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Branka Urbanija
“Ni vseeno, kakšne 
barve imamo na 
krožniku!”

Alergena  
ambrozija
Invazivna rastlinska 
vrsta tudi v našem 
kraju

Pestro poletno 
dogajanje

Mednarodni 
folklorni festival

Vabila za vse  
generacije
Športne, gledališke, 
glasbene, folklorne, 
bralne in številne 
druge dejavnosti

30-letnica  
delovanja  
OŠ Trzin

Po štiriindvajsetih  
letih v Trzinu  

ponovno trije prvi 
razredi

Glasilo občine Trzinletnik XXII - št. 9, september 2015



29. september do 1. oktober 2015
 Cankarjev dom, Ljubljana

Bogat 

kulturni in
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program

Strokovni 
in 

izobraževalni
program

15.

Več kot
160razstavljavcev*

Sejemski
popusti

www.f3zo.si*podatek velja za 2014.
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Kulturno društvo Mihaelov sejem Mengeš napoveduje
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letos na novi lokaciji:
©PORTNI PARK MENGE©!

  SOBOTA, 24.9.2011
 9.30-10.30 SLAVNOSTNO ODPRTJE 19. MIHAELOVEGA SEJMA
                       - fanfare, dvig sejemske in občinske zastave
                      - nagovor in začetek sejmarjenja z melodijami Mengeške godbe
 10.30-11.00 Lutkovna predstava: BORIS KONONENKO (PROGRAM ZA OTROKE!), igrico poklanja
  družba NLB Vita d.d. Življenjska zavarovalnica in NLB  d.d. Poslovalnica Mengeš
 11.00-11.15 GODALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE MENGEŠ pod okriljem Hervina Jakončiča
 11.15-11.30 Lutkovna predstava: HUDAMUS (PROGRAM ZA OTROKE!), priredba Trdinove pripovedke 
  literarno-etnološkega krožka OŠ Mengeš, pod vodstvom mentorice Dragice Železnikar
 11.30-12.30 KLUB HARMONIKARJEV STOPAR
 12.30-12.45 Lutkovna predstava: HUDAMUS (PROGRAM ZA OTROKE!), priredba Trdinove pripovedke 
  literarno-etnološkega krožka OŠ Mengeš, pod vodstvom mentorice Dragice Železnikar
 12.45-13.15 Nastop pevskega zbora strokovnih delavcev VRTCA MENGEŠ
 14.00-19.00 15. FESTIVAL KORAČNIC
  - tekmovanje godb v izvajanju koračnic
  - predstavitev novih koračnic 
  - koncert Mengeške godbe
  - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad
  Nastopajo: Godba na pihala Semič, Godbeno društvo Alpina Žiri, Občinski pihalni
  orkester  Trebnje, Pihalni orkester Bežigrad, Rudarska godba Hrastnik, Mengeška godba
 20.00-24.00 POP DESIGN

  NEDELJA, 25.9.2011
 9.00-10-00 SV. MAŠA OB PRAZNIKU FARNEGA ZAVETNIKA SV.MIHAELA
 10.30-12.45 Koncert članov sekcije HARMONIKARJEV KD MIHAELOV SEJEM, pod vodstvom
  Francija Veiderja in KD MS ansambel KOSCI, pod vodstvom Marjana Urbanije  
 13.00-14.00 UČENCI DIATONIČNE HARMONIKE
 15.00-16.00 Nastop FOLKLORNE SKUPINE TRZINKA iz Trzina
 16.00-17.00 Nastop MENGEŠKE GODBE
 18.00 Podelitev priznanj najbolj izvirni stojnici domače in umetne obrti
 17.00-22.00 Z glasbo in plesom v zaključek sejmarjenja z ansamblom SAŠA AVSENIKA

  Vljudno vabljeni!

KULTURNO DRUŠTVO MIHAELOV SEJEM MENGEŠ vabi na

POD VELIKIM ŠOTOROM OD 25. DO 27. SEPTEMBRA 2015

23. tradicionalni 
SEJEM V MENGŠU

OBČINA MENGEŠ 
  

Slovenska cesta 30 

1234 Mengeš, 
SLOVENIJA 

tel.: +386 (0)1 723 70 81 

fax: +386 (0)1 723 89 81 

e-mail: obcina@ menges.si 

 
 

Številka:3500-1/2007 
Datum:06.09.13 

        
 

     

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

 
ZADEVA : ODLOK O  OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE 

MENGEŠ  – II. OBRAVNAVA  
 

  
PRAVNA PODLAGA: 22. člena Statuta Občine Mengeš (Ur. Vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 

3/01 in 8/06), 52. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 108/09, 57/2012  in 70/08 – ZVO 1B,) 
 

  
PRIPRAVLJAVEC: ZUP d.o.o., Britof 46b, Kranj, ICRO – Institut za celostni razvoj in okolje, 

Savska cesta 5, 1230 Domžale, LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne 
dediščine, Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana 

  
NAMEN: Obravnava dopolnjenega predloga Občinskega prostorskega načrta 

Občine Mengeš – sprejem 
 

  
PREDLAGATELJ:  Franc Jerič, župan   
  
POROČEVALEC: Majda Zupanič – ZUP d.o.o., Robert Špenko – občinska uprava 
   
 
PRILOGE: 
      DVD z naslednjo vsebino: 

- Obrazložitev in utemeljitev akta 
- Odlok o OPN Občine Mengeš 
- Priloga (1) 
- Grafični del strateškega dela (pdf) 
- Grafični del izvedbenega dela (pdf) 
- Prikaz stanja (pdf) 
 

OBRAZLOŽITEV: 
I. UVOD 
 
Občinskemu svetu posredujemo v obravnavo dopolnjeni – usklajeni predlog Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu občine Mengeš (v nadaljevanju: OPN). 

Občina MENGEŠ

Sobota, 28.3., ob 20. uri

ZA PIJAČO IN JEDAČO POSKRBLJENO

Petek, 27.3., ob 20. uri

VESELI MAREC
V KOMENDI

V ČASU KMETIJSKEGA SEJMA
POD VELIKIM ŠOTOROM
NA PARKIRIŠČU HIPODROMA KOMENDA

VESELI DOLENCI
MAMBO KINGS

GENERA LNA S PONZOR JA :

www.subelj.si

TRIO ŠUBIC
TANJA ŽAGAR
s skupino AVANTURA

SOBOTA, 26.9., OB 20. URI

MLADI DOLENJCI
SLOVENSKI 
MUZIKANTI

PETEK, 25.9., OB 20. URI
ANSAMBEL BAC

MAMBO KINGS

NEDELJA, 27.9., OD 9. URE 
KULTURNO-GLASBENI PROGRAM

sejem v mengsu 70 X 100.indd   1 8/31/2015   8:38:57 AM

www.volkswagen.si

Novi Touran. 
Izkoristite ugodnosti predprodaje. Ob naročilu novega 
Tourana prejmete bon v vrednosti 500 EUR za nakup 
navigacijske naprave Discover ali komplet zimskih 
pnevmatik s platišči. Akcija traja do konca oktobra.

Več o ponudbi pri pooblaščenih 
prodajalcih vozil Volkswagen in na 
www.volkswagen.si.

Že v prodaji!

Emisije CO2: 129−116 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,6−4,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0602−0,029 g/km. Število 
delcev: 0,0003−0. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. 

Avto Lovše
Jarška 11, 1230 Domžale
Tel.: 01/ 777-77-77
E: prodaja@aclovse.si
www.aclovse.si

info@ir-image.si, 01 839 64 00
Prostor za vaš oglas!
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Glavna in odgovorna urednica:
Metka Pravst, metka.pravst@gmail.com
040 250 832

Uredništvo:
Ana Pirc, Brigita Ložar, Dunja Špendal, Jožica Valenčak,  
Klemen Hvasti, Majda Šilar, Miha Pavšek, Nataša Pavšek, 
Tanja Jankovič, Zmago Knuplež

Lektoriranje:
Marija Lukan

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

Oglasno trženje:
Oglaševalska agencija IR image, d. o. o.
Medvedova ulica 25, 1241 Kamnik

Telefon: 01/ 83 96 400, Faks: 01/ 83 96 411
E-mail: info@ir-image.si

Glasilo izhaja enkrat mesečno v nakladi 1.500 izvodov.  
Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v Trzinu.

ISSN 1408-4902

Gradivo za oktobrsko številko oddajte 
najkasneje do 5. oktobra 2015.
Prispevke v elektronski obliki pošljite na metka.pravst@gmail.com

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

Spremembe so edina stalnica v življenju, pravijo. Zakaj jih 
potem tako težko sprejemamo, zakaj se jih bojimo? Ker 
nas oropajo udobja in nas postavijo v položaj ponovnega 

prilagajanja. Moje življenje je polno sprememb, naučila sem 
se jih sprejemati brez (prevelikih) pričakovanj ter jih jemati kot 
izzive, iz katerih se lahko vedno nekaj novega naučim.

Ena od sprememb v povezavi z Odsevom sem tudi jaz kot 
nova urednica. Ker ne vem, kakšna so vaša pričakovanja do 
mene, mamice treh majhnih otrok, ki si je upala prijaviti na 
razpis za odgovorno urednico Odseva, in ki v Trzinu živi šele 
četrto leto, vam iskreno povem, da sem si upala zato, ker je 
Trzin zdaj tudi moj dom, za seboj pa imam dovolj novinarskih 
in uredniških izkušenj, da sem sposobna prevzeti to odgovor-
no vlogo. Lahko bi ostala v svoji coni udobja in prepustila delo 
drugim, a sem začutila, da je čas za spremembe. Poskusila 
sem in dobila priložnost. Tisti, ki me poznajo, so me spraše-
vali, ali imam tremo. Ne, zakaj bi jo imela? Imam jasno vizijo, 
zato je Odsev doživel korenito spremembo, in upam, da vam 
bo sprememba všeč.

Vesela sem, da je velika večina že utečene uredniške ekipe 
privolila v nadaljnje sodelovanje pri nastajanju Odseva. Dali 
so mi priložnost in me sprejeli, zato upam, da boste tudi vi 
sprejeli naš trud in da bomo vsak mesec uspeli preseči vaša 
pričakovanja! S tem namenom smo septembrski Odsev obar-
vali, ga oblikovno osvežili in okrepili z novimi rubrikami – v želji, 
da ga bodo vsak mesec v roke prijele vse generacije občank 
in občanov.

Glavna in odgovorna urednica
Metka Pravst

Zakaj se 
tako bojimo 
sprememb?

UvodnikKolofon

➔ Na naslovnici
 Mednarodni folklorni festival, 
 Fotografija: Metka Pravst

Odsev,
glasilo občine Trzin

September 2015

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

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Mengeška cesta 9, 1236 Trzin
E-mail: inspektorat@trzin.si

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

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

Občina Trzin

Spletna stran: www.trzin.si 
E-mail: info@trzin.si

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

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

Informacije o prireditvah in dogodkih v občini Trzin so na voljo 
tudi v občinskem informativnem središču na Ljubljanski cesti 
12/f oz. na telefonski številki 01/ 564 47 30.
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Vlaganja občinskih sredstev  
v poletnih mesecih
Obnovitvena dela v občini Trzin tudi med poletnimi 
počitnicami niso mirovala.

Na osnovni šoli Trzin so zamenjali staro dotrajano streho in dodatno 
izolirali tla na neogrevanem podstrešju; tako so izboljšali energetsko 
učinkovitost stavbe. Nova streha je iz pocinkane pločevine s 3 cm 
debelim protikondenzacijskim vbrizgom, ki bo hkrati deloval tudi pro-
tihrupno med dežjem.

Poleg menjave strehe so v OŠ Trzin na novo polakirali tla v kabine-
tu za likovni pouk in v tajništvu šole. V prvem nadstropju so izdelali 
učilnico za tretji oddelek prvošolčkov. Prav tako bodo v šoli in vrtcu 
posodobili računalniško opremo.

V kulturnem domu Trzin so obnovili tla v dvorani, saj so prejšnja 
razpadala. Tlak so pobrusili do osnovnega nanosa, ki je bil narejen 
pred 40-timi leti. V teh štirih desetletjih je bil točkovno obnovljen, 
mnogokrat prebarvan, barve so že odstopale. Novi tlak so premazali 
z epoksidnim vezivom in epoksidnim finalnim premazom, tako da bo 
odporen proti mehanskim poškodbam in na vodo.

Na Jemčevi ulici so porušili staro lopo, ki je pred časom služila za 
spravilo kmetijske mehanizacije, vendar lope že desetletja ni nihče 
uporabljal in obnavljal, zato se je že podirala in ogrožala mimoidoče, 
kar je ugotovil tudi gradbeni inšpektor.

Na področju komunalne infrastrukture je zaključena posodobitev 
Mengeške ceste. Na njej so uredili javni vodovod s priključki, dogradili 
kanalizacijo za fekalije, izpeljali meteorno kanalizacijo, obnovili cestno 
razsvetljavo, položili zaščitno kanalizacijo za elektroenergetsko in op-
tično omrežje, zgradili pločnik za pešce do Grajske ceste ter prep-

Občinske novice

Vi sprašujete – 
mi raziskujemo!
Spoštovane občanke in občani Trzina! Vabimo vas, da na naše 
uredništvo naslovite vprašanja, povezana z delovanjem Občine 
Trzin. Problematike bomo raziskali in odgovore objavljali na 
straneh občinskih novic.

Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: metka.pravst@gmail.com

lastili celotno traso. Poleg tega je Občina naročila menjavo vodovoda 
in hišnih priključkov na Mlakarjevi ulici, Ulici Kamniškega bataljona, 
Habatovi ulici ter na delu Mengeške ceste. 

V aprilu so v Trzinu postavili ulično vadbo (Street Workout park), zdaj 
pa je Občina naročila še obnovo trim poti. Ulična vadba je namreč 
postavljena na lokaciji ob športnem parku Trzin Mlake kot dodatna 
ponudba parka in hkrati na začetku trzinske trim poti kot prva napra-
va za vadbo.

Občina je naročila še nekaj rednih vzdrževalnih del: ob Mengeški 
cesti obnovo mrliškega znamenja oziroma napisa na njem, barvanje 
ograj in nekaterih otroških igral, v občinski sejni sobi pa brušenje in 
lakiranje parketa. ● Matjaž Erčulj

Na seji je po kratkem nagovoru župana Petra Ložarja potekala razpra-
va o procesu zniževanja stroškov in sistemskih prihrankih v vseh obči-
nah, pri čemer so predstavniki občin predstavili težavo, da se ne znajo 
pogajati za sredstva, ki jim pripadajo. Sklenili so, da bodo vztrajali pri 
dogovorjeni povprečnini 525 evrov, na korekcijo bodo pogojno pristali 
šele ob zaključku leta, in da je treba zahtevati sestanek s predsedni-
kom vlade. Sledila je predstavitev nove uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode ter osnutka predloga zakona o 
pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč s ciljem poenotiti ureditev 
v vseh občinah. Na pobudo Občine Trzin je Renata Roban, predsednica 
društva Hospic, predstavila dejavnosti društva in izrazila željo, da bi po-
samezne občine pomagale pri udejanjanju programov društva Hospic. 
Sledil je še sestanek predsedstva Združenja občin Slovenije in Zdru-
ženja mestnih občin, na katerem so tako kot na seji SOS razpravljali o 
financiranju občin v prihodnje. ● Metka Pravst
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Občina Trzin gostila sejo predsedstva SOS
V dvorani Marjance Ručigaj je 24. junija 2015 Občina Trzin gostila 3. sejo predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS).
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Strokovni seminarji s področja 
čiščenja odpadne vode
Junija je bilo v okviru projekta Mesec znanja pod taktirko Javnega pod-
jetja Centralna čistilna naprava (JP CČN) Domžale-Kamnik, d. o. o., or-
ganiziranih več strokovnih seminarjev s področja čiščenja odpadne 
vode, na katerih so sodelovali ugledni univerzitetni profesorji ter 
izbrani strokovnjaki različnih področij. 

JP CČN izobražuje operaterje čistilnih naprav že od leta 2006. Kot 
vodilno podjetje na tem področju v Sloveniji si na ta način prizadeva 
z družbeno odgovornim ravnanjem povezati znanje, tehnologijo in 
ljudi. Evropa ima tovrstna izobraževanja urejena na državnem nivo-
ju, v Sloveniji pa znanj s področja čiščenja odpadnih voda primanj-
kuje. Lastnice CČN, občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda 
in Trzin, so s svojo naklonjenostjo pripomogle k oblikovanju visoko 
strokovne skupine, ki je poleg obvladovanja procesov na CČN z izva-
janjem in organizacijo izobraževanj pripomogla k širjenju znanja o 
vodenju čistilnih naprav na celotnem področju Slovenije. 

Javno podjetje CČN je projekt Mesec znanja skušala približati širo-
kemu krogu udeležencev, številna udeležba, predvsem predstavnikov 
komunalnih podjetij in občin, je dokazala, da upravljavci čistilnih naprav 
verjamejo, da je znanje zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. ●

22. junija 2015 je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS), 
ki združuje občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in 
Vodice. Njen osrednji namen je spodbujanje celovitega in uravnoteže-
nega razvoja lokalnih območij, poudarek pa na aktivnem vključevanju 
prebivalstva v skupno načrtovanje ter odločanje o lastnem lokalnem 
razvoju. Tega bo moč doseči tudi s pomočjo učinkovitega črpanja 
evropskih sredstev, namenjenih za realizacijo aktivnosti, ki so ključne 
za razvoj lokalnega okolja, in aktiviranje regionalnega razvoja.

V Kulturnem domu Vodice je 22. junija 2015 potekala ustanovna 
skupščina, na njej pa slavnostni podpis pogodbe o ustanovitvi in delo-
vanju lokalne akcijske skupine na območju občin Domžale, Komenda, 
Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. V sklopu aktivnosti za ustanovitev 
LAS je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA 
LUR) v tem letu izvedla več delavnic in predstavitev, preko katerih so 
udeleženci prepoznavali prednosti in slabosti območja, določili ključ-
ne potrebe in priložnosti ter zastavili skupne cilje, na podlagi katerih 
bodo pripravili tudi temeljni dokument – Strategijo lokalnega razvoja, 
ki bo predstavljal okvire za črpanje sredstev iz Evropskega kmetij-

skega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESSR). Za sedemletno obdobje delovanja LAS bo 
na razpolago nekaj več kot 1,5 milijona evrov.

Kot je povedal Roman Medved, vodja projekta, bo delovanje LAS 
prioritetno namenjeno ustvarjanju novih delovnih mest, kjer bodo pri-
zadevanja usmerjena predvsem v spodbujanje podjetniških aktivnosti 
ter inovativnih razvojnih partnerstev. Poleg tega bo velik poudarek na 
varstvu okolja in ohranjanju narave, večji vključenosti ranljivih skupin 
ter zagotovitvi osnovnih storitev na podeželju, ki bodo pripomogle k 
odpravljanju revščine in dvigu kakovosti življenja.

