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Prvi šolski dan
Vrtec je, Občina se ne da
Obletnica Šole zdravja
Pogledi na Trzin z višin

Prvi šolski dan (foto: Zinka Kosmač in Dimež)
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Kaj prinaša jesen?
Za nami je dolgo, prevroče poletje.
Nas čaka vroča jesen? Meteorologi že
napovedujejo, da bo tudi zadnja polovica leta sončna, glave naših politikov
pa so vse bolj razgrete. Iz dneva v dan
poslušamo nove očitke, kritike, obtožbe in hkrati sporočila o višjih cenah,
nižjih zaslužkih, ukinjanju nekdaj veljavnih ugodnosti in pravic. Iz dneva
v dan napovedujejo, kaj bo treba še
zmanjšati, skrčiti, opustiti ... Pogrešamo pa novice, ki bi govorile o novem
zagonu, spodbujanju razvoja, odpiranju novih delovnih mest.
Očitno pa nam še ne gre tako slabo, da
bi se poenotili, zakopali bojne sekire
in vse svoje sile usmerili k novemu zagonu, da bi začeli graditi na ruševinah
izropanega gospodarstva. Še vedno
smo priče strankarskemu preigravanju,
ločevanju po barvah in starih zamerah.
Lahko bi se naučili kaj iz preteklih napak. Od politikov bi morali zahtevati poštenost, modrost, povezovanje,
vzpostavljanje mostov med ljudmi,
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predvsem pa premišljeno vizionarstvo
in znanje. Dovolj imamo pritlehne politike, vohunjenja, spletk, zakulisnih
mešetarjenj in ropanja tistega, kar bi
moralo pripadati vsem! Ne potrebujemo lažnivih politikov, ki se tepejo za
politične stolčke, da bi sebi in svojim
privržencem basali v žepe milijone,
medtem ko se vse več ljudi vse težje
prebija iz meseca v mesec, iz dneva v
dan. Dovolj imamo razmišljanj: »Saj ni
pomembno, če ga lomi, pomembno
je, da je naš!« Kdor tako razmišlja in ga
»po naše« lomi, ne bi smel več vedriti v
vodstvu naše države. Ne potrebujemo
več politikov zaradi politike, potrebujemo tiste, ki bodo združili Slovence
in znali popeljati to deželico, ki je tako
lepa, iz težkih časov!
Vem, da je ta zahteva naivna in težko izvedljiva. Politiki, ki so na oblasti
in na visokih položajih, imajo v rokah
moč in vzvode, ki smo jim jih zaupali,
tajkuni in drugi nepridipravi, ki so molzli, ropali in kradli naše bogastvo, pa
imajo denar. Z njim, svojimi zvezami
in znanjem lahko neposredno pa tudi
iz ozadnja še naprej krmilijo dogajanja
v našem gospodarskem in političnem
življenju. To jim omogočajo skorumpirani, pokvarjeni in vase zagledani
politiki, naš prezapleteni pravni sistem, nesposobna birokracija pa tudi mi
vsi, ki ob tem, ko vidimo, slišimo ali
opazujemo nepravilnosti, zgolj skomignemo z rameni in si govorimo: »Kaj
pa jaz lahko pri tem naredim? Ni prav,

ampak se bodo že zravsali med sabo!
Zame je važno, da si zagotovim kruh
za jutri!« Ob takem v usodo vdanem
egoističnem razmišljanju si drugega
kot to, kar imamo, skoraj ne zaslužimo. Žal pa ne gre le za nas, gre tudi
za tiste, ki so res na dnu, povsem brez
moči in se borijo tako rekoč za golo
preživetje. Predvsem pa gre tudi za
naše otroke, za prihodnost deželice na
sončni strani Alp.
Čeprav v Trzinu gospodarska kriza še
ni tako močno opazna, je vseno tudi
v našem kraju vse več zadolženih
podjetij, vse več je tistih, ki s strahom
gledajo naprej. Na številnih področjih
je že opaziti posledice zategovanja pasov. Tudi naš časopis je zdaj tanjši in
bo, kot kaže, do konca leta še tanjši. Z
Občine so nam sporočili, da imamo do
konca leta na razpolago le še 60 strani
Odseva. Tudi pri honorarjih bo Občina še bolj »varčevala«. V uredništvu
se s temi ukrepi ne strinjamo, vendar
bomo zahteve Občine upoštevali, upamo pa, da bomo tudi s tanjšim Odsevom svoje poslanstvo izpolnjevali, kot
se od nas pričakuje.
Vsem bralkam in bralcem Odseva želimo, da bi bila jesen, v katero vstopamo, vseeno prijetna, da bi bila tista
prava, zlata jesen, kakršne si z veseljem zapišemo v spomin.
Urednik

Vso srečo, Gita in Pero!
Gradivo za
oktobrsko
številko
oddajte
najkasneje
do

5. oktobra
2012
Slika na naslovnici
Prvič na poti k učenosti
Foto: Zinka Kosmač

V začetku avgusta je naša sotrpinka, članica uredništva Odseva,
Brigita Crljenič – Gita, dahnila
»da« in znanemu trzinskemu kulturniku, občinskemu svetniku in
gostincu Petru Ložarju – Perotu,
obljubila, da bo z njim premagovala in delila vse, kar ju lepega pa
tudi težkega čaka na njuni skupni
poti. Giti in Perotu iskreno čestitamo in jima želimo, da bi v skupni
navezi preživela nešteto lepih trenutkov, izpolnila svoje sanje in si
delila kar največ uspehov. Želimo
jima tudi, da bi njuna zveza dala
nov zagon trzinski kulturi!
Srečno!

Uredništvo Odseva
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Županov kotiček

Županov kotiček
V zadnji predpočitniški, julijski številki
Odseva sem v Županovem kotičku napovedal, da se bomo ob začetku jeseni po
že ustaljenem vrstnem redu nujnih opravil
z občinsko upravo skladno z zakonom lotili priprave sprememb Proračuna za leto
2013 in predloga Proračuna za leto 2014.
Hkrati sem tudi, morda nekoliko optimistično, zapisal, da je poletni čas počitnic in
dopustov tudi čas za dodatne in ponovne
premisleke o občinskih razvojnih načrtih,
o že načrtovanih in morebitnih novih investicijskih projektih. Toda v tem času, od
začetka julija do začetka septembra, se je
v Sloveniji kriza poglobila in, kot napoveduje zlasti vlada, je pričakovati nadaljnje
upadanje prihodkov proračunov na vseh
ravneh, od državnih do občinskih. Upad
gospodarske aktivnosti bo imel za posledico nižje prihodke iz naslova davkov, in
to ne le iz naslova davkov, ki jih plačuje
gospodarstvo, temveč prav gotovo tudi iz

Telefonske številke Občine Trzin:
01/ 564 45 43
01/ 564 45 44
01/ 564 45 50
Številka faksa:
01/ 564 17 72
Uradne ure:
ponedeljek 8. – 14.
sreda 8. – 13. in 14. – 18.
petek 8. – 13.
Elektronski naslov:
info@trzin.si
Domača stran na internetu:
www.trzin.si
Informacije o prireditvah in dogodkih v
občini Trzin so na voljo tudi v občinskem
informativnem središču na Ljubljanski cesti
12/f oziroma na telefonski številki
01/ 564 47 30.
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naslova dohodnine, zato je logično, da
je že slišati napovedi sprememb Zakona
o financiranju občin. Te spremembe naj
bi ob že opaznem zniževanju prihodkov
občin, zlasti lastnih prihodkov, ki so pogojeni z gospodarsko aktivnostjo v državi
(komunalni prispevki, davek na promet z
nepremičninami …), prinesle še dodatno
nižanje prihodkov občin, ker namerava
vlada nekatere, četudi posamično manj
pomembne, v seštevku pa vendarle važne
prihodke občin preprosto ukiniti in najbrž
spremeniti tudi delež, ki so ga občine deležne iz dohodnine.

tovi tudi EU. Gre za projekt nadgradnje
(posodobitve in obveznega izboljšanja kakovosti čiščenja odpadnih voda) Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik v
vrednosti okrog 13,6 mio EUR in tudi za
projekt vodooskrbe, v katerega je Občina
Trzin vključena s projektom novega cevovoda od črpališč na Mengeškem polju in
vključitve globljih dolomitnih vrtin, ki je
sam ocenjen na približno 1,1 mio EUR,
celoten projekt petih občin pa na približno
12 mio EUR.

Špirala krize

Skratka, vse kaže, da je pred nami še vsaj
nekaj let »suhih krav«, nekateri govorijo
celo o petnajstih letih. Upajmo, da se motijo. Vsekakor pa se počasi vsi začenjamo
zavedati, da je kriza res kriza; pravzaprav,
da je še več kot kriza, kar običajno razumemo kot začasni upad ali nihaj navzdol
pred novim zagonom. Zelo verjetno je, da
je ideologija nenehne rasti in izčrpavanja
virov zašla v slepo ulico v svetovnem merilu, in bomo posledice vse bolj čutili vsi,
tudi koristniki javnih dobrin, ki jih mora
zagotavljati občina, kajti nekaterim dobrinam se bo očitno potrebno odpovedati
ali pa jih vsaj nekoliko manj velikodušno
deliti ter se vsakič znova vprašati, kaj res
potrebujemo. Kot ob nakupu v veleblagovnici. V Občini Trzin že dve, tri leta ne zvišujemo sredstev, ki jih namenjamo za nekatere dejavnosti. Vse kaže, da bo moralo
biti vsaj še nekaj časa tako. Drugače niti ne
more biti, če želimo ohraniti vsaj kolikor
toliko ustrezno investicijsko aktivnost, kar
pa ni pomembno samo za Trzin in Trzince, temveč je to, kot rečeno, pomembno
tudi z narodnogospodarskega vidika, kar
je pomembno za vse nas, kajti rast števila brezposelnih, propadanje podjetij ali
drastično upadanje porabe navsezadnje
prizadenejo vse nas, vsaj posredno, če že
ne neposredno.
Župan Anton Peršak

Vse to pa pomeni tudi izrazito znižanje
investicijske sposobnosti občin; posledica
tega znižanja pa bo prav gotovo še dodatno nižanje gospodarske aktivnosti v Sloveniji, saj občine s svojimi investicijami
danes praktično edine zagotavljajo preživetje manjših in srednje velikih gradbenih
podjetij in vrste industrijskih in storitvenih
dejavnosti, ki so povezane z gradbeništvom. Z drugimi besedami povedano, gre
za staro resnico, da lahko kravo učiš stradati tako dolgo, dokler ne pogine, če pa
želiš, da bi dajala mleko in morda celo še
kaj delala, na primer vlekla plug ali voz, ji
je pač treba zagotoviti tudi hrano. Če bodo
propadla tudi srednje velika in manjša
gradbena podjetja in skupaj z njimi še toliko in toliko industrijskih podjetij in obrtnikov, bo pač še toliko več brezposelnih in
še toliko manj davkov itd. itd.
Spremembe proračuna
Za Občino Trzin to pomeni, da v teh dneh
res razmišljamo o proračunih za leto 2013
in 2014, vendar na nekoliko drugačen način, kot bi želeli. Razmišljamo tudi o razvojnih načrtih in investicijskih projektih.
Tudi drugače, kot bi si želeli. Razmišljamo
zlasti o tem, čemu bi se bilo mogoče odpovedati, na kateri proračunski postavki
nekoliko znižati odhodke, ob hkratnem
razmisleku, da bodo nekateri izdatki socialnega značaja gotovo naraščali, kajti
brezposelnih bo več, družine bodo imele
nižje prihodke itd. Najbrž se bo treba odpovedati tudi kateri od načrtovanih investicij, še zlasti tistih, ki jih ni mogoče izvesti
brez sofinanciranja države, kajti država,
kot vse kaže, praktično ukinja ali vsaj drastično znižuje sredstva za sofinanciranje
občinskih investicij oziroma investicij regionalnega značaja in pomena. Ogroženi
bi bili lahko tudi največji skupni investiciji
občin z našega območja, ki naj bi bili v
veliki meri podprti tudi s sredstvi iz kohezijskega sklada EU; pravzaprav predvsem
zato, ker država, kot se zdi, nima sredstev
za obvezni delež države, kar je pogoj za
to, da sredstva iz naslova kohezije zago-

Kriza kot stanje?

