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Oglasi

Oddamo stanovanja v Piranu:
• nova, opremljena, svetla stanovanja 
 (KTV, domofon, sušilec za lase, sef, posoda in 
 jedilni pribor, ...)
• 28 do 64m2, za 2 do 4 osebe
 (možnost najema stanovanja s teraso)
• 30 metrov od morja
 (glavno kopališče v Piranu na Punti)
• informacije in rezervacije: +386 1 83 96 400  
 

Rezervirajte si poletni dopust pravočasno!
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IZDELOVANJE 
BETONSKIH BLOKOV 
IN STREŠNIKOV

AVBELJ MILAN, s.p.
Sp. Loke 8, 1225 LUKOVICA
tel.: 01 723 43 47, 041 624 215

TRŽENJE 
OGLASNEGA PROSTORA 

V GLASILU ODSEV

t: 01 839 64 00

Abonma 10
11

   Gledališki abonma
Koncertni abonma
       Glasbeno-scenski abonma
          Filmski abonma
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Slika na naslovnici: 
Počitniško potepanje  

v gorah nad Zadnjo Trento
Foto: Miha Pavšek

Jutranje meglice napovedujejo skorajšnji 
prihod jeseni. Upamo, da bo to zlata, sonč-
na jesen, odeta v tisočere tolpe barve in 
kristalno jasnino modrega neba. Vroča po-
letna doživetja so vse bolj le še prijeten, a 
vedno bolj oddaljen spomin. Osnovnošolci 
so že začeli drgniti šolske klopi in spozna-
vati učenosti in pravila tega sveta, prome-
tne razmere v našem kraju, ki so  kar dolgo 
burile  številne Trzince, se počasi umirjajo, 
vse bolj živahno pa postaja na političnem 
prizorišču, saj v državi narašča nezadovolj-
stvo z razmerami, po občinah pa si mala 
množica kandidatov poskuša  pridobiti za-
upanje volivcev in osvojiti županske stolč-
ke ali pa vsaj svetniški položaj v občinskih 
svetih. Tudi v Trzinu je čutiti pravo predvo-
lilno vrenje.
Zanimivo je brati in poslušati obljube in 
kritike na dosedanjo oblast, ki jih je vse 
polno v predvolilnem času. Neredko do-
bimo vtis, da tisti, ki menijo, da bi bili prav 
oni najbolj primerni za županski položaj, 
bolj malo vedo, kaj to sploh pomeni in ka-
kšni so zdaj sploh pogoji za delovanje ob-
čin. Pri mnogih hitro lahko prepoznamo 
mišljenje: »Važno je, da pridem na oblast, 
potem pa bom že delal, kakor se mi bo za-
hotelo!«  Prav zato je treba pretehtati težo 
različnih, lahko izrečenih obljub.  Najslabše 
je navijaško razmišljanje »Saj ni važno, če 
ga lomi! Pomembno je, da je naš!« Takšno 
razmišljanje je zelo neodgovorno za voliv-
ce, žal pa tako razmišljajo tudi nekateri žu-
panski kandidati, ko sestavljajo svoje liste 

kandidatov za občinske svete. Vsi, ki na ob-
činskih ravneh tako razmišljajo, že niso pri-
merni za položaje v občinah.
Prav je, da na državni ravni ni enoumja, da 
se za vodilne položaje potegujejo kandi-
dati z različnimi ideološkimi in strokovnimi 
pristopi in se nato volivci lahko odločajo 
med ponujenimi možnostmi. Občine, med 
katerimi je Trzin ena najmanjših, pa so ve-
činoma premajhne, da bi se vodilni v njih 
ostro ločevali po strankarskih barvah. Naj-
slabše je tam, kjer strankarska pripadnost 
in čustva enostavno zavrejo vsakršno so-
delovanje in dogovarjanje. Tudi v nekate-
rih sosednjih občinah so imeli v preteklih 
mandatih povsem ohromljena občinska 
vodstva, ki niso mogla izpeljati skoraj no-
bene, še tako dobronamerne zamisli. K sre-
či poznamo precej več primerov, ko v ob-
činah dobro sodelujejo pripadniki različnih 
strank, ki so si na državni ravni, vsaj za jav-
nost, precej v laseh.
Najpogosteje pa si zaradi lažjega delovanja 
novoizvoljeni župani po volitvah z različno 
skrivno trgovino skušajo zagotoviti udob-
no večino v  občinskih svetih. Njihovo delo 
je potem lažje, ni pa nujno, da je to dobro 
za demokracijo v občini. Tisti, ki mislijo na-
prej, s takimi kupčijami začenjajo že pred 
volitvami. Jasno je, da skušajo kandidati za 
župane na svoje volilne liste postaviti spo-
sobne ljudi, ki med ljudmi vlivajo zaupanje 
in bodo pridobili kar največ glasov voliv-
cev. Neredko pa potem med  kandidate, ki 
bodo zasedli svetniške položaje,  tisti, ki mi-

slijo bolj dolgoročno, uvrščajo tudi kar naj-
več svojih pripadnikov, takih, ki bodo po 
volitvah slepo izpolnjevali »svoje naloge«. 
Nekateri si bodo svoje mesto v občinskih 
svetih pridobili zgolj zato, ker bodo brez 
pomislekov in lastnih idej dvignili roko, ta-
krat, ko bo potrebno. V takem primeru se 
zna zgoditi, da bo bodoči občinski svet de-
loval bolj enotno, zagotovo pa ne bo delo-
val po načelu več glav več ve. Tudi na take 
stvari morajo biti volivci pozorni. 
Večinoma pa so kandidati za najvišja me-
sta v organih občinskih oblasti vseeno 
ljudje, ki so s svojim delovanjem in tudi 
razmišljanji do zdaj pridobili krog somi-
šljenikov in tudi spoštovanje drugih. Prav 
zato je v predvolilnih obdobjih zanimivo 
poslušati, kakšne pristope obljubljajo, ka-
kšne predloge in ideje imajo za izboljšanje 
življenja v občinah. Marsikak predlog ali 
nov pristop je v resnici vreden pozornosti. 
Tudi če kandidat, ki takšno novost ponuja, 
ne bo prišel do občinskega krmila, bi novo 
vodstvo lahko upoštevalo njegove zamisli. 
Prav tako pa so lahko tudi kritične ocene 
dosedanjega dela dober pokazatelj, kaj bi 
bilo pametno popraviti. Najslabši župani 
so tisti, ki so zaverovani v svoje sposobno-
sti in so prepričani, da je le njihovo razmi-
šljanje pravilno. 
Tisti, ki so bili do zdaj na oblasti, imajo, če 
ga niso pretirano lomili, prednost pred tek-
meci, saj so volivci vseeno večinoma ne-
koliko zadržani, konzervativni, in ne želi-
jo prevelikih tveganj. Raje izberejo znano 
zlo, kot nekaj, kar še ne poznajo in jih še ni 
prepričalo v celoti. Prednost tistih, ki so bili 
na oblasti, je tudi v tem, da imajo več po-
trebnih informacij in različne problemati-
ke bolje poznajo kot tekmeci. A gledanje z 
drugega zornega kota vseeno lahko poka-
že tudi druge, mogoče celo boljše rešitve. 
To so prednosti tistih, ki šele želijo priti na 
oblast. Zato tekmeci dosedanjih vodilnih 
točke zase največkrat  nabirajo z iskanjem 
napak, ki jih lahko očitajo tistim, ki se jim 
mandat izteka.  Občani jim običajno lažje 
potožijo - odprejo dušo - in pokritizirajo ti-
ste, ki so na oblasti delali kaj v nasprotju s 
pričakovanji. Če znajo prisluhniti in zbere-
jo zadosti utemeljenih kritik in če za teža-
ve, ki tarejo volivce, ponujajo obetavnejše 
rešitve, imajo tudi nekaj več možnosti, da 
prehitijo  dosedanje vodilne. 
Predvsem pa so volitve najboljša prilo-
žnost, v kateri imajo občani resnično moč, 
da dajo oceno dotedanjim funkcionarjem 
in hkrati izbirajo možnosti za naprej. Ko so 
karte razdeljene, igro vodi tisti igralec, ki 
dobi največ kredita volivcev. Tudi če ima 
nekoliko slabše karte, lahko s tem kredi-
tom izpelje svoje zamisli, seveda, če ima 
ob sebi tudi primerno moštvo.
Kakor koli že, preden se odločite, katero 
ime boste obkrožili, dobro poslušajte, opa-
zujte in razmišljajte. Tudi podrobnosti vča-
sih povedo tisto, kar bi morali vedeti, a tisti, 
ki želijo na oblast, tega ne povedo. Show 
must go on! Nadaljujmo s predstavo!

Urednik

Pomembne so podrobnosti in 
spomin na obljube
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ŽupanOv kOtiček

Telefonske številke Občine Trzin:
01/ 564 45 43
01/ 564 45 44
01/ 564 45 50

Številka faksa:
01/ 564 17 72

Uradne ure:
ponedeljek 8. - 14.

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 do-
godkih v občini Trzin so na voljo 
tudi v občinskem informativnem 
središču na Ljubljanski cesti 1/2f 
oziroma na telefonski številki 

01/ 564 47 30.

Čas je vsaj na pogled edina zanesljiva 
konstanta v življenju in delovanju vsega, 
kar je, vse drugo teče,  se izteka in mine, 
četudi je tako res samo na prvi pogled. 
Čas je povezan z obstojem vesolja; le-to 
pa je nastalo pred približno 13,7 milijar-
dami let in tedaj je začel teči čas. Kaj torej 
v vseh teh razsežnostih pomeni štiriletno 
mandatno obdobje nekega župana ali 
občinskega sveta? Na prvi pogled ništrc; 
pa vendar ni tako. Lahko pomeni veliko, 
če se je v tem času zgodilo kaj takega, kar 
ljudem, ki živijo v občini, omogoča viš-
jo kakovost življenja, in če so ljudje, ki so 
mandat dobili na volitvah (občinski sve-
tniki, župan) vsaj v večjem delu opravičili 
zaupanje in izpolnili zaveze, ki so jih dali 
ob volitvah. Zato je ob sklepu mandatne 
dobe smiselno pogledati, kaj se je v tem 
času zgodilo, kaj zgradilo, kaj izboljšalo. 
Mi, ki zaključujemo mandat v Trzinu, smo 
končno zaključili postopek sprejemanja 
Občinskega prostorskega načrta (l. 2008 
smo sprejeli strateški del, prav ta mesec 
še izvedbeni del), zgradili Dom starejših, 
povabili v Trzin Stanovanjski sklad ZPIZ-
a, da je tu zgradil več oskrbovanih stano-
vanj, posodobili večji del Ljubljanske c. in 
most čez Pšato, zgradili razbremenilni ka-
nal za ulico Onger, zamenjali dele starega 
salonitnega vodovoda, postavili fitnes na 
prostem, asfaltirali ulico med Mengeško 
in Jemčevo, za katero ste občani že pred 
desetletji namenili sredstva iz samopri-
spevka, z izgradnjo krožišča Mlakarjeve in 
Kidričeve omogočili višjo raven varnosti 
prometa na tem območju, zgradili nove 
kolesarske poti, skupaj z državo posodo-
bili Kmetičevo ulico in železniški prehod 
na tej ulici, dosegli, da smo skupaj z drža-
vo končno začeli posodabljati Mengeško 
c., zgradili ali omogočili kar nekaj parkirišč 
(tudi v OIC), in še bi lahko našteval nove 
ali obnovljene objekte. 

Še bolj pomembno pa je najbrž vse, kar 
res neposredno vpliva na kakovost ži-
vljenja. Občina je v sodelovanju z OŠ 
Trzin veliko storila za to, da so vsi trzin-
ski otroci, katerih starši so to želeli, razen 
morda kakega posamičnega primera, do-
bili prostor v otroškem vrtcu. Omogočali 
smo visok standard v šoli, pomagali šoli, 
da se je uvrstila med t.i. ekošole, izdatno 
podpirali dejavnosti društev, omogočili še 
višjo kakovostno raven festivala Trzinska 
pomlad in Florjanovega sejma, podpirali 
vse prireditve, ki omogočajo razcvet dru-
žabnega življenja v občini in veliko vložili 
v izboljšanje urbanega okolja (parki,
zelenice, ozelenitve, estetski objekti, 
vzdrževanje spomenikov – npr. Kraljeva 
kapelica, pomoč pri obnovi Celove ka-
pelice…). Pa tega ne navajam zaradi sa-
mohvale, temveč zato, da se morda obča-
ni še enkrat spomnite, kaj Občina dela in 
mora delati, ne le zaradi dobre volje tega 
ali onega župana, in da hkrati razmejimo 
občinske pristojnosti in možnosti od tega, 
česar Občina ne more reševati, ker za to 
ni pristojna; naj omenim sosedske spore, 
reševanje, ki ga včasih posamezniki zah-
tevajo od občine, promet na državnih ce-
stah, gradbena dovoljenja ali prepreče-
vanje nelegalne gradnje, omogočanje ali 
preprečevanje posameznih dejavnosti, ki 
koga motijo ipd. Seveda občina ali njene 
službe opravljajo tudi nekatere naloge, ki 
v posameznih primerih koga prizadenejo 
ali ga jezijo; vzemimo nadzor nad mirujo-
čim prometom. Nihče ni vesel, ko mora 
plačati globo za prekršek; a pomislimo, kaj 
je namen tega nadzora! Predvsem zago-
tavljanje varnosti, omogočanje delovanja 
služb, ki lahko delujejo samo, če so ulice 
normalno prevozne (zimska služba, odvoz 
odpadkov, nujne intervencije). Vsakdo od 
nas kdaj samo za pet minut pusti avto na 
pločniku, a pomislimo, kako se bomo po-
čutili, če bo ravno tedaj moral zaradi na-
šega avta na cesto stopiti razigran otrok 
in bo mimo ravno ta hip pripeljal prehitri 
voznik! Tudi o tem mora razmišljati vod-
stvo občine. 

Seveda pa je štiriletno obdobje v bi-
stvu kratko in le malo večjih projektov 
je mogoče uresničiti v tako kratkem času. 
Priprava in izvedba vsake večje investici-
je praviloma traja dalj časa. Zato se tudi 
ta mandat zaključuje, ko pravzaprav teče 
vrsta investicij v različnih fazah. Za novo 
Jefačn'kovo domačijo je v izdelavi PGD 
dokumentacija, enako za večnamensko 
novo zgradbo ob Habatovi ulici na me-
stu sedanje »lope«, prav zdaj se zaključuje 
razpis za pripravo projektov in izgradnjo 
nizkoenergetskega vrtca v Mlakah, ki bo 
zgrajen kot izrazito ekološka zgradba in 
bo večji in bolj sodoben, z normativi in 
standardi skladnejši vrtec, kot je sedanji. 

Naj poudarim, da gre za projekt, ki se to-
rej že izvaja in ni zgolj predvolilna obljuba 
s figo v žepu, kot menda nekateri menijo, 
morda celo naš najbolj premišljeni pro-
jekt doslej. Zakaj? Zato, ker želimo s tem 
projektom, podobno kot tudi s projektom 
Jefačn'kove domačije, pokazati, kaj misli-
mo, ko poudarjamo, da gre občini za traj-
nostni razvoj in da želi doseči standard 
učinkovite rabe energije in čim višjo ra-
ven rabe obnovljivih virov energije. Zato 
smo posvetili več kot leto dni študijam in 
pripravi projekta. Z gradbenim odborom, 
v katerem so sodelovali strokovnjaki in 
predstavniki občinskega sveta, smo opra-
vili vrsto posvetov s predstavniki gradbe-
nih podjetij, ki se ukvarjajo z energetsko 
varčno gradnjo, pridobili strokovno štu-
dijo, kako zagotoviti, da bo vrtec res niz-
koenergetski in hkrati udoben in ustrezen 
vsem zahtevam glede vrtcev, naročili smo 
raziskave terena in preverili, ali je mogoče 
računati na ogrevanje s toplotno črpalko, 
ki črpa toploto iz talne vode, in ugotovili, 
da ni mogoče, da pa je mogoče računati z 
uporabo geotermalne energije. V primeru 
Jefačn'kove domačije ravnamo podobno; 
tam bo mogoče izkoriščati toploto iz tal-
ne vode. 

Vse to in še več je dediščina, ki jo izteka-
joče se mandatno obdobje predaja man-
datnemu obdobju, ki se bo začelo po 
volitvah 10. oktobra. Prepričan sem, spo-
štovani občanke in občani, da imamo v 
Trzinu vse možnosti, da ostanemo na pr-
vem mestu po razvitosti in hkrati ostane-
mo vsaj med prvimi tudi po svoji dejan-
ski in ne le načelni okoljski/trajnostni 
usmerjenosti. 

Tone Peršak 
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pOgOvOr z ŽupanOm

Odkar smo imeli zadnji pogovor z na-
šim županom, se je nabralo kar dosti 
tem in vprašanj, vseeno pa je osrednja 
tema pogovorov med Trzinci še vedno 
obnova Mengeške ceste, zato smo tudi 
tokrat pogovor začeli s to cesto. 

Vemo, da je Mengeška cesta v pristoj-
nosti države oz. njene Direkcije za ce-
ste, vseeno pa nas zanima, koliko bo 
občino veljala posodobitev te ceste in 
ureditev infrastrukture ob njej. Zanima 
nas tudi, kolikšen vpogled v načrtova-
na dela in v projektno dokumentacijo 
ste imeli na Občini in v kolikšni meri ste 
lahko vplivali na posamezne rešitve?
Na to vprašanje kljub vsemu še ni mo-
goče natančno odgovoriti. V teku je na-
mreč prva faza posodobitve  ceste, ki je, 
če upoštevamo res samo dela za posodo-
bitev same ceste, ocenjena na nekaj več 
kot 800.000 €, od tega odpade na Obči-
no Trzin nekako okrog 30 %. Zakaj?  Zato 
ker se nekatera dela izvajajo zaradi po-
treb naselja in ne ceste kot take; to velja 
za javno razsvetljavo, meteorno kanaliza-
cijo, pločnike, prehode za pešce, sema-
forje ipd., in v skladu z zakonom občina 
sofinancira te posege v različnih višinah, 
nekatere v višini 35 %, druge v višini 25 %, 
tretje 20 % ipd. Ni nam pa še znana cena 
naslednje faze, za katero bo razpis šele iz-
veden, ker je država razdelila investicijo v 
dve fazi, saj državni proračun zaradi krize 
ne zmore (tudi te) naložbe v enem pose-
gu. Poleg tega prihaja do posameznih do-
datnih in več del; tudi zato, ker projekt res 
ni optimalno pripravljen. Zato se z neka-

vi pa  trdite, da ne. Kaj pravite na to? 
Ponavljam: Vsak, ki zna računati, lah-
ko sam izračuna, da kljub na videz visoki 
številki kvadratnih metrov, ki so na novo 
namenjeni pozidavi, če upoštevamo, da 
ob Pšati v širini 25 m ni mogoče graditi, 
ob potoku, ki teče čez Brodič, ravno tako 
ne, in da bo treba prostor nameniti tudi 
za ulice, za komunalno infrastrukturo, za 
otroška igrišča, parkinge in zelenice, in da 
bo tam mogoče graditi samo družinske 
hiše, niti teoretično ne bo mogoče zgra-
diti 400 stanovanjskih enot, kot se govori. 
Razen če bi gradili na parcelah po 200 m2. 
Kdo pa bo gradil družinske hiše z vrtom in 
morda tudi manjšim sadnim vrtom na ta-
kšnih parcelah? Kar zadeva zakonitost, je 
to vprašanje razrešilo Ministrstvo za oko-
lje in prostor, ki je izdalo sklep o usklaje-
nosti z mnenji nosilcev urejanja prostora 
in tako potrdilo moje trditve, da vse teče v 
skladu z zakonom, in še več, da smo sami 
dali čas nosilcem urejanja prostora, da 
nam tudi po zakonskem roku lahko dajo 
svoja mnenja, ki jih bomo upoštevali. Se-
veda v dogovoru z ministrstvom. Manjše 
večstanovanjske objekte pa OPN omogo-
ča izključno tam, kjer so jih omogočali že 
doslej veljavni izvedbeni prostorski akti; 
niti enega ne omogoča na novo. 

Kako ocenjujete uvedbo novega davka 
na nepremičnine in kaj menite, da bo 
davek prinesel naši občini?
Jaz seveda poznam predlog zakona, ki je 
bil dan v javno razpravo, zdaj pa, kot vemo, 
vlada v bistvu spreminja koncept zakona, 
tako da je težko predvideti, kaj bo to po-
menilo za posamezno občino. Na vsak na-
čin je, po moje, potrebno zagotoviti dvoje: 
po eni strani to, da občani, ki so doslej pla-
čevali nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, davek na premoženje od stavb 
in prispevek za gozdne ceste, ne bodo 
bolj obdavčeni, kot so bili doslej, ali da 
bodo morda celo manj obdavčeni. Po dru-
gi strani je prav, da občine, kot je občina 
Trzin, ki  dovolj dosledno pobirajo nado-
mestilo, kar je odvisno od občin, ne bodo 
iz naslova tega davka dobile manj ali vsaj 
ne bistveno manj sredstev, saj gre za do-
hodek, ki je namenjen za razvoj občin (za 
investicije, razvojne programe…); seveda 
pa bodo nekatere občine dobile po uved-
bi tega davka precej več kot doslej, saj so 
mnoge zelo nedosledno pobirale nado-
mestilo, obstoja celo občina, ki ga sploh 
ni pobirala. Skratka, zagovarjam, naj zakon 
določi čim bolj enotno stopnjo oz. omogo-
či manjši možni razpon, znotraj katerega 
lahko občine odločajo o višini stopnje, in 
da, kot sem  že tudi doslej zagovarjal,  do-
loči zgornjo mejo možne davčne stopnje. 

Cene še ne vemo
terimi popravki že izvedenih del in spre-
membami tudi mi strinjamo, zlasti zaradi 
potreb in zahtev naših občanov. Gre za to, 
da je projekt naročila in sprejela ter  pla-
čala DDC, mi pa smo imeli samo možnost 
dajati pripombe, ki smo jih tudi dajali, po-
dobno kot naši občani, vendar vse niso 
bile upoštevane. Nadalje je treba poveda-
ti, da se hkrati izvaja vrsta del, ki jih plaču-
jejo različni investitorji in ne Občina Trzin; 
recimo plinovod Petrol Plin, kanalizacijo 
za optični kabel podjetje Teleurh, spre-
membe elektrovodov Elektro, spremem-
be telekomunikacijskih vodov Telekom, 
nekatere izboljšave in dogradnjo komu-
nalne infrastrukture deloma JKP Prodnik, 
deloma občina. Vendar za zdaj ob vsem 
tem ostajamo v okviru predračunov, ki so 
bili s sprejemom Načrta razvojnih progra-
mov sprejeti  v občinskem svetu; tisto, za-
radi česar je zdaj težko kar napisati neko 
številko, pa je, kot rečeno, dejstvo, da ne 
vemo, kdaj se bo začela druga faza po-
sodobitve, čeprav si Občina zelo prizade-
va, da bi se začela tako rekoč takoj po za-
ključku te prve faze, ker je zdaj tudi lažje 
pričakovati nekoliko nižje cene, kot bodo 
morda čez leto ali dve, ko bo – upajmo – 
krize konec. 

Ob sprejemanju Občinskega prostor-
skega načrta so vam očitali celo neza-
konito delovanje in tudi to, da bo ob-
činski prostorski načrt povzročil zelo 
množično gradnjo v starem Trzinu 
in ponovno rast priseljevanja, veliko 
obremenitev šole in vrtca in tudi gra-
dnjo novih večstanovanjskih objektov, 
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pOgOvOr z ŽupanOm

Zavzemam se tudi za to, da občina lahko, 
zlasti iz socialnih razlogov, občana oprosti 
plačila davka oz. omogoči odpis obvezno-
sti, seveda ob natančno določenih pogo-
jih, da ne bi prihajalo do diskriminacije ali 
koruptivnega ravnanja (olajšave samo za 
nekatere, ki so pač komu blizu). 