Na javni poziv za članstvo v LAS se je odzvalo več kot 80 organizacij 
in posameznikov. Na dogodku je s podpisom pogodbe svoje članstvo 
potrdilo 49 pristopnikov, med njimi vseh šest občin ter RRA LUR. V LAS 
so se tako vključile občine, šole, zavodi, podjetja, kmetije, fizične osebe, 
društva ter druge neprofitne organizacije. Vpis med člane je še vedno 
možen, pristopna izjava je objavljena na spletnih straneh Regionalne 
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (www.rralur.si) ter spletnih 
straneh občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. ●

Občinska proslava ob  
dnevu državnosti
V kulturnem domu je 25. junija potekala občinska 
proslava ob dnevu državnosti v organizaciji Občine 
Trzin in Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Domžale, Sekcija VVS Trzin.

Obiskovalce občinske proslave je s spominom na minule dogodke na-
govoril župan Peter Ložar in poudaril, da se moramo truditi za ohra-
njanje miru. Na proslavi je kot slavnostni govornik nastopil poveljnik 
10. pehotnega polka 1. brigade slovenske vojske iz vojašnice Edvarda 
Peperka podpolkovnik Franc Kalič, ki je v svojem govoru posebej pou-
daril, da na dan državnosti slavimo domoljubje, ki velja za eno najpo-
membnejših vrednot slovenske vojske. Govoru je sledila recitacija do-
moljubnih pesmi recitatork Olge Stopar, Helene Ogorelec in Ade Lovše 
Mušič, za glasbene predahe je poskrbela komorna zasedba Orkestra 
slovenske vojske, sledila pa je tudi pogostitev. ● Metka Pravst
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Ustanovljen nov LAS, v katerega je vključena tudi občina Trzin
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Tim Sloge peljal 60  
otrok v Baško
V začetku aprila so se dekleta iz Tima Sloge prvič 
oglasila s svojim pogumnim projektom v želji, da 
omogočijo čim več otrokom iz socialno šibkih dru-
žin letovanje v Baški na otoku Krku (Celjski dom). 
Plemenite ljudi in podjetja so povabile, da podarijo 
počitnice otrokom, ki še niso bili na morju. Dekletom 
je s pogumom in vztrajnostjo v štirih mesecih uspelo 
zbrati donacije za letovanje 60 otrok.

Besedilo: Zala Grilc, predstavnica Tima Sloge

Tako je 20. avgusta v Baško odpotovalo 60 otrok, starih od 5 
do 18 let. Za otroke so pripravili vzgojno-izobraževalni program 
s poudarkom na pomenu socializacije in solidarnosti in kar je 

najbolj pomembno – obujanje pozabljenih vrednot v medčloveških od-
nosih. Med generacijami so se stkale trdne prijateljske vezi, ki se ne 
bodo, kljub temu da se bodo vrnili domov, tako zlahka pretrgale. Starši 
so organizatorkam sporočili, da so otroci začutili skrb in ljubezen ce-
lotne ekipe ter se naučili veliko koristnega za življenje. 

Občinske novice

Spoznajte Tim Sloge 
Letovanje v Baški je le odstotek dobrote Tima Sloge, zato vabijo 
starše, da pridejo po 99 odstotkov plemenitosti. Nudijo celodnevno 
ali občasno varovanje otrok, ki bo teklo po izdelanem programu od 
ponedeljka do petka, za nekaj ur ali cel dan, po dogovoru vsak dan v 
mesecu. Starši, ki vplačajo varovanje otroka eno leto vnaprej, imajo 
en mesec brezplačno. Šolarjem velikodušno pomagajo z inštrukci-
jami in učenjem tujih jezikov. Organizirajo rojstnodnevna slavja, da 
bodo otroci domov prišli nasmejani, polni prebujenih doživetij. Za 
mlade mamice organizirajo tečaj masaže dojenčka, za vse genera-
cije pa energetske vaje za uravnavanje psihofizičnih sposobnosti in 
še marsikaj zanimivega. Več na www.timsloge.si.

Posebej se zahvaljujemo  
za plemenitost glavnemu 
sponzorju, ki se nam je  

pridružil na pobudo Petra  
Ložarja, župana občine Trzin 

– Skupini Aktiva.

Deset deklet, ki sestavljajo širšo ekipo Tima Sloge, so pripadnice 
nevladne organizacije ZdravaAtmosfera pri učitelju Dragutinu Barušiću. 
Vesele so, da so učenje o dobroti in človečnosti uresničili v praksi prek 
družabnih vsebin s poudarkom na vrednotah, komunikaciji, dialogu, so-
delovanju v skupini ter razvijanju hvaležnosti in zaupanja. Prepričane 
so, da bodo starši in podjetja tudi v prihodnje pripravljeni pomagati, 
zato se bodo lotile podobnih projektov tudi v prihodnje. »Vesele smo, 
da smo lahko osrečile toliko otrok. Hvala vsem donatorjem, medijem in 
drugim, ki ste širili glas dobrote in prispevali, da s človečnostjo skupaj 
pomagamo vsem ljudem biti boljši človek,« so sporočile.

Vsakodnevne dejavnosti letovanja so objavljene na spletni strani 
www.timsloge.si in na www.facebook.com/timsloge. ●
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Počitniški teden na 
Osnovni šoli Trzin
Sredi meseca julija je Društvo prijateljev mladine 
Trzin v OŠ Trzin organiziralo počitniške dejavnosti 
za otroke od prvega do petega razreda.

Za otroke smo pripravili raznolik program, ki je temeljil na spoznava-
nju okolice Trzina in njegovih kulturnih ter naravnih znamenitosti. Veli-
ko pozornosti smo namenili medsebojnemu druženju otrok, krepitvi in 
razvijanju njihovih socialnih vrednot, ustvarjalnosti in drugih spretnosti.

Da so se otroci v skupini počutili varno, smo vsak dan začeli s 

skupinskimi igrami, nato pa smo napovedali, kaj bomo počeli … Tako 
smo obiskali Jefačnikovo domačijo, šli na sprehod do gradu Jable in 
trzinskega smučišča, obiskali knjižnico, tekmovali v igrah brez meja, 
spekli okusne zmajčkove piškote in kolesarili do ribnika Pristava v 
Mengšu, kjer smo se ohladili v prijetni vodi. Vsak dan je bila tudi 
priložnost za gibanje, vodene in proste igre, ustvarjalne delavnice, 
namizne družabne igre ... ●

Sprejem najboljših 
učencev Trzina pri  
županu
Ob koncu šolskega leta 2014/2015 je župan trzin-
ske občine Peter Ložar sprejel najboljše učence 
Osnovne šole Trzin, Glasbene šole Domžale in ob 
10. obletnici delovanja tudi najboljše učence Glas-
bene šole Lartko.

Župan je v uvodnem nagovoru izrazil veselje, da lahko sprejme in po-
deli priznanja najbolj marljivim učencem na prireditvi, ki je že tradicio-
nalna. V kulturnem programu, ki ga je odlično povezovala ravnateljica 
Osnovne šole Trzin mag. Helena Mazi Golob, ki je o vsakem izbranem 
učencu OŠ Trzin prebrala obrazložitev izbora, so nastopili nagrajenci 
iz Glasbene šole Lartko: Zala Smolnikar, Pia Frelih, Tim Gregorc in iz 
Glasbene šole Domžale Maša Zorman. Učenci so že s svojim nasto-
pom pokazali, zakaj so bili izbrani kot najboljši. Iz vsakega razreda 
OŠ Trzin je bil izbran po en najbolj marljiv učenec, izbrali so jih njihovi 
sošolci skupaj z razredniki. Župan je vsem čestital, vsakemu izročil 
knjigo s posvetilom, čestitala pa jim je tudi ravnateljica. Ob zaključku 
se je župan zahvalil vsem ravnateljem in učiteljem, ki se trudijo na 
šolah, da učenci dosegajo zavidljive uspehe, in vsem učencem zaželel 
mirne in vesele počitnice ter polno uspehov na nadaljnji poti učenosti. 
Ravnateljice se je zahvalila tudi staršem, saj brez njih ne bi bilo takega 
uspeha. Nagrajenci OŠ Trzin v šolskem letu 2014/2015 so (od 1. do 
9. razreda): Jan Vodopivec, Ruby Joy Redja, Pina Ana Logar Vračar, 
Andraž Novak, Mima Turšič, Maruška Vuk, Špela Matič, Bor Merela, 
Nika Stjepanović, Zala Tretjak, Kaja Škrlep, Neja Janežič, Lucija Huč, 
Karin Podboršek, Nina Dimc, Sara Čehić, Miša Močilnikar, Taja Pezdir, 
Maša Zorman. ● Matjaž Erčulj

Občinske novice

C 0 M45 Y 100 K 25 C 0 M60 Y 70 K 45

Variacija 3  (CMYK- 4-barvi tisk, printi, vsakdanja uporaba)
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Temperamentnih  
plesalcev ni upočasnila 
niti vročina
Na prvi julijski petek je med drugim letošnjim  
vročinskim valom TD Kanja Trzin na igrišču pred 
našo osnovno šolo pripravilo 14. Mednarodni folklor-
ni festival Trzin 2015. Se spomnite lanske prireditve 
in dežja, ki nas je pregnal v šolsko telovadnico?

Besedilo: Dunja Špendal

Obiskovalcem, ki se radi ustavijo pred našimi stojnicami, so se 
tudi tokrat predstavile vezilje, rezbarji in harmonikar z Dobena. 
Folklornega spektakla sta se poleg naših domačih skupin »Tr-

zinka« in »Skerca« udeležili še dve skupini iz Slovenije, in sicer »Franc 
Ilec« iz Rošnje ter skupina »Trbovlje veselje« iz Trbovelj. Barvno pest-
rost pri nošah in nam manj znan atraktiven temperament sta gledal-
cem predstavili skupini »Swierczkowiacy« Tarnow iz Poljske in »Sriwa-
risan« iz Singapurja. Kot vsa prejšnja leta so tudi tokrat prišli gostje iz 
Maribora, kjer sodelujejo v času Festivala Lent – Folkart. 

Voditelj Franci Peternel, ki že leta strokovno vodi trzinske prireditve, je 
ob spremljavi koračnice predstavljal skupine, ki so v sprevodu prihajale 
od šole do prizorišča. Lepo število obiskovalcev je mimohod nagradilo z 
bučnim ploskanjem, enako so ogrete dlani nagrajevale tudi vse kasnejše 
nastope v čudovitem večeru. Ko je prostor pod odrom zažarel v mavrici 
različnih barv nastopajočih, je voditelj posebej pozdravil gosta: Bruna 
Ravnika, častnega člana CIOFF-a, in Mirka Ramovša, raziskovalca in 
največjega poznavalca slovenskega ljudskega plesa. Prav simpatično pa 
je napovedal »najboljšega župana« Petra Ložarja, ki je tudi odprl festival.

V našem kraju

Poletni večer, ko je vročina 
popustila, je bil kot nalašč za 

druženje, pogovor o vtisih, 
kakšen požirek za izsušena 

usta in mogoče tudi pokušino 
golaža s polento.
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V našem kraju

Zahvala!
XIV. Mednarodni folklorni festival 2015
Turistično društvo Kanja Trzin se vsem, ki so podprli prireditev, 
prisrčno zahvaljuje. To so:
 
• Občina Trzin 
• Osnovna šola Trzin
• Habat Marjan, s. p., Trzin
• Ortosana, d. o. o., Trzin
• Homan, d. o. o., Trzin
• JKP Domžale
• Tiskarna Ravnikar, Domžale
• Petre šotori, d. o. o., Žalec
• Pekarna Pečjak, d. o. o., Škofljica
• Lali – sadje zelenjava, Trzin
• Taubi – Marjan Golob, Trzin
• PGD Trzin
• KUD Franca Kotarja, Trzin
• Športno društvo Trzin in
 številni prostovoljci

Žerjavčki smo  
si ogledali koroška jezera
V meglenem jutru, ki pa je vendarle obetalo sončen 
dan, smo se odpeljali iz Trzina. Z udobno in varno  
vožnjo, ki nam jo je omogočil naš izkušeni šofer Jože, 
smo se mimo čudovite Radovljice, s pogledom na  
blejski grad, ki je že bil obsijan s soncem, z višine  
pa nas je toplo pozdravljala naša najmogočnejša  
gora Triglav, odpeljali svojemu cilju – koroškim  
jezerom – nasproti.

Pot nas je vodila skozi zeleno visokogorje, prepleteno z rdečicami in 
jezeri (vseh je 1270, polovica na Koroškem), po dolini Rož, mimo Belja-

Čudovit poletni večer poln glasbe in plesa nam je preko ljudskega 
izročila pripovedoval naše in tuje zgodbe. Skupina »Franca Ileca«, ki 
deluje že 28 let, nam je prikazala, kako se lahko skupaj zavrtijo sta-
ri in mladi plesalci, v skupini Trboveljčanov so zastopani plesalci iz 
vseh treh zasavskih občin. Njihovo geslo je: »Spoštovanje dediščine 
je spoštovanje samega sebe.« Kar polurni nastop je imela skupina iz 
Singapurja. Njihov znameniti lev, mitološko bitje, simbolizira zgodovi-
no dežele, sporočilo zgodbe je »biti srečen«. Naša skupina Skerca, ki 
še ni upihnila prve svečke, pa je predstavila gorenjski svatovski ples 
s pogačo in majoliko. In potem se nam je predstavila še naša druga 
skupina, to je Trzinka, ki po sedmih letih delovanja resnično obvlada 
plese slovenskih pokrajin. Z odrsko postavitvijo Vaške klepetulje so 
nas plesalci ponovno nasmejali. V dveh nastopih smo si ogledali ples 
Poljakov, ki že 50 let negujejo živo zapuščino regionalnih običajev in 
tradicijo svoje dežele. Prikazali so nam lik iz 13. stoletja, ko bradati 
jezdec na namišljenem konju spremlja ples in igranje na tradicionalna 
glasbila.

Ob slovesnem zaključku prireditve je predsednica TD Kanja Jožica 
Valenčak predstavnikom folklornih skupin podelila slike naših umetni-
kov, se jim zahvalila za nastop in izrazila željo po ponovnem srečanju 
prihodnje leto. ●

ka do Millsttatskega jezera. V Millsttatu smo si ogledali samostansko 
cerkev z Domicijanovo grobnico. Vzeli smo si čas in na klopcah ob 
jezeru pomalicali in popili Zoranov zajtrk.

Pot smo nadaljevali dobre volje. Naš vodič Vencelj je poleg zgodovi-
ne krajev stresal iz rokava tudi šale, ki smo se jim nasmejali do solz.

Pot nas je vodila do Osojskega jezera. V mestu Osoje smo obiskali 
najstarejšo romarsko cerkev z grbom poljskega kralja Beloslava, zna-
nega kot Mutec osojski. 

Vračali smo se mimo stare koroške prestolnice St. Veit oziroma Šen-
tvida. To je prečudovito staro mesto z lepo renesančno dvorano. 

Mimo Gospe Svete in Celovca, po ogledu najstarejšega spomenika 
cesarici Mariji Tereziji in slovitega celovškega zmaja, Vrbskega jezera 
in čez prehod Ljubelj smo prispeli do gostišča Školjka v Podljubelju. 
Tam so nam postregli z okusnim in obilnim kosilom. Ob 19. uri smo to 
lepo in poučno potovanje končali.

Zahvala, da je bil izlet zanimiv, gre vodiču Venclju iz turistične agen-
cije Loka Turist (čista desetka) in organizatorjema Jožetu Jermanu in 
Zoranu Rinku. ● Milica Prostran
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Pet plodnih let  
v Centru aktivnosti  
Trzin
Saša Einsiedler, voditeljica televizijskih oddaj, ki med 
drugim že leta vodi šolo javnega nastopanja, je vodila 
prireditev ob praznovanju 5. obletnice delovanja Doma 
starostnikov v Trzinu in Centra aktivnosti Trzin pod 
okriljem Doma počitka Mengeš. Pet let novih možnosti 
in idej kako še bolj izpopolnjeno in kvalitetno živeti svoj 
čas, kako ohraniti iskro radovednosti v sebi, se učiti, 
izpopolnjevati in nadgrajevati svoja znanja.

Besedilo: Dunja Špendal

Voditeljica je pozdravila vse prisotne goste, oskrbovance doma in 
druge, ki smo do zadnjega kotička napolnili prireditveni prostor, 
ter nadaljevala:«Naša življenja imajo različne poti, nekje, nekoč 

pa se te poti srečajo, ko se s hvaležnostjo oziramo nazaj in se veseli-
mo prihajajočih dni. Obilje modrosti, ki se ji odpiramo z zorenjem let, 
in veselo pričakovanje vsega, kar še prihaja, je naš trenutek. Kajti ta 
trenutek tukaj in zdaj je tisti, ki ga v resnici imamo. In imamo veliko. 
Imamo svoj dih, imamo spomine in imamo še toliko želja!«

Najprej je pred mikrofon povabila direktorico Doma počitka Mengeš 
Ireno Gričar, ki je z veseljem in ponosom pozdravila množico udeležen-
cev in opisala zgodovino doma od ideje do odprtja pred petimi leti. 
Center aktivnosti Trzin – središče druženja in aktivnosti za starejše, je v 
pritličju Doma počitka Trzinu, Ljubljanska cesta10a. Omogoča različne 
dejavnosti za bolj kakovostno starost, svetovanje in informiranje pre-
bivalstva o možnih oblikah pomoči in oskrbe ter usposablja družine, v 
katerih živijo starejši ljudje, za lažje obvladovanje življenja v domačem 
okolju. Center je namenjen vsem starejšim prebivalcem območja občine 
Trzin, ki želijo aktivno preživeti dan, pridobiti nova znanja in spretnosti, 
se družiti s svojimi vrstniki in mlajšo generacijo in tudi vsem, ki želijo nu-
diti kakovostno pomoč svojcem, prijateljem in znancem ali iščejo infor-
macije oziroma nasvet o svoji življenjski situaciji. Zahvalila se je vsem 
sodelavcem, kajti s skupno močjo so dosegli, da ta dom slovi kot eden 
prijaznejših in kakovostnejših v Sloveniji. Torej, poleg strokovne skrbi za 
varovance omogočajo, da se krajani lahko preko Centra aktivnosti Tr-
zin vsakodnevno udeležujejo tudi različnih dejavnosti. Naštela je samo 
nekatere: vadbo za ohranjanje telesne kondicije, likovne in ustvarjalne 
delavnice, družabna srečanja, kulinarične aktivnosti, izobraževanja … 
Ob tej priložnosti se je zahvalila Občini Trzin za vzorno sodelovanje, ki 
je pripomoglo k takšnemu rezultatu. 

