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Računovodske in pravne storitve za javne zavode,
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Izvedba javnih naročil ter svetovanje
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Še veliko korakov nas čaka
Ko poslušam vremenske napovedi, sem
vesel, kadar vremenarji napovedo, da bo v
naslednjih dneh lepo, sončno vreme. Rad
imam sonce! Pomlad prihaja! Za nami so
že vsi znanilci pomladi: Pust, ki je odganjal
zimo, sveti Matija, ki je led razbijal, sveti Valentin, ki je »odklenil« korenine rastlin in je
razvnel zaljubljence, pa še sveti Gregor, ki je
odnesel dolge, temne večere in so se ptički
začeli ženiti. Po travnikih se že sklanjajo nabiralci regrata, po jasah, ob obronkih gozda
in potokov svoje bele glavice zibljejo zvončki, vse bolj jim delajo družbo trobentice in
kmalu bo naš svet spet pisan, vesel in, upam,
da tudi zelen. Bo res zelen? Seveda bo! A, ko
gledam gore skoraj brez snega – spominjam
se, kako smo marca hodili na Komno, kjer je
bilo še po več metrov snega in so smučarsko
sezono ponekod uradno zaključevali prvega
maja, me skrbi. Potoki, ki bi morali zdaj polno žuboreti, se vse bolj lenobno pretakajo,
mezijo, rečne struge kažejo rebra in travniki
so suhi.
Vem, da za Zemljo veljajo posebni zakoni,
na katere ne moremo vplivati. Planet se lahko pregreje, zagotovo se bo začel ohlajati
in nekoč bo poniknil v Soncu, pa vendar se
tudi znanstveniki strinjajo, da ljudje s svojim
početjem pospešujemo »čudno obnašanje«

ODSEV

glasilo Občine Trzin
Glavni in odgovorni urednik: Miro Štebe
Tel.: 564 11 54, GSM: 041 370 206
miro.stebe@siol.net
Člani uredništva:
Brigita Crljenić, Primož Hieng, Zmago
Knuplež, Zinka Kosmač, Matevž Kosterov, Miha Pavšek, Emil Pevec, Iztok
Plevelj, Majda Šilar, Dunja Špendal in
Jožica Valenčak
Foto: Andrej Nemec
Tehnično urejanje in tisk:
Trženje: Grafex agencija
Tel.: 041 617 927
Lektoriranje (razen Uradnega vestnika):
Marija Lukan
Naklada: 1.500 izvodov
Reklamacije glede dostave Odseva:
Anton Osenar, tel. št.: 040/800-055
Glasilo izide enkrat mesečno in ga dobijo vsa gospodinjstva v Trzinu
ISSN 1408-4902

naše Zemljice. Z manjšim izsekavanjem
deževnih pragozdov, z manjšim izpustom
toplogrednih plinov in drugačnim načinom
življenja bi lahko zavirali ogrevanje planeta
in nepredvidljive vremenske motnje.
V boj proti podnebnim spremembam se lahko vključimo prav vsi. Vesel sem, da v naši
občini le raste zavest, da je prav, če začnemo varčevati z energijo, če bolj izkoriščamo
obnovljive vire energije in če bolj pazljivo
ravnamo z odpadki. Čeprav zamenjava žarnic v trzinski javni razsvetljavi z varčnejšimi,
prehod na plinifikacijo, spodbujanje uvajanja toplotno bolje izoliranih fasad, streh in
sončnih kolektorjev na trzinskih objektih ne
bo bistveno vplivalo na spreminjanje klimatskih pogojev na Zemlji, je to lahko droben
kamenček, ki je sestavni del puščave. Če
ne bi bilo tega kamenčka in nešteto drugih
podobnih majhnih zrnc peska, puščave ne
bi bilo. Vsako dolgo potovanje se začne s
prvim korakom, ki mu sledi tisoče drugih.
Brez teh prvih korakov Marko Polo ne bi
prišel do Kitajske, Kolumb ne bi odkril Amerike in Hillary ne bi splezal na Everest. En
korak ne pomeni nič, pa vendar brez njega
in njemu podobnih ne bi bilo uspehov. Prav
zato dodajmo tem prvim korakom še druge
in po določenem času bomo opazili prve
rezultate.
Ko smo pred davnimi leti v planinskem društvu začeli s čistilnimi akcijami gozdnih poti
na območju Trzina, je bilo to skoraj jalovo
početje. Ko smo dobili občino in je čistilna
akcija postala občinska akcija, je bil učinek
že večji. Žalostno pa smo ugotavljali, da se
večina naših sokrajanov ni pripravljena pridružiti tistim, ki smo čistili za drugimi. Še
naprej so se pojavljala divja odlagališča,
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vendar jih je bilo vsako leto manj. Nekateri
od predelov, ki jih prizadevni ljubitelji trzinske narave in Trzina na splošno čistijo leto
za letom, so zdaj skoraj čisti. Divjih odlgališč v trzinskem gozdu skoraj ni, še zlasti, če
primerjamo razmere zdaj s tistimi pred leti.
Ko smo želeli za to številko poslikati divja
odlagališča, ki čakajo udeležence občinske
in vseslovenske, če hočete pa tudi planetarne akcije, smo imeli težave z iskanjem. Na
tradicionalnih mestih, kjer smo leto za letom
čistili kupe smeti, teh nismo našli. Sorazmerno dosti smeti smo še našli na obrobju industrijske cone, vendar v primerjavi s stanjem
pred leti je tudi tam zdaj precej bolje. Prvi
koraki so sprožili plaz in pokazali rezultate.
Prijateljica mi je rekla: »S tem dajete onesnaževalcem vedeti, da naj kar mirno smetijo in
onesnažujejo, saj boste pospravili za njimi.«
Na vse skupaj bi lahko gledali tudi tako, vem
pa, da je tam, kjer je čisto, večini nemarnežem kar nerodno prvim začeti s smetenjem.
Tam, kjer je že zapacano in nasmeteno, nikogar ne moti, če doda še svoj delež, na čista tla pa večina tistih, ki imajo vsaj kanček
srčne kulture, ne bo prva pljunila. Tudi pri
smetenju je treba narediti prvi korak, ki je
lahko nekako najtežji.
Ko primerjam razmere v Trzinu s stanjem
v nekaterih sosednjih občinah, mislim, da
smo Trzinci lahko zadovoljni in ponosni.
Mogoče imamo srečo, da je naša občina
tako majhna, vseeno pa tudi verjamem, da
je osveščenost naših občanov le že nekoliko
večja kot v sosednjih občinah. Neštetokrat
se na nas obračajo naši bralci in nas obveščajo, da so opazili koga, ki je onesnaževal
okolico Trzina. Tudi zaradi takšne budnosti
prebivalcev tisti, ki razmišljajo, da bi svoje
odpadke in smeti odvrgli kje v gozdu, raje
pošteno premislijo, če se izplača in ali naj
tvegajo. Nekaterim sicer nič ne pomaga,
vseeno pa so v manjšini, in upam, da bodo
kmalu »izumrli«. Že v vrtcu in kasneje v
osnovni šoli otrokom vcepljajo v zavest, da
ni prav, če onesnažujemo naravo. Nekaterih
se ta opozorila dobro primejo in radi sodelujejo z drugimi okoljevarstveniki, drugi pa se
vsaj zavedajo, kaj je prav in kaj ni.
Pri skrbi za čistejše trzinsko okolje pa je treba pohvaliti tudi Občino in tudi Javno komunalno podjetje Prodnik, saj z odvozi kosovnega materiala, nevarnih odpadkov, ločenih
gospodinjskih odpadkov pa tudi z ureditvijo
odlagališč za vejevje precej pomagata ljudem in s tem preprečujeta, da bi se jim nabiralo preveč odpadkov, ki bi jih nekateri brez
možnosti za odvoz kaj hitro odpeljali kam v
naravo, proč od ljudi.
Zagotovo bo tudi po letošnji čistilni akciji Trzin bolj čist, vendar bo to vseeno še vedno
prvi korak v boju s podnebmimi spremembami. Potrebno bo narediti še celo množico
korakov; upajmo, da bomo našim zanamcem prepustili še vedno lepo in za bivanje
prijetno domovino.
Urednik
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Županov kotiček

Županov kotiček
V zadnjem času sta se zgodila vsaj dva dogodka, povezana z javnim prometom, ki
sta zanimiva tudi za Trzince. Člani svetniške skupine Trzin je naš dom so se končno
prepričali, da LPP res ne more in ne sme
kar na njihovo željo podaljšati katerekoli
od prog mestnega prometa in o tem celo
obvestili bralce Odseva. Pri tem ni toliko
pomembno to, da niso omenili, da smo
nekateri to vedeli, povedali ali napisali že
pred zadnjimi lokalnimi volitvami, pred
katerimi je bilo prepričevanje ljudi, da je
podaljšanje »šestice« do Ljubljane tako
rekoč stvar zelo preprostega dogovora, ki
ga iz neznanih razlogov preprečuje samo
trzinski župan, ena glavnih obljub in tem,
s katero so nastopali kandidati omenjene
liste, bolj pomembno je, da se jim ni zdelo
potrebno niti besede nameniti v opravičilo
občanom, ki so morda res verjeli, da je to
mogoče kar mimogrede urediti. V nadaljevanju je skupina opisala prizadevanje, ki

Telefonske številke Občine Trzin:
01/ 564 45 43
01/ 564 45 44
01/ 564 45 50
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01/ 564 17 72
Uradne ure:
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sreda 8. – 13. in 14. – 18.
petek 8. – 13.
Elektronski naslov:
info@trzin.si
Domača stran na internetu:
www.trzin.si
Informacije o prireditvah in dogodkih v
občini Trzin so na voljo tudi v občinskem
informativnem središču na Ljubljanski cesti
12/f oziroma na telefonski številki
01/ 564 47 30.
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ga spodbujata LPP in tudi MOL, da bi se
uporabo Urbane razširilo tudi na območje
okrog Ljubljane, kar pomeni za zdaj samo
to, da bi bilo mogoče s kartico Urbana plačevati vozovnice tudi na avtobusih podjetja Kambus in morda še kakšnega podjetja,
ki prevaža potnike na tem območju, vendar najbrž ne za vozovnice na t.i. linijskih
progah. Seveda pa to načeloma na ceno
prevozov ne bi vplivalo. Veliko bolj pomemben je za nas projekt integrirane vozovnice, ki ga po eni strani razvija država
(dosedanje ministrstvo za promet), po drugi strani pa tudi LUR (Ljubljanska urbana
regija), ki bi omogočala prestopanje z isto
vozovnico oziroma uporabo več avtobusov ali avtobusa in vlaka z isto vozovnico
med vstopno in končno postajo uporabnika. Če bo hkrati mogoče za plačevanje te
vozovnice uporabljati namensko kartico,
naj se bo imenovala Urbana ali kakorkoli
drugače, tem bolje.

Trajnostna mobilnost
V torek, 6. marca, je bila v prostorih MOL
v Ljubljani organizirana mednarodna konferenca na temo trajnostne mobilnosti. K
udeležbi v okviru okrogle mize, kot dela
konference, sem bil povabljen tudi podpisani kot župan občine, ki je med manjšimi
slovenskimi občinam, po ocenah stroke
doslej največ storila za uveljavljanje koncepta in možnosti t.i. trajnostne mobilnosti, torej za spodbujanje odločanja možnih
uporabnikov za javni promet, za preorientacijo na kolo ipd., pri čemer seveda stroka
pri tem ni toliko upoštevala deklarativne
podpore konceptu (izjave za javnost, volilne obljube ipd.), temveč dejanske ukrepe.
Bilo je opaženo, da smo v bistvu v Trzinu
že uvedli manjše »park and ride« parkirišče

v bližini obeh najbolj obremenjenih postaj
(avtobusne in železniške), da smo že pred
leti na istem mestu postavili tudi pokrito
kolesarnico, da smo avtobusne postaje
kolikor je mogoče približali uporabnikom
ipd. Seveda še zdaleč nismo storili vsega,
kar bi lahko storili na tem področju, in
bomo vsekakor skušali razmere še izboljšati. Zgledi nekaterih večjih in malih mest
oziroma krajev v Evropi so res posnemanja
vredni.

Učinkovita raba energije
Kot je bralcem Odseva že znano, se v zadnjem času dokaj intenzivno posvečamo
tudi različnim zamislim, kako v Trzinu
spodbuditi gibanje za učinkovitejšo rabo
energije. Na srečo v občini živi in deluje
tudi nekaj posameznikov, ki niso občinski funkcionarji, vendar so pripravljeni
posvetiti veliko lastne energije in časa
temu prizadevanju. To gotovo zavezuje
tudi občino, da se bo temu področju še
bolj posvečala kot doslej. Pred kratkim
smo naročili t.i. termično snemanje Trzina in ko bomo dobili posnetke, jih bomo
lahko predstavili vsem zainteresiranim
občanom, ki bomo tako lahko preverili,
kako energetsko učinkovite ali potratne
so naše hiše. Obetajo se tudi možnosti, da
pridobimo določene finančne spodbude
za sistematično izboljševanje energetske
učinkovitosti v naselju, vendar za zdaj to
možnost samo omenjam, ker nikakor ne
želim obljubljati preveč in vzbujati iluzij
v zvezi s tem. Vsekakor pa nekaj možnosti
je za to. Seveda to ne pomeni, da bi bilo
že jutri mogoče dobiti denar za tak projekt, čez leto dve pa morda že.
Tone Peršak

Trzinke, Trzinci!
Seveda ste opazili, da se narava prebuja v spomladanskem soncu in komaj čaka, da
spet na novo oživi in si nadene nova oblačila. Končno sta led in mraz odnesla pete iz
naših krajev, dala prostor soncu in dobri volji.
Po napornem delovniku se radi sprehodimo po ulicah, po gozdu, se usedemo na kolo
in si napolnimo pljuča s svežim zrakom, globoko zadihamo.
A ko se zima poslovi, nas zmotijo zavržene vrečke, plastenke, papir; vse tisto, kar se
med letom skrije v travo in listje. Vrečke visijo in ležijo ob bregu Pšate, na parkiriščih, na zelenicah, igriščih. Da bi se doma v Trzinu še naprej prijetno počutili, vas
pozivam, da se v soboto, 24. marca, pridružite sokrajanom in sosedom na čistilni
akciji, da očistimo naš kraj. Pridružite se nam na zbirnih mestih, čeprav morda nimate
rokavic, čeprav imate polno drugih opravkov, čeprav morda nikogar ne poznate. To
je dan, ko lahko spoznate nove ljudi, se razgibate in naredite dobro delo za okolje,
kjer živite, in tudi zase.
Narava nam bo hvaležna, sprehod po njej pa bo veliko prijetnejši.
Pa nasvidenje!

Valentina Kralj
načelnica Odseka za varstvo narave pri PD Onger Trzin

Pogovor z županom
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O pokopališču drugo leto

Trzinci smo dobro sprejeli sezonska odlagališča za vejevje

V času krize, ko vse bolj občutimo pomanjkanje denarja, so se
v nekaterih sosednjih občinah odločili, da podrobneje preverijo
prilive denarja v občinski proračun iz naslova prispevkov za uporabo zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč. V nam bližnjih
občinah, Domžalah in Kamniku, so tako na splošno presenečenje
ugotovili, da so imeli zelo nepopolne podatke in da lahko občini,
ne da bi zviševali ceno oz. vrednost točk, iz tega naslova dobita kar nekaj dodatnega denarja: občina Kamnik vsaj pol milijona
EUR več, v Domžalah pa po ne še povsem posodobljeni evidenci
že prejemajo po 200.000 EUR na leto. Ste mogoče preverili, ali je
tudi v naši občini na tem področju še kaj rezerve?
Mi smo doslej dokaj redno posodabljali evidence in podatke, ki
so osnova za odmero NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), razen morda lani in predlani, saj čakamo, ali se
bo vlada oziroma država odločila za sprejem zakona o davku na
nepremičnine ali ne, kar je bilo napovedano že za leto 2011 in
potem za leto 2012 itd. Davek na nepremičnine naj bi namreč
zamenjal NUSZ. Seveda, če tega zakona še ne bo tako kmalu, bo
treba spet izpeljati preverbo in posodobitev podatkov, saj je res,
da to vpliva na doslednost odmere in pobiranja NUSZ, kar ni pomembno samo zaradi višjih ali nižjih prihodkov občine, temveč
tudi zaradi pravičnosti. Ni prav, da nekateri to dajatev že vrsto
let plačujejo, drugi pa morda ne. Čeprav, kot rečeno, so pri nas
evidence dovolj dosledne in dodelane; dovolj sproti pa rešujemo
tudi vse pritožbe.
Že dalj časa nismo nič pisali o prizadevanjih za to, da bi tudi v
Trzinu dobili pokopališče. Ali je bil, odkar smo zadnjič pisali o
tem, narejen kakšen nov korak oz. napredek k uresničitvi ene od
prioritetnih želja naših občanov?
Na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na zadnjem od vrste zborov
občanov, na katerih smo razpravljali o vprašanju, kje bi bilo mogoče ali najbolj primerno locirati pokopališče, bomo ob naslednjem predlogu nekoliko bolj daljnosežnih sprememb OPN v
predlog uvrstili tudi lokacijo, ki je bila, kot rečeno, izglasovana na
navedenem zboru občanov. Predvidevam, da bomo s postopkom
začeli naslednje leto. Trenutno imamo že v teku en postopek,
vendar gre za predlog po skrajšanem postopku, s katerim naj bi
uredili nekaj redakcijskih sprememb in popravkov in nekaj manjših nesporazumov v besedilu, ne da bi se lotevali sprememb grafik ali celo umeščanja novih zazidljivih območij. Ker je tako, je
mogoče izpeljati skrajšani postopek. Pravih sprememb se bomo,
kot rečeno, lotili po tem, in to predvidoma v letu 2013.
Letos je bila zima pri nas zelo zelena in zimske službe skoraj
nismo potrebovali. Kolikšen prihranek je to prineslo Občini in
kako bo ta denar porabljen?

Kolikšen točno bo ta prihranek še ne vemo. Res pa je, da bo prihranek manjši, kot morda kdo misli, glede na to, da ni bilo veliko
snega. Kajti nekaj stane tudi to, da so službe v stanju pripravljenosti oziroma kar precej stane tudi posipanje cest itd. Dejstvo,
da del sredstev s te postavke ne bo porabljen, ne pomeni, da
lahko zdaj ta sredstva kar prenesemo na neko drugo postavko ali
jih kar tako namenimo za nekaj tretjega. Sredstva ostanejo znotraj integralnega proračuna kot trenutni presežek, kaj po bomo s
temi sredstvi, bo seveda stvar razprave ob rebalansu proračuna. V
osnovi pa velja, da vedno predvidimo nekaj več porabe, kot je na
prvi pogled mogoče na podlagi prihodkov, in potem seveda ravno s tovrstnimi presežki in tudi z varčevanjem in prizadevanjem
za nižje cene storitev naših partnerjev skušamo ustvariti presežek,
ki nam omogoča dodatne aktivnosti, naložbe ipd.
Začenja se pomlad. Čez par dni bo spet občinska čistilna akcija,
ki bo zagotovo spet uspešna. Občina si že vsa leta prizadeva,
da bi bil Trzin kar najbolj urejen kraj. Kakšne načrte imate na
Občini glede urejenosti kraja za letos in kakšne smernice ste ali
boste dali tistim, ki skrbijo za urejanje javnih površin v Občini?
Občina Trzin se tudi letos vključuje v vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo in na ta način v planetarno akcijo Očistimo svet!
Načeloma bomo akcijo izpeljali enako kot že vsa leta doslej;
morda pa velja poudariti, da se nam bodo tokrat pridružili tudi
pripadniki slovenske vojske in člani enega od društev iz ene nam
bližnjih občin, ki imajo prijatelje v Trzinu. Tako bo, če lahko tako
rečemo, čistilna akcija v Trzinu tokrat na nek način medobčinska in celo vseslovenska. Tudi zato naj izkoristim to priložnost
in povabim občane in občanke, da se nam v čim večjem številu
pridružijo, da bo akcija tudi letos vsetrzinska.

Tudi opozorilne table imajo svoj učinek

Ali lahko poveste, kako poteka akcija zamenjave starih žarnic
javne razsvetljave z varčnimi in kako obnova oz. zamenjava zarjavelih nosilcev (kandelabrov) svetil javne razsvetljave?
Akcija postopne zamenjave sijalk in, po potrebi, svetilk poteka
že nekaj časa, in če odmislim območje OIC Trzin, smo veliko
večino zamenjav že opravili. Učinek se že pozna na izdatkih za
električno energijo, čeprav je bila vmes tudi podražitev. Je pa to
tudi razlog za to, da nekoliko zaostajamo z zamenjavo porjavelih
drogov. Letos se tudi skupaj s še dvema občinama prijavljamo na
javni razpis za sredstva (50 %), ki bi nam omogočil, da v dveh
letih zaključimo zamenjavo vseh potratnih sijalk in neprimernih
svetilk in opravimo tudi zamenjavo oziroma posodobitev prižigališč, kar pomeni, da se bomo na področju javne razsvetljave
nedvomno uvrstili med občine, ki zagotavljajo maksimalno mogočo učinkovito rabo energije in hkrati vendarle zagotavljajo tudi
ustrezno raven javne razsvetljave, ki je pomembna, kot vemo, z
mnogih vidikov (varnost, prometna varnost itd.).
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Občinski svet
Ali imate kaj podatkov, kolikšno je med lastniki hiš v Trzinu zanimanje za energetsko varčnejše domove, za izrabo obnovljivih
virov energije in koliko občanov se obrača na občino za pomoč
(subvencije ali ugodna posojila) pri takih naložbah?
Mislim, da zanimanja kar je nekaj, saj se je že nekaj ljudi odločilo za vsaj delno energetsko sanacijo svojih hiš. Nekoliko manj
morda za preorientacijo na obnovljive vire energije, čeprav lahko
opazimo, da zlasti za prehodna obdobja in dogrevanje kar veliko
ljudi uporablja lesno biomaso. Za subvencije za (nižjo) obrestno
mero za posojila v ta namen za zdaj ni velikega zanimanja. Zato
na občini razmišljamo, da bi v prihodnosti nekaj malega sredstev
raje namenili za dve, tri subvencije na način nepovratnih sredstev, pri čemer bi seveda upoštevali tudi socialne kriterije.