Ali lahko opišete, kako si zamišljate 
ureditev objekta ob Habatovi ulici pri 
Čebulovem mostu (nekdanja lopa in 
mlekarna)? Kaj bo v njem, ko bo zgra-
jen? 
Ob Habatovi, na mestu sedanje lope, na-
črtujemo objekt, ki bo ravno tako služil 
kot skladišče v vsaj tolikšni velikosti, kot 
je sedanje ali celo malo večje, v mansar-
di pa bodo predvidoma štiri neprofitna 

stanovanja, ki jih  občina, kot je znano, po 
zakonu in  v skladu z lastnim programom 
mora zagotavljati. Naš načrt je, da bi v ta 
stanovanja preselili družine iz neprofitnih 
stanovanj v t.i. starem farovžu ob ulici Za 
hribom, kajti ta zgradba, stari farovž, je, 
kot je pokazala študija podjetja IRMA, do 
te mere dotrajana, da je ni mogoče ob-
navljati in jo bo potrebno v kratkem času 
podreti in na istem mestu zgraditi kaj no-
vega. Stari farovž je bil namreč zgrajen 
tako, da vlaga nezadržno prodira v zido-
ve, stavba je bila  slabo vzdrževana in zato 
bi bili poskusi sanacije dejansko dražji kot 
nadomestna gradnja.

V zadnjem času je bila na območju Tr-
zina cela serija kraj in vlomov. Ali ne bi 

veljalo povečati števila obhodov var-
nostnikov in policijskih patrulj? Mogo-
če bi ponekod namestili tudi varnostne 
kamere?
To je zelo delikatno vprašanje, kajti obči-
na ima na tem področju manj pristojnosti 
in možnosti, kot nekateri mislijo. Tema pa 
je boleča, to vsi vemo. Občina Trzin na tem 
področju vlaga precej več naporov, kot ne-
kateri priznajo, to potrjuje tudi policija, ki 
vedno, ko o tem razpravljamo, poudarja, da 
naša občina dobro sodeluje s policijo. Seve-
da pa je potrebno upoštevati, da občina ne 
more delovati v smislu varovanja posame-
znih objektov v zasebni lasti, ker se bo takoj 
postavilo vprašanje, katere varuje bolj, ka-
tere manj ipd. Ljudje radi govorijo o kame-
rah, vendar je treba upoštevati tudi zako-
nodajo o varovanju pravice do  zasebnosti, 
osebnih podatkov itd. Vi morate vedno ja-
sno opozoriti ljudi, kje so nameščene kame-
re, in to pomeni, da bodo morebitni zlikovci 
to vedeli in znali obiti ta nadzor. Poleg tega 
so seveda kamere, če ni sprotnega spremlja-
nja dogajanja pred monitorji, v te namene 
precej neučinkovite. To potrjuje tudi položaj 
na bencinskih servisih, kjer je – tudi v Trzi-
nu – daleč največ kraj, čeprav je servis pod 
nenehnim videonadzorom!  Občina Trzin 
že načrtuje videonadzor nekaterih javnih 
površin in javnih objektov, vendar tega še 
ni izvedla zaradi omejenih učinkov po eni 
strani in zelo visokih stroškov po drugi stra-
ni. O tem sem se posvetoval celo z najvišjim 
vrhom kriminalistov v Sloveniji, ki tudi sami 
opozarjajo, da videonadzor res deluje samo 
pod določenimi pogoji; deloma še psiholo-
ško, zlasti za preprečevanje vandalizma, za 
preprečevanje resničnega kriminala pa v 
manjši meri. A kljub vsemu temu delujemo 
na tem področju, in kot rečeno, po vseh po-
ročilih policijske postaje Domžale je naša 
občina, nekoliko presenetljivo, bolj varna 
kot nekatere veliko manj urbanizirane ob-
čine v bližini.  Razumem pa, da je človek, 
ki mu je bilo vlomljeno, prizadet in zahteva 
več, zato delamo v tej smeri in zagotavlja-
mo vedno več.

Ko smo ob ustanovitvi občine izbrali 
tudi občinski grb in zastavo, smo bili 
ponosni, ko so meje naše občine ob 
glavnih vpadnicah označevale lične ta-
ble s trzinskim grbom. Zdaj je takšna 
tabla le še pri vstopu v občino ob glav-
ni cesti iz smeri Ljubljane. Zakaj takih 
tabel ni tudi drugod? 
Kolikor vem, tabla manjka samo ob vstopu 
v Trzin i z mengeške smeri,  in to  res že nekaj 
časa. Menda naj bi celo izginila – upam, da 
je ni kdo ukradel. Seveda bomo počakali, da 
bo tudi ta del Mengeške ceste posodobljen, 
ker se tudi tam načrtuje pločnik in bomo 
potem poskrbeli za novo tablo. 

VPrašanja sem zasTaVljal

miro šTebe

Razpored odvoza nevarnih 
odpadkov - jesen 2010
Odvoz bo v sredo, 20.10. 2010, s posebej urejenih zbirališč v času od: 
•  za stari del Trzina na dvorišču Mengeške 9, Trzin, od 15:30–17:00
•  za novi del Trzina na parkirišču pred trgovino Mercator od 17:30–19:00

Med nevarne odpadke sodijo:
•  embalaže škropiv, olj, barv in lakov;
•  akumulatorji, baterije, zdravila, pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila in gume;
•  avtomobilski deli; akumulatorji  osebnih avtomobilov;
•  sodi.

OPOZORILO:
•  Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos do zbirnega kra-

ja.
•  Gradbeni material in tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.
•  veje drevja in živih mej.
•  odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, ker lahko pride med nji-

mi do kemične reakcije
•  odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale 

varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je od-
padek nastal.

jkP Prodnik
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Potrdili spremembe rebalansa 
Julijska, predpočitniška seja, ali 34. redna seja Občinskega sveta 
Trzin, je imela na dnevnem redu sprva 9 točk, vendar so točko se-
znanitev in sprejem predloga Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trzin na začetku seje umaknili z dnevnega reda. 
Župan g. Anton Peršak  je ob tem napovedal, da se bodo prav za-
radi te točke morali še enkrat, sredi poletja, sestati na izredni seji 
občinskega sveta, ker naj bi do takrat dobili še zadnja potrebna 
mnenja soglasodajalcev za ta občinski dokument. Župan je pou-
daril, da bi o občinskem prostorskem načrtu lahko sklepali že na 
julijski seji, saj se je formalni rok za dajanje mnenj soglasodajal-
cev že iztekel in bi kasneje, če bi dobili še preostala mnenja v do-
kument vnašali spremembe, vendar se mu je zdelo smiselno, da 
počakajo še na mnenji Kmetijskega ministrstva in Agencije RS za 
okolje (ARSO).  Članica liste Za zeleni Trzin Nataša Chvatal je žele-
la o tej točki razpravljati, vendar je g. župan zaradi nespoštovanja 
poslovnika sejo prekinil za pet minut. 
Po premoru so sporno točko umaknili z dnevnega reda, tako da 
je bilo na njem le še 8 točk, od tega so se najpomembnejše teme 
nanašale na rebalans občinskega proračuna za to leto. Ker so čla-
nice in člani občinskega zakonodajnega telesa vedeli, da se jim 
mandat izteka, je bilo odločanje o spremembah proračuna več ali 
manj  le še formalno in usmerjeno v to, da se številke in napovedi 
približajo dejanskemu stanju v občinski blagajni, da »pospravijo 
za sabo« in da ne puščajo novi sestavi občinskega sveta neporav-
nanih obveznosti.  
Najprej je g. župan poročal o gospodarjenju z občinskim denar-
jem v prvi polovici leta.  V prvih šestih mesecih je večina prihod-
kov občine dosegla pričakovane zneske, zaradi zaznavnih učinkov 
gospodarske krize pa so nekateri prihodki že precej zaostajali za 
pričakovanji. Najpomembnejši vir dohodkov za občino je še vedno 
dohodnina; s tega naslova so v proračunsko blagajno nakazali do-
brih 43 % pričakovanih sredstev, pri davkih, ki tudi predstavljajo 
pomemben vir dohodkov občine, pa so bili zaostanki že precej ve-
čja. S pobranimi davki od premoženja stavb pri fizičnih osebah so 
dosegli le 11 % pričakovanih dohodkov, z davkom na nadomestilo 
za uporabo stavbnih zemljišč so od fizičnih oseb zbrali približno 
45 % pričakovanega denarja, od pravnih oseb pa le 39,4 %. Vsee-
no pričakujejo, da bodo do konca leta pri davkih zbrali načrtovano 
vsoto denarja. Tudi pri odhodkih ni bilo bistvenih odstopanj. Spet 
so bili v prvem polletju  odhodki nekoliko višji kot prihodki, vendar 
se Občini zaradi tega ne bo treba zadolževati.

Tri nove postavke v proračunu
Tudi pri sprejemanju rebalansa proračuna za to leto ni bilo bistve-
nih zapletov. Vzroke in spremembe sta najprej pojasnila župan g. 
Anton Peršak in svetovalka župana za finančne zadeve ga. Valen-
tina Hvala. Med drugim sta povedala, da je rebalans potreben za-
radi nekaterih prerazporeditev znotraj proračunskih postavk. O 
tem sicer lahko župan odloča samostojno, vendar je želel o večjih 
spremembah obvestiti Občinski svet in mu dati možnost tudi za 

odločanje o tem.  Župan je izpostavil večje stroške, ki so jih imeli z 
odpiranjem dodatnega oddelka za vrtec, saj so prejeli precej več 
prijav za vpis malčkov vanj. Nekaj več denarja so morali nameniti 
tudi za vzdrževanje javnih poti, ki so zaradi gradbišč bolj obreme-
njene, več  škode na njih pa je bilo tudi zaradi ostrejše zime.
Zanimivo je, da so morali pri dohodkih povišati  postavko za de-
nar, ki na občino priteka od denarnih kazni. Višina teh kazni je 
namreč v prvem polletju dosegla že 136,76 % pričakovanih tovr-
stnih prihodkov.  
Pri načrtu razvojnih projektov so vključili tri nove projekte: preure-
ditev skladiščne lope na Habatovi ulici, kjer bodo zgradili tudi šti-
ri neprofitna stanovanja,  zaščito poslopja starega župnišča (faro-
vža) na Habatovi ulici pred vlago, tako da bodo prebivalci v njem 
lahko živeli še, dokler ne zgradijo nadomestnih stanovanj zanje v 
objektu, ki ga bodo zgradili tam, kjer so na Habatovi zdaj t.i. lope.  
Zaradi prehoda televizijskih signalov z analogne na digitalno teh-
niko pa bo treba nakupiti novo, primerno opremo za prehod na 
nov način tudi za telekomunikacijski  sistem v naši občini. 
Med razpravo o rebalansu proračuna je občinski svetnik Peter 
Kralj pojasnil, da ne bo glasoval zanj, ker pred rekonstrukcijo mo-
stu čez Pšato na Ljubljanski cesti v Občinskem svetu niso obrav-
navali projekta in investicijskega načrta obnove mostu, prav tako 
kot niso obravnavali projekta obnove Ljubljanske ceste. Njegove-
mu mnenju se je pridružila tudi svetnica Nataša Chvatal, vendar 
so ob glasovanju drugi svetniki predlagani rebalans občinskega 
proračuna potrdili.

Dobro poslovanje CČN
Naslednji dve točki sta se nanašali na delovanje Javnega podje-
tja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik. Najprej so se 
lotili sprejemanja sprememb odloka o čiščenju komunalnih od-
padnih in padavinskih voda po skrajšanem postopku, nato pa je 
direktorica JP CČN Marjeta Stražar občinskemu svetu poročala o 
delovanju čistine naprave v lanskem letu. Odlok je bilo potrebno 
spremeniti zaradi vključitve občine Komenda v enakopravnejši 
solastniški delež CČN. Kot je povedala direktorica, je CČN v lan-
skem letu poslovala zelo uspešno. Kljub sorazmerno nizki ceni či-
ščenja so ustvarili znatno dodano vrednost, osnovna skrb pod-
jetja pa je ohranjanje in nadgradnja sistema čiščenja, ki ga bo 
treba prilagoditi zahtevnejšim pogojem EU. Od 1. januarja letos 
so spremenili status podjetja tako, da so infrastrukturo prenesli v 
neposredno lastništvo občin solastnic CČN.
Pri redni točki vseh sej Občinskega sveta, pobudah in vprašanjih 
svetnikov, je le g. Šinigoj dal pobudo, da bi bolje uredili izvir Gvaj-
šek, župan pa je ob tem pojasnil, da voda iz izvira ni več pitna, saj 
so raziskave njene kakovosti pokazale, da je oporečna. 

Obratovalni čas lokalov
Več pozornosti in razprave je pritegnila naslednja točka, ko so 
sprejemali dopolnilo Odloka o merilih in pogojih za določitev 
obratovalnega časa gostinskih obratov.  Ker na Občini prejema-
jo pritožbe zaradi predolgega zadrževanja živahnih gostov v ve-
dno istih gostinskih lokalih, so za nekatere lokale določili krajše 
obratovalne čase, kot veljajo za druge lokale. Svetnik SDS-a Ma-
tjaž Erčulj je povedal, da ne bo glasoval za spremembo odloka, 
ker se mu zdi diskriminatorno, da nekaterim lokalom ne dovolijo 
podaljšati obratovalnega časa, čeprav drugim to dovolijo. Svetni-
ca Nataša Chvatal pa je predlagala amandma k dopolnilu odlo-
ka, vendar kasneje  pri volitvah njen amandma ni dobil zadostne 
podpore,   spremembo odloka pa je Občinski svet sprejel.
Za zaključek so se lotili še nekaterih kadrovskih sprememb. V svet 
Zavoda Osnovna šola Trzin so za obdobje štirih let imenovali He-
leno Morisset, soglašali so z imenovanjem ge. Marije Juteršek iz 
občine Lukovica za članico Sveta zavoda Zdravstveni dom Dom-
žale, namesto Polone Glavice pa so v občinsko volilno komisijo 
imenovali Miho Drašlerja. Ob koncu sestanka so sprejeli še pravi-
la za oglašanje in predstavljanje kandidatov za novi Občinski svet 
in za novega župana. 

miro šTebe 

Poročilo s 34. redne seje Občinskega sveta
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Poletna izredna seja 
brez sklepa
V sredo, 25. avgusta, so se članice in člani Občinskega sveta sestali 
na izredni seji, za katero je bila predvidena le ena točka dnevne-
ga reda: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trzin – iz-
vedbeni del. Prisotnih je bilo do zdaj največ občanov, ki so na sejo 
prišli na poziv liste za Zeleni Trzin, saj je ta tudi z lističi,  razdeljeni-
mi po gospodinjstvih, opozarjala, da je bilo dotedanje sprejema-
nje prostorskega načrta nepravilno in v nasprotju z zakonodajo.
 Župan, ki je na obtožbe liste Za zeleni Trzin že tudi odgovarjal z 
letaki, ki so jih razdeljevali po gospodinjstvih,  je uvodoma poja-
snil, kako je sejo sklical v skladu s poslovnikom Občinskega sveta, 
udeležence seje pa je poskusil tudi prepričati, da bi bila obrav-
nava in sprejem Odloka o občinskem prostorskem aktu zakonita. 
Povzel je dotedanji potek sprejemanja dokumenta in pojasnje-
val, da je bilo vse ves čas v skladu z zakoni in da so tudi ves čas v 
stiku z najpomembnejšimi vladnimi soglasodajalci in tistimi usta-
novami, ki naj bi k prostorskemu aktu dale svoja mnenja.  Priznal 
je, da vseh mnenj še niso prejeli, vendar ker je čas, v katerem bi 
morale nekatere državne ustanove posredovati svoja mnenja, že 
potekel, Občini ni treba več čakati, da prejme ta mnenja, in lahko 
prostorski načrt sprejme.
Gre za problem, s katerim se srečujejo tudi vse druge občine. Ne-
davno tega je Skupnost občin Slovenije prav zaradi tega pripravi-
la posvet predstavnikov občin s predstavniki vlade. Na srečanju 
so občine opozorile, da so blokirane, ker ne dobijo mnenj držav-
nih služb in ustanov glede njihovih predlogov prostorskih načr-
tov, neredko pa so si mnenja, ki jih glede njihovih prostorskih na-
črtov izdajajo vladne službe, v nasprotju. Ministrstvo za okolje na 
primer ščiti določena območja pred posegi, predstavniki drugih 
ustanov pa menijo, da bi prav tam morali na določen način ure-
diti infrastrukturo ali kaj podobnega. Predstavniki vladnih služb 
so priznali, da so tudi oni nemočni. Pojasnjevali so, da so zasu-
ti z delom, saj več kot 170 občin čaka na najrazličnejša mnenja, 
ministrstva pa že na vladni ravni niso uskladila vseh stališč glede 
urejanja prostora. Predstavniki državnih ustanov so zatrjevali, da 
dela enostavno ne zmorejo in da imajo za to premalo zaposle-
nih in drugih pogojev. Večina občin zato s sprejemanjem svojih 
prostorskih načrtov čaka na naslednji mandat, ponekod pa spre-
jemajo le prostorske načrte za posamezne dele občin. Le redke 
občine se tako, kot Trzin, odločajo za sprejemanje celotnih občin-
skih prostorskih načrtov že zdaj.
Na izredni seji trzinskega sveta pa so se predvsem predstavniki li-
ste Za zeleni Trzin spraševali, zakaj je bila izredna seja sploh po-
trebna. Skušali so dokazati, da ni bila sklicana po poslovniku, prav 
tako pa tudi ves postopek naj ne bi bil zakonit. Svetnika Nataša 
Chvatal in Drago Kostevc sta v ločenem mnenju, ki sta ga pred tem 
predstavila že na sestanku Statutarno pravne komisije, poudarjala, 
da je predlagatelj sprejemanja Prostorskega načrta evidentno kršil 
proceduro njegovega sprejemanja, zato sta predlagala, naj točko 
umaknejo z dnevnega reda.  Župan, sodelavci občinske uprave  in 
tudi člani Liste za trajnostni razvoj Trzina so obtožbe zavračali in 
dokazovali, da je vse v skladu z zakoni. Nataša Chvatal je ob tem 
vprašala, zakaj je bilo treba, če je vse res tako zakonito, sklicevati 
izredno sejo, če bi to lahko sprejemali na redni seji. Nazadnje so tri-
je predstavniki liste Za zeleni Trzin, ko so videli, da s svojimi pogle-
di ne bodo prepričali ostalih, sejo protestno zapustili.
Nekaj besede so ob tem dobili tudi občani, ki so sejo spremljali. 
Eden od njih je izjavil, da je žalosten, ko vidi, kako se prepirajo, si 
skačejo v besedo in si ne prisluhnejo. 
Sejo so nadaljevali z obravnavo dopolnil prostorskega načrta, spre-
jeli pa so tudi predlog g.Peršaka, da bodo po opravljeni obravnavi 
dopolnil točko prekinili in na naslednji, redni seji, ki bo v začetku 
septembra, sklepali o predlaganem občinskem prostorskem načrtu, 
ob tem pa o samem načrtu ne bodo več razpravljali. Na izredni seji 
so obravnavali 7 dopolnil prostorskega načrta, šlo pa je predvsem 

za bolj ali manj redakcijske popravke, s katerimi so ugodili zahtevam 
soglasodajalcev. Štirje amandmaji so se nanašali na poplavno ogro-
ženost nekaterih območij, dve pripombi je posredovalo Ministrstvo 
za kmetijstvo in sta se nanašali na varovanje kmetijskih površin, ena 
sprememba pa je  izboljšala formulacijo zapisanega določila.

miro šTebe

Poročilo s 35. seje občinskega sveta Občine Trzin

Zadnja seja Občinskega 
sveta v tem mandatu je 
bila kratka
Osmega septembra, dva dni pred uradnim začetkom predvolilne 
kampanje za novo občinsko vodstvo, se je na svoji zadnji seji se-
stal dosedanji Občinski svet. Več ali manj je bil glavni razlog zanjo 
Občinski prostorski načrt, ki je buril duhove v času počitnic, ven-
dar so se svetnice in svetniki zbrali, da bi o načrtu le sklepali, ne pa 
tudi razpravljali. Župan je uvodoma povzel dosedanji potek spre-
jemanja. Poudaril je, da je predlagani prostorski načrt pravzaprav 
kompromis med željami tistih, ki bi želeli zaustaviti razvoj v Trzinu, 
in tistih, ki si želijo novih pozidav. Zatrjeval in dokazoval je, da je 
bil postopek ves čas voden korektno in v skladu z zakonodajo. To 
je potrdila tudi predstavnica podjetja Area Line Špela Gosak, ki je 
prostorski načrt skupaj s predstavniki občinske uprave pripravlja-
la. V potrditev teh zatrdil so svetnice in svetniki prejeli tudi poro-
čilo Ministrstva za okolje in prostor, ki je preverilo vsa pridobljena 
mnenja državnih nosilcev urejanja okolja in ugotovilo, da je pre-
dlog usklajen z njihovimi mnenji in zahtevami.  Člani Občinskega 
sveta so nato z večino glasov potrdili novi Občinski prostorski na-
črt, proti pa so glasovali trije predstavniki liste Za zeleni Trzin, ki 
jih pojasnila občinskega vodstva še vseeno niso prepričala.
Predsednica občinskega Nadzornega odbora Katarina Kadunc je 
nato poročala o stanju nedokončanih nadzornih pregledov Nad-
zornega odbora iz preteklega mandata. Povedala je, da svojim na-
slednikom v Nadzornem odboru ne bodo pustili dosti nedokon-
čanih zadev. Občina naj bi že v kratkem dobila končno poročilo o 
pregledu dohodkov občine v letu 2008. Pri tem ne pričakujejo po-
sebnih zadržkov. V teku je še pregled investicij v dom starejših ob-
čanov, zaradi obsežnosti gradiva pa pregled ne bo dokončan do 
volitev, tako da bodo morali opraviti primopredajo dela novemu 
nadzornemu odboru, do volitev pa naj bi že dokončali preglede 
poslovanj nekaterih trzinskih društev, ki jih še niso dokončali. 
Na seji je bil prisoten tudi predstavnik JP Prodnik Aleš Stražar, ki 
je poročal o fizikalni kakovosti pitne vode v Trzinu. Med drugim 
je zagotovil, da pijemo kakovostno vodo, občasno pa je nekaj te-
žav z motnostjo vode pri posameznih odjemalcih v OIC in Mla-
kah.  Ocenjujejo, da so bili tam hišni vodovodni priključki zgraje-
ni neustrezno, območje Mlak pa tudi. Ko so tam gradili vodovod, 
ta ni bil opremljen z blatniki in tudi vodovodno omrežje ni bilo 
grajeno po standardih, kakšni veljajo zdaj. Predstavnik Prodnika 
je navedel tudi nekaj možnih rešitev, ob tem pa je dejal, da sana-
cija omrežja v Mlakah poteka, vendar v okviru finančnih možno-
sti, ki so omejene. Poudaril je še, da sami delci peska ne vplivajo 
na zdravstveno ustreznost pitne vode, in da je ta še vedno zelo 
kakovostna. 
Ob koncu seje je Občinski svet po hitrem postopku sprejel še Od-
lok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo v občini Trzin. Gre za zelo majhne zneske, tako da spreje-
manje odloka ni pritegnilo večje pozornosti.
Župan g. Anton Peršak se je po zaključku seje zahvalil vsem člani-
cam in članom dosedanjega Občinskega sveta, jim zaželel uspe-
šno delovanje še naprej in jih pozval tudi k obzirnejšemu nasto-
panju v predvolilni bitki, saj se zna zgoditi, da bodo nekateri spet 
sodelovali v prihodnjem Občinskem svetu.

miro šTebe
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aktualnO

Drugi konec tedna v septembru, 11. in 12. 
9., je približno dve tretjini Mengeške ceste 
dobilo novo asfaltno prevleko, hkrati pa 
tudi pločnike, novo cestno razsvetljavo, 
ob cesti pa so v zemljo vkopali najrazlič-
nejše komunalne vode, od vodovoda, ele-
ktrike, telekomunikacijskih napeljav do 
kanalizacije in plina. Prav plin je pomemb-
na pridobitev, saj ta del Trzina doslej še ni 
bil plinificiran, pomembno pa je tudi, da 
so nekatere od komunikacijskih vodov ob 
tej priložnosti tudi posodobili. Vsekakor 
pa je najpomembnejša pridobitev, da je 
obnovljena Mengeška cesta prinesla ve-
čjo prometno varnost v ta del Trzina. 
Pločniki so bili že zelo dolgo želja prebival-
cev ob tej cesti, za promet pa sta zdaj bolj 
varni tudi dve križišči, ki sta semaforizirani. 
Zaradi  iz dneva dan gostejšega prometa so 
se prebivalci  starega dela Trzina še v času 
nekdanje skupne domžalske občine že za-
vzemali, da bi ob Mengeški cesti uredili 
pločnike. Načrti so bili že narisani, nalož-
ba je bila uvrščena celo med prednostne v 
občini, vendar so denar vedno v zadnjem 
hipu usmerili kam drugam. Ko smo dobili 
svojo občino, so vsi verjeli, da bo Menge-
ška hitreje prišla na vrsto, vendar je bilo 
treba najprej počakati, da so uredili Jem-
čevo cesto. Potem se je začelo zelo dolgo-
trajno pregovarjanje, načrtovanje in uskla-
jevanje. Ker je cesta v pristojnosti države, 
se stvari nikakor niso hotele premakniti z 
mrtve točke. Dolgo se je zapletalo pri od-
kupih zemljišč ob cesti, potrebnih za poso-
dobitev, precej težav pa je bilo tudi z načr-
tovanjem ureditve nekaterih križišč. Ko so 
investitorji končno prižgali zeleno luč, se je 
začela kar predolga gradnja. Ker so cesto 
posodabljali, ne da bi zaprli promet, razen 
ob nekaj koncih tednov, je delo, po zatrdi-
lu izvajalcev, potekalo vsaj za 30 odstot-
kov počasneje, kot pa bi, če bi bil promet 
popolnoma ustavljen. Vozniki in prebival-
ci ob cesti so še zdaj prepričani, da so dela 
tekla še počasneje, kot ocenjujejo izvajalci. 
Prometne razmere na cesti so bile za voz-
nike in tudi pešce res slabe. Nabirale so se 
dolge kolone, pešci in kolesarji so tvegali s 
souporabo vozišča, cesta pa je bila razko-
pana   na toliko koncih, da je bila vožnja po 
njej precej neudobna. Zdaj je to za nami, 
na obnovo pa še čaka zadnja tretjina ceste. 