OBVESTILO GLEDALCEM ATV
SIGNALA
Agencija za pošto in elektronske komunikacije je vsem lokalnim in regionalnim TV postajam določila nove
TV kanale.
ATV SIGNAL LITIJA je 5. septembra
letos pričel oddajati na kanalu 29
UHF področja.
Za vidnost našega programa je potrebna ponovna nastavitev TV sprejemnika, skeniranje celotnega UHF
območja ali ročna nastavitev z dodajo
kanala 29 (538 MHz).
ATV SIGNAL LITIJA

Šola se je začela
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Prvi šolski dan
Malček se veselo v šolo poda,
rutico, torbico, svinčnik ima,
očesi žarita kot ogenjčka dva,
kaj neki v glavi in mislih ima?
Pa se je začelo; za nekatere bolj in za druge manj z veseljem
pričakovano novo šolsko leto.
Kdo ve, kaj točno se je pletlo v glavah 44-ih prvošolčkov, ko so
stopali proti zgradbi, ki bo za naslednjih devet let postala njihov
drugi dom. Nekateri so veselo poskakovali proti vhodu, drugi so
sramežljivo držali starše za roko.
Če smo bili ob 8.30 morda še zaspanci, nas je v avli kar hitro prebudila nič kaj zaspana učiteljica Mica Potica. S pesmijo in po svoje nam je razložila nekaj o pouku, sledil je ravnateljičin pozdrav,
potem pa je Mica Potica prvošolčke kmalu predala učiteljicama,
ki sta jih odpeljali v učilnice. Ribice (1. a) in Sončki (1. b) so se
spoznali med seboj, pomalicali in se posladkali s torto, s katero
jim je prvi šolski dan polepšalo DPM Trzin.
Starši smo se medtem pogovorili ob kavi, soku in piškotih.
»Poslanico« prvošolčkom je ga. ravnateljica povzela po priznanem slovenskem igralcu Gregorju Čušinu (2012). Vredno jo je
prebrati:
Dragi učenci in učenke,
za novo šolsko leto izberite šolsko torbo, ki vam bo vedno in povsod omogočila pokončno držo, čeprav biti pokončen človek ni
vedno prijetno. Izberite zadosti veliko torbo, saj je znanje nepregledno polje: MATEMATIKA naj vas uči računanja, ne preračunljivosti. ZGODOVINA naj vam odkriva preteklost, da boste videli
prihodnost. KEMIJA in BIOLOGIJA naj vam povesta, iz česa ste
nastali, da boste vedeli, kaj boste postali. FIZIKA naj vam razloži
kako?, da vam bo jasno zakaj?. SLOVENŠČINA naj vas nauči ljubezni do jezika, da boste znali govoriti jezik ljubezni.
Naj bo v torbi dovolj prostora za vse učbenike, delovne zvezke
in zvezke. Ne zavrzite nobenega zapiska, ne zamudite nobene
učne ure. Ne bojte se preverjanj znanja, domačih nalog in kontrolk. Bodite vestni, marljivi in točni. Ne pozabite na copate. In
na peresnico! Peresnica naj bo srce vaše torbe. V njej naj bo nalivnik: da boste z njim opisali vsak dan svojega življenja. V pere-

snici naj bo svinčnik: da boste z njim risali načrte in jih kasneje
tudi uresničevali. V peresnici naj bodo barvice: da si boste z njimi
pobarvali mavrico. Vsaka barva ima svoj pomen in tisti najbolj
pridni imajo tudi zlato in srebrno. V peresnici naj bo šilček: da
svinčnik in barvice ne bodo tope in polomljene. V peresnici naj
bo tudi radirka: da boste z njo zradirali vse, kar ni prav.
In pazite na cesti.
In vedno je lepo in dobro koga prijeti za roko.
Dimež

Pomembnejše novosti v šol. l. 2012/2013, ki jih je prinesla spremenjena zakonodaja:
Sprememba Zakona o osnovni šoli je v tem, da učencem ni več potrebno deliti pisne publikacije, pač pa šola vse zakonsko predpisane
elemente (podatki o šoli, značilnosti programa šole, organizacija dela, hišni red, pravice in dolžnosti učencev, vzgojni načrt …) predstavi na svoji spletni strani. Zaradi spremembe Zakona o osnovni šoli se pripravljajo tudi uskladitve predmetnikov in učnih načrtov.
V Pravilniku o šolskem koledarju za osnovne šole sta dve pomembnejši spremembi:
- Pouk se ne sme več pričeti pred 730. Pred to uro se lahko izvaja samo jutranje varstvo. Zaradi tega smo pričetek pouka prestavili
na 8.20. Ker nam je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v primerjavi z lanskim šolskim letom vzelo tudi 27 ur
podaljšanega bivanja, smo morali vanj vključiti obvezne izbirne interesne dejavnosti, da brezplačno podaljšano bivanje uspemo
zagotavljati do 1630 ure.
- Zimske počitnice bodo ponovno v dveh časovnih obdobjih po območjih statističnih regij, trajale pa bodo tako kot doslej, to je
en teden.
Sprememba Pravilnika o šolski dokumentaciji v osnovni šoli šolam nalaga, da šolsko dokumentacijo vodijo praviloma v elektronski obliki. Zato smo se skupaj s svetom staršev že ob koncu lanskega šolskega leta odločili, da bomo z letošnjim šolskim letom poskusno uvedli e-redovalnico. Postopek pridobitve dostopa do e-redovalnice bo staršem obrazložen na prvih roditeljskih sestankih.
Zakon o uravnoteženju javnih financ je ukinil splošno subvencijo za malico, ki so jo v lanskem šolskem letu prejemali vsi učenci,
ne glede na socialni položaj družine. Po novem so do splošne subvencije za malico upravičeni le tisti učenci, ki jim je z odločbo
pristojnega Centra za socialno delo priznana pravica do dodatne subvencije v višini do 1/3 cene malice. Novost je tudi to, da
morajo starši to pravico sedaj uveljavljati na Centru za socialno delo in ne več na šoli.
Ravnateljica OŠ Trzin
mag. Helena Mazi Golob
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Vrtec je, Občina se ne da
Novi trzinski vrtec (Enota Žabica) že uspešno deluje – otroci in
vzgojitelji pa se v novih prostorih počutijo izvrstno. Projekt predstavlja še enega v vrsti mnogih uspehov Občine Trzin – pa vendar
ostaja problematika z izvajalci, o kateri je bil v majski številki že
objavljen izčrpen intervju z županom. Tokrat smo se zopet obrnili na gospoda Antona Peršaka – vendar ne le z golim problemom
plačila na podlagi pogodbe, temveč tudi o prihodnosti trzinskih
gradbenih projektov in pomenu nove enote vrtca. Odgovori razkrivajo marsikaj zanimivega.
Kako nameravate naprej reševati spor z izvajalcem Jelovico? Namerava Občina uporabiti sodna sredstva?
Občina v osnovi ni v sporu z družbo Jelovica hiše d.o.o., in nima
nobene potrebe po sodnem sporu. Občina Trzin ima z družbo Jelovica hiše d.o.o. sklenjeno izvajalsko pogodbo po načelu »funkcionalni ključ v roke«, kar pomeni, da je cena izvedbe del fiksna
in dokončna, in je brez zares daljnosežne spremembe pogojev, ki
jo opredeljuje zakon, ni mogoče spremeniti. Glede na to dejstvo,
in še posebej glede na to, da je bila družba Jelovica hiše d.o.o. kot
izvajalka del izbrana po prekinitvi pogodbe s prvotno izbranim
izvajalcem, po postopku brez predhodne objave s pogajanji, kar
zakon omogoča v posebej določenih primerih, bi bila naknadna
sprememba cene, ki jo zahteva družba Jelovica hiše d.o.o., po
našem prepričanju, sporna z zakonskega vidika in tudi z vidika
možnega suma korupcije itd. Zato mi na spremembo osnovne
cene ne moremo pristati. Možno je samo, da izvajalcu priznamo dodatna dela, kar pomeni dela, ki v času sklepanja pogodbe
niso bila predvidena in ne predvidljiva kot potrebna; to smo v
določenem manjšem obsegu že storili. S sodnim sporom pa grozi
izvajalec, družba Jelovica hiše d.o.o., ki meni, da je bil ob oddaji
pogodbe nezadostno informiran o projektu itd.
Se vam zdi, da je do nesporazuma z Jelovico prišlo med pristopnimi pogajanji, na javnem razpisu ali v pogodbi? Kdaj je po
vašem prepričanju prišlo do problema, to je do napačnega razumevanja ene in druge strani? Kako namerava Občina na podlagi
tega primera v prihodnosti sklepati posle?
Mi seveda mislimo, da vsaj na naši strani ni bilo nobenih napak ali težav s komunikacijo. Družbo Jelovica hiše d.o.o., ki je
bila glavni podizvajalec prejšnjega izvajalca in je imela objekt
(gre za montažno gradnjo) že v veliki meri izdelan in pripravljen za postavitev na ravne, deloma že zgrajene temelje, smo
preprosto vprašali, ali je pripravljena zgraditi vrtec in opraviti
vsa po projektu potrebna dela za ceno, ki jo je ponudil prvotno
izbrani izvajalec, s tem, da se odšteje tisti del pogodbenega
zneska, ki je bil plačan prvotnemu izvajalcu za nesporno že
opravljeno delo. Jelovica je potrdila, da je pripravljena to narediti, in mi smo tudi vedeli, da projekt pozna, saj je, kot rečeno,
objekt že imela v večjem delu izdelan in smo šele nato izpeljali postopek, na podlagi katerega nam je družba Jelovica hiše
d.o.o. predložila svojo ponudbo. Sledila so pogajanja in potem
je bila podpisana pogodba. Skratka, po našem prepričanju smo
vse izpeljali korektno in brez kakršnihkoli napak. Seveda tega
ne morem trditi za pogodbenega partnerja, ki pa je pogodbo
podpisal in s tem tudi določbo pogodbe, da projekt pozna in
da seveda soglaša s ceno, ki jo je sam ponudil oziroma je bila
na koncu v manjši meri prilagojena v skladu z medsebojnimi
pogajanji. Na Občini torej menimo, da smo ravnali ustrezno in
previdno; seveda pa bomo v prihodnje samo še bolj previdni
in morda še bolj vztrajni pri vnosu določb v pogodbe, ki bodo
varovale naše interese, čeprav so tudi v tej pogodbi že vse potrebne tovrstne določbe.
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Glede na to, da je Trzin v zadnjem času pridobil ogromen nov
vrtec, pred tem pa še dom za upokojence, kaj bi bilo lahko naslednje – srednja šola, nov kulturni dom? Ali gradnja teh dveh
objektov pomeni, da se bo Občina v prihodnosti bolj usmerila v
gradnjo izobraževalnih, negovalnih in kulturnih projektov?
Trenutno imamo v izvedbi še dva pomembna, čeprav po finančni
teži lažja projekta: večnamenski objekt ob Habatovi ulici in Jefačnikovo domačijo. V načrtu pa ima Občina Trzin še vsaj dva, tri
zelo pomembne objekte, pri čemer računa tudi na možnosti javno-zasebnega partnerstva, na sofinanciranje s sredstvi iz t.i. evropskih
skladov (zlasti iz sklada za razvoj človeških virov in iz sklada za
regionalni razvoj). Gre za potrebo po novem kulturnem domu, glede na to, da bi bilo obstoječi kulturni dom zelo težko obnoviti in
modernizirati, po vsej verjetnosti celo dražje kot zgraditi novega;
nadalje za potrebo po novem in večjem gasilskem domu oziroma
celovito zamišljenem domu zaščite in reševanja, ker je obstoječi
gasilski dom že izrazito premajhen glede na kategorijo PGD Trzin
in ker ustreznih prostorov za potrebe civilne zaščite sploh nimamo
in, ne nazadnje, za potrebo po večnamenski športni dvorani, ki je
brez aranžmaja v okviru javno-zasebnega partnerstva ali pridobitve
močnega soinvestitorja ne bo mogoče zgraditi v doglednem času.
Zakaj je, po vašem mnenju, pomembno, da ima Trzin nov vrtec?
Čemu pripisujete največji pomen – ekološki neoporečnosti, večjim kapacitetam, širši prepoznavnosti Trzina?
Trzin je večji vrtec preprosto potreboval, ker je bil nekdanji (zdaj
že porušeni) vrtec v Mlakah premajhen (samo 6 igralnic, ki niso
več ustrezale standardom in normativom) in dotrajan, saj od ustanovitve občine Trzin praktično tudi ni bil vzdrževan. Zato so kar
štirje oddelki gostovali v prostorih osnovne šole. Hkrati pa je res,
da smo želeli vrtec, ki bo zgrajen skladno s strateško usmeritvijo
občine v trajnostni razvoj in k učinkoviti rabi energije iz obnovljivih virov in ki bo tudi po videzu v čast Občini Trzin.
Veronika Cukrov