Glasilo občine Trzin
Kako je v Trzinu poskrbljeno za prosti čas izvenšolske mladine in
koliko mladostnikov se vključuje v dejavnosti, ki jim jih Občina
preko ustreznih ustanov in društev zagotavlja?
Poznam zlasti ta del aktivnosti, ki poteka skozi trzinska društva,
pri čemer je s svojimi sredstvi udeležena tudi Občina. Menim, da
je te ponudbe kar precej, celo toliko, da včasih tudi kaj odpade,
ker ni interesa med mladimi in starši. V zvezi s tem moram pohvaliti zlasti Društvo prijateljev mladine, v zadnjem času spet Smučarsko društvo, ne nazadnje Kulturno društvo, ki ima zelo aktiven
podmladek idr. Nekoliko starejši mladi se, zdaj spet nekoliko bolj
intenzivno, zbirajo v okviru DZMT itd. Moram omeniti tudi šolo
tenisa, ki poteka v okviru Taubi centra in v katero je vključenih
zelo veliko otrok. Skratka, zdi se mi, da je ponudba kar pestra.
Vprašanja sem zastavljal Miro Štebe

Prva izredna seja Občinskega sveta Občine Trzin

Dokončanje vrtca v slepi ulici
gradnjo, je Občina s podpisom t.i. Aneksa 3 vseeno pristala na
delno zvišanje cene vrtca. Ob podpisu pogodbe so potrdili, da
naj bi vrtec Občino veljal 1.691.000 EUR brez DDV, z davkom
pa bi veljal 2.029.200 EUR. Po podpisu aneksa 3, s katerim naj
bi opravili dodatna dela, so novo ceno gradnje vrtca povišali
za 62.500 EUR, tako da naj bi vrtec veljal 1.753.500 EUR brez
DDV. Jelovica želi doseči še višjo ceno, zanimivo pa je, da je
tudi s podizvajalci sklepala pogodbe, katerih vrednost je precej
višja, kot bi si jo v skladu s pogodbo lahko izplačala. G. župan
je prepričan, da Jelovica hiše skuša izsiljevati, ob tem pa še opozarja, da družba Občini tudi še ni predložila ustreznega predračuna, ki bi bil usklajen s projektno dokumentacijo in veljavno
pogodbo, čeprav pogodba to izrecno zahteva.

V sredo, zadnji dan februarja, je bila prva izredna seja Občinskega sveta Občine Trzin, na kateri so člane občinskega sveta
ob prisotnosti predstavnikov izvajalca, del družbe Jelovica hiše
d.o.o., seznanili z zapleti ob gradnji novega vrtca v Mlakah. Župan Občine Trzin g. Anton Peršak je uvodoma pojasnil potek
dogodkov in občinske poglede na zaplete z novim izvajalcem
gradnje vrtca. Povedal je, da so se težave začele s prvim izvajalcem, saj je kmalu po podpisu pogodbe skušal doseči višjo ceno.
Precej časa so se pogajali, nazadnje pa so morali pogodbo zaradi
neizpolnjenih pogodbenih obveznosti prekiniti. Dotedanjemu
glavnemu podizvajalcu, podjetju Jelovica hiše d.o.o., so ponudili,
da naj sprejme dokončanje projekta, saj je bil že vpeljan v posel.
Družba Jelovica hiše je ponudbo sprejela in 19. avgusta 2011 so
podpisali pogodbo za dokončanje vrtca po načelu »funkcionalni
ključ v roke«.
Tudi Jelovica hiše je kmalu po podpisu pogodbe začela postavljati nove pogoje in zahteve po zvišanju plačila del. Zatrjevali
so, da niso bili seznanjeni z vsemi podatki in da je treba zaradi
povečanja površine vrtca določiti novo, višjo ceno, s čimer se
Občina ne strinja. Občina trdi, da je bil izvajalec že kot glavni
podizvajalec in nato pred podpisom pogodbe v celoti seznanjen
s projektom in da so bile dimenzije objekta znane že ob pridobitvi gradbenega dovoljenja in podpisu pogodbe. Pogodba je
sklenjena na ključ in zato naj izvajalec ne bi bil upravičen do
višanja cene. Zaradi novih zahtev, ki so se pojavile med samo
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Jelovica je doslej zahtevala plačilo štirih obrokov cene, vendar je
Občina plačala le del tega, izplačilo četrtega obroka pa je zavrnila. Jelovica je na sodišče že vložila zahtevek za izvršbo tistega
dela plačil, ki bi jih Občina po njihovem mnenju morala že plačati. Sodišče je že sprejelo sklep o izvržbi, vendar se je Občina na ta
sklep pritožila, razplet spora pa zaenkrat še ni znan.
V nadaljevanju je svoje poglede na nastalo situacijo predstavil
tudi direktor družbe Jelovica Hiše Gregor Benčina. Udeležencem sestanka je razdelil dodatno gradivo za sejo, ki odslikava
njihov pogled na zaplet. Med drugim je dejal, da z ogorčenjem
in obžalovanjem spremljajo dogajanje. Poudaril je, da ima nji-

Direktor podjetja Jelovica hiše Gregor Benčina pojasnjuje njihove zahteve

Glasilo občine Trzin

Občinski svet
Ko so predstavniki družbe Jelovica hiše zapustili sejo, so občinski
svetniki in svetnice razpravljali o tem, kaj storiti. V razpravi so
dokaj dejavno sodelovali tudi člani Nadzornega odbora Občine.
Udeleženci seje so pretresali, zakaj je prišlo do takšnega zapleta,
večinoma pa so poudarjali, da novi vrtec potrebujemo. V razpravi
so si privoščili tudi nekaj stranpoti, saj smo slišali tudi par očitkov
na račun dela tako opozicije kot tudi pozicije. Treba pa je reči, da
so tokrat tudi pozicijski svetniki bolj pozorno prisluhnili predlogom in mislim iz vrst opozicije. Razprava je bila sorazmerno dolga, na koncu pa so sprejeli sklep, da so se seznanili z razmerami
in zapleti pri gradnji vrtca.

hova družba 70-letno tradicijo, da so eden najstarejših izdelovalcev montažnih objektov v Evropi, da pa v zgodovini družbe
ne najdejo takšnega primera, kot so zapleti pri gradnji vrtca v
Trzinu. Namignil je, da jim ti zapleti pojasnjujejo tudi nekatere razloge za odhod prvega izvajalca projekta. Utemeljeval je,
kako so se pogoji gradnje spreminjali, kako niso bili seznanjeni
z vsemi načrti in tudi, da je sedanja cena odločno prenizka. Ko
je odgovarjal na vprašanja svetnikov, je med drugim pojasnil,
da so se za to, da sprejmejo izziv in dokončajo gradnjo vrtca v
Trzinu, odločili brez kakršne koli prisile.

Ko so predstavniki Jelovice zapuščali sestanek, sem jih prosil za
komentar, vendar so odgovorili, da bodo to storili šele po tem, ko
bo Občinski svet sprejel kakšen sklep o tem, kako rešiti ta problem.
Občinski svet je bil pravzaprav pred dilemo: ali vztrajati pri pogodbi in spor reševati preko sodišč. Na Občini so prepričani, da imajo
prav, saj so z Jelovico podpisali pogodbo na ključ, argumenti Jelovice, da ni bila zadosti seznanjena in da so se razmere spremenile,
pa naj ne bi bili kos občinskim argumentom. Druga možnost je, da
enostavno pristanemo na zahteve Jelovice, ta pa v najkrajšem času
dokonča vrtec. To bi bila najhitrejša a najdražja možnost, tretja možnost pa je, da pristanejo na pogajanja, z Jelovico najdejo najboljši
kompromis in zagotovijo čim hitrejšo izgradnjo vrtca, pragmatično
pa pristanejo na nekoliko višjo ceno, kot je bila določena ob podpisu pogodbe. Kljub cmoku v grlu bi malčki tako v bližnji prihodnosti
dobili prepotreben vrtec, v pogajanjih pa bi morali doseči, da izbranega standarda vrtca ne bi preveč znižali.
Miro Štebe

Prometni kaos na Mengeški cesti – nujnost obvoznice
Eden večjih problemov v občini Trzin je promet. Po raziskavi, ki
je bila opravljena že pred nekaj časa, se iz Mengša skozi Trzin
prepelje vsak dan najmanj 22000 vozil.
Da je problem resen, se je zavedala tudi država, zato so že pred
leti začeli pripravljati projekt obvoznice in ga predstavili vsem
trem občinam, ki so bile vključene v načrt gradnje obvoznice .
Ta naj bi potekala v smeri Mengeš – Trzin – Depala vas, Študa.

je potekal izključno o možnosti gradnje obvoznice. Izvedeli smo,
da je bila obvoznica pred leti že del državnega plana. Žal jo je
manjša skupina občanov na nekem sestanku zavrnila.
To se je zdelo čudno celo strokovnjakom DRSC-ja. Vsa pridobljena dokumentacija je še vedno veljavna in čaka. S strani Občine
Trzin zadnjih nekaj let ni bilo izpeljanih nobenih aktivnosti, zato
stvar stoji.

Sosednja občina Mengeš je v lanskem letu slovesno odprla svoj
del obvoznice. Mengeš si je oddahnil, saj se je sprostil promet
skozi jedro kraja.
Nismo si pa še oddahnili v Trzinu, saj dnevna frekvenca prometa
skozi kraj ostaja še vedno nespremenjena, če ne večja.
V jutranjih, dopoldanskih in popoldanskih urah je Mengeška cesta
tako obremenjena z vozili, da je za krajane, ki živijo ob tej cesti, to
več kot moteče. Močno so obremenjene tudi ostale, manjše ulice v
starem delu Trzina. Vozniki, ki se vsakodnevno vozijo v Ljubljano,
dobro poznajo stranske ceste in jih tudi pogosto uporabljajo. To je
ne samo moteče, temveč tudi nevarno, ker so te ulice hkrati tudi
šolska pot. Promet je tako nevaren vsem našim najmlajšim.

Župana pozivamo, da se zelo resno in aktivno vključi v prizadevanja za realizacijo obvoznice.
Poslance državnega zbora je treba nemudoma prepričati, da občina Trzin res potrebuje obvoznico. Prepričani smo, da ga bodo
podprli predstavniki sosednjih občin, ki problem poznajo. Našemu županu beseda dobro teče, in verjamemo, da mu bo v najkrajšem času uspelo prepričati ustrezne organe o nujnosti projekta.
Ker so strokovne podlage že pripravljene, bi bilo mogoče projekt
z njegovo pomočjo lažje realizirati. Iz sektorja, ki smo ga obiskali, so projekt Trzinska obvoznica poslali v DZ (Državni zbor).
Obravnavali ga bodo na seji (skupaj z drugimi investicijami), ko
bo obravnavan letošnji rebalans proračuna. Z ustreznimi aktivnostmi s strani naše občine obstaja upanje, da bo projekt sprejet
v prostorski državni načrt.
Poslanci Državnega zbora bodo zagotovo podprli gradnjo obvoznice, saj je le ta v interesu več občin in rešuje prometno varnost
dela obljubljanske regije.

Tako stanje je za vse odgovorne na Občini Trzin izziv, da začnejo
nemudoma vse potrebne postopke, ki bodo promet usmerili na že
planirano obvoznico. Stvar bi morala biti še toliko lažja, ker se je
pred leti že izdelala določena dokumentacija na DRSC (Direkcija
Republike Slovenije za ceste).
Naš župan je v eno od svojih predvolilnih obljub zapisal, da bo
v tem mandatu poskrbel za promet in varnost tudi v starem delu
Trzina.
Predstavnika liste Trzin je naš dom in član Sosveta za varnost smo
skupaj v mesecu februarju obiskali pristojne na DRSC. Pogovor

Opozicija pripravlja zbor občanov, na katerega bodo vabljeni vsi
predstavniki pristojnih organov. Tako bomo iz prve roke dobili
informacije o vsem, kar je potrebno vedeti.
Lista Trzin je naš dom: Irena Habat, Barbara Sršen, Peter Pelan ml.,
Trzinci: Frane Mazovec
Za zeleni Trzin: Romeo Podlogar
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Javno vprašanje

kakšen način je bila opravljena izbira ponudnika – merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe ali merilo najnižje cene?

K pisanju na temo izgradnje novega vrtca v Mlakah sta me
spodbudili objavi v zadnjih dveh številkah Odseva: »Držimo se
predpisov in dogovorov« (januar 2012), v kateri župan obširneje
pojasnjuje potek gradnje vrtca in zaplete, povezane z gradnjo,
predvsem težave s prvotno izbranim izvajalcem del, ki ga je bilo
potrebno zamenjati, ter »Odgovor NO Občine Trzin na pisanje v
občinskem glasilu Odsev« (februar 2012) kot reakcija na nekatere
navedbe župana v predhodnem članku.

V kolikor je bil, kot kaže, v postopku oddaje javnega naročila
izbran izvajalec na osnovi merila najnižje cene, se nemudoma
postavi naslednje vprašanje: zakaj tako? Med javnimi naročniki
je precej razširjena praksa uporabe merila najnižje cene - tak način oz. postopek je pač izvedbeno najmanj zahteven (ne pa tudi
vedno najbolj racionalen), ponudniki pa seveda ponudijo nerazumno nizke cene zgolj z namenom pridobiti posel.

Opisovanje težav gradnje zaradi neustrezne cene, ki jo je ponudil
prvotni izvajalec, s tem povezana zamenjava izvajalca, napori za
odpravo problemov – vse to zveni ušesom milozvočno – predvsem prizadevanja župana, kako razrešiti nastalo situacijo ter pospešiti gradnjo in dokončanje vrtca, vendar pa se sočasno odpira
kar nekaj »obrobnih« vprašanj oz. dilem, v katere bi se morali NO
Občine, Občinski svet in morda še kdo nekoliko bolj poglobiti.

V kolikor je bil tudi v primeru izbire izvajalca gradnje vrtca uporabljen tak postopek (najnižja ponujena cena), bi bilo korektno,
da pristojni in odgovorni (župan, občinska uprava) pojasnijo,
zakaj so oddajo javnega naročila izvedli na tak način ter kako
so zavarovali interese javnega naročnika (Občine) oz. zakaj niso
raje izvedli postopka izbire z uporabo merila ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s čimer bi v pretežnem delu omejili rizike v
zvezi z izbiro izvajalca.

Postopka gradnje vrtca (predvsem v fazi izbire izvajalca) sicer
nisem spremljal od začetka, tudi objave javnega naročila nisem
podrobneje preverjal (vendar jo bom, če bo potrebno), zato bom
vprašanje zastavil kar naravnost, neposredno županu, ki je v januarski št. Odeva navedel, da je prvotni izvajalec ponudil prenizko
ceno in zato posledično ni uspel izvesti vseh del. Vprašanje glasi:
kako je bil zastavljen postopek oddaje javnega naročila oz. na

Nenazadnje, gradnja vrtca je financirana z javnim denarjem (tu
nastopi pristojnost Računskega sodišča) občanov Trzina, opisani
zapleti in časovni zamiki imajo svojo ceno, prav tako izraženo
v denarju, zato z zanimanjem pričakujem – pa verjetno nisem
edini, ustrezna pojasnila s strani župana.
Lep pozdrav, Marko Čadež

V Trzinu vlada sistemska korupcija
V našem kraju se je v zadnjih letih, od nastanka Trzina naprej kot
samostojne občine, razrasla sistemska korupcija. Največjo odgovornost za to nosijo nekateri vidni posamezniki Liste za trajnostni
razvoj Trzina Toneta Peršaka.
Kaj je korupcija? Najenostavnejša razlaga korupcije, ki jo lahko
izpeljemo iz zakonske definicije, je, da je korupcija vsaka kršitev
dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za drugega.
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije »korupcijo« definira
kot: »Vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb
v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo zaradi
neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma
zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.«
(Vir: spletna stran Komisije za preprečevanje korupcije RS, www.
kpk-rs.si).
Pa si poglejmo, kaj v praksi pomeni »lokalna« korupcija na aktualnem primeru konkretnega razdeljevanja javnega denarja trzinskim društvom na področju kulture v letu 2012.
Osnovno pravilo pri razdeljevanju javnih sredstev društvom je,
da so postopki zakoniti, transparentni in vsebinsko kvalitetni. V
letu 2012 žal temu ni tako. Konkretne navedbe o nepravilnostih
razdeljevanja občinskega denarja letijo predvsem in samo na ravnanja omenjenih posameznikov, ki so sodelovali pri vrednotenju
in končni izbiri konkretnih kulturnih vsebin. Vsakršno povezovanje zaključkov komentarja na račun končnih prejemnikov in
samih ustvarjalcev nima nikakršne zveze z delom posameznih
društev, ki po mojem trdnem prepričanju v veliki večini primerov
delajo dobro.
Ključno vlogo pri razdeljevanju sredstev v letu 2012 je imel Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev, ki ga sestavljajo
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naslednji poimensko navedeni člani: Peter Ložar (Lista za trajnostni razvoj Trzin Toneta Peršaka) v vlogi predsednika odbora, Milan Karče (Lista za trajnostni razvoj Trzin Toneta Peršaka), Anica
Mušič (Lista za trajnostni razvoj Trzin Toneta Peršaka) ter Miha
Pančur (SDS) kot člani. Peter Ložar je tudi blagajnik društva KUD-a Franca Kotarja, ki se je s svojim kulturnim programom legitimno
prijavilo na razpis. Peter Ložar je v društvu KUD-a Franca Kotarja
torej nekdo, ki skrbi za finančno poslovanje. Toda isti Peter Ložar je kot član razpisne komisije županu Peršaku, kot podpisniku
odločitev, predlagal, da društvu, katerega aktivni član je, dodeli
nekaj tisoč EUR. To ni samo moralno nesprejemljivo ravnanje
Petra Ložarja iz Liste za trajnosti razvoj Toneta Peršaka, ampak
tudi in predvsem koruptivno ravnanje javne osebe. Saj Peter Ložar tudi je javna oseba. Tako kot denimo Milan Karče, podžupan
in svetnik Liste za trajnostni razvoj Trzina Toneta Peršaka. Tudi
Anica Mušič (kandidatka Liste za trajnostni razvoj Trzin Toneta
Peršaka) je članica nekaj trzinskih društev, med drugim tudi KUD-a Franca Kotarja in DPM Trzin. Slednja je s svojim ravnanjem
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kot članica odbora in komisije posegla na polje nezakonitosti,
saj je društvom, v katerih je članica, z evalvacijo in dvigom roke
ZA programe pripomogla do pridobitve javnega denarja. Tudi to
je korupcija in nasprotje interesov, kot jo definira zakon in jo v
praksi potrjuje Komisija za preprečevanje korupcije.
Nihče od treh navedenih članov razpisne komisije (Peter Ložar,
Anica Mušič in Milan Karče) se ni izločil iz postopka razdeljevanja občinskih sredstev zaradi evidentnega konflikta in nasprotja
interesov. Vsi trije navedeni člani so sistemsko povezani (politično, društveno in zasebno) s konkretnimi prejemniki subvencij oz.
javnih, občinskih sredstev. Konkretno: javni denar v skupni višini
več kot 10.000,00 EUR sta med drugim prejela še: DU Žerjavčki
(predsednik Franc Pavlič, ki je hkrati svetnik Liste za trajnostni
razvoj Trzina Toneta Peršaka v občinskem svetu) in TD Kanja
(predsednica Jožica Valenčak, ki je hkrati svetnica Liste za trajnostni razvoj Trzina Toneta Peršaka v občinskem svetu). Jožica Valenčak in Franc Pavlič sta javni osebi, ki kot svetnika v občinskem
svetu odločata o tem, koliko javnega denarja in za kakšen namen
bo porabljen. Peter Ložar, Milan Karče in Anica Mušič kot člani
komisije so vsi tudi člani Liste za trajnostni razvoj Toneta Peršaka. Vsakemu je jasno, da so omenjeni akterji povezani z vseh
možnih koncev in krajev. Skupen imenovalec vsega pa je, da s
takšno metodo krepijo svojo ne(moč) in stisko. Poleg navedenih
članov, ki so pri svojem delu ravnali nezakonito, pa je tudi Matjaž
Erčulj. V konkretnem razpisu je sodeloval v vlogi uradnika občinske uprave. Matjaž Erčulj je sin predsednice KMVVI in koalicijske
partnerice Liste za trajnostni razvoj Trzin Toneta Peršaka, Milice
Erčulj iz SDS. Matjaž Erčulj se je na občinski upravi zaposlil lansko leto, ko je izmed 70 prijavljenih kandidatov dobil službo na
Občini Trzin kot najbolj primeren in usposobljen. V njegovem

kratkem službovanju je tako že v svojem prvem »razpisu« zagrešil
vrsto nepravilnosti. Med drugim bi moral Matjaž Erčulj kot javni
uslužbenec med samim postopkom razdeljevanja javnega denarja navzoče člane komisije opozoriti na konflikt interesov pri vsaj
treh članih (Petru Ložarju, Anici Mušič in Milanu Karčetu). Tega
ni storil, zato mora, tako kot Ložar, Mušič in Karče, prevzeti svoj
del odgovornosti.
Kot podpisnik navedb prevzemam popolno osebno odgovornost
za vse gornje navedbe. Kot predsednik Društva za napredek in
razvoj Trzina ter občinski svetnik liste Trzinci sem prepričan, da
navedbe temeljijo na preverljivih dejstvih in bodo v nadaljevanju
tudi lahko dokazljive. Verjamem, da bo pravici na koncu zadoščeno in da bo moral nekdo za svoja dejanja končno odgovarjati.
Želim in upam si trditi, da se bo to zgodilo še pred končanjem
zadnjega mandata župana Peršaka in da bo roka pravice nedvoumno prepoznala individualno odgovornost vseh, ki so del sistemske korupcije v Trzinu.
Na koncu pozivam vse svobodne občane in podpornike, da mi
kot predstavniku v najvišjem organu Občine pomagate v boju
proti korupciji. Sam se bom še naprej z vsemi možnimi civilizacijskimi sredstvi upiral moralno zavrženim in pravno nedopustnim
ravnanjem posameznikov in (političnih) skupin v Trzinu.
ZA svobodo kulture, ZA svobodo ljudi in ZA svobodo Trzina gre.
Mag. Frane Mazovec,
svetnik liste Trzinci v občinskem svetu in
predsednik Društva za napredek in razvoj Trzina
(info@trzinci.si)

Pa še to: Lahko se zgledujemo!