Pismo bralca

Nevarni 
»obvozi« na 
Kidričevi
Stanujem na Kidričevi, kjer so zdaj 
mimo nas naredili kolesarsko stezo. 
Ne bom razpravljal, ali je to potrebno 
ali ne – o tem imam svoje mnenje. Je 
pa zdaj ena težava. Mimo vrste hiš ob 
cesti so zaradi kolesarske steze znižali 
robnike, zdaj pa se vozniki avtomobi-
lov veselo izogibajo ležečemu policaju 
tako, da ga obvozijo kar po kolesarski 
stezi.  Zadeva je po moje zelo nevarna 
tako za kolesarje kot prebivalce, saj vo-
zniki, ki se tako izmikajo oviri, neredko 
vozijo zelo hitro.
 Zadevo bi lahko rešili tako, da bi tam 
zabili jeklen stebriček (tako kot je to 
narejeno v starem Trzinu), in bi bila 
zadeva rešena. Na to sem pred časom 
opozoril tudi predstavnika Občine, pa 
se ni nič zgodilo. Verjetno je malo je-
zen, ker sem mu v času razkopavanj Ki-
dričeve malo »dihal za ovratnik«, ker je 
vse skupaj trajalo celo večnost. 
Prosim, če na ta problem oz. o tej ne-
varni točki lahko opozorite v naslednji 
številki Odseva, potem pa se bo ver-
jetno kdo na Občini zganil. Res se mi 
zdi nesmiselno, da so po celem Trzinu 
dobesedno nastlali  en kup novih leže-
čih policajev (mislim, da jih, ko peljem 
otroka iz vrtca pri šoli domov na Kidri-
čevo, prevozim okrog 10), da bi pove-
čali prometno varnost, hkrati pa nič ne 
ukrenejo, ko jih občan opozori na evi-
dentno »nevarnost«. 

rr

Končno olajšanje ob Mengeški cesti
Ko bodo na državni ravni zagotovili denar, 
upamo, da bodo dela stekla hitreje in bolj 
gladko, kot so tekla do zdaj. Predvsem pa 
vsi držimo pesti, da bi država le izbrskala 
denar še za ta del Mengeške ceste. 
Za razliko od posodobitve Ljubljanske ce-
ste, kar je bilo izključno v pristojnosti naše 
občine, ob Mengeški cesti izvajalci niso 
bili preveč pripravljeni prisluhniti predlo-
gom in prošnjam prebivalcev. Medtem ko 
so šli izvajalci posodabljanja Ljubljanske 
ceste nemalokrat na roke prebivalcem ob 
cesti in so jim uvoze k domovom urejali, 
kot so želeli, ob Mengeški cesti na to niso 
bili preveč pripravljeni. Zatrjevali so, da so 
uvozi k hišam standardizirani in v skladu 
z državnimi predpisi. Ljudje, ki živijo ob 
Mengeški cesti, so se večkrat pritoževali 
in skušali doseči kakšne izboljšave, vendar 
niso bili preveč uspešni. Izkazalo se je tudi, 
da dela niso bila najbolje načrtovana. Ob-
čani so nas opozarjali, da so ob delu ceste 
v pločnike skušali zakopati cevi za mete-
orno kanalizacijo s prevelikim premerom, 
tako da bi se pločniki lahko spremenili kar 
v nekakšne grebene. Ko so izvajalci konč-
no dojeli, da tako ne gre, so cevi s preme-
rom 50 cm zamenjali s po dvema cevema 
premera 30 cm. Občani pa so vseeno opo-
zarjali, da tudi to verjetno ni bilo dobro 
premišljeno, saj so spodaj v jarke zakopa-
vali tanjše cevi za različne vode, tik pod 
površino pa so večje cevi za kanalizacijo, 
ki skrivajo druge vode. Če bo v prihodnje 
prihajalo do okvar na napeljavah, ki so za-
kopane globlje, pod velike cevi, na primer 
na telekomunikacijskih vodih, bodo mo-
rali najprej odkopavati  zgornje velike ka-
nalizacijske cevi in šele nato se bodo lahko 
prebili do tanjših cevi. Drugačna razpore-
ditev cevi bi bila verjetno res ustreznejša.
Še več težav pa so imeli nekateri prebival-
ci ob cesti pred nekdanjim Jan barom, kjer 
so uredili prometni otok. Sprva je kaza-
lo, da se bodo ljudje, ki tam živijo, z avto-
mobili v promet lahko vključevali samo v 
smeri Mengša, ne pa tudi v smeri Ljublja-
ne. Po številnih posredovanjih so dose-
gli, da so del otoka toliko znižali, da je za 
okoliške prebivalce možno vključevanje v 
promet tudi v smeri Ljubljane, tako da za-

peljejo čez otok. Rešitev še vedno ni ideal-
na, saj bo otok oviral tudi zavijanje večjih 
tovornjakov, na eni strani pa je cestišče 
tako ozko, da bi bilo lahko že nevarno. 
Mejaši ceste so bili večkrat ogorčeni zara-
di arogance projektanta iz podjetja Apia, 
ki jih je odpravljal zelo vzvišeno in je ne-
katere celo žalil. Tak odnos zagotovo ni v 
ponos nobenemu podjetju. 
Kakor koli že, dve tretjini ceste sta zdaj 
posodobljeni. Dobili smo pločnike in var-
nejšo kolesarsko stezo, zaradi zoženja ce-
stišča in tudi različnih prometnih ovir na 
njej bo promet skozi Trzin zdaj počasnejši 
in varnejši, vsi pa se zavedamo, da bo re-
snično in dolgoročno rešitev za trzinske 
prometne razmere prinesla šele obvozni-
ca tudi ob zgornjem delu Trzina.

miro šTebe 
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Spet živžav v šoli
Počitnice so za osnovnošolce spet prehitro minile, tisti malčki, 
ki so čakali, da bodo letos prvič prestopili šolski prag, pa so bili 
že kar neučakani, kdaj se bo šola končno začela. Tisti odločilni 1. 
september je neizbežno prišel. Za nadobudne prvošolčke je bil 
to praznik, ki si ga bodo zapomnili za vse življenje. Da bi jim ostal 
v lepšem spominu, so se na Osnovni šoli potrudili in jim pripravili 
veselo dobrodošlico, kjer tudi klovn ni manjkal, za začetek pa so 
dobili tudi rumene rutice in druga tako pomembna darila, ki do-
kazujejo, da so že toliko zrasli, da lahko obiskujejo hram učenosti. 
Prvi september je bil praznik tudi za njihove starše, pa čeprav je 
bilo treba spet kar globoko seči v denarnice. Saj ne gre zgolj za 
šolske potrebščine, nadebudni učenci potrebujejo tudi primerna 
oblačila, treba je poskrbeti za malico, zavarovanje in še celo vrsto 
drugih podrobnosti. Šolsko osebje jim pri tem stoji ob strani in 
življenje v šoli se počasi utirja v  vsakdanje kolesnice, otroci pa se 
vsak dan naučijo kaj novega.  

Zanimivo poletno 
počitniško varstvo
V mesecu maju 2010 smo na OŠ Trzin razdelili preko 200 prijavnic 
z zanimivo ponudbo POČITNIŠKEGA VARSTVA v dveh terminih, in 
sicer od 5. – 9. julija in od 23. do 28. avgusta; v kratkem času smo 
zapolnili obe skupini. 
Namen tedenskega druženja je bilo prijetno preživljanje počitni-
ških uric v družbi sovrstnikov, skupno spoznavanje skrivnosti bli-
žnje in daljne okolice, krepitev zdravega duha v zdravem telesu, 
ustvarjanje ter še in še... 28 učencev je uživalo prav vsak dan, in 
naša napoved, da tega počitniškega tedna ne bodo pozabili, se je 
še kako URESNIČILA.

Programa počitniških tednov sta bila enaka:
Ponedeljek je bil uvodni in hkrati spoznavni dan, saj smo se posve-
tili medsebojnemu spoznavanju, pogovorom o vrednosti prijatelj-
stva in vplivu prijaznih besed na soljudi. Izdelali smo svoje ogledalo, 
ki smo ga potem poizkusili ves teden polniti s prijaznimi besedami 
drug o drugem, si izbrali skrivnega prijatelja in naredili pravo drevo 
prijateljstva. Naučili smo se tudi ples prijateljev. Popoldne smo za-
polnili z družabnimi igrami na temo prijateljstva na šolskem igrišču.

Torek je bil dan poletnih radosti v ZOO Ljubljana 
Vreme nam je bilo izjemno naklonjeno. Kmalu po zajtrku smo se z 
avtobusom odpeljali v prelep ljubljanski živalski vrt na ogled živali 
bližnjega in daljnega sveta. Tam smo bili deležni strokovnega vo-
denja, dovolj časa pa je bilo tudi za malico, igro in nekaj počitka. Po 
vrnitvi v šolo smo svoje vtise ogleda živalskega sveta z različnimi 
pripomočki prelili na papir (barvice, voščenke, vodenke) oz. smo jih 
s kredami upodobili na asfaltirane površine šolskega igrišča.

Sreda je bila dan za vodne vragolije
Tretji skupni dan smo izkoristili ob uživanju vodnih radosti v Ter-
mah Snovik, kamor smo se z avtobusom odpeljali na dopoldan-
sko čofotanje. Vreme je bilo malo tudi deževno in precej hladno 
za poletni čas, zato so otroci uživali v notranjem bazenu, nekaj-
krat pa so se zunaj spustili tudi po toboganu. Nazaj grede smo se 
ustavili v kamniški pizzeriji na kosilu. Prijetno utrujeno smo dan 
zaključili ob gledanju filma. 

Četrtek je bil dan za Indijance
Kmalu po zajtrku sta nas obiskala dva animatorja iz Društva Eno-
stavno prijatelji, ki sta nas popeljala v indijanski svet. Čas do ko-
sila je prav hitro minil, saj smo odpotovali v skrivnostni svet Indi-
jank in Indijancev in spoznavali stare indijanske običaje. Naučili 
smo se indijanskega pozdrava, si poslikali obraz, si izdelali perja-
nice, se učili streljanja z loki, metanja kopij, se zabavali ob glasbi 
bobnov in ostalih inštrumentov in seveda iskali zakopano »bojno 
sekiro«. Po kosilu pa je bil čas za ustvarjanje na temo Indijanci.

Petek je bil dan ruskih širjav
Lotili smo se osnov ruskega jezika (predstavljanje, barve, šte-
tje ipd.) in preko glasbe, fotografij in risanke Čeburaška spoznali 
majhen del te bogate kulture evropsko-azijskega sveta. Učenje je 
potekalo skozi igro in ustvarjanje, brez vsakršne prisile. Poigrali 
smo se z izdelovanjem ruskih zastavic in matriošk (babušk). Vmes 
je bilo dovolj časa še za takšne in drugačne igrarije, gibanje in iz-
polnjevanje želja otrok o tem, kar si sami želijo izvedeti o Rusiji 
in kaj nasploh želijo početi. Ta dan smo razkrili tudi vsak svojega 
skrivnega prijatelja in užili še zadnje skupne urice. 
Na vseh dejavnostih izven šole je bil poleg mentorice Daše Ložar 
prisoten še en spremljevalec.
Počitniška tedna sta dosegla svoj namen. Otroci so uživali in niti 
za trenutek jim ni bilo dolgčas, kar se včasih rado pripeti med po-
čitnicami, zato bomo podobna druženja nadaljevali!

daša ložar, menTorica,
in maTeja chVaTal, Predsednica dPm Trzin
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Poletno varstvo otrok

Otroci na varnem tudi 
med počitnicami
Društvo prijateljev mladine s predsednico gospo Matejo Chvatal 
je letos organiziralo delavnice in varstvo otrok na OŠ Trzin. Vse 
to v dogovoru z Občino Trzin in OŠ Trzin, saj ravnateljica gospa 
Helena Mazi Golob vedno rada prisluhne pozitivnim predlogom 
in jih pomaga uresničevati. DPM Trzin je uspelo pritegniti zadosti  
mladih počitnikarjev,  ki so z veseljem skoraj vse dni  sodelovali 
pri delavnicah. Odziv je bil tako velik, da so delavnice in varstvo 
organizirali 2 krat. Za otroke so pripravili  cel kup zanimivih zapo-
slitev. Imeli so spoznavni dan, indijanski dan na igrišču, šli so se 
kopat v Terme Snovik, ogledali pa so si tudi živalski vrt.
Maksi, Žiga, Nina, Martin, Lan, Ana, Jan, Tim in Žiga št. 2, ki je bil 
največji, so povedali, da z veseljem prihajajo, saj jim je druženje 
zelo zanimivo in se prijetno počutijo z njihovo » profesorico« 
Dašo Logar. Povedali so, da jim je bilo kopanje všeč, v živalskem 
vrtu pa so se odločili vsak za svojo živalco - od leva, žirafe do opic 
in še marsikatera jim je bila všeč. 
Potem so tu še Indijanci ...
Šola je poleg prostora, ki ga je dala na razpolago, organizirala še 
malice in kosila za otroke.
Otroci so si bili edini in so zaklicali, da je poletna šola »KUL – FUL 
– ŽUL«, in otrokom lahko verjamejo, otroci že vedo, kdaj jim je 
všeč, kajne?

TeksT in foTo: zmago knUPlež – zmak

Indijanci

Prijetno in varno tudi na prostem

Vsi malčki v vrtcu

Nestrpno pričakovanje 
novega vrtca

Naše največje bogastvo so otroci. Ker iz sosednjih občin prihajajo 
novice, s kakšnimi težavami in pomanjkanji prostora se ubadajo 
v tamkajšnjih vrtcih, smo tudi mi pokukali v naš, trzinski vrtec , da 
bi preverili , kakšne so razmere v njem.  Lahko vam povem, da so 
v trzinskem vrtcu, ki deluje v okviru šole, malčki v dobrih rokah in 
lepo se jim godi.
 V vrtcu je sedaj 217 otrok v 12 skupinah. Pomočnica ravnateljice, 
gospa Olga Bernik Zor, je povedala, da so z odprtjem 12. oddelka 
sprejeli v vrtec vse trzinske otroke in je na prioritetni čakalni listi 
samo sedem otrok, ki  niso stari 11 mesecev in še nimajo pogojev 
za sprejem v vrtec.
V letošnjem letu imajo širok program , ki ga delijo na dva dela. 
Pod dogodke, ki jih pripravljajo, so zapisali kostanjev piknik s 
starši, sodelovanje z domom starejših občanov, sodelovanje z ra-
znimi obrtniki, lutkovni abonma (4 predstave), obiske muzejev, 
galerij, ogled baletne predstave Picko in Packo, sodelovanje z 
Društvom prijateljev mladine, z igro do prvih turističnih korakov , 
novoletni koncert in še marsikaj. 
Drugi del so obogatitvene dejavnosti, kjer bodo imeli zgodnje 
učenje angleškega jezika, prilagajanje vodi – tečaj plavanja, tečaj 
rolanja, za katerega se bodo potrudile vzgojiteljice same, tridnev-
ni tabor na kmetiji DAVČEN, ki ga bodo financirali starši, želja vrt-
ca pa je , da bi ga sofinancirala občina. 
Gospa Olga je povedala, da je odziv staršev na delo vrtca odličen, 
tako da z veseljem ugotavljajo, da njihov trud, ki ga ni malo, ni 
neopažen. Seveda pa vsi skupaj pričakujejo nov obljubljen vrtec, 
kjer bo delo precej lažje, največ pa bodo pridobili starši in otroci.
Moto vrtca je: starši, zaupajte nam, mi želimo za vašega otroka 
samo najboljše.
Res, v trzinskem vrtcu se vidi, da so otroci naše največje boga-
stvo!

TeksT in foTo: zmago knUPlež – zmak

Čmrlji s Tino in Anjo
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Zmagovalci  
v čiščenju zob

Zabavne in kreativne 
delavnice tujih jezikov za 
učence od 1. do 9. razreda
35-urne delavnice bodo vodile strokovno usposobljene men-
torice, potekale bodo 1x tedensko 1 uro od  27. 09. 10 do 10. 
6. 11, v skupinah bo največ 12 učencev, glede na predznanje 
bodo 2-3 stopnje učenja – začetna, nadaljevalna in višja.  Cena 
posamezne delavnice je 70 eur, plačljiva ob prijavi, na TR DPM 
Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin: 02305 – 0092086041.

Termini so naslednji: 
•	 ANGLEŠČINA,	mentorici	 Daša	 Ložar	 in	 Sara	 Koleš:	 ob	

ČETRTKIH
 1. triada - začetna od 14.-15. ure
 1. triada – nadaljevalna (tisti, ki so lansko leto obisko-

vali začetno stopnjo) od 15.-16. ure,
 2. in 3. triada od 16.-17. ure

•	 ITALIJANŠČINA,	mentorica	Sara	Koleš	(termin	bo	znan	
na podlagi prijav)

•	 RUŠČINA,	 mentorica	 Daša	 Ložar	 (termin	 bo	 znan	 na	
podlagi prijav)

•	 KITAJŠČINA,	mentorica	Petra	Milič	(termin	bo	znan	na	
podlagi prijav)

P r i j a v n i c a :
Prijave zbiramo na email: mateja.chvatal@gmail.com ali 
031/522-822 (Mateja-DPM)

Vsi prijavljeni boste prejeli vse pomembne informacije na vaš 
email naslov. 

V prijavi navedite naslednje podatke:

Ime in priimek otroka, razred:

Telefon	/GSM	staršev/e-mail:

Delavnica tujega jezika:

Predlogi, mnenja …

Dobro je biti dober. Dober v šoli, dober v reševanju konfliktov… 
DOBER V ČIŠČENJU ZOB. 
Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani poteka že 28. leto 
po večini šol v Sloveniji. Pričelo se je leta 1979 na Osnovni šoli 
Ketteja - Murna v Ljubljani. V njihovi šolski zobni ambulanti je 
prim. mag. Tatjana Leskošek Denišlič, dr. stom., ugotavljala sla-
bo ustno higieno in veliko gnilih zob. Porodila se ji je zamisel o 
enostavnem, poceni in šolarjem zanimivem tekmovanju za čiste 
zobe. Po štirih letih uvajanja, spremljanja in dogovarjanja je tek-
movanje med razredi ene šole postalo vseslovensko. Stomato-
loška sekcija Slovenskega zdravniškega društva je namreč v šol-
skem letu 1983/84 prevzela organizacijsko in strokovno vodstvo 
tekmovanja v svoje roke. Število vključenih v tekmovanje je raslo 
iz leta v leto. Brez nagrad seveda ne gre. Nagrajeni so vsi učen-
ci vseh zmagovalnih razredov tekmujočih šol, regijski zmagovalci 
in NAJ razred Slovenije pa še posebej. Generalni sponzor je bil 
od začetka tovarna Lek, predlansko šolsko leto pa je sponzorstvo 
prevzel Mercator. 
Zelo uspešno sodelujemo tudi z OŠ TRZIN. V šolskem letu 
2009/2010 so najboljše uspehe dosegli skrbni otroci 1.B razreda z 
razredničarko Andrejo Karner.
Zlato priznanje za dobro čiščenje zob si je prislužilo 54.7 % od 
223 pregledovanih otrok, srebrno 22.4%, bronasto pa 22.9%. Ver-
jamem, da so se vsi otroci zelo trudili. Opažam občutno boljše re-
zultate pri deklicah. Posebno pohvalo pa si zaslužijo otroci, ki so 
imeli ob nenapovedanem pregledu čistoče zob vedno čiste zobe 
brez kakršnihkoli opozoril (teh je žal le 20.2 %). Bravo, le tako na-
prej pa bo nasmeh res lep in zdrav!
Še vedno pa je velik odstotek otrok, ki si neredno in/ali nenatanč-
no čisti svoje zobe. Tveganje za karies/zobno gnilobo in bolezni 
obzobnih tkiv je pri njih zelo visoko. Žal večina staršev ne izkori-
sti možnosti individualnega posveta in poduka o ustni higieni, ki 
pogosto prinese najboljše rezultate. 
Otrok pri čiščenju zob nujno potrebuje spodbudo, nadzor in ak-
tivno pomoč staršev. Zobe naj mu starši pomagajo čistiti vsaj do 
10. leta starosti, veliko otrok pa potrebuje aktivno pomoč še dlje. 
Zelo dobra objektivna samokontrola čistoče zob je tudi barvilo, 
ki obarva zobne obloge. Zobe naj si otrok umiva redno, dvakrat 
dnevno s fluoridno zobno pasto (1450 ppm F), uživa naj raznovr-
stno zdravo prehrano in pije čim več navadne vode. Svetujemo 
tudi redne kontrole pri zobozdravniku.
Za dodatne informacije glede zobozdravstvene preventive lahko 
pokličete v Zdravstveni dom Domžale na tel.št. 01/7245-259 (Na-
taša Jeras, Tina Šircelj Kosec, dipl.med.sestri), vprašanja/mnenja 
lahko pošljete tudi na elektronski naslov: zobna.prosveta@zd-do-
mzale.si.  Glede rednih kontrol in zdravljenja zob pa se obrnite na 
svojega izbranega zobozdravnika.

naTaša jeras, diPl. med. sesTra
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Pozdravljeni, drage bralke, spoštovani bral-
ci in ostali uporabniki knjižničnih storitev!
Zdi se mi, da vsako poletje hitreje mine, a 
temu gotovo botruje moje lastno dojema-
nje časa, zato verjamem, da je med vami 
veliko takih, ki ste komaj čakali novo šol-
sko ali študijsko leto ali izzivov polno po-
slovno jesen.
Prvi vrtci so obiskali cicibanski oddelek in 
napovedali vsakotedenska živahna dru-
ženja. Učenci že prihajajo z naslovi doma-
čega branja in sprašujejo po seznamih za 
»bralno značko«, dijaki pa z malce dolgimi 
nosovi iščejo gradiva in branja, ki jih bodo 
popeljala do  mature. 
Ta »nostalgični septembrski utrip« že razvi-
ja svoje tipične poteze. V oktobru jih bodo 
dokončno izoblikovali študentje, ki v teh 
dneh še raziskujejo tuje dežele in si nabira-
jo življenjske izkušnje.
»Piko na i« bodo  v začetku oktobra posta-
vili malčki, imenovani »pravljični otroci«, 
ki jih bo naša neverjetna pravljičarka Mili 
tudi v tem šolskem letu 3x tedensko pope-
ljala v svoj bogati domišljijski svet v »PRA-
VLJIČNIH URICAH«. 
A odrasli bralci ne boste potegnili »ta 
kratke«, saj vas vabimo k sodelovanju pri 
»KNJIŽNEM KLEPETU«, ki se bo odvijal vsak 

Krajevna knjižnica  
Janeza Trdine Mengeš 

in 

Krajevna knjižnica  
Tineta Orla Trzin

vabita na literarni večer s pisateljem, 
publicistom, popotnikom in dobitni-
kom zlatega priznanja občine Men-
geš za leto 2010,

IVANOM 
SIVCEM,
ki bo v sredo, 6. oktobra 2010, ob 
19.00 uri v krajevni knjižnici Janeza 
Trdine v Mengšu.