Vabilo
Občina Trzin in Osnovna šola Trzin vabita na otvoritev novega vrtca Žabica.
Uradna otvoritev bo v četrtek, 11.10.2012, ob 17.00 uri
pred novim vrtcem Žabica, v primeru slabega vremena pa
v avli vrtca.
V programu bodo sodelovali otroci iz vrtca, otroci iz osnovne šole, folklorna skupina Trzinka Turističnega društva Trzin
in pevski zbor DU Žerjavčki.

Vabljeni!

Šola zdravja

Glasilo občine Trzin

Obletnica Šole zdravja v Trzinu
V petek, 24. avgusta, smo trzinski telovadci praznovali tretjo
obletnico Šole zdravja. Povabili smo telovadce iz sosednjih občin in vseh skupaj se nas je iz Trzina, Domžal, Mengša, Ihana,
Kamnika, Črnuč, Radomelj in Ljubljane zbralo blizu 90.
Zbrali smo se ob 8. uri v športnem parku in se kot gostitelji postavili v prvi krog. Vse skupine so nas pozdravile s ploskanjem,
nato se je vsaka skupina posebej predstavila in se postavila v krog
za nami.
Jubilejne telovadbe se je udeležil dr. Nikolay Grishin, idejni vodja Šole zdravja. Pozdravil je vse navzoče, nam čestital in zaželel
še veliko uspehov in vztrajnosti pri izvajanju vaj. Povedal je, da
deluje v Sloveniji 45 skupin in več kot tisoč telovadcev. Biserka Čičerov je v imenu trzinske skupine pozdravila vse prisotne
in posebej dr. Grishina ter predsednico društva Zdenko Katkič.
Telovadbi se je pridružil tudi Franci Pavlič, predsednik Društva
upokojencev Trzin.
Dr. Grishin se je postavil na sredino kroga in pod njegovim vodstvom smo pričeli z vajami. Ponovno smo ga občudovali zaradi
njegove gibčnosti pri izvajanju posameznih vaj, kar dokazuje,
kako dobrodejno je jutranje razgibavanje.
Dr. Grishin, nevrolog in manualni terapevt, je pri svojem delu
zdravnika naletel na številne negativne posledice premajhnega gibanja. Telesna neaktivnost pa je eden izmed dejavnikov tveganja
za razvoj številnih bolezni. Poudaril je, da vaje, ki jih on imenuje
1000 gibov, spodbujajo delovanje endokrinih žlez, povečujejo
imunost ter pozitivno vplivajo na duševnost in čustva.
Društvo Šola zdravja poskuša že 5 let praktično in teoretično
osveščati širšo javnost po Sloveniji, kako zdravo živeti. Osnovni
cilj je pomagati ljudem, kako zdravo ravnati s samim seboj, s
svojim telesom in umom, ter dati osnovne napotke, kako dosegati čimboljše in zdravo življenje. Od vsakega posameznika pa je
odvisno, kako bo to dosegel.
Prepoznavni znak Šole zdravja je oranžna barva in telovadba vsako jutro (razen nedelje in praznikov) ob 7.30 uri zunaj na prostem, v bližini našega doma, v vseh letnih časih. Telovadne vaje

vodijo usposobljeni prostovoljci. Vaje so preproste in niso težke,
primerne so za vsakogar. Vse vaje se izvajajo stoje . V 30 minutah
se razgibajo vsi sklepi v telesu in vse mišične skupine. Vadba se
začne pri dlaneh, konča pa pri podplatih. S tem se ohranjajo funkcionalne sposobnosti in se doseže boljša gibljivost, okretnost telesa ter ravnotežje. Vsaka vaja služi svojemu namenu in cel sklop
vaj koristi celemu telesu.
Pomembno je, da se zavedamo, da vse to delamo zase, v svojo
korist, da je vsak trenutek pravi za nov začetek.
Po opravljenih vajah je marsikdo izkoristil priliko in povprašal dr.
Grishina za nasvet glede svojega zdravja. Prijazno se je vsakemu
posebej posvetil in odgovarjal na zastavljena vprašanja.
Ob robu športnega igrišča smo Trzinci postavili mize in pripravili
pogostitev za gostujoče skupine. Bogato obložene mize s prigrizki, napitki in sadjem so bile prava paša za oči. Gostje so uživali v
domačih dobrotah, občudovali naš lepi športni park in čudovito
okolico. Edino kar manjka v parku je pokrit prostor, ki bi nam
nudil streho ob slabem vremenu.
Razšli smo se razgibani in zadovoljni, da smo tako lepo obeležili
tretjo obletnico našega druženja. Gostujočim skupinam smo se
zahvalili za obisk in jih povabili na snidenje v prihodnjem letu.
Majda Šilar

Vabilo
V okviru letošnjih dnevov evropske kulturne dediščine, ki potekajo pod skupnim geslom »Izkušnja dediščine«, bo v soboto, 29. septembra 2012, ob 10. uri v telovadnici
OŠ Trzin prireditev z naslovom »KULTURNA DEDIŠČINA POVEZUJE GENERACIJE«.
Učenci in delavci OŠ Trzin in vrtca v sodelovanju s Turističnim društvom Kanja Trzin
pripravljamo kulturni dan z bogato predstavitvijo naravne in kulturne dediščine Trzina, ljudskih plesov, pesmi in običajev. V kulturnem programu bodo sodelovali pevski
zbor otrok iz vrtca Palčica (Čmrlji, Sovice), otroški pevski zbor CICI OŠ Trzin, pevski
zbor Društva upokojencev Žerjavčki, otroška in mladinska folklorna skupina OŠ Trzin
ter folklorna skupina Trzinka. Posebna gostja na prireditvi bo gospa DUŠICA KUNAVER, zbirateljica slovenskega ljudskega izročila.
Vljudno vabljeni! Veselimo se vašega obiska!
Več o programu prireditev v Sloveniji na spletni strani ZVKDS: http://www.zvkds.si/
sl/zvkds/dekd/2012/program/
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Tek svetovne harmonije tudi v Trzinu

V sredo, 5. septembra, je v Trzin pritekla mednarodna skupina
tekačev, udeležencev najdaljšega štafetnega teka na svetu – Teka
svetovne harmonije. Na pobudo atleta, filozofa in umetnika Šri
Činmoja, ki je pred tremi desetletji predlagal tek miru, enotnosti
in mednarodne ljubezni, tekači vsako leto tečejo po vsem svetu. S
plamenico miru so obiskali čez 140 držav sveta na šestih celinah in
pretekli že več kot 48.000 kilometrov. Tekači obiskujejo šole, športna društva in lokalne skupnosti. Pri njihovem teku lahko sodeluje
vsak in vsak lahko ponese plamenico harmonije nekaj korakov ali

nekaj kilometrov. Trzinski športniki so goste sprejeli na meji z domžalsko občino, pozdravni sprejem pa so pripravili pred Centrom
Ivana Hribarja, kjer je tekače pozdravil trzinski župan g. Anton Peršak. Gostje so predstavili svoja prizadevanja za bolj harmoničen in
prijateljski svet ter zapeli pesem Teka svetovne harmonije. Tekačem se je nato pridružil tudi naš župan, ki je v njihovem spremstvu
s plamenico tekel po trzinskih ulicah, mimo vrtca in športnega parka, nato pa so tekači plamenico ponesli proti Ljubljani.
MŠ

Športno društvo Trzin vabi občanke in občane na redno tedensko vadbo.
Z oktobrom se v prostorih OŠ Trzin začnejo naslednje dejavnosti:
Telovadba za ženske: ponedeljek ob 20.00 v mali telovadnici in sreda ob 19.00 v veliki telovadnici
(INFO: Lilijana Smrekar, lilijana.smrekar@gmail.com)
Aeromix* aerobika: torek ob 19.30 in četrtek ob 19.00 v mali telovadnici
(INFO: Asja Pevc, asjapevc@yahoo.com)

Nejc Florjanc, ŠD Trzin

*Aeromix aerobika je vadba, ki je sestavljena iz aerobne vadbe in TNZ (trebuh+noge+zadnjica ) vadbe. V prvem delu glasba
narekuje ritem in tempo ter s tem intenzivnost vadbe, s katero krepimo mišice, srčno žilne funkcije ter dihalni sistem. V drugem
delu je vadba namenjena krepitvi in oblikovanju mišic trupa, nog in zadnjice.

Vabilo za rekreaciste!
Občina Trzin in Športno društvo Trzin vabita na Cooperjev test in test hoje na 2 km. Test bo potekal 21.9.2012 od 16.00 do
18.00 ure na tekaški progi v športnem parku pri OŠ Trzin.
Oba testa sta namenjena osnovnemu preverjanju kondicijske pripravljenosti posameznika. Pri Cooperjevem testu tečejo moški na
2400 m, ženske pa na 1600 m, ocena kondicijske pripravljenosti pa je odvisna od časa, v katerem posameznik preteče merjeno
razdaljo, in od starosti tekača. Teka se bo udeležil tudi župan občine Trzin Tone Peršak.
Test hoje na 2 km je preprost test telesne zmogljivosti, ki z eno številko pokaže oceno telesnega stanje pripravljenosti posameznika. Ocena je odvisna od časa, starosti, pulza in indeksa telesne mase.
Na testu bo tudi predstavitev nordijske hoje, to je hoje s pohodnimi palicami.
»Ob izvedbi Cooperjevega testa bo potekala tudi promocija novega portala Gremo na pot. Spletni vodnik po kolesarskih, pohodniških in tekaških poteh v Ljubljanski urbani regiji bo na naslovu www.gremonapot.si zaživel 17.9.2012. Financirali ga bodo s
sredstvi Evropske unije – Evropski sklad za regionalni razvoj, ter s sredstvi sodelujočih občin: Mestna občina Ljubljana, Domžale,
Grosuplje, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica in Trzin. Projekt vodi Regionalna razvojna agencija ljubljanske regije.«