Italijanska vas izdala odlok: Ni pokopališča, ni umiranja
V neki italijanski vasici je od začetka marca umreti nezakonito - nimajo namreč prostora, kamor bi umrle pokopavali, zato so smrt
kar prepovedali.
Župan komune Falciana del Massica je odlok o prepovedi smrti izdal, ker vas, kjer živi 3.700 ljudi, nima svojega pokopališča in je
trenutno v sporu s sosednjo vasjo, ki pokopališče ima. Vaščani zato nimajo prostora, kamor bi umrle pokopavali.
Župan Giulio Cesare Fava je za tamkajšnje časnike zatrdil, da so vaščani z odlokom zadovoljni in da razburjenja ni bilo: »Odlok je
prinesel zadovoljstvo.« Hkrati je priznal, da ga že dva starejša vaščana nista spoštovala.
Vir: MMC RTV SLO/STA

Pred občinsko čistilno akcijo
Gledam televizijo. Že peta reklama zapored. Jezim se in pomislim, da nekdo s plačilom reklame krade moj čas, mi vsiljuje svoje izdelke in umetno ustvarja potrebe, kot se temu učeno reče.
Po domače pa, da nam pere možgane. Kje pristane vsa tehnika,
pralni praški, plenice, gradbeni material po uporabi?
To nikogar ne zanima, no, skoraj nikogar. Zasledila sem, da neka
firma odkupuje rabljene tonerje in kartuše, odvoz je seveda zastonj. Kupujejo odpadke. Ob nakupu gospodinjskega aparata vam
odpeljejo starega brezplačno in vam včasih dodajo kak odstotek
popusta. Dobijo odpadek. Torej nekaj se le premika, čeprav zelo
počasi. Nihče pa ne sporoča ljudem, da je preprečevanje nastajanja odpadkov tista preventiva, ki je vsem najbolj koristna, koristna za okolje in naš žep, kar pa ne koristi trgovcem, ki je zato
seveda ne reklamirajo.

Salonitke v gozdu nad OIC
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Okolje
Približuje se čistila akcija in čiščenje domačega kraja. Dobimo se
v soboto, 24. marca, na zbirnih mestih po celem Trzinu. Akcija s
sodelovanjem in podporo Občine Trzin poteka že vrsto let, takrat
so vsem krajanom na voljo zabojniki, kamor lahko oddamo vso
navlako, ki se je nabrala med letom na podstrešju, v garaži, okrog
hiše. Takrat se zberemo, da počistimo tistih nekaj divjih odlagališč, ki se kljub opozorilom še vedno pojavljajo vsako leto znova. Ob Pšati, na robu Trzina, na obronkih gozda, kjer začnemo
svoj popoldanski sprehod ali tek. Najdemo jih ob bajerju ali ob
poti proti Dobenu. Na beli cesti se vselej najde kakšen nov kup
gradbenega materiala, včasih tudi s salonitkami, ki zaradi izredne
škodljivosti za zdravje ljudi potrebujejo posebno ravnanje in odlaganje na posebnih zbirnih mestih. Veseli nas, da je odlagališč
vsako leto manj, ljudje pač težje odvržemo smeti , kjer jih ni. Brez
težav pa smetimo na mestih, kjer je smeti odložil že nekdo pred
nami, in se tolažimo, da naše ravnanje ni tako nesprejemljivo, saj
sokrajani počnejo enako. Napaka. Vsak odgovarja samo za svoja
dejanja. Smeti pa ostanejo in škodujejo okolju, pitni vodi, nam
samim. Žal se vsako leto po uspešnem čiščenju že v nekaj tednih
pojavijo novi odpadki celo tam, kjer so bili nedavno na voljo kontejnerji za odvoz. Nekateri posamezniki žal še niso okoljsko osveščeni in ne ravnajo odgovorno, kot bi si želeli. Morda jih bodo
v prihodnosti prepričali tisti, ki bodo odkupili njihove odpadke,
namesto da jih odvržejo v naravo… Najbolj prepričljivi pa so naši
otroci, ko nam povedo, da se tetrapak odvrže v rumeni zabojnik
in ne v črnega; da ima vsak lahko plastični lonček, iz katerega pije
večkrat, ne le enkrat … Takrat nas zbode dejstvo, da otroci ravnajo odgovorno in odraslo, mi pač ne. Ti naši kuštroglavci so lahko

Za smetarje in čistilce bo še delo

Prizori z obronkov OIC Trzin
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Ob nekaterih podjetjih v coni je dosti nesnage

naši učitelji. Da bi zmanjšali goro odpadkov, obstaja namreč zelo
enostaven recept. Spremeniti moramo svoje ravnanje in vzgajati z dobrim vzgledom. Razmisliti moramo, če vse izdelke, ki jih
oglašujejo, sploh potrebujemo. Morda je zadovoljstvo in sreča
povezana s koristnim preživljanjem prostega časa, s počitnicami
v daljnih krajih…. in ne najnovejšim modelom televizorja, super
pralnim praškom in kozmetiko, ki garantirano pomlajuje ? Ozrimo se skozi okno in pojdimo na sprehod v gozd za našim pragom
in ga pustimo nedotaknjenega tudi za druge. Le tako bo ostal tiho
zeleno zatočišče dobrega počutja tudi za naše vnuke.
Tina Kralj Kuferšin

Kot v prejšnjih letih smo tudi letos želeli pred občinsko čistilno akcijo preveriti, koliko dela bo čakalo udeležence čiščenja, ki bo v
soboto, 24. t.m., in bo tudi letos vključeno v vseslovensko čistilno
akcijo. Bo delo, tudi letos bodo smetarji prišli na svoj račun! Nekaterih Trzincev se skrb za čisto okolje in sram zaradi onesnaževanje
sploh ne prime, vseeno pa smo se morali za razliko od prejšnjih let
kar potruditi, da smo odkrili, kje je največ smeti. Resnici na ljubo je
treba povedati, da je vse manj divjih odlagališč v starem delu naselja in na obrobju Mlak, največ smeti pa je zdaj ob obronkih gozda
okoli industrijske cone. Tam smo naleteli na prav zanimive ostanke.
V bližini Kalcerja je v gozdu zavržena postelja ali kavč, na enem
mestu smo odkrili salonitke, drugje pa so številne steklenice in prazne pločevinke pričale, da so tam obiskovalci verjetno imeli zabavo
s pijančevanjem. Zelo dosti je tudi odvrženih papirčkov in drugih
smeti, ki pa čistilcem verjetno ne bodo delali težav. Na tradicionalno najbolj zanemarjenem delu roba cone pa moramo pohvaliti
delavce podjetja Wrigley, ki so tam pred časom temeljito pospravili
odpadke. Zdaj je tam v primerjavi s prejšnjimi leti kar zgledno, čeprav bo še vseeno mogoče nabrati kar precej odpakov, še zlasti če
se bodo udeleženci akcije pripravljeni tudi globje podati v gozd.

Okolje

Glasilo občine Trzin

»OČISTIMO TRZIN 2012«

Čistilna akcija v občini Trzin: sobota, 24. marec 2012
Začetek akcije: ob 9. uri
Kje: na zbirnih mestih za udeležence
Zaključek akcije: ob 13,30 uri v Okrepčevalnici Bor, poleg trgovine Mercator v Mlakah

ZBIRNA MESTA za udeležence:
1.
brunarica v Dolgi dolini: Smučarsko društvo Trzin, Kolesarsko društvo Felixi Trzin
2.
parkirišče pred cerkvijo, Cesta Za hribom 15: TD Kanja Trzin, Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin
3.
Občina, Mengeška cesta 22: Šahovsko društvo Trzin
4.
Kulturni dom Trzin, Mengeška cesta 9: Kulturno društvo Franca Kotarja Trzin
5.
Parkirišče za Kulturnim domom Trzin, Mengeška cesta 9: Karitas, Društvo Samokres
Osnovna šola Trzin, Mengeška cesta 7B: učenci in učitelji Osnovne šole Trzin, Strelsko društvo Trzin
6.
Vrtec Žabica, Ploščad dr. Tineta Zajca 1: Športno društvo Trzin
7.
8.
Hišica Planinskega društva Onger, Ulica Rašiške čete 4: Planinsko društvo Onger Trzin
9.
Frnihtov bajer: Lovska družina Mengeš
10. Bivša avtopralnica, Ljubljanska cesta 39: Društvo prijateljev mladine Trzin, Društvo za zaščito mladosti Trzin, ZZB za
vrednote NOB, ZZVS Trzin, člani Štaba CZ Občine Trzin, vojaki 10. MB Slovenske vojske
11. V OIC Trzin, križišče ulic Dobrave/Gmajna: Društvo za napredek in razvoj Trzina, Orientacijski klub Trzin, Klub 7E
12. Gasilski dom Trzin, Ljubljanska cesta 2: Prostovoljno gasilsko društvo Trzin in 10. MB Slovenske vojske
ZBIRNE TOČKE za odpadke:
1.
PRI BRUNARICI V DOLGI DOLINI
Pr' JEFAČ'NK, Jemčeva cesta 40
2.
3.
PARKIRIŠČE PRI CERKVI, cesta Za hribom
4.
PARKIRIŠČE PRI KULTURNEM DOMU TRZIN, Mengeška cesta 9
5.
PARKIRIŠČE OSNOVNE ŠOLE TRZIN, Mengeška cesta 7B
6.
PRI TRANSFORMATORJU, na Košakovi ulici
PRI VRTCU ŽABICA, na Ploščadi dr. Tineta Zajca 1
7.
8.
HIŠICA PLANINSKEGA DRUŠTVA ONGER TRZIN, na Ulici Rašiške čete 4
9.
PRI BIVŠI AVTOPRALNICI, Ljubljanska cesta 39
10. PRI FRNIHTOVEM BAJERJU
11. PRI TOLMUNČKU ob »Beli cesti« na koncu »Knoftrovih peskov«
12. V OIC TRZIN, križišče ulic DOBRAVE/GMAJNA
13. V OIC TRZIN, Iztek ulice ŠPRUHA
14. V OIC TRZIN, nad Pipe Lifom
15. Pot v »Travn'ke« (pri balah)
Za prevoz z lokacij, kjer ni kontejnerjev, bodo poskrbeli trzinski gasilci.
Pridružite se akciji na vam najbližjem zbirnem mestu in pomagajte očistiti naš Trzin! S seboj po možnosti prinesite zaščitne rokavice.

Soustvarjajte pozitivne spremembe v Trzinu! Pridružite se nam!

Udeležba na čistilni akciji je na lastno odgovornost! Organizatorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nezgode
na čistilni akciji.
PREDSEDNICA TD KANJA TRZIN:								
ŽUPAN OBČINE TRZIN:
Jožica VALENČAK, l.r.
								Anton PERŠAK, l.r.
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Kultura

Za matere sveta Kobra od srca

Ni šlo niti brez večne švedske skupine ABBA, katere člani se kljub
letom še vedno radi odzovejo povabilu na tovrstne prireditve in
ogrejejo tudi tiste najbolj zadržane.

Glasilo občine Trzin
Sprva večina obiskovalcev (morda/niti) ni vedela, v čem je hec ...
Ma, so ti normalni? Na čem pa so ti mladi fantje in dekleta? Ti, a
to je v živo? Dobri so, lej kako špilajo! Mater, še vedno lepo poje
tale Pestner! A ni Fredi že umrl? Ja ne, saj to je zafrkancija!!! To je ...
... Ja, to je res zafrkancija, ampak z razlogom ... Kobre »zlorabljajo« oder, glasbo, kostumografijo do mere, ko človek res ne ve, ali
bi se smejal ali krohotal. Ampak motiv je drugje, sega preko in
cilja daleč onkraj običajnega »zezanja« na odru. Dekleta in fantje
imajo radi, kar počno, radi imajo glasbo in očitno radi nastopajo.
In očitno imajo radi tudi svoje mame, kar je dandanes sploh v
javnem izrazu še posebna redkost. A najraje zabavajo publiko.
In dvomim, da je bil tistega petka v dvorani en sam obraz, eno
samo srce, ki se vsaj za trenutek ni nasmehnil/o. Nasprotno, ritem
predstave, podkrepljen z melodijami in posrečeno zmontiranimi
videoklipi, je napajal čustva, ki so nam jih radodarno poklanjali in
neprekosljivo razburkali nastopajoči ... in ta so ustvarjala vzdušje,
ki ga na »kulturnih« dogodkih človek zlepa ne doživi. Publika je
tistega petka dihala: mama. In: Kobra!

Skoraj petnajst let po zadnjem in tudi prvem in, ja, tudi edinem,
nastopu skupine Tony Utvara pod žarometi trzinskega KUD-a
smo vendarle dočakali vrnitev ustvarjalnega kolektiva, ki danes
deluje pod imenom Kobra Nights. Neutrudna mašina, ki jo krmari Gašper Ogorelec in jo napaja vse večja druščina vse bolj
profesionalnih, a še vedno amatersko prisrčnih »nastopačev«, teče
kot naoljena. To smo lahko videli in slišali v petkovem nastopu,
tenkočutno posvečenem ženskam in mamam za 8. marec. Na velikem trzinskem odru, pred nabito polnim avditorijem, smo se
lahko prepustili predanemu pristopu do privlačne oblike zabave.
»Od srca za matere sveta« je predstava, skoraj bi lahko rekli koncert, zasnovan kot šopek komadov, ki so se nam vsem, a še posebej našim mamam, ženam, sestram, babicam in tetam že davno
zasidrali v srce. Komadi, skozi katere ponovno uzremo svojo mladost, prve ljubezni, a tudi komadi, ob katerih se zavemo minljivosti in večnega spreminjanja sebe, svojih bližnjih in sveta, v katerem živimo. Predstavo so Kobre prvič uprizorile lani v kamniškem
Kulturnem domu, kjer vse od takrat kličejo: še!

Čas za mame so si vzeli tudi člani tria Eroika, ki si v natrpanemu
marčevskem urniku vzeli čas, da so s svojimi žametnimi glasovi
obarvali tudi to prireditev.

Pravzaprav sem prepričan, da se je v petek zgodilo nekaj prelomnega ... Trzin je dal svoj prvi pozdrav in poklon vseslovenski, še
več, svetovni popkulturni glasbeni umetnosti. In ja, dal je poklon
materam ter ženam. In to se je lahko zgodilo ob fuziji pozitivnega pričakovanja publike ter predanosti in sproščenega pristopa
nastopajočih.
Naj vam, morda, natrosim še malo pikantnosti? Imel sem priložnost spremljati razpoloženje v zakulisju, in lahko vam, bralke
in bralci, zaupam, da stvari tam nikakor niso tako umirjene in
harmonične, kot bi si morda drznili misliti. Ne, vse skupaj je tam,
kamor pogled gledalca ne seže, konfuzno, raztreščeno, o kakšni
disciplini in hudi organizaciji ni sledu ... letijo brki in lasulje in
različni rekviziti, tudi kakšna ostra beseda ... Še huje, pogled v
garderobo bi vam razkril, da na odru ni bilo »taprave« Helene
(tako kot mama, je tudi Blagnetka vendarle samo ena), da je Freddy, kljub izjemni interpretaciji, žal res mrtev, da Kenny Rogers
nosi umetno brado, da tisti famozni saksofon ni pravi, in tako
naprej ... vse do odkritja, da se na odru ni zvrstilo enainšestdeset
nastopajočih, ampak, da jih je bilo »samo« štirinajst. Verjamete?

Tudi tokrat so nas nastopajoči komaj obdržali na sedežih. Že od
prvih klavirskih zvokov Claydermanove Adeline, nepozabne, nepogrešljive, večne Helene Blagne, Naceta Junkarja, kosmatega
Freddyja Mercuryja, Ogorelčevih doživetih recitacij nežnih, priložnosti primernih poem, herojske Eroike, do razgibanih plesnih
točk obetavnih plesalcev Plesnega kluba Miki, večnih in pomladnemu prebujanju primernih Hazardov, domačijskih Slapov pa
vse do divjega disco finala Village People, je bilo med občinstvom napeto.
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In če ste se spraševali, kje je tokrat Engelbert Humperdinck, ki je
tako globoko zaznamoval tisti prvi nastop pred petnajstimi leti,
naj vas spomnim, da je vendarle minilo nekaj časa in da se človek
pripravlja, da na Evroviziji zastopa Veliko Britanijo.
Ja, dolgo smo čakali na Kobrin povratek, in upam tudi, da nam ne
bo treba čakati novih petnajst let, da jih vidimo spet.
Martin Pogačar

Ob prazniku žena

Glasilo občine Trzin

Razstava in druženje ob dnevu žena
Turistično društvo Kanja Trzin je za Druženje ob dnevu žena, kot
je prireditev poimenovalo, pripravilo priložnostni kulturni program in odprtje razstave.

jo. Prireditev sta s svojima glasbenima vložkoma popestrila učenca GŠ Lartko Ana Movrin in Simon Vrbec, k slavnostnem vzdušju
pa sta z recitacijami prispevali še Adi Lovše Mušič in Olga Stopar.

O pomenu tega ženskega praznika je spregovorila ga. Dunja
Špendal. Opozorila je, da se položaj žensk v družbi v zadnjem
obdobju spet slabša, ob tem pa je poudarila, da so ženske vseeno
lahko ponosne na svoj praznik in da je prav, če ga lepo praznuje-

Za razstavo je eksponate “miniaturnih voz in kozolcev ter drugega orodja s kmečkega dvorišča” prispeval gospod Janez Širok.
Razstava bo v avli CIH, Ljublanska cesta 12/f na ogled do konca
marca.						
JV

Čuden raznos Odseva
Odkar imamo novega raznašalca Odseva, v uredništvu prejemamo številne klice občanov, ki našega glasila niso prejeli.
Ker vemo, da je vsak začetek težak, upamo, da bo pri vsaki
novi številki raznos potekal bolje. Bega pa nas dogodek 23.
t.m., ko je nek občan gostom Okrepčevalnice Bor prinesel
pokazat zajeten kup Odsevov, ki jih je našel v bližnjem zabojniku za smeti. Ugotovili naj bi, da so Odsevi tudi v drugih
zabojnikih. Ni čudno, da nekateri predeli Trzina niso dobili
našega časopisa.
Večino najdenih Odsevov smo odnesli na Občino in v informativni center v CIH. Od pristojnih pričakujemo, da bodo
raziskali, kako je do tega prišlo in da na nek način poskrbijo,
da se kaj takega ne bo več dogajalo.
Uredništvo Odseva
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Pomlad je tu
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Gregorjevo - slovenski valentinček

V mladih brezah gnezdijo sanje

Gregorjevo je v Sloveniji kar malo prezrt praznik, sploh od takrat, ko se je začelo, kot praznik zaljubljencev, praznovati valentinovo. Gregorjevo po julijanskem koledarju označuje začetek
pomladi, po gregorijanskem koledarju pa se je začetek pomladi
pomaknil za par dni. Že naše babice so pravile, da se na ta dan
ptički ženijo, se dekleta zaljubljajo… Zvončki že na veliko cvetijo, trobentice in teloh kažejo svoje lepe cvetove in drevje začne
brsteti, srčki zadrhtijo, in to je lepota življenja teh dni. V svojih
verzih je to zelo lepo izpovedal Ivan Minatti:
V mladih brezah tiha pomlad,
v mladih brezah gnezdijo sanje za vse tiste velike in male,
ki še verjejo vanje ...
Gregor je bil tudi prinašalec luči, saj je dan postajal že tako dolg,
da obrtniki, še zlasti čevljarji, pri svojem delu niso več potrebovali dodatne luči, in so to, še zlasti v Tržiču in na Kropi, obeležili
tako, da so spuščali lučke po vodi.
Ta običaj je bil, po pripovedovanju, pred vojno znan tudi v Trzinu, zato sta v nedeljo, 11. marca, Turistično društvo Kanja in
OŠ Trzin pri mostu ob osnovni šoli organizirala zdaj že tradicionalno spuščanje ladjic z lučkami po Pšati. Turistično društvo je za
otroke pripravilo čaj in bonbončke, kar je prevzela in se je trudila
gospa Jožica Valenčak. Most, s katerega so spuščali ladjice, pa je
pripeljal gospod Marjan Habat in ga s pomočjo marljivih članov
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turističnega društva namestil preko potoka. Otroci so nastopili v
prijetnem programu pred spuščanjem lučk, ki ga je vodila gospa
Lea Zupanc. Vsi pa so nestrpno čakali trenutek, da so po vodi
začeli spuščati ladjice, ki so jih otroci izdelali sami ali ob pomoči
svojih staršev. Vsaj okoli sto ladjic z lučkami je zaplavalo po Pšati; ob pogledu nanje se je videlo, da domišljija nima meja. Bile
so enostavne, bile so lepe, bile so izredno dodelane, predvsem
pa so bile naše in ponesle so naše želje soncu naproti. Vse želje
in hrepenenja naj se izpolnijo, saj je gregorjevo pravi slovenski
praznik ljubezni in pomladi, od katerega si obetamo vedno nekaj
lepega in novega.
Tekst in foto:
ZMAK

Vabila
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Fičo klub Slovenija, Občina Trzin in TD Kanja Trzin
vabijo na

5. mednarodno srečanje fičkov in na ogled povorke starodobnikov – fičkov, ki že tradicionalno
prihaja iz Lukovice v Trzin. Letos bo sprejem in ogled fičkov
v soboto, 24. marca, na Jemčevi cesti v Trzinu od 13.45. do 15.15. ure
V tem času bo promet na Jemčevi oviran.