Pričakujejo vas skrivnostni karantanski 
knezi in mnogi drugi znani in nezna-
ni obrazi naše preteklosti in sedanjo-
sti, vtkani v čudovite zgodbe, kakršne 
zmore ubesediti le gospod Ivan Sivec. 

Vljudno vabljeni!

Odsev iz trzinske knjižnice
zadnji četrtek v mesecu oz. po dogovoru, 
lahko se nam pridružite tudi pri branju iz-
brane literature iz seznama za »BRALNO 
ZNAČKO ZA ODRASLE«  ali pa si s svojimi 
malčki izberete knjižice za »PRAVLJIČNEGA 
PALČKA« in jim pomagate prislužiti njiho-
vo prvo »bralno značko«, ki ima še poseb-
no vrednost.
Že 6. oktobra ste vabljeni na predstavi-
tev opusa gospoda Ivana Sivca, ki jo pri-
pravljamo skupaj z mengeško knjižnico v 
Mengšu, skupaj s Turističnim društvom Tr-
zin pa bomo predstavili »Trzinsko pravljico 
JABELČEK«, novo knjige vsem znanega do-
mačina, neumornega in vsestranskega go-
spoda Milana Kuferšina. O datumu in kraju 
boste pravočasno obveščeni in seveda to-
plo vabljeni. 
In še HURA novica za najmlajše! Prihajajo-
ča jesen bo izpolnjena z nekaj »super« lut-
kovnimi predstavami, in ne starši ne otroci 
ne boste imeli vzroka pritoževati se nad tu-
robnimi jesenskimi večeri.
Kot vedno prijazno vabljeni v našo sredi-
no. 
Želim vam toplo, ustvarjalno in barvito je-
sen!

zdenka koPač

knjižnica TineTa orla Trzin

Gradivo, ki v besedi, sliki ali še kako dru-
gače obravnava Domžale, Mengeš, Mo-
ravče, Lukovico, Trzin in okolico, boste na-
šli v domoznanski zbirki. Namen zbiranja 
domoznanskih gradiv je ohranjanje slo-
venske premične kulturne dediščine, ki 
je nastajala v preteklosti in še vedno na-
staja. V domoznanski zbirki, ki jo hranimo 
v Knjižnici Domžale, je na voljo mnogo 
ohranjenega gradiva, ki nam govori o pre-
teklosti in sedanjosti prostora in o ljudeh 
v njem. Ker gre v veliki meri za unikatno, 
neredko pa tudi staro in dragoceno gra-
divo, je na voljo le za uporabo v knjižni-
ci. Nekatere dele zbirk pa lahko najdete 
tudi v digitalni obliki na Digitalni knjižnici 
Domžale: http://www.digitalna-knjiznica.
si/domzale/. 
Marsikdo ima doma domoznansko gradi-
vo, ki ga knjižnica še nima, zato vas na tem 
mestu vabimo, da nam pomagate pri iz-
popolnjevanju domoznanske zbirke. Raz-
veselili se bomo vsakega vašega prispev-
ka v obliki knjige, diplome, zemljevida, 
razglednice, avdio- in videoposnetka …  
S pomočjo sodobne tehnike in z vašim 
dovoljenjem bomo napravili kopijo in 

Povabilo k dopolnjevanju domoznanstvene zbirke

vam original vrnili. K sodelovanju vabimo 
tudi šolske in kulturne institucije, društva, 
zavode, podjetja …, da nam pošiljajo gra-
divo, ki ga tiskajo ali kako drugače publi-

cirajo. Veseli bomo tudi ostalega gradiva, 
s katerim bomo obogatili našo knjižnično 
zbirko.

Urša jUsTin
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Kako prehrana vpliva 
na zdravje?

V svoji sredini 
bomo kmalu go-
stili Sanjo Lončar, 
raziskovalko in av-
torico večih knjig 
na temo zdravja 
in prehrane. Njen 
obisk smo izkoristili 
tudi za nekaj krat-
kih vprašanj.
Poznamo vas kot 
osebo, ki si zelo pri-
zadeva za zdravo 
prehrano in eko-
izdelke. Koliko, po 
vašem mnenju, 
hrana vpliva na 
naše zdravje?
Če bi v rezervoar 
vašega avtomobi-
la vlili vodo ali sok, 
bi se motor pokva-

ril. Če pa v lastne rezervoarje leta in leta vlivamo napačno gorivo, 
pričakujemo, da bo vse delovalo nemoteno. Naše celice se izgra-
jujejo iz gradbenega materiala, ki ga sami nalagamo . Če uživa-
mo plastiko, degenerirane snovi, strupe in pesticide, potem telo 
iz tega materiala dela nove celice in nova tkiva. Zakaj nas potem 
preseneča, da je »tam notri«  vse več degeneriranih celic, napak v 
funkcioniranju različnih procesov, vnetij in podobnega. 
Menite, da se nakopičene napake lahko odpravijo? Da se denimo 
40 ali 50- letnik lahko »prenovi«?
Dokler se naše celice obnavljajo, se procesi obnove ne nehajo. 
Seveda se ti procesi z leti upočasnijo, vendar trajajo do konca na-
ših dni.  Pri otroku se rana zaceli v nekaj dneh, pri starostniku v 
nekaj tednih, kar govori le o dolžini procesa. V obeh primerih pa 
telo dela enako – stare in poškodovane celice nadomešča z novi-
mi. Če zajezimo vnos strupov in telesu omogočimo več dobrega 
gradbenega materiala, kakovostne maščobe, dovolj naravnih ru-
dnin in vitaminov,  dovolj vode in dovolj energije, da vse to pra-
vilno uporabi in vgradi, smo lahko priča neverjetnim spremem-
bam.  Že v šestih mesecih se zamenja večina celic v našem telesu. 
V nekaj letih pa tudi kosti in zelo počasna tkiva. 
Ali hrana vpliva tudi na naše počutje?
Veliko bolj, kot si to želimo verjeti. Vso hrano, ki zakisa telo, ču-
timo v telesu kot nerazložljivo utrujenost, ker nam dejansko le 
jemlje moči.  Prekomerna uporaba sladil in poživil pa je večino 
Evropejcev pripeljala v hipoglikemijo – stanje, v katerem imamo 
nizek sladkor, smo razdražljivi, agresivni, brez prave koncentraci-
je, in to poskušamo urejati z dodatnimi odmerki sladkih in po-
živilnih snovi. V hrani je tudi veliko dodatkov, ki lahko direktno 
vplivajo na naše počutje. Najbolj zahrbtna so določena barvila 
in arome, za katere menijo, da lahko povzročajo motnje pozor-
nosti in hiperaktivnost pri otrocih.  Več o tej temi bom povedala  
na predavanju Kako hrana vpliva na zdravje, obnašanje in učne 
zmogljivosti otrok. Res je, da bodo v ospredju otroci, vendar  vse, 
kar bo rečeno, velja za vsakega posameznika, zato lahko povabi-
mo tudi druge bralce, ki jih ta tema zanima. 
Predavanje bo brezplačno, ravno v TEDNU OTROKA, v organizaci-
ji DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE TRZIN, v torek, 5. 10. 2010, ob 
17.30h v Dvorani Marjance Ručigaj. 
VLJUDNO VABLJENI!

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRZIN

vabi v tednu otroka 2010 na predavanje z di-
skusijo

»Kako prehrana vpliva na 
zdravje, obnašanje in učni 
uspeh otrok?« predavateljice 
ge. Sanje Lončar,
ki bo v TOREK, 5. oktobra 2010, ob 17.30 uri 
v dvorani Marjance Ručigaj v Trzinu.

Ali opažate, da so otroci danes bolj razdražljivi, nepozorni, se 
težje koncentrirajo in hitreje zbolevajo? Hrana še kako vpliva 
na omenjene težave. Na predavanju Sanje Lončar boste izve-
deli, kaj lahko storimo za zdravje svojih otrok in vnučkov.

VLJUDNO VABLJENI!

Predavateljica Sanja Lončar

Dve sestrici smo peljali 
na morje
Enota Rdečega križa Trzin, ki je bila ustanovljena v decembru 
2009, se je za občino Trzin  pokazala kot potrebna  odločitev.

Do julija letos smo:
•	 razdelili 548 litrov mleka, 57 prehrambenih paketov, 165 kg 

pralnega praška, 181 kg moke, 146 kg testenin, 131 kg riža ter 
52 kg sladkorja,

•	 dvema družinama  pomagali pri nakupu šolskih knjig,
•	 sestricama, starima enajst let, omogočili letovanje na morju,
•	 ob smrti družinskega člana finančno pomagali in
•	 v treh primerih pomagali poplačati nujne mesečne položni-

ce.

Humanitarna pomoč RK je namenjena vsem občanom Trzina, ki, 
ne glede na vzrok, ne zmorejo sami pokrivati stroškov za vsako-
dnevne potrebe.
Program dela želimo razširiti na druge dejavnosti, kot npr.: zbi-
ranje in delitev oblačil, organiziranje krvodajalskih akcij, organi-
ziranje medgeneracijskih srečanj in pomoč osamljenim starejšim 
ljudem.
Trenutno je pisarna Rdečega križa Trzin odprta vsak zadnji četr-
tek v mesecu med 17. in 19. uro v prostorih Društva upokojencev 
Žerjavčki Trzin, na Mengeški cesti 9.
 Hrano imamo uskladiščeno kar na balkonu dvorane, ki jo ima v 
upravljanju Kulturno društvo Franca Kotarja Trzin.
Glede na razmere in potrebe potrebujemo primernejše prostore 
za delovanje RK.
Razveseljujoče je dejstvo, da so občani pripravljeni priskočiti na 
pomoč pri samem delu, in to prostovoljno, brez kakršnega koli 
plačila, ter z doniranjem finančnih sredstev.
Prav vsakemu izmed  nas se lahko življenje obrne tako, da sam 
ne zmore več premagovati težav, zato mu v takem primeru po-
magajmo mi.

Predsednica rk Trzin

marija hojnik
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V soboto, 4. septembra, ob 10. uri  je bila 
v Hali komunalnega centra v Domžalah 
svečana prireditev ob 35. obletnici delo-
vanja Medobčinskega društva invalidov 
in ob medobčinskem prazniku invalidov. 
MDI Domžale združuje invalide iz občin 
Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Mo-
ravče, v njem pa delujejo tudi  sorodniki 
invalidov, njihovi  prijatelji in podporniki. 
Na vabilo so se odzvali vsi župani ali nji-

Prireditev ob 35-letnici 
medobčinskega društva invalidov

Predsednica Vida Perne

hovi predstavniki omenjenih občin, med 
njimi tudi naš župan gospod Tone Peršak. 
Prisotni so bili tudi direktor Direktorata za 
invalide na Ministrstvu za delo mag. Cveto 
Uršič,  predsednik Zveze delovnih invali-
dov Slovenije gospod Drago Novak, pred-
sednica območne organizacije DeSUS go-
spa  Marija Pukl,  podpredsednik DeSUS-a 
Trzin Zmago Knuplež, prijatelji iz društev 
gorenjske in primorske regije, iz pobrate-
nega društva iz Izole ter najpomembnejši  
- invalidi ter njihovi svojci in prijatelji.
Čeprav se položaj invalidov, kot je bilo sli-
šati, iz leta v leto slabša in vse pogosteje 
ravno invalidi zaradi gospodarske krize iz-

gubljajo svoje zaposlitve, je bilo jubilejno  
druženje veselo in sproščeno. Predsedni-
ca društva gospa Vida Perne je v slavno-
stnem govoru povedala, da bi država in 
občine morale bolj prisluhniti invalidom, 
da pa jih njihovo življenjsko okolje na na-
šem področju, to so sosedje, prijatelji in 
znanci v zadnjem času odlično spreje-
ma in z njimi sodeluje. Društvo je za svo-
je delo dobilo kar nekaj priznanj, torej so 
delo opazili tudi drugi, in to je spodbuda 
za še boljše delovanje. Povedala je tudi, 
da so v društvu hvaležni za pomoč občin 
in vsakega posameznika in obenem po-
zvala vse ljudi, naj se ozrejo okoli in po-
magajo, če je potrebno.
Potrebno je pomagati invalidom tako, da 
jim omogočimo čim boljše življenje in de-
lovanje tudi v naši trzinski skupnosti, da 
jim omogočimo dostop povsod, kjer ga 
sedaj nimajo, in jim dovolimo, da delajo, 
seveda po svojih zmožnostih, in tako do-
prinesejo svoj delež skupnosti, kar je po-
leg zdravja njihova največja želja.
V soboto je bil lep dan v Domžalah.

TeksT in foTo: zmago knUPlež – zmak

Godba v polni dvorani

 Župani

Spet na 
prazniku 
južnokoroških 
kmetov v 
Železni Kapli
Na povabilo Skupnosti južnokoroških 
kmetov in župana občine Železna Ka-
pla smo se folklorniki in rezbarji 25. julija 
udeležili 9. Kmečko-turističnega praznika 
v Železni Kapli. V kulturnem programu, ki 
ga organizatorji pripravijo vsakič  v sode-
lovanju z lokalno kulturnoprosvetno or-
ganizacijo,  je nastopila Folklorna Skupina 
TD Kanja Trzin »Trzinka«, med razstavljalci 
pa so bili trzinski rezbarji. 
Zanimivo za nas je bilo, da sta program 
vodila  kar predsednik SJK gospod Šte-
fan Domej in gospod Franc Jožef Smr-
tnik. Iz nekoč tradicionalnega praznova-
nja domačih kmetov, prireditev prerašča 
v pravi kmečko-turistični praznik, letos že 
štirih dežel. Pri tem je pomembna odloči-
tev organizatorjev, da je dogodek na raz-
ličnih lokacijah, letos v Železni Kapli, kjer 
županuje od 15.3. 2009 gospod Franc Jo-
žef Smrtnik. Obisk narašča, okrepili so se 
stiki med prebivalci in kmeti, prisotnih je 
vedno več ljudi iz vseh družbenih slojev, 
ki cenijo kmečko okolje in kmeta ter nje-
govo ponudbo. 
Med razstavljalci in ponudniki domačih 
dobrot in izdelkov so številni iz Slovenije,  
zlasti iz slovenskih obmejnih krajev, kot so 
Solčavska, Logarska dolina... Tudi zato, in 
zaradi prisrčnosti gostiteljev, smo se poču-
tili kot doma, polno mero domoljubja nam 
je na vožnji prilil še naš vodič gospod Jože 
Kosmač z obujanjem zgodovine Koroške.  
Sodelovanje med Občino Trzin in SJK po-
staja že tradicionalno. Tokrat so gostitelji 
obljubili, da prihodnje leto pridejo na eno 
naših prireditev. 

TeksT: j. Valenčak, foTo z. kosmač
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Trzinci tudi na dnevih 
narodnih noš

Letos so v Kamniku pripravili že 40. dneve narodnih noš in obla-
čilne dediščine. Jubilejno priljubljeno prireditev  so popestrili 
s številnimi spremnimi dogodki, že po tradiciji pa je bila najbolj 
množično obiskana vsakoletna povorka narodnih noš. Priredi-
tev je potolkla vse rekorde, saj je v povorki tokrat sodelovalo kar 
2.200 nastopajočih v različnih kostumih, med njimi pa je bilo tudi 
rekordnih 20 v narodne noše odetih Trzincev. Veliko naših obča-
nov  je bilo tudi med več kot 40.000-glavo množico obiskoval-
cev. Ob 40. obletnici prireditve so organizatorji v povorko vključi-
li tudi 40 parov, ki so predstavili podobe oblačenja iz preteklosti 
v različnih krajih Slovenije. Razporejeni so bili v skupine glede na 
časovno obdobje, prostor, stan ter tipične noše. Trzinci so se na 
prireditev pripeljali v spremstvu harmonikarja Simona z zapra-
vljivčkom Franca Florjančiča – Smuka, po ozkih kamniških ulicah 
pa jih je morala večina pešačiti v spremstvu drugih noš. Priredi-
tev, ki jo je s svojim obiskom počastil tudi predsednik države dr. 
Danilo Tuerk, že štirideset let pomembno prispeva k spoznavanju 
naše oblačilne dediščine, k ohranjanju starih običajev in tudi pri 
spodbujanju ponosa na izročilo naših prednikov. Slovenija je za-
radi svoje prepišne lege na križišču starodavnih poti prava zakla-
dnica oblačilne dediščine, in čeprav je imela skoraj vsaka vas svo-
jo nošo, kot v šali pravijo strokovnjaki, lahko pri slovenskih nošah 
v grobem spoznavamo tri tipe oblačilnih navad. Alpski tip obla-
čenja so poznali na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem, Dolenj-
skem, Notranjskem in na delu Primorske, mediteranski tip je bil 
v navadi v Istri, v Prekmurju, Prlekiji in Beli krajini pa se je razvil 
panonski tip oblačenja.

mš

Podokničar je vasoval 
tudi v Trzinu
Znameniti Podokničar, Franc Pestotnik iz Stranj pri Kamniku, Trzin 
dobro pozna, ker rad gleda za ženskimi krili, pa je že dolgo vedel, 
da Trzinke slovijo ne samo po tisti pesmici, ampak še po marsi-
čem drugem. Ni čudno, da se je rad odzval povabilu Društva za 
razvoj Trzina in vodstva Nedeljskega, da naj s svojo lestvijo pova-
suje tudi pri kateri od trzinskih lepotičk.
V petek, 16. julija, se je z zapravljivčkom, ki ga je vozil Franc Flor-
jančič – Smuk, pripeljal na dvorišče najbolj znane trzinske gostil-
ne Pr´Narobetu, ki je tudi ena najstarejših gostiln na Gorenjskem. 
Podokničar je vrgel oko na vnukinjo lastnice gostilne Maje Bre-
znik, prikupno Polono. Kot se za podoknico Nedeljskega spodobi, 
so organizatorji poskrbeli za pester zabavni program in številno 
spremstvo glasbenikov in drugih nastopajočih. Pravi ton priredi-
tvi so dali glasbeniki domžalske godbe, zapele so članice trzinske-
ga pevskega zbora Žolne, s polkami in valčki pa so prireditev po-
pestrili Veseli Begunjčani.  Podokničar v opravi pastirjev z Velike 
planine je stresal šale in vesele domislice, zraven pa pogledoval 
na nov gank, ki so ga Pri Narobetu  naredili prav za to priložnost. 
Ker na njem ni bilo videti želene deklice, je prislonil lestev, splezal 
po njej ter Polono le priklical. Dekle so na plano mogoče pritegni-
li tudi veseli zvoki harmonikarja Stefana in petje Damjana Brajni-
ka. Občinstvo jo je toplo pozdravilo, skupaj s Podokničarjem pa 
sta pred gosti zaplesala ob veselih zvokih. Kmalu so se jima pri-
družili še drugi, še zlasti narodne noše iz Društva  narodnih noš 
Domžale. Med občinstvom je bilo tudi kar precej Trzink in Trzin-
cev, ki se drugače ob posebnih prilikah oblečejo v narodne noše, 
zdaj pa so ostali v civilu. Pravega vzroka za to niso razkrili, ampak  
medtem, ko so po dvorišču gostilne odmevali veseli ritmi in so se 
obiskovalci smejali Podokničarjevim domislicam, si s tem nihče ni 
preveč belil glave. Natakarice in natakarji so imeli kar precej dela, 
organizatorji pa so poskrbeli tudi za šaljive igre in Olga Završnik 
si je s svojim petjem priborila možnost, da si na zadnji letošnji Po-
doknici Nedeljskega dnevnika prisluži 50 kg kave. 
Prireditev je bila res prisrčna, člani uredništva Nedeljskega dnev-
nika so razdelili kar veliko nagrad, vsi pa so si bili edini, da je treba 
tradicijo starodavnih ljudskih običajev še negovati, saj so tako za-
bavni in prijetni, da jih lahko razkažemo še drugim. 

mš



17ODSEV Glasilo občine Trzin

pred vOlitvami

Imam izkušnje, znanje, voljo in energijo!
Lista za trajnostni razvoj Trzina
Moj program: Skupnost! Trajnostni razvoj!  
Kakovost življenja! Najrazvitejša in prva nizko 
energetska občina! Dobro podporno okolje 
gospodarstvu! Spodbude dejavnostim 
društev, kulturnim, rekreativnim, športnim 
in turističnim programom. Skrb za najmlajše, 
mlade in starejše občane. Ohranjanje narave; 
varstvo okolja! Znanje za razvoj!

Nov, nizkoenergetski vrtec, večnamenska stavba 
ob Habatovi, Jefačn’kova domačija, športna dvorana, 
nov Kulturni dom, nov gasilski dom, dodatni novi vhod 
v OIC in razširitev obstoječega izhoda smer Ljubljana, 
optični kabel… Druga faza posodobitve Mengeške 
ceste, podpora in strokovna pomoč projektom 
energetske sanacije stavb, projektom učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov, zamenjava okoljsko 
spornih potratnih svetilk in dotrajanih drogov javne 
razsvetljave, prostor v vrtcu za vse otroke, še višja 
raven kulturnih in turističnih prireditev in še boljše 
stanje varnosti v Trzinu. Zavzel se bom, da najdemo 
lokacijo za pokopališče in zagotovimo izgradnjo 
obvoznice za Mengeško cesto. 
Vem, kaj potrebujemo v Trzinu! 

Lista za trajnostni razvoj Trzina:
Smo ljudje z izkušnjami, ki že delujemo v 
dobrobit skupnosti, vodimo društva, podjetja, 
občinske organe in imamo vizijo, ki jo želimo 
uresničiti, da bo kakovost življenja v Trzinu 
še višja. Zaupajte nam odgovornost za razvoj 
občine in storili bomo vse, da bomo to 
zaupanje opravičili. 

Imamo izkušnje, znanje, vizijo in strategijo!

 V I. VOLILNI ENOTI KANDIDIRAMO: 
ANICA MUŠIČ, učiteljica, članica DPM, ker si tudi v prihodnje želim delati 
v prid najmlajših in za kakovost življenja v Trzinu,
KLAVDIJA TRETJAK, vizažistka, ker želim da bi bila naša občina še bolj prijazna 
z družinami in bom vso pozornost posvečala potrebam družin z otroki,
JOŽICA VALENČAK, predsednica TD Kanja, občinska svetnica, ker želim 
delovati za višjo kakovost življenja, varstvo okolja, naravne in kulturne 
dediščine in turizem v Trzinu,
ANTON KRALJ, član društva Samokres, obrtnik in že občinski svetnik,
 ker želim, da Trzin ohrani svoj značaj in tudi poslej spoštuje tradicijo in 
PETER LOŽAR, že dalj časa dejanski vodja KUD F. K., ker želim še več 
prispevati kulturnemu dogajanju in tako pomagati Trzinu nad povprečje. 

 V II. VOLILNI ENOTI: 
IZTOK KADUNC, podjetnik, predsednik četrtnega odbora za območje OIC, 
ker želim še boljše podporno okolje za gospodarstvo v Trzinu,
MILAN KARČE, že občinski svetnik in podžupan, ker želim delovati za 
udejanjanje strategije trajnostnega razvoja občine, zlasti na področju infrastrukture, 
FRANC PAVLIČ, predsednik DU in že občinski svetnik, ker želim, da 
nadaljujemo še nedokončane programe, zgradimo vrtec, nov kulturni dom, 
trgovino in še razvijamo družabno življenje, 
ANTON PERŠAK, župan, član več društev, ker sem ponosen na razvoj Trzina 
in želim, da skupaj dosežemo vse cilje strategije trajnostnega razvoja Trzina,
NUŠA REPŠE, zaposlena v družinskem podjetju v OIC, ker si želim, da bi 
Trzin postal še bolj dinamičen, razvijajoč ter topel za vsakogar, 
LILIJANA SMREKAR, članica ŠD Trzin, bivša občinska svetnica, ker si prizadevam 
zlasti za umerjen razvoj Trzina na področju prostora in varovanje okolja,  
JUDITA ŠLIBAR, odvetnica, ker želim delovati za nadaljnji razvoj kraja in 
skrbeti, da našim najmlajšim omogočimo varnost in vse možnosti za razvoj in 
DUNJA ŠPENDAL, članica TD, vodja komisije za ocenjevanje urejenosti domačij, 
ker želim delovati za urejeni in čim lepši Trzin.  