8 odsev

Glasilo občine Trzin

Vrnitev v ravnico
Društvo Jesenski cvet Domžale in društvo Z roko v roki iz Kranja
sta pripravila petdnevni tabor v Hotelu Radin od 23. do 28. 6.
2012. Udeležilo se ga je 70 članov. Prvič sem se peljala z avtobusom, velikim kot letalo. Na avtobusni postaji v Trzinu nas je
vstopilo enajst udeležencev. Začele so se počitnice in udeleženci
tabora so bili tudi otroci. Vse je dišalo po poletju. Prekmurje, moj
rodni kraj, tam nisem bila že desetletje. Vzela sem en dan, da sva
z Ivom obiskala moje sorodnike in prižgala svečke za moje drage
pokojne.
V hotelu Radin smo imeli na voljo vse najboljše. Lepe, zračne
sobe, dobro hrano, dvorane, klubske sobe in učilnice, kjer smo

Zrela leta
si krajšali čas. Seveda, na prvem mestu je bilo kopanje v zdravilni vodi. Vsako jutro je bila pred hotelom šola zdravja, ki se ga
je udeležilo kar precej članov. Po zajtrku kopanje ali delavnice.
Meni, ki sem se prvič udeležila tabora, je bila najbolj všeč igra
skrivni prijatelj. Vsak dan sem nekaj napisala skrivnemu prijatelju. Dobila pa sem veliko pisem, napisanih z otroško pisavo. Na
koncu tabora je sledilo odkrivanje skrivnega prijatelja. Bilo je veliko smeha in veselja.
Tone iz gostišča Blaž na Dobenu naju včasih zafrkava, da sva bolj
uveli cvet, kot jesenski cvet. Pa se ne dava. Ivo in jaz sva odločena, da se drugo leto spet vidimo v prekmurski ravnici. Vesela sva,
da sva člana društva Jesenski cvet.
Lada

Dnevni center za starostnike in dementne tudi v Črnučah
Zavod Papilot, neprofitna organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem, svetovanji in izvajanjem programov na področju razvoja
človeških virov, je julija v Črnučah (Zasavska c. 42), odprl dnevni
center za oskrbo starejših in Rozin vrt – središče za preventivo
in obravnavo demence. Glede na kazalce in trend porasta oseb,
obolelih za demenco, pomeni Rozin vrt še kako pomembno alternativo in dopolnilo institucionalnim in drugim oblikam varstva
(dementnih) oseb, predvsem pa pomeni kvalitetno, aktivno, kreativno in pozitivno obliko bivanja.

Čeprav imajo občani Trzina možnost vključevanja dementnih
oseb v dejavnosti Doma starostnikov v Trzinu in Doma počitka
Mengeš, mogoče komu le lahko koristi tudi informacija, da dnevni center za starostnike in središče za oskrbo dementnih oseb deluje tudi v sosednjem kraju.
V sporočilu za javnost so predstavniki Zavoda Papilot zapisali,
da v svojih pristopih namenjajo posebno skrb vzpodbujanju aktivnega vključevanja državljanov v delovno in socialno okolje ter
dvigu njihove splošne ravni zadovoljstva ter kakovosti življenja.

Zakonski jubilanti v trzinski cerkvi Župan čestital devetdesetletnici

V nedeljo, 2. septembra, so se pri nedeljski maši ob osmi uri zbrali
zakonski pari z različno dolgim zakonskim »stažem«, ki so ga ali še
bodo obeležili v letošnjem koledarskem letu.
Prvič, odkar vodi našo župnijo (od leta 2007) župnik Boštjan Guček, se je med nedeljskimi oznanili pojavilo povabilo za praznovanje skupnih zakonskih obletnic na posebno slavnosten način – s sv.
mašo. Tega jubileja so se udeležili nosilci skupnih doživetih zgodb
v različno dolgih obdobjih: zakonska para Šmon in Muhar petdeset
let; pari Batis, Ložar, Ogorelec in Vrhovnik štirideset ter par Peternel
dvajset let. Med sv. mašo, ki so jo delno tudi sami oblikovali (uvod,
branje beril, prošnje ter pozdrav miru) so bili omenjeni jubilanti od
g. župnika ter duhovnega župnijskega pomočnika prof. dr. Bogdana Dolenca deležni blagoslova ob jubileju poroke, vsak par pa je za
spomin na ta dogodek prejel reliefno podobo sv. družine.
V župnišču so si po sv. maši slavljenci ob prigrizku obudili spomin na tisti veliki dogodek izpred mnogo let, ko so s svojimi izbranimi sopotniki pred Bogom izrekli svojo potrditev za korake po
skupni poti vse do danes …
H.O.

V sredo, 5. septembra, se je župan Občine Trzin g. Anton Peršak
udeležil praznovanja 90. rojstnega dne Gizele Fujs, ki so ga pripravili v Domu starostnikov Trzin. Ob visokem jubileju je župan
slavljenki čestital, ji zaželel zdravja in zadovoljstva ter ji izročil
priložnostno darilo. Gizela Fujs, ki se je rodila 5. septembra 1922
v Kovačevcih v Prekmurju, je še čila, le za premikanje potrebuje
voziček. Življenje ji ni prizanašalo, saj je že zgodaj izgubila mamo
in je morala kaj kmalu poprijeti za delo. Leta 1955 se je poročila in
dobila hčerko Anico. Mož Feliks je dobil delo v Poskusnem kmetijskem centru Jable, zato mu je po krajšem bivanju doma v Jable
sledila še Gizela s hčerko. Dobila je še tri hčerke: Gizelo, Jožico in
Metko. Zdaj ima že štiri vnukinje, dva vnučka in enega pravnučka.
Leta 1988 je postala vdova. Že vsa leta veliko svojega časa posveča
molitvi in cerkvi. V njej je po moževi smrti našla uteho. Zdaj živi v
domu starostnikov, razveseljujejo pa jo obiski njenih hčera ter vnukov. Na praznovanju ob njenem rojstnem dnevu je priložnostni nagovor imela voditeljica doma Nada Petrič. Slavljenko so razveselili
z veliko torto, v krajšem kulturnem programu pa je nekaj prelepih
pesmi zapela pevka iz Mengša Silva Kosec.

odsev

9

Bilo je poleti

Glasilo občine Trzin

Ure za zdravje

Patronažne medicinske sestre iz ZD Domžale organiziramo za vse prebivalce Trzina in okolice merjenje:
Krvnega sladkorja, holesterola, krvnega pritiska.
Meritve bodo potekale v trzinski ambulanti ob sredah od 8. do 9.30 ure! Pridite tešči!
19. september 2012 | 3. in 17. oktober 2012 | 7. in 21. november | 5. in 19. december 2012
Prispevek za potrošni material za meritve krvnega sladkorja in holesterola znaša 4,5 EUR, meritev krvnega pritiska in svetovanje
pa je brezplačno. Vabljeni!
Patronažni medicinski sestri,
Tanja Škofljanc in Mirjam Svetlin

Gradbinci niso mirovali
Kljub gospodarski krizi in času poletnih dopustov v Trzinu na
gradbiščih niso lenarili. Čeprav so bile teperature ozračja previsoke in zanje zelo neugodne, so gradbinci pridno gradili nadomestno zgradbo ob Čebulovem mostu čez Pšato. V novi, precej večji
stavbi bodo, podobno kot v prejšnji lopi, občinska skladišča, v
zgornjih nadstropjih pa bodo solidarnostna stanovanja. Gradbinci
zatrjujejo, da dela dobro potekajo in da bo stavba dokončana do
konca leta.
Prav tako naj bi do takrat zgradili novo hišo na mestu nekdanje
Jefačnikove domačije. Hiša je grajena v slogu nekdanjih vaških
hiš na tistem območju, v njej pa naj bi uredili socialna stanovanja,
v sosednjem gospodarskem poslopju, ki ga tudi pridno gradijo,
pa naj bi prostor dobila trzinska društva in muzejska zbirka. Primopredajo naj bi, če bo po sreči, opravili na začetku prihodnjega
leta. Trzinci z zanimanjem pričakujejo, kako se bo v na novo
zgrajeno Jefačnikovo domačijo vrnilo življenje.
MŠ

V Domu starostnikov Trzin
potrebujejo senco
V poletnih prevročih dneh smo ob domu starostnikov vsako dopoldne opazovali precej številno skupino stanovalcev tega doma,
ki so izkoriščali dopoldansko senco in se stiskali vzdolž sten
doma. Povedali so, da v sobah, ki so obrnjene proti vzhodu, že
kmalu dopoldne, čeprav imajo klimo, postane zelo vroče. Tisti,
ki so premični, so se zato raje umaknili iz sob v predverje doma,
kjer so srečali še druge oskrbovance, tako da je bilo tisto posedanje tudi družabno. Občinski svetnik in predsednik Društva
upokojencev Žerjavčki Trzin Franc Pavlič pa je na sestanku občinskega sveta že pred počitnicami predlagal, da bi Občina Trzin
poskrbela za ustrezno senco, tako da bi stanovalci doma lahko
lažje prenašali vročino.
MŠ

Urejenost Trzina je
ovekovečena

Po neznosni vročini julija in avgusta, ko je sonce neusmiljeno
pripekalo, na modrem nebu pa ni bilo niti enega samega oblačka,
je vendarle konec tega dolgočasnega obdobja. Nastopila je meteorološka jesen, do koledarske manjka še kar nekaj časa, in prinesla težko pričakovane in prepotrebne padavine ob prijetnejših
temperaturah. Poletna suša ni prizanesla niti okrasnim rastlinam,
katerih videz, če jih nismo zalivali, je daleč od okrasnega. To so
nama z Zinko ob obisku in fotografiranju izbranih vrtov potarnali
kar vsi gojitelji cvetja. In s tem je bila zaključena letošnja že 11.
akcija ogledovanja in fotografiranja urejenosti kraja. Se pa ob tej
priliki vsem sodelujočim še enkrat prisrčno zahvaljujem za prijazen, prijateljski sprejem. Ljubitelji cvetja in urejenosti smo po
srcu in pripadnosti kot člani velike družine in zato ob obiskih nisva imeli prav nobenih težav, naleteli sva na prijaznost in gostoljubnost Trzincev. Vsi lastniki so se tudi strinjali, da se ovekoveči
nasade, na zaključni prireditvi v mrzlem novembru pa si bomo
skupaj ogledali kolaže in obujali spomine na prevroče dni.
Dunja Špendal
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Trzin iz ptičje perspektive
Človek je vedno hrepenel po letenju. Leteti – to so bile sanje
človeka, odkar se je postavil na noge. Ikar je, prevzet od lepote
modrin brezmejnih višav, svojo predrznost plačal z življenjem.
Človek je – na tak ali drugačen način – skušal oponašati ptice
in po številnih poskusih mu je to tudi uspelo. Po prvih uspešnih
poskusih je prišlo do naglega razvoja letalnih naprav, kjer posebno pozornost zasluži izum helikopterja, še danes enega najbolj
popolnih in izvirnih tehnoloških izdelkov.
Nekaj več kot sto let je od takrat, ko je Slovenec Edvard Rusjan
poletel z letalom lastne konstrukcije. A fotografiranje iz zraka se
je začelo že pred nekaj več kot 150 leti, torej se je v zgodovini
fotografije pojavilo že zelo zgodaj. Le dobra tri desetletja po iznajdbi fotografije (Joseph Nicephore Niepce), točneje leta 1858,
je Francoz Felix Nadar, sicer fotograf, karikaturist in novinar, s
pravim imenom Gaspard-Felix Tournachon. (1820–1910), poletel
z balonom, v katerega je vzel fotografski aparat in prvi na takšen
način fotografiral Pariz.
Tudi Slovenci imamo svoje pionirje na področju fotografiranja
iz zraka. Že prvo fotografiranje iz helikopterja leta 1995 je zame
predstavljalo velik izziv, hkrati pa sem sčasoma dovolj dozorel in
se ob skrbnem delu pilotov helikopterjev zelo veliko tudi naučil.
Posnetki iz zraka imajo zagotovo veliko privlačnost. Ljudje radi
ocenjujejo poglede na svoje mesto, kraj ali vas, urejenost svojih
domovanj, ulic in trgov. Poleg tega raziskujejo in iščejo posamezne detajle. Doslej znane podobe iz zemljevidov ali mestnih kart
nenadoma oživijo in dobijo povsem drugačno podobo in vsebino.
Naloga je tokrat zelo zahtevna. Ob že posnetih območjih občin
Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, Lukovica in Moravče iz
zraka je bilo treba posneti še zanimiva območja preostalih občin
t.i. Osrednjeslovenske regije, ki jih je vključno z največjo, Mestno občino Ljubljana, kar 26. Med njimi je tudi trzinska občina,
ki je najmanjša v omenjeni regiji.
Za takšno fotografiranje iz zraka je bilo treba najprej pripraviti temeljit načrt letenja, saj je čas še kako dragocen. Že pred
samim poletom načrt pošljem pilotu helikopterja Letalske policijske enote Igorju Podjedu, ki je predlagal nekatere manjše
spremembe.

ci so za popoldne dobro ocenili napoved in taka naj bi ostala ves
čas leta – vse od Brnika prek Polhovega Gradca, Logatca, Iga,
Ivančne Gorice do Litije, seveda s številnimi vmesnimi točkami.
Čisto na koncu trase je na vrsti še Trzin. Iz helikopterja LPE je
videti Trzin zelo urejen, veliko je zelenja. Opazimo marsikaj zanimivega, na primer razporeditev hiš v naselju Mlake, obsežnost
obrtne oziroma poslovne cone, znamenito piramido, jedro starega Trzina, novo stanovanjsko naselje z domom starejših občanov,
osnovno šolo, športne objekte, Center Ivana Hribarja in še kaj.
Delček tega si oglejte na fotografijah.