V našem kraju

Saša je nato prav posebej pozdravila in nagovorila Antona Peršaka, 
nekdanjega župana občine Trzin, in ga prosila, da spregovori nekaj 
besed, in v nadaljevanju, seveda, tudi našega sedanjega župana Petra 
Ložarja. Prvi je obudil spomine za leta nazaj in poudaril, da je bila to 
mogoče najbolj pomembna investicija v njegovem mandatu, oblika 
financiranja pa prva v Sloveniji, saj je bila zgrajena z občinskimi sred-
stvi. Zelo pomembno je, da človek, ko pride v obdobje, ko potrebuje 
pomoč, ostane v svojem znanem okolju, obiskuje »svoj« bife, srečuje 
iste znance in se druži na znanih prireditvah. Poudaril je tudi vzor-
no sodelovanje z direktorico Gričarjevo in se zahvalil vsem, ki so mu 
svetovali pri projektu. Sedanji župan Peter Ložar je direktorici podaril 
lep šopek, kajti rože vedno poudarijo pomembnost dogodka, in darilo 
za knjižnico. Kako družba ceni izkušnje ter modrost, se najbolj kaže v 
skrbi za starejše, kajti prav oni so pomemben vir in zakladnica znanja, 
ter da na področjih, kjer je življenje prineslo nova spoznanja, lahko 
ostajajo v toku tega znanja. Zato sta Dom počitka Mengeš in Center 
aktivnosti Trzin izjemno pomembna in zgovorna kazalca tega, kako 
starejše v družbi sprejemamo in spoštujemo. Nosilec projekta Centra 
aktivnosti je Dom počitka Mengeš v sodelovanju z Občino Trzin, ki bo 
program tudi v prihodnje sofinancirala. 

Nato je voditeljica najavila spoštovana gosta – za nas pa veliko 
presenečenje. Vstopila je Manca Izmajlova, mezzosopranistka, ki je 
diplomirala iz muzikala in dramske igre v Londonu, v Moskvi pa je štu-
dirala operno petje. Poje v več žanrih in kar dvajsetih jezikih, za seboj 
ima več kot 800 koncertov po vsem svetu, njena albuma sta bila pri 
nas prodana v platinasti nakladi. Z možem Benjaminom, ki je solistični 
violinist, profesor, dirigent, skladatelj, producent in zadnji dve leti edini 
Slovenec, ki je postal tudi solist moskovske filharmonije, sta med dru-
gim s projektom »Slovanska duša« dvakrat razprodala in dvignila na 
noge Cankarjev dom. S svojim izvajanjem sta se močno dotaknila tudi 
naših src, uživali smo v vrhunski prireditvi tukaj, v našem Trzinu, in se 
Manci in Benjaminu Izmajlov zahvalili z bučnim ploskanjem.

Ob koncu prireditve je Helena Ogorelec s svojim značilnim humor-
jem opisala, kako se v tem obdobju spopadamo z učenjem, ko večkrat 
nismo v najboljšem odnosu z računalniki, ko si kakšno tujo besedo 
nikakor ne zapomnimo, ko nam to in ono povzroča težave. In če nam 
kaj ne gre, se nasmehnemo in rečemo – pa kaj zato.

Prireditev je voditeljica Saša Einsiedler zaključila z mislimi neznane-
ga avtorja: »Če bi še enkrat živel svoje življenje, bi poskušal narediti 
več napak, bil bi bolj trapast, poznal zelo malo resnih stvari, več tve-
gal, pojedel več sladoleda in manj fižola. O, imel sem svoje trenutke, 
in če bi jih moral imeti še enkrat, bi jih imel več. Pravzaprav ne bi hotel 
imeti nič drugega kot samo trenutke, enega za drugim. Če bi lahko še 
enkrat živel svoje življenje, bi bil spomladi prej in v jeseni dlje bosonog, 
večkrat bi manjkal pri pouku, vozil bi se na več vrtiljakih in nabral več 
marjetic.«

Življenja ne moremo živeti še enkrat. Lahko pa ga v tem trenutku, 
tukaj in zdaj obarvamo z lepšimi mislimi, z drznimi idejami, druženjem, 
spoznavanjem novih stvari in skrbi zase. Pa tudi tako, da nazdravimo, 
proslavimo in se skupaj veselimo. Vse najboljše! ●

Gosta
Manca 

Izmajlova 
in Benjamin 

Izmajlov
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V našem kraju

Gasilci smo bili tudi 
poleti aktivni
Udeležili smo se prevzema novega vozila v Žejah pri 
Sveti Trojica (27. junija) ter v Stobu – Depali vasi  
(1. avgusta). Društvoma čestitamo, želimo varno 
vožnjo in da bi jim nova vozila dolgo služila.

Devetnajstega junija je Gasilska zveza Domžale praznovala 60 
let delovanja. Slavnostna seja je bila v Kulturnem domu Rodi-
ca. Ob obletnici so izdali tudi kroniko, v kateri so predstavljena 

društva GZ Domžale. Smo pa v poletnem času v domačem društvu 
praznovali dve okrogli obletnici članov. 23. junija je praznoval povelj-
nik Marko Kajfež 40 let. 19. avgusta smo se poveselili z veteranom in 
dolgoletnim članom društva Ivanom Mušičem, ki je praznoval 80 let. 
Obema smo postavili mlaj in ju krstili, kot je običaj. 

Poveljniku Marku Kajfežu čestitamo tudi za prejem državnega pri-
znanja NAJ PROSTOVOLJEC, ki mu ga je 29. junija na Brdu pri Kranju 
izročil predsednik države Borut Pahor. Priznanje je prejel za dolgole-
tno aktivno delo v prostovoljstvu. 

30. junija smo sodelovali na Oratoriju župnije Trzin. Ta dan je bil na-
menjen vodnim igram, gasilci smo močili drčo, po kateri so se spuščali 

otroci. Otrokom smo razkazali vozilo in opremo.
Vendar smo doživeli tudi bolj dramatične trenutke. 28. julija smo se 

poslovili od podporne članice Ane Škrlep, 2. septembra od podpornega 
člana Janeza Brojana, 10. julija smo šli na pogreb člana PGD Topole. 

V času dopustov smo prejeli nekaj klicev na pomoč. 22. julija smo 
skupaj s CPV Helios reševali pri prometni nesreči na križišče IOC Tr-
zin. V nesreči so bila udeležena tri vozila. Reševalcem smo poma-
gali pri prenosu ponesrečencev, zaščitili smo območje in počistili 
cestišče. 23. julija je zagorela mizarska delavnica Urbanija v Loki pri 
Mengšu. Ob 12.39 je Gasilska zveza Mengeš prosila za pomoč tudi 
naše društvo. Zaradi hitrega ukrepanja lastnice, ki je zaprla prehodna 
vrata, in sosedov, ki so takoj poklicali na pomoč, ogenj ni zajel celot-
nega objekta. Pogorela pa je lakirnica, v kateri je prišlo do požara. 
Odstranili smo tudi nekaj sršenjih gnezd. 10. julija smo na Kidričevi 
62 odstranili gnezdo čmrljev med napuščem podstrehe. Napušč smo 
odstranili, pobrali čmrlje skupaj z gnezdom in jih odpeljali v gozd, kjer 
smo jih spustili. 11. avgusta smo na Mengeški 5 odstranili gnezdo 
sršenov. Še eno gnezdo sršenov smo odstranili na Ljubljanski 1. Ta 
intervencija je bila zahtevna zaradi težavnega dostopa. 27. avgusta 
smo pomagali pri prometni nesreči na koncu Mengeške ceste v smeri 
Mengša. Reševalcem smo pomagali prenesti poškodovanca, odstra-
nili smo tudi vozilo s cestišča. 

Imeli smo tudi operativne vaje. 2. julija smo urejali vozila in opremo 
v njih, 14. avgusta smo urili vrvno tehniko, 11. julija smo imeli opera-
tivno delovno akcijo. Ta je bila namenjena popravljanju in označevanju 
opreme v vozilih. 22. in 23. avgusta smo imeli delovno akcijo. 

Popravili in pobarvali smo klopi in mize domačega društva. 18. julija 
smo se udeležili sektorske vaje društva Pšata-Dragomelj. Vaja je bila 
dobro pripravljena. Naše društvo je izvedlo dva notranja napada in re-
ševanje oseb. Na zadnjih operativnih vajah 4. septembra smo v gozdu 
vadili reševanje ponesrečencev v primeru nesreče pri sečnji dreves. 
Vaja je bila zasnovana tako, da je pri sekanju padlo drevo podrlo dva 
sekača. Vaja je bila fizično zahtevna, vendar zelo poučna za vse ude-
ležence. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! ● Dušan Kosirnik

V septembru smo začeli s krožkom Mladi gasilec. Vaje potekajo 
vsak ponedeljek od 17. do 18. ure (od septembra do junija). Krožek 
je brezplačen. Za informacije o vpisu se lahko oglasite v gasilnem 
domu v času krožka ali pa pišite na pgdtrzin@t-2.net.

Oratorij 
Trzin
V župniji Trzin smo v času počitnic organizirali  
počitniški program, imenovan oratorij.

Program je namenjen vsem otrokom in mladim iz Trzina. Osrednji lik 
letošnjega leta je bil svetnik iz 19. stoletja – sv. Dominik Savio. Fant, 
ki je umrl pri 14 letih, je v življenju vsak trenutek slišal božji glas. Tako 
je doživel čudeže in delal dobro, kjer je lahko. Ob smrti je klical Marijo, 
božjo mater, in šel v nebesa.

Skozi igro smo se z otroki poskušali dotakniti vseh teh skrivnosti 
življenja. Imeli smo vodne igre, skupaj pekli kruh, v DSO Trzin smo se 
pogovarjali s starejšimi in imeli sv. mašo, odpeljali smo se z vlakom 
na izlet v romarsko cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku, si ogledali 
naravno konjerejo Mušič, spoznavali in jahali konje, s trzinskimi gasilci 
pripravili vodno drčo na bregu za trzinsko cerkvijo. Veliko smo se po-
govarjali in smejali. 

Za naše obroke so lepo poskrbeli v gostilnah Narobe in Pr‘Jakov Met’ 
ter v mesnici Pr‘ Kmetič‘. 

Vsem udeležencem se zahvaljujemo in želimo, da bi tako kot Domi-
nik znali prepoznavati svojo - božjo pot. ● Oratorijski animatorji
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Oživela so  
črno bela polja
Šahisti smo po trimesečnem premoru znova sedli za 
šahovnice. Tradicionalni turnir pod zavetjem šotora, 
ki nas je tokrat varoval pred avgustovskim soncem, 
smo pripravili ob pomoči smučarskih navdušencev, ki 
so uredili prizorišče.

Čeprav se naš turnir že vrsto let odvija ob koncu počitnic, pa ude-
ležba kaže, da izbrani termin morda ni najbolj primeren. Tokrat 
smo namreč privabili le 28 šahistov, kar je precej manj kot me-

seca maja, smo pa lahko zadovoljni, da se ga je udeležilo kar 8 članov 
domačega kluba.

Turnir je odprl predsednik kluba Slavko Mlakar, takoj za njim pa je 
prisotne pozdravil še župan Peter Ložar, in že so stekle šahovske ure, 
udeleženci pa smo se z mislimi preselili na črno bela bojišča. Dobrih 
pet ur smo v devetih kolih pospešenega šaha merili moči pod budnim 
očesom šahovskega sodnika Andreja Kmetiča. Še pred razglasitvijo 
rezultatov nas je Gorazd iz našega tokratnega sponzorja PECOS PU-
B-a pogostil z odličnim golažem, in tako smo zlahka, čeprav zelo ra-
dovedni, pričakali objavo končne razvrstitve. Ker ni prostora za prikaz 
celotne lestvice, navajam le dobitnike (simboličnih) denarnih nagrad:

V našem kraju

Prvo mesto: Marjan Črepan (ŠD Podpeč) 8,5 točke

Drugo mesto: Silvo Simončič (ŠD Kranj) 7 točk

Tretje mesto: Dušan Brinovec (ŠK Žalec) 6,5 točke

Najboljši z ratingom 
do 1900 točk:

Slavko Mlakar (ŠK Trzin) 5,5 točke

Najboljši z ratingom 
do 1800 točk:

Mirko Čokan (ŠD Domžale) 4,5 točke

Najboljši z ratingom 
do 1700 točk:

Janko Florjan 
Štefe

(ŠK Trzin) 3,5 točke

Najboljši domačin: Andrej Grum (ŠK Trzin) 4,5 točke

Najboljša šahistka: Pavla Košir (ŠD Domžale) 4 točke

Ker je meseca junija izpadlo poročilo o turnirju, ki smo ga šahisti 
organizirali v počastitev občinskega praznika, naj v kratkem opišem 
še takratno tekmovanje, ki se je odvijalo v prostorih tukajšnje osnov-
ne šole 17. maja. Na prireditev smo privabili 42 tekmovalcev, med 
njimi pa je bilo seveda največ (kar deset) članov domačega kluba (na 
podobnem turnirju v bližnji Komendi teden dni pozneje so gostili le 
17 šahistov). Turnir je potekal skoraj šest ur, saj je bilo treba odigrati 
9 kol, tudi izdatna malica, ki smo jo ponudili udeležencem po petem 
kolu, je zahtevala svoj čas. Čeprav zmagovalcem ponudimo le skro-
mne nagrade, pa se marsikateri šahist udeleži turnirja zaradi dobre 
organizacije in prijetnega vzdušja, ki je tudi tokrat zaznamovalo prire-
ditev. Prišla sta tudi dva tuja šahista, ki sta pristala med zmagovalci. 

S svojim prihodom nas je počastil trzinski župan Peter Ložar, in prav 
on je simbolično odprl turnir s prvo potezo na prvi deski, kjer sva se 
»spopadla« IM Leon Mazi in pisec teh vrstic. Ob finančnem prispevku 
Občine Trzin so nam pomagala še podjetja Telekom Slovenije, d. d., 
Buscotrade, d. o. o., Trzin in Novateks, d. o. o. Brez okusne malice, s 
katero sta nam postregla Anja in Matjaž iz Okrepčevalnice Barca, 
pa bi težko pričakali zaključek turnirja, ko je šahovski sodnik Andrej 
Kmetič iz Loke pri Mengšu objavil rezultate in nagrajence. Zmagal je 
Vladimir Hrešč (HR), drugi je bil Sergej Trussevich (KAZ), tretje mesto 
pa je osvojil IM Leon Mazi (SLO). Med domačini se je najvišje uvrstil 
Nesib Jukan.

Tako smo se torej »šahovsko« ogreli, zdaj pa z nestrpnostjo priča-
kujemo nove spopade. Že v začetku septembra bo steklo prvo ligaško 
tekmovanje v okviru Osrednjeslovenske lige, 
tudi ligaško tekmovanje v Drugi državni 
ligi – zahod se hitro bliža. ●       
Andrej Grum

Ljubitelji rekreacijskega šaha 
ste vabljeni ob ponedeljkih  

ob 19. uri v klubske prostore 
na Mengeški cesti št. 9.

Šahovski 
turnir 
društev  
Mengeš –  
Trzin
V nedeljo, 14. junija 2015, se je pri Fartku v 
Mengšu pomerilo sedemnajst šahistov.

Pričakovali smo višjo udeležbo, vendar je na število udeležen-
cev močno vplivalo sončno vreme. Turnirja so se udeležili pred-
vsem mlajši igralci, kar nas je razveselilo. Igrali so Amon Jan, 
Sedlar Tomo in Štruklec Jakob Vid. Zahvaljujemo se sponzorju, 
Jezikovnemu centru Berlitz. ● Simona Pirc Jenko
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Srečanje  
paraplegikov  
v Trzinu
V soboto, 13. junija, so se v Trzinu srečali člani 
Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine – DPLJ.

Taka srečanja nudijo članom društva poleg druženja in spro-
stitve tudi spoznavanje občin in krajev na območju DPLJ, ki 
obsega kar osemintrideset občin. Na ta način imamo člani 

možnost spoznati veliko novih krajev, njihove lepote in prijazne ljudi. 
Navsezadnje so ta srečanja tudi priložnost, da vodstvo predstavi 
humanitarno dejavnost društva, predstavniki občine pa običajno 
orišejo svojo občino, načrte za prihodnost in tudi prizadevanja za 
odpravljanje arhitektonskih ovir, ki zlasti invalidom na vozičkih ome-
jujejo možnost samostojnega vključevanja v vsakdanje življenje.

Tudi v Trzinu je po pozdravnem nagovoru predsednik društva Gregor 
Gračner kratko predstavil dejavnost društva. Nato nam je župan Trzi-
na Peter Ložar zaželel dobrodošlico, predstavil občino Trzin, razvojne 
usmeritve občine in načrte, da se za invalide na vozičkih bolje uredi 
dostop do knjižnice v CIH in dostop do dvorane Marjance Ručigaj.

Ker pa smo imeli na srečanju v Trzinu še posebno priložnost predati v 
uporabo nov kombi, preurejen za prevoz invalidov na vozičkih (veliko čla-
nov društva zaradi invalidnosti žal ne more samostojno uporabljati av-
tomobila), se je predhodnima govornikoma pridružil še predsednik FIHO 
Štefan Kušar, saj je FIHO večinski donator nakupa novega kombija.

Po svečani predaji kombija so vzeli vajeti v svoje roke »muzikanti«: 
harmonikarja Uroš Kurent in Miha Pančur, baritonist Boštjan Cerar, 
nato še Šuštarjev ata – Franc Kurent, ki je s petjem pripomogel k 
veselemu razpoloženju, ki je trajalo pozno v noč. 

Seveda vsega tega ne bi bilo, če ne bi bilo pridnih rok in dobre volje 
Trzincev, ki so pod vodstvom predsednika Društva upokojencev Žer-
javčki Zorana Rinka poskrbeli za pripravo prireditvenega prostora in 
postavitev šotorov civilne zaščite. Pri organizaciji in pripravi priredi-
tve se je izkazal tudi Matjaž Erčulj, županov svetovalec.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali pri organizaciji in izvedbi 
srečanja, Andreju Nograšku, ki je posodil tovornjaček, Gasilskemu 
društvu Trzin za izposojo miz in klopi. Posebno se zahvaljujemo žu-
panu Petru Ložarju in Občini Trzin za sponzorstvo in sodelovanje pri 
pripravi in izvedbi srečanja. ● Peter Kralj

Srečanje gorenjskih upokojencev
V soboto zjutraj, 3. septembra 2015, smo se člani 
Društva upokojencev Žerjavčki Trzin z avtobusom 
odpeljali do Radomelj, kjer so vstopili tudi člani 
Društva upokojencev Radomlje, saj je bil tako  
prevoz do Bohinjske Bistrice cenejši za obe društvi.

V Bohinjski Bistrici so Pokrajinska zveza DU, Društvo upokojen-
cev Bohinj in Turistično društvo Bohinj pripravili nepozabno 
srečanje za 47 društev upokojencev Gorenjske, udeležencev 

pa je bilo preko 2300. Ob prihodu so nas lep sprejeli, imeli smo ve-
liko prostora za druženje v veliki dvorani in zunaj nje. Po pozdravnih 
govorih in kulturnem programu je sledila malica in prijetno druženje. 
Druženje je popestril ansambel, ki je igral res prelepe melodije, ob 
katerih se je zavrtelo veliko parov.

