki zelišč. Izdelano 
v Galenskem laboratoriju 
Lekarne Ljubljana, 220 g.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 13,18 €

cena s Kartico zvestobe

10,54 € 2
POPUST: 
20 %

OBLIŽI MASTER AID QUADRA 3D
Obliži za deklice in dečke so 
iz barvane netkane tkanine s 
polimeri, ki ustvarjajo vizualni 
in otipljivi »3D-učinek«. 
10 obližev 7.8 x 2 cm in 
10 obližev 7.8 x 2.6 cm.
Medicinski pripomoček
redna cena: 1,73 €

cena s Kartico zvestobe

1,38 € 1
POPUST: 
20 %

DNEVNA KREMA 
Dnevna krema z vita-
minoma C in E je na-
menjena vsakodnevni 
negi kože obraza in 
vratu. 50 ml. Izdelano v 
Galenskem laboratoriju 
Lekarne Ljubljana.

redna cena: 5,39 €

cena s Kartico zvestobe

4,31 € 1
POPUST: 
20 %

redna cena: 12,90 €

cena s Kartico zvestobe

9,03 € 2
POPUST: 
30 %

DR. BÖHM® MAGNESIUM 
SPORT® ŠUMEČE TABLETE
Prehransko dopolnilo z 
magnezijem, kalijem in 
vitaminom C.  
40 šumečih tablet.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 9,80 €

cena s Kartico zvestobe

7,84 € 2
POPUST: 
20 %

VESCIN GEL
Gel za nego utrujenih in 
težkih nog, z escinom 
in mentolom, 150 ml.
Izdelano v Galenskem 
laboratoriju 
Lekarne Ljubljana.
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RODEXOVA 
VROČA PONUDBA 

ZA ZIMSKE DNI

- 40 %
STREŠNI NOSILCI, NOSILCI  

ZA SMUČI IN KOVČKI

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

SLO Peugeot_Rodex_oglas_A5_v03_nve.indd   1SLO Peugeot_Rodex_oglas_A5_v03_nve.indd   1 20/01/2022   12:0720/01/2022   12:07
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Vse bo v redu. triglav.si

Za svoj dom 
izberite celovito, 
pregledno in 
prilagodljivo 
zavarovanje.

Unikatno
kot vaš dom.

Zavarovanje doma
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Računovodske storitve za podjetja in samostojne podjetnike
UGODNOST: nudimo spletni program za poslovanje
(izdajanje računov, potnih nalogov)

barbi.biro@gmail.com

040 770 730

www.racunovodstvo-bbiro.si
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renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault CAPTUR Limited E-Tech 145 hibrid in začetno ceno 21.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € ter dodatni 
popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services prejmete obvezno in 
osnovno kasko zavarovanje za 150 € v prvem letu in bon za 50€ v drugem letu ter vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli 
se zgodi prej). Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi 
prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Velja preko Renault Financial 
Services. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 108-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0039-0,0061 g/km. 
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 zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. 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.

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

RENAULT CAPTUR 
E-TECH  HIBRID
 

179 €
5 let podaljšanega jamstva

/mesec*
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