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močvirje izkoriščevalskih nesposobnežev 
ali celo pokvarjencev. Večina skuša priti 
na vodilne položaje zaradi lastnih koristi 
tako, da blati, obtožuje in daje v nič svo-
je nasprotnike. Ko so volitve za njimi, pa 
trgujejo pod mizami in tako ali drugače 
z nečednimi posli utrjujejo svoj položaj. 
Slovenija že dalj časa ni več socialna dr-
žava, prijazna tudi običajnim ljudem.

Imeli smo tudi lokalne volitve. Čeprav se 
je v Trzinu predvolilno obračunavanje 
začelo precej pred uradnim začetkom 
volilne tekme, so tokrat volitve minile so-
razmerno strpno. Zdaj novo vodstvo spo-
znava, da je bilo precej lažje obljubljati, z 
ne preveč polno blagajno pa bo obljublje-
no težje uresničevati. Vseeno bo ena od 
novoletnih želja, ki jih bomo napisali na 
listke in položili pod okrašeno občinsko 
jelko, ta, da bi bilo novo trzinsko vodstvo 
bolj složno in bolj učinkovito kot prejšnje 
ter da bi znalo tudi z manj denarja za naš 
kraj narediti kar največ, tako da bi bil Tr-
zin še naprej najuspešnejša, najbogatejša 
in najpametnejša občina, sploh občina, v 
kateri bomo še naprej radi živeli in delali. 

Časi temu v državi niso najbolj naklonje-
ni, saj se krč gospodarskih težav še nada-
ljuje. Razkorak med revnimi in bogatimi 
je vse večji in vse več ljudi polzi proti 
naraščajoči večini revnejših. Prav želja, 
da bi se končno le izvili iz gospodarske 
krize, bo verjetno tista, ki jo bomo z naj-
večjimi črkami izpisali med novoletnimi 
željami. Pravijo, da upanje umre zadnje. 

Obračam liste letošnjega koledarja. Le 
še nekaj strani je praznih. Imam sicer za-
znamke za nekatere napovedi, večinoma 
veselih dogodkov, a koledar je že skoraj 
poln. Potem bomo pred novim, namišlje-
nim začetkom. Na letnici bomo dodali 
novo številko in vse bo bolj okroglo. Ži-
vljenje bo sicer teklo običajno naprej, pa 
vendar bomo rekli, da gre za novi čas, 
novo obdobje. Že popisani listi govorijo, 
da si bomo to leto zagotovo zapomnili 
kot mokro leto, z veliko sivih oblakov, 
požledom in drugimi vremenskimi ne-
všečnostmi, ki pa so Trzin k sreči bolj 
ali manj le oplazile. To je bilo tudi leto 
volitev. Kar naprej smo izpolnjevali svojo 
državljansko pravico ali dolžnost, še bolj 
pogosto pa smo morali poslušati obljube 
in načrte najrazličnejših kandidatov, ki so 
gradili gradove v oblake, a se po tistem ni 
nič bistvenega izboljšalo. Politiki niso ra-
zumeli sporočila tako rekoč vseh volitev: 
ljudje imajo dovolj pokvarjenih, goljufi-
vih, neučinkovitih in egoističnih politi-
kov! Želijo si poštenih voditeljev z vizijo, 
ki so sposobni potegniti slovensko gospo-
darstvo iz težav, in ki ne stremijo po obla-
sti le iz želje po lastnem okoriščanju. Žal 
so takšni vse bolj redki in hitro potonejo v 

In prav je tako! Moramo upati, verjeti in 
želeti izboljšave. Pri tem moramo tudi 
sami, po svojih močeh pomagati, da bi 
razmere izboljšali. 

A konec decembra je vseeno čas, ko 
skušamo iztekajočemu se letu dati kar 
najboljše spomine, popraviti »umetniški 
vtis« ali izpolniti tisto, kar smo že dolgo 
odlašali. Pisane lučke, lepi svetlikajoči 
okraski, prezgodnje božične jelke, dobro-
te, lepe okrasitve izložb in trgovin nam 
pomagajo, da pričaramo lepše praznič-
no vzdušje in v nas prebudijo prvinske, 
otroške radosti in občutke veselja. Zakaj 
pa ne?! Tudi če je bilo to leto večinoma 
sivo, je lahko konec svetal in razposajen! 
Naredimo še kaj zase, za svoje družine 
in svoje bližnje. Spomnimo se tudi tistih, 
za katere kar nismo našli časa, posebej pa 
bodimo pozorni do tistih, ki jim ni dano 
to, kar mi lahko skoraj nezavedno uživa-
mo. Spomnimo se bolnih, ki so žalostni, 
tako ali drugače hendikepirani. Če jim 
bomo poklonili vsaj trenutek svoje pozor-
nosti, košček svojega srca, jim bo lepše, 
pa tudi mi se bomo bolje počutili. Prav-
zaprav bomo nagrajeni, saj kdor daje, 
tudi dobi! Naj bo konec tega leta lep za 
vse, prihodnje leto pa naj bo leto, ko se 
bodo izpolnjevale želje, ko bomo slabe 
čase pustili zgodovinarjem, da jih po svo-
je ovrednotijo. V tem letu smo se nekaj 
naučili, zato smo lahko močnejši in bolje 
pripravljeni na nove izzive. Potrudimo 
se, da bo naša domovina spet naklonjena 
tudi ljudem, ki niso »pri koritu«. Naj bo 
leto, ki prihaja, res srečno, polno uspehov 
in zadovoljstva, naj potisne v kot vse ne-
gativne energije, misli in dejanja. Bodimo 
pozitivni in si delimo dobro!