Ob dogovorjenem času smo se ponovno zbrali in vstopili v avtobus. 
Odpeljali smo se do Bleda, kjer smo si vzeli čas za nakup kremnih 
rezin (kremšnit), od tam pa smo se odpeljali do Lesc, kjer smo v 
trgovini Gorenjka po ugodni ceni in široki izbiri nakupili čokolade. Na 
poti domov smo na avtobusu zapeli, Martin pa je raztegoval meh 
harmonike. Tako je čas prehitro minil, pot do Radomelj je bila zelo 
kratka. V radomeljski gostilni Zlata kaplja smo naročili še pijačo, in 
tudi tam je bila pesem naš spremljevalec vse do slovesa.

Lep sončen dan smo zaključili še pred 18. uro, čeprav jih je veliko 
želelo druženje nadaljevati, saj ti zagotovo vedo, da si moraš lep dan 
ustvariti predvsem sam.

O tem, da smo Trzinke in Trzinci res posebni ljudje, pa sem pisal že 
v junijskem Odsevu. ● Zoran Rink

Sladkorna bolezen 
– tihi ubijalec
V ponedeljek, 15. junija 2015, so lahko naši občani v dvorani 
Marjance Ručigaj zmerili krvni sladkor, poslušali predavanje 
in se pogovorili o zdravi prehrani.

Merjenje krvnega sladkorja je organiziralo Društvo diabetikov Dom-
žale, predsednik Brane Peterka pa je predstavil delovanje društva. 
Udeležencev je bilo veliko, skoraj vsem so zmerili, če ta tihi ubijalec 
že ogroža njihovo življenje. 

Priznana prof. zdravstvene vzgoje z veliko praktičnih izkušenj na tem 
področju, zaposlena v UKC Ljubljana, Melita Cajhen, nam je v eno-
urnem predavanju in nato v pogovoru poskušala pojasniti, zakaj je 
sladkorna bolezen tihi ubijalec. Pojasnila je, kako pomembna je zdrava 
uravnotežena prehrana in kako vpliva na zaviranje nastanka te bolez-
ni. Poudarila je, da redna telesna aktivnost, primerna starosti in mo-
rebitnim drugim zdravstvenim težavam, in skrb za primerno telesno 
težo upočasnjuje razvoj tega tihega ubijalca. ● Zoran Rink



14  |  Odsev — Glasilo občine Trzin

V našem kraju

Alergena ambrozija 
tudi v Trzinu
Ambrozija, ena najbolj alergenih invazivnih rastlin, se 
širi tudi na naše področje. Doslej so odkrili v Trzinu 
dve rastišči: ob Beli cesti in na deponiji. Cveti od 
konca julija do oktobra, v tem času pa pri občutljivih 
ljudeh povzroča hude alergijske reakcije. Negativno 
vpliva tudi na kmetijske posevke, še zlasti pri ekolo-
ški pridelavi. Ker se zelo hitro širi, je njeno odstranje-
vanje izrednega pomena.

Besedilo: Tanja Jankovič

Ambrozija izvira iz Severne Amerike, v Evropo pa so jo zanesli 
konec 19. stoletja. Najbolj se je razširila na Madžarskem, Hr-
vaškem, Bosni in Hercegovini, na jugu Italije, pojavlja pa se tudi 

drugje. Poznanih je več vrst, med njimi je najbolj razširjena pelino-
listna žvrklja ali ambrozija, ki raste tudi pri nas. Je precej razvejana 
enoletnica pokončne rasti, visoka od 30 do 200 cm. Nazobčani listi so 
podobni praproti ali pelinu, steblo je dlakavo. Moški cvetovi so nani-
zani proti vrhu stebla in stranskih vejah v obliki grozdastega socvetja, 
ženski se nekoliko kasneje razvijejo v zalistjih. Bolj ji ustreza toplo 
podnebje in odprt, sončen prostor. Največ ambrozije se razraste na 
smetiščih, deponijah, ob cestah, železniških progah, gradbiščih. Kot 
plevel se pojavlja tudi na njivah. Steblo se zlahka prelomi, a se hitro 
obraste, zato je njeno zatiranje nujno. Najpomembneje je, da rastlino 
odstranimo pred cvetenjem, še preden se razvijejo semena, saj s tem 
onemogočimo njeno razmnoževanje. Njena številna semena v naravi 
ohranjajo kaljivost tudi 40 let, nas opozarja diplomirana biologinja 
Sonja Rozman iz kranjske enote Zavoda RS za varstvo narave.

V Sloveniji je od leta 2010 predpisano obvezno zatiranje ambrozije. Po 
odredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Amrosia mora la-
stnik zemljišča, na katerem raste ambrozija, le-to odstraniti in preprečiti 
njeno ponovno rast. V nasprotnem primeru je lahko kaznovan.

In kako rastlino uničimo? Eden najboljših ukrepov je mehanski, to 
je puljenje, košnja ali oranje. Potrebno pa je redno odstranjevanje v 
času njene rasti, saj je izredno trdoživa in ima veliko sposobnost raz-
množevanja. Na kmetijskih površinah jo zatirajo z uporabo herbicidov. 
Tam lahko omejijo njeno širjenje tudi s konkurenčnimi rastlinami, kot 
je ječmen, tvorjenja semen pa ne morejo preprečiti. Ker se cvetni prah 
večinoma sprošča dopoldan, je ambrozijo bolj varno uničevati v po-
poldanskem času. Za zaščito pred draženjem kože pri odstranjevanju 
uporabljajmo rokavice in oblačila, ki pokrijejo celotno telo. Če rastlina že 
cveti, je priporočljivo nositi tudi masko in očala. Ker je alergena, ni pri-
poročljivo, da jo odstranjujejo otroci, svetuje biologinja Sonja Rozman.

Najvišja koncentracija cvetnega prahu ambrozije v zraku je zlasti 
v drugi polovici avgusta in prvi polovici septembra, in takrat pri ob-
čutljivih ljudeh povzroča različne alergijske reakcije. Najpogostejši 
je alergijski rinitis ali vnetje nosne sluznice, lahko se razvije tudi 
seneni nahod, vnetje očesne veznice, alergijska astma ali kontaktni 
dermatitis. Če torej kihate, imate voden izcedek iz nosu ali celo 
zamašen nos, otečene veke, se vam solzijo oči ali celo težko diha-
te – vse to je lahko alergijska reakcija na cvetni prah ambrozije ali 
drugih alergenih rastlin. Cirila Zdovc, magistra farmacije iz lekarne 
Trzin, pravi, da je zdravljenje predvsem blažitev simptomov, preven-
tivno pa si lahko pomagamo z jemanjem antihistaminikov, ki lahko 
preprečijo ali vsaj omilijo izbruh simptomov. Nekateri posegajo tudi 
po homeopatskih zdravilih, akupunkturi, priporočljive so tudi šume-
če tabletke kalcija. »Pomembno je, da simptome alergije zdravimo, 
da se stanje ne poslabša,« še dodaja. 

Pri blagih težavah nam farmacevtka priporoča izpiranje nosu s fi-
ziološko raztopino, uporabo raznih razpršil za nos, ki naredijo oblogo 
na sluznici, ali zdravil z antihistaminikom, ki so dostopna tudi brez 
recepta. Pri hujših težavah svetuje obisk farmacevta ali zdravnika. 
Še vedno pa je najboljša preventiva, torej da se izogibamo gibanju na 
prostem ali smo zunaj po dežju, čez dan zapiramo okna in vrata sta-
novanja ter zračimo ponoči ali po dežju, ne sušimo oblačil na prostem 
in si pogosto umivamo roke. S tem se kvaliteta našega življenja sicer 
zmanjša, po drugi strani pa se izognemo vnašanju pretirane količine 
zdravil v telo. Odločitev je prepuščena nam. ●

Na ambrozijo na našem področju je konec avgusta Občino 
Trzin opozoril naš občan Franc Mohar, ki jo že več let pridno 
odstranjuje. Najbolj problematično rastišče je nelegalna depo-
nija, kjer je veliko gradbenih in drugih zaraščenih kupov navlake, 
ki so idealno gojišče za nekontroliran razvoj in širjenje invazivnih 
rastlin. Vika Kreča se je na prijavo nemudoma odzvala. S sode-
lavcem Matjažem Erčuljem sta si rastišči ogledala, ambrozijo 
na deponiji izpulila in poskrbela za njeno uničenje. Prav tako je 
nanjo opozorila tiste, ki vsako leto pri nas zavzeto odstranjujejo 
tuje invazivne rastline. Če boste na popoldanskem sprehodu mi-
mogrede odkrili in pravilno odstranili kakšno ambrozijo ali drugo 
invazivno rastlino, boste na ta način tudi sami prispevali k bolj 
zdravemu okolju in boljši kvaliteti življenja vseh nas.

Bolj podrobne informacije o  
ambroziji dobite na spletnih  

straneh Fitosanitarne uprave RS: 
http://www.furs.si/svn/zvr/

ambrosia_osn.asp
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V našem kraju

Fotografsko oko 
je ujelo poletno 
cvetje
V svojem domu se želimo dobro počutiti, zato  
oblikujemo domače okolje po svojih potrebah in 
predstavah. Tudi vrt.
Besedilo: Dunja Špendal

Mnogo je možnosti za uresničevanje ‚vrtičkarskega duha‘, ki biva v 
nas: vrtiček na balkonu, skalnjak ob dovozu pred hišo, skrivnostni atrij-
ski vrt, rastlinjak, cvetlične grede, ki obdajajo hišo, sadni vrt, vodni vrt 
ob vrtni uti, zelenjavni vrt za hišo, zimski vrt, zeliščni vrt v lončkih na 
terasi, vrt na strehi. Rastline komaj čakajo, da ozelenijo in ocvetličijo 
prostor, ki ga še niso zavzele hiše, beton, ceste in poti. In na ogled 
prav teh kotičkov sva se s Kosmačevo Zinko kot članici Turističnega 
društva Kanja Trzin in v imenu Komisije za urejenost kraja podali v le-
tošnjem nepopisno vročem, ne vem že katerem, vročinskem valu. Son-
ce je neusmiljeno žgalo, utihnile so ptice, otroci so se poskrili, midve 
pa sva zaradi prave svetlobe, ko ni senc, prav v tej vročini opravili vsa-
koletno delo – fotografiranje. V tekmi z naravo so tudi tokrat zmagali 
»vrtoljubci« in pogumno izživeli svojo ustvarjalnost. Ta prinaša nove 
energije v naše okolje in nas malo drugače povezuje z življenjem. Kako 
to tudi obiskovalci in mimoidoči opazimo in se učimo? Prostor sreče-
vanja z naravo in priložnost, da sodelujemo z njo, moramo doživeti z 
vsemi čuti. Prisluhnimo pretakanju rastlinskih sokov, opazujmo travne 
bilke in žuželke, ki se pasejo med njimi po popoldanski nevihti, vonjaj-
mo poletni veter, dotikajmo se zemlje in skorje dreves, hodimo bosi 
po jutranji rosi, naj nam objame stopala in nas poveže z zemeljskim 
tokom, prizemlji in pripravi na izkušnje novega dne. Zvečer pa vsa teža 
vtisov leze iz nas v zemljo; takšni potem lažje utonemo v sen.

Kako uspešno sva izpeljali nalogo, boste lahko ocenili na prireditvi 
ob 14. obletnici sodelovanja pri projektu Turistične zveze Slovenije 
Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki bo tradicionalno zadnji petek v 
mesecu novembru, ko se narava pripravlja k počitku. Ob kolažih nam 
bosta med vsemi čutnimi zaznavami vid in vonj zelo hitro priklicala 
različne spomine na poletni domači kraj. ●

V gozdovih  
rdeči alarm zaradi 
podlubnikov
Daljša obdobja toplega in sušnega vremena v letošnjem letu in pri-
sotnost poškodovanih in oslabljenih iglavcev, ki so ostali v gozdovih 
po lanskem žledolomu, so dramatično povečali ogroženost slovenskih 
gozdov zaradi podlubnikov.

S posekom s podlubniki napadenih dreves iglavcev lastniki gozdov ne 
smejo odlašati. Lastnikom gozdov ni potrebno čakati na označitev dre-
ves za posek s strani Zavoda za gozdove Slovenije in na izdajo odločbe 
o sanitarnem poseku, ampak lahko takoj pristopijo k poseku odkritih 
napadenih dreves v svojem gozdu, o tem pa morajo le obvestiti pristoj-
nega revirnega gozdarja ZGS. ● Zavod za gozdove Slovenije

Prvi znak napada je črvina, ki jo 
čistijo podlubniki iz svojih rovov, in se nabira  

za luskami lubja ter okoli 
koreničnika drevesa. Pod krošnjami 

napadenih smrek je pogosto preproga 
iz odpadlih zelenih iglic.

Pozivamo vse lastnike gozdov, da redno 
in pogosto pregledujejo svoje gozdove, kjer 
rastejo iglavci, in naj bodo pozorni na znake 
napada podlubnikov. O odkritih drevesih, na-
padenih s podlubniki, naj obvestijo lokalno 
pristojnega revirnega gozdarja, se takoj lo-
tijo poseka napadenih dreves in izvedejo vse 
varstvene ukrepe za preprečevanje nadaljnje-
ga širjenja teh škodljivcev v gozdovih.

!

Zinka in 
Dunja ujeti med 

delom leto 
dni prej.
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Ni vseeno, kakšne 
barve imamo na  
krožniku
Branka Urbanija je domačinka, ki se spozna na barve 
in njihov vpliv na ljudi. Kot oblikovalka na področju 
mode in notranjega opremljanja se je vrsto let dodat-
no izobraževala in v svoj posel vnašala znanja starih 
civilizacij na področju fengšuja, potegnilo pa jo je tudi 
v proučevanje barv. “Barva je eden najpomembnejših 
vidikov v življenju,” je prepričana sogovornica, ki nam 
je zaupala svojo zgodbo, prepleteno z barvami.

Besedilo: Metka Pravst

Kako ste se znašli v svetu barv?
S tem področjem se ukvarjam že dobrih 20 let. Od nekdaj mi je veliko 
pomenila estetika, zato sem po poklicu modna oblikovalka, leta 2001 
sem v ZDA zaključila tudi študij za oblikovanje interiera, barve pa so 
eno od področij, ki ga moram pri opravljanju svojega poklica obvla-
dati. Kot oblikovalka sem svoje znanje najprej nadgrajevala z znanji 
fengšuja, potem me je začel zanimati poglobljeni vidik barv.

Kaj pa vas je tako pritegnilo, da ste se odločili za študij barv? 
Bolj kot pritegnilo, me je motilo, da se modni trendi osredotočajo na 
eno barvo oziroma barvno kombinacijo. Vemo pa, da vse barve niso 
za vsakogar in v vsakem življenjskem obdobju. In po spletu okoliščin 
sem naletela na možnost izobraževanja za praktika barvne terapije.

Trzinci – naš ponos!

Torej ste se odločili, da boste znanje o barvah začeli uporab-
ljati v zdravilne namene?
Ne, ne toliko zaradi zdravljenja, ampak iz potrebe v svojem poklicu. Če 
že oblikujem stilsko podobo človeka ali prostor, v katerem človek biva, 
moram upoštevati tudi terapevtske vidike vpliva barv na človeka. V 
tako oblikovanem prostoru, ki podpira želje in potrebe tistega, ki biva 
v prostoru, se mora oseba počutiti lahkotno in sproščeno, in okolje ga 
mora podpirati pri odločitvah ali kariernih usmeritvah.

Na kakšen način pa barve vlivajo na človeka, kako jim mora 
biti izpostavljen?
Barvni psihološki testi človeka takoj opredelijo, v svetu se že zelo dol-
go uporabljajo tudi v zdravilne namene. Torej barve na človeka vpli-
vajo, ne glede na to, ali človek v to verjame ali ne. Če je barva v nje-
govem energijskem polju, to je v razmiku pol metra čutne ali vizualne 
zaznave, bo nanj vplivala. Barve pomagajo tudi pri pospeševanju pro-
cesa osvobajanja omejujočih prepričanj, zdravljenju odnosov, strahov, 
dvigu samozavesti, pomagajo lahko otrokom, ki se ne znajo postaviti 
zase ... O tem sem se veliko naučila na izobraževanju ‘NLP coachinga’, 
nadaljnja pot pa me je vodila še v študij antropologije; ravno pred 
kratkim sem oddala diplomsko nalogo.

Ste diplomsko nalogo pisali na temo barv?
Res je. Poglobila sem se samo v rdečo barvo, ker je prisotna v vseh 
kulturah po svetu in ima apotropejsko oziroma zaščitno vlogo. Rdeča 
barva omogoča ritualno in simbolno zaščito, z njo so se zaščitili pred 
negativnimi silami, uroki, zlimi pogledi, naravnimi nesrečami, uporab-
ljali so jo za dvig plodnosti ... In o tem sem napisala raziskovalno delo.

Pa se vam zdi, da smo ljudje dovolj pogumni v odnosu do barv?
Samo toliko, kot nam zapovedujejo modni trendi in modne smernice. 
Mi jih posnemamo in uporabljamo, ne da bi razmislili, kaj počnemo. 
Če bi se zavedali pomena barv, bi jih lahko uporabljali namensko in si 
z njimi pomagali.

Predvidevam, da se vi ne oblačite po zadnjih modnih trendih ...
Ne, ne! Jaz se oblačim glede na počutje. Če imam sestanek, na kate-
rem se bo treba pogajati, se oblečem v črno, ker potrebujem zaščito.

Veliko ljudi se oblači v črno, je to dobro ali slabo?
Črna barva je enkratna, če potrebujemo zaščito ali pa se moramo 
umakniti. Žalovanje je na primer umik. Če gremo v okolje, kjer bomo 
izpostavljeni različnim energijam, pogledom, negativnim mislim ..., 
takrat smo s črno barvo zaščiteni.

Kakšen vpliv pa ima na človeka bela barva?
Bela barva predstavlja propustnost, z njo smo ranljivi, razen če smo 
duhovno izredno razviti in znamo spustiti energije skozi sebe. Takih 
ljudi je malo, zato naj se ljudje kar zaščitijo z barvami. 

Na roki nosite rdeč okras. Omenili ste, da je rdeča tudi bar-
va zaščite. Kakšna je razlika med črno in rdečo barvo?
Rdeča je zaščitna barva v simbolnem in ritualnem pomenu, črna pa 
je neprepustna in zaustavi energije, ki so usmerjene v naše energijsko 
polje. Ob tem naj poudarim, da se moramo zavedati, da tudi naše 
energijsko polje potrebuje čiščenje.

Voda je oranžne barve
oziroma ima vibracijo te

barve, zato čisti telo.

Vsaka barva 
podpira določen 
vidik življenja.
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Trzinci – naš ponos!