Vabilo na

9. pohod po obronkih Jablaniške doline
31. marec 2012
Vljudno vabljeni, da se udeležite že 9. tradicionalnega pohoda po
obronkih Jablaniške doline, ki se nahaja v Posavskem hribovju in
povezuje slikovite hribovske vasi občin Litija in Šmartno pri Litiji.
Pot je krožna, dobro označena, dolga približno 15 km. Nadmorska višina na startu je 278 m, nato se počasi vzpenja in doseže najvišjo nadmorsko višino na Mamolju 631 m. S prijetnimi postanki pri domačinih, ki za pohodnike pripravijo domače
dobrote, boste do dogajanja na cilju v Gradišču pri Litiji prišli
v petih urah.
Start bo pri gasilskem domu v Zgornji Jablanici od 7.00 do 10.30
ure, kjer boste lahko potrdili kontrolni kartonček in se okrepčali z zajtrkom. Zaključek s kulturno zabavnim programom se bo
odvijal v Gradišču pri Litiji s pričetkom ob 13.30 uri. Vljudno
vabljeni!
Za več informacij si oglejte: http://www.jablaniskadolina.si/
telefon : 070 303 321 ali 041 355 927

Vabilo
Člani kulturne sekcije DU Žerjavčki Trzin vabijo na recital
Z RAJSKO PTICO NA RAMI SEM SE RODILA pesmi slovenskih pesnic.
Literarni večer bo v sredo, 28.3.2012, ob 19. uri v Dvorani Marjance Ručigaj v Trzinu.
Vabljeni!
odsev
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Plečnik v srcu Slovenije
Zavod za turizem in šport v občini
Kamnik je nedavno izdal zloženko
Plečnik v Srcu Slovenije, ki vabi na
enodnevne izlete po Plečnikovi dediščini. Gre za Plečnikove spomenike
na območju sedmih občin severno od
Ljubljane, ki so kar premalo poznani.
Knjižica predstavlja zapuščino velikega
arhitekta v občinah: Dol pri Ljublani,
Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica,
Mengeš in Trzin. Tudi v župnijski cerkvi sv. Florijana v Trzinu imamo nekaj
Plečnikovih del.
Zloženka, ki je na voljo tudi v Centru
Ivana Hribarja, prinaša predloge za izlete po Plečnikovi dediščini.
JV

Območno srečanje folklornih skupin “Zaplešimo in zapojmo si na glas”
Vsakoletnega območnega srečanja otroških in odraslih folklornih skupin območja, ki ga pokrivata Območni izpostavi JS RS
KD Domžale in Kamnik, se je v skupini desetih folklornih skupin, 10. marca v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah,
udeležila tudi Folklorna skupina “Trzinka“ TD Kanja Trzin.
Predstavila se je s prekmurskimi plesi.
Prepolna dvorana je spet potrdila zanimanje za tovrstno kulturno-etnološko dediščino. Še zlasti, ker se skupine vsako leto predstavijo z izvirnimi koreografijami in plesi iz bogate zakladnice
ljudskega izročila.
Vse nastopajoče skupine so za nastop prejele posebna priznanja.
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Norčave in hrupne šeme odgnale mraz

Tretjo soboto v mesecu svečanu je pustna povorka po Trzinu na
lep sončen dan odganjala zimo in zlo v zameno za pomlad, srečo
in dobro letino. Glede na letošnje vreme in kratkoročne napovedi
za bližajoče dni – kar uspešno.
Pustne šeme, ki navadno nastopajo v skupini, nič ne govorijo,
skrbijo pa za ropot, plešejo in poskakujejo, so se tudi v našem
sprevodu dobro izkazale. Trzinske šeme sicer niso bile molčeče,
nasprotno, norčavo in hrupno, kot se za maškare spodobi, so po
zimi, ki je skoparila s snegom, ne pa z dolgimi obdobji mraza,
priklicale prijazno vreme in prišla je zaželena pomlad. Pustna rajanja omogočajo tudi kritiko družbenih razmer in opozarjajo na
tisto, česar brez maske sicer ne bi povedali.
V našem sprevodu tokrat ni bilo političnih tem, kar veliko pa je
bilo različnih dobrodušnih mask. Ker se tega praznika najbolj veselijo najmlajši, je bilo med udeleženci povorke največ naših nadobudnežev. Tudi zaradi njih je bila povorka bolj pisana in prijazna. Svoj ton pa so sprevodu dajali tudi našemljene mamice, očki
pa tudi kar številna skupina članov Turističnega društva Trzin.
Po zboru udeležencev pred KUD-om smo se napotili proti Barci
in Frutasu, kjer je bila že prva pogostitev. Po krajši poti smo
naredili postanek v Okrepčevalnici Bor in se posladkali. Na žalost letos nismo imeli harmonikarja, da bi zaplesali in pritegnili
še več pogledov gledalcev. Od tam je sprevod krenil po dolgi
Mengeški cesti, in maškare so veselo pozdravljale mimoidoče.
Utrujenim šemam se je prilegel postanek Pr' Jakov Met. Tudi v
tej gostilni so mlade in malo manj mlade odžejali in posladkali,
nato pa je vesela druščina z novo energijo krenila na krofe k
La Goji. Po posedanju na sončku smo se čez čas odpravili k
sosedu, to je v gostilno Narobe. Tu pa je bil daljši postanek; po

obilni hrani in pijači smo se s prihodom mraka poslovili in odšli
vsak na svoj konec.
Staro izročilo pravi, in tega so se tudi letos naši trzinski gostitelji
držali, da obisk pustnih šem prinaša srečo in vse dobro. Treba jih
je obdarovati in pogostiti s krofi, ki so poleg flancatov značilno
pecivo za ta praznik, ter seveda vse skupaj malo zaliti.
In zapisi še povedo: »Revež tisti, ki si ob pustu ne more privoščiti
tolste južine.« Ljudska pesem pa nadaljuje: »Hopsasa, risasa, pustna nedelja – lan' sem bil špeha sit, letos pa zelja...«
Dunja Špendal

VABILO IN PRIJAVA
ZA FLORJANOV SEJEM
Turistično društvo Kanja Trzin pod pokroviteljstvom
Občine Trzin organizira in vabi na
XIII. FLORIJANOV SEJEM, ki bo 5. in 6. maja 2012.
Trzinska društva in organizacije vljudno vabimo, naj se
vključijo v program sejma, podjetnike, izdelovalce domače
in umetnostne obrti pa na predstavitev njihove dejavnosti ali
prodajo izdelkov.
Prijavnice za sejem so na voljo na sedežu TD, Ljubljanska
12/f /CIH/, objavljene pa tudi na www.td-trzin.si.
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Jožica je praznovala
Močna burje je pustošila po Primorski, pri nas pa je mrzel veter
šepetal: ima, nima, saj ni mogoče... Pa je le bilo res, predsednica
TD Kanja Trzin, gospa Jožica Valenčak, naša prijateljica Joži, se
je približevala okrogli obletnici.
Na hitro se nas je par “punc” usedlo in pričelo s pripravami presenečenja ob tem dogodku. Najprej so zaokrožila ustna, telefonska
in predvsem računalniška obvestila našim članom, ki so dejavni
v vseh organih TD. Načelno smo se hitro zmenili in čez čas še
potrdili sodelovanje. Izbrali smo si datum, ko ima že sicer naša
folklorna skupina mesečno učenje plesov slovenskih pokrajin za
občane v dvorani KUD-a in dodali še program ob praznovanju.
Proti večeru se nas je zbralo več, kot je sicer običajno v Trzinu ob
kakršnikoli prireditvi in s tem smo pokazali spoštovanje in zahvalo
naši slavljenki. Po prihodu v dvorano je Joži ob ploskanju že malo
zaslutila, da ji bomo izrekli voščilo, ni pa pričakovala kar celega
programa. Slavnosten je bil že začetek, ko je v dvorano prišla folklorna skupina s prižgano svečko na torti in raketkami. Zapeli so
ji venček voščil in potem je pričakovala, da se bo zahvalila in bo
konec. Pa je bil to šele začetek. Nadaljevala sem s programom in
se ji z voščilnico in skupnim skromnim darilom zahvalila za njeno
dolgoletno delo. O sodelovanju z Jožico v vseh letih, še od krajevne skupnosti naprej, sta podrobno spregovorila gospoda Peršak
in Štebe. Nato so ji priložnostna darila izročili ob voščilih tudi
predstavniki delavnic društva, folklorniki pa so zaplesali gorenjske
plese. Nekakšen višek prireditve pa je bilo darilo - zabaven slikovni kolaž, ki ga je pripravila Zinka Kosmač in nas je vse spravil v
smeh. Veselo presenečena Jožica se je vsem prisrčno zahvalila,
svojo zahvalo pa je, kot je pri njej kar običaj, tako zabelila, da je
sprožila smeh in s tem še dodala zadnji kanček k sproščenosti. Na
koncu prireditve sta zakonca Valenčak spila kozarčka šampanjca
in ob zvoku harmonike zaplesala solo valček.
Po stari in dobri trzinski navadi so prizadevne članice TD poskrbele tudi za bogato pogostitev, in veselo druženje je trajalo še kar
nekaj časa.
Za konec naj zapišem še voščilo, ki ga je slavljenka dobila na
začetku praznovanja:

		

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami
Tisoč in tisoč zvezd je med nami
Da gre po svetu rama ob rami
Svetloba z nami

T. Pavček

Draga Joži
Veliko sreče, zdravja in prijetnih trenutkov v novem desetletju ter
hvala za vse ti izrekamo
Upravni odbor, Nadzorni odbor, Častno razsodišče, Odbor za
gospodarstvo in premoženje društva, folklorna skupina, rezbarji,
vezilje in slikarji.
Dunja Špendal
PS ur: Čestitkam in lepim željam Jožici se pridružujemo tudi njeni
sotrudniki iz uredništva Odseva!
Joži, ostani tako živahna, delovna in zdrava! Naj ti življenje prinese nove prijetne izzive, ki ti bodo lepšali vsakdan! Še naprej ti
privoščimo veliko smeha, zadovoljstva in uspehov!
Uredništvo Odseva
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Pogovor s profesorico matematike, fizike in astronomije

Maja Završnik: otrokom odpiramo vrata v svet znanja,
umetnosti in športa
Matematiko jim skupaj s kolegi vedno želim predstaviti kot zelo
uporabno vedo. Odnos do predmeta se precej spremeni, če učenci vidijo njegovo uporabnost v vsakdanjem življenju. Tako tudi
dobri rezultati ne izostanejo. Res pa je, da imajo nekateri učenci
matematiko preprosto radi in zato jim je pri pouku lažje. Velikokrat pa jih motiviram s problemskimi nalogami iz vsakdanjega
življenja, predvsem s področij, ki so jim blizu.

V mesecu marcu, leta 1754, se je rodil JURIJ BARTOLOMEJ
VEGA, eden od velikanov slovenske znanosti. Je edini Slovenec,
po katerem se imenuje eden od kraterjev na Luni. Jurij Vega je
vsekakor najslavnejši slovenski matematik preteklega časa. Sestavil je logaritme do natančnosti 10 desetiških mest in jih izdal v
»Zakladnici vseh logaritmov«, je začetnik znanstveno utemeljene balistike, hotel je že v takratni Avstro-ogrski uvesti desetiški
sistem (kar mu ni uspelo), napisal pa je tudi učbenik za učenje
matematike. Ker je mesec marec nekako v znamenju matematike, smo v OŠ Trzin pripravili pogovor s profesorico matematike,
fizike in astronomije gospo Majo Završnik, ki že več kot 30 let
živi v Trzinu.
Učenci Chiara, Pia, Eva, Ema in Matic so o svoji učiteljici znali
povedati samo pozitivne stvari. Da je ena najboljših, prijazna in
nasploh super. Je zelo točna in zelo rada odgovori na vprašanja,
ki jih učenci postavijo pri pouku, saj vidi, da jih predmet zanima.
In kar je najpomembneje, da je izredno pravična; učenci to znajo
spoštovati in ji vračajo s svojim znanjem.
Koliko časa ste že na OŠ Trzin?
Če imate v mislih, koliko časa poučujem na šoli, je to od leta
2001. Sicer sem na šoli preživela tudi svoje osnovnošolske dni in
se nanjo vrnila kasneje, ko sem kot študentka opravljala prakso.
Lahko bi dejala, da jo poznam kot učenka in kot zaposlena.
Kaj je bila spodbuda za tako težek študij?
Že od nekdaj sem rada delala z otroki. Matematika mi je bila vedno všeč, zato sem se v srednji šoli brez težav odločila za ta lepi
študij. Študij je bil res zahteven, a ker sem si to vedno želela, sem
bila pripravljena v to vložiti ves svoj trud in čas.
Matematika se vedno dopolnjuje. Kako sledite temu napredku?
Bolj kot matematika napredujeta fizika in z njo astronomija. Potrebno je slediti novim odkritjem, saj se področje teh ved trenutno
zelo razvija. Vse to spremljam v strokovni literaturi in strokovnih
člankih v časopisju.
Kako vas sprejemajo učenci?
Menim, da dobro, predvsem pa bi to morali vprašati njih. Dodala bi še, da kot krajanka Trzina učence srečujem tudi v prostem
času, zato je naše sodelovanje bolj pristno in mi je tudi zato lažje.
Vsekakor pa prosti in šolski čas znamo razmejiti.
Na kakšen način učence spodbudite, da so uspešni pri pouku
matematike?

Kakšno je vaše sodelovanje s sodelavci?
Narava dela učitelja je taka, da sodelujem z vsemi učitelji. Na
naši šoli imamo veliko timskega dela, kar kvaliteto našega dela
zelo dviguje. Moram pa povedati, da še posebej dobro sodelujem
z našimi matematiki. Jana Klopčič, Aleš Šporn in Vanja Vogrin so
izredni sodelavci, in se izvrstno razumemo. Vanja Vogrin me je
celo poučevala, ko sem obiskovala OŠ Trzin.
Vodite kakšen način dodatnega izobraževanja na šoli?
Včasih so bili zelo pogosti krožki, danes pa učencem nudimo
različne vsebine preko izbirnih predmetov. Učence namreč poleg matematike in fizike poučujem tudi pri izbirnem predmetu iz
astronomije. Sem mentorica skupnosti učencev šole na predmetni
stopnji, kjer učence usmerjam pri delovanju otroškega parlamenta.
So vaši učenci na tekmovanjih uspešni? Če so, kakšne uspehe
dosegajo in kateri je najboljši?
Učenci so pod mojim mentorstvom osvojili precejšnje število priznanj v znanju iz matematike, fizike in astronomije. Med njimi je
bilo precej zlatih. Posameznika ne morem izpostaviti, saj je vsak,
ki osvoji priznanje odličen učenec.
V marcu se je rodil največji slovenski matematik prejšnjih stoletij. Kako ga predstavite učencem?
Podrobneje Jurija Vege in njegovega dela ne predstavljam učencem, saj je večina vsebin, s katerimi se je ukvarjal, za večino
osnovnošolcev še nerazumljiva. Zagotovo pa omenim dejstvo, da
je zapisal približek števila »pi« na več kot 150 decimalnih mest
natančno. Ta podatek učence kar pritegne. Z imenom Jurija Vege
se učenci srečajo tudi pri tekmovanju iz matematike, kjer lahko
osvojijo Vegova priznanja.
Po Vegi se imenuje krater na Luni, sestavil je logaritemske tablice in napisal učbenik za učenje matematike. Kako to uporabite
v današnjem času?
Kot sem že omenila, se z delom Jurija Vege posebej pri matematiki ne ukvarjamo veliko, pri astronomiji pa omenimo in si ogledamo slike kraterja na Luni, ki se imenuje po njem. Zelo zanimivo
pa se učencem zdi, ko jim predstavim še enega znamenitega matematika, dr. Franca Močnika. Podrobneje njegovo delo spoznamo v devetem razredu, ko rešujemo naloge, ki jih je zapisal pred
več kot 400 leti. Le-te učence pritegnejo, saj so zanimive tudi s
stališča slovenskega jezika.
Družina, šola, obšolske dejavnosti – kako vam uspeva vse to?
Kjer je volja, tam je pot. Učiteljski poklic je po eni strani precej
stresen, kot večina poklicev, kjer se dela z ljudmi. Po drugi strani pa
so otroci vir energije in včasih znajo v meni prebuditi otroka, kar je
v današnjem hitrem tempu še kako dobrodošlo. Jaz jim to energijo
vračam po najboljših močeh. Bistvo je, da stvari, ki jih počneš, delaš rad. Rada imam svojo družino in svoje delo. Kar nekaj časa pa
namenim tudi sebi. Zelo se strinjam z rekom: »Kdor nima rad sebe,
tudi drugih ne more imeti rad,« in tega načela se držim.
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Kako vidite OŠ Trzin v naslednjih letih?
Naša šola je po mojem zelo uspešna. Tako jo vidim tudi v bodoče. Živi in diha v skladu z vizijo dobre šole. Trudimo se, da bi se
naši učenci razvili v odgovorne posameznike, ki se bodo lahko
zdravo vključevali v družbo. Učimo jih spoštovati različnost, živeti z naravo in razvijati ustvarjalnost. Odpiramo njim vrata v svet
znanja, umetnosti in športa.
Kakšni so vaši načrti v bodoče?
Flaubert je v svojem izreku izjavil, da nas prihodnost vznemirja,
preteklost združuje, zato nam sedanjost uhaja. Trudim se živeti
tukaj in zdaj. Razen drobnih ciljev, ki so v življenju potrebni,
večjih načrtov za prihodnost ne kujem, saj nas ta vedno znova
preseneti na razne načine.
Ja, živeti je treba tukaj in zdaj, treba je znati sodelovati z ljudmi,
treba je učencem odpreti vrata v današnji svet in jih pripraviti
na bodočnost, ki zna včasih biti lepa, včasih pa kruta. Učenci,
podkovani z znanjem iz OŠ Trzin, se bodo v življenju zagotovo
znašli, kar so dokazali že mnogi od njih. Lepo je imeti takšne
učitelje, kot je gospa Maja Završnik, saj je v njeni družbi in v delu
z njo učencem lahko in prijetno.
Spraševal: Zmago Knuplež
Foto: Zmak

Pogovor z Rudijem Schossom

Namesto k italijanščini v hribe
Pomlad je čas, ko se iz toplega domačega naslonjača odpravimo v
naravo in pričnemo krepiti telesno moč. Ena izmed najbolj priljubljenih rekreativnih dejavnosti med Trzinci je pohodništvo. Zato smo se
tokrat odločili za pogovor z gospodom Rudijem Schossom, ki je vse
svoje življenje predan planinec. Odpravil se je že v vrsto držav po
svetu in osvojil tamkajšnje tisočake. Nekdanji predsednik trzinskega
planinskega društva Onger je vrsto let tudi sodelavec Univerze za
tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale, kjer vodi svojo skupino na
pohodniške izlete in je tudi njen mentor za zdravo življenje. Z g.
Schossom smo se pogovarjali v jedilnici njegovega doma.
Čeprav smo vas že predstavili našim bralcem, vas vseeno prosim,
da se na kratko predstavite tistim bralcem, ki vas še ne poznajo.
Kaj ste po poklicu, kdaj ste prišli v Trzin in s čim se zdaj ukvarjate?
Sem upokojeni elektroinženir. V Trzin sem se priselil leta 1981.
Zdaj se ukvarjam s pohodništvom.
Večina tistih, ki vas pozna, ve, da ste planinec z dušo in telesom.
Več let ste bil tudi predsednik našega planinskega društva Onger
Trzin. Lahko kaj poveste o tistem obdobju?
Že med gradnjo hiše sem se spoznal s trzinskimi planinci in našim
društvom - PD Onger. Kmalu so me povabili medse in postal sem
najprej markacist in kmalu nato še predsednik društva, kar sem bil
7 let. Ni nam bilo lahko, pa tudi stokati ne smemo preveč, ker smo
skupaj spoznali veliko naših prelepih planin in si nabrali veliko nepozabnih spominov. Imeli smo tudi razne delovne akcije in si tako
zagotovili denar za stroške. Leta 1996 sem opravil A in B izpit za
planinskega vodnika in od takrat vodim planinske izlete.
Sorazmerno veliko ste tudi potoval po svetu in se ob tem povzpeli
tudi na vrsto zanimivih vrhov. Lahko kaj poveste o tem, še zlasti
pa o vzponu z drugimi Trzinci na najvišji vrh Afrike Kilimandžaro?
Potoval in planinaril sem vedno rad. V hribe me je zvabila sestra
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Rudi Schoss med samostanskimi fantiči v Mustangu

Darinka in skupaj sva dobila tisti potrebni začetni zagon. Ker kasneje nisem našel primerne družbe, sem po hribih hodil kar sam,
in to kar 35 let. Pridobil sem si veliko planinskih izkušenj in imel
tudi zelo veliko sreče. V službi sem bil v Iskri in tam smo ustvarili
jedro planincev, s katerimi sem prepotoval mnoge dežele in osvojil
visoke vrhove. Vodil nas je Tone Burgar iz Mengša, in zanimivo
je, da Iskre že davno ni več, naša skupina planincev je pa še kako
aktivna. Začeli smo s Toubkalom (4195 m) v Maroku, nato smo šli
v Mehiko, Nevado de Toluca (4320 m), Orizaba (5700 m), Popocatepetl (5500 m) in še v Peru in Bolivijo, vulkana Cataltay (5500 m)
in Chacany (6100 m). Medtem smo ongerčki , takratni predsednik
društva g. Čičerov, organizrali češko-slovensko odpravo na Kilimandžaro (5800m) in aklimatizacijo na Mt. Kenyo (5095 m). Tudi
za ta podvig smo si s skupnim delom zagotovili velik del denarja.
Bil sem pa še v Indiji, ponovno v Maroku, Turčiji (gora Ararat), na
Kanarskih otokih (Pico de Teide), večkrat na Mt. Blancu in Grossglocknerju, v Italiji, Franciji, na Eolskih otokih, na Korziki, Madagaskarju, Reunionu, in še in še.
Bili ste tudi v težko dostopni kraljevini Mustang v Nepalu. Kako ste sploh
lahko prišli v to himalajsko deželico in kaj nam lahko poveste o njej?

Pogovor z Rudijem Schossom

Glasilo občine Trzin

Rudi s pohodniki iz Lipe

V Nepal sem odšel v zelo izbrani družbi. Z biologom Kazimirjem
Drašlerjem - Mikcem, ki je leta 1974 z Alešem Kunaverjem splezal
na Anapurno, in zdravnico Špelo ter planinsko vodnico Heleno Tepina. Špela in Mikec sta bila v Nepalu že sedmič, saj sta sodelovala
pri mednarodnih projektih med državama, takrat še našo Jugoslavijo.
Zato smo brez težav dobili posebno vstopno vizo za podkraljevino
Mustang. Treking je bil nepozaben. Bili smo sicer samo štirje, za
spremstvo smo namreč imeli nepalskega oficirja za zvezo in zaščito, ki je nosil puško. Cela odprava pa je poleg nas imela še osem
nosačev in štiri konje. S seboj smo nosili vse potrebno za bivanje in
hrano za štiri tedne ter še Špelinih 100 kg zdravil za Nepalce. Najbrž
nas je zato sprejela tudi žena podkralja v Mustangu, gospa Birendra.
Kot pravi Slovenec sem jo seveda vprašal, če se lahko slikam z njo,
in ko mi je dovolila, sem jo seveda objel čez rame. To je sprožilo
nejevoljo pri njenem osebnem stražarju oz. gurkhu (vojak posebne
nepalske voj. čete), saj ni razumel dejanja, in je takoj izvlekel svoj
kukri. Kukri je vrsta ostrega bojnega noža, dolžine do 50 cm. Gospa
Birendra pa je nato samo nekaj zamrmrala in stražar je kukri takoj
pospravil nazaj v nožnico. Na njegovem obrazu pa se je pojavil za
njih značilen večni nasmeh. Mikec, ki je bil prisoten, je pravil, da
mu je zledenela kri, sam pa se nevarnosti sploh nisem zavedal. Kasneje sem celo tistemu gurkhi dal neko protibolečinsko mast, ker
so ga bolela rebra. Drugi del potovanja je bil običajen treking okoli
Anapurne, tako da smo kar dobro spoznali to prelepo deželo.
Vrsto let že sodelujete z Medgeneracijskim društvom Lipa v Domžalah. Čeprav vemo, da kar nekaj Trzincev deluje v njem, vas prosim, če to društvo predstavite tudi drugim našim bralcem.