Po že kar mučnem čakanju na primerno in stabilno vreme končno
le dočakam. Na koledarju je torek, 17. julija 2012. Vremenoslov-

Primož Hieng

Moja dežela – lepa in gostoljubna
V pravkar sklenjenem projektu Turistične zveze Slovenije (TZS)
Moja dežela - lepa in gostoljubna, katerega poglavitno poslanstvo je urejanje in ohranjanje okolja, sta sodelovali dobri dve
tretjini slovenskih krajev. In tudi naša občina se je prijavila na
razpis za ocenjevanje v kategoriji manjših krajev. Naj malo obudim spomin, leta 2009 smo v tej kategoriji dosegli zasluženo 3.
mesto.
Predsednica TD Jožica je izvedela datum obiska komisije TZS v
naši občini. Pridružili sva se ji še Zinka in jaz (na žalost ni bilo
predstavnika občine) in smo sprejele omenjeno tričlansko komisijo. Po prihodu v avlo Centra Ivana Hribarja so si ga seveda
ogledali in občudovali priložnostno razstavo akademskega slikarja Jožeta Töniga ter dobili promocijski material. Nekaj lokacij v

občini so si že pred prihodom v center ogledali, na nekaj pa smo
jih v pogovoru še opozorile. Za marsikatero pridobitev niso niti
vedeli, postavljali so potem še dodatna vprašanja, ki jih sicer ne
bi, in si vse pridno beležili. Bili so presenečeni, kaj vse imamo v
naši občini in se navduševali nad kvaliteto življenja. Vedeli so,
da imamo bogato gastronomsko ponudbo, za prenočitvene kapacitete pa ne. Brez pogovora bi spregledali urejenost postajališč z
nadstreški in klopcami, novi vrtec in športni park v Mlakah in še
druge stvari, tako da je bil zaključni komentar: “Imate pa veliko
več, kot se na prvi pogled vidi.” Zadovoljni so odšli, tudi me tri
smo se počutile dobro in ponosno. Kako bo pa poplačan naš trud,
bomo seveda izvedeli po zaključnem ocenjevanju na razglasitvi
meseca decembra v Portorožu.
Dunja Špendal
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Turistično društvo
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Skupine Turističnega društva so prijetno izkoristile poletje
Od srede junija do prvih šolskih dni so se po Sloveniji vrstile različne prireditve: sejmi, festivali, dnevi jagod, piva, domačih jedi ...,
kjer so bili najbolj vidni izdelovalci domače in umetnostne obrti in
ponudniki tradicionalnih kuharskih dobrot. Povabil je bilo veliko,
na vseh se nismo mogli predstaviti, pa vendar – naši rezbarji, vezilje in tudi slikarji so se po svojih močeh kar radi odzivali.

v Žužemberku živi ves kraj: žene pečejo, deklice pometajo, možje
prenašajo mize in stole in, kot so povedali, vsaj tri tedne pred prireditvijo začnejo pleti grajsko dvorišče in urejati svoj kraj.”
Ada, Majda, Marta,
Foto: Arhiv Občine Žužemberk

Že po dobrem začetku poletnih dni je bilo TD Kanja s skupino
vezilj prisotno v Jablah na 15. srečanju ljubiteljev stare kmetijske
tehnike, kar dva dni so bile mojstrice pletiljk na prireditvi Dan jagod in špargljev na Bregu pri Litiji, na Vidovem sejmu v Lukovici,
polepšale so dvodnevno grajsko prireditev v Žužemberku, udeležile so se avgustovskega sejma v Podčetrtku ..., da ne govorimo o
prisotnosti na domačih prireditvah, kot so festival Trzinska pomlad,
Mednarodni folklorni festival, kjer so umetnine iz lesa prikazali
tudi rezbarji. Ti so bili seveda na srečanju, imenovanem Pod lipami, v Grobljah, v Kamniku ob počastitvi 100. obletnice rojstva
znamenitega Kamničana, mojstrskega rezbarja Maksa Berganta ...
Čeprav se barva poleti hitro suši, si slikarji s tem ne belijo glave.
Radi so v naravi in v družbi, in če dopušča čas, se pridružijo kolegom iz sosednjih društev, nedavno tudi mengeškemu Likovnemu
društvu na tradicionalni prireditvi Sprehod ob Pšati.
Posamezne skupine Turističnega društva so se predstavljale in
ustvarjale domala povsod po Sloveniji, tudi ob prazniku čipk v
Železnikih in Idriji.

V Podčetrtku na Lovrenčevem sejmu so 10. avgusta sodelovali
rezbarji, vezilje in Folklorna skupina Trzinka (Foto: Lojze Šmid)

Nekaj fotografskih utrinkov s poletnih dejavnosti Turističnega društva Kanja Trzin:
13. in 14. junija so trzinske vezilje predstavile dediščino vezenja
na grajskih dnevih v Žužemberku.

Na 2. dobenskem prazniku 8. septembra je bilo TD Kanja prisotno v polni zasedbi. (Foto: Arhiv TD Dobeno)

O svoji predstavitvi so zapisale zanimive vtise: “Obiska je bilo že v
soboto ogromno, nedelja pa je bila vrh dogajanj. Grajski gospodje,
preko devetdeset jih je bilo od vsepovsod, celo iz Poljske, Hrvaške
in seveda slovenskih krajev, so prišli pozdravit graščaka Žužemberškega. Opravljeni so bili grajskim časom primerno. Na grajskem
dvorišču so pripravili mečevanje, plese in različne igre. Dragi Trzinci, prihodnje leto se organizirajmo in si oglejmo ta grad, ki ga
sicer še obnavljajo, in zanimive grajske igre! Tja smo spet prisrčno
povabljeni. Letos je bilo super! Postrežba je bila seveda grajska,
v kleti kosilo v glinastih posodah z lesenimi žlicami, iz glinastih
vrčev se je točilo v glinene čaše. Hrano sta nosila dva moška na
nosilih, imenovanih trage, ženske pa so hrano delile. Seveda so bili
vsi oblečeni po srednjeveško. Res lahko rečemo, da za grajske dni
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TD Kanja na dnevih narodnih noš v Kamniku 8. in 9. septembra
(Foto: Z.Kosmač, L.Šmid)
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Kratke novičke iz PD

26. mladinski planinski tabor v Završnici
Letos si je nove gorniške izkušnje v Završnici (pod najvišjim vrhom Karavank) nabiralo 22 otrok, za katere je skrbelo 11 članov
vodstva tabora (vodniki PZS, mladinski voditelji, kuharica Rezka).
Več o taboru si lahko preberete v tabornem časopisu (pdf, 19,5
MB), ki ga lahko snamete z naslova: http://www.onger.org/depo/
mo/mpt2012/MPT2012_zavrsnica_tabor_casopis.pdf.
Planinski krožki na OŠ Trzin
Tudi v novem šolskem letu bo PD Onger Trzin na OŠ Trzin vodilo dva planinska krožka (PS Komarčki in PS Bose koze), pri katerih bomo spoznavali gorsko naravo, se učili varne hoje v gorah
in znanje nadgradili na pohodih PD Onger Trzin in se tako tudi
v živo spoznali z rastlinami, živalmi in lepoto slovenskih gora.
- PS Komarčki (planinski krožek za učence od 1. do 4. razreda):
četrtek ob 16.00 - 17.00
- PS Bose koze (planinski krožek za učence od 5. razreda naprej):
četrtek ob 17.00 - 18.00
S krožkom (je brezplačen), ki bo predvidoma potekal v geografski
učilnici OŠ Trzin pričnemo v četrtek, 4. 10. 2012.
Več informacij: Jaka Peternel (jaka.peternel@hotmail.com).
Športno-plezalni krožek na OŠ Trzin
Tudi v novem šolskem letu bo PD na OŠ Trzin organiziralo športno-plezalni krožek. Krožek bo potekal v veliki telovadnici OŠ
Trzin (plezalna stena). Na željo staršev in ob veliki podpori OŠ
bosta letos na voljo dva termina:
- športno-plezalni krožek za učence 1. triade: petek (ura še ni
določena)
- športno-plezalni krožek za učence 2. in 3. triade: ponedeljek
(od 16.30 do 18.30)
S krožkom za 1. triado (plačljiv, prispevek staršev še ni določen)
pričnemo v petek, 5. 10. 2012.
S krožkom za 2. in 3. triado (plačljiv, prispevek staršev še ni določen) pričnemo v ponedeljek, 1. 10. 2012.
Več informacij: Katja Pirc (katypirc@gmail.com) oz. Emil Pevec
(emil.pevec@gmail.com).
Ponedeljkova rekreacija za člane PD Onger
Tudi v letošnjem šolskem letu lahko člani PD Onger Trzin izkoristite možnost in se s planinskimi prijatelji rekreirate v telovadnici
OŠ Trzin. Rekreacija za člane našega društva bo na sporedu vsak
ponedeljek od 18.30 do 20.00 – začnemo pa že v ponedeljek,
17. 9.! Z igrami z žogo bomo krepili kondicijo, ki jo potrebujemo za gorska potepanja. Možno pa bo tudi plezanje na umetni
plezalni steni.
Prispevek posameznikov še ni določen.
Več informacij: 031 658 598 (Miha Pavšek)