Torej v domačem okolju ni pametno nositi črnih oblačil?
Ko pridemo domov, je najbolje, da se preoblečemo v barve, ki nas pod-
pirajo. Za spanje in počitek so primerne barve, ki naše telo shladijo, to 
so svetlo modra, svetlo zelena, nežna vijolična in podobne pastelne 
barve. Za dnevne aktivnosti si izberemo barve glede na tip osebno-
sti, nekateri pri aktivnostih potrebujejo spodbudo, drugi pa umiritev. 
Zato je dobro, da vemo, na kakšen način barvne kombinacije vplivajo 
na nas. Vijolična in zelena, ki sta bili nekaj časa precej modni, lahko 
povzročata notranji konflikt in pripeljeta celo do shizofrenije oziroma 
razcepljene osebnosti, saj imata zelo močan pritisk na čustveno telo. 
Tudi kombinacijo vijolične in oranžne ni pametno uporabljati skupaj!

Katere barvne kombinacije pa bi priporočili?
Zdravilne kombinacije so, če k oranžni kombiniramo modro, k rumeni 
vijolično, k rdeči pa zeleno. To so komplementarne barve, ki so si v 
Heringovem barvnem krogu nasproti ležeče. Zavedati se je treba tudi, 
da nam v določenem obdobju ustrezajo določene barvne kombinacije, 
dopustite jih, ker vam hočejo nekaj povedati ... Sprejmite jih, saj očitno 
nekaj sprožajo v vas.

Pa bi se morali ljudje oblačiti po intuiciji?
Seveda. Pomembno je, da zjutraj izberemo oblačila intuitivno oziroma 
jih prilagodimo glede na dnevne aktivnosti.

Kaj pa bi svetovali starejšim?
Starejšim ljudem bi svetovala, da se čim bolj obdajo v barve, v pisana 
oblačila. To daje človeku življenje, svežino, vedrost, dobro počutje in 
posledično zdravje.

Pa je dovolj že kombinacija sivih, rjavih, črnih oblačil in kak-
šen barven dodatek?
Seveda, ker barva že vibrira v našem energijskem, vidnem in čutno-
-zaznavnem polju in vpliva na nas. Svetovala bi tudi, da ima vsako 
gospodinjstvo modro rutko iz čim bolj naravnih materialov oziroma 
obarvano z naravno barvo. Če vas na primer začne boleti grlo, koleno, 
na obolelo mesto zavežite modro rutko, ki bo pohladila vnetna stanja. 
Jaz si svoje svilene rutke ne upam oprati.

Pa se vam ne zdi, da bi bil lahko za učinek kriv placebo efekt?
Lahko rečete, da je tu potrebna tudi moč vere. Ampak, zakaj si ne bi 
pomagali, če deluje?

Kako pa na človeka deluje hrana različnih barv, ali sploh ima 
kakšen vpliv?
Hrana oranžne barve na primer čisti naše telo strupov. Zato ni vse-
eno, kakšne barve imamo na krožniku! Meso ima vibracijo rdeče 
barve in v kombinaciji z zeleno predstavlja ravnovesje, zato je dob-
ro jesti kombinacijo mesa in zelenjave. Če v telo vnesemo preveč 
mesa, torej rdeče barve, postane telo obremenjeno, če je preveč 
zelene barve, izgubimo življenjsko moč, ki jo včasih potrebujemo za 
izpeljavo nalog. Če smo obdani samo z eno barvo, je lahko moteče, 
saj je vibracija ene barve lahko premočna. Zato je treba barve pra-
vilno kombinirati in sprejeti njihove blagodejne vplive. Prilagajati se 
moramo dogodkom v življenju, stremeti k raznolikosti, ki nas bo na 
dolgi rok pripeljala do harmonije. ●

Pomen barv in njihov potencial
Rdeča predstavlja zemeljski vidik, prizemljenost, pomaga pri upravljanju 
s financami in je barva borbenosti v poslovnem svetu, ima pa tudi erotič-
no moč, ugodno vpliva na okostje in hrbtenico, pomaga pri revitalizaciji 
organizma. • Oranžna predstavlja področje kreativnosti in ima simbo-
lični pomen čiščenja, deluje aseptično, pomaga pri obvladovanju stresa, 
ščiti imunski sistem. Če prevladuje v prostoru, lahko učinkuje depresivno. 
• Rumena je nekakšen zbiralnik energije, simbolizira ustvarjalnost in 
modrost, spodbuja motoriko, komunikativnost, ugodno vpliva na dihal-
ne organe in živčevje. Predstavlja vidik sprejemanja življenja, je barva 
človekove samopodobe in razkriva, koliko si človek upa razvijati potenci-
ale; je barva, ki nam pomaga presegati omejitve. • Zelena harmonizira, 
usklajuje telo, dušo in duha, polni vse dele telesa z življenjsko energijo, 
vzpostavlja energetsko ravnovesje in harmonijo, vzdržuje motivacijo, kre-
pi družbeno zavest, simbolizira pomlad, svežino, mladost in znižuje krvni 
tlak. Predstavlja univerzalno ljubezen do narave, živali, rastlin, ljudi. Če ze-
leno barvo gledamo skozi pozicijo čaker, se nahaja v srčnem predelu med 
materialnim in čustvenim delom telesa. • Modra pospešuje izločanje 
adrenalina in inzulina, upočasnjuje ritem srca in umirja dihanje, pomirja 
centralno živčevje, omogoča dobro komunikacijo, včasih tudi sanjavost, 
v poslovnem svetu predstavlja jasnost in resnost; če jo je preveč, lahko 
deluje hladno. • Vijolična predstavlja vizijo, intuicijo in področje umetni-
škega izražanja; z njo se navadno obdajo ljudje, ki so intuitivni v svojem 
delovanju, predstavlja duhovno-mentalni nivo, stimulira pozitivno narav-
nanost, intuicijo, umetnost, senzitivnost, mističnost, stimulira pozitivno 
razmišljanje, vzpostavlja sposobnost samozdravljenja, je barva domišlji-
je. • Indigo predstavlja vidik povezanosti  z vsemirjem, človek se počuti 
varno, zaupa v višje sile, boga, in verjame, da se mu ne more nič zgoditi. 
• Rjava barva nas prizemlji in nam nudi varnost; izogibati se ji je treba, 
ko se odločimo za življenjske premike, ker nas drži v ustaljenih življenjskih 
vzorcih; nadomestimo jo lahko z rumeno. • Magenta (modrordeča) je 
edina barva, ki ima vse barvne vibracije in nas podpira na vseh področjih.

Marko Kajfež prejel priznanje
V ponedeljek, 29. junija 2015, je v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju potekala zaključna prireditev na-
tečaja Prostovoljec leta 2014, na kateri je organizator Mladinski svet Slovenije razglasil najboljše prosto-
voljce in prostovoljske projekte v letu 2014. Častni pokrovitelj prireditve je bil predsednik RS Borut Pahor.

Letos smo iz Trzina na natečaj prijavili Marka Kajfeža, člana Štaba Civilne zaščite občine Trzin in 
poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Trzin, ki je prejel priznanje za sodelovanje na natečaju. 

Marka Kajfeža vam najbrž ni treba posebej predstavljati, saj je pomemben član naše skupnosti. V 
Prostovoljnem gasilskem društvu Trzin opravlja vodstveno funkcijo operativnega poveljnika društva 
od leta 2008, pred tem pa je bil šest let podpoveljnik v društvu. Je tudi član Štaba Civilne zaščite 
občine Trzin, zadolžen za področje gasilskega delovanja.

Po duši in srcu je Marko gasilec že 31 let. Z gasilstvom se ukvarja poklicno v Gasilski brigadi Lju-
bljana, prostovoljno pa v trzinskem gasilskem društvu, kjer svoje znanje in poklicne izkušnje deli in 
prenaša na mlajše gasilce, jih vodi, usmerja in nadgrajuje njihovo znanje. S tem prispeva tako k ugledu 
društva kot tudi občine Trzin v bližnji in daljni okolici. Je podpoveljnik Gasilske zveze Domžale, aktiven 
inštruktor in predavatelj na gasilskih izobraževanjih v Domžalah, Kamniku, Litiji in Ljubljani, kjer pre-
naša svoje znanje na mlajše generacije. V minulem letu je opravil več kot 650 ur prostovoljskega dela 
na svojem področju. Za prejem priznanja Marku Kajfežu iskreno čestitamo! Občina Trzin 
in Civilna zaščita občine Trzin. ● Vika KrečaFo
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Salon cvetja: Skoraj 
petdeset odstotkov 
sezonskega cvetja  
iz domače pridelave
Suzana Cerar in Alen Nakič sta ljubitelja cvetja. Ker 
ga doma že vrsto let gojita, sta se zaradi izgube služ-
be poigrala z mislijo o odprtju cvetličarne, in se brez 
oklevanja lotila iskanja primernih poslovnih prostorov. 
Prostori cvetličarne v Mlakah, ki je pred kratkim zaprla 
svoja vrata, so bili premajhni za njune potrebe in ideje, 
ki jih bosta uresničevala v prihodnje, zato sta julija 
sklenila odpreti Salon cvetja na Kidričevi ulici 12.

Besedilo: Metka Pravst

Suzana se je v posel podala odločno, saj je v preteklosti kar šest 
let delala v cvetličarni in tudi sicer ima smisel za ustvarjanje, 
aranžiranje in delo s cvetjem. Zanimanje za cvetje se je v njej 

prebudilo, ko je prvič postala mama. V tem obdobju je začela skrbno 
urejati svoj dom, zato jo je vzgajanje cvetja začelo zanimati. Ko sta 
se s sedanjim partnerjem Alenom preselila v hišo na Brdu pri Ihanu, 
kjer živita, sta z vso ljubeznijo začela skrbeti za svoj cvetoči vrt. “Tudi 
v Metliki imava majhen vikend, kjer med rožicami preživiva ves prosti 
čas. In nekaj cvetja je tudi od tam,” nam je zaupala Suzana in poja-
snila, da je v cvetličarni skoraj petdeset odstotkov sezonskega cvetja 
njune domače pridelave. “Vrtnice, kale, krizanteme,” je začela našte-
vati. Poudarila je, da se zelo trudita, da je ponudba cvetja vedno sve-
ža. “Rezano cvetje nama dobavljajo ob torkih in četrtkih, če pa rože 
kdo predhodno naroči, se lahko dogovorimo, da sveže cvetje dostavijo 
tudi kateri koli drug dan.”

Trzinski podjetniki

Za fizična opravila, 
pospravljanje in dostavo skrbi 
Alen, cvetje naročata skupaj, 

aranžiranja pa se z velikim ve-
seljem loteva Suzana.
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Poleg cvetja in lončnic imata v ponudbi tudi darilni program slo-
venskih proizvajalcev, med katerimi izstopajo kozmetični izdelki iz 
kobiljega mleka. “Cenim slovenske izdelke, zato hodim po dražje 
sveče h gospe na Pšato, ki jih sama vliva. To cenim, to hočem imeti 
v ponudbi, ker tudi jaz veliko ustvarjam.” V salonu ponuja unikatne 
izdelke iz potiskane svile, kozarce z gravurami, doma izdelane koša-
rice najrazličnejših oblik in velikosti, prav posebni pa so njeni izdelki 
iz kamna. “Ti so v omejeni ponudbi, saj jih izdelujem med dopustom 
na morju. Z njimi je precej dela, ampak je končni rezultat vreden 
truda.” Zanimivo je, da z morja prinese veliko materiala za ustvarja-
nje, saj aranžmaje izdeluje večinoma iz naravnih materialov. “Z ribiči, 
najinimi znanci, kjer dopustujeva že vrsto let, sem se dogovorila, da 
zame prihranijo školjke, morske zvezde, korale in drug material iz 
morja, ki ga je dovoljeno ujeti v mrežo in obdržati. Vse to mi shranijo, 
da lahko potem doma ustvarjam.”

In v čem se njuna cvetličarna razlikuje od drugih? “Od drugih se 
ločiva po ugodnih cenah, raznoliki ponudbi in ustrežljivosti,” pove 
Suzana odločno in poudari, da strankam res rada ustreže, če le izra-
zijo svojo željo. “Čeprav v izložbi nimamo vsega, kar znamo narediti, 
recimo različnih dekoracij, poročnih šopkov, vencev ..., jih po naroči-
lu, lahko tudi po telefonu, izdelamo, in če je treba, tudi dostavimo 
na dom ali različne lokacije v Trzinu in okolici. Darila, ki jih stranke 
prinesejo, lahko tudi samo lepo zavijemo in dekoriramo, ni nujno, da 
ves material kupijo pri nas.” ●

Trzinski podjetniki

Refošk in beli tartuf  
v družbi diamanta
Podjetje Palmieri, ki ima sedež v Obrtno-industrijski 
coni Trzin, svojo poslovno zgodbo gradi na združe-
vanju družinske tradicije s kulinaričnimi inovacijami. 
Zgodba o posebni steklenici je pritegnila pozornost 
tujih kupcev, podjetju pa naložila poseben izziv.

S sinergijo znanosti, gospodarstva in visoke kulinarike, v sodelovanju z 
Biotehnično fakulteto in Fakulteto za dizajn je podjetje Palmieri  letos 
ustvarilo kolekcijo treh prestižnih desertnih vin z medom, vaniljo in be-
lim tartufom, ki so pritegnile pozornost tujih kupcev, med njimi pa se je 
našel ruski petičnež s posebno zahtevo, ki se je v podjetju niso ustra-
šili. Na posebno željo ruskega naročnika so z idrijsko čipko okrašeno 
steklenico Refoškov desert z belim tartufom oplemenitili s 5,25-kara-
tnim diamantom. Zahtevno delo aplikacije diamanta na steklenico, ki 
v spletni prodajalni podjetja stane slabih 25 evrov, so zaupali zlatarju 
Janezu Baniču, ki je za montažo diamanta v skladu z modnim trendom 
zlatarske stroke uporabil belo zlato, njegovo delo pa je vrednost stekle-
nice povzdignilo na več kot pol milijona evrov. ●

Skupne pisarne za coworking
Po poletnem premoru je svoja vrata ponovno odprl 
kreativni center PingPong.

Lokalna kreativna skupnost, ki se je v lanskem letu začela povezo-
vati pod skupnim imenom PingPong, vabi posameznike s kreativ-
nimi poklici iz Trzina in njegove okolice, da se pridružijo skupnosti 
in poskusijo delati po metodi t. i. coworkinga. Skupna pisarna, ki 
je posebna zaradi dela za pingpong mizo, je na voljo ob petkih 
med 9. in 17. uro v prostorih mladinskega centra v Centru Ivana 
Hribarja na Ljubljanski 12f. ● Metka Pravst

Cvetje za začetnike: Nezahtevna za nego je puščavska roža, 
ki jo je treba zaliti približno enkrat na mesec. Za začetnike pa 
Suzana priporoča rožo Spetifil, ki sama pokaže, kdaj potrebuje 
vodo, to je, ko se njeni listi vidno povesijo. Sicer pa poudarja, da 
so rožam vse pogosteje dodana navodila, za katera se splača 
vzeti čas. Če so napisana nejasno, je dovolj informacij o negi 
rož tudi na spletu. Navsezadnje pa, poudarja Suzana, se lahko 
za nasvet obrnete tudi nanjo.

Da bo rezano cvetje dlje časa sveže: Rezanemu cvetju v 
vazi je treba obvezno vsakodnevno menjati vodo in ga nekoliko 
spodrezati. In še nasvet za vrtnice, ki se pogosto znajdejo v 
domačih vazah: “V vazo nalijte manj vode, kajti če ima vrtnica 
več vode, posrka več hranil in tudi prej odcveti.”

Domače lončnice dvakrat  
mesečno zalijte z vodo,  

v katero primešate gnojilo  
za rože.
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Brezplačno si rezervirajte delovni prostor na e-mail: 
pingpong.trzin@gmail.com.!
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Letos kar trije razredi 
prvošolčkov
Nekaj magičnega je bilo v zraku leta 2009, saj je na svet prijokalo 
veliko več otrok kot v prvih šestnajstih letih samostojne Slovenije, le 
malo več kot leta 2008. To je pomenilo tudi večji vpis v vrtce in kasne-
je še šole. Na naši osnovni šoli so letos prvič po letu 1996 trije razredi 
prvošolčkov, skupaj 62 otrok. Zaradi tega so imeli na šoli veliko dela, 
predvsem z iskanjem primernega prostora za novi oddelek, a so pra-
vočasno pripravili vse za njihov nepozaben sprejem.

Čarobni prvi šolski dan se je za malčke in njihove starše začel v 
KUD-u, kjer so si po uvodnem pozdravu župana Petra Ložarja in rav-
nateljice šole Helene Mazi Golob ogledali otroško predstavo »Kje sem 
doma«. Igrico, v kareri deklica Vida išče, kje je doma voda, je naša 
Show skupina uspešno predstavila tudi na drugih odrih. Zdaj pa so 
navdušili še najmlajše šolarje, ki so se zelo vživeli v igro. Po konča-
ni predstavi je novince v šoli še enkrat sprejela ravnateljica in jim 
predstavila njihove učiteljice. Vsaka je poklicala svoje učence in jih 
pospremila v razred, kjer jih je čakalo novo presenečenje – torta, za 
katero je poskrbelo naše DPM. Šola pa je s sladicami presenetila prav 
vse šolarje, saj letos praznuje 30-letnico delovanja. Medtem ko so si 
prvošolčki ogledovali razred, spoznavali nove sošolce in učiteljice, so 
imeli njihovi starši prvi roditeljski sestanek. Za številne družine se je 
tako začelo novo, prelomno obdobje. Obdobje, ki za otroke pomeni 
eno stopničko več na poti odraščanja. ● Tanja Jankovič

Leto je naokoli, šole so zopet odprle svoja vrata 
ter vanje prijazno sprejele vse svoje učence. Morda 
najbolj neučakano vstopajo na pot učenja prvošolč-
ki; teh bo letos v OŠ Trzin kar dvainšestdeset. Tako 
bodo tretjič v zgodovini OŠ Trzin vrata odprta za tri 
prve razrede; prvič je bilo to v šolskem letu 1985/86, 
drugič pa v šolskem letu 1991/92.

Društvo prijateljev mladine Trzin vsako leto obišče otroke v vrtcu 
Žabica, enoti Palčica, pred njihovim vstopom v šolo in jim pripravi 

Na dlani

presenečenje. Prihodnje prvošolčke obiščemo v mesecu juniju, ko se 
v mislih že poslavljajo od vrtca in se veselijo šole. To lahko vidimo 
na njihovih nasmejanih obrazih in v žarečih očkah, ki so polne lepih 
pričakovanj. Upamo, da smo nekaj tega veselja v njihova srca prinesli 
tudi člani Društva prijateljev mladine Trzin. Obiskali smo jih, se z njimi 
pogovarjali o njihovih željah pred vstopom v šolo, jih seznanili z vse-
bino dela ter jih obdarili z željo, da jim pričaramo še en prijeten in v 
srcu topel dan.

Zato se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem sedmim donatorjem, ki 
so več kot prijazno podarili nekaj lepih učnih in igralnih pripomočkov 
našim prvošolčkom. Darila so prispevali MLADINSKA KNJIGA, d. d., 
TINING, d. o. o., NLB, d. d., Založba IZOLIT, d. o. o., Assistance CORIS, 
d. o. o., Lali, d. o. o., Prodajalna FRUTAS in Lekarna Ljubljana. 