Anton Peršak, kandidat za župana

Enotno in strpno za razvoj Trzina
V preteklem obdobju 2006 – 2010 smo z dvema občinskima sve-
tnikoma aktivno sodelovali v Občinskem svetu pri sestavi,  obrav-
navi, sprejemu in realizaciji Strategije razvoja občine Trzin.
Veliko je bilo narejenega (obnova in širitev vrtca in šole, iz-
gradnja doma starejših, obnova komunalne infrastrukture ...).                                                                                                                              
Nekaj projektov je ostalo nedokončanih, prizadevali si bomo za 
njihovo realizacijo.
V prihodnjem mandatu bomo usmerili moči v nove projek-
te za boljše počutje in življenje v našem Trzinu. Prizadevali 
si bomo za:
Kakovost bivanja, ki zajema zdravstvene, izobraževalne in social-
ne storitve, raznolike kulturne dobrine, skrb za okolje, čisto vodo, 
odprtje enote pošte v centru Trzina, boljšo prometno ureditev v 
OIC, izgradnjo obvoznice Depala vas – Mengeš, nov trgovski cen-
ter, nov dom za gasilce in CZ, ureditev parkirišč in zelenih površin 
v OIC, dostop za intervencijska vozila do gozdnih površin v OIC, 
posodobitev in razširitev ŠRC s trimstezo, igralnimi površinami z 
igrali za otroke in postavitev klopc za oddih, nov kulturni dom ...
Kandidati za trzinski občinski svet v naslednjem mandatu so:
1. volilna enota: Ivan Novak, Helena Rakef, Tomaž Urbančič in 
Marko Goršič
2. volilna enota: Branimira Šebela, Florence Maria Bratuž, Luka 
Voštinić,  Greta Radanović, Lado Kraševec, Jure Markus, Davor 
Vinko in Karmeno Čavlović.
Oddajte glas v podporo našim kandidatom!

oo lds Trzin
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Trzin
Priložnosti lahko uresničimo samo povezani in solidarni
Za urejen in razvit Trzin
Lista svetnic in svetnikov:
Volilna enota I.   Volilna enota II.
Maja Prah   Marija Hojnik
    Dušan Kostrevc
    Štefan Skočir

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani
V Trzinu je že veliko narejenega. K temu smo v veliki meri prispe-
vali tudi mi, svetniki  Socialnih demokratov Trzin. V bodoče hoče-
mo to še nadgraditi, tako da bo razvoj Trzina skladen, posebno 
pozornost pa bomo posvetili kvaliteti življenja občanov.
To bomo naredili:

1. Izboljšanje prometne infrastrukture
Želimo pospešiti izgradnjo obvoznice mimo starega dela Trzina, 
pospešiti izgradnjo še enega vhoda v industrijsko obrtno cono 
Trzin, izboljšati cestno povezavo med vsemi deli Trzina, Trzin po-
vezati s kolesarskimi stezami s sosednjimi občinami in uvesti eno-
tno vozovnico za železniški in avtobusni regijski promet.

2. Vzpodbujanje malega podjetništva za nova delovna me-
sta
Želimo, da imajo naši odrasli otroci realno možnost zaposlitve 
tudi v domačem kraju ter da so gospodarske družbe v Trzinu ak-
tivni dejavnik. V ta namen bomo organizirali brezplačna svetova-
nja za pridobitev različnih subvencij iz evropskih, državnih in lo-
kalnih virov za zaposlovanje in za začetnike v podjetništvu.

Kdo se boji Nove Slovenije, 
Krščanske ljudske stranke
Občina Trzin ima v občinskem glasilu Odsev za volitve v občinski 
svet in župana eno četrtino strani brezplačne objave. Tako je bilo 
do sedaj, kakor tudi za brezplačna plakatna mesta.
Letos pa se je zapletlo ob žrebanju vrstnega reda za objavo v Od-
sevu. Ob prvem žrebanju 03.09.2010 ob 9.uri je bilo zato sklenje-
no, da se za vrstni red v Odsevu žrebanje ponovi čez en teden, to 
je 10.09.2010 ob 9.uri. 
Ob ponovnem žrebanju pa je prišlo že v začetku do novega za-
pleta, ker nas je prišlo samo pet in urednik Odseva, zato je eden 
od udeležencev žreba izjavil,  da je bilo pred tednom dni rečeno, 
da bo naslednje žrebanje ob 10.uri. 
Zato smo počakali eno uro in končno izžrebali vrstni red. Nato 
je eden udeleženec žrebanja vprašal, koliko ima že dospelih pri-
spevkov za Odsev. 
Ker ga jaz, kot predsednik stranke Nove Slovenije, še nisem oddal 
do prejšnjega dne, to je do 09.09.2010, nimam pravice do brez-
plačne četrtine. Če hočemo objavo za Novo Slovenijo, moramo 
vse plačati. Zato volivke volivce Trzina prosim, da glasujejo za 
Novo Slovenijo, Krščansko ljudsko stranko, da bomo tudi katoli-
čani v občinskem svetu imeli svoje predstavnike.

Predsednik občinskega odbora n.si.
janez mUšič

3. Skrb za starejše občane in povezanost vseh generacij
Starejši občani morajo biti deležni dostojne obravnave. Kot men-
torji naj prispevajo k prijaznosti in komunikativnosti med ljudmi. 
Na igriščih moramo postaviti  telovadna orodja tudi za starejše 
ljudi. S tem želimo spodbuditi ljudi, da bodo večkrat zapustili 
svoje domove, se družili na igriščih, ob tem pa naredili  tudi nekaj 
koristnega za svoje telo in dobro počutje. 

4. Za zeleno, zdravo in prijetno okolje
Hočemo, da se nadaljuje dosedanji način ohranjanja okolja. Po-
skrbeli bomo za zdravo pitno vodo, kar pomeni zagotovitev 
novih vodnih virov, zaščito pitne vode in dokončanje projekta 
centralne čistilne naprave. Poskrbeli bomo za  postopno priselje-
vanje, za  zadostne zmogljivosti v šoli in vrtcu, za lepe parkov-
ne ureditve, pešpoti, kolesarske steze, parkirne prostore  in boljšo 
povezavo javnega prometa z Ljubljano. 

5. Za živ in radosten Trzin
Želimo, da bo kulturna in turistična ponudba zadovoljila obča-
ne in naše goste. V občinskem svetu, predvsem pa v neformalnih 
odnosih, bomo težili h kulturnemu, strpnemu in konstruktivne-
mu dialogu.  

Bomo zmogli?  Seveda, ker hočemo!

Predvolitvene predstavitve 
kandidatov na ATV
Televizijsko oddajo Trzinski tednik na ATV signalu je možno po 
kablu Telekoma spremljati na 48 kanalu, individualni sprejem 
pa na kanalu 53, ravno tako pa so oddaje objavljene tudi na 
spletni stani Občine Trzin.
Oddaje, v katerih se bodo predstavili kandidati za župane in za 
člane občinskega sveta, bodo na sporedu ob torkih, 21.9.2010, 
28.9.2010 in 05.10.2010 ob 22h. Ponovitve bodo ob sredah, 
22.9. 2010, 29.9.2010 in 6.10.2010.  Vabljeni k ogledu!
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Kako je živeti v Trzinu? Lepo. Bi bilo lah-
ko še lepše? Da. Kaj lahko spremeni-
mo? Preporod je mogoč z enotnostjo, 
temelječo na dogovarjanju in na etiki 
soodvisnosti. 
Sem praktičen človek. Želim, da se ovi-
re, ki omejujejo naše življenje, čim prej 
odpravijo, za kar v lokalni skupnosti po-
trebujemo strokovno upravo, ki bo po-
skrbela tudi za izrabo dostopnih evrop-
skih sredstev. Tudi s pomočjo teh bomo 

Vrtec Žabica dogradili in sanirali obstoječo zgradbo, z zagotovitvi-
jo ekološke ustreznosti in energetske varčnosti.  Želim, da bi bilo 
v vrtec vključenih čim več otrok, zato bi postopno znižala plačilo 
staršev predvsem za otroke do 3. leta starosti (obstoječa ureditev 
vzpostavlja eno največjih stopenj plačil staršev v državah OECD).
V trzinski osnovni šoli je treba zagotoviti pogoje za ustvarjalno 
vzdušje, tako da bodo naši otroci dosegali nadpovprečne kvalitete 
v znanju, vzpodbujati moramo njihovo raziskovalno in ustvarjalno 
delo, omogočiti jim je treba izkustveno učenje in izkoristiti je tre-
ba možnosti vključevanja v mednarodne projekte. Zaradi oddel-
ka vrtca v osnovni šoli je potrebno staršem omogočiti nemoten 
dostop do zahodne strani šole (krožen promet oziroma dodatna 
parkirišča). Vsem generacijam je treba omogočiti dostopnost do 
šolskih in vrtčevskih zunanjih in notranjih športnih objektov. Nad 
porabo proračunskih sredstev za vzgojo in izobraževanje je po-
trebno vršiti reden in strokoven nadzor (notranje revizije).  Ker te-
lovadnica in kulturni dom nista več »dorasla zobu časa«, je potreb-
no nemudoma pristopiti h gradnji večnamenske dvorane, kjer se 
bodo lahko odvijali tako kulturni dogodki kot tudi športna tekmo-
vanja. Izgradnja se bo zagotovila z javno-zasebnim partnerstvom. 

Ob cerkvi sv. Florjana je potrebno zgraditi terasasto  pokopališče; 
tako bomo uredili njeno okolico, kot se spodobi za 21. stoletje.
Upravljanje s prometom moramo dvigniti na višjo tehnološko ra-
ven, pri čemer moramo upoštevati tudi energetske učinke in vpli-
ve na okolje (npr. vgraditev varčnih žarnic v ulične svetilke in na 
trzinski vpadnici). Nemudoma je potrebno vzpostaviti ustrezno 
cestno povezavo med Mlakami in industrijsko cono Trzin. Poskr-
beti je potrebno za pretočnost vseh cest, kolesarske steze morajo 
biti ustrezno umeščene na ulice, imeti morajo povezane začetke 
in konce, urediti je potrebno pločnike (npr. Ulica Za Hribom, …) in 
pešpoti. Vzpostaviti moramo cenejšo avtobusno (vključitev v LPP) 
in bolj fleksibilno železniško povezavo Trzina.  Za mirujoči promet 
moramo uvesti več preventivnih kot kazenskih ukrepov. Komu-
nalne storitve plačujemo odločno predrago, in je čas da se ločeva-
nje odpadkov plačuje glede na oddano količino.
Trzin se mora razviti na podlagi enakopravnega povezovanja vseh 
turističnih subjektov brez elitizma in zapiranja v interesne skupi-
ne. Vsebinska prenova se mora graditi na kakovosti in pestrosti 
dogodkov in na tematskih sklopih. Ustvariti in zaščititi moramo 
trzinsko blagovno znamko ter povezati trzinsko gostinsko ponud-
bo, vse domače obrtnike, rezbarje, slikarje, glasbenike. 
S pomočjo klicnega centra lahko vzpostavimo pogoje za medge-
neracijsko pomoč, vzpodbuditi moramo mladinsko prostovoljstvo 
… Za pravočasno in celovito informiranost Trzincev bomo ustva-
rili  pogoje za vzpostavitev in delovanje multimedijskega centra.
Trzinci, skupaj hočemo in zmoremo več! Zato 10.10. 2010 glasujte 
za kandidatko za mamo županjo Milico Erčulj z listo svetnikov SDS.

Pozdravljeni, spoštovane volivke in volivci !

Pred volitvami trpijo živci
Spoštovanim bralkam in bralcem Odseva sem  kot urednik dolžan ne-
kaj pojasnil, saj je predvolilno obdobje, v katerem smo, vsaj za nekatere 
zelo napeto, in njihovi živci trpijo, tako da prihaja do napak, posame-
zniki pa skušajo na vse načine izkoristiti slabosti, napake in težave dru-
gih, da bi se pokazali kot žrtve in očrnili tekmece. Nekateri že tudi ka-
žejo na Odsev, češ da delujemo pristransko, in celo, da mogoče komu 
nismo naklonjeni.
Priznati moram, da je bilo letos nekaj več zapletov kot pred prejšnji-
mi volitvami, saj pravila igre, ki smo jih enostavno povzeli iz časa pred 
prejšnjimi volitvami, niso bila povsem dorečena. Težav ne bi bilo, če bi 
bil Odsev v barvah ali če bi izdali barvno predvolilno prilogo, ker pa 
ostajamo pri črno belem tisku notranjih strani, je Občina lahko udele-
žencem volilne tekme ponudila le objavo črno belih oglasov.  Za barv-
ne oglase  so se morali kandidati, ki so to želeli, pogovoriti s podjetjem 
IR Image, ki ima zakupljene tri barvne strani platnic.  Vseeno smo do-
ločili »pravila igre«, ki bi lahko zagotovila nepristransko objavo črno 
belih oglasov. Ker pri prvem žrebanju vrstnega reda objav oglasov v 
Odsevu, 3.9. t.l.,  še nismo natančno vedeli, koliko prostora in kakšen 
oglas želi kateri od kandidatov, smo se vsi udeleženci sestanka dogo-
vorili, da bomo žrebanje ponovili čez en teden, kandidatom za objavo 
predvolilnih oglasov pa smo dali pogoj, da naj najkasneje en dan pred 
žrebanjem uredniku dostavijo vse potrebne  podatke in tudi gradivo 
za oglase. Čeprav je običajni rok za oddajo materialov, ki naj bi bili ob-
javljeni v Odsevu do 5. v tekočem mesecu, smo tokrat naredili izjemo 
in bi pristali tudi na 10. dan v mesecu, iz previdnosti pa smo zahtevali 
deveti dan. Pogoje, čeprav so jih na sestanku ob prvem žrebanju slišali 
vsi predstavniki kandidatov za tokratne volitve,  smo objavili na spletni 
strani občine, razobešeni pa so bili tudi na občinski oglasni deski. 
Do drugega žrebanja sem jaz, kot urednik, prejel gradiva le treh strank 
oz. list ter napovedi še dveh. Na žrebanje so prišli predstavniki le petih 
kandidatnih list, vendar sta dva takoj povedala, da ju črno beli oglasi 
ne zanimajo, tako da so bili na sestanku le trije predstavniki kandidat-
skih skupin, ki so želeli črno bele oglase. Med prisotnimi ena od skupin 
še ni imela gradiva za oglas, sam pa sem imel gradivo druge stranke, 
vendar na  žrebanje ni prišel noben njen predstavnik. Udeleženci se-

stanka so, kljub nasprotovanju enega, menili, da žrebamo lahko le vr-
stni red oglasov tistih kandidatskih skupin, ki so izpolnile pogoje. »Če 
narediš izjemo pri enem, jo moraš pri vseh!« je bila večinska ocena, in 
tako smo izžrebali vrstni red objav le treh kandidatskih skupin. 
Po žrebanju so začeli peti telefoni in slišal sem precej užaljenih ko-
mentarjev. Moram poudariti, da bi bil vesel objave predvolilnih ogla-
sov prav vseh list, strank in kandidatov, saj bi tako Odsev lahko dal kar 
dobro informacijo našim bralcem.  Vseeno mi je, ali gre za bele, črne, 
rdeče ali rumene. Volivci bodo izbrali najboljše. Menim pa, da bi moral 
vsak kandidat, vsaka stranka ali lista, ki se poteguje za vodilne položaje 
v Občini, pokazati toliko resnosti in spoštovanja do volivcev, da bi se na 
volitve dobro pripravili, da bi že imeli izdelane predvolilne oglase, slo-
gane, izjave in nastope. Pričakoval bi, da so kandidati toliko pozorni, da 
sledijo objavam pogojev in da spoštujejo pravila igre. Ne zadošča, da si 
le zaželiš postati vodilna oseba v občini in da se ti potem kar vsi uklo-
nijo, se ti klanjajo in ti strežejo. Takšnih županov in občinskih svetnikov 
ne potrebujemo! Potrebujemo take, ki so pripravljeni delati, so skrbni,  
premišljeni in so se pripravljeni tudi žrtvovati za skupno stvar. Točk zdaj 
ne bi smeli nabirati s kazanjem na namišljene »zunanje« sovražnike, z 
igranjem žrtev.  Izkazati bi se morali drugače!
Ob tej priliki pa se moram tudi sam opravičiti za svoje napake, ki so bile 
objavljene v zadnji številki Kamniških novic. Pri navedbi, da je lista Trzin 
je naš dom med Trzinci že izvajala predvolilno anketo, sem se zanesel 
le na izjave več znancev, ki so mi zatrdili, da so jih po telefonu poklicali 
anketarji, ki naj bi se  predstavili kot člani omenjene liste in da so jim 
postavljali kar nerodna vprašanja. V predvolilnem času se kdo lahko 
spomni in škoduje tekmecu tudi z lažno identifikacijo, lahko pa tudi, da 
moji obveščevalci vseeno niso pravilno razumeli, kdo naj bi jih anketi-
ral. Ker svoje trditve nisem preveril pri vodstvu liste Trzin je naš dom, 
mi je žal, in se opravičujem, popravek pa bo objavljen tudi v Kamniških 
novicah. Vsekakor z objavo navedka nisem imel slabih namenov. V isti 
novički pa se mi je zapisala še ena napaka. Po lapsusu sem zapisal, da 
je g. Romeo Podlogar član Liste za trajnostni razvoj Trzina. Zelo dobro 
vem, da je član in kandidat liste Za zeleni Trzin, vendar mi jo je zagodel 
spet tisti »novinarski škrat«. Napako sem tudi kasneje spregledal, zato 
se vsem prizadetim opravičujem. 

glaVni  in odgoVorni Urednik odseVa

miro šTebe 
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pred vOlitvami

Volilna enota 01
1. ZALAR BLAŽ, roj. 1969, 
nabavni referent iz Lju-
bljanske ceste 12
Kot svetnik se bom za-
vzemal za razvoj mladih 
obrtnikov, posebno po-
zornost pa bom posvetil 

kvalitetnim športnim in kulturnim prire-
ditvam.

2. FLORJANČIČ ROK, roj. 
1980, ekonomsko-ko-
mercialni tehnik iz Jem-
čeve 5/a
Skupaj za Trzin, da se bo 
mladina počutila varno 
in domače! 
Naredimo nekaj več, nekaj, kar lahko in 
ker zmoremo! 
Naj se Trzin razvija in ohrani takšen, kot ga 
poznamo vsi! 
Starejši občani imajo nov dom, sedaj so 
na vrsti mlajše generacije!

3. POZVEK VALERIJA, roj. 
1960, prodajalka iz ulice 
Za hribom 8/a
V Trzinu živim od rojstva 
in ga tudi nimam name-
na zapustiti. 
Zavzemala se bom za    

interese večine občanov. Posvetila se bom 
mladim družinam in jim po svojih močeh 
omogočila čim lepši jutri v naši občini.

4. PANČUR MIHA, roj. 
1988, absolvent ekono-
mije iz Jemčeve 48
Kot svetnik se bom za-
vzemal za mlade in mla-
de družine. 
Za boljšo povezanost Tr-
zincev vseh generacij se bom trudil na 
športnem, kulturnem in družabnem po-
dročju. 
Želim si, da bo naš kraj varen, prijazen in 
v ponos vsem. Za lepši Trzin bom z vese-
ljem prisluhnil predlogom vseh krajanov.

5. KOVALJEV MITJA, roj. 
1981, diplomirani uprav-
ni  organizator iz ulice Za 
hribom 12a
Zavzemal se bom za či-
stejši Trzin z urejeno oko-
lico. 

S svojim znanjem bom skrbel za dobro 
investiranje denarja ter za boljše črpanje 
sredstev iz evropskih skladov. 
Ena od prioritet mojega mandata je ure-
ditev statusa mladih družin (pomanjkanje 
mest v vrtcu, možnost subvencioniranja 
varstva za otroke, ki ostanejo brez mesta v 
vrtcu, izgradnja dodatne enote).

Volilna enota 02
1. ERČULJ MILICA, roj. 
1955, diplomirana uprav-
na organizatorka iz Can-
karjeve 12
Moja prednostna nalo-
ga bo obnova in dozida-
va vrtca Žabica, saj je na 

njem še danes zdravju škodljiva salonitna 
kritina. Zavzemala se bom za rešitve, s ka-
terimi bodo trzinski obrtniki in podjetniki 
lahko hitro in učinkovito nagovorili svo-
je kupce (npr. Florijanov sejem v IOC…). 
Oblikovati je treba bogato turistično po-
nudbo, za kar ima Trzin dane možnosti 
s svojo lego v bližini Ljubljane in špor-
tno-rekreacijskimi površinami. Za dose-
go ciljev je potrebno široko politično in 
družbeno soglasje, ki ga danes v našem 
občinskem svetu ni. Voljo večine občanov 
je potrebno prepoznati in jo realizirati. 

2. KLEMENC ZVONIMIR, 
roj. 1946, upokojeni ele-
ktrikar iz Ul. Kamniškega 
bataljona 10
Rojstnega kraja ne moreš 
izbirati, kje boš živel, pa 
lahko. Že šesto leto živim 
v prečudovitem Trzinu.  Zavezujem se, da 
se bom kot svetnik zavzel za vse dobre in 
koristne predloge za blagor vseh nas.

3. KRISTAN MILENA, roj. 
1965, davčna kontrolorka 
iz Ulice bratov Kotar 22
Sem poročena in mati 
dveh otrok, in vem, da je 
naš jutri odvisen od vseh 
nas. Zato se zavzemam za 

ohranitev zelenih površin in za bogato kul-
turno, športno in družabno življenje vseh 
generacij, da nam bo vsem v Trzinu lepo.

4. GLADEK RADO, roj. 
1967, diplomirani ekono-
mist iz Lobodove 18/a
V primeru izvolitve bi svo-
je aktivnosti pri delu v ob-
činskem svetu usmerjal 
predvsem v zagotavljanje 
napredne javne infrastrukture. Primarni cilj 
bi bil rešitev problema dodatnih cestnih 
povezav IOC Trzin s trzinsko obvoznico ter 
naseljem. Prizadeval bi si za dokončanje 
smiselnih kolesarskih povezav v smeri so-
sednjih občin Domžale, Ljubljana, Mengeš.  
Uvedel bi projekt javno brezžično omrežje 
Trzina, s katerim bi omogočili javni brezžič-
ni dostop do interneta vsem stanovalcem 
in obiskovalcem Trzina. Javni porabniki 
električne energije (semaforji, javna raz-
svetljava, objekti javne rabe) se morajo na-
pajati iz obnovljivih virov energije (sonce). 
Kot velik ljubitelj potovanj z avtodomom 

bom skušal pridobiti tudi lokacijo za uredi-
tev postajališča za avtodome v Trzinu.

5. MUŠIČ MAJDA, roj. 1963, prodajalka iz 
Ljubljanske 29
Smo urejena in bogata občina, zato naj bo 
naš denar namenjen razvojnim ciljem in 
ne v preplačane komunalne storitve. Sku-
pni kapital je potrebno premišljeno unov-
čiti za skupne potrebe - povečanje vrtca, 
lokalni prevoz iz Črnuč povezati s Trzinom, 
povečati Mercatorjevo trgovino na Kidriče-
vi in zahtevati boljšo založenost le-te. Idej 
je veliko; s skupnimi močmi zmoremo več.

6. PAVLOVIČ SAŠO, roj. 
1969, strojni tehnik iz Uli-
ce Pod gozdom 27
Kot član Sveta staršev 
sem zadnja 3 leta na 
svoje veliko razočaranje 
ugotovil, da občina Trzin 
poskrbi za šolo samo toliko, kot mora po 
zakonu. Popoldansko varstvo v OŠ Trzin 
na stroške občine se mora podaljšati do 
17:00 ure, učencem iz industrijske cone 
bi bilo treba zagotoviti najmanj jutranji 
prevoz v šolo, občina bi morala družinam 
s stanovanjskimi posojili le-te upošteva-
ti pri znižanju plačila vrtca. Starši otrok v 
vrtcu in v osnovi šoli: dobro poznam naše 
probleme, zato pričakujem vašo podporo.

7. ERČULJ MATJAŽ, roj. 
1978, univ.dipl.ekono-
mist iz Cankarjeva 12
Zavzemal se bom za razvoj 
in popularizacijo športa in 
v ta namen za izgradnjo 
večnamenske dvorane po 

principu javno-zasebno partnerstvo. Nujno 
moramo poskrbeti za otroško varstvo in Tr-
zin infrastrukturno urediti tako, da bo lep 
in funkcionalen. Za družabno in društveno 
življenje pa je potrebno poskrbeti tako, da 
bo kraj prijeten za sobivanje.