Budistična stupa v Mustangu

drugo leto na prvega dvatisočaka Viševnik, potem pa na Mangart
in lani na Triglav.
Pri Lipi vodite planinske izlete? Za kakšne izlete gre in kako so
obiskani?
Posebnost naših izletov je, da so neprofitni. Sam delam prostovoljno, ostali udeleženci plačajo fiksno ceno desetih evrov za
prevoz. Včasih nam kaj še ostane za kavico na koncu izleta. Do
sedaj smo naredili 275 izletov, vsakič v drug kraj. Udeležencev
je nekaj čez 1500 letno, skupaj pa premagamo kakšnih 50.000 m
nadmorske višine.
Za izlete se tudi posebej pripravljate. Nabirate kondicijo, imate
dihalne vaje in celo meditacije. Pripravili ste celo seminar pohodništva. Lahko poveste kaj o tem?
Pri naših letih je treba računati, da gre kakšna stvar bolj težko
v glavo, zato sem izdal posebno knjižico z naslovom Seminar
pohodništva, kjer sem opisal bistvene elemente, ki so za pohodništvo potrebni. Za vsak zahtevnejši izlet se posebej pripravimo
tako, da naberemo kondicijo, ki je zanj potrebna. Za Triglav smo
najprej odšli na Peco, Begunjščico, Raduho, Uršljo goro in Viševnik. Med pohodi tudi telovadimo in delamo vaje iz joge. Včasih
meditiramo na kakšni energetsko močni točki.
Slišim, da so člani vaše pohodniške skupine tudi člani našega
trzinskega planinskega društva.

Z univerzo za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale sem se srečal leta 2006. Namesto da bi se vpisal na tečaj italijanščine, kar je
bil prvotni namen, sem se z Metko Zupanek, ki je direktorica in
duša te čudovite organizacije, ki je mimogrede povedano več kot
univerza, dogovoril, da bom v Lipi vodil izlete za lažje pohode.

Vsi smo člani trzinskega planinskega društva Onger, kjer si tudi
po potrebi sposojamo opremo in se dalje izobražujemo.

In smo začeli. Najprej po Mengeškem polju, nato Mengeška koča,
pa Kamniška Bistrica. Učili smo se pravilno dihati, hoditi s pravim
tempom po ravnem in v strmini, piti pravo pijačo, jesti pravo hrano
in predvsem biti vedno pozoren nase in na svojo okolico. Da je
to mogoče in pravzaprav bistvo hoje v hribe, človek spozna šele,
ko se nauči hoditi tiho, brez nepotrebnega in motečega žlobudranja. Tako smo zrasli v veliko skupino s približno 65 udeleženci.
Osebne avtomobile je zamenjal mnogo varnejši in racionalnejši
avtobus. Imeli smo tudi veliko srečo, da smo spoznali nadvse prijazno in zanesljivo voznico avtobusa Edito Vrankar, ki nam s svojim
podjetjem Vrankar turizem nudi prevoze na izlete. Organizira pa
nam tudi letovanja na morju. Bili smo na Visu, na Lastovu, obiskali
Cinque terre in letos Mljet ter Boromejske otoke.

Knjigo Moji izleti mi je za novo leto 2012 podarila hči Mateja.
Izdelala jo je iz slik izletov, ki so na spletni strani Lipa Domžale.
Izlete dokumentirata Janez Mirnik in Mirjan Trampuš. Knjiga je
zanimiva le za pohodnike, ki hodijo z mano, saj se na vseh izletih
lahko prepoznajo. Za nekatere bomo pripravili ponatis.

Naučili smo se zavezati samovarovalni komplet in hoditi z derezami po snegu. Že prvo leto smo se povzpeli na prvega tisočaka Krim,

Iztok Plevelj

O svojih pohodih ste izdali tudi knjigo, ki pa ni v prodaji. Lahko
kaj poveste o njej?

Kakšne načrte in želje pa imate za naprej?
V bodoče želim doseči še večjo enotnost pohodniške skupine in
omogočiti, da bo lahko delovala sama. Izlete vodim s pomočjo
planinskega vodiča Franca Cankarja, pridružil se nam je kasneje,
in dveh pomočnikov, Anke Cerar ter Janeza Mirnika, ki sem jih
imenoval in usposobil.
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Potovanja

V objemu čarobne Islandije

Glasilo občine Trzin
Na očarljivo popotovanje v deželo Vikingov in trolov, daljno
Islandijo, nas je popeljala Biserka Čičerov. Dežela v objemu
ledenikov, ognjenikov in vročih vrelcev izžareva neustavljivo
energijo, ki nas je, željnih dogodivščin z daljnega severa, nekega
februarskega večera v subtilnem naročju predavateljice zvabila
iz udobnih naslanjačev domačega ognjišča v dvorano Marjance
Ručigaj. In ni nam bilo žal. Tako kot tudi skupina »gajstnih« sokrajanov ni obžalovala, da so se podali na pot v negotovi vulkanski
pepel, ki ga je islandski vulkan Eyjafjallajökull spomladi 2010 neusmiljeno sejal po evropskem nebu.
Sprehodili smo se prek mehkih islandskih lišajev, mimo črne peščene vulkanske obale in bazaltnih stebrov vse do mogočnih ledeniških jezikov največjega islandskega ledenika Vatnajökull, si
spočili oči na barvni paleti redko posejanih rož, iskali morske leve
v ledeniškem jezeru Jökulsarlon, zapluli s kiti na odprto morje,
ogledovali za ljubkimi morskimi pticami - papigami puffini, popili
kavico v prikupnih pristaniških mestecih, se v vasici Skaógar skozi
muzej na prostem popeljali v čas Vikingov, nato pa se pogumno
fotografirali v dnu psevdokraterja, osvojili nekaj vrhov, ki jih varujejo številni potoki in se še sami potopili v toplo vodo najbolj
znanih islandskih term Modre lagune.
Da, tako doživeto je bilo poslušati Biserko ob predvajanju fotografskih utrinkov, da smo se v svojih mislih z lahkoto prestavili
tja, kjer edinstvena narava s ponosom pokaže mogočne slapove,
ustvari neverjetne skalne oblike, pričara razmere na Luni, odstrne
belino prostranih ledenikov, ki jo že naslednji trenutek zamenja
za živo zeleno preprogo, nizko severno sonce pa oblije mistično
pokrajino s svetlobo, ki začara…
In že hitim na grivah islandskih konjev v deželo, ki bo kmalu
postala nova članica EU, pa čeprav se rada kiti z domovanjem na
kar dveh geotektonskih ploščah – severnoameriški in evrazijski.
In prav tam, v osrčju narodnega parka Thingvellir, kjer se je že
okoli leta 930 sestal prvi parlament na svetu in je danes od vsega
utrujeni Veliki Gejzir dal ime istoimenskemu naravnemu pojavu,
kjer mogočni slap Gullfoss mimo mavric gromko pada v globine,
tam se zavem prvinskosti in močnih življenjskih sokov. Pogled mi
kot prikovan ostane ujet v podobe na platnu. Islandijo je potrebno
enostavno občutiti na lastni koži.
Nataša Pavšek

Potep po Indoneziji in Papui

Darja pa je na prijeten, zanimiv in dokaj sproščen način poslušalcem pričarala mladostniški potep po daljnih eksotičnih otokih.
Med pustolovščino so se mladi popotniki iz prve roke seznanili
z lepotami narave, drugačnimi življenjskimi stili in drugimi zanimivostmi, ki bi jih na potovanjih s kakšno od turističnih agencij
verjetno zamudili. Še zlasti raziskovanje Papue Nove Gvineje jih
je popeljalo v okolje, kjer se je čas skoraj ustavil. Doživeli so
res marsikaj zanimivega in verjetno si je vsak od poslušalcev – v
večini so bila dekleta, med katerimi jih je nekaj očitno že bilo v
tistih krajih, zaželel, da bi si lahko kar takoj privoščil skok v kraje
iz Darjinega predavanja.
MŠ

Trženje oglasnega prostora
v glasilu Odsev:
V torek, 28. februarja, je KUD Franca Kotarja v goste povabil mlado popotnico Darjo Tadič, ki je skupini poslušalcev predstavila
svoje popotniško odkrivanje lepot Indonezije ter Papue Nove
Gvineje. Predavanje so pripravili kar na odru dvorane KUD-a,
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Folklorniki

Glasilo občine Trzin

Za uvrstitev na UNESCOV seznam
čestitke ob minulem prazniku, 8. marcu, moškim voščile dan
mučencev in nas hkrati opozorile, da jim mi voščimo le za
8. marec, one pa nam »čestitajo« vse ostale dni v letu. Pa na
zdravje!
				
Janez Florjanc

Poljubček ob materinskem dnevu
Vse občanke in občane občine Trzin vljudno vabimo na prireditev »POLJUBČEK TI DAM« ob materinskem dnevu, ki bo 27.
3. 2012, ob 18.00, v jedilnici OŠ Trzin.
V soboto, 10. marca, je bil v Trzinu v organizaciji trzinskega
turističnega društva Kanja volilni občni zbor Zveze ljudskih
tradicijskih skupin Slovenije, ki ima status društva posebnega
pomena, član omenjenega društva oziroma njihovega strokovnega sveta pa je tudi mentor in strokovni vodja trzinske folklorne skupine g. Janez Florjanc-Fofo.
Kaj je Zveza ljudskih tradicijskih skupin Slovenije ali na kratko
ZLTSS ?
To je samostojna, prostovoljna in nepridobitna zveza društev
in folklornih skupin, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, kot so ohranjanje slovenske tradicijske kulture v njenem
najširšem smislu, kar se odraža v prikazovanju in izvajanju
ljudskih tradicijskih običajev, plesov, glasbe in oblačil. Člani
so predvsem folklorni festivali in folklorne skupine. ZLTSS je
stalna članica CIOFF-CONSEIL INTERNATIONAL DES ORGANISATIONS DE FESTIVALS DE FOLKLORE ET D'ATRS TRADITIONNELS, ki je nevladna organizacija in ima posvetovalni
status v UNESCO, predstavniki ZLTSS pa se udeležujejo sestankov CIOFF in so aktivni v njenih organih.
Od ustanovitve CIOFF mineva že 41 let in med njenimi ustanovnimi člani je bil tudi dr. Bruno Ravnikar, njihov častni član
in starosta slovenske folklore, ki je po osamosvojitveni vojni v
Sloveniji ustanovil ZLTSS ter dosegel, da so Slovenijo kot prvo
med nekdanjimi jugoslovanskimi republikami sprejeli v to
mednarodno organizacijo. Dolga leta je bil njen predsednik,
v zadnjem štiriletnem mandatu pa ga je uspešno zamenjala g.
Magdalena Tovornik.
Poleg analize dela v preteklem letu je bil na skupščini predstavljen tudi program za tekoče leto, v katerem bo poleg sodelovanja slovenskih folklornih skupin na mednarodnih folklornih
festivalih ena najvažnejših nalog, kako čim hitreje na Unescov
seznam uvrstiti slovensko nematerialno kulturno dediščino.
Sramotno je namreč, da se v zadnjih desetih letih Slovenija
s svojo bogato dediščino še ni prebila na omenjeni seznam,
naša vlada oz. za to zadolženo ministrstvo v 10 letih v zvezi s
tem ni naredilo nič.
Skupščina oz. zbor članov je imel tudi volilni namen, dosedanja predsednica je dobila nadaljnji 4-letni mandat, upravni in
nadzorni odbor ter častno razsodišče pa so zamenjali polovico
svojih dosedanjih članov.
V skladu z našo gostoljubnostjo smo se razšli ob tradicionalni trzinski klobasi in kozarčku, članice so se še zahvalile za

V kulturnem programu vam bomo zapeli, zaigrali in zaplesali
in vas tako popeljali v pomlad.

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRZIN

VAS

VABI V

DELAVNICO OB MATERINSKEM DNEVU,
ki bo
v TOREK, 3O. MARCA 2012, od 17.30 do 19.00
v tehnični učilnici OŠ TRZIN.

IZDELOVALI BOMO NAKIT.
Delavnico bo vodila Breda Podbevšek.

S seboj prinesite ŠKARJE in OBILO USTVARJALNEGA NAVDIHA.

in

iDELAVNICO OB VELIKI NOČI,

ki bo
v TOREK, 4. APRILA 2012, od 17.30 do 19.00
v tehnični učilnici OŠ TRZIN.

IZDELOVALI BOMO VELIKONOČNE IZDELKE.
Delavnico bo vodila Breda Podbevšek.

S seboj prinesite ŠKARJE in OBILO USTVARJALNEGA NAVDIHA.

ki
VLJUDNO VABLJENI!
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Turistično društvo

Glasilo občine Trzin

Turistično društvo vabi na čistilno akcijo
nijo za lepši svet. Prehojena pot od začetka, od prve organizirane
čistilne akcije v naši občini, je sicer zmanjšala količine odpadkov
v naravi, še vedno pa ni dovolj ozavestila vseh nas, da se čiščenje
začne pri nas doma in tudi z vzgledom. Z veseljem ugotavljamo, da imajo otroci vedno večji čut za okolje tudi zaradi vzgoje
in zgledov vzgojiteljev in učiteljev. Dogaja se, da nas, starejše,
opozarjajo, kam naj odložimo odpadke in kako naj jih ločujemo.
Vendar v najstniških letih nekateri posamezniki še vedno izstopajo s svojim neprimernim odnosom do skupne lastnine, kot so
zabojniki, luči in avtobusna postajališča, za nekaterimi zabavami
v naravi ostajajo kupi odpadkov. Kako pomembno je, če znamo
mlade pritegniti v društva, kaže tudi sodelovanje v čistilnih in
drugih akcijah.
Pridite v čim večjem številu v soboto, 24. marca, ob 9. uri; ne
samo za čiščenje, tudi za druženje gre. Zbor za člane TD Kanja je
pred cerkvijo sv. Florijana.
Z letošnjo, 13. čistilno akcijo se Občina Trzin, društva, organizacije ter posamezniki vključujemo tudi v projekt Očistimo Slove-

Turistično društvo Kanja Trzin

TURISTIČNO DRUŠTVO KANJA TRZIN VABI
NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV TD KANJA TRZIN
v p e t e k , 30. marca, ob 18.30 uri v dvorano KULTURNEGA DOMA TRZIN, Mengeška c 9.
Po končanem zboru bo folklorna skupina Trzinka organizirala učenje plesov slovenskih pokrajin za občane. Vabljeni!
Gradivo za zbor članov društva bo na voljo na sedežu društva – CIH, Ljubljanska cesta 12/f od 23. marca dalje.

Predstavlja skupina
študentov španščine iz
Ljubljanske univerze,
Hipercloridria, pod
vodstvom Alejandra
Rodrígueza Díaz del Real.

Predstava bo v španskem jeziku s slovenskimi nadnapisi
v dvorani Marjance Ručigaj v petek, 13. aprila 2012 ob 20.uri.
Naj vas prevzame španski temperament!
Vstop je prost!
24 odsev

Kulturno društvo

Glasilo občine Trzin

Občni zbor KUD

Pripadnost!(?)
Občni zbori društev so pač nujno zlo. Človek jih lahko jemlje
stežka, kot strogo birokratsko zadevo, lahko pa jih vzame kot
predstavitev preteklega in prihodnjega dela društva, katerega član
ali simpatizer je. In nenazadnje kot zabavo, ki navadno občnim
zborom sledi po vsem tem (sicer prostovoljnem) garanju skozi
leto. Garanju za višje dobro. Odrekanju prostega časa v javno
korist, konkretneje v primeru KUD-a: za kulturni program. Očitno
večina članov domačega kulturnega društva občni zbor jemlje kot
nekaj, čemur se je potrebno izogniti, saj se je zadnjega udeležila
le slaba petina članov. Pri tej graji izključujem tiste, ki so svoj
izostanek upravičeno opravičili.
Mar se igralci, katerih je v starejši skupini za pripravo nove predstave letos kar 19, v mlajši pa članstvo šteje 25 igralcev, ter drugi
pomembni akterji v društvu (filmska sekcija, tehniki, oblikovalci
... itd.) ne istovetijo z društvom, se ne čutijo člane? Večina ima
veselje do dela, to je vidno in pohvale vredno, vendar je z izostankom z najpomembnejšega sestanka društva čutiti vprašanje
pripadnosti društvu. Vse to pa je mrzel tuš, upoštevajoč dejstvo,
da je bilo preteklo leto za KUD izjemno uspešno, tudi po njihovi

zaslugi. Dragi člani, če se izkorišča prostor kulturnega doma tudi
v namene, ki niso del programa društva, je najmanj, kar lahko
storite, da pridete na občni zbor. Morda se s podobnimi težavami srečuje vsako društvo ali vsaj še katero od trzinskih društev?
Kakor koli že, na občnem zboru je bilo slišano naslednje: vsebinsko in finančno poročilo za preteklo leto, plan dela v letu 2012,
potekalo pa je tudi glasovanje za povišanje članarine, s sedanjih
simboličnih 5 EUR letno, na novih simboličnih 10 € letno, kolikor
sedaj znaša letna članarina. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje
organiziranega mlajšega podmladka (v starosti od 6 - 10 let), ki ga
KUD zaenkrat nima, bi pa bilo za kontinuirano delovanje skoraj
90-letnega društva nujno. Za vsak problem se najde rešitev, in
tako je bilo predlagano, da se v prihodnjem šolskem letu začne z
izvajanjem male dramske šole.
Če se želite pridružiti našemu kulturnem ustvarjanju, se lahko
včlanite preko novega elektronskega naslova info@kud-trzin.si.
Če želite spremljati naš program, si oglejte novo spletno stran
www.kud-trzin.si, preko katere se lahko vpišete na obveščevalno
listo, kakor tudi rezervirate vstopnice za posamezni dogodek.
Rezervacije so možne tudi na rezervacije@kud-trzin.si.
Brigita Crljenić

Svet ni tak, kot ti misliš, da je

Sen 59

V letu 2009 prvič uprizorjena predstava Sen 59 je nastala v režiji
Tatjane Peršuh in v produkciji Gledališča Glej. Avtorski tekst je
delo Tiborja Hrs Pandurja. Igralca v Snu 59 sta diplomirana igralca - Nino Ivanišin poznamo predvsem po vlogi v filmu »Slovenka«, Vita Weisa pa morda najbolj po vlogi Marka v drami Antona
Pavloviča Čehova »Platonov«, ki je pred dvema letoma nastala v
produkciji ljubljanske Drame.
V Snu 59 gre za preplet realnega in sanjskega sveta, za poetično
dramo, pa čeprav ni pisana v verzih. On se sprašuje, ali je Ona,
ki jo sanja, le del sna ali je resnična. Ali sta oba ena oseba? Ali
morda Ona sanja njega?
Problematika psihotičnega dojemanja realnosti ali njene iluzornosti, torej tema, ki je pred Hrsom Pandurjem zanimala že visoke
moderniste, kot sta Beckett in Borges, ne predstavlja neke nevsakdanje postavitve na odrske deske. Do vprašanj o obstoju realnosti
pa pripelje dvom, kakor sta tudi dvom in čudenje počelo filozofije. In teksti modernistov so se v marsičem zgledovali po filozofih,
predvsem tistih novoveških filozofih (Berkeley: Biti, je biti zaznan.).
Če te zaznavam, potem obstajaš. Hrs Pandur gre dlje in se sprašuje:
če obstajaš skozi moje zaznavanje, obstajaš le v sanjah ali si zares?

Ne moreš kar vzet stvari iz mojega življenja in jih dat v dramo.
Misliš, da te ne vidim? ON: Kaj pa če bi jaz zahteval avtorske
pravice, ker si me sanjala? ONA: Kako bi pa to? Pravno reševal?
Na sodišču?«

»Kaj pa če sva pol oba samo misel nekoga?« »Misliš, da si to, kar
gledaš, in da gledaš hkrati?« »Kaj lahko sploh rečeš nekomu, ki je
že del tebe?« On se v igri poigrava z enačenjem dramatikovega in
dramskega subjekta, ko znotraj njune omare piše dramo. »ONA:

Skozi besedo, gib in skozi metaforo Sen 59 pripoveduje zgodbo,
ki bo od vsakega gledalca na koncu zahtevala dvom. Vsak pa bo
dvomil drugače.
(bc)

Odnos zgolj dveh dramskih oseb je večplasten, odnos Njega so
samega sebe, odnos Nje in Njega, torej njun odnos, odnos Nje do
Njega ter odnos Njega do Nje. Se ljubita? Ljubi On samega sebe
ali podobo Nje, ki jo je nemara ustvaril?

Obvestilo abonentom in obiskovalcem

NADOMESTNA PREDSTAVA IN TERMIN ABONMAJA
Včasih pri izvajanju abonmajev pride do nepričakovanih odpovedi predstav in zamenjav. Tokrat je, zaradi pričakovanja naraščaja
ene od igralk, do zamenjave predstave prišlo tudi v trzinskemu abonmaju, zato si bodo gledalci v mesecu aprilu ogledali predstavo
SEN 59 v produkciji Gledališča Glej, in sicer z enodnevnim zamikom – namesto v soboto, 14. aprila, bo predstava v nedeljo, 15.
aprila, ob 20.00 uri v kulturnem domu. Hvala za razumevanje. Predstava je tudi za izven in konto!
(bc)
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Kulturoskop - Koledarčke iz žepov!
DATUM

KAJ?

ZVRST

VSTOP

KJE?

sobota 24.03.2012
od 15.00-18.00

Retorika in javno nastopanje
KUD Franca Kotarja Trzin

tečaj (6.)

Celoten tečaj/6 srečanj:
50,00 EUR

Dvorana Marjance Ručigaj

torek 27.3.2012
ob 20.00 uri

ETIOPIJA IN ZANZIBAR
Darja Tadič

potopisno predavanje

2,00 EUR
Za imetnike abonmajskih kartic
prost vstop!

Kulturni dom
Trzin

sobota 7.4.2012
ob 20.00 uri

Lov na čarovnice
KUD FRANCA KOTARJA TRZIN

premiera gledališke
predstave

5,00 EUR

Kulturni dom
Trzin

nedelja 15.4.2012
ob 20.00 uri

SEN 59
Gledališče Glej

gledališka predstava

8,00 EUR
Za abonma, konto in izven!

Kulturni dom
Trzin

sobota 21.4.2012 ob
16.00 uri

FRANCKOV ŽIVŽAV

otroška predstava in
ustvarjalnica

4,00 EUR

Kulturni dom
Trzin

torek 24.4.2012

ROADTRIP OD MIAMIJA
DO SAN FRANCISCA
Jurij Bizjak

potopisno predavanje

2,00 EUR
Za imetnike abonmajskih kartic
prost vstop!