Srečni in zadovoljni otroci so naš skupni cilj in želja vseh nas. Zato 
želimo vsem prvošolčkom, ki ob izidu septembrskega Odseva že spo-
znavajo novo okolje, učiteljico in svoje nove sošolce, da bi se v razredu 
počutili dobro, se razumeli in podpirali ter bili drugim dobri prijatelji. 
Dobro medsebojno razumevanje je namreč zelo pomembno za lažje 
spoprijemanje z novimi nalogami in pozitivno vpliva tudi na željo po 
novem znanju. 

Zanimivo je bilo prebrati v teh dneh v medijih, da prvošolčka v de-
vetletki čaka najmanj 7.740 ur pouka. V znanju je moč (»Sciencia est 
Potentia«, Francis Bacon). ● Tatjana Strmljan, za DPM Trzin
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Obdaritev prihodnjih prvošolčkov
Po 24. letih 

v Trzinu  
ponovno trije 
prvi razredi!
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Aktivnosti policije ob začetku 
novega šolskega leta
Po počitnicah je na cesti veliko razigranih otrok, ki 
še ne poznajo nevarnosti v prometu, zato je zago-
tavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh 
ena najpomembnejših nalog policije.

Posebno pozornost namenjamo otrokom, ki gredo v šolo prvič. Skrb 
zanje je izredno pomembna, saj ne poznajo nevarnosti, ki prežijo 
nanje prav na tej poti v vsakdanjem prometu.

Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpi-
se si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o 
varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddalje-
nosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti 
predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu.

Otroci in mladoletniki spadajo v 
t. i. skupino šibkejših prometnih 
udeležencev, saj se zelo redko 

pojavljajo kot povzročitelji prometnih 
nesreč. Vozniki moramo nanje 

še posebej paziti!
Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena naj-

pomembnejših nalog policije. Tako bomo policisti Policijske postaje 
Domžale tudi letos ob začetku šolskega leta izvajali ustaljene aktiv-
nosti. S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh prispevamo k 
umirjanju prometa.

Policijsko preventivno in represivno delo je usmerjeno predvsem v 
varnost otrok in mladoletnikov kot potnikov ter v nadzor upošteva-
nja prometnih predpisov voznikov na območjih, kjer se otroci najpo-
gosteje zadržujejo. Naloge in aktivnosti se bodo izvajale tudi med 
šolskim letom.

V septembru bo vodja policijskega okoliša prisoten na roditeljskih 
sestankih, kjer bo predstavil varne šolske poti, v nadaljevanju pa bo 
s prvošolčki opravil »sprehod« po šolski poti in jih na kraju samem 
opozoril na posebnosti. V nadaljevanju šolskega leta bodo policisti 
pomagali pri izvedbi kolesarskih izpitov ter opravljali preglede avto-
busov, s katerimi bodo vozili otroke na ekskurzije. Prav tako bomo 
nadaljevali z meritvami hitrosti v okolici šol ter nadzorom cestne-
ga prometa. Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta  
in lepo jesen. ● Nataša Kustec, Policijska inšpektorica III

Na dlani

KUD Franca Kotarja 
vabi k vpisu nove  
člane: Postani del  
pisane druščine!
V zdajšnjem času vedno več mladih težko najde 
zaposlitev. Nekateri že imajo nekaj izkušenj, drugi 
pa nobenih. Ena od možnosti, kako pridobiti de-
lovne izkušnje pred delom za delodajalca, ki te že 
zahteva, je tudi neformalno pridobivanje izkušenj, 
kamor se uvršča prostovoljsko delo in delo v okviru 
lokalnih društev.

Delovanje v lokalnih društvih pomaga prepoznati in razvijati talente, 
okrepiti samozavest in druge osebnostne vrline ter pridobiti praktič-
na znanja. Vse to v veliki meri lahko služi pri začetku poklicne poti. 
Mladim tovrstno delovanje tudi pomaga, da sproščajo svoje poten-
ciale, jih razvijajo, ne držijo v sebi, kar bi lahko ustvarilo frustracijo, 
hkrati pa si pridobivajo nove izkušnje in znanja.

Četudi je v KUD-u trenutno aktivnih šest gledaliških skupin, vsee-
no iščemo nove obraze in širimo svoje programe. V Kulturno-ume-
tniškem društvu Franca Kotarja Trzin imajo člani – prostovoljci več 
izbire, na katerem področju bi želeli aktivno sodelovati:
• tehniki za luč in zvok,
• odrsko-scenski tehniki, ki pomagajo pri pripravi scene,
• pomoč pri organizaciji dogodkov, kot je na primer vsakoletni  

festival TrznFest,
• pomoč pri drugih opravilih, kot so sprejemanje rezervacij, uravnava-

nje proslav, prodajanje vstopnic, priprava pogostitev in podobno.

Možnosti za prostovoljno  
delo v Trzinu je več, saj  

v naši občini delujejo številna 
društva, ki so aktivna na  

različnih področjih.
Pri vsakem od teh opravil so prostovoljci deležni podpore s strani 

ostalih članov KUD-a, za specifična opravila pa obstaja tudi mož-
nost kratkih izobraževanj in delavnic. Seveda pa so izkušnje, ki si 
jih pridobijo pri navedenih aktivnostih, prav tako neprecenljive, saj 
segajo tako na tehnično področje kot na področje kulturno-umetni-
škega ustvarjanja in organizacije.

Aktivni člani imajo poleg pridobivanja znanj in izkušenj posebne 
ugodnosti: brezplačna zunanja izobraževanja, brezplačne vstopnice 
in cenejše abonmaje. Večkrat letno organiziramo tudi zabavna sre-
čanja za člane društva, kot je na primer paintball, gledališki vikend 
v Vinici ipd. 

Obrazec za spletni stik oziroma včlanitev najdete na naši 
spletni strani www.kud-trzin.si/o-drustvu/postani-clan.

Zato vabimo k vpisu nove člane, ki želijo prispevati k delovanju 
društva in razvoju kulturno-umetniške dejavnosti v naši občini, še 
posebej pa vabimo v svoje vrste tiste, ki so se prepoznali v zgoraj 
navedenih področjih. ● Brigita Ložar, Saša Hudnik

Za večjo varnost otrok policisti svetujemo  
staršem in voznikom:
• Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometnovarno-

stni vzgoji otrok!
• Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, 

ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. 
• Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svo-

jim otrokom! 
• Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi 

oziroma jih prevažajte na ustreznih sedežih. 
• Tudi sami se vedno pripnite! 
• Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepred-

vidljivost še posebej pozorni! 
• Temu prilagodite tudi način svoje vožnje. 
• Še posebej bodite pozorni v bližini vrtcev, šol in krajev, kjer se 

morda otroci igrajo (npr. na ulicah, na parkiriščih ...).
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V Trzinu ponovno 
Franckov živžav
Letos se bodo otroci ponovno razveselili otroškega 
gledališkega abonmaja Franckov živžav, v okviru ka-
terega si bodo sami ali skupaj s starši lahko ogledali 
šest predstav. 

Skrbno izbrane predstave, primerne za vse otroke od 3 pa tja do 12 
let starosti in več, bodo na sporedu v Kulturnem domu Trzin enkrat 
mesečno, od oktobra letos do vključno marca 2016. Novost programa 
je termin, saj bodo predstave na sporedu ob nedeljskih popoldnevih.

Vpis otroškega gledališkega abonmaja
V slikoviti svet predstav so bile izbrane naslednje:
• Nedelja, 11. oktober, ob 16.00 – Miki Muster: DOGODIVŠČINE ZVI-

TOREPCA, TRDONJE in LAKOTNIKA (zabavna predstava) v izvedbi 
otroške skupine Gledališče Toneta Čufarja Jesenice;

• nedelja, 8. november, ob 16.00 – Melita Osojnik: MAČEK KAZIMIR 
IN MIŠKA VALENTINA (glasbena lutkovna pravljica, velikost lutk 1,2 
m) v izvedbi Glasbenega gledališča Melite Osojnik;

• nedelja, 6. december, ob 16.00 – PRAZNIČNA ŽELJA v izvedbi Dru-
žinskega gledališča Kolenc;

• nedelja, 10. januar 2016, ob 16.00 – Tomo Podstenšek: LUKA IŠČE 
DRUŽINO v izvedbi KUD Zarja Trnovlje-Celje;

• nedelja, 7. februar, ob 16.00 – Po pesnitvi Franceta Prešerna: PO-
VODNI MOŽ v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc;

• nedelja, 6. marec, ob 17.00 – Bina Štampe Žmavc: PRINCESA KA-
MNITIH BESED (priredba Saše Hudnik; rock'n'roll muzikal) v izvedbi 
Show skupine KUD Franca Kotarja Trzin.

Vrste abonmajev:
• Francek 1: predstave obiskuje 1 otrok samostojno. Cena abonmaja 

je 21 evrov (prihranek 5 evrov);
• Francek 2: predstave obiskujeta 1 otrok in 1 odrasel. Cena abonma-

ja v prednaročilu je 39 evrov (prihranek 13 evrov); 
• Francek 3: družinski abonma: 2 otroka + 1 odrasla oseba. Cena dru-

žinskega abonmaja je v prednaročilu 60 evrov (prihranek 18 evrov); 
• Klubski abonma: za udeležence programov Mini dramske šole – 

CICI MDŠ, MDŠ 1 in MDŠ 2, za 1 osebo, nakup možen tudi za starše 
udeležencev. Cena abonmaja: 14 evrov (prihranek 12 evrov); 

Cena posamezne vstopnice bo na dan predstave 4 evre ozi-
roma 5 evrov za predstave Družinskega gledališča Kolenc 
(enako za odrasle in otroke).
Abonmaje Franckovega živžava lahko vpišete do vključno 5. oktobra 
prek spletne strani organizatorja www.kud-trzin.si. Za več infor-
macij pokličite telefon 064/185-744. ●  Brigita Ložar

Zabavne, poučne, domišljijo vzbujajoče 
predstave za otroke

Oktober: Dogodivščine Zvitorepca, Lakotnika in Trdonje
Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik s pomočjo časovnega stroja pade-
jo v novo dogodivščino in se je zelo razveselijo. Juhuhu! A glej ga, 
zlomka, ta dogodivščina sploh še ni napisana. In kaj naj trije junaki 
delajo v prazni in nenapisani dogodivščini? 

November: Maček Kazimir in miška Valentina
Maček Kazimir je poseben maček z veliko talenti. Le kaj bi lahko 
pokazal na Veliki avdiciji, ki zmagovalcu za nagrado obljublja polet 
z balonom? Morda pa mu lahko pomaga plesalka miška Valentina 
in ga nauči plesnih korakov … 

December: Praznična želja
Brina živi v bogatem domu, kjer vsi skrbijo, da bi imela telefon in 
vse sodobne igračke, nad katerimi se navdušuje. Zato je velikokrat 
sama. Ob vseh napravah, ki jih ima Brina, in ki so zelo zabavne, 
tega doslej nikoli niti ni opazila. Dokler nekega dne, v pričakova-
nju novega leta, ne zmanjka elektrike in Brina nenadoma ostane 
sama. Ugotovi, da si najbolj na svetu želi prijatelja, zato med svoje 
novoletne želje to napiše čisto na vrh. S to željo zaspi in že ponoči 
se ji zgodi nekaj prav posebnega …

Januar: Luka išče družino
Luka se poda v svet z željo po boljši družini. Na poti ga medse 
sprejmejo najrazličnejše družine, vendar mu v vsaki izmed njih ne-
kaj manjka in se nikjer ne počuti kot doma. Poleg tega, da popolne 
družine ni in da je družina, kakršnakoli pač že je, tista, ki nam v naj-
težjih trenutkih stoji ob strani, Luka spozna tudi, da ne obstajajo 
zgolj človeške in živalske družine, temveč še številne druge. Med 
njimi se Luka pobliže spozna z družino orodja, glasbil in besed. 

Februar: Povodni mož 
Povodni mož je bil zaljubljen v prevzetno Uršiko. Ali lahko zgodbo 
prenesemo tudi v današnji čas? Seveda! In če si natančno ogle-
damo zgodbo, ugotovimo, kako se takim deklicam godi. Pride po-
vodni mož in jih vzame. Konec ni tragičen, saj se glavna junakinja 
odloči, da ne bo več prevzetna, mi pa doživimo čudovito potovanje 
v pravljico in postanemo del nje.

Marec: Princesa kamnitih besed
Nekega dne nagajivi škrat in njegov pomočnik poper začarata lju-
beznivo princesko, da se iz princese prelevi v nesramneso. Bo mla-
demu princu uspelo, da jo reši? Pravljica uči mlade in stare, da je 
najpomembneje, kaj človek nosi v svojem srcu, in da je nesramnost 
in nespoštljivost mogoče premagati s prijaznostjo in ljubeznijo.
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Občina Trzin se je v sodelovanju s Knjižnico Domžale 
pridružila projektu Knjigobežnice.

Knjigobežnice so hišice, postavljene na različnih mestih po Sloveni-
ji, v katerih ljudje pustijo svoje knjige, ki bi jih radi delili z drugimi. 
Knjigobežnice so tudi projekt, ki spodbuja k branju in medsebojnemu 
izmenjavanju knjig. Ljudje lahko v Knjigobežnico prinesejo vse knjige, 
ne glede na zvrst, in jih lahko tam brezplačno tudi vzamejo.

Knjigobežnice so se vselile tudi v Trzin, natančneje v Center Ivana 
Hribarja, kjer so svoj domek dobile v »hiški« v prvem nadstropju na 
ličnih poličkah pred vhodom v Krajevno knjižnico Tineta Orla. Vse pri-
jatelje knjig vabijo na obisk! ● Matjaž Erčulj

Knjigobežnice

Potrebujemo 
tvoj glas
Dragi moji Trzinci in Trzinke! Res je, tvoj glas potrebuje-
mo. Ne ne, da ne bo pomote, niso volitve. Tokrat gre za 
glas, ki bo sestavil mozaik v Pevskem zboru Žerjavčki.

Leta so zboru začela dihati za ovratnik, zato je malo okrnjen. Tako 
kot smo zaščitili pred izumrtjem trzinski ponos – žerjavčka, moramo 
obvarovati tudi trzinski Pevski zbor Žerjavčki Trzin. 

Čebulice žerjavčkov smo v skrbi pred izginotjem odnesli v Arboretum 
Volčji Potok. Sicer se tam malo obotavljajo, ker so zamenjali pristno 
domače okolje, ampak rastlinice se ne dajo. Enako velja tudi za naš 
pevski zbor. Ne damo se! Zbor bomo okrepili in pomladili, zato vabimo 
vse, ki radi pojete in vam ni žal ene ure časa na teden. Pomagajte s 
svojim glasom ohraniti trzinski pevski zbor. Pridite, poskusiti ni greh! 
Verjamemo, da se vam bo nova dejavnost priljubila.

Zbor nam s svojo preprostostjo in ubranim petjem ohranja zdravje in 
dobro voljo, nudi sprostitev in druženje, spodbuja humor in izvablja smeh.

Organisti in zborovodje župnije Trzin

Župnija Trzin vabi k sodelovanju
Župnija Trzin vabi k sodelovanju nove pevce, ministrante in vse mlade. Veselimo 
se vseh, ki imate veselje do petja in do lepe glasbe.

Vaje bodo: MCPZ: vsak petek ob 20. uri, začetek 4. septembra;
Družinski zbor: vsak petek ob 17. uri, začetek 18. septembra;
Mladinski zbor Unicum: vsako soboto ob 18. uri, začetek 12. septembra;

Otroški zbor (od 5. razreda naprej): vsak četrtek ob 16.45, začetek 1. oktobra.

Vabimo vas, da skupaj podarimo svoje talente Bogu v čast in bližnjim v veselje.

Srečanja mladih so vsak prvi petek ob 19.30.

Novi ministranti, srečanja so vsako prvo sredo ob 19.30.

Na dlani

Vse to in še več vas čaka v našem Pevskem zboru Žerjavčki Trzin.  
Vaje so vsak torek ob 18. uri v dvorani Marjance Ručigaj. Prva vaja 
je v torek, 6. oktobra 2015, ob 17. uri. ● 

 Štefka Prelc, Vodja Pevskega zbora Žerjavčki

Prijave na: stefka.prelc@siol.net, 041-636-295 ali pa pošljite 
sms s svojim imenom in priimkom.

Naj nas 
združi veselje 

do petja.
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S ponosom podpiramo in se  
priključujemo akciji  
Simbioza giba
Simbioza giba je vseslovenski projekt na področju telesne kulture in 
medgeneracijskega sodelovanja, ki je že v lanskem letu povezal Slove-
nijo. Letos se je tudi naša občina odločila, da ponudi priložnost vsem 
generacijam od 9 mesecev do 100 let, da spoznavajo nove zvrsti ak-
tivnosti športnorekreativne vadbe in se udeležijo različnih vadb vsak 
dan med 21. in 27. septembrom. 

Šport je izredno pomembna prvina kakovostnega življenjskega slo-
ga vseh prebivalcev Slovenije, seveda tudi naših občanov. V projektu 
poudarjamo, da gibanje pomeni življenje in življenje je gibanje, zato je 
ključnega pomena, da s sporočilom o zdravem načinu življenja širimo 
in krepimo zavest o pomenu dnevnega gibanja za zdravje človeka in 
kvalitetnejše (tretje) življenjsko obdobje. 

Dragi občani in občanke, vabimo vas, da se udeležite različnih vadb, 
oblik rekreacije, športne rekreacije, športa in gibanja, ki smo jih prip-
ravili v tednu akcije med 21. in 27. septembrom. 

K akciji so pristopila številna krajevna društva in  
organizacije, ki bodo vadbe organizirala in vodila.

Joga, biodanza in  
orientalski plesi
Društvo Pot srca vabi k vpisu na vadbe.

• Joga je odličen način vadbe našega telesa, uma in duha, učinki 
so hitro in jasno vidni. Pomaga nam pri premagovanju vsako-
dnevnega stresa, poveča gibljivost telesa in duha. Cilj joge je 
svoboda, sproščenost in polnost življenja. Vadba bo potekala 
vsak petek od 18.30 do 20.00, in to od 2. oktobra v OŠ Trzin 
(mala telovadnica).

• Biodanza nas z gibanjem in plesom ob glasbi harmonizira in in-
tegrira v celovitost našega bitja, saj v celoto povezuje naše misli, 
čustva in delovanje. Z redno vadbo znižujemo stres in napetosti, 
telo in duh se pomladita, izboljšujejo se naši medosebni odnosi,

prebujajo in razvijajo se naši potenciali. Vodi: Mojca Tavčar pod 
mentorstvom Nataše Kern, vaditeljice biodanze z mednarodno li-
cenco in vodjo šole biodanze v Ljubljani.

Vabljeni na brezplačno predstavitev v četrtek, 1. oktobra, 
od 19.00 do 20.30 v vrtec Trzin (športna igralnica).
Prijava je obvezna!