8. GUTNIK KRISTINA, roj. 
1947, upokojena bančna 
uslužbenka iz Reboljeve 14 
V trzinski občini se od-
ločitve sprejemajo v eli-
tnem krogu, kjer je skon-
centriran kapital. Peščica 
ljudi uveljavlja svoje interese, ob čemer so 
mnogi interesi vseh občanov zapostavlje-
ni. Zavzemala se bom za to, da bodo vsi 
Trzinci imeli enake možnosti za uveljavi-
tev svojih interesov. 
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dOgOdki

Vsako leto, prvi vikend v septembru, je 
v Sutriu v Italiji poseben praznik MAGIJE 
LESA. Ta kraj, do katerega se udeleženci 
pripeljejo preko Gorenjske, Trbiža, mimo 
Tolmezza in skozi terme De Arte, leži pod 
vencem Alp ob avstrijski meji. Dan lesa 
se tu dogaja že približno dvajset let, in 
sam sem bil v Sutriu že šestnajstič. Niha-
nja  uspešnosti tega dogodka so bila tista 
prva leta najbolj osebna in neponovljiva, 
in so v človeku pustila nepozabno dožive-
tje z željo, da še pride. Množic gledalcev, 
ki znajo uživati v lesenih izpovedih in pri-
dejo iz Italije, Avstrije, Slovenije ter prilo-
žnostno tudi od drugod, nikoli ne poza-
biš.
Letos smo se rezbarji TD Kanja Trzin tega 
dogodka udeležili v kar lepem številu, 
bilo nas je sedem. Naj poudarim, da smo 
v Sutriu zaželjeni udeleženci in kar se tiče 
izraznosti v lesu nobeno leto ob udeležbi 
nismo delali sramote. Ta dogodek je v tem 
kraju eden izmed treh praznikov: košnje 
– spomladi, lesa v septembru in jaslic po-
zimi, kar domačini uspejo pripraviti s po-
močjo evropskih sredstev, ki pa so menda 
letos zatajila. S praznikom zaživi  celoten 
kraj. Tako tudi letos. Vendar moram po-
vedati, da sem imel občutek počasnega 
umiranja prisotnosti praznika - magije 
lesa zaradi poudarjenega trženja v obliki 
sejemske ponudke s prizvokom zaslužka, 
ki ni imelo dosedanje dokaj stroge evrop-
ske kontrole pristnosti dogodka. Vedno se 
mi zdi škoda, da želja po pridobitništvu  - 
tako tipična za sedanji čas - začenja prodi-
rati v tisto prvotno pristno izročilo. Pa naj 
bo kakor že je, bili smo tam in upam si tr-
diti, da smo častno promovirali TRZIN IN 
SLOVENIJO.

foTo žiVko širec,
TeksT marijan Vodnik

Kot vsako leto se je letošnjega srečanja 
gorenjskih upokojencev, ki je bilo letos 2. 
septembra na Pokljuki, udeležilo tudi pre-
cejšnje število upokojencev iz Trzina. Vre-
menska napoved je bila obetavna, in smo 
se prešerne volje podali na pot. 
Prvi postanek na obvezni kavici smo ime-
li v gostilni Fortuna v Zgornjih Gorjah. Na 
snežni poligon na Rudnem polju, kjer so 
pripravili prireditev, smo prispeli pravoča-
sno. 
Jutro je bilo sveže (12 stopinj Celzija) in 
nekateri so se takoj podali na krajše spre-
hode, po zaključku uradnega dela sreča-
nja pa tudi na lov za gobami. Eni bolj, dru-

Trzinski rezbarji so se predstavili v Italiji

gi manj uspešno! Kljub bogati ponudbi 
hrane in pijače smo se odpeljali v Rado-
vljico v penzion Lesta, kjer nas je čakalo 
kosilo.
Ob odhodu smo si najprej v živo ogleda-
li, kako izdelujejo izdelke iz lecta, ob tem 
pa smo si ogledali še celoten muzej lec-
tarstva. Muzej deluje že od leta 1766, od 
leta 1822 pa deluje tudi gostilna Lectar. 
Po okusnem kosilu nas je gostilničar Jože 
prijetno presenetil z igranjem na orglice 
in harmoniko. Skupaj smo veselo zapeli in 
tako prešerne volje zaključili srečanje go-
renjskih upokojencev.

franci bardorfer

20. srečanje upokojencev Gorenjske
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planinci

Tako mene kot verjetno tudi drugih od kar 17 udeležencev izle-
ta (13 otrok + 4 spremljevalci) na Bavški Grintavec je šele z ne-
kajdnevno zamudo doseglo spoznanje, kako velik in  zahteven 
podvig smo opravili zadnji julijski dan. Že med petkovo večerno 
vožnjo čez Vršič sem kolebal – bi, ne bi, bi..., čeprav je zjutraj na 
Kredarici še snežilo (s 15 cm je bil izenačen julijski rekord v viši-
ni snežne odeje!). Potem ko smo se v zgodnjem sobotnem jutru 
pripeljali skoraj do parkirišča pred Florijem v Zadnji Trenti (na ze-
mljevidih piše 962 m), so skrivali oblaki le še najvišje vrhove. Jutro 
je bilo sveže, dan dolg, oblaki v razkrajanju, veter v pojenjavanju, 
in kar je morda najbolj pomembno, z nami spočita četica mladih 
planincev. Po skoraj dveh deževnih dneh so bili naravnost lačni 
vrhov... in kocka je padla – gremo na Bavškega, danes ali nikoli!
Vzpon nanj je bil svojevrstna gorska suita. Za to zaokroženo glas-
beno obliko je značilno, da ima  najmanj 3, najpogosteje pa 7– 8 
stavkov, tonovski način njenih delov pa ostaja od prvega do za-
dnjega stavka enak (v našem primeru so bili to vztrajni koraki tr-
zinskega »drimtima«…). 1. stavek (andante/zmerno počasi) je 
izzvenel že na prečkanju širokih prodov oziroma prostrane hu-
dourniške struge Suhega potoka. V 2. stavku (animato/živahno, 
navdušeno) se je postavila pot že bolj pokonci, saj smo se morali 
dvigniti nad slapove Suhega potoka (te smo le slišali...)  vse do že 
zdavnaj opuščene planine Zapotok, kjer pa še vedno rastejo bo-
rovnice. Pri podirajočem se stanu na položnem svetu smo si mal-
ce oddahnili, za malo bolj živahen naslednji oziroma 3. stavek.  
Tega (allegro ma non troppo/živahno, a ne preveč...) smo ga »od-
igrali« na poti skozi macesnov gozd. Po treh urah smo prečili po-
bočja tik pod Velikimi vrati (skozi ta prideš kaj daleč, saj so na oni, 
soški strani precej prepadna), nad gozdno in drevesno mejo in z 
vsakim korakom je bilo pod nami vse več okoliškega sveta. Tako 
smo nadaljevali vse do krnice pod Sravnikom, kjer smo dosegli 
2000-čko in tudi prvo snežišče, zato je bil čas za malico. O tem, kaj, 
kako in kdo je kaj ter koliko pojedel, raje ne bi, je bilo pa zanimivo 
poslušati, kaj vse mladi planinci nosijo s seboj. Vsak je imel namreč 

Bavško-grintavška suita na zadnji julijski dan ali 
kako so Trzinci (na)skočili (na) Bavški Grintavec

le svojo pijačo, drugi del obroka pa je moral sestaviti s pomočjo 
vsebin iz drugih nahrbtnikov – čisto po hribovsko! 4. stavek (cal-
mo/mirno) se je začel z že kar malce lenim prečenjem položnega 
snežišča in nadaljeval z vzponom prek melišč pod vršni greben. 
Sledil je dramatičen preobrat v 5. stavek (allegro con brio/živahno 
in energično), v kar nas je primorala sprememba naklona pobo-
čja v navpični smeri (beri: huda strmina ). Počastili smo jo z opa-
sanjem, navezovanjem in »očeladenjem« ter tako opremljeni do-
segli severni, deloma še travnati del grebena. Na obeh njegovih 
straneh se je bilo moč nasloniti »na zrak«, saj ga je bilo povsod v 
izobilju. Ko se greben priključi vršni gmoti, pa še burni finale – še-
sti stavek (moderato sospirando/zmerno vzdihujoče) – po jekle-
nicah in klinih, vmes pa občasno spet »polno praznega«. Poleg 
globokega dihanja, nekateri so ob zračnem razgledu dihali bolj 
plitvo, se je slišala le pesem vponk in kotalečih se kam(e)n(čk)ov. 
Slednji so postajali vse bolj nadležni, dokler nismo tik pod vrhom 
stopili na precej bolj prijazen in manj izpostavljen svet. In hip za-
tem na prostoren ter uravnan vrh, kjer so nas prevevali naravnost 
božanski občutki. Kaj nas ne bi, saj je bilo vse pod nami, ker so bili 
najvišji vrhovi deloma še vedno v oblakih.  Da gre za visok vrh, 
smo si lahko po skoraj  šestih urah ogledali na žigu na kovinskem 
profilu. Najverjetneje ga je izpulila strela, zato ga je bilo moč pri-
tisniti kamorkoli, tudi na čelo. Po kratki analizi smo vodniki ugo-
tovili, da so prav vsi udeleženci prvič na vrhu, zato si zaslužijo pla-
ninski krst. Rečeno – storjeno! Maščevanje bo menda sladko…
Od vrha dalje smo morali premagati »le še skromno« višinsko raz-
liko iz Triglava v Vrata. Kaj se pa zamudimo – in smo šli; čez vrhnji 
del bolj previdno in počasi (aja, to je bil že verjetno sedmi stavek 
(adddagio con sentimento/počasi in z občutkom). Skale je zame-
njal grušč in kasneje vse bolj goste ter visoke trave, skalne (koro-
zijske) žlebiče in vzporedne kamninske sklade pa planike in sviž-
čeve luknje. Planina Nad Sočo se kar ni in ni hotela pokazati, kar 
ni nič čudnega, saj je skoraj 1000 metrov nižja od vrha. Poleg tega 
pa smo lahko na tem delu poti občutili, kaj so prisojna pobočja. 
Na srečo so sončna obdobja prekinjali oblaki, nižje pod planino 
pa za senco tako ali tako poskrbi gozd. Krepka malica s počitkom 
na planini je sicer dvignila moralo, a le prehodno, natančneje do 
roba planine, kjer se odpre pogled v dolino. In s tem na naslednjih, 
skoraj 900 višinskih metrov spusta! »Krasna si bistra hči planin« se 
nam je res pokazala s svojo prepoznavno smaragdno barvo, a kaj 
ko smo jo lahko le videli, čeprav bi si jo želeli vsaj slišati in še bolj - 
občutiti. Zadnji, torej 8. stavek (lento lamentoso/počasi in tožeče), 
se je odvil na tem, kot se je pokazalo na koncu, niti ne tako dol-
gem, a napornem spustu. Nekje na sredi smo občasno že lahko 
ujeli zvoke narodno-zabavne glasbe, ki so prihajali iz kampa na 
začetku Lepene. Vsaj to nas je navdajalo z upanjem, da bomo en-
krat vendarle prišli v dno doline. Po zadnjem počitku v gozdnem 
(bukovem) rezervatu Lemovje smo prečili še istoimensko poboč-
no polico (ta se boči še več kot 300 metrov nad dolinskim dnom), 
kjer je bilo še pred pol stoletja nekaj kmetij. Vendar je bilo tukaj-
šnje življenje eno samo »matranje«, saj so morali iz doline prav vse 
prinesti na ramah (tudi danes še ni ceste, ker so gozdovi gospo-
darsko nezanimivi…), poleg tega ni tu nobene vode, seno pa so 
med drugim vozili tudi po žičnici s planine Nad Sočo. Voda privre 
na dan šele v Soči pod Sočo, in končno smo »pricurljali« – do dru-
ge od obeh Soč – tudi mi. Z vrha smo potrebovali nekaj več kot 
štiri ure, za vse skupaj pa celih enajst!. In potem je bilo vse druga-
če, saj veste, kako je, ko je konec vsega hudega. Kmalu so prišli po 
nas taksisti Urša, Lado in Polona in nam sporočili dve dobri novici 
na črko Č – v taboru vas čakajo Rezkini čufti, zvečer pa bo Simon 
pekel čevapčiče. Še enkrat več se je torej pokazalo, da gora ni 
nora, ampak je nor tisti, ki gre gor, ter še bolj oni, ki ostane dol...
Pa pridite kdaj z nami še vi, pač, take mamo tlake na taboru!

z orloVskim Peresom zaPisal: miha PaVšek
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24. mladinski planinski 
tabor Trenta 2010

Potep v centralnih Alpah
Po lanski zmagi na tekmovanju Mladina in gore smo se Špela, Ma-
tevž, Aljaž, naš mentor Boštjan in jaz odpravili na treking v Abru-
zze, v Italijo, kjer smo se imeli odlično. Po koncu trekinga in slo-
vesu od novih prijateljev je bilo vsem težko. S prijetnimi spomini 
na planinske počitnice smo zakorakali v novo šolsko leto, Boštjan 
pa nazaj v službo. 
Čeprav sva s Špelo zapustila osnovno šolo, smo ostali v stiku. Vča-
sih bolj, včasih manj redno smo obiskovali planinski krožek PD 
Onger skupine Plankton, ki je namenjena starejšim udeležencem. 
Čas je tekel dalje. Poletje se je začelo približevati in na dan so po-
kukale zamisli, ki so se porajale že lani, ko smo se z vlakom vozili 
iz Abruzzov. Želeli smo si nazaj v hribe, nekam izven meja Slove-
nije. Želja se mi je zdela velika, vendar se je kmalu pokazalo, da v 
resnici ni tako. Za cilj smo si zadali Švico, predvsem Boštjan pa je 
pokazal, da za nas, trzinske planince, res ni meja, in je celoten iz-
let organiziral. Izlet v deželo, polno zasneženih vrhov, strmih bre-
gov in ledenikov, ur in meni precej ljube čokolade…
Tokrat smo potovali z avtomobilom. Pri prevozu sta pomagala 
najina starša, ki sta imela za Švico svoje načrte. Špela in Aljaž sta 
se peljala z Boštjanom, midva z bratom pa z najinimi starši.  
Po dolgi in naporni vožnji smo zapeljali iz enega najdaljših predo-
rov pod Alpami, Gotthard, v doline centralnih Alp. Pozdravil nas je 
naliv. Beli oblaki so se držali pobočij in se vlekli čez grebene. Tla je 
prekrivala živozelena trava in obdajali so nas smrekovi gozdovi. 
Pot smo nadaljevali, in še kar nekaj časa je preteklo, preden smo 
prispeli v Wilderswil, kjer smo imeli rezervirana prenočišča. Naj-
prej smo zaupali GPS-u, ki nas je pripeljal na konec ozke uličice, 
kjer je stala srednje velika farma. Po kratkem pregledu smo ugoto-
vili, da to ni to, kar iščemo. Na srečo nas mala črna naprava ni po-
polnoma ukanila, pripeljala nas je le na napačen konec ulice. Čez 
pet minut smo tako res stali pred našim bivališčem. Po stopnicah, 
ki so bile precej nagnjene, smo se povzpeli do drugega nadstro-
pja in tam od dobrodušne Angležinje prejeli ključe naših sob.  
Naslednji dan smo se namenili osvojiti 2681 m visok vrh Faulhorn, 
vendar smo naleteli na nekaj težav. Z avtomobilom je bila vožnja 
do našega izhodišča Bussalp prepovedana, zato smo morali poča-
kati dve uri do prihoda prvega avtobusa, ki nas je zapeljal do tja. 
Z njim smo se dvignili nad oblake, pramagali strme travnate bre-
gove in čez nekaj časa prisopihali na vrh, ki pa je bil na našo žalost 
ovit z meglo. Usedli smo se na klopi restavracije, kjer ni dovolje-
no malicati, in na plan potegnili malico. Živo smo razglabljali, kako 
se bomo delali francoze, če pride natakarica. Družbica, ki je sedela 
poleg nas, je vstala in se odpravila, razen neke gospodične. Vpra-
šala nas je, če govorimo angleško in mi smo ji  glasno odgovorili z 
da. V naslednjem trenutku smo spoznali, da je to natakarica, ki pa 
nas je v nadaljevanju precej prijazno odslovila. Naši načrti so tako 
padli v vodo, malicali pa smo na vetru. V dolino smo se odpravili 
po drugi poti, mimo jezera. Veličastnega razgleda, ki ga obljubljajo 
razglednice, žal nismo imeli zaradi oblakov, ki so se ta čas dvignili.
Druga velika tura je nastopila šele v soboto, saj nas je v petek pre-

senetil dež, kar je bilo po svoje odlično. Dež je namreč spral ozra-
čje in nam pozneje ponudil čudovite razglede. Po naporni poti, 
ki je bila, tako kot vse druge švicarske poti, precej strma, poleg 
tega pa proti vrhu zasnežena, smo prisopihali na 2970 m visok 
vrh Schilthorn. Za razliko od ostalih vrhov smo tik pod vrhom 
tega stopili na stopnice in se prav herojsko po njih povzpeli na 
ploščad, polno turistov. Na ta vrh je namreč speljana tudi gondo-
la, kar omogoča dostop tudi tistim, ki ne planinarijo. Vendar to ni 
pokvarilo odličnega občutka ob osvojitvi vrha. Bili smo namreč 
nagrajeni s kristalno jasnostjo. Veliki vrhovi, kot so Eiger, Mönch 
in Jungfrau, so pred nami stali kot na dlani, pogled pa nam je se-
gel vse do oddaljenega Mont Blanca. Belina in divjost teh vrhov 
sta nas vse očarala, veličina njihovih strmih sten pa prevzela.  
Nismo pa le planinarili, ogledali smo si tudi slapove, vasico Wen-
gen, sotesko in ledenik pri Grindelwaldu. Za en teden smo se 
umaknili in uživali v miru gora, testeninah z omakami iz konzerv 
in družabnih igrah ob večerih. Ob preranem koncu smo se vsi 
praskali po glavah: kam je šlo tako hitro teh sedem dni?

jaka PeTernel

»V Trenti, v Trenti!« se je lani glasil odgovor otrok, ko smo jih po 
taboru spraševali, kje naj taborimo prihodnje leto. Pa smo šli! V 
dolino, ki leži v Triglavskem narodnem parku in slovi po smarag-
dni reki Soči ter je že dolgo nazaj očarala Juliusa Kugyja in nav-
dahnila legendo o Zlatorogu (ki je mimogrede gams in ne kozo-
rog, kot bi lahko sklepali po njegovem imenu). 
In kakšen sprejem smo doživeli tudi mi! Zjutraj nas je prebujalo 
sonce (no, mogoče si malo izmišljujem – prebujal nas je, kot se 
za to poletje seveda spodobi, zvok vuvuzele) in nas spremljalo 
na naših poteh na planino Veverico, izvir Soče, mlajše tudi na Lu-
knjo in Pogačnikov dom na Kriških podih, starejše pa na Zadnjiški 
Ozebnik in Bavški Grintovec. Na edini deževni dan pa smo obi-
skali Dom Trenta, kjer smo se naučili marsikaj zanimivega o Tri-
glavskem narodnem parku. 
Seveda pa na taboru nismo samo hribolazili. Imeli smo tudi 
ustvarjalne in poučne delavnice. Tako nam ni več tuje čarovniško 
oblikovanje balonov, izdelovanje ovčk iz gline ter risanje z volno. 
Prav vsi taboreči pa se lahko tudi pohvalimo, da ob reki Soči ni-
smo samo taborili, ampak smo jo tudi pogumno prečili. 
In tako smo lahko v soboto zvečer, ko smo še zadnjič opazovali 
Lepo Špičje, obsijano z večernim soncem, lahko le zaključili: »Le-
tos smo se imeli pa res lepo!« V mislih pa smo se že spraševali, ka-
teri bo letos najpogostejši odgovor otrok na vprašanje: »Kam pa 
drugo leto?«.
Več o naših vtisih in dogodivščinah si lahko preberete v tabor-
nem časopisu, ki je že objavljen na spletni strani PD Onger Trzin 
(išči pod Mladinski odsek).

Polona PodbeVšek
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Avgust je čas, ko se še zadnji dopustniki 
odpravijo lovit tople sončne žarke in se 
predajat sproščenim, lenim trenutkom. In 
če ni šoloobveznih otrok in je lepo vreme, 
se ti užitki podaljšajo še v umirjen, topel 
in bogat mesec september. Vse to pre-

Spet smo ocenjevali urejenost 
kraja in trzinskih domov

dajanje sproščujočim užitkom pa si tež-
ko privoščijo tisti, ki imajo obdelovalno 
zemljo ali ki z veliko ljubeznijo skrbijo za 
domač vrt ali ozelenelo in ocvetličeno te-
raso ali balkon. V tem času se pobira sado-
ve pridnih rok, ki so vidni na vseh skrbno 
negovanih  gredicah, redno zalivanih in s 
katerih so sprotno odstranjene nezažele-
ne vsiljivke. September je čas, ko se vse, 
česar se ne porabi takoj, pripravlja in shra-
njuje za zimo. Pa naj bo to zelenjava, sad-
je ali zelišča. V tem času se s podtaknjenci 
razmnožuje tudi vrtnice, da sta v nasle-
dnjem letu ponos in veselje še večja.  
Ker pa ni vrtnice brez trnja, veselja brez ža-
losti in rojstva brez smrti, nas je pretresla 
vest, da nas je v času najbujnejšega cve-
tenja narave, ki jo je tako ljubila, zapustila 
naša članica, vsem nam draga prijateljica, 
gospa Jožica Gorenc. S svojim nasmehom 
in pozitivnim razmišljanjem se je dotakni-

Čistoča trzinskega gozda Gozd je vir življenja in brez njega bi bila 
narava še bolj oškodovana kakor sicer. Je 
zatočišče divjim živalim, ki v njem prebi-
vajo. Toda kaj ko smo si ljudje tako različni 
in imamo tako različen odnos do narave.
Nekateri bi naredili vse, da ohranijo gozd 
takšen, kakršen je, drugi pa bi najraje iz 
njega naredili divja odlagališča in se pož-
vižgajo na vse drugo. Ko sem se sprehajal 
po gozdu, sem naletel na celo zbirko od-
padnega materiala, prazno korito za rože, 
nekaj počene in razbite steklovine, velika 
vreča mešanega gradbenega materiala… 
Mar nimamo v Sloveniji kar nekaj odlaga-
lišč, ki so urejena prav za odlaganje odpad-
kov? No, nekaj bi bilo vendarle potrebno 
plačati. Kar pa je še vseeno boljše, kakor da 
takole smetimo in onesnažujemo naravo. 
Preizkušena modrost nas uči, da bodimo 
spoštljivi do našega okolja. Žal je to za ene 
le nauk, ki jim ne pomeni kaj prav dosti.

zgroženi sPrehajalec

la naših duš in spomin nanjo bo za večno 
ostal v naši sredini.
V času, ko je bil tudi Trzin bogato ocvetli-
čen in urejen, je prišla na obisk in ogled 
tudi komisija iz Turistične zveze Slovenije, 
in sicer v projektu Moja dežela – lepa in 
gostoljubna. Kot je bilo že večkrat pove-
dano, smo lani med manjšimi mesti dose-
gli 3. mesto, rezultat letošnjega ocenjeva-
nja pa še ni znan.
Na predloge članov komisije in tudi po-
sameznikov smo v tem, s cvetjem najbo-
gatejšem času fotografirali najlepše, do-
miselno urejene cvetoče in bujno zelene 
kotičke v našem kraju, še zlasti v okolici 
trzinskih domov. Na koncu bodo člani, ki 
se bodo odločali med več kot 20 nomini-
ranci, morali odločiti med vsemi, ki so jih 
obiskali in so se vsakemu po svoje vtisnili 
v srce. Na srečo ne bodo ostali le spomini 
na kraje in vrtove, ampak je vse dokumen-
tirano in narejeni so prelepi foto-kolaži.
In da je vse to res, se bomo prepričali na 
prireditvi konec novembra v okviru 9. po-
delitve zahval in priznanj TD Kanja Trzin 
občanom za urejenost kraja v letu 2010.

dUnja šPendal
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Pojasnilo
Kar nekaj vprašanj je bilo v zadnjem 
času z različnih strani naslovljenih na 
Turistično društvo Kanja Trzin o tem, 
kako društvo deluje, kako si zagotavlja 
sredstva, kakšne načrte ima društvo v 
prihodnje.