Kulturni dom
Trzin

Rezervacija vstopnic za prireditve je možna preko spletne strani društva: www.kud-trzin.si ali preko elektronske pošte: rezervacije@
kud-trzin.si.
BC

Prvič gostimo gledališče iz Litije

POTOPISNO PREDAVANJE

Mamo ste pa kar živo pokopali? ETIOPIJA IN ZANZIBAR

TOREK
3. 2012
27. 0
03
o
b 20.00
ob
Kako demenca boli svojce, ne pa tistega, ki jo ima.
Gledališka skupina Izredni teater deluje v okviru društva Tombas iz
Litije že od oktobra 2007. V tem času je uprizorila dve avtorski gledališki predstavi: junija 2008 Naše edino bogastvo in marca 2010
Gnusni umori v cirkusu Vargas.
»Mamo ste pa kar živo pokopali?« je najnovejša predstava tega teatra
in govori o soočanju z demenco. Osrednji lik je stari oče, ki je čez
noč ostal brez žene, ki je skrbela zanj. K njemu se zaradi bolezni
in lastne denarne stiske preseli sin z družino, ki v tem vidi rešitev
za očetove in svoje težave. Družina kmalu ugotovi, da oče ni le
pozabljiv in zmeden, temveč da postaja vse bolj nepredvidljiv. Soočanje z demenco je prikazano skozi vrsto kratkih prizorov, ki slikajo
različno odzivanje družinskih članov na vse pogostejše in vse hujše
simptome, ki so zaradi narave bolezni vse bolj tragikomični. Družina je tako postavljena pred vprašanje, čigave težave naj rešuje,
očetove ali svoje? Predstavo o soočanju družine z demenco si boste
lahko ogledali v torek, 17. aprila 2012, ob 20.00 uri v Kulturnem
domu Trzin. Predstava je izven abonmajske ponudbe.
Besedilo in režija: Marko Djukić, Igrajo: Matic Konjar, Jan Lajovic,
Branka Hočevar, Neža Verdonik, Tanja Les, Zoran Štepic, Metka
Škrabec Šešok, Jan Merčon, Aja Kobe. Scenografija: Neva Vrba. Kostumi: Katja Rudolf. Pričeske: Nina Vozel. Oblikovanje luči: Aljoša
Vizlar. Glasba: Magrateja. Tehnik: Jure Končar. Oblikovanje tiskovin: Saša Kuder.
(bc)
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KULTURNI DOM TRZIN
VSTOPNINA: 2€

Gledališniki iz Črneč prihajajo
Društvo upokojencev »Žerjavčki« Trzin obvešča svoje člane in
občane, da že devetič prihaja v goste dramska skupina Črneče
s komedijo Georgesa Feydeauja »KROJAČ ZA DAME«. Predstava bo 24. marca 2012 ob 19. uri v dvorani KUD F.Kotarja
v Trzinu.
Vabljeni

Poziv zamudnikom

Člane DU »Žerjavčki« Trzin pozivamo, da poravnajo članarino za leto
2012, in sicer vsako sredo od 8. - 19. in četrtek od 8. – 13. v TIC-u.(bc)

Glasilo občine Trzin

O delovanju skupine Miki Miška ob peti obletnici

Prvi del: Začetek ni bil lahek!
Trzin ima na področju ustvarjanja gledaliških predstav že skoraj
90-letno zgodovino in zadnja leta je del te tudi Dramska skupina
Miki miška. Svoje prve igre, z naslovom Pepelka, so se lotili že
leta 2004, vendar jim ni uspela, prav tako neuspešni pa so bili pri
postavljanju predstav Lepotica in zver, Čarovnik iz Oza in Alica v
čudežni deželi. A dandanes je skupina zelo produktivna in napreduje iz leta v leto, poleg tega pa je tudi dobro zapisana pri ljudeh.
Do svoje prve premiere so prišli 18. maja 2007 s predstavo Trnuljčica, ki je nastala po motivih istoimenske risanke.
Zgodba se prične na dan slavja, v čast rojstva princese Aurore /Maruša Završnik/, na katerem se prikaže tudi čarovnica Zlohota /Karin
Lisjak/, ki novorojenki napove smrt pri šestnajstih letih. Na srečo
so na slavju prisotne dobre vile Flora, Favna in Fiona /Tanja Kobal,
Ajda Peterca, Laura Podobnik/, ki urok omilijo. Princeska tako ne
bo prezgodaj umrla, ampak bo le zaspala, dokler je s poljubom ne
reši princ njenih sanj /Nejc Lisjak/… V predstavi so nastopili tudi
Žan Valenčak kot kralj Stefan, Luka Lisjak kot kralj Nace, Lea Bolte kot kraljica, Patrick Podboršek in Matej Lisjak kot Zlohotina
pribočnika ter Anja Lipovšek kot glasnik. Predstavo so uprizorili v
avli OŠ Trzin. Režiral jo je Nejc Lisjak, pri tem pa mu je pomagala
Matejka Perne Lisjak. Kostumografija je bila delo Silvije Podobnik in Lili Bolte, scenografija Andreja Ručigaja in Antona Lisjaka,
frizure pa Vronke Završnik. Premieri sta sledili še dve ponovitvi, v
katerih je Zlohoto uprizorila Nina Novak Božič. Čeprav si je predstavo ogledalo le malo ljudi, so jo vsi sprejeli z odobravanjem in
prav zato se je skupina odločila, da to ne bo njihova zadnja.
Naslednje šolsko leto so se zato ponovno zbrali in se odločili
za uprizoritev igre Pepelka. Pridružilo se je tudi nekaj novih
članov, kot dodatek pa se jim je ponudila priložnost, da prvič
nastopijo na odru KUD-a Franca Kotarja, ki so jo z navdušenjem sprejeli. Premiera je bila 5. marca 2008; v glavnih vlogah
so se predstavile Natja Levec kot Pepelka, Aleksandra Kmetič
kot mačeha in Manuela Kompara kot dobra vila. Stari znanci
Nina Novak Božič, Matej Lisjak, Nejc Lisjak, Maruša Završnik,
Laura Podobnik, Luka Lisjak in Karin Lisjak so odigrali vloge
polsestre Anastazije, kralja, nadvojvode, miške Pepce, miške
Polonce, princa in Pepelkine mame, pridružili pa so se jim še
Neža Kompara kot mišek Papek, Eva Kralj kot mišek Pupek in
Nives Završnik kot polsestra Grizela. Pepelka ni bila povsem
klasična pravljica, ampak taka, bolj moderna. Še vedno je bil
glavni element predstave zlati čeveljček. Zgodba je povečini
ostala nespremenjena, a koncept predstave je bil humorističen
in muzikaličen. Še posebno smešni sta bili Pepelkini polsestri.
Kot kostumografka in scenograf sta zopet sodelovala Silvija Podobnik in Andrej Ručigaj, lučni in tonski mojster je bil Jure Lajovic. Ljudje so predstavo oboževali in o skupini se je začel širiti
dober glas, zato so Pepelko še velikokrat ponovili.

Kulturno društvo
V letu 2008 pa so sledile še štiri povsem nove produkcije, prva je
bila muzikal na Prešernovo balado Povodni mož. Del skupine ga
je, pod mentorstvom Marjane Galjot, pripravil ob kulturnem prazniku, nova ekipa pa ga je oživila novembra istega leta. Muzikal je
tesno sledil zgodbi prej omenjene balade, vseboval je celo nekaj
njenih verzov, kot glasbena popestritev pa so služile popularne
slovenske pesmi in znane pesmi iz ameriških muzikalov in filmov.
Kostume je naredila Silvija Podobnik, scenografijo pa nastopajoči.
V vlogi Uršike zale je nastopila Nika Manevski, nato Klementina
Lagoja, povodnega moža pa je sprva upodobila Aleksandra Kmetič
in kasneje Nina Goropečnik. France Prešeren je bil obakrat Nejc
Lisjak, sodelovali pa so tudi Tina Cah, Petra Kmetič, Teja Reven,
Amra Koštić, Ana Balažic, Ajda Križman, Tjaša Šinkovec, Patrick
Podboršek, Nina Novak Božič, Manuela Kompara, Tanja Kobal in
Laura Podobnik.
Druga predstava je nosila naslov Mojster Jaka in je bila v celoti izvedena v francoskem jeziku. Spremljala jo je živa glasba, ki so jo na
Orffovih glasbilih igrali nastopajoči sami. Mentorica te nepozabne
igre je bila Dragica Marinko. Naslovno vlogo je zaigrala Eva Kralj,
pridružili pa so se ji še Gaja Pencelj kot petelinček, Nina Jankovič
kot budilka, Neža Kompara kot sonce, Aleksandra Kmetič kot redovnica, Nejc Lisjak kot redovnik, Maruša Završnik in Tanja Kobal
kot sosedi ter Manuela Kompara in Laura Podobnik kot ciganki. Na
koncu je sledil tudi značilni francoski ples kankan.
V decembru istega leta so na oder postavili kar dve novi predstavi, imeli pa so tudi ponovitev uspešnice Pepelka. Od novih
predstav je bila najprej na ogled Angelček Zaspanček, ki je služila kot razvedrilo k miklavževanju, ki ga je pripravil KUD Franca Kotarja. Besedilo je prirejeno po slovenski pravljici Zvezdica
Zaspanka Franeta Milčinskega, ki že sama po sebi poudarja pomembnost poslušnosti do staršev, Angelček Zaspanček pa to še
bolj izpostavi. Glavno vlogo je odigrala mlada nadobudna igralka
Nina Jankovič, njene sestre Milo, Zalo in Drago pa Laura Podobnik, Natja Levec in Tanja Kobal. Druge angelčke so uprizorili Monika Jurše, Lea Razpotnik, Katja Kobal, Manuela Kompara, Ana
Balažic in Ajda Križman, kot sveti Peter je nastopil Nejc Lisjak,
kot glavni hudič, lucifer, pa Nina Goropečnik. Nives Završnik,
Nina Novak Božič, Aleksandra Kmetič, Klementina Lagoja, Maruša
Završnik, Maša Cerar Šimenc in Tjaša Močnik so uprizorili ostale
hudičke.
Druga noviteta je bila predstava Božična skrivnost, ki so jo 25.
decembra uprizorili v cerkvi sv. Florijana. Postavljena je bila v stilu
živih jaslic, kamor pa je seveda spadal tudi pravi dojenček, Eva Lisjak. Spremljali ste lahko zgodbo od Kristusovega rojstva pa do obiska pastirjev, ki so se mu prišli poklonit. Iluzijo božičnega večera so
pomagali ustvariti tudi Neža Kompara kot Marija, Nejc Lisjak kot Jožef, Manuela Kompara kot nadangel Gabriel, Ana Balažic kot Berta,
Monika Jurše kot nadangel Rafael, Maruša Završnik kot Marta, Nina
Jankovič kot nadangel Mihael, Lea Razpotnik kot Anton in Luka
Goropečnik kot Peter. Nastopajoče je spremljalo tudi korovsko petje, za kar so zaslužni Franci Banko ter pevska zbora Trio in Žolne.
Da, takšni so bili začetki…
Melita Novak
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Uspešen počitniški smučarski tečaj
V tednu zimskih počitnic je Smučarsko
društvo organiziralo smučarski tečaj za
trzinske malčke. Na tečaju so se pod budnim očesom domačih trenerjev učili in
naučili smučarskih osnov. Tečaji so potekali tako v dopoldanskem kot popoldanskem času, udeležba na tečajih pa je bila
zadovoljiva, saj se je vsakega termina
udeležilo 8 otrok-tečajnikov. Tečaj je bil
zgledno speljan, otroci so se veliko naučili, na koncu tečaja so se izkazali skoraj
kot profesionalni smučarji...

Tudi starejši smučarji se ne
dajo
V četrtek, 16.2.2012, se je na prvenstvo
upokojencev gorenjske regije v veleslalomu odpravila tudi trzinska reprezentanca.
Med napovedanimi osmimi trzinskimi
člani so žal zaradi poškodb iz prejšnjih
tekmovanj kar štirje reprezentanti morali
ostati doma. Kljub okrnjeni udeležbi so
naši smučarji dosegli dobre rezultate in
domov prinesli eno bronasto medaljo.

Če ne bi bilo zime, pomlad ne bi bila tako prijetna

Sprva je kazalo, da z letošnjo zimo ne bo
nič, in kar se tiče snežnih padavin, smo bili
oaza sredi dobro zasneženih sosednjih držav. Februarja pa je mrzla kraljica še kako
pokazala zobe, in sicer z zelo nizkimi
temperaturami, ki za rastline niti niso tako
škodljive, če seveda niso predolgotrajne,
kot so bile letošnje. Ljubitelji vrtnarjenja in
rastlin se sicer zavedamo, da je zima nujen
življenjski ciklus v naravi, in tako smo v
mesecu svečanu raje obtičali v toplih sobah
in se čustveno pripravljali na prve znanilce
pomladi.

Ko bo izšel ta Odsev, bomo ravno uradno
vstopili v koledarsko pomlad, meteorološka
pa je že od prvega marca. Vrnejo se ptice
in vetrič prinaša vonj toplega zraka in pomladnih dišav. S prebujanjem narave se
tudi v ljudeh zbujajo čustva in hrepenenja,
v »naši« generaciji se predramijo spomini
in seveda tudi kronične bolezni. V mesecu
marcu pa se spomnimo oz. se spomnijo,
vsaj uradno, tudi žena in mater. Ob tej priliki podarimo in dobimo predvsem lončnice,
ki naš dom obarvajo in vanj prinesejo veselje. Rože z barvami, oblikami in vonjavami
navdušujejo že od nekdaj, saj jih podarimo
bližnjim, z njimi počastimo goste, podarjamo jih ob rojstvih in s cvetjem pospremimo
umrle na poslednjo pot.
Na nekaterih vrtovih že cvetijo prvi znanilci
pomladi: zvončki, telohi, jarice, iz zemlje
silijo tudi že narcise in tulipani. Upajmo le,
da ne bo snega takrat, ko bodo zacveteli.
Na gredicah in v koritih, ki smo jih jeseni
zasadili z mačehami, bodo te ob toplih
sončnih žarkih bujno zacvetele, če jim le

ni letošnji prehud mraz škodoval. V času ko
prihaja pomlad in odhaja premrzla zima,
lahko uporabimo kot lončnice ciklame, ki
jih zasadimo v okenskih koritih ali v posodah pred vhodom v hišo. So v pisani paleti
barv, od bele, roza, vijolične in rdeče, ter
v različnih velikostih, od zelo majhnih pa
vse do zelo velikih in bujno cvetočih. Paziti moramo le, da temperatura ne pade pod
-5 stopinj Celzija. Druge primerne in spremljevalne rastline, s katerimi si obarvamo
korita in pust zgodnjepomladni vrt, so še
barvne trobentice oz. primule, ki cvetijo v
živih barvnih odtenkih. Lahko so rumene,
ciklamne, modre, vijolične, rdeče in seveda
umirjeno bele. Mačehe so tudi primerne za
ponovno zasaditev, so pa drobnocvetoče,
bolj trpežne od velecvetnih. Ko dodamo
še modre, roza in bele spominčice, nam
ob pogledu na našo zasaditev zaigra srce.
Pri teh prvih zasaditvah, ko smo lačni barv
in cvetov, poznavalci pravijo, da so lahko
rože in barve pomešane, kot so pomešani
vzorci na “ciganskih kiklah”.
Dunja Špendal

Zbiralna akcija »Spravimo tekstilne materiale iz odlagališč«
V šolskem letu 2011/2012 po osnovnih
šolah Gorenjske in Osrednje-slovenskega
območja izvajamo akcijo “Spravimo tekstilne materiale iz odlagališč”, s katero
otroke poučujemo, da se tekstil lahko ponovno uporabi/predela/reciklira.
Spomladanski del zbiralne akcije bo potekal: 2.4.2012, 6.4.2012 pred OŠ Trzin
Zbirali bomo:
- oblačila (otroška, moška, ženska)
- posteljnino, odeje, rjuhe, pregrinjala
- namizne prte iz blaga
- brisače
- plišaste igrače
Prednosti zmanjšanja tekstilnih odpadkov
se bodo pokazale predvsem v:
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- zmanjšani potrebi po večjih odlagališčih;
- zmanjšanju onesnaževanja, saj se za obdelavo tekstila uporabljajo različne kemikalije in
- varčevanju z energijo.
V povprečju vsak Slovenec letno zavrže
okoli 14 kilogramov oblačil. Dejstvo, da
pol kilograma odvrženih oblačil ustvari
26 kilogramov ogljikovega dioksida, pa
je pripeljalo do vedno bolj priljubljenega
recikliranja oblačil.
Zavržene tekstilne materiale oziroma oblačila se porabijo na naslednje načine:
- 60 % gre v ponovno uporabo, to pomeni, da jih uporabljajo ljudje, ki si novih
ne morejo privoščiti.

- 15 % se jih uporabi kot krpe za brisanje,
- 15 % se jih uporabi v tekstilni, papirni in
avtomobilski industriji (odlagalne po
lice, predpražniki...) ter
- 10 % je odpadkov in končajo na odlagališčih oziroma se jih sežge.
Če bo akcija uspešna, bomo nekaj sredstev namenili tudi organizacijam, ki potrebujejo našo pomoč. Ker smo prijatelji narave, otrok in živali, bomo s tem pomagali
organizaciji, ki skrbi za veselje otrok po
bolnišnicah, ter zavrženim živalim.
Prevetrimo naše omare, naj zadihajo, in
skupaj naredimo nekaj za naš planet in
prihodnost naših otrok.

Kritično oko Trzinsko

Glasilo občine Trzin

Zelo malo je potrebno za lepši kraj
Šestega marca smo krajani lahko videli nekaj zelo zanimivega in
pohvalnega. Delavci podjetja Prohorto s.p. so po nalogi podjetja
Hidrotehnik odstranjevali veje ob Pšati od mostu pri šoli do Ljubljanske ceste. Pohvalno in zanimivo, vendar samo do pogovora z
delavci, ki so povedali, da je to tudi vse. V svoji naivnosti so krajani
mislili, da je končno na vrsti ureditev celotnega obrežja Pšate od
Kraljevega mostu do Ljubljanske ceste. Pa nič od tega. Pšata bo še
vedno nevarna ob vsakem dežju, in kdor poplav ni doživel, ne ve,
kako to izgleda, koliko je škode in nepotrebnega dela, kakšno je
razočaranje ljudi, ki se jim to zgodi, zato odgovorne zopet pozivamo, da čim prej uredijo to zadevo.
Ležeča ovira na Jemčevi cesti pri hiši št. 45 je zelo nevarna. Pri
pluženju tistih nekaj cm snega je delovni stroj poškodoval ležečo
oviro, ostanki le-te pa še vedno ovirajo pešce in voznike, vijaki, ki
so še vedno priviti v asfalt, pa štrlijo nekaj centimetrov iz asfalta in
mimogrede lahko poškodujejo pnevmatiko avtomobila. Enako je
pred Habatovim mostom. Stanovalci ob Jemčevi cesti, predvsem
tisti, ki imajo otroke, pa se pritožujejo, da sedaj jutranji dirkači vozijo s hitrostmi, ki niso normalne. Zato si krajani želijo ležeče ovire,
ampak tiste prave, asfaltirane, ker edino le-te malo zaustavijo nekulturne voznike. Lahko pa bi občinska uprava angažirala redarje,
da bi kontrolirali hitrost, obenem bi lahko kontrolirali tudi semaforje, ker zjutraj marsikdo vozi pri Jan baru kar v rdečo. Najbrž bi
to obogatilo občinski proračun in ne samo pobiranje » parkirnine«
kot do sedaj.
Nasproti rojstne hiše Marjance Ručigaj je občinsko zemljišče katastrofalno neurejeno. Plastična ograja je potrgana, visi v razne smeri,
podprta je s koli, ki sežejo skoraj na cesto in so nevarni za promet,
da o plevelu, ki raste tam in opleveli vsa sosednja zemljišča, sploh
ne govorimo.
Že v januarski številki Odseva smo pisali o poti med novim Trzinom in industrijsko cono. Sedaj je sneg skopnel in se v gozdu pri
Kalcerju vidi drog, ki je preprečeval vožnjo avtomobilom po tistem
makadamu, pa ga je nekdo izruval in vrgel v gozd poleg poti. Bilo
bi umestno, da bi ga čim prej postavili nazaj ali kako drugače uredili tamkajšnji promet, saj so pešci večkrat v nevarnosti.
Še nekaj metrov naprej proti Kalcerju je nekdo odvrgel oblazinjeno
pohištvo. Nabrž si je pripravil pomladansko gozdno uto. Izgleda

Kratka humoreska z dodanim resnim vprašanjem

Živina na cesti

Nevarna ležeča ovira

Odstranjevanje vej ob Pšati

zelo grdo. Taki nevestneži naj se zamislijo in nehajo odmetavati
stvari v gozdove, v obcestne jarke in celo na mokrišča. Naravo imamo samo eno in zanjo moramo vsi dobro skrbeti.
Cestni robovi po ne tako hudi zimi so ostali polni peska, kar eni najbogatejših občin ni v čast. Lahko bi organizirali ljudi preko javnih
del in tako pomagali tudi nezaposlenim k boljšemu koščku kruha.
Zelo malo je potrebno, da se uredi veliko stvari, samo hoteti je
treba. Krajani občine Trzin verjamemo, da ima občinska uprava
posluh za takšne zadeve in da bo vse v najkrajšem času urejeno, saj
vendar vsi radi živimo v lepem in prijetnem okolju.

Ampak morda je pa vseeno nastopil čas za postavitev novega prometnega znaka, in to zaradi varnosti voznikov in z željo, da kdaj ne
bodo preveč presenečeni nad »bližnjim srečanjem« …
Sem in tja se namreč zgodi (obvezno v nočnih urah), da po cesti
prikoraka kakšna krava. Ja, čisto zares – tista prava, z »organom za
proizvodnjo mleka«, ki mestnim otročajem slej ko prej podre predstavo o tem, da mleko delajo v trgovini …
Bralec nam je pokazal, kako izgleda, ko kakšna od teh »neposrednih
proizvajalk mleka« svoj korak usmeri še na kakšno bližnjo gredico (kjer npr. poganja ravnokar posejani motovilec ...). Novonastale
luknje bi sicer bile morda primerne za sajenje krompirja - ampak
lastnik gredice tega tam ni želel ...
Kako rešiti problem (in da istočasno ne bo več zahteve po postavljanju novega prometnega znaka)?

Še nedolgo nazaj smo spremljali pravi spopad dveh idej - naj bo
»stari Trzin« spremenjen v »enosmerni raj« ali ne … No, zmagala je
praktična kmečka pamet in staro naselje je pomahalo v slovo preštevilnim prometnim znakom, ki so večini domačinov (in seveda tudi
večini njihovih gostov) močno kravžljali živce.

Po tuhtanju o tem in onem se nam je porodila genialna ideja: bi
lastnik morda lahko vsak večer pogledal, če so vrata hleva zaprta?
Mukoslav Teličnik (naslov v uredništvu)
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Mini reportaža z 9. valentinovega malonogometnega turnirja

Domačini znova med najboljšimi, naslov prvič v Loko! »Pekel« tudi tokrat upravičil svoje ime! – Kazenski streli à
la Hitchcock! – Si domači upi v kratkem res lahko obetajo
prvo občinsko priznanje?!
»V Trzinu nič novega,« bi rekli poznavalci nogometa, in to v
še kako pozitivnem smislu! Drugo februarsko soboto je več
kot sto nogometnih zanesenjakov že deveto leto zapored zasedlo veliko športno dvorano treh imen (Pekel, Ringelšpil ali
Karuzel), vsem nam prisrčne domače telovadnice OŠ. Naš kraj
je namreč znova gostil najboljše žogobrce od blizu in daleč
na tradicionalnem Valentinovem malonogometnem turnirju,
12 moštev pa se je za lovoriko najboljšega v Trzinu pričelo
meriti v kvalifikacijskih skupinah že v zgodnjih jutranjih urah.
Med najboljšo četverico so se (navkljub kroničnim težavam s
kadrovsko zasedbo in kratko rezervno klopjo zavoljo številnih poškodb, bolezni ter službenih odsotnosti, ki so dodobra
zredčile njihove vrste) prepričljivo ter na veliko veselje številnih navijačev tudi tokrat uvrstili domačini in organizatorji
hkrati, zasedba Pekos pub - Luka Gubenšek, Aleš Šifrer, Kobra, Matic Kociper, Gregor Krevs in Borut Papič. Omenjeni
športniki se lahko izprsijo z dejstvom, da so najtrofejnejša
ekipa tekmovanja (dvakrat šampioni, srebro in bron, vedno
v izločilnih bojih ter še nikoli uvrščeni slabše od petega mesta!!) in zato nasprotniki proti njim igrajo še posebej zavzeto
(do potankosti analizirajo njihove tekme, prilagajo taktiko,
provocirajo z nešportnim obnašanjem...). Vendarle pa: naši
upi z motivacijo nikoli niso imeli težav, zato so si porazdelili naloge in zadolžitve, racionalno razporedili kondicijo ter
se ustrezno psihološko pripravili. »Za koga zmagujemo – ZA
TRZIN!« je nato zadonelo iz njihove slačilnice, na igrišču so
pustili srce, svoje pa sta dodali še Fortuna in imenitno vzdušje
na tribunah. Na tem mestu moramo pohvaliti izjemno domačo publiko, ki je dodobra napolnila tribune ter bila z zglednim športnim navijanjem za vsa sodelujoča moštva še t.i.
dodana vrednost imenitnega nogometnega praznika.
Zanimivost in svojevrsten mik končnih obračunov so bili zagotovo kazenski streli (izkazali so se za pravi triler; za tiste
z dobrimi živci, mnogi pa so si pogrizli nohte), ki so zaradi
neverjetne izenačenosti ekip v sklepnih obračunih odločili
polfinalni tekmi. Ti sta bili zato na nek način celo bolj zanimivi od samega finala, v katerem so si svoj prvi naslov s tesno
zmago z 2:1 nad domačini priborili igralci Loke. Srebro je
tako pripadlo Pekosom, tretji so bili Počene gume in četrti
moštvo IRobot. No, ob zvoku sirene, ki je ob 20.00 napovedala konec celodnevnega tekmovanja, pa se je začelo...
Dvorana je dobesedno ponorela, mnogi zanesenjaki so našli
vrzeli v varovalni ograji ter se skupaj s svojimi junaki pričeli
veseliti kot otroci! Enim igralcem se je ob zvokih harmonike
plesalo ta hitro polko, drugi so se obnemogli sesedli na tla,
tretji so se poljubljali z oboževalci, prav vse pa so preplavile
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nebrzdane emocije in po Ringelšpilu je odmevalo »Trzin, Trzin, Trzin !!« Pokali so se dvigali visoko (izpod stropa se tudi
tokrat zaradi recesije žal niso usuli konfeti in baloni v obliki
srčkov), izmenjevale so se prepotene majice, iz častne lože so
mahali v pozdrav, firbci so nabirali avtograme, ramena so se
šibila pod trepljaji, potrebno je bilo izkoristiti fototermin, na
vrsti so bile izjave za medije, nazdravljalo se je tudi s penino,
nihče ni hotel domov... Vsi, ki ste bili priče veličastnemu dogodku, boste ta nepozaben zaključek zagotovo še vsaj stokrat
podoživeli!! In prav je tako.
Naši so na koncu pospravili prizorišče spektakla, ugasnili luči
ter za seboj zaklenili vrata. Preostanek večera so nato izkoristili za kratek oddih in proslavljanje uspeha (za sponzorstvo
se zahvaljujejo Gorazdu Završniku), nato pa jih zopet čakajo
služba, treningi, tekme, služba, treningi,... Fantje, kapo dol!
Aleš Šifrer, kapetan ekipe Pekos pub: »Na lastne oči ste lahko videli, kako Trzin živi in diha s turnirjem! Kaj naj rečem,
enostavno nimam besed - navzlic težavam je Valentinov
spektakel še enkrat več upravičil vloženi trud. Mislim, da smo
z doseženim lahko vsi skupaj zadovoljni, tudi v bodoče pa
bomo skušali prikazati všečno igro, naš zaščitni znak, a časa
za počitek ne bo, saj nas že v kratkem pričakujejo novi izzivi.
Ta praznik nogometa je naše darilo izjemni trzinski publiki,
ki je naš šesti igralec in dodatni motivator. Še vedno upamo,
da bomo lahko nekoč naslov najboljšega osvojili tudi v novi
dvorani,« je zaključil Aleš.
Valentinov turnir, ki ga je na veliko zadovoljstvo vseh nastopajočih tudi letos brezhibno vodil natančni in avtoritativni sodnik Andrija Petrovič, je tako znova čudovito uspel ter
ponesel ime naše občine v širjave, športni zanesenjaki pa so
prijetno sobotno druženje nadaljevali v Pekos pubu, kjer je
potekala slavnostna podelitev odličij in priznanj, poskrbljeno
pa je bilo tudi za domiselno animacijo ter nepogrešljivi tretji
polčas. Prijatelj Trzina, dolgoletni športni komentator in novinar RTV Slovenija Tom Lajovec pa bi ob tem zagotovo dodal: »Sijajni organizatorji, sijajne razmere, sijajni tekmovalci,
sijajni rezultati, sijajna prireditev!«
In še tiha želja domačih nogometašev: morda se ob razmišljanju »komu letos podeliti katero izmed občinskih priznanj«,
kdo vendarle spomni nanje ali jih celo predlaga zanj? Prepričani smo, da ga zares zaslužijo, kajti: »Za koga zmagujejo
– za TRZIN!!«
Za Odsev ekskluzivno iz »Karuzela«, Gašper Ogorelec

Planinstvo
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Kratke novičke iz PD
29. redni občni zbor PD Onger Trzin

29. redni občni zbor trzinskih planincev bo v četrtek, 22. 3., ob
18. uri v dvorani Marjance Ručigaj. Pregledali bomo delo v preteklem letu in predstavili načrte za letošnje leto.
Po občnem zboru (ob 19. uri, prost vstop) pa obiskovalce čaka
poslastica: ogled igrano-dokumentarnega filma Sfinga.
Film na simpatičen in izviren način primerja prvenstveni (Ante
Mahkota, Peter Ščetinin leta 1966) in prvi prosti vzpon (Grega
Kresal - ki bo na tokratni projekciji tudi prisoten - in Miha Kajzelj
leta 1995) v smeri Obraz Sfinge, ki se nahaja v najbolj markantnem delu triglavske severne stene. Z estetskimi in dih jemajočimi
posnetki predstavi lepo in mogočno okolje simbola slovenstva z
mistično Sfingo na čelu ter vse štiri protagoniste obeh ključnih
vzponov, ki ju ločuje obdobje treh desetletij. Osrednja zgodba
gledalca popelje od priprav alpinistov na vzpon, po poti do stene
in preko nje, vse do tako želenega vrha. Na vrhu Sfinge pripoved
filma doživi veličastni zaključek. Le najbolj predanim je dovoljeno plezati tam. Skozi film spoznavamo, koliko srčnosti, časa,
volje, moči in vere v cilj je bilo potrebno, da je Sfinga končno
pustila razrešiti svojo uganko in kdo vse so bili njeni junaki, ki so
premikali meje mogočega.
Priprave na snemanje filma Sfinga so trajale tri leta, film so snemali od avgusta do oktobra 2010, luč sveta je ugledal marca 2011.
Glavnina snemanja je potekala v Sfingi, ostale prizore so posneli
še v Ljubljani, v Dolini Vrata, na Vršiču in na Mangrtskem sedlu.
Lepote Triglavskega narodnega parka prikazujejo tudi posnetki
iz zraka.
Po projekciji sledi sproščeno kramljanje z vodjem projekta Sfinga
Gregom Kresalom, medtem pa boste v predverju dvorane že lahko poravnali društveno članarino.
Vabljeni na občni zbor in projekcijo filma Sfinga!

2. tekma Zahodne lige

V soboto, 10. marca, je bila v organizaciji ŠPO Radovljica na
sporedu 2. tekma Zahodne lige v sezonu 2012. Tekma na balva-

nih običajno za naše tekmovalce predstavlja najtežjo nalogo - saj
sami, žal, balvanske stene nimamo, in tako plezalci izkušenj v
plezanju po balvanih nimajo. Tokrat so na tekmi naše društvo
zastopali Tim Krašovec (18. mesto med mlajšimi dečki) in Nina
Rems (36. mesto) in Tjaša Jankovič (37. mesto) med mlajšimi deklicami.
V tem mesecu sledijo tekmi v Žirovnici (težavnost) in na Jesenicah (hitrost).

Po Šumberku

V soboto, 10. 3., je osmerica mladih trzinskih planincev pod
vodstvom dveh »reaktiviranih veteranov« (Irena, Emil) svoj korak
usmerilo na »domžalski« Šumberk. Hrib res ni visok, a je kratkim nogam vendarle ponudil nekaj hoje in zanimivih pogledov.
Ogledali smo si vse zanimivosti, ki smo si jih ta letni čas lahko. V
veliko pomoč obiskovalcem Šumberka je vodnik po gozdni učni
poti, katerega lahko »snamete« tudi na naši spletni strani.
Prav tako pa si na spletni strani www.onger.org lahko snamete
»Program dela PD 2012«. Z njim vas vabimo na naše prihodnje
akcije.
Emil Pevec

Kljub črnogledim napovedim Žerjavčki zadovoljni
Leto je minilo in prvi petek v marcu smo se člani DU Žerjavčki
zbrali, da še uradno izvemo, kako smo delovali in poslovali v
preteklem letu ter potrdimo delovni načrt društva za to leto. Že
po tradiciji je pred uradnim začetkom zapel naš pevski zbor.
Zbora se je udeležilo kar 115 članov, predsednik društva gospod Franc Pavlič pa je uvodoma pozdravil tudi goste iz sosednjih društev upokojencev - iz Moravč, Domžal, Mengša, Kamnika, Radomelj, Doba in Vira, ter podpredsednika pokrajinske
zveze gorenjske regije, predsednico medgeneracijskih skupin iz
Trzina in našega podžupana.
Iz poročil predsednika, blagajničarke, tajnice ter predstavnikov
nadzornega odbora in častnega razsodišča je bilo mogoče razbrati, da je bilo poslovanje društva v preteklem letu finančno
uspešno pa tudi pestre društvene dejavnosti so zadovoljile večino od aktivnih članov. Prisotni smo potrdili vsa podana poročila
in tudi spremembo plačila članarine. Prvi sklep je bil, da bo
letos članarina še naprej znašala 8 EUR, v naslednjih letih pa
naj bi se povišala, najprej leta 2013 na 9 EUR, leta 2014 pa na
10 EUR; toliko plačujejo tudi člani v veliki večini sosednjih društev. Udeleženci srečanja pa smo sprejeli tudi sklep, da morajo

zdaj tudi člani, stari nad 80 let, plačevati članarino, česar so
bili doslej oproščeni. Predsednik je napovedal tudi neugodne
spremembe pri organizaciji izletov, čeprav upamo, da se, kot
pravi pregovor, “nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha”.
Upamo, da se bodo odgovorni spametovali in bodo za društva,
ki delujejo prostovoljno v korist svojih članov, omilili zahtevane
pogoje.
Med razpravo so se k besedi s svojimi pozdravnimi govori prijavili gostje, ki so ob tem napravili kratke primerjave njihovega
dela z delom našega društva, ob tem pa izrekali predvsem pohvale delovanju in aktivnostim našega društva. Pred zaključkom
uradnega dela je predstavnik ZDUS-a v zahvalo za dolgoletno
požrtvovalno delo podelil priznanja Olgi Stopar, Francu Bardorferju, Janezu Štebetu in Franciju Zupanu. Prisotni so se jim zahvalili tudi z bučnim aplavzom.
Po uradnem delu smo nadaljevali druženje ob dobri pogostitvi
in prijetnem klepetu, nekateri pa so se tudi zavrteli.
Dunja Špendal
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Denarna pomoč ob rojstvu otroka in darilo Občine Trzin
Zaradi varstva osebnih podatkov, ki ga ureja Zakon o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), Občina ne sme
več brez dovoljenja pridobivati podatkov o tem, kdaj in v kateri
družini se je rodil otrok, in staršem novorojenca na dom pošiljati čestitk in obvestil o možnosti pridobitve pomoči ob rojstvu
otroka.
Starše novorojencev, ki bi želeli dobiti darilo ali socialno pomoč
ob rojstvu otroka, pozivamo, da z dopisom obvestijo Občino o
rojstvu otroka in izbiri darila ter oddajo vlogo za enkratno denarno socialno pomoč ob rojstvu otroka.
Do enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka je po
sprejetih Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/2003) upravičena družina,
katere skupni dohodki, ki so osnova za izračun dohodnine, v
preteklem letu ne presegajo 1.669,17 EUR bruto mesečno na
družinskega člana.

Starši novorojenih otrok lahko zaprosijo tudi za eno od naslednjih daril:
- enoletna naročnina na eno od izbranih revij: Mama; Moj
malček
ali
- eno od knjig: Moj prvi album; Otrokovo prvo leto; Otroci,
otroci; Otroške bolezni.
Knjige so na ogled na vložišču Občine Trzin. V primeru, da katera od revij oz. knjig pri ponudniku ni na voljo, Občina lahko
staršem ponudi drugo revijo oz. knjigo.
Za dodatne informacije smo vam na voljo osebno v času uradnih ur ali na telefon: 01/564 45 44.
Občina Trzin

Upravičenec je eden od staršev novorojenca, ki ima skupaj z
novorojencem stalno prebivališče v Občini Trzin.
Višina enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka znaša 208,65 EUR.
Rok za vložitev vloge je tri mesece od dne otrokovega rojstva.
Vlogo vložite na naslov Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236
Trzin.

Brezplačna informativna brošura

Kako do varne starosti?
V informacijskem centru spletnega portala VARNA STAROST je
luč sveta ugledala prva brezplačna brošura, v kateri so zbrana
dejstva o možnostih preživljanja varne starosti. Posreduje vam
osnovne informacije in ključne povezave. Predstavlja in priporoča mnogo aktualnih projektov, namenjenih starejšim in njihovim
svojcem.

Vaš vodič
Brošura predstavlja vodnik za obdobje pred upokojitvijo in po
njej, z nasveti za aktivno preživljanje najlepših let in usmeritvami,
na koga se lahko obrnete, ko ne zmorete več vsega sami. Ponuja
odgovore na vprašanja: kako čim dlje ostati doma? Za koga so
primerna oskrbovana stanovanja? Kako do postelje v domu za
starejše?
Če je še pred nekaj leti veljalo, da predstavljajo domovi za starejše edino rešitev za preživljanje pozne starosti, seveda ob neskončnem čakanju na vrsto, danes temu zagotovo ni več tako. Vse
bolj se zavedamo, da se domovi med seboj razlikujejo, veliko je
govora o oskrbovanih stanovanjih, moderno je razpravljati o pomoči na domu, oskrbi na daljavo in telemedicini. Ampak, kaj to
zares pomeni, kje dobiti točne informacije in konkretne ponudbe,
ko jih potrebujemo?
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Brošuro lahko virtualno prelistate na spletnem mestu www.varnastarost.si, prek e-pošte info@varnastarost.si ali številke 080 22 46
pa si jo lahko naročite tudi v tiskani obliki. Brošura je brezplačna.

Varna starost na spletu
Statistika dokazuje, da je internetna pismenost tudi med starejšimi v hitrem porastu. Na spletu lahko najdemo neznansko število
strani in ponudb, a le nekatere so namenjene prav slovenskim
upokojencem. Portal VARNA STAROST vam ponuja pregledno
urejen izbor.
V posebni rubriki »Starejšim prijazne družbe« nam uredništvo
predstavlja nekatera podjetja, ki še posebej izstopajo pri prilagajanju svoje ponudbe in prepoznavi starejših, kot pomembne
ciljne skupine. Preberete lahko o teleoskrbi, novem projektu podjetij Pza, Pacient in Telekom Slovenije, o 45 letnem delovanju
Skupnosti socialnih zavodov, o popustih, ki jih prinaša kartica
Diners Club - ZDUS, o depozitih Volksbank in ugodnostih, ki jih
starejšim nudi Avtohiša Real in drugih.
Vabljeni k branju, k ogledu spletnega portala www.varnastarost.si
in če želite (p)ostati obveščeni, k prijavi na e-novice.
VARNA STAROST
tel: 080 22 46, e-pošta: info@varnastarost.si, www.varnastarost.si
Peter Arčon, vodja projekta

Strelci
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Strelske novice

S kolajnami z državnega šolskega prvenstva
V soboto, 12., in v nedeljo, 13. februarja, je
v Ljubljani na centralnem strelišču ob Dolenjski cesti potekal finale državnega prvenstva osnovnošolskih ekip v streljanju z zračno puško. Na letošnjem tekmovanju so prvič
tekmovali tudi v mlajših kategorijah. Predpisane norme za državno prvenstvo je izpolnilo kar 13 učencev in učenk iz OŠ Trzin.
Ekipa starejših učenk, letnik 1997 in 1998,
v sestavi Neža Praprotnik (163 krogov),
Suzana Lukić (184 krogov) in Saša Javorac
(171 krogov) je ponovila lanski uspeh z
osvojitvijo drugega mesta. Za zmagovalno
ekipo iz Ljutomera so dekleta zaostale le
za dva kroga. Med posameznicami je Suzana Lukič z odličnim dosežkom 184 krogov osvojila 3. mesto in bronasto kolajno.
Na tekmovanje se je prvič uvrstila tudi ekipa
fantov, ki pa zaradi opravičenega izostanka
enega tekmovalca ni bila uvrščena, in sta
oba preostala tekmovalca nastopala le v
posamični konkurenci. Žan Močnik je z rezultatom 164 krogov osvojil 25. mesto, Tim
Mušič pa je bil z enakim rezultatom 26.

Ekipa mlajših učenk: Taja Pezdir, Eva Mušič in Maša Zorman

Svoj prvi strelski nastop na državnih prvenstvih je odlično opravila tudi ekipa mlajših
učenk, letnik 1999 in 2000. Ekipa v sestavi Maša Zorman (181 krogov), Eva Mušič
(172 krogov) in Taja Pezdir (163 krogov) je
morala tekmovati v enotni konkurenci s fanti, osvojila pa je 7. mesto med 15 ekipami.
Med posameznicami pa je srebrno kolajno
za doseženo drugo mesto osvojila Maša
Zorman, ki je nastreljala odličnih 181 krogov. Poleg omenjenih tekmovalk so med
posameznicami nastopile še Ana Slamič,
Manca Rakun in Katja Kobal, ki so prav
tako opravičile svoj nastop na tekmovanju.
V najmlajši kategoriji učenk, letnik 2000
in 2001, je šolo zastopala le ena tekmovalka, in sicer Kaja Zorman, ki je s 164 krogi le za krog zgrešila bronasto kolajno in
osvojila 4. mesto.
Mentor: Franc Brečko

Suzana Lukič na zmagovalnem odru z Rajmondom Debevcem

Spodbudne ocene ZB NOB Trzin
Letos smo občni zbor našega združenja opravili 13. februarja v
dvorani KUD-a Franca Kotarja, zbora pa se je poleg 34 članov
združenja udeležil tudi župan Občine Trzin Tone Peršak, ki je
ob pozdravu prisotnih pozitivno ocenil delovanje našega združenja v kraju in dobro sodelovanje z Občino.
Ob poslušanju poročil in med razpravo smo ocenili delo združenja v preteklem letu; imeli pet sej izvršnega odbora z nadzornim

in dve seji pripravljalnega odbora za izvedbo majskega, že XIII.
tradicionalnega srečanja borcev in simpatizerjev NOB. Da je to srečanje priljubljeno širše, je pokazala prisotnost 19 praporov in predstavnikov organizacij ZB NOB z domžalskega, kamniškega in tudi
bližnjega ljubljanskega območja, s katerim je bil Trzin med NOB
tesno povezan. Uspešno je bilo tudi naše večletno prizadevanje za
podelitev posebnih priznanj ZZB NOB Slovenije praporščakom,
katerega je lani prejel naš dolgoletni praporščak Ivan Solce.
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Povečali smo tudi naše članstvo na 68. Naj povemo, da je Združenje pred štirimi leti štelo 47 članov. Vsi tudi redno poravnavajo članarino. Na zboru smo se s trenutkom tišine poklonili
spominu na lani preminulega našega najstarejšega člana Matevža Štefeta.
V preteklem letu, ko smo praznovali 70-letnico ustanovitve OF,
smo tudi obnovili črke na spominskem obeležju trzinskih žrtev
NOB pred osnovno šolo.
Med letom smo se udeležili spominskih slovesnosti, posvečenih dogodkom iz NOB, kjer je bil prisoten naš praporščak,
sam ali s predsednikom, nekaterih vidnejših prireditev pa so
se v večjem ali manjšem številu udeležili tudi drugi članini našega združenja. Med drugim smo tako bili na Oklem
nad Ihanom, na Menini planini, na Šipku nad Gabrjem, v
Komendski dobravi, v Rudniku pri Radomljah, na Hrastovcu
nad Dobom, na Prevojah in v Češnjicah v Tuhinjski dolini, v
Moravčah, na Sv. Mohorju, na Tisju, na Golem nad Kureščkom, v Črnučah in v Rašici. Odzivali smo se na vsako vabilo
ZB NOB.

Kot vsako leto smo imeli tudi komemoracijo ob dnevu spomina na
mrtve ter obiskali » naša » tradicionalna spominska obeležja NOB.
Poleg rednega sodelovanja na vseh sejah Glavnega odbora ZZB
NOB Slovenije smo sodelovali tudi na vseh sejah Pokrajinskega
sveta osrednjega slovenskega območja, v katerem so poleg nas
tudi ZB za vrednote NOB iz Domžal, Mengeša, Moravč, Lukovice, Kamnika in Litije.
Lani smo izvedli tudi izlet v Idrijo, si ogledali rudnik in obiskali
bolnico Franjo.
Med letom je tajnica našega združenja v znak pozornosti pošiljala članom pisne čestitke ob rojstnih dnevih in voščilnice ob
dnevu žena in za novo leto.
Ob koncu zbora smo sprejeli še finančno poročilo, ki je pokazalo
manjši presežek, in v nadaljevanju še vsebinski program dela ter
finančni načrt za leto 2012, z osrednjo nalogo, in sicer XIV. tradicionalno srečanje borcev in simpatizerjev NOB, v soboto, 12.
maja 2012.
Jože Kosmač

Obvezno cepljenje psov

Steklina - Rabies

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Veterinarska uprava RS, izdaja pravilnik o ukrepih za
ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline. Na podlagi tega pravilnika bo tudi letos v Občini Trzin splošno cepljenje
psov proti steklini po sledečem razporedu:

Steklina je virusna bolezen, ki jo povzroča Lyssa virus iz družine
Rhabdoviridae in povzroča vnetje centralnega živčnega sistema.
Bolezen se prenaša preko ugriza okužene živali, ki virus izloča
s slino, možna pa je tudi okužba z neposrednim stikom poškodovane, opraskane kože ali sluznice s slino pa tudi s cerebrospinalno tekočino ali živčnim tkivom. Spada med zoonoze, kar
pomeni, da se prenaša iz živali na ljudi. Glavni prenašalci bolezni
so mesojedi in cibetovke ter tudi netopirji. Klinični znaki so lahko
pri posameznih vrstah živali različni, večinoma pa se pojavljajo:
spremembe v obnašanju, anoreksija, strah pred ljudmi, umikanje
v samoto, razdražljivost, agresivnost, fotofobija, krči, nezmožnost
požiranja, slinjenje in penjenje okoli ust, paraliza telesa in posledično smrt. Steklina je bolezen, ki je neozdravljiva in po pojavu
kliničnih znakov vedno vodi v smrt. Razširjena je po celem svetu,
edina prava zaščita pa je cepljenje. V Sloveniji je večina primerov stekline ugotovljena pri lisicah, zato se divje živali cepi z
odmetavanjem peroralnih vab iz letal na gozdni rob spomladi
in jeseni. Psi pa morajo biti po Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje stekline-Rabies (Lyssa) (UL RS,
št. 139/06) cepljeni proti steklini prvič pri treh mesecih starosti,
nato pa se cepljenje obnavlja vsako leto.

RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA PSOV PROTI STEKLINI
ČETRTEK, 22. 3. 2012
8.30–9.00 novi Trzin
9.15–9.45 Trzin		

pri PD Onger, ul. Rašiške čete 4
pri Ivanu Keclju, Mengeška 19

Cepljenje psov za zamudnike je na istih mestih kot pri rednem
cepljenju.
TOREK, 27. 3. 2012
14.00–14.20 Trzin
14.30–14.45 Novi Trzin
Ne pozabite prinesti s seboj izkaznice o cepljenju psov »POTNI
LIST – MODRA IZKAZNICA«.
Imetniki psov morajo zagotoviti cepljenje psov proti steklini, ko
ti dopolnijo tri mesece starosti. Breje in doječe psice SE NE SMEJO CEPITI, cepimo jih lahko po odstavitvi mladičev. Ob prvem
cepljenju morajo biti psi označeni z mikročipom in registrirani v
skladu s predpisom, ZATO S SEBOJ PRINESITE enotno matično
številko (EMŠO) LASTNIKA PSA. Stroški cepljenja znašajo 31,42
EUR. Ob prvem cepljenju se k tem prištejejo še stroški označitve, izdaje potnega lista in registracije v znesku 29,90 EUR.
Posamezno cepljenje je v VETERINARSKEM DOMU DOMŽALE,
IHANSKA CESTA 19 a, ZABORŠT, vsak delavnik med 7. in 12.
uro ter med 15. in 18. uro, ob sobotah pa med 7. in 12. uro.
VETERINARSKI DOM DOMŽALE
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Tudi letos bomo veterinarji
Veterinarskega doma Domžale
d.o.o. izvajali cepljenje psov proti steklini
na terenu, zato vas
obveščamo o razporedu cepljenja v vašem občinskem glasilu in na naši spletni
strani www.veterinarski-dom.si.
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OBVESTILO GOSPODINJSTVOM

o spomladanskem zbiranju in odvozu kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
na območju Občine Trzin
Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o. iz Domžal, bo za občane Trzina organiziralo zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov iz
gospodinjstev, in sicer v torek, 10. 4. 2012.
Kosovni odpadki iz gospodinjstev morajo biti v torek, 10. 4. 2012, do 5.00 ure zjutraj postavljeni poleg posode za komunalne
odpadke.

OPOZORILO!

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev ne sodijo nevarni odpadki embalaža škropiv, olj in barv, lakov in podobno, katere odstranjujemo v posebni akciji odvoza nevarnih odpadkov.
Ravno tako ne sodijo med kosovne odpadke iz gospodinjstva avtomobilski deli, akumulatorji, gume in sodi, poleg že naštetega tudi
ne bomo odstranjevali gradbenega materiala, vej drevja in živih meja.
Lep pozdrav.

Anton Peršak,
ŽUPAN

OBVESTILO GOSPODINJSTVOM

o lokacijah spomladanskega zbiranja in odvoza vejevja na območju Občine Trzin
Občina Trzin za svoje občane organizira spomladansko akcijo zbiranja in odvažanja ostankov, ki nastanejo pri rezanju živih mej in
okrasnega ter sadnega drevja, v času od petka, 9. 3. 2012, do nedelje, 15. 4. 2012, oziroma glede na vremenske razmere.
Vse udeležence akcije pozivamo, da odpadke po spomladanskem rezu, ki so namenjeni kompostiranju, odlagajo samo na predvidenih lokacijah in v predpisanem časovnem terminu.
Lokacije za zbiranje vejevja so:
Stari del Trzina:
1. na Habatovi ulici pri ekološkem otoku poleg mostu,
2. za objektom Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9 - na zelenici ob parkirišču,
3. ob Jemčevi cesti, pri ekološkem otoku, pri odcepu na notranjo Jemčevo cesto.
Trzin Mlake:
4. pri spodnjem zaklonišču na Kidričevi ulici,
5. pri zgornjem zaklonišču na zelenici ob križišču Zorkove in Trdinove ulice,
6. na zelenici ob Mlakarjevi ulici pri transformatorski postaji,
7. na Ulici Rašiške čete, pri objektu Planinskega društva Onger Trzin,
8. na zelenici ob križišču Kidričeve ulice in Bergantove ulice.
OIC Trzin:
9. ob križišču ulic Špruha in Motnica.
Akcija zbiranja vejevja bo potekala od petka, 9. 3. 2012, do nedelje, 15. 4. 2012. Prosimo, da pred začetkom in po zaključku
zbiranja na lokacije ne odlagate zelenega odreza.

OPOZORILO!

Na lokacije, namenjene zbiranju vejevja, ne sodijo posebni in nevarni odpadki. Zanje bo Občina Trzin organizirala posebno zbiranje.
Obenem vas vabimo, da se udeležite občinske čistilne akcije »Očistimo Trzin 2012«, ki bo potekala predvidoma v soboto, 24. 3.
2012. V primeru slabega vremena je za rezervni termin določena sobota, 31. 3. 2012.
Lep pozdrav.

Anton Peršak,
ŽUPAN
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Raje podkuriti kakor zakuriti

Letošnja nenavadno ledena trzinska razglednica iz prve polovice februarja. Sicer pa so nekoč »pšatarski« led celo prodajali … (Foto: TM)

Dobrodošli v marcu ali sušcu, prvemu mesecu meteorološke pomladi. Poleg gregorjevega, ki velja za domačo različico valentinovega – predvsem pa nima tako močnega trgov(in)skega zaledja
oziroma spodbude – so prisotni tudi drugi znaki za marsikoga
najlepšega letnega časa. Razlika med obema, poleg prej omenjene »poslovne«, je tudi ta, da se ukvarja Gregor z ženitovanjem
ptičkov, Valentin pa s koreninskimi ključi. Kakorkoli že, samo da
je pomlad končno tu! Da si ne bi premislila tudi pri nas, so poskrbeli trzinski gregorčki, ki so tudi letos polnoštevilno metali v
vodo luč. Tovrstno početje pa bo, sodeč po neverjetni suši, ki
smo ji še naprej priča, vse bolj nevarno početje. Pšata vse bolj
mezi skozi Trzin in zelo daleč so dnevi, ko smo še lahko rekli, da
teče skozi naš vse bolj zelen kraj. Nikar pa ne poskušajte metati
luči, ponavadi imamo za gregorjevo opravka s sveč(k)ami na najrazličnejših »plovilih«, kam drugam. Že vse od začetka meseca je
namreč razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja,
tudi v Trzinu! Pri čemer si nikar ne mislite, da pri nas pa že ne bo
(za-)gorelo, saj imamo marsikje še preveč »fajhta«. Le spomnite
se, kdaj nazadnje smo imeli večdnevno deževje s presledki - pisalo se je lansko poletje. In povprašajte stare Trzince, kdaj nazadnje
so jim na domačem vrtu presahnile šterne, kar se je zgodilo letos
že mnogim na območju Mengeško-Trzinsko-Domžalskega polja.
Sicer pa je kar nekaj starih vremenskih modrosti, ki nas opozarjajo, da rastlinsko zelenilo v marcu ni nič kaj dobro, saj je nevarno,
da nam potem kasneje vse pozebe ali pa se posuši. Tudi letošnji
prvi »pomladin«, če smo bolj natančni, je čisto prvi prej omenjeni
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Valentin, nam grozi z zelenjem. A to pot ima rast(lin)je težave s
črpanjem vode, ker te enostavno ni. Ob morebitnem suhem nadaljevanju meseca – prvi dve dekadi sta že bili taki – smo tudi
pri nas na pragu največje suše po 2. svetovni vojni. Od lanskega
avgusta je padlo vsega skupaj le nekaj malega prek 450 milimetrov! In to v sedmih mesecih, ki so v dolgoletnem povprečju
med najbolj namočenimi oziroma pade v tem nizu v povprečju
skoraj enkrat toliko padavin. Če ni teh, je toliko več sonca in izhlapevanja in sušna katastrofa je tu, vode pa ne bo letos tudi »od
snega«, ker tega enostavno ni. Grintovška kulisa Trzina je že nekaj
časa sivorjava ali pa je bela le za nekaj dni. Upajmo, da se ne bo
pridružila suši tudi naša krajevna oblast, za katero se zdi, da je še
vedno na zimskem spanju. Zato ni čudno, da ne bi imeli nekateri
Trzinci nič proti nadomestnim volitvam, ki so jih imeli v začetku
meseca v desetih občinah, katerih župani so se »zaposlili« v hramu slovenske demokracije. Ker pa sta ti dve funkciji zdaj končno
tudi uradno nezdružljivi, so jih ali pa jih še bodo – Ljubljana je tu
spet nekaj posebnega – zamenjali njihovi »nadomest(ni)ki«. Pa naj
potem še kdo poreče, da nimamo demokracije …
Pa vas ne bomo več sekirali s tem, čeprav naslov rubrike (lahko)
ustreza tudi tovrstnim namenom, in se raje povrnimo k vremenu.
Za nami ni le februar, temveč tudi zimsko trimesečje. Povprečna temperatura zraka v zimi 2011/12 je v večjem delu države
presegla dolgoletno povprečje, le v visokogorju je bilo hladneje
kot običajno. Dolgoletno povprečje padavin v tem obdobju ni
bilo doseženo prav nikjer! Najbolj so se običajnim vrednostim
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na Dolenjskem, Štajerskem in celo spodnjem Gorenjskem. Marsikje na Primorskem in predvsem Vipavskem je več dni divjala
orkanska burja. Le deset dni kasneje pa smo ob sončnem vremenu začeli podirati nasprotne rekorde najvišje dnevne februarske
temperature zraka in jih do konca meseca stalno popravljali. V
Ljubljani so takrat izmerili izjemnih 21,6 °C, v Domžalah pa le
kakšne pol stopinje manj. Konec dober, vse dobro, oziroma smo
imeli v povprečju spet segedin golaž. Lepo in prav, da so spet odprli trzinsko pekarno, a kaj, če ne bodo imeli mlinarji ničesar za
pod mlinske kamne? Sicer pa je upanje zadnje, kar nam ostane, in
zakaj se ga ne bi oprijeli tudi tokrat? Prav vsak večer, ko se postopoma in prav povsod stemni do nižin, tudi trzinskih …
Trzinčanov Miha, občinski vremenski svetnik
POSTAJA

Padavine - februar 2012 (mm)

Domžale

19

približali na Kredarici ter na Gorjancih, v Krško-Brežiški kotlini
in na območju Sevnice, kjer so presegli 70 % dolgoletnega povprečja. V Ljubljanski kotlini – tu nekje smo mi – na Notranjskem,
Goriškem, v Slovenskih goricah in Prekmurju je bilo med 50 in
60 % povprečja, pod polovico običajnih padavin pa so zabeležili
na Obali in v delu Krasa. Sončnega obsevanja je bilo po nižinah Slovenije občutno več kot običajno, na našem koncu je ta
presežek več kot 60odstoten. Višina snežne odeje je dolgoletno
povprečje presegla le ponekod na Dolenjskem, drugod pa je bila
odeja občutno tanjša kot običajno. V Trzinu bi enkrat po višini (5
cm 13.2.) skoraj že prekrila travnike …
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Zato pa si bomo precej bolje zapomnili vremensko izjemno nenavaden februar. Začel se je z izjemnim ledenim obdobjem. Imeli
smo kar 14 zaporednih ledenih dni (31.1.–13.2., v nekaterih delih Trzina je bil leden tudi še 14. 2.), to je tistih, ko najvišja dnevna temperatura zraka ne preseže ledišča. Nazadnje smo imeli tak
niz v začetku leta 1985, ko se je nabralo kar 21 ledenih dni. Je pa
v letošnjem februarju padlo tudi nekaj snega, a več ga je bilo spet

Grosuplje

41

Letališče Brnik

41

Preglednica: Padavine februarja 2012 na širšem območju Ljubljanske kotline. (Viri: ARSO, Slovenski meteorološki forum, Vremenski forum ZEVS, trzinski Vremenko).

OBVESTILO GOSPODINJSTVOM

o spomladanskih lokacijah zbiranja in odvoza nevarnih odpadkov na območju Občine Trzin
Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., iz Domžal, bo za občane Trzina organiziralo zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev, in sicer v sredo, 21. 3. 2012.
Nevarne odpadke iz gospodinjstev bodo 21. 3. 2012 sprejemali na naslednjih zbirnih mestih:
od 15.30 do 17.00 ure na dvorišču za objektom Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9
od 17.30 do 19.00 ure na parkirišču pred trgovino Mercator, Mlakarjeva ulica 1
Med nevarne odpadke sodijo: akumulatorji, baterije, zdravila, pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila in gume osebnih avtomobilov.

OPOZORILO!

•
•
•
•

Na lokacije prinesite nevarne odpadke v embalaži, ki omogoča varen prenos do zbirnega mesta.
Tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.
Odpadki iz iste skupine se ne smejo združevati v večjo embalažo, ker lahko pride med njimi do kemične reakcije.
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno-tehnična navodila, pridobljena ob
nakupu izdelka.

Lep pozdrav.

Anton Peršak,
ŽUPAN

odsev

37

Obvestila

Glasilo občine Trzin

Obvestilo o poteku veljavnosti osebnih izkaznic in potnih listov
V prejšnji številki občinskega glasila smo objavili poziv občanom, da preverijo veljavnost osebnih dokumentov. Kljub pozivu pa
nismo zaznali bistvenega povečanja števila vlog, zato moramo opozoriti, da bo v prihodnjih mesecih potekla veljavnost večjemu
številu potnih listov in osebnih izkaznic, s tem pa se bo podaljšal tudi čakalni čas za njihovo izdelavo. Občanom svetujemo, da
vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice vložijo vsaj tri tedne pred rokom, ko dokument potrebujejo, in naj ne čakajo
do izteka njihove veljavnosti. Vlogo lahko vložijo na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na kateremkoli krajevnem
uradu drugih upravnih enot.
Vlogo za osebno izkaznico ali potni list lahko vloži stranka le osebno, za mladoletnega otroka vloži vlogo zakoniti zastopnik. Če je
otrok starejši od 8 let, mora biti navzoč pri vložitvi vloge, saj mora vlogo podpisati. Vlogi za izdajo nove osebne izkaznice ali novega potnega lista mora biti priložena tudi stara osebna izkaznica oz. stari potni list in primerna fotografija ali potrdilo z referenčno
številko iz sistema E-fotograf (slika v digitalni obliki).
UPRAVNA ENOTA DOMŽALE

Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja Okrajna volilna komisija 11. volilnega okraja 4. volilne enote

Obvestilo in poziv občanom za prevzem gradbenih projektov

SKLEP

Upravna enota Domžale obvešča, da na podlagi 196. člena
Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005,
106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007,
122/2007, 31/2008, 35/2009, 58/2010 in 101/2010), iz zbirk
dokumentarnega gradiva odbira in izloča gradbene projekte
individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih objektov, ki jim je potekel rok hrambe, oziroma letnik 2001.

O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku, v 11. volilnem okraju 4. volilne enote, ki bo v nedeljo,
25. marca 2012.
VOLIŠČE 4.11.16 - OSNOVNA ŠOLA TRZIN, I
		
Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Habatova ulica, Jemčeva cesta, Kmetičeva ulica, Ljubljanska cesta št. : 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a,
12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g
in 14, Mengeška cesta in Za hribom št. : 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10,
11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 26, 28, 30 in 36.
VOLIŠČE 4.11.17 - OSNOVNA ŠOLA TRZIN, II
		
Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Cankarjeva ulica, Kidričeva ulica št. 5, Košakova ulica
št. 1 in 2, Ljubljanska cesta št. : 15, 16, 16a, 18, 18a, 20 in 24,
Lobodova ulica, Mlakarjeva ulica vsa, razen št. : 4, 4a, 6, 6a, 7,
7a in 8, Na jasi, Onger št. : 5, 7, 9, 11, 13, 15 in 17, Partizanska
ulica št. : 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21 in 26, Ploščad
dr. Tineta Zajca, Prešernova ulica, Reboljeva ulica, Ulica Kamniškega bataljona, Ulica OF, Ulica pod gozdom, Ulica Rašiške
čete vsa, razen št. : 1, 5 in 5a, Vegova ulica, Za hribom št. : 1, 1a,
2, 3, 4, 4a in 5 in Župančičeva ulica.
VOLIŠČE 4.11.18 - OSNOVNA ŠOLA TRZIN, III
		
Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Bergantova ulica, Blatnica, Borovec, Brezovce, Brodišče,
Dobrave, Gmajna, Hrastovec, Kidričeva ulica vsa, razen št. 5,
Kratka pot, Mlakarjeva ulica št. : 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a in 8, Motnica,
Ljubljanska cesta št. : 17, 19, 19a, 19b, 21, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
46, 47, 48, 49, 50, 51 51a, 52a in 55, Pernetova ulica, Peske,
Planjava, Prevale, Špruha, Trdinova ulica, Ulica Bratov Kotar,
Ulica Rašiške čete št. : 1, 5 in 5a in Zorkova ulica.
Republika Slovenija
Okrajna volilna komisija		
11. Volilnega okraja
4. Volilne enote
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Namestnik predsednice
Okrajne volilne komisije
Marko VRESK, univ. dipl. prav.

Občani, ki jim je bilo izdano gradbeno dovoljenje v letu 2001
in se izvod gradbenih projektov nahaja v arhivu Upravne enote Domžale, lahko prevzamejo gradbene projekte v času uradnih ur od 5.3.2012 do 10.4.2012.
Prevzem projektov bo v Glavni pisarni Upravne enote Domžale, po predhodnem osebnem dogovoru oziroma naročilu
na telefonsko številko 01 72 20 100 int. 270 ali 265 ali na
elektronski naslov ue.domzale@gov.si. Ob naročilu morajo
stranke navesti točno številko gradbenega dovoljenja in ime
investitorja.
Po poteku roka za prevzem bodo gradbeni projekti iz navedenega obdobja izločeni iz arhiva Upravne enote Domžale in
uničeni.
mag. Branko HEFERLE, univ. dipl. prav., načelnik

Mici
Na oltarju v prte bele si z delom bisere upela,
s tem božjo hišo si krasila, vse Bogu v slavo podarila.
				
Pevčevi

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage

MARIJE PIRNAT

Se iskreno zahvaljujem g. župniku Boštjanu Gučku za lepo
opravljen cerkveni obred, trzinskim gasilcem za spremstvo,
pevskemu kvartetu Krt, Mariji Savšek za krašenje vežice, Stanetu Mesarju za sliko in ostalo pomoč in vsem, ki ste jo v tako
velikem številu pospremili na zadnji poti.
Še posebej pa bi se rada zahvalila Franciju in Jožici Kurent, ki
sta mi vseskozi stala ob strani in mi pomagala ob bolezni in
smrti Marije.
Pavla Vesel

Oglasi

Glasilo občine Trzin

NAPREDNE TEHNIČNE REŠITVE
PRI NAS NAJDETE :
REDUKTORJI, ELEKTRO MOTORJI
VERIGE, VERIŽNIKI IN ZOBNIKI, LETVE
LEŽAJI VSEH VRST
LINERNA TEHNIKA, NAVOJNA VRETENA
SKLOPKE, ZGLOBI
JERMENI, JERMENICE
TRANSPORTNI VALJČKI, VERIGE
ELEMENTI ZA TESNENJE
KOLESA
LEPILA, MAZIVA
PROFESIONALNO ROČNO ORODJE BETA
ZAŠČITNA VARNOSTNA OPREMA BETA

TEHIMPEX D.O.O., GORIŠKA CESTA 17, 5271 VIPAVA
Tel.: 05/36 43 444, Fax.: 05/36 43 455
vipava@tehimpex.si

PE LJUBLJANA
LITOSTROJSKA 44/D, 1000 LJUBLJANA
Tel.: 01/50 07 490, Fax.: 01/50 07 495
ljubljana@tehimpex.si
www.tehimpex.si

Obiščite

našo

spletno
stran

www.syngenta.si

Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana
tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14

www.syngenta.si
odsev
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NLB Stanovanjski kredit

Nekatera doživetja so nepozabna.
Izkoristite ugodne pogoje NLB Stanovanjskih
kreditov z nespremenljivo, spremenljivo ali
kombinirano obrestno mero.
Pri NLB Stanovanjskem kreditu s kombinirano
obrestno mero je prvih 5 let obrestna mera

www.stanovanjskikredit.si

nespremenljiva, kar pomeni, da je v tem času
nespremenljiva vaša mesečna obveznost.
Preostalo odplačilno dobo pa je obrestna mera
spremenljiva. Tako boste prvih 5 let lažje načrtovali
mesečne izdatke. Tak kredit vam omogoča tudi
odlog začetka odplačevanja do 12 mesecev.

Kontaktni center: 01 477 20 00