• Orientalski plesi so primerni za vse ženske, ki si želijo plesati 
in izražati senzualnost, ženskost in gracioznost. Z vadbo orien-
talskih plesov izboljšamo telesno držo, zavemo se mišic, ki jih 
nismo poznale, spoznamo svoje telo, občutimo vsak del telesa, 
izboljšamo samopodobo, zvišamo samospoštovanje. Vsak torek 
od 20.00 do 21.30 – od 6. oktobra v OŠ Trzin (mala telovadnica).

Prijave in informacije: 
041 821 401, 
drustvopotsrca@gmail.com.

Na dlani

Gibanje 
za vse 

generacije

Ponedeljek, 21. 9. 2015, Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin v Športnem 
parku Trzin Mlake: BALINANJE ob 9.00

Ponedeljek, 21. 9. 2015, Športno društvo Trzin na parkirišču pred ŠRP 
Mlake: TRIMČKANJE ob 17.00

Torek, 22. 9. 2015, Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin pred Mercatorjem: 
POHOD ob 7.00

Torek, 22. 9. 2015, Center aktivnosti Trzin v mladinskem klubu:  
PILATES ob 9.00

Torek, 22. 9. 2015, OŠ Trzin v telovadnici z devetošolci. NAMIZNI TENIS, 
BADMINTON, NORDIJSKA HOJA ob 12,50

Torek, 22. 9. 2015, Društvo za zaščito mladosti Trzin:  
ODPRTJE STREETWORKOUT PARKA, prikaz vaj ob 18.00

Sreda, 23. 9. 2015, Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin v Športnem parku 
Trzin Mlake: BALINANJE ob 9.00

Četrtek, 24. 9. 2015, Kolesarsko društvo FELIXI pred CIH: KOLESARJENJE 
ob 7.30

Četrtek, 24. 9. 2015, Center aktivnosti Trzin v mladinskem klubu:  
JOGA ob 8.30 

Četrtek, 24. 9. 2015, Športno društvo Trzin v športnem parku pri OŠ Trzin: 
COOPERJEV TEST ob 17.00

Petek, 25. 9. 2015, Strelsko društvo Trzin na strelišču v OŠ Trzin:  
TEKMA NEAKTIVNIH STRELCEV ob 17.00

Fo
to

: A
rh

iv
Fo

to
: M

et
ka

 P
ra

vs
t



September 2015 |  25

Balinišče je 
pripravljeno
Dva marljiva člana Društva upokojencev Žerjavčki 
sta že 22. aprila popravila in pripravila balinišče v 
športnem parku za balinanje.

Najprej je zelo prizadeven delavec Občine Igor Kralj prinesel barvo, 
da so pobarvali lesene dele, na katere je pritrjena varovalna guma. 
Le-to so potem ponovno pritrdili na steno balinišča. V tem času je 
Igor odstranil grde napise – »grafite« na stenah lesene ute ob bali-
nišču in uto prebarval. Pripeljal je tudi mivko, tako da je balinišče res 
dobro pripravljeno.

Škoda je samo, da brezvestni lastniki psov svoje ljubljenčke vodijo 
v športni park, kamor ne sodijo, kjer kakajo in lulajo, tako je bilo ne-
kaj kakcev lepo prekritih s peskom tudi na balinišču. Ko smo kupčke 
želeli poravnati, pa so se iz njih prikazali kakci. Verjetno ti brezvestni 
lastniki psičkov niti ne vedo, da je ta prostor balinišče in ne peskovnik 
za kužke.

Najbolj vneti so že balinali in seveda pili zelo dobro kavico, ki jo ku-
hajo na kraju samem. Dogovorili smo se, da bomo prisotni ob lepem 
vremenu ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. ure naprej, po med-
sebojnem dogovoru pa lahko tudi zvečer in druge dni. Torej, kdor želi 
balinati, popiti kavico ali samo poklepetati s prijatelji, lahko pride ob 
napovedanih dneh. ● Zoran Rink

Kogar zanima balinanje, naj pokliče na 041 370 251 ali pošlje kak 
predlog za nadaljnje delo v Društvu upokojencev Žerjavčki Trzin 
na zoran.rink@gmail.com.

Telovadba  
za ženske 
in aerobika
Športno dru-
štvo Trzin vabi 
občanke in 
občane na re-
dno tedensko 
vadbo.
Oktobra v prostorih 
OŠ Trzin začenjamo  
z naslednjimi 
dejavnostmi:

• Telovadba za ženske: ponedeljek ob 20. uri v mali telovad-
nici in sreda ob 19. uri v veliki telovadnici. Informacije: Lilijana 
Smrekar (lilijana.smrekar@gmail.com).

• Aerobika: torek ob 19.30 in četrtek ob 19. uri v mali te-
lovadnici. Informacije: Asja Pevc (aerobika.trzin@gmail.com). 
Super Step vadba je aerobna vadba na stepih (podstavkih), 
kjer ob ritmu glasbe izvajamo vaje, pri tem pa uporabljamo 
tudi ročne uteži. Aerobno vadbo na stepih se zaključi s TNZ 
vajami, kjer je poudarek na vajah za moč in oblikovanje zad-
njice ter trebušnih mišic. Nejc Florjanc, ŠD Trzin

Na dlani

Želimo 
vam veliko 
lepih dni!

OGLASNO SPOROČILO

23. sejem v Mengšu
Letošnji tradicionalni sejemski dogodek bo organiziran 
pod okriljem domačega Kulturnega društva Mihaelov 
sejem in podjetja Toma, gostinske storitve.

Prireditev se bo, kot že zadnjih nekaj let, odvijala na čudoviti lokaciji 
Športnega parka in drevoreda v Mengšu, v soboto, 26. septembra, 
in nedeljo, 27. septembra. Na številnih stojnicah boste lahko iz-
birali med pestro ponudbo izdelkov lokalnega porekla, domače in 
umetnostne obrti, s kmetij in drugih domačih kakovostnih izdel-
kov, ne bo pa manjkalo raznovrstne ponudbe za vsakdanjo rabo 
in ohranjanje zdravja. Lahko bomo videli tudi dejavnosti in ročne 
spretnosti – vse skupaj na skoraj šestdesetih »sejemskih točkah«.

V Mengšu, kjer je glasba doma in kjer so doma veseli ljudje, 
je tradicionalno bogata tudi bera spremljevalnih dogodkov, ki 
bodo potekali pod šotorom in na prostem. Glasbene skupine, ki 
vas bodo zabavale, bodo: Mambo Kings, Slovenski muzikanti, 
Mladi Dolenjci, Kontrabant, Hišni ansambel Avsenik, Mengeška 
godba, Ansambel Sicer, Trio Šubic, Sejmarji in Kerlci.

Sobotno dopoldne je namenjeno slavnostnemu odprtju sej-
ma, nastopili bodo še godalni orkester Glasbene šole Mengeš, 
učenci diatonične harmonike in člani mladega narodno zabav-
nega ansambla.

Pred srečanjem veteranskih godb, ki prihajajo iz sedmih slo-
venskih mest, se bodo v vlečenju vrvi pomerila društva iz občine 
Mengeš. Nedeljsko jutro na sejemskem prostoru pričenjamo s 
sv. mašo v šotoru, sledil bo nastop harmonikarjev kluba Stopar, 
za njimi navijaško plesna skupina, nato avstrijski najstniki z na-
rodno zabavno glasbo.
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Na dlani

Ni vsaka žival  
zapuščena
V občini Trzin so letos zabeležili večje število prijav 
o zapuščenih živalih, za nekatere pa se je izkaza-
lo, da so bile le izgubljene. Vse lastnike psov, mačk 
ter drugih malih živali v občini Trzin pozivamo, da s 
preventivnim ravnanjem preprečijo nevšečnosti in 
nepotrebne stroške.

Lastniki živali se temu lahko izognete s preventivnim označeva-
njem. Čipirana žival bo prej pri svojem gospodarju, vendar v pri-
meru, da se npr. pes izgubi, najditelj nima dostopa do podatkov 

iz mikročipa. Zato svetujemo, da ima žival na ovratnici obesek, na 
katerem naj bo navedeno njeno ime in telefonska številka ali naslov 
lastnika.

Kot lastnik živali ste dolžni poravnati stroške prevoza in oskrbe v 
zavetišču, kamor izgubljeno žival odpeljejo. Občina je dolžna porav-
nati le stroške prevoza in oskrbe prostoživečih živali oziroma živali, ki 
niso čipirane in jih nihče ne prijavi kot svoje. “Sredstva, ki jih je Občina 
v letu 2015 porabila za ta namen, so na dan 31. avgusta 2015 na-
slednja: 700 evrov za najem boksa, kar je po zakonu obvezno in znaša 
100 evrov na mesec, in 5.087,12 evra za oskrbo zapuščenih živali,” so 
nam sporočili iz trzinske Občine, ki ima v primeru prijave o zapuščeni 
živali sklenjeno pogodbo z Zavetiščem Horjul, kjer zagotavljajo ulov, 
prevoz, namestitev in oskrbo zapuščene živali, spremljajo prijave o za-
puščenih živalih s področja občine in zapuščenim živalim zagotavljajo 
potrebno veterinarsko oskrbo, poiščejo lastnike ali skrbnike oziroma 
oddajo živali novim skrbnikom.

Če je izgubljena žival potencialni 
povzročitelj nevarnosti za udeležence 

v cestnem prometu, pokličite policijo na 
113 in o dogajanju obvestite pristojno 

zavetišče – telefonska številka 
Zavetišča Horjul: 051 30 44 35.

Kako ravnati?
Če se znajdete v vlogi najditelja izgubljene živali, njeno življenje pa 

ni ogroženo in s svojo prisotnostjo v nadaljnjih urah na prostosti tudi 
ne ogroža nikogar, pred prijavo na pristojno zavetišče, kar morate sto-
riti v roku 24 ur, poskusite zbrati čim več podatkov o živali in njenem 
lastniku ter naredite vse, kar je v vaši moči, da se žival čim prej vrne k 
lastniku brez posredovanja zavetišča. Če najdete zapuščene mladičke 
ali opazite, da je odrasla žival poškodovana ali onemogla, ukrepajte 

tako, kot da je zapuščena. O tem takoj obvestite pristojno zavetišče in 
ravnajte v skladu z njihovimi navodili. Poskrbite tudi za lastno varnost, 
saj so reakcije poškodovane živali lahko nepredvidljive. Izgubljeno ži-
val poskusite zadržati in ji do prihoda veterinarja oziroma predstavni-
ka zavetišča zagotovite varno in toplo zavetje ter vodo.

Prijazna gesta terja odgovornost
“Za lastniško žival mora poskrbeti lastnik. V primeru da najdete 

mačko ali psa, pa ne prijavite najdbe v zakonsko določenem roku za-
vetišču, in se odločite, da bo žival ostala pri vas, morate stroške ste-
rilizacije, kastracije, cepljenja, pregledov, odprave parazitov in ostalih 
morebitnih stroškov oskrbe prevzeti sami,” opozarjajo na spletni stra-
ni Zavetišča Horjul. Torej si s hranjenjem prostoživečih živali nalagate 
obvezo skrbništva, če po osmih dneh ne obvestite pristojnega zaveti-
šča, žival pa biva pri vas doma.

Lastnik je lahko tudi ob lastništvo!
V primeru, ko lastnik nečipirano žival prijavi kot izgubljeno, z name-

nom, da bo žival na stroške občine veterinarsko oskrbljena, v zaveti-
šču poskrbijo, da žival dobi novega lastnika. “Če lastnik prizna, da je 
nečipirana žival njegova, in plača stroške oskrbe, jo vrnemo. Če pa 
posumimo, da je bila žival pripeljana s tem razlogom in lastnik tega ne 
prizna, se dodatno potrudimo in ji najdemo novega, bolj odgovornega 
lastnika,” so nam zaupali v Zavetišču Horjul.

Prostoživeče mačke vrnejo v njihovo okolje
Na spletni strani Zavetišča Horjul je objavljeno tudi obvestilo, da 

do nadaljnjega mačk ne sprejemajo, razen poškodovanih in res pre-
majhnih za poseg (sterilizacija, kastracija). Vsem drugim v skladu z 
zakonom še vedno zagotavljajo osnovno veterinarsko oskrbo, steri-
lizacijo oziroma. kastracijo in cepljenje, vendar mačke nato vrnejo v 
okolje, kjer so bili najdene. ● Metka Pravst

Kako lahko pomagate zapuščenim živalim? Zapuščenim 
živalim v Zavetišču Horjul, ki je pristojno za ukrepanje ob prijavi 
najdenih živali v občini Trzin, lahko pomagate z denarnimi 
donacijami ali donacijami hrane in opreme, lahko pomagate 
s sodelovanjem na dobrodelnih licitacijah ali s posvojitvijo 
živali, če vam življenjski slog in finančna situacija to omogoča. 
Obstaja pa tudi možnost posvojitve živali na daljavo; pri tem 
gre za sklenitev pogodbenega razmerja med posvojiteljem, ki 
finančno pomaga določeni živali, ki ostaja pri oskrbniku.

Psa ali mačko odpeljite k veterinarju na sterilizacijo oziroma 
kastracijo, kajti tako preprečite nenadzorovan razplod v primeru, 
da vam žival uide na potep.
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Na dlani

Kožni rak ni samo črna lisa
Kožni rak se lahko pokaže v številnih različnih  
oblikah. Najbolj znan je melanom, še pogostejši pa 
je nemelanomski ali “svetli” kožni rak.

Najbolj znan je melanom “črni” kožni rak, ki običajno nastane kot 
temna lisa ali bunčica, razmeroma hitro raste, je nepravilnih oblik ter 
številnih barvnih odtenkov. Mnogo pogostejši od melanoma je neme-
lanomski ali “svetli” kožni rak, in sicer kar 10 do 20-krat pogostejši. 
Njegova pojavnost strmo narašča, izračunali so, da ga bo dobil kar 
vsak tretji pripadnik generacije, ki je sedaj stara 20 let.

Nemelanomski kožni rak je običajno videti kot rana ali krasta, ki 
se pojavi brez poškodbe. Takšna sprememba vztrajno raste in je iz 
meseca v mesec večja. Praviloma ne boli. Večinoma se pojavi na glavi 
ali trupu, lahko tudi na okončinah. Pogosteje se pojavi na mestih, ki so 
izpostavljena soncu.

Za zdravljenje kožnega raka imamo na voljo več različnih metod. 
Največkrat se odločimo za operacijo, včasih tudi za obsevanje ali 
druge metode. V določenih primerih pridejo v poštev zdravila, ki se 
vpletajo v pot nastajanja ali širjenja raka. Zdravljenje kar najbolj pri-
lagodimo bolniku in bolezni, zato je prav, da se dermatolog in bolnik 
temeljito pogovorita o različnih možnostih zdravljenja.

Skupna lastnost vseh vrst kožnega raka je njihova dobra 
ozdravljivost, če so odkriti zgodaj.

Z zaščito pred soncem lahko verjetnost pojava kožnega raka zelo 
zmanjšamo, ne moremo pa ga v celoti preprečiti. Zato je odločilnega 
pomena, da svojo kožo redno pregledujemo sami in se posvetujemo z 
osebnim zdravnikom ali dermatologom, če na koži opazimo sumljivo 
spremembo. ●

Vesna Tlaker Žunter 
dr. med., Dermatovenerološka klinika, UKC Ljubljana

Subvencioniranje 
cepljenja proti 
klopnemu 
meningoencefalitisu
Občina Trzin je v letošnjem rebalansu proračunu 
namenila del finančnih sredstev tudi za preven-
tivne zdravstvene programe občanov. Znesek 
za leto 2015 znaša 2.900 evrov in je namenjen 
subvencioniranju cepljenja proti klopnemu me-
ningoencefalitisu za 50 odraslih in 50 otrok.

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu bo po 1. oktobru 
2015. Priporočamo ga vsem osebam, starejšim od enega leta, 
ki bivajo na endemskem območju ali predvidevajo aktivnosti v 
naravi. Bazično cepljenje se praviloma opravi s tremi odmerki 
cepiva intramuskularno v mišico nadlahti. Shema cepljenja je 
naslednja:

• prvi odmerek;
• drugi odmerek – od enega do treh mesecev po  

prvem odmerku;
• tretji odmerek – od pet do dvanajst mesecev po  

drugem odmerku.

Prvo osvežitveno cepljenje opravite z enim odmerkom cepiva 
tri leta po tretjem odmerku, vse naslednje revakcinacije pa 
priporočamo vsakih pet let. Starejšim od 60 let priporočamo 
cepljenje na tri leta.

Cepljenje s prvima dvema odmerkoma je smiselno opraviti v 
zimskih mesecih, saj s tem dosežemo zaščito še pred začet-
kom sezone aktivnosti klopov.

Zdravnica mag. Branka Kante Sotošek, dr. med., in medicinska 
sestra Regina Povž bosta v Splošni ambulanti Trzin, Ljubljanska 
12/f Trzin, cepili tako svoje paciente kot tudi vse ostale odrasle 
nad 18 let, ki imajo stalno bivališče v Trzinu, četudi imajo izbra-
nega zdravnika drugje. Za cepljenje se morate v časa ordinacije 
predhodno dogovoriti po telefonu (01) 564 40 50.

Otroke in mladino do 18. leta bo v Zdravstvenem domu 
Domžale, Mestni trg 2, cepila Irena Klemenčič, dr. med. spec. 
pediater. Telefonska številka za naročanje je: (01) 72 45 271. 
Na cepljenje prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in 
knjižico cepljenja.

Sofinanciranje pripada občanu Trzina za prvo od treh bazičnih 
doz in prvo revakcinacijo. Ob cepljenju plača občan polovico 
ene doze cepiva (15 evrov odrasli in 14 evrov otroci), drugo 
polovico pa Zdravstveni dom Domžale zaračuna Občini Trzin. 

Upravičenci do občinske socialne pomoči lahko v roku treh 
mesecev na podlagi izstavljenega računa Zdravstvenega 
doma Domžale vložijo vlogo za povrnitev stroškov plačane 
polovice stroška cepljenja na Center za socialno delo Domžale, 
Ljubljanska 69, Domžale. ●

Zdravstveni dom Domžale in Občina Trzin

KO TVOJE SI ŽELIMO BLIŽINE,
GREMO TJA V MIRNI KRAJ TIŠINE.
TAM SRCE SE TIHO ZJOČE,
DA VEČ TE NI, VERJETI NOČE.

ZAHVALA
V 85. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil 
naš mož, oče, dedek in pradedek GUSTI MARKUS.
Za podporo in izrečena sožalja se iskreno zahvaljujemo  
vsem prijateljem, sosedom in znancem, še posebno gospodu  
dr. Bogdanu Dolencu za lepo opravljen cerkveni obred.

Žalujoči: žena Marta, sinova Brane in Mladen z družinama in  
drugo sorodstvo.

livia
P I Z Z E R I A30% POPUST NA PICO.

Z izrezanim kuponom dobite  
30% popust na pico po vaši izbiri. 
Kupon velja do 31.12.2015.