V pojasnilo vsem:
Turistično društvo Kanja Trzin deluje v 
skladu s pravili, ki so bila sprejeta na 
ustanovnem občnem zboru 9. 4. l999 
in kasneje dvakrat dopolnjena glede 
na spremembo zakonodaje s tega po-
dročja.

Med najpomembnejšimi nalogami 
društva so:
• spodbujanje turistične dejavnosti 
• delo z mladimi
• skrb za naravno in kulturno dedi-

ščino 
• spodbujanje občanov k prizadeva-

njem za lep in urejen kraj
• organiziranje prireditev s področja 

dediščine, ohranjanja šeg in običa-
jev

• spodbujanje domače in metnostne 
obrti ter folklore

• sodelovanje pri snovanju promoci-
je kraja in njegovih znamenitosti

• vključevanje v razprave o turistišni 
podobi in ponudbi občine  

• organiziranje predavanj, delavnic, 
razstav s področja turizma

• spodbujanje domače kulinarike
• turistični pohodi

Pri delovanju izhajamo tudi iz strategije 
razvoja turizma v Trzinu, ki smo jo spre-
jeli leta 1999 in jo vsako leto uresniču-
jemo z delovnim programom društva.

Društvo svojo dejavnost financira z 
rednimi dotacijami Občine Trzin. Viši-
na teh sredstev se giblje med 3.500 in 
4.500 € letno, delno pa si pomagamo 
tudi s promocijskimi proračunskimi 
sredstvi. Več kot polovico denarja dru-
štvo pridobi iz naslova donacij in spon-
zorstva za točno določene dejavnosti, 
npr. za  folkloro, Florijanov sejem, fol-
klorni festival, različne razstave, rez-
barstvo ipd. Društvo se tudi prijavlja na 
javne razpise predvsem s področja kul-
turniške dejavnosti, kot so folklora ipd.

Predsednica TUrisTičnega drUšTVa 
kanja Trzin

jožica Valenčak

Pridružite se folklornikom
Za nami so počitnice in dopusti. Naužili ste se sonca in si nabrali novih moči.
In končno je prišel čas, ko se lahko zopet vključite v razne rekreacijske dejavnosti.

TD Kanja Trzin vabi vse ljubitelje starih ljudskih
plesov k vpisu v folklorno skupino Trzinka.

Skupina starejših plesalcev, ki je zelo prijetna in poskočna, kot se je videlo na letošnjem 
folklornem festivalu, vabi nove člane v svoje vrste. Vaje bodo potekale vsak četrtek od 
20.30 do 22. ure v mali telovadnico OŠ Trzin. Prvič se dobimo 23. septembra 2010.
Letošnja novost je skupina plesalcev, starih od 20 do 45 let, ki pravijo, da bo šlo še bolj 
živo in bolj na poskok. Vaje bodo potekale ob torkih od 21. do 22.30 ure.  Vsi, ki imate že-
ljo do tovrstnega plesa in prijetnega druženja, pridite na prvo srečanje 28. septembra v 
avlo CIH-a na Ljubljanski cesti 12 v Trzinu.
Vse informacije dobite pri gospe Danici na tel.: 031/294-954.
Prisrčno vabljeni! 

Ob Svetovnem dnevu 
turizma TD Kanja pri-
pravlja več prireditev: 

25. in 26. septembra:
sodelovanje na Mihaelovem sejmu v 
Mengšu

26. septembra:
Prikaz nekdanjega običaja – sobotno 
pometanje vaške ceste ob 16.30 na Jem-
čevi cesti  št. 40

12. oktobra:
odprtje razstave Matjaža Brojana: »Se-
kire« ob 18.00 avla CIH, Ljubljanska c. 
12/f, Trzin,

30. oktober:
pohod  po mejah štirih občin – zbirali-
šče pred OŠ Trzin ob 8.00.

Turistični podmladek začenja s projek-
tom TZS Turizmu pomaga lastna glava  na 
temo »Imamo se fajn«.

Septembra pripravljamo predstavitev 
knjige Jabelček – trzinska pravljica av-
torja Emila Milana Kuferšina.

Obvestilo in vabilo!
Turistično društvo Kanja ima na sedežu 
društva (CIH, Ljubljanska 12/f Trzin – tel. 
01 564 47 30) na voljo uokvirjene slike, 
ki so jih naslikali člani TD Kanja, primer-
ne  za  darila  

Članarina 
TD Kanja vabi člane društva, ki še niso po-
ravnali članarine, da se oglasijo na sedežu 
društva v CIH, Ljubljanska 12/f, v času de-
žurstva. Članarina za odrasle znaša 7, za 
mladino 1 €. 

V šolskem letu 2010/2011 vabljeni  na 
delavnice TD Kanja Trzin: 
• REZBARSKO DELAVNICO - vsak torek 

od 17.00 dalje v OŠ Trzin (tehnična 
učilnica) -  začetek 5. oktobra

• DELAVNICO ROČNEGA VEZENJA - vsak 
ponedeljek od 16.30 dalje v CIH, Lju-
bljanska 12/f, Trzin - začetek 4. oktobra

• FOLKLORNA SKUPINA TRZINKA ZA-
ČENJA Z VAJAMI  30. 9. ob 20.30. Vaje 
bodo vsak četrtek v mali telovadnici 
OŠ Trzin od 20.30 dalje.

• PLESNE DELAVNICE – učenje plesov 
slovenskih pokrajin, prva 29. oktobra 
ob 19.30 v Kulturnem domu Trzin

• SLIKARSKA DELAVNICA bo predvidoma 
ob ponedeljkih, informacije in prijave 
na sedežu TD Kanja, Ljubljanska c. 12/f.
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Šola zdravja v Trzinu 
praznuje prvo leto 
 
Šola zdravja je edinstven svetovni projekt ozaveščanja ljudi za ve-
čjo kakovost življenja in bivanja. Njihov moto je: Povezujemo se 
in izgrajujmo zdravo družbo ljubezni, miru in pravičnosti. 

1000 gibov
19. avgusta smo v Trzinu praznovali prvo obletnico Šole zdrav-
ja. Natanko pred letom dni smo se zbrali v športnem parku Trzin 
ter pod vodstvom predsednice društva Šole zdravja in mentorice 
gospe Zdenke Katkič pričeli s programom 1000 vaj po dr. Gris-
hinu (nevrolog in manualni terapevt). 
Telovadba poteka vsak dan od 7.30 do 8. ure zjutraj, razen ob ne-
deljah. Vaje ugodno vplivajo na splošno počutje in razgibanost, 
saj pestrost vaj poskrbi, da se prebudi še tako zaspana mišica. 
Vaje »1.000 gibov« so primerne za vse. V 30 minutah razgibamo 
vse sklepe telesa. 
Začnemo pri dlaneh, končamo pri podplatih. S tem dosežemo 
maksimalno gibljivost in okretnost telesa ter zmanjšamo boleči-
ne. 
Za skrbno izvedbo vaj tudi tukaj veljajo določena pravila, pred-
vsem pa moramo paziti na pravilno dihanje, usklajenost duha in 
pravilno zaporedje vaj. To vsakič znova poskuša uskladiti tisti, ki 
vodi jutranjo telovadbo. 

Obisk dr. Grishina
Ob obletnici Šole zdravja nas je obiskal dr. Grishin, ki je ob tej pri-
ložnosti sam vodil potek vaj. Njegovo zadovoljstvo ob udeležbi 
in izvedbi njegovega programa je nas, telovadce, navdalo še z ve-
čjo zagnanostjo. 
Poudarja, da je s pravilno izvedbo vaj mogoče olajšati oz. prepre-
čiti marsikatero zdravstveno tegobo. Trzinske telovadke in telo-
vadci so ob obletnici delovanja poskrbeli za skromno pogostitev 
in prijetno druženje. Trzinska skupina Šole zdravja šteje približno 
30 članov, katerih prepoznavnost je oranžna majica.
Grishinove vaje se izvajajo po vsej Sloveniji v okviru društva Šola 
zdravja, vsako leto pa se udeleženci zberejo v Piranu na Tartinije-
vem trgu, kjer družno predstavijo vaje ter proslavijo svoj uspeh. 
Letos smo se praznovanju v Piranu pridružili tudi trzinski telovad-
ci. 
Vaje nudijo preprosto in učinkovito ozaveščanje na področju 
zdravja in večje kakovosti življenja. Trenutno v Sloveniji vsako ju-
tro telovadi več kot 300 ljudi. 
Vabljeni na jutranjo telovadbo v športni park Trzin!

majda šilar

zdravje
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Konec junija je na Ptuju potekalo državno 
prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Najboljši 
v svoji konkurenci v dirki, dolgi 25 km, je bil 
nadobudni  13-letni Trzinec Žan Levičnik. 
Sicer pa to ni njegova prva medalja, v karie-
ri je nanizal že kar nekaj odličnih uvrstitev.

Junija si na Ptuju osvojil slovensko dr-
žavno prvenstvo v cestnem kolesar-
stvu, kakšni so bili tvoji prvi občutki po 
prečkani ciljni črti, kako bi ocenil vo-
žnjo in kakšna je bila proga?
Bil sem zelo utrujen in obenem zelo ve-
sel, ker sem postal državni prvak. Sploh 
nisem vedel, kaj bi, ker je bil to tako do-
ber občutek. Dirko sem začel zelo dobro, 
po startu sem bil drugi, nekdo mi je hotel 
pobegniti, vendar sem ga dobro prijel, in 
mu pobeg ni uspel. Nato se je dirka malo 

umirila, v drugem krogu pa sva s prijate-
ljem iz mojega kluba dobro sodelovala in 
na vsake toliko je kdo od naju malce po-
begnil, da sva utrudila ostale, ki so nama 
poskusili slediti. 
Taktika nama je uspevala kar dobro, saj na 
koncu niso mogli šprintati za nama. Sicer 
pa je bila letos tudi konkurenca kar moč-
na, samo v moji kategoriji (dečki B, 13 let) 
nas je tekmovalo okoli 35. Za razliko od 
lani, ko sem se prvič udeležil DP-ja, je bila 
proga dokaj hribovita, kar mi ni najbolj 
pisano na kožo, vendar sem bil letos zelo 
dobro pripravljen, in sem zmogel progo 
prevoziti brez večjih težav.

Že dve leti treniraš v kolesarskem klu-
bu Radenska KD Življenje. Je to tvoj 
prvi klub ali si že pred tem kolesaril?

Žan Levičnik, državni prvak v cestnem kolesarstvu
To je moj prvi klub, drugače pa smo se kot 
mlajši s prijatelji radi podili s kolesi nao-
krog in po gozdu. Takrat sem pridobil na 
moči. 
Nekega dne je na šolo prišel moj zdajšnji 
trener in s seboj prinesel kolo ter tranažer, 
da bi nas preizkusil v kolesarjenju. Nekaj 
se nas je izkazalo, zato nas je prosil za te-
lefonsko; tako se je začela moja pot v ko-
lesarstvu. Klub Radenska KD Življenje je iz 
Ljubljane, treniramo pa v Tacnu nasproti 
policijskega poligona.

Ali tudi že v vaši kategoriji na dirki tek-
mujete kot ekipa in pomagate kapeta-
nu moštva ali gre pri mlajših bolj za in-
dividualno usmerjene dirke?
Trener nas uči, da si pomagamo med seboj, 
da čim bolj sodelujemo, vendar pa pri mlaj-
ših skupinah tekmuje vsak bolj zase. V pro-
stem času smo vsi prijatelji, vendar na dirki 
tekmujemo kolikor in kakor kdo zmore. 
Na zadnjih dirkah, moram reči, so mi mo-
štveni kolegi kar nekajkrat pomagali z za-
vetrjem in upočasnitvijo kolesarjev drugih 
ekip.

Avgusta si se udeležil Kids Toura v Ber-
linu, ki poteka tri dni. Sodeč po progra-
mu in udeležbi gre za močan tour. Bi 
lahko kako primerjal državno prven-
stvo in dirko v Berlinu? 
Omenjeni turnir je največ, kar lahko otrok 
pri mojih letih doseže. Z našega kluba smo 
odšli le boljši. Tour je sestavljen iz 3 etap, 
prvi dan je bil na vrsti kronometer dolžine 
7 km. 
Drugi dve etapi oziroma tekmovalna dne-
va pa sta bila sestavljena iz dirk dolžine 41 
in 42 km. Prva je bila malo bolj hribovita, 
druga pa dokaj ravna, in zadnji dan sem 
tudi dosegel najboljši rezultat. 
Na dirkah v tujini, predvsem v Nemčiji, so 
proge veliko bolj zahtevne in tudi konku-
renca veliko bolj močna kot pri nas. Kids 
Toura se je recimo udeležilo preko 200 ko-
lesarjev. 
V končnem seštevku sem bil 68, vendar 
smo tekmovali tudi z dečki A (14 let). Če bi 
tekmovali le dečki do 13 let, verjamem, da 
bi bil moj rezultat še veliko boljši. Za razli-
ko od nas in Nemčije so v Italiji proge, kjer 
sem tekmoval, veliko bolj ravne. Kar pa se 
tiče udeležbe, pa se ne obremenjujem, s 
kom tekmujem; pridem na start in odpe-
ljem po najboljših močeh. 

Na stopničkah si stal že večkrat, katera 
zmaga oziroma uvrstitev se ti je najbolj 
vtisnila v spomin? 
Najbolj se mi je verjetno vtisnila zadnja, 
na državnem prvenstvu. Predvsem zato, 
ker je kar pomembna dirka, in pa lahko bi 

ŠpOrt
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ŠpOrt

Jesenski 
Cooperjev tek
Tako kot vsako leto, je tudi letos konec po-
letja sledil Cooperjev tek, v katerem ste lah-
ko preizkusili vašo telesno in kondicijsko 
pripravljenost, ki ste jo nabrali čez poletje.
Za razliko od prvega teka je bilo tokrat 
vreme kot naročeno. Sončno, vendar ne 
prevroče ali presoparno. V športnem par-
ku pred osnovno šolo so člani atletskega 
kluba Domžale, ki sodelujejo z občino Tr-
zin pri vseh tekaških dogodkih, pripravi-
lo vse potrebno za tek in preizkus v hoji. 
Udeležba teka je bila solidna, saj se ga je 
udeležilo 21 moških in 5 žensk, hoje pa le 
2 moška predstavnika in ena predstavni-
ca nežnejšega spola. Razpon med najsta-
rejšim in najmlajšim udeležencem je bil 
kar velik, in sicer 50 let. Tudi tokrat so na 
cilj pritekli vsi celi in zdravi, nekateri hitre-
je, drugi počasneje, vsak pa nedvomno v 
okviru svojih zmožnosti in pripravljenosti.

Th

rekel, da je bilo letošnje državno prven-
stvo ena najbolj napornih dirk, kar sem jih 
vozil. Tudi ostale uvrstitve imam v lepem 
spominu, kot je zmaga za veliko nagrado 
občine Medvode, in dirko na velodromu v 
Kranju. 
Nedavno pa sem tudi osvojil drugo mesto 
v Tišini pri Murski Soboti in drugo mesto 
na dirki v Dragošu. 

Si se preizkusil tudi v drugih vrstah ko-
lesarstva, preden si začel s cestnim ko-
lesarstvom?
Začel sem se voziti z navadnim kolesom 
po gozdu, tudi z monociklom sem nekoč 
prišel na Dobeno. Sicer pa se nisem nikoli, 
preden sem začel trenirati cestno kolesar-
stvo, ukvarjal bolj resno s katerokoli vrsto 
kolesarstva.

Kaj pa prihodnost, se vidiš kot kolesar, 
ki ga bodo na touru po Franciji opazo-
vali milijoni ljudi?
Ja, upam da bo temu tako, bomo videli, kaj 
bo prinesel čas. Velikih načrtov za priho-
dnost si ne delam. Jaz pravim - veliko treni-
rati in dobro dirkati. V kratkem se bom ude-
ležil dveh dirk: 12. septembra dirke v Italiji, 
ki naj bi bila kar močna, kakor sem slišal od 
prijateljev; 18. septembra pa se bom udele-
žil še pokala Škofje Loke. 
Želim si, da bi  v obeh prišel med najboljših 
deset; če mi bo to uspelo v Italiji, bo to se-
veda toliko lepše zaradi konkurence. Lepo 
bi bilo v prihodnosti videti tudi kakšno ko-
lesarsko dirko po Trzinu, podobno kot je 
organiziran tek.

Tilen hVasTi
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pOlitika

V listi »Trzin je naš dom« se zavedamo velikega pomena pridobi-
vanja nepovratnih sredstev iz EU ali nacionalnih skladov – tako za 
podjetnike in kmete kot za občane Trzina. Naša lista želi zagoto-
viti pomoč pri pridobivanju teh sredstev, zato smo 19. 8. 2010 v 
Centru Ivana Hribarja (pod knjižnico Trzin) organizirali strokovno 
predavanje s priznanim strokovnjakom s tega področja, g. Jerne-
jem Hribarjem iz podjetja Astanea, d.o.o.
Evropska unija ponuja mnogo različnih spodbud v obliki nepo-
vratnih sredstev, subvencij obrestne mere in garancij za kredite. 
Čeprav je v sodobnih podjetjih spremljanje razpisov in prijavlja-
nje nanje postalo že praksa, veliko podjetnikov še vedno ne izko-
rišča možnosti, ki jih EU na tem področju ponuja. Še manj sezna-
njene glede razpisov in potrebne dokumentacije za pridobitev 
sredstev so fizične osebe in kmetovalci.

Na primer: Pri sanaciji vaše hiše v smislu učinkovitejše rabe 
energije vam lahko občutno pomaga Evropska unija. Denar je 
na voljo, razpisi so odprti, samo prijaviti se morate z zahteva-
no dokumentacijo.

G. Jernej Hribar je na predavanju najprej pojasnil, kaj je program 
EUREKA in kaj je EKO sklad, katera so vsa področja, kjer lahko po-
sameznik, podjetje in združbe podjetij vložijo vloge za refundaci-
jo ali kredit, koledar razpisov in kateri razpisi so trenutno aktualni.
Eureka je mednarodna tehnološka iniciativa, ki je bila leta 1985 
ustanovljena na pobudo francoskega predsednika Mitteranda 
in nemškega kanclerja Kohla, z namenom narediti gospodarstvo 
EU konkurenčnejše, predvsem pa konkurenčno gospodarstvu 
ZDA in Japonske ter vzhajajočim industrijskim državam iz JV Azi-
je. Že od vsega začetka deluje EUREKA v smislu skupnega evrop-
skega raziskovalnega prostora (ERA) in je za razliko od Evropskih 
okvirnih programov za raziskave in razvoj usmerjena predvsem 
v tržno realizacijo znanj skozi konkretne inovacijske projekte, ki 
zagotavljajo konkurenčne tehnologije in izdelke – njihovo upora-
bo, sodelovanje in prenos znanja.
Iz tega naslova je letno razpisanih več rokov za prijavo projektov.
UKREPI ZA RAZVOJ PODEŽELJA, KI SO LAHKO SOFINANCIRANI:
• Podpora pri ustanavljanju in razvoju mikropodjetij na pode-

želju, kamor spada tudi Trzin; 
• Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom 

za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge;
• itn.
Torej če:
• želite omogočiti svojemu podjetju na podeželju hitrejši in 

boljši razvoj, 
• bi želeli tržiti kmetijske proizvode,

• želite posodobiti svojo kmetijo
• idr.,
lahko kandidirate za pridobitev sredstev iz naslova Ukrepi za ra-
zvoj podeželja 2007–2013.
Za fizične osebe pa je zanimiv EKO sklad, kjer objavljajo javne raz-
pise za kreditiranje okoljskih naložb občanov in za nepovratne fi-
nančne spodbude občanom za nove naložbe v rabo obnovljivih vi-
rov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. 
Če želite npr.
• narediti svojo hišo energetsko varčnejšo z novo izolacijo, 

novo kurilno napravo, toplotno črpalko, novimi okni, 
• varčevati z vodo in si omisliti tehnologijo, ki to omogoča,
• kupiti nov, okolju prijazen hibridni avto,
• začeti z gradnjo hiše v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji
• idr.,
se lahko prijavite za pridobitev sredstev iz EKO sklada. 
V Listi »Trzin je naš dom« bi radi poudarili, da obstajajo realne 
možnosti za pridobivanje evropskih sredstev tako za občane kot 
za podjetnike, kmetovalce in naložbe občine. 
Verjamemo, da mora Občina Trzin narediti več, da bi ta evropska 
sredstva pridobila. 
Hkrati lahko občina naredi več tudi za svoje občanke in občane. 
Trenutni ukrep, to je subvencioniranje le dela obresti za najeti kre-
dit, je v primerjavi z možnostjo pridobitve do 25 % nepovratnih 
sredstev, ki jih razpisuje EKO sklad za omenjene izdelke (okna, peči, 
toplotne črpalke, kolektorje, električne celice, ….), praktično zane-
marljiv in zato zanj ni večjega zanimanja. Poleg finančnih ukrepov 
bi Občina svojim občankam in občanom morala pomagati s stro-
kovnim svetovanjem in z obveščanjem o trenutnih razpisih.

barbara sršen

G. Valentin Kolenc (levo), kandidat za župana in organizator predavanja, je 
pozdravil vse poslušalce v dvorani in na kratko predstavil vsebino predava-
nja. G. Jernej Hribar (desno), solastnik podjetja Astanea d.o.o., eden vodil-
nih slovenskih strokovnjakov na področju pridobivanja evropskih sredstev 

za podjetja, združbe, kmetijstvo in fizične osebe, vabi, da mu svoje vpraša-
nje s tega področja naslovite na: jernej.hribar@astanea.si

G. Valentin Kolenc, kandidat za župana, z listo »Trzin je naš dom«, močno 
zagovarja pridobivanje evropskih sredstev za hitrejši razvoj Trzina.

Kako si z evropskimi sredstvi pomagamo pri 
novih naložbah

Popravek
V zadnjih KAMNIŠKIH NOVICAH se je g. Miru Štebetu, v članku 
o trzinskih volitvah (na strani 41), zapisalo, da je naša lista »Tr-
zin je naš dom« izpeljala anketo med prebivalci Trzina o tem, 
koga bodo volili na bližajočih se volitvah.
Radi bi poudarili, da je omenjeno anketo izvedla lista »Za traj-
nostni razvoj Trzina«, ki jo vodi g. Tone Peršak.
Lista »Trzin je naš dom« pa je organizirala fokusno skupino, na 
kateri so udeleženci v pogovoru dorekli, kakšne karakterne la-
stnosti so pomembne za župana občine. 
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Poslanski 
večer z Alenko 
Jeraj
V prijetno ohlajenih prostorih Dvorane 
Marjance Ručigaj smo 22. junija 2010 pri-
sluhnili poslanki Državnega zbora Alenki 
Jeraj, ki je spregovorila o različnih social-
nih vprašanjih in o pokojninski reformi.
Uvodoma je dejala, da je v času vlade Bo-
ruta Pahorja nezaposlenost  v Sloveniji 
skokovito narasla, saj je »danes že skoraj 
100.000 brezposelnih ljudi, konec manda-
ta vlade Janeza Janše pa jih je bilo okoli 
58.000.« Ob tem je izpostavila, da je seda-
nja vlada izmaličila nekatere dobre ukre-
pe, ki jih je sprejela prejšnja vlada, kot na 
primer subvencioniranje dijaške prehra-
ne. Poudarila je, da se pokojninska blagaj-
na vztrajno prazni, in da, četudi Pahorjeva 
vlada izvaja »všečne ukrepe, kot je poviša-
nje minimalne plače in večanje socialnih 
transferjev, se obenem država tudi preko-
merno zadolžuje, kar pomeni, da bo de-
narja za socialo lahko postopoma zmanj-
kalo.«
V nadaljevanju je spregovorila tudi o dru-
žinskem zakoniku. Po njenih besedah 
zaenkrat velja star zakon iz leta 1976, v 
novem družinskem zakoniku pa se »izena-
čuje istospolna partnerska skupnost s he-
terospolno partnersko skupnostjo.« SDS 
nasprotuje tovrstni izenačitvi, saj je isto-
spolna partnerska skupnost ustrezno ure-
jena z Zakonom o registraciji istospolne 
partnerske skupnosti. Omenjeno izenače-
vanje je problematično tudi zaradi vpra-
šanja življenja otrok v takšni skupnosti.
Posamezniki iz občinstva so poslanko 
povprašali tudi glede zakona o malem 
delu in glede sprememb delovno-pravne 
zakonodaje, ki se obeta. Ob tem je Jeraje-
va izpostavila, da zakon o malem delu ure-
ja delo študentov, brezposelnih in upoko-
jencev, ki pa se bo različno obdavčevalo. 
Spomnila je, da je koncept malega dela 
želela uvesti že prejšnja vlada. Vsi se stri-
njamo, da je študentsko delo treba uredi-
ti na drugačen način, kot je urejeno.  Po 
njenih besedah je sicer smiselno, da se na 
določen način uredi tudi delo upokojen-
cev, ki imajo še željo po delu in ki so do-
volj aktivni in agilni. Na vprašanja občin-
stva pa je  odgovarjala tudi o preiskovalni 
komisiji, ki jo vodi, o tajkunih v Sloveniji in 
o nekaterih perečih težavah na področju 
sociale v lokalnem okolju. 
Ker se poslanci radi odzivajo na naša vabi-
la, smo večer zaključili z željo, da v jeseni s 
temi večeri nadaljujemo. 

milica erčUlj, kandidaTka za žUPanjo

V juliju je bila v Trzinu ustanovljena terito-
rialna organizacija DeSUS – DEMOKRATIČ-
NA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. 
Na ustanovnem zboru je bilo prisotnih tri-
najst članov, da pa ni ostalo pri tej števil-
ki, sta ustanovni zbor počastila še predse-
dnica območne organizacije gospa Marija 
Pukl in predsednik pokrajinskega odbora 
DeSUS Ljubljana gospod Pavel Brglez.
DeSUS, ki v svojem programu posebej 
poudarja področje socialnega varstva in 
javnega zdravstva, da o vseh ostalih ak-
tivnostih za občane sploh ne govorimo, 
se trudi združiti vse generacije, vendar je 
vseeno poseben poudarek na pomoči, iz-

Člani ustanovnega sestanka

Nova politična stranka v Trzinu

DeSUS je upokojencem v 
Trzinu res manjkal

obraževanju in skrbi za zdravo in prijazno 
življenje  invalidnih in starejših oseb, ki jih 
v naši okolici marsikdaj ne opazimo, pa bi 
bilo potrebno.
Za predsednika so izvolili gospoda Lju-
ba Arsova, za podpredsednika pa Zmaga 
Knupleža. Člani občinskega odbora so še 
Rajko Tarle – sekretar, Janez Perne – član 
in Pavel Krajnc – član. Njihova imena po-
vedo marsikaj; vemo, da bodo znali pri-
sluhniti težavam invalidnih in starejših 
oseb, prisluhnili pa bodo tudi najmlajšim 
in tudi manj mladim. 