Planinci
BN 2011 končno med nami
BN - Brezmejna Navkreberlazenja 2011 je knjižica Mladinskega
odseka PD Onger Trzin, v kateri je na 76 straneh zbran kratek
pregled aktivnosti MO in njenih članov v letu 2011 (predstavitev
MO PD Onger Trzin, pregled dogodkov v letu 2011, 1. zimovanje Pokljuka, 25. MPT Logarska dolina).
Če kdo slučajno ne bo prišel do tiskanega izvoda, mu še vedno ostane elektronska verzija (pdf, 24,8 MB), ki jo najdete na
naslovu:
http://www.onger.org/depo/mo/mpt2011/po_taboru/
BN2011web.pdf.
Delovne akcije markacistov na področju Krvavca
Letos so markacisti opravili veliko dela na planinskih poteh v pogorju Krvavca, za katere skrbimo Trzinci.
V dneh od 31. 7. do 5. 8. so v štirih ločenih akcijah markacista
– pripravnika Danilo in Andreja Oražem ter pomočnika Metod
Ciglar in Korel Kutoša poskrbeli za prenos dolgih in »nerodnih«
nosilnih stebrov, njihovo betoniranje in nameščanje smernih tabel (nove smerne table so sedaj na sedlu Razor, planini Dolga
njiva 2x, na razcepu za Kalško goro in Kalški greben).
10. in 11. avgusta pa je sledila velika delovna akcija na odseku
Kokrsko sedlo - Kalška gora - severna Škrbina, ki je opisana v
posebnem članku. Radovedneži pa lahko pokukajo še na spletno stran: http://www.onger.org/?mode=novica&menu=1&
id=1990.
Pa še to: Planinska zveza Slovenije skupaj z 276 društvi skrbi, da lahko vsako leto okoli 1,4 milijona obiskovalcev slovenskih gora na 9 tisoč kilometrih markiranih planinskih poti
nemoteno uživa naravne lepote in gorski mir ter se z razglednih vrhov vrača z novimi močmi in vtisi.
Pošljite SMS s ključno besedo »POT« na 1919 in prispevajte
1 EUR za obnovo planinskih poti.
Varovanje narave se prične doma (seminarska naloga)
Naša članica Tina Kralj se je lani udeležila 9. usposabljanja za
varuha gorske narave v organizaciji Komisije za varstvo gorske
narave pri Planinski zvezi Slovenije. Pod mentorstvom Dušana
Klenovška (JZ Kozjanski park) je nastala seminarska naloga z naslovom Varovanje narave se prične doma (Občina Trzin) (pdf,
716 kB). Zanimiv tekst je sedaj na voljo tudi na spletnih straneh
društva: http://www.onger.org/depo/narava/trzin/2011/Valentina_Kralj_MOKRISCA.pdf.
Dimež

Markacisti so se spet odrezali
Trzinski planinci, natančneje markacisti, smo bili delavni tudi to
poletje. Obnovitvena dela na planinski poti prek Kalškega grebena
zahodno od Krvavca, ki je v naši oskrbi, je 11. avgusta opravila
4 članska ekipa markacistov PZS pod vodstvom Alojza Pirnata,
seveda ob spremljavi kar 13-članske četice planincev našega PD
Onger. Domače škarje in platno je bilo v rokah naših najbolj zagnanih markacistov, zakoncev Andreje in Danila Oražma. Že v
petek pod večer smo prispeli na Kokrsko sedlo, da bi se zgodaj
naslednje jutro podali proti svojemu višinskemu delovišču. Na
grebenu nas je čakalo popravilo varoval in barvanje oznak, spodaj
pa še čiščenje ruševja na poteh čez Kalce in na Malo Kalško goro,
delo pa smo udeležencem primerno porazdelili med žensko, moško in mladinsko »sekcijo«.
Kamninski zdrs tik pod grebenom in zob časa sta načela nekaj ročnih in vrvnih klinov, mestoma potrgala jeklenico in še kaj prav na

odsev

13

Planinci

Glasilo občine Trzin
»Malem Triglavu«, kot imenujejo poznavalci ta del slikovite, a precej izpostavljene poti. Nekaj smo popravili, zamenjali, odvzeli ali
pa celo dodali, vse neuporabno in zastarelo pa odnesli do tovorne
žičnice na Kokrskem sedlu, s pomočjo katere je končalo na dolinskem smetišču »zgodovine«. Z delom smo zaključili malo pred 14.
uro, ko nas je tik pred hišnih pragom ujela prva »kontrolirana« ploha, še ena, malce bolj krepka, pa že tik nad spodnjo postajo tovorne žičnice v koncu, kjer smo imeli jeklene konjičke. Upamo, da
bodo varovala in poti čim dlje služile svojemu namenu. Več o akciji najdete na http://onger.org/?mode=novica&menu=1&id=1989
v okviru spletnih strani planinskega društva.
V imenu markacijske trinajsterice spisal:
Miha Pavšek

Po severnem grebenu nad Triglavskimi jezeri
pri znanem vikendašu hladno pivo in slastno kosilo » ala kart«. Po
več kot devetih urah hoje res ni bilo težko vsega pojesti; še dobro,
da nas ni bilo več ...
Tudi o tem podvigu najdete nekaj več, predvsem pa obilo Janezovih fotografij, na http://onger.org/?mode=novica&menu=1&id=1988
v okviru spletnih strani planinskega društva.
Skupaj spravil: oven-vodnik Miha (v imenu ovčic Janeza, Petra,
Sandre in Barbare)

Ultramaratonec Hilarij
Skubic v Trzinu
Na začetku zadnjega poletnega meseca, 4. avgusta, se je zbrala
peterica najbolj »gajstnih«, a trdno odločenih planincev za naskok
na Veliko ali Lepo špičje. Da na poti ne bo šale, smo spoznali
že po prevrnjenih kamnih (preverjeni krivec - medved!) med Krbulnikom in Ravnim dolom. Pod ostenjem špičja in na začetku
prečnice na Grivo nas je obiskala skoraj 2-tonska skalna lepotica
in odbrzela mimo nas. Točno opoldne je padel Plaski vršac (1872
m), slabo uro zatem pa še njegov nekaj metrov višji severozahodni sosed - Čisti vrh.
Po spustu v Trebiški dol smo se za slabi dve uri pridružili slovenski planinski »avtocesti«, ki nas je pod večer pripeljala do Zasavske koče na Prehodavcih. Zvečer je sledil za marsikoga najlepši
del izleta - večerni sprehod po »od zlatoroga« razbrazdanih okoliških apnenčastih podih. Kot da to še ni bilo dovolj, se nam je tik
pred mrakom izza oblakov pokazalo še večerno sonce.
Po bolj trdih prvih nedeljskih korakih smo se hitro dvignili nad
dolino Triglavskih sedmerih jezer(c), ki so bila letos zaradi suše
precej pod običajno gladino. Po okrog dveh urah hoje smo lahko
z vrha že obujali skalne spomine na pretekli dan in se spogledovali z našima včerajšnjima ciljema, ki sta bila tokrat globoko pod
nami. Sledil je adrenalinski spust po brezpotju z nekaj travnato-skalnatimi vložki in eno čisto pravo, na srečo pa le nekajmetrsko
grebensko plezarijo. Severno od Brda smo spet zapluli v bolj varne vode, a čakalo nas je še dolgo prečenje nad dolinama za Debelim in Gladkim laštom po južni obvoznici Plaskega Vogla. Po
njej smo prišli na Škrbino pod Travnikom (če boste na kakšnem
zemljevidu videli vrisano pot, je ta zgolj plod vaše bujne domišljije ...), pod katero smo prvič po nekaj urah hoje spet zasledili
potko. Ta je nižje v Travniški dolini izginila, a se spet prikazala
na njenem izteku nad planino Za skalo. Tu smo izcedili zadnjo
kapljico vode, pa saj sta nas že čez poldrugo uro čakala v koritu
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Slovenski ultramaratonec Radovan Skubic Hilarij je letos nameraval
izvesti nov zanimiv podvig, med katerim bi v dveh tednih prekolesaril vso Slovenijo in obiskal vse slovenske občine. Ob tem naj
bi županom predal pismo z opozorili na pomen varovanja okolja.
Akcijo 211 listov za zeleno Slovenijo je začel v petek, 31. avgusta,
na Geossu, središču Slovenije, kjer so ga na pot pospremili številni
privrženci in znani Slovenci. V prvih treh dneh je obiskal 48 občin,
med drugim tudi Trzin, kjer ga je sprejela občinska svetnica Milica
Erčulj. Ultramaratonec ji je predal zeleno sporočilo v obliki lipovega
lista, s katerim poziva k boljši povezanosti med ljudmi, k spoštovanju naravnih danosti domovine in človeških vrednot, ki so temelj
vsake zdrave in napredne družbe.
Žal je kolesarski glasnik povezovanja in skrbi za naravo naslednji
dan, v ponedeljek, 3. septembra, nesrečno padel in se poškodoval,
tako da je moral akcijo začasno prekiniti. Iz Kliničnega centra v Ljubljani je sporočil, da bo z akcijo nadaljeval, ko bo okreval.
MŠ

Že veste?
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Tudi na paraolimpijadi smo
imeli predstavnika
Na letošnji paraolimpijadi v Londonu je slovenske barve predstavljalo 22 športnikov invalidov, ki so nastopali v šestih disciplinah.
V vodstvu reprezentance pa je bil tudi tokrat naš rojak Aleš Kosmač, ki je paraolimpijce spremljal že na prejšnji paraolimpijadi
v Pekingu na Kitajskem. Kot zaveden Trzinec je Aleš, ki je tudi
trener vrhunskega strelca Franca Pintarja, v London spet ponesel
tudi trzinsko zastavo. Z Alešem bomo krajši pogovor naredili za
prihodnjo številko. Na paraolimpijadi pa je bil, kot povabljeni
gost, tudi trzinski rojak Jože Banfi, ki je prej nastopal na vrsti paraolimpijad in se je, kot smo v Odsevu že poročali, tudi z največjih
svetovnih tekmovanj vračal z žlahtnimi medaljami.

V okviru letošnjih dni evropske kulturne dediščine, ki poteka pod skupnim geslom
»IZKUŠNJA DEDIŠČINE«,
Občina Trzin in Turistično društvo Kanja Trzin
vabita trzinske rojake
(Trzince, ki so se izselili in zdaj živijo drugod), njihove partnerje ter tudi druge člane TD Kanja, občanke in občane na:
2. SREČANJE S TRZINSKIMI ROJAKI,
ki bo 22. septembra 2012.
Program srečanja:
Ob 10.30 uri sprejem in dobrodošlica pred Centrom Ivana Hribarja Trzin, Ljubljanska c. 12f
- ogled razstave v avli CIH in kolaža s posnetki Trzina v dvorani Marjance Ručigaj,
- turistični ogled Trzina,
- druženje v gostilni Narobe, Mengeška cesta 37- prispevek 10 EUR.
Informacije in prijave v CIH preko tel. 01 564 47 30 ali Jožica 031 668 615, Zinka 031 624 999 in
e-pošta info@td-trzin.si - www.td-trzin.si