PIZZERIJA IN ŠPAGETERIJA OLIVIA, Ljubljanska cesta 12d, 1236, Trzin
Tel.: 08-3872-718, FB: Pizzeria špageterija Olivia (Trzin)
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Ali veste, da imamo na 
Pšati novo vodomerno 
postajo? 
Čeprav skozi Trzin ne teče kakšna od velikih slovenskih rek, pa ima-
mo vendarle svojo rečico – Pšato. Da ni tako nepomembna, govori 
dejstvo, da so jo v preteklosti že večkrat regulirali. Že pred desetletji 
so v sosednjem Mengšu naredili razbremenilnik, da dolvodno ne bi 
več poplavljala. Stari Trzinci še dobro pomnijo poplavljanje Pšate v 
starem delu današnjega naselja, ko so bili »na suhem« le železniški 
tiri. Seveda je za Pšato (ste že bili pri njenem izviru v istoimenski vasi 
pod Krvavcem – iz Trzina je prav lep 20 kilometrski kolesarski izlet, v 
eno smer, seveda …) zelo pomembna vodomerna postaja v Topolah 
nad Mengšem, nič manj pa trzinska pri Malnovem mostu oziroma na 
Grajski cesti (to je tista, ki vodi proti Jablam), ki deluje že vse od leta 
1996. Do letošnjega maja je višino in pretok beležila vestna domača 
opazovalka iz bližnje hiše. O tem govori dejstvo, da je v izrednih situ-
acijah beležila višino vodostaja tudi zunaj rednega dnevnega termina 
med 7. in 8. uro. Da je to izjemno dragoceno, ko analiziramo pretekle 
izredne poplavne dogodke, verjetno ni treba posebej omenjati.

Že malce zastareli rek »tehniko narodu« so tudi na tej postaji 
udejanjili letos. Sodelavci Agencije RS za okolje (ARSO) so v okvi-
ru projekta BOBER posodobili vodomerno postajo s samodejnimi 
napravami z lastnim električnim napajanjem (fotovoltaika). Do nji-
hove preveritve bodo potekale tudi še klasične meritve. V obdobju 
2009–2015 izvaja ARSO projekt Nadgradnja sistema za spremljanje 
in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. V okviru tega so lani 
in letos potekale nadgradnje in posodobitve trenutnih merilnih mest 
kot tudi izgradnja novih. Vse to bo omogočilo boljše poznavanje tre-
nutnega stanja vodnih teles, bolj kakovostne analize preteklih raz-
mer in tudi učinkovitejše napovedovanje izrednih hidroloških razmer 
in opozarjanje nanje. Če smo bolj natančni, stoji vodomerna postaja 
Trzin še na ozemlju sosednje občine, a ravno ob vstopu Pšate v našo. 
To je naravnost optimalno za obveščanje in opozarjanje. Žal podatki 
s prenovljene postaje – na voljo so od 22. maja 2015 dalje – še 
niso javno dostopni. Bodo pa v naslednjih mesecih (na spletni po-
vezavi http://www.arso.gov.si/vode/podatki/), vključili jih bodo tudi 
v SMOK – Sistem monitoringa, opozarjanja in kontrole (http://smok.
sos112.si/). Ta je namenjen pravočasnemu opozarjanju pred popla-
vami in je sestavni del preventivnih protipoplavnih ukrepov. Kdo ve, 

Natečaj za najboljšo zgodbo  
našega kraja Trzina

Naš kraj z okolico je poln zgodb, legend, anekdot 
in zanimivosti. Z natečajem Zgodba našega kraja 
želimo spodbuditi spomine in domišljijo prav vseh, 
tako starejših kot mlajših.

Zanimivi so pretekli dogodki in osebe, ki jih lahko po pripovedova-
nju dedkov in babic oblikujejo v zgodbe tudi mlajši. Najbolj zanimi-
ve zgodbe Trzina bomo vključili v turistično promocijsko gradivo.
Dolžina zgodbe je omejena na 2000 znakov, vključno s presledki. Ob-
vezen je pripis: ustno izročilo, resnična zgodba ali izmišljena zgodba.
Tri najboljše zgodbe po izboru strokovne komisije bomo simbolično 
nagradili, avtorji prispelih zgodb, ki bodo objavljene oziroma upora-

bljene v turistične promocijske namene, pa bodo ohranili moralne 
avtorske pravice. Nagrade bomo podelili na posebnem kulturnem 
večeru, ki ga bomo organizirali po odločitvi komisije. Vsak pisec naj 
pošlje svoj prispevek v zaprti ovojnici z oznako “Natečaj za najbolj-
šo zgodbo našega kraja Trzin” po pošti na naslov: TD Kanja Trzin, 
Ljubljanska c. 12/f, 1236 Trzin. Priloženi naj bodo podatki o avtorju 
/ime, priimek, naslov/.

Rok za pošiljanje je 15. oktober 2015.

Odpoved materialnim pravicam: Udeleženci se s sodelovanjem na na-
tečaju zavezujejo, da bodo dovolili Turističnemu društvu Kanja Trzin, 
da v celoti ali delno objavi njihov prispevek v promocijskih gradivih.
Več informacij v zvezi z natečajem lahko dobite po telefonu 
na številki 01 564 47 30.

Turistično društvo Kanja Trzin

Ali ste vedeli?

morda bodo na ta način poleg Trzincev in njihovega premoženja re-
šili tudi kakšno poroko na bližnjem jabelskem gradu, ki bi se lahko 
končala »pod vodo« … ● Miha Pavšek
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Merilni inštrumenti prenovljene vodomerne postaje Trzin pri 
Malnovem mostu. Ime mostu priča o tem, da sta bila nekdaj v 
eni od bližnjih stavb na levem bregu Pšate mlin in žaga.
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Vremenska sekir(i)ca

Tudi to poletje nas vreme ni pustilo na cedilu, prej bi lahko rekli, 
da nas je ože(ma)lo. Meteorološko poletje, ki traja v mesecih junij, 
julij in avgust, je letos najbolj zaznamovala pogosta in dolgotrajna 
vročina. Prav vsi trije poletni meseci so bili precej toplejši od dolgole-
tnega povprečja, najbolj osrednji poletni mesec oziroma julij, ki je bil 
v večjem delu države rekordno topel. Povprečna poletna temperatura 
zraka je v osrednji Sloveniji za več kot 3 stopinje Celzija presegla dol-
goletno povprečje, kar uvršča poletje 2015 na drugo mesto, takoj za 
rekordnim 2003, ko je bilo še bistveno topleje. Podobno visoka kot le-
tos je bila povprečna poletna temperatura tudi pred tremi leti (2012). 
Morda se nam je zdelo letošnje »arbitražno« poletje še toliko bolj vro-
če tudi zaradi tega, ker smo imeli lani opravka z njegovim nasprotjem 
oziroma kislo različico, saj je bila povprečna temperatura zraka kar za 
2 stopinji Celzija hladnejša. 

Zaradi izrazitega segrevanja ozračja nad Slovenijo v zadnjih dese-
tletjih so »vroča« poletja čedalje bolj pogosta. Če primerjamo letošnje 
poletje s preostalimi v zadnjih 15 letih, niti ni bilo tako izjemno. Pred 
letom 1992 bi bilo takšno poletje po temperaturah daleč nad takra-
tnim rekordom. Očitno je, da se pri vremenu prej navadimo vsega hu-
dega kot pa pri drugih zadevah, ki nas vsakodnevno spremljajo. Tako 
smo nekako prenesli tudi več kot 30 vročih dni (Brnik 33, Ljubljana 43) 
Da bo bolj jasno: cel poletni mesec oziroma kar tretjino poletja smo 
imeli v času najvišjih dnevnih temperatur opravka s temperaturami 
nad 30 stopinj Celzija. Ker tudi veliko Trzincev dela v Ljubljani, ome-
nimo zanimivost, da je bilo tam kar 10 vročih dni več kot pri nas, za 
kar je kriv pojav mestnega toplotnega otoka. Zaradi večje pozidanosti 
površin se zrak nad temi deli površja segreje bolj v primerjavi z manj 
pozidanim mestnim obrobjem in še redkeje poseljenim podeželjem. 
Posledično so bila tudi jutra zelo topla, imeli pa smo celo nekaj trop-
skih noči (temperature tudi ponoči ne padejo pod 20 stopinj Celzija!). 

  Kmetijske rastline je letošnje poletje poleg vročinskega stresa 
obremenjevala tudi suša, saj je bila izguba vode z izhlapevanjem v 
času vročine zelo velika. Za rastline ni pomembna le skupna količi-
na padavin, ampak tudi njihova porazdelitev tekom poletja. Zanimi-
vo je, da smo se navkljub veliki vročini kar dobro približali povprečni 
namočenosti, saj smo na območju Ljubljanske kotline prejeli skoraj 
povprečno (75–100 odstotkov) količino poletnih padavin, zato ni bilo, 
razen lokalno, kakšne hujše suše. Trzin je bil to poletje med bolj na-
močenimi kraji, kar kažejo tudi podatki v preglednici. Imeli smo toliko 

padavin kot na priljubljeni izletniški točki Sveta Katarina nad Ljublja-
no, prehiteli pa so nas le »zgornji« Gorenjci na severozahodu kotline. 
Sonce nas je grelo za desetino več časa, kot smo vajeni, a kot smo 
že ugotovili, so nas letošnje poletje bolj kot sonce grele temperature. 
Seveda so te še kako odvisne od prvega. Mimogrede, vroči so bili tudi 
prvi septembrski dnevi. 

Pomudimo se še za hip pri meteoroloških sladkorčkih, ki so bili bolj 
kot ne vroči. Prvi uradno vroč dan smo imeli že 3. junija. Julija je najviš-
ja dnevna temperatura zraka v Trzinu kar šestkrat presegla 35 stopinj 
Celzija: 6., 7., 17., 19., 22. in 23. julija. Najdaljši obdobji zaporednih 
vročih dni sta bili kar dve (!) – enajstdnevno med 4. in 14. avgustom 
ter desetdnevno med 15. in 24. julijem. Kot da to še ne bi bilo dovolj, 
se je meteorološko poletje tudi zaključilo s štirimi vročimi dnevi ob 
koncu avgusta, ki jim je sledil še prvi septembrski dan. Prava sreča 
je, da so tem sledile ohladitve s precej izdatnimi padavinami, ki so 
ublažile sušo, nekaj je k temu pripomoglo tudi lani zelo namočeno 
leto. Letos smo šele na 600 mm padavin in vprašanje je, ali bomo do 
konca leta dosegli tisočico (lani v Domžalah kar 1704 mm). Ampak kot 
vedno bomo vreme že še nekako ugnali v kozji rog, težje bo z drugimi 
temnimi oblaki, ki se zbirajo nad nami. Vendar to slednje ni povezano 
s tem, da se nam bo tudi v prihodnje prav vsak večer in povsod ter 
postopoma (s)temnilo vse do nižin.

Mesečne in skupna količina padavin v poletju 2015 na širšem obmo-
čju Ljubljanske kotline (Viri: ARSO, Slovenski meteorološki forum, Vre-
menski forum ZEVS, trzinski Vremenko; nadmorska višina = višinska 
postaja). ● Trzinčanov Miha, občinski vremenski svetnik

Postaja Junij Julij Avgust Poletje 2015 
(v mm)

Radomlje 146 122 79 347

Grosuplje 140 72 139 351

Domžale 137 119 106 362

Letališče Brnik 196 93 74 363

Ljubljana Bežigrad 150 118 96 364

Topol pri Medvodah (685 m) 173 139 71 383

Trzin 149 104 130 383

Brezje pri Tržiču 182 139 95 416

Dolgo in vroče poletje 
Spet smo v službenem sedlu in šolskih klopeh – resnici na ljubo katedrov praktično ni več – tokrat tudi 
barvno olepšani in vsesplošno prenovljeni. A če ni berljive vsebine, ne pomaga niti oblika. Glede pričujoče 
rubrike le toliko, da še naprej ostajamo z vami, in, upam, da tudi vi z nami! Vremenska sekir(i)ca vas bo tudi 
v prihodnje informirala in sekirala ter poskušala najti kakšno zanimivo vzporednico med dogajanjem na 
trzinskem koncu in v ozračju nad temi kraji.
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Napovednik

Odvoz nevarnih odpadkov: 21. oktobra bo v občini Trzin potekalo zbiranje nevarnih odpadkov. Odvoz kosovnih odpadkov bo potekal  
4. in 5. novembra, urnik bomo objavili v oktobrskem Odsevu.

Odprtje Streetworkout parka Trzin 
Občina Trzin in Društvo za zaščito mladosti Trzin vabita na odprtje Streetworkout parka Trzin (ulična vadba) s prikazom vaj, ki jih na 
napravi lahko izvajamo. Prikaz bo v torek, 22. septembra 2015, na lokaciji Streetworkout parka pred športnim parkom Trzin Mlake ob 
18. uri. Vabljeni!

Turistično društvo Kanja Trzin

Napovednik za september  
in oktober 2015
Dnevi evropske kulturne dediščine – od 26. septembra do 3. 
oktobra 2015
Turistično društvo Kanja in Osnovna šola Trzin letos četrtič sodelujeta 
na dnevih evropske kulturne dediščine. 

Okvirni program:
26. 9. – Praznik zahvalnega dne za darove narave
27. 9. – Dediščina ljudskih plesov in rokodelstva – sodelovanje na Mi-

haelovem sejmu v Mengšu
1. 10. – Jefačnikova domačija – odprta za ogled in delavnice
2. 10. – OŠ Trzin praznuje 30. obletnico izgradnje.

Več o prireditvah najdete v posebnem vabilu in plakatih!

TD Kanja Trzin vabi na delavnice in med folkloriste v šol-
skem letu 2015/2016
• REZBARSTVO: mentor Marijan Vodnik, v Osnovni šoli Trzin, vsak 

torek od 17. do 18.30 – začetek 6. 10. 2015;
• VEZENJE: mentorica Milena Črv, v Jefačnikovi domačiji, vsak torek 

od 17.00 do 19.00 – začetek 6. 10. 2015; 
• LIKOVNO USTVARJANJE: mentorica Ela Moravec, v Jefačnikovi do-

mačiji, vsako sredo od 10.00 do 11.30 – začetek 7. 10. 2015; 
• FOLKLORNA SKUPINA “TRZINKA” (med plesalce in plesalke vabi-

mo nove člane): mentor Janez Florjanc, vaje v Osnovni šoli Trzin 
(mala telovadnica), vsak četrtek od 20.00 do 21.30 – začetek 1. 10. 
2015;

• FOLKLORNA SKUPINA “SKERCA”deluje slabo leto. Z vajami in nas-
topi bo nadaljevala, če bo zbrala zadostno število mlajših plesalk in 
plesalcev, zato vabi v svoje vrste vse, ki imate radi tovrstne plese ali 
ste folkloro že plesali. Informacije: Alenka Pandel (041 754 004).

Morebitne spremembe urnikov bomo objavili na spletni 
strani TD Kanja Trzin.

Spoštovani člani Turističnega društva Kanja Trzin! Članarino za leto 2015 lahko poravnate 
v CIH, Ljubljanska cesta 12/f, in sicer 10 evrov odrasli, otroci 1 evro. Na sedežu društva so na voljo 
prijavnice za včlanitev v TD Kanja Trzin. Obiščite tudi društveno spletno stran, kjer si lahko ogledate 
zapise in fotografije minulih dogodkov in prireditev ter napovedi prihodnjih: www.td-trzin.si.

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI TRZIN (JESEN 2015)

NASELJA

Akumulatorji, baterije, zdravila,

avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim

Kaj so nevarni odpadki?

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

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke lahko kadar koli v 
letu brez doplačila oddate v Centru za ravnanje z odpadki 
Dob.

pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih

plinom, razredčila, odpadno jedilno olje…. 

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?
Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen 
prenos do zbirnega kraja.
Tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.
Odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, 
ker lahko pride med njimi do kemične reakcije.
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri 
rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, 
ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek 
nastal.

DATUM URA NASELJE LOKACIJA

21. 10. 2015
15.30–17.00 Trzin Na dvorišču Mengeške 9, Trzin
17.30–19.00 Trzin Na parkirišču pred trgovino Mercator

3. dobrodelni pohod 
na Sv. Primoz!

DOBRA VOLJA, DOBRA DRUŽBA, DOBER NAMEN.
Štart – od 8. ure dalje pri domu Vegrad na zaèetku Sv. Primoža (uporabite lahko 

parkirišèe pri Calcitu), kjer vplaèate simbolièno prijavnino 5 evrov (otroci brezplaèno), 
s katero bomo letos pomagali Medobčinskemu društvu Sožitje. Pri stojnici bo 

igrala Mengeška godba, na vrhu bodo za zabavo poskrbeli Kvatropirci in 
Ognjeni muzikanti od 10.30 dalje. Ob 11.30 bo krajši uradni del, ki se bo zakljuèil s 

torto velikanko. Prvih 500 pohodnikov bo prejelo darilo in bon za malico. 
Prijavnico najdete na spletni strani modre-novice.si
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3. dobrodelni pohod 
na Sv. Primoz!

DOBRA VOLJA, DOBRA DRUŽBA, DOBER NAMEN.
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torto velikanko. Prvih 500 pohodnikov bo prejelo darilo in bon za malico. 
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Vsak dan sveže 
sadje in zelenjava.

Velika izbira 
slovenskih pridelovalcev.

Ugodne cene ozimnice.

Darilo ob nakupu 
nad 20€

vreča krompirja.

DELOVNI ČAS:
Ponedeljek - petek: 

7:00 - 20:00
Sobota: 

7:00 - 19:00
Nedelja in prazniki: 

9:00 - 17:00

*  Velja do izpolnitve prvega od pogojev: 7 let ali 100.000 km in ob nakupu z Dacia Financiranjem. 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4., 5., 
6. in 7. leto, velja do 31.8.2015 . **Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto in dodatnih 500 EUR prihranka podari Dacia kupcem novih osebnih 
vozil, ki opravijo nakup preko Dacia Financiranja in velja do 31.8.2015. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv  
partner GRZS.

Poraba pri mešanem ciklu: 4,7 - 9,0 l/100 km. Emisije CO : 123 - 185 g/km. Emisijska stopnja EURO 5b+ / EURO 6b. Emisije NOx:  
0,026 - 0,1581 g / km. Emisije trdnih delcev: 0 – 0,00084 g / km. Število delcev (x1011): 0,76 – 1,49. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

SPREJME VSAK IZZIV
Omejena serija Dacia               s klimo, radiem CD MP3, meglenkami.

Zanesljiva. Ne glede na vse.www.dacia.si

DACIA DUSTER LIFE
  

že za
 
12.790 €

IN KASKO
OBVEZNO
VKLJUČENO

ZAVAROVANJE**

 
AVTOHIŠA MALGAJ, D.O.O., Tržaška c. 108, 1000 Ljubljana.
Prodaja novih vozil:  01/ 20 00 563, prodaja rabljenih vozil: 01/20 00 560,
servis: 01/20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON. DO PET. OD 8:00 DO 18.00, SOB. OD 8.00 DO 12.00, NED. ZAPRTO

Dacia s klimo