TeksT in foTo:
zmago knUPlež - zmak

Vrstno hišico v Trzinu, na Mlakarjevi ulici, 

čisto na začetku naselja, s prečudovitim 

odprtim razgledom in vso urbano 

infrastrukturo, ugodno prodamo. 

Tel.: 041/838 803
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aktualnO

Tečaj prve pomoči za 
bolničarke
Na pobudo Civilne zaščite Trzin smo se tri zainteresiranke (Urša Ko-
šir, Tanja Mihelič in Katja Šenk) odločile za udeležbo na 70-urnem 
tečaju prve pomoči za bolničarje v Ljubljani. Tečaj smo pridno obi-
skovale dvakrat tedensko po šest šolskih ur v popoldanske času na 
Osnovni šoli Vič. Tečaj je bil zelo intenziven, naučili so nas poma-
gati ljudem v času od nesreče in poškodbe do prihoda reševalcev. 
Pomembno je vedeti, kako veliko lahko pomenijo prve minute pri 
različnih poškodbah in to, da si v tem določenem trenutku sočlove-
ku pripravljen pomagati in biti ob njem, predvsem pa da mu znaš 
pomagati. Tako smo se v tej zavesti učile, poleg drugih tečajnikov, 
tudi me, osnovnih veščin kot so izvajanje umetnega dihanja, oži-
vljanja dojenčka, otroka in odrasle osebe, odstanjevanje tujkov pri 
vseh treh starostnih skupinah, različnih načinov obvezovanj, imo-
bilizacije, oskrbovnanje ran, opeklin, bolezenskih stanj, pomoči pri 
infarktu, možganski kapi, uporabljanje defibrilatorja, kako ravnati v 
primeru prometne nesreče, naravnih nesreč, poškodb z električnim 
tokom, poškodb s kislinami, raznih ugrizov, zlomov in še bi se dalo 
naštevati. Vedno moramo seveda v prvi vrsti poskrbeti za svojo var-
nost, preden začnemo s kakršno koli prvo pomočjo, nato preverimo 
v kakšnem stanju je ponesrečenec ali oboleli in nato se odločimo za 
način pomoči. Vsekakor nikogar ne smemo zapuščati, in v kolikor 
mu ne znamo drugače pomagati, velja za vse – POKLIČEMO 112. 
Kot priboljšek k vsemu temu pa je organizator tečaja, Rdeči križ 
Slovenije, za nas organiziral tudi nekajurno ekskurzijo. Tu sta se 
nam pridružila še Andreja Zeman in Žiga Vehovec Zeman, ki imata 
tečaj že opravljen in sta prišla le na osvežitev znanja. Skupaj smo si 
ogledali Reševalno postajo Ljubljana in se seznanili s potekom od 
klica na reševalno postajo do izhoda reševalnega vozila, pripravlje-
nosti reševalcev, ogledali pripravo in opremo reševalnega vozila in 
posebnega vozila za množične nesreče. Potem smo se odpravili na 
dispečerski center klicne številke 112. Seznanili so nas z njihovim 
potekom dela, sprejemom klica, prevezavo na ustrezni zdravstve-
ni dom, urgenco, gasilni dom ter z morebitnimi drugimi ukrepi in 
ravnanji v primeru naravnih nesreč. Za konec smo obiskali še Gasil-
sko postajo Ljubljana, kjer smo izvedeli, kako poteka delo poklic-
nih gasilcev. Tudi tu smo si ogledali različna vozila, ki so primerna 
vsak za svojo funkcijo. Določena vozila so primerna za reševanje 
v prometnih nesrečah, druga za reševanja v višini, reševanje uto-
pljencev, reševanje v gozdu. Vsa vozila so narejena po potrebah 
Gasilske postaje Ljubljana. Tudi tu gasilci, skrbijo za svojo telesno 
pripravljenost v telovadnici, v popoldanskem času pa se ukvarjajo 
tudi z urejanjem okolice in raznimi popravili. Tečaja naša skupina iz 
Trzina še ni zaključila, ker so nas prehiteli dopusti, ga pa bomo to-
liko bolj uspešno opravile v jesenskih dnevih. Hvala Civilni zaščiti 
Občine Trzin, ki nam je omogočila to izobraževanje, in upamo, da 
bomo s pridobljenim znanjem lahko komu pomagale.

kaTja šenk

Festival animiranega filma Fanima.Tu že drugo leto v prostorih 
trzinskega Društva za zaščito mladosti in v Dvorani Marjance Ru-
čigaj pripravlja pester program. Letošnji bo navdušil predvsem 
glasbene nadobudneže, pa tudi tiste, ki z užitkom spremljajo pro-
dukcijo kratkometražnega risanega filma. Preko različnih delavnic, 
okrogle mize ter intenzivnega tridnevnega programa festival vabi 
tako mlade kot stare radovedneže, da se poizkusijo v različnih teh-
nikah animiranja, sodelujejo pri okrogli mizi ali pa prispevajo svoj 
glas k tekmovalnemu programu doma narejenih animacij. 
Otroci se lahko med festivalom udeležijo delavnice Animacija 
skozi optične igrače, na kateri bodo izdelali tudi svoj »flipbook«, 
knjižico, ki preko niza risanih podob ustvarja iluzijo gibanja. Vod-
ja delavnice Katja Šušteršič vabi: »Za škarje poskrbimo mi, s seboj 
prinesite le velike in še večje oči.« Dopoldanski program Fanima.
Tu-ja obsega tudi sklop kratkih animiranih filmov, primernih za 
otroke, Pisani Slon in Slon 3.
Festival bo v petek, 1. oktobra, otvorila razstava Milanke Fabjančič 
ter že tradicionalna Audio.Vizualna pripovedka, ki glasbo združu-
je s podobo. Tokrat bodo glasbo prispevali Balžalorsky/Drašler Trio, 
vizualne podobe pa Matej Stupica. Bolj izobraževalni bodo popol-
dnevi, saj sta na programu kar dve različni delavnici – delavnica 
kratkega animiranega filma pod vodstvom animatorja Mitja Manč-
ka in delavnica vizualizacije glasbenih nastopov z analognim pro-
jektorjem v sodelovanju z ekipo Small But Dangerous. Festival letos 
poudarja pomen animacije v glasbi, zato se bodo izdelki vizualne 
delavnice v soboto zvečer predstavili tudi v živo na koncertu skupi-
ne Vortex Magnolia. Pred projekcijo bo v prostorih DZMT tudi okro-

Animirani film zopet v Trzinu!

Festival animiranega 
filma Fanima.Tu, 1. – 3. 
oktober, Trzin

gla miza na to temo, sicer pa glavna smernica festivala še zmeraj 
ostaja tekmovalni program doma narejenih animacij, na ogled bo 
tudi izbor slovenskih animiranih videospotov ter projekcija najbolj-
ših risanih filmov iz sorodnega brazilskega festivala Mumia. 
Organizatorji festivala, ekipa mladih navdušencev iz okolice Trzi-
na, vabijo, da v začetku oktobra svoj prosti čas preživite na dru-
gačen način, pripeljete še svoje najbližje in prijatelje ter se tudi 
aktivno udeležite festivalskega dogajanja. Prijave na brezplačne 
delavnice sprejemajo do konca septembra na elektronski naslov 
fanima.tu@gmail.com, več o festivalu pa si lahko preberete na nji-
hovi spletni strani www.fanimatu.org. Vse projekcije in oba kon-
certa sta brezplačna, poleg tega pa obisk festivala omogoča tudi 
brezplačni prevoz s Kam-Busom domov! Zagotovo se prvi okto-
brski vikend splača preživeti v Trzinu!

Tina dolinšek
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jubileji

V Domu starejših občanov Trzin so v za-
dnjem obdobju praznovali kar dve časti-
tljivi obletnici. 22.7. je devetdesetletnico 
praznovala Ana Semen, pred kratkim pa 
še Magdalena Medvedšek. Ana se je rodila 
v Hotemažah pri Kranju. Že zgodaj je mo-
rala služit in kot kuharica je delala v različ-
nih slovenskih krajih, nekaj časa pa tudi v 
Nemčiji. Ko se je poročila, sta z možem naj-
prej živela c Stahovici, nato pa v Domžalah, 
kjer je tudi odprla vinotoč. Življenje ji ni 
prizanašalo imela je sina, ki pa je bil inva-
lid in hemofilik. Umrl je pri 28 letih, pet let 
pred tem pa je izgubila tudi moža. Dokler 
je bila še zdrava, se je sama borila za pre-
živetje, ko pa jo je napadla zahrbtna bole-
zen in kasneje še demenca, pa je postala 
nemočna, in je prijetno zatočišče našla v 
trzinskem Domu starejših občanov. Ob vi-
sokem jubileju ji je prišel čestitat domžal-
ski župan Toni Dragar, pridružil pa se mu je 
tudi trzinski podžupan Milan Karče. 
Magdalena Medvedšek pa je Ljubljančan-
ka. Rodila se je v številni družini. Že s šest-
najstimi leti se je zaposlila kot pevka v zbo-
ru ljubljanske opere. Bila je lepa in dobra 
pevka, vendar se ni rinila v ospredje. Med 
vojno so jo internirali v Nemčijo, po vojni 
pa je ostala sama. Vedno se je trudila, da 
ne bi s svojimi težavami nikogar obreme-
njevala, vendar je nazadnje morala poiskati 
zavetje v trzinskem domu upokojencev. Ob 
visokem jubileju ji je, med drugimi, prišel 
čestitat tudi trzinski župan g. Anton Peršak. 

Devetdesetletnici v Domu starejših občanov
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vremenska sekirca

Priznajte, ste verjeli lastnim očem drugi septembrski konec te-
dna, ko so ne vem že katerikrat zaprli Mengeško ceste in jo začeli 
asfaltirati! Dogodek za rubriko »saj ni res, pa je«, pa vendarle, če 
pogledamo malo podrobneje, je bilo jasno, da bo zadeva enkrat 
končana. In če ne prej – nekateri so o tem šušljali že spomladi – 
tik pred jesenskimi volitvami.  Glej ga zlomka, tokrat so imeli ti 
zlobni jeziki celo prav. Pa saj je kot na dlani, kako mora biti oziro-
ma je prav, ko se bivši, nekdanji, sedanji oziroma zadnji in morda 
tudi novi župan odloči, da gre vnovič v boj. V tem pogledu velja 
premisa, da ima kvadratni meter asfalta na lokalni ali drugi cesti 
višjega ranga, ki gre prek občinske zemlje, največji vpliv na voliv-
ce. Če smo natančnejši, število tistih, ki bodo glasovali za vsako-
kratnega »krivca«, je bolj ali manj največje glede na vložek. Sicer 
pa poglejte malo k sosedovim ali pa v katerokoli drugo občino, 
seveda ne tja, kjer zidajo stadione, dvorane, mostove, urejajo par-
ke, obrežja idr., in videli boste kar nekaj še temnih oziroma skoraj-
da še toplih cestišč. 
Kakor smo se bali že spomladi, ko smo odpirali občinsko cesto in 
spoznali, da je občina v volilnem letu sorazmerno hitra, se je prek 
poletja lepo pokazalo, kako se delajo »državne« ceste, saj očitno 
tudi Direkcija za ceste (DRSC) v marsičem posnema svojega veli-
kega brata, natančneje sestro –  DARS (Direkcija za avtoceste Re-
publike Slovenije). V nekem obdobju je bilo na stari Mengeški več 
kot 30 zakrpanih prekopov ceste, ki smo jih še kako tudi občuti-
li. Ampak, če je konec dober, potem je vse dobro in Trzinci  smo 
take sorte, da radi hitro pozabimo, ako smo na koncu zadovoljni. 
Ali pa nesemo s seboj v grob vse spore in zamere, in to na poko-
pališče enega od sosednjih krajev, ker pač (še) nimamo svojega. 
Pa ni, da bi se ukvarjali z mrtvimi dušami kot ruski pisatelj Nikolaj 
Vasiljevič Gogolj, poglejmo raje kaj bolj živahnega kot na primer 
letošnje poletno vreme. Ne nazadnje prav zaradi njega berete te 
vrstice, mar ne?
Poletje, hm, kaj je že to in kdaj smo ga imeli? Vprašanje, ki si ga je 
na vstopu v letošnjo meteorološko jesen oziroma v začetku pred-
volilnega meseca postavljal marsikdo med nami. Da je tudi vre-
menska jesen polna presenečenj, ni nič novega, bolj nenavadne 
pa so bile najvišje dnevne temperature zraka zadnje avgustovske 

dni sredi dne, ko je najtopleje, saj so termometri pokazali le nekaj 
več kot 10 stopinj Celzija! Na ta način so si marsikje na območju 
Ljubljanske kotline prislužil naziv najhladnejšega avgustovske-
ga dne v zadnjega pol stoletja! Čestitamo, a hkrati si želimo čim 
manj tovrstnih rekordov, še najmanj pa sedaj, ko smo že v pri-
čakovanju babjega poletja in novih košarkarskih ter nogometnih 
zmag, ki nas bodo popeljale na naslednja velika tekmovanja. Za-
četek poletja ni bil preveč moker, zaključek pač (preglednica), saj 
smo dobili avgusta v Trzinu kar 151 litrov vode na kvadratni me-
ter. Sicer pa je količina padavin v naših krajih ostala pod ali pa za 
spoznanje nad običajnimi vrednostmi.
Junij se je glede na povprečje začel z nizkimi temperaturami, 
nato pa smo zabeležili izrazit julijski porast in markantno avgu-
stovsko ohladitev. Sredi julija je zajel vso državo vročinski val in 
takrat je bila temperatura najvišja; v zadnjih dneh osrednjega po-
letnega meseca se je temperatura ob prodoru hladnega zraka po 
vsej državi spustila pod običajne vrednosti, a do začetka avgusta 
vnovič narasla. V prvih dveh dekadah avgusta  odkloni niso bili 
tako izraziti kot že na omenjenem koncu poletja, ko so tempera-
ture zdrknile krepko pod dolgoletno povprečje. Največ padavin 
letos poleti je bilo v visokogorju (ponekod več kot 600 mm), sicer 
pa smo Trzinci in okoličani pristali v padavinskem pasu s 300–400 
milimetri, kar skorajda ustreza dolgoletnemu povprečju. Nabralo 
se je kar 21 dni, ko smo imeli opravka s padavinami, junija kar se-
dem zaporednih!     
Povsod po Sloveniji je bilo poletje 2010 toplejše kot v dolgole-
tnem povprečju, na širšem območju Ljubljane za 2–3 stopinji Cel-
zija, kar smo lahko pošteno občutili in videli. Sedemnajst vročih 
trzinskih dni, ko je najvišja dnevna temperatura presegla 30 sto-
pinj Celzija, ni malo. Junija jih nismo imeli, julija pa kar 14!  Pša-
ta je bila konec julija bolj podobna malemu potočku kot pa po-
membni rečici v osredju Slovenije. Zdaj, ko imamo pod novim 
mostom zabetonirano obrežje, bomo lahko označevali vsako-
kratne maksimalne višine vodostaja, morda nam nekoč ARSO-vci 
celo postavijo vodomerno postajo, ki bo sestavni del okoljskega 
monitoringa. Sonca smo imeli v skladu s previsokimi temperatu-
rami tudi malo več, kot bi se spodobilo, ampak to tako ali tako 
nikdar in nikogar ne moti. Bolj nas žre slabo vreme s hladom in 
padavinami, ali ne? Ampak tega prav gotovo ne potrebujemo na 
višku predvolilne kampanje, sploh pa na volilni dan, ko je v pri-
meru slabega vremena ta zelo priročen izgovor za nizko volilno 
udeležbo. Kakorkoli oziroma kogarkoli že boste volili tokrat, po-
mnite, da se bo tudi v prihodnje, pa najsi bo na oblasti vaša ali 
njihova »opcija« ali kandidat/-ka, prav vsak dan in postopoma 
stemnilo vse do nižin, tudi trzinskih… 

TrzinčanoV miha, občinski Vremenski sVeTnik

Zadnja poletna ohladitev je pošteno ohladila ozračje nad Trzinom. In v takih 
primerih so Grintovci še bližje kot sicer. (Foto: T.M.)

Cestarsko in vremensko nič kaj prijazno poletje

POSTAJA Padavine v meteorološkem poletju
(junij–avgust) leta 2010 (v mm oz. l/m2)

Domžale 278

Trzin 353

Letališče Brnik 373

Kranj 386

Ljubljana 411

Preddvor 425

Grosuplje 439

Topol pri Medvodah 500

Preglednica: Padavine aprila 2010 na izbranih merilnih postajah 
(Viri: ARSO, Slovenski meteorološki forum, Vremenski forum ZEVS, trzinski Vremenko).
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zadnja stran

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha bolečina.

ZAHVALA

30.7.2010 se je od nas poslovil brat, 
stric in svak

Matjaž Kmetič
Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo za izre-
čena sožalja, darovano cvetje, sveče in maše. Še posebej se 
zahvaljujemo predsedniku gasilskega društva za poslovilni 
govor in vsem gasilcem. Zahvala gre tudi gospodu Dolencu 
za cerkveni obred.

Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
le bolečina in samota sta pri nas.

V SPOMIN

14. septembra je minilo žalostno 
leto, odkar nas je zapustil naš dragi

Tone Šegatin
Iz Trzina.

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem gro-
bu in mu prižigate  sveče.

Vsi njegovi
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Obvestilo ljubiteljem živali
Zaradi rušenja objekta, v katerem je bil sedež  Veterinarskega 
doma Domžale, smo se preselili na novo lokacijo. 

Zdaj je sedež Veterinarskega doma Domžale d.o.o. ter Veteri-
narske ambulante ter tudi trgovine za male živali v Zaborštu, na 
Ihanski cesti 19 a. 

Na tej lokaciji poslujemo od 26.07.2010 dalje.

Znamenje obnavljajo
Znamenito »depovsko znamne « , kužno znamenje na polju ob 
cesti pred Depalo vasjo, ki stoji tik meje naše občine, so začeli 
pred časom obnavljati. 
Znamenje stoji na zelo slikovitem kraju z razgledom preko Men-
geškega polja proti Kamniškim Alpam, zato ni čudno, da je eno 
najbolj fotografiranih nabožnih znamenj pri nas. Pred leti so zna-
menje slikali celo za predvolilno kampanjo. 
Dela pri restavriranju potekajo precej počasi, zato z nestrpnostjo 
pričakujemo, kako ga bodo obnovili. 

mš 

Uradne ure :
• od ponedeljka do petka od 7 do 12 h in popoldne od 17 do18 h
• sobota od 7 do 9 h
• nedelja in prazniki od 8 do 9 h

Telefonske številke ostanejo nespremenjene:
• ambulanta in dežurna številka: 01 721 28 84
• osemenjevanje plemenic: 01 721 61 94 in 01 721 28 84
• trgovina za male živali: 01 722 68 62

Veterinarski dom Domžale d.o.o.
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Oglasi

Vila MIRAKUL *** Mali Lošinj 

28.000 brezplačnih izvodov v vseh gospodinjstvih 
v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda

Že 47.000 bralcev!
Rastemo z vami!



LEKARNA DOMŽALE - Ljubljanska 72, 1230 Domžale
lekarna.domzale@mestnelekarne.si 01 724 42 80

LEKARNA KAMNIK - Šutna 7, 1240 Kamnik
lekarna.sutna@mestnelekarne.si 01 839 70 37

LEKARNA NOVI TRG - Novi trg 26, 1240 Kamnik
lekarna.novitrg@mestnelekarne.si 01 839 70 40

LEKARNA MENGEŠ - Zoranina 3, 1234 Mengeš
lekarna.menges@mestnelekarne.si 01 723 74 66

LEKARNA RADOMLJE - Cesta borcev 5a, 1235 Radomlje
lekarna.radomlje@mestnelekarne.si 01 724 07 20

LEKARNA MORAVČE - Trg svobode 2, 1251 Moravče
lekarna.moravce@mestnelekarne.si 01 723 27 80

LEKARNA NOVA LITIJA - Partizanska pot 8, 1270 Litija
lekarna.litijazd@mestnelekarne.si 01 899 50 37

LEKARNA LITIJA - Trg svobode 1, 1270 Litija
lekarna.litija@mestnelekarne.si 01 899 50 41

Dežurni lekarni od 01.01.2010 do 31.12.2010:

LEKARNA DOMŽALE sobota, nedelja in prazniki od 17.00 do 20.00
LEKARNA KAMNIK (Šutna) nedelja in prazniki od 09.00 do 12.00

 

www.mestnelekarne.si  

  
ŠOLSKI CENTER RUDOLFA MAISTRA 

Novi trg 41a, 1241 Kamnik

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

30 let  
ekonomskega  
izobraževanja

60 let  
gimnazije

Septembra je čas za vpis v programe:

(nacionalna pokl. kvali�kacija)

N O V O

Opravljate lahko tudi posamezne splošne ali 
strokovne izpite, ki jih potrebujete za šolanje na drugih 

šolah.

med 6. in 24. septembrom
od 11h do 15h, torek in četrtek do 17.30. 

Tel.: 01-830-32-28 in 01-830-32-12

www.scrm.net

R POMEO ODLOGAR, KANDIDAT ZA ŽUPANA

N Z

T

AM NI VSEENO! ATO SMO ZDRUŽILI ZNANJE,

IZKUŠNJE IN ENERGIJO ZA NAŠ IN VAŠ RZIN.

KANDIDATI 1. VOLILNE ENOTE:

ETER RALJ, ILENA EROVŠEK, VAN OTMAN,

NA ARIJA RETNIK

P K M P I C

A M Č

KANDIDATI 2. VOLILNE ENOTE:

OMEO ODLOGAR, ATALIJA HVATAL,

DR. RAGO OSTEVC, ERA UTAR, IRO ARKIČ,

DR. ATJANA RMAN LORJANC, MAG. ILENA AKUN

R P N C

D K V R M M

T I F M R

Z

ZA PREUDAREN RAZVOJ!

VAŠO PODPORO SMO OBVAROVALI GOZD IN Z VAMI

LAHKO POSKRBIMO

WWW. ZAZELENITRZIN.SI

ZAZELENITRZIN