Aktivnosti kulturnega društva izven sezone in oblikovanje nove

Dolgo modro poletje

Se spomnite španske mladinske nanizanke Modro poletje, poletnih dogodivščin skupine mladih, njihovih vragolij, prvih ljubezni? Njihove počitnice so bile krasne, a prekratke, prav kakor tudi
počitnice članov KUD-a Franca Kotarja, ki so se po koncu sezone razbežali na vse strani, konec avgusta pa so zaključek sezone
tradicionalno proslavili v avtokampu Katra v Vinici. Skupnega
vikend druženja ob Kolpi se je udeležilo okoli 15 članov, ki so
po dveh mesecih od zadnjega snidenja gledališki tabor že težko
pričakovali.
Dva člana mlajše zasedbe DS Miki miška pa sta se udeležila poletnih gledaliških delavnic v Izoli. Aleksandra Kmetič je obiskovala
delavnice osnov improvizacijskega gledališča ter Nejc Lisjak, ki
tudi letos ni odstopil od svojega glavnega žanrskega področja,
mjuzikla. Pet dni sta poglabljala svoje znanje s področja gledališke igre, osvajala nove igralske veščine ter se pripravljala na zaključno produkcijo, ki je bila na sporedu zadnji dan. Oba sta se
na odrskih deskah še posebej izkazala in s tem dokazala, da se
v manj kot enem tednu lahko naučiš marsikaj. Novo pridobljeno
znanje pa jima bo prišlo še kako prav tudi v letošnji sezoni.
Kulturno ustvarjanje Dramske skupine Miki miška v novi sezoni
2012/13 obeta vsaj dve novi predstavi, ki pa se bosta dodobra
razlikovali od njihovih prejšnjih. Premiero prve, Kraljična na zrnu
graha, si lahko obetamo sredi novembra, naslovno vlogo pa bo
odigrala Nina Novak Božič. Mladi gledališčniki so se v Kraljični

odločili uporabiti popularne stile oblačenja in jo tako modernizirali. Druga predstava, ki se je lahko nadejamo konec februarja, pa
je glasbena komedija Druščina, avtorja Stephena Sondheima. Štirinajstčlanska zasedba, v kateri so enakomerno razporejeni fantje
in dekleta, obljublja nepozabno gledališko doživetje. Druščina si
opredelitev »glasbena komedija« popolnoma zasluži – v njej bo
polno smeha in dobre glasbe, za pomoč pri ustvarjanju Druščine
pa so Miki miške povabili tudi režiserja mjuziklov Miho Alujeviča. Zgodba se dogaja v 70. letih prejšnjega stoletja. Govori o Robertu (Nejc Lisjak), ki se pri svojih petintridesetih letih upira resni
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zvezi, poroki pa sploh, in o njegovih prijateljih, petih poročenih
parih, ki se na zabaven način prebijajo skozi raznorazne probleme, ki so posledica krize srednjih let. Predstava je konceptna –
prizori se ne odvijajo kronološko in se med seboj ne navezujejo,
vseeno pa se da iz njih jasno razbrati sporočilo predstave.
Odrasla gledališka skupina je k sodelovanju ponovno povabila
režiserko Tatjano Peršuh, v simbiozi s katero so ustvarili prejšnji
dve predstavi – Fizike in Lov na čarovnice, in se perfektno ujeli
v ritmu kreativnega ustvarjanja. Teksti, s katerimi skupina simpatizira, tudi tokrat niso naklonjeni najlažjim žanrskim zvrstem –
spogledujejo se bodisi z znanstveno fantastiko, bodisi s klasično
dramsko uprizoritvijo ali pa svoje temelje iščejo v intrigantnih,
srhljivih ali kako drugače zanimivih filmskih stvaritvah, celo v
spektaklih. Kakšen bo končni izbor in kaj natančno si bo domača
publika lahko premierno ogledala čez dobre tri mesece, bo kmalu
znano. Glede na povečano število igralcev pa se zna zgoditi, da
bo trzinska publika v novi sezoni pasla oči na dveh predstavah za
odrasle, saj je ustvarjalna moč kulturnega društva, kljub temu da

so zaradi službenega odhoda glavnega igralca predstave Lov na
čarovnice Roka Tkavca začutili krajšo krizo, na vrhuncu.
Kar se tiče preostalega programskega ustvarjanja trzinskega KUD-a, pa je potrebno omeniti sodelovanje z Valič teatrom, ponovno
sodelovanje s KD CUT! in pa pripravo gledališkega abonmaja,
k vpisu katerega boste kmalu vabljeni. Abonma bo kombinacija
skupno šestih izredno kvalitetnih predstav ljubiteljskih gledališč
in predstav profesionalnih gledališč. V prodaji bo ponovno tudi
kontni račun – določeno število zakupljenih vstopnic, za katerekoli predstave v organizaciji kulturnega društva. Gledališki abonenti bodo hkrati tudi abonenti potopisnih predavanj, ki bodo
tudi v novi sezoni potekala enkrat mesečno, praviloma zadnji
torek v mesecu. Obetata se še dve otroški predstavi, zanimiv natečaj, miklavževanje in nekaj decembrskih proslav, pa bo leto
okoli, sezona 2012/13 pa se bo nadaljevala tja do maja, ko bo
ponovno čas za pomladna rajanja, taka in drugačna.
Brigita Ložar

Kulturoskop - Koledarčke iz žepov!
DATUM

KAJ?

ZVRST

VSTOP

KJE?

nedelja, 23.9.2012
ob 20.00 uri

Valič teater:
SREČNO LOČENA

Komedija, premiera

15,00 EUR
vabilo, premiera

Kulturni dom Trzin

torek, 25.9.2012
ob 20.00 uri

Urban Gradišar:
PERU, BOLIVIJA, ČILE

Potopisno predavanje

2,00 EUR
za avans kupce abonmaja 2012/12
brezplačno

Kulturni dom Trzin

nedelja, 30.9.2012
ob 19.00 uri

Valič teater:
SREČNO LOČENA

Komedija

15,00 EUR

Kulturni dom Trzin

ponedeljek,
1.10.2012 od
12.00 ure

VPIS gledaliških abonmajev
- začetek

Izid abonmajske zloženke

42,00 EUR za 6 predstav + 6 potopisnih predavanj

info@kud-trzin.si
Kulturni dom Trzin

torek, 23.10.2012
ob 20.00 uri

Darja Tadič:
VENEZUELA

Potopisno predavanje

2,00 EUR
abonenti brezplačno

Kulturni dom Trzin

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

BL

Poletno volčje branje
Poletje in počitnice so že krepko za nami, pa vendar spomin na
poletno branje za marsikoga še ni zbledel – morda tudi zato, ker
ga povezujemo z »odklopom« od vsakdanjika in se vsaj začasno
izognemo večnemu spopadu s časom, ki postane manj toga kategorija, bolj prožna in osebna. Zdi se, da Newtonov absolutni čas
enostavno nima vpliva na poletno volčjo lakoto po knjigah. Tatjana, Juš in Nejc so si jo potešili z obsežnim napol avtobiografskim
romanom Volčji totem, kitajskega avtorja Lü Jiamina, ki ga je
napisal pod psevdonimom Jiang Rong.
»Poletni dopustniški dnevi so za marsikoga tisto obdobje v letu,
ko lahko brez slabe vesti v roke vzame knjigo in ob branju preživi
celo nekoliko daljši del dneva. Med številnimi naslovi z različnih priporočilnih seznamov najdemo knjige različnih žanrov za
tako rekoč vse okuse; marsikatero literarno delo s teh seznamov
z veseljem vzamem v roke. Ne vem zakaj, vendar mi najpogosteje v spominu ostanejo knjige, ki jih preberem med počitnicami.
Morda zato, ker jih včasih s sinovoma izmenično beremo kar na
glas … Za te prijetne skupne trenutke izbiram predvsem knjige
potopisne, zgodovinske ali biografske narave; dela, ki s svojo
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vsebino in stilom lahko navdušijo tudi res da vedoželjna, vendar
izbirčna mladostnika. Najpogosteje prebiramo dela s starejšo letnico izida, občasno poskusimo svoja pričakovanja potešiti tudi z
novejšimi knjigami. Ko smo se danes pogovarjali o tem, katero od
prebranih knjig bi priporočili sokrajanom za počitniško branje,
smo se odločili za avtobiografski roman Volčji totem (Jiang Rong:
Volčji totem, prevod Andrej Stopar, Mladinska knjiga (zbirka Roman), Ljubljana, 2009).
Čeprav sem roman v počitniško torbo položila z mislijo, da
bomo neprebranega prinesli nazaj (knjiga ima kar 634 strani),
se to ni zgodilo. Kljub dejstvu, da vsi neskončno uživamo v
različnih obmorskih aktivnostih, je bilo prebiranje »totema« v
urah med opoldansko pripeko popolni užitek, ki se mu kljub
izčrpanosti nismo odrekli niti v poznih večernih urah. Roman
je napeta, napol avtobiografska pripoved o skupini študentov in
Chenu - pripovedovalcu, ki jih ob koncu šestdesetih let pošljejo
v Notranjo Mongolijo med nomade, ovčerejce in konjerejce.
Knjiga opisuje odnose med nomadi in priseljenci, živalmi in ljudmi ter naravo in civilizacijo. Ob prebiranju smo si izoblikovali

Knjige in šah

Glasilo občine Trzin
predvsem podobo Mongolov, ljudstva stepe in pustinje, potomcev Džingiskana ter podobo in pomen volkov, spretnih in potrpežljivih mojstrov vojskovanja, ki jih avtor v knjigi predstavlja
in povezuje z zgodbo kitajskih študentov, ki so jih preselili med
mongolske nomade…

Naj niti tečejo naprej!«
Naj konec poletja ne pomeni tudi konec »poletnega« branja. Najdite čas in nam za knjižne niti napišite kakšno lepo misel ali podelite z nami vam ljubo zgodbo.

Prijetno branje v upanju, da bo »Volčji totem« s povednim prikazom življenja v mongolskih stepah polepšal tudi vaše »popoletne« dni!

Knjižno nitkarski pozdrav,
Nataša Pavšek
knjizne.niti@gmail.com

Črno-bela polja so oživela
Šahisti že pred koncem avgusta, medtem ko šolarji in z njimi
marsikdo še brezskrbno uživajo počitnice, naredimo prvi korak
v novo »delovno« sezono. Naši sosedje iz Vira pri Domžalah že
vrsto let predzadnjo avgustovsko soboto prirejajo tradicionalni
turnir Sahara Open, takoj naslednji dan pa jim Trzinci sledimo
s svojo prireditvijo.
Letos je najbrž tudi huda vročina povzročila, da udeležba ni
dosegla pričakovanega števila. Na dvorišču nekdanje občinske
stavbe se je v senci šotora, ki so ga, kot vedno, na prošnjo in
pobudo Boruta Bajca postavili prizadevni člani domačega smučarskega društva, zbralo 29 šahistov. Naš dolgoletni sponzor,
PECOS PUB, je ob koncu tekmovanja, ki se je odvijalo skozi
devet kol, poskrbel za okusen golaž, tako da je bil zaključek tudi
za tiste, ki si niso priborili nagrad, prijeten. Zaslugo za regularen in brezhiben potek turnirja si delita domači šahovski sodnik
Andrej Kmetič in Franci Košir iz Domžal, ki sta družno speljala
organizacijo celotnega tekmovanja.
Ob koncu naj navedem še šahiste, ki so se tokrat najbolje odrezali v razmeroma solidni konkurenci. Zmagovalec s samo enim
oddanim remijem je postal Dušan Čepon, pol točke za njim je
zaostal Marjan Črepan. Tretje mesto je pripadlo Mateju Keršiču,
odlično peto mesto pa je osvojil najboljši Trzinec Nesib Jukan.
Zelo dobro sta se odrezala tudi neumorni Borut Bajec in predsednik kluba Slavko Mlakar na desetem oz. dvanajstem mestu.
Od domačinov so nastopili še I. Rojs, J.F. Štefe, J. Andlovic in
I. Varga.

Omeniti moram še »avanturo«, ki si jo je privoščil naš član Vinko
Urbanc pretekli mesec. Sam, predvsem iz ljubezni do kraljevske igre ter želje po pridobivanju mednarodnih izkušenj, se je
odločil in podal z avtom na tisoč petsto kilometrov dolgo pot v
Kaunas (Litva), kjer je potekalo evropsko seniorsko prvenstvo.
Med sto tremi udeleženci je s polovičnim izkupičkom v devetih
kolih zasedel 60. mesto. Naslov evropskega prvaka je osvojil ruski velemojster Nikolaj Puškov pred nam bolj znanim Viktorjem
Kuprejčikom.
Tako, uvodno poglavje sezone je za nami, in medtem ko berete
te vrstice, že poteka naše prvo jesensko moštveno tekmovanje,
o katerem bom poročal v naslednji številki.
Andrej Grum

Svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo
Svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo bo od 7. do 19. novembra 2012 v Mariboru.

Kmetič (rating 1764), Jan Ocepek (rating 1679), Filip Bojko (rating
1853, IV. kategorija) in Jakob Vid Štruklec (rating 1628).

»To bo izjemen dogodek za Maribor. Ne samo zaradi gospodarskih učinkov, temveč tudi zaradi drugih socialnih učinkov, ki
niso neposredno merljivi. Za vsakega mladega šahista iz množice
1.500-tih, ki bodo odigrali več kot 9.000 partij, je sodelovanje
na svetovnem prvenstvu svojevrstna priložnost, ki bo zagotovo
vplivala na njegovo nadaljnjo športno kariero. In ne nazadnje, to
je izjemen dogodek za vso Slovenijo, in je prav gotovo primerljiv s šahovsko olimpijado, ki smo jo pred desetletjem gostili na
Bledu.« (Milan Zver, evropski poslanec in predsednik organizacijskega odbora).

Za donacijo vsakega najmanjšega zneska bomo izredno hvaležni,
saj bomo le tako lahko omogočili udeležbo na svetovnem šahovskem prvenstvu. Vaše donacije lahko nakažete na TRR : 023010091867405. Sklicna številka: 0020-2011 Športno društvo Loka-šahovska sekcija.
O naših uspehih vas bomo obveščali in se vam vljudno zahvalili.
Upamo, da bomo našim odličnim šahistom lahko omogočili to
enkratno udeležbo in priložnost!
Najlepše se vam zahvaljujemo za kakršnokoli pomoč!

Iz našega malega TRZINA in MENGŠA se je pet igralcev kvalificiralo za svetovno prvenstvo: Val Kmetič (lansko leto je bil na
svetovnem prvenstvu v Braziliji, rating 1870, IV. kategorija), Anej

Marjan Ocepek in Simona Pirc Jenko
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Turistično društvo Kanja vabi na delavnice
Turistično društvo Kanja v novem šolskem letu spet organizira
delavnice. Tako vabijo: vezilje, rezbarji in folkloristi.

zanima, vabijo v njihove vrste vsak torek od 17.00 do 18.30 v
osnovno šolo Trzin /tehnična učilnica/.

Vezilje bodo z delavnicami začele v oktobru. Vse, ki jih zanima ročno vezenje, vabijo, da naj se jim pridružijo v šoli vezenja, ki bo potekala ob ponedeljkih ob 16. 30 v prostorih Centra Ivana Hribarja (Ljubljanska 12 F Trzin). Prvič se bodo sešle v ponedeljek, 1. oktobra.

Folklorna skupina Trzinka začenja z rednimi vajami v četrtek,
27. septembra. Skupina vabi v svoje vrste ljubitelje folklore, da
se ji priključijo. Vaje bodo vsak četrtek od 20.00 do 21.30 v mali
telovadnici osnovne šole Trzin.

V torek, 2. oktobra 2012, ob 17.00 bodo začeli z rednimi tedenskimi delavnicami ljubitelji rezbarstva. Vse, ki jih rezbarstvo

INFORMACIJE O DEJAVNOSTIH TD KANJA, TUDI ZA DELAVNICE, SO DOSTOPNE na www.td-trzin.si.

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka in darilo Občine Trzin
Spoštovani starši novorojenčkov!
Vse, ki bi želeli dobiti darilo ali enkratno denarno socialno pomoč ob rojstvu otroka, pozivamo, da nas obvestite o izbiri darila
ter vložite vlogo za enkratno denarno socialno pomoč ob rojstvu
otroka. Vloga se nahaja na spletni strani ( www.trzin.si ) ali v
vložišču Občine Trzin.
Rok za vložitev vloge je 3 mesece od dne otrokovega rojstva.
Vlogo vložite na naslov Občina Trzin, Mengeška cesta 22,
1236 Trzin.
Do enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka je po
sprejetem Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti
do občinske socialne pomoči (Uradni vestnik Občine Trzin, št.
4/2012) upravičena družina, ki na Občino Trzin poda vlogo za
dodelitev pomoči in njihovi skupni dohodki, ki so osnova za izračun dohodnine, ne presegajo 1.669,17 EUR bruto mesečno na
družinskega člana.

Upravičenec je eden od staršev novorojenca, ki ima skupaj z novorojencem na dan vložitve vloge stalno prebivališče v Občini
Trzin. Upravičenec nima pravice zahtevati denarne pomoči, če
prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini.
Višina enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka znaša
208,65 EUR.
Starši novorojenih otrok lahko zaprosijo tudi za eno od naslednjih
daril, ki so na ogled na vložišču:
- enoletna naročnina na eno od izbranih revij: Mama; Moj malček
ali
- eno od knjig: Moj prvi album; Otrokovo prvo leto; Otroci, otroci;
Otroške bolezni; Z otrokom lahko sodelujete; Kompetentni otrok.
V primeru, da katera od revij oz. knjig pri ponudniku ni na voljo,
se lahko staršem ponudi drugo revijo oz. knjigo.
Za dodatne informacije smo vam na voljo osebno v času uradnih
ur ali na telefon: 01/564-45-44.

Zahvala

14. avgusta nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, brat in
dedek

JANEZ COTMAN
Ob tej prezgodnji in boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki
ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Še posebej se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam ob njegovi težki bolezni kakorkoli pomagali in stali ob strani. Iskrena hvala PGD Trzin
in vsem gasilcem iz okoliških društev, Združenju Sever, veteranom
vojne za Slovenijo. Iskrena hvala za lepe poslovilne besede, g. župniku za obred, in hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče, maše
in druge darove.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala!
Vsi njegovi
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Vremenski »take mamo tlake« do konca in naprej …
povzetke (društveni »funkcionarji« so že in bodo tudi še v prihodnje
prikrajšani za »mastne« honorarje…). Celotne prispevke in dodatna
gradiva pa si boste lahko (brezplačno) prebrali le na ekskluzivnih
spletnih povezavah. Tam boste našli celotne objave, torej tudi tisti
del, ki morda komu ni po godu ali pa je zgolj za »dušo in srce« ter ne
nazadnje za dvig samozavesti in pameti. Na ta način bomo privarčevali že za kakšen dodaten kvadratni meter predvolilnega asfalta,
novo luč javne razsvetljave ali varčno sijalko ali pa vsaj za sejnino
udeležencev morebitne izredne seje. Poiskati moramo le še ustrezen
spletni naslov, zbiranje predlogov se je že začelo …

Takole pa se vidi iz Trzina proti prestolnici in Krimu v ozadju. Bomo še
kdaj leteli tako visoko? (Foto: T.M.)

Takole, drage in dragi moji, poletja je konec in pika, na zahodu pa
spet nič novega. No, nekaj bolje je pod Ongrom in okrog njega,
pa vendarle se dogaja precej manj kot pretekla leta. Tudi glasilo, ki
je pred vami, je spet pri starem tiskarju z novimi cenami in krajšim
obsegom. Končno smo spoznali, da ima tudi rast omejitve, najbolj
pa so se ušteli tisti, ki so delali načrte (berite: jemali kredite) na
temelju prejšnjih trendov in sedaj nimajo kje jemati. Nekaj pa je
še vedno takih, ki lahko vedno kje vzamejo, če ne drugače, pa
na račun drugih. Vremenska rubrika seveda ni namenjena analizi
domačih likvidnostnih težav, vendar se včasih zdi, kot da se nam
še vreme posmehuje in v letošnjem poletju se tega občutka kar
nekako ne moremo znebiti. Vročina in za večino žal tudi dopust
sta za nami, učenci in dijaki so v (vse bolj oguljenih) šolskih klopeh, vreme spet na teh straneh in – v glavnem – vsi zaenkrat še na
vajetih. Nekaj časa smo vas pustili z vremenom pri miru na račun
poletnega mrtvila, sicer pa - razen pasje vročine – v letošnjem poletju nismo imeli kaj vremensko posebnega, vsaj tak je splošen vtis.
Sušno poletje je prineslo za seboj tudi »čas suhih krav«, pa čeprav
smo imeli obilje toplote in sonca, prve nekajkrat celo preveč. Obilje
pa ni vedno dobro, kar se je do sedaj že večkrat pokazalo in potrdilo. Preobilni smo bili letos tudi odsevovci, zato moramo biti v nadaljevanju, natančneje v številkah glasila, ki so nam ostale do konca
leta, krajši. Če kje, potem lahko varčujemo pri tovrstnih nepotrebnih
stroških. To je ne nazadnje celo v skladu s trenutnimi splošnimi razmerami, kjer prevladuje podajanje kratkih in jedrnatih informacij s
poudarkom na tistih, ki ne vznemirjajo občanov oziroma državljanov, še manj pa njihove »vladarje«. Dobro je, da smo avtorji prispevkov v Odsevu »fleksibilni«, zato bomo do konca leta objavljali le

Jutranja meglica že opravlja svojo okrasno jesensko vlogo, zato
nam v tem mesecu še ni v nadlogo, saj zjutraj hitro izgine. Precej
bolj nadležna je bila letošnje poletje že omenjena vročina. Po
vročini, suši in trajanju sončnega obsevanja smo imeli drugo najtoplejše poletje v zadnjem poldrugem stoletju (!), takoj za letom
2003. Meteorološko poletje 2012 (trimesečje junij – avgust) so
zaznamovali kar štirje vročinski valovi – prvi že sredi junija, drugi
konec junija in prvo dekado julija, tretji konec julija in v začetku
avgusta ter zadnji, četrti, v drugi polovici avgusta. Najvišje dnevne temperature zraka so se že med prvim vročinskim obdobjem
približale 35 stopinjam Celzija, kasnejši valovi pa so to vrednost
večkratno in na številnih merilnih mestih zlahka presegli. Tako
kot lani smo tudi letos v Trzinu izmerili najvišjo dnevno temperaturo zraka konec avgusta, natančneje 22. 8., ko je bilo skoraj 36
stopinj Celzija. Imeli smo kar 32 vročih dni, ko je najvišja dnevna
temperatura zraka presegla 30 stopinj Celzija (dodatnega pa že v
maju!) oziroma kar dobro tretjino vseh poletnih dni!
Resnici na ljubo pa je jesensko sušo zadnji dan meteorološkega
poletja ublažila 60 litrska deževna pošiljka, ki pa jo vremenski statistiki uvrščajo že k jesenski moči. Dnevno oziroma 24 urno količino
padavin namreč odčitavajo vsako jutro ob 7. uri (Sončevi, da ne
bo pomote …) za pretekli dan. V 21 nevihtnih dneh smo imeli le
dvakrat opravka s točo, 11. 7. je merila v premeru 1,5 centimetra.
Nekaj več kot 360 litrska »doza« poletnih padavin se zdi morda
komu obilna, a pomeni le slabe tri četrtine dolgoletnega povprečja.
Če nimate doma »šterne« ali pa ste ob Pšati, so vaše vrtnine to poletje tenko piskale. Nekaj takega nam obetajo tudi za jesen in zimo,
ko naj bi imeli bojda opravka s celo »vročimi« dnevi. Vzrok temu je
menda ta, da so se sindikati (končno) nehali ukvarjati z ozimnico.
Mi se bomo z vremenom še naprej ukvarjali, ne glede na to, kakšno
to bo, in vam poročali o vseh zanimivostih prav vsakokrat, ko se bo
proti večeru postopoma stemnilo vse do nižin …
Trzinčanov Miha, občinski vremenski svetnik

Padavine - junij
(v mm oz. l/m2)
121

Padavine - julij
(v mm oz. l/m2)
70

Padavine - avgust
(v mm oz. l/m2)
84

Padavine - poletje 2012
(v mm oz. l/m2)
275

Škofja Loka

117

88

73

278

Domžale

153

87

68

308

Ljubljana Bežigrad

130

113

66

309

Grosuplje

140

70

127

337

Brezje pri Tržiču

119

154

65

338

Komenda

164

66

111

341

Trzin

191

95

76

362

Vrhnika

181

63

136

380

Radomlje

198

87

124

409
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Preglednica: Padavine po mesecih in skupno v meteorološkem poletju 2012 na širšem območju Ljubljanske kotline (Viri: ARSO, Slovenski meteorološki forum, Vremenski forum ZEVS, trzinski Vremenko).
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Posnetki Trzina iz zraka (foto: Primož Hieng)