Člani uredništva Odseva vsem bralcem 
želimo, da bi bili vse leto 2015 še bolj 
veseli in zadovoljni, kot so zdaj!

Urednik

Naj bo srečno!

Uvodnik

Slika na naslovnici
Naj se želje uresničijo!

Foto: Miro Štebe
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Delo na Občini se po spremembah, ki so 
jih prinesle zadnje lokalne volitve, počasi 
vrača na običajne kolesnice. Zdaj največ 
pozornosti posvečate pripravi proračuna 
za prihodnje leto. Ali ne gre le za reba-
lans, saj so predlog proračuna pripravljali 
že v prejšnjem mandatu?

Proračun se pripravlja na dve leti, ker je 
tako lažje zaradi različnih predpisov, po-
godb, klavzul itn. Začeli smo tako rekoč 
na novo, saj je bil prejšnji proračun sesta-
vljen za obdobje 2013, 2014, mi pa smo 
zdaj pripravili predlog proračunov za leti 
2015 in 2016; tik pred izidom Odseva 
smo opravili že prvo branje. Pri sestavi 
predlogov smo upoštevali smernice, ki jih 
je pripravil Občinski svet občine Trzin v 
prejšnjem mandatu. Pri tem moram izpo-

staviti projekt nadgradnje Centralne či-
stilne naprave Domžale – Kamnik, ki bo 
v prihodnjih dveh letih Trzin veljal preko 
milijon evrov, 700 tisoč evrov bo pri tem 
prišlo iz dobička CČN iz prejšnjih let, 
kar pomeni, da je CČN tudi gospodarsko 
uspešna. Vsekakor pa bo financiranje nad-
gradnje CČN pomembna postavka v prora-
čunu. Pri sestavljanju proračuna in načrto-
vanju naložb se zdaj srečujemo s težavo, 
zaradi katere verjetno boli glava vse župa-
ne, saj ne vemo, kakšno povprečnino nam 
bo določila država. Od višine povprečnine 
je namreč odvisno, koliko denarja lahko 
načrtujemo za naložbe. Po enem od pre-
dlogov naj bi jo zmanjšali za 60 evrov, to 
je za 10 odstotkov, kar bi bilo nevzdržno 
s strani financiranja, problem pa je tudi že 
pri sami postavitvi proračuna. 

Pri nadgradnji CČN bi morali vseeno do-
biti tudi evropska sredstva iz kohezijskega 
sklada. Kako zdaj kaže s tem denarjem?

Ker pogodba še ni podpisana, so stvari še 
precej nejasne. Ponovno smo dobili za-
gotovila, da naj bi bil projekt vključen v 
kohezijska sredstva, glede na vse varče-
valne in druge ukrepe nove vlade pa v ta 
denar ne bom verjel, dokler nam ga vlada 
ne nakaže. 

Na vseh koncih poslušamo o varčeval-
nih ukrepih. Zdaj so precej pozornosti in 
nezadovoljstva, vsaj med Mariborčani, 
izzvali načrti za varčevanje v njihovi me-
stni občini, s katerimi namerava Občina 
odpovedati finančno podporo številnim 
uveljavljenim dejavnostim in prireditvam 
v štajerski prestolnici. Ali lahko kaj takega 
pričakujemo tudi v Trzinu?

Imamo srečo, da ima Trzin zdrave finan-
ce. Že več let se Občini ni bilo treba za-
dolževati. Razpoložljiva finančna sredstva 
bomo zdaj nekoliko prerazporedili, kar se 
pa naložb tiče, pa se jih bomo lotili verje-
tno v nekoliko manjšem obsegu, lotevali 
pa se jih bomo tudi počasneje, z večjim 
zamikom, kot smo sprva upali. Predvsem 
moramo najprej videti, kako bo vlada do-
ločila povprečnino in kako bo s prilivom 
soinvesticijskih sredstev, na primer za po-
sodobitev CČN. Na seji občinskega sveta 
smo dosegli dogovor, da bomo malo po-
čakali, da se zadeve izkristalizirajo, jasno 
pa je, da bodo morale nekatere naložbe, 
ki niso tako življenjskega pomena, malo 
počakati, da pridejo na vrsto. 

Kaj pa pričakujete od naslednjega leta?

Pričakujem predvsem dobro delo. Vseka-
kor bo potrebno zategovanje pasu, prav 

tako verjamem, da bomo uspešni tudi na 
različnih razpisih za sofinanciranja, saj 
je bil Trzin do zdaj, kar se tega tiče, kar 
uspešen. Trudili se bomo, da bomo še bolj 
uspešni, še bolj učinkoviti in da se bomo 
tudi v sedanjih težjih gospodarskih razme-
rah dobro odrezali. 

Katerih naložb pa se boste najprej lotili? 

Najprej se bomo lotili gradnje gasilskega 
doma. Potrebne so podrobne spremem-
be prostorskega načrta, da se bomo lah-
ko čim prej lotili tudi gradnje. Lokacija, 
kjer bomo dom gradili, je že izbrana, ta 
je v bližini križišča pri gasilnem domu. 
Ostala zemljišča so tudi večinoma že 
pridobljena. 

V kratkem boste zaključili že prvo nalož-
bo v vašem mandatu – dovozno cesto, ki 
bo industrijsko cono povezala z Dobravo.

Res je, vendar bo to odvisno od vremena. 
Kot vse kaže, bomo tam letos položili vsaj 
grobi asfalt, zaključili pa bomo, če ne prej, 
zagotovo v prihodnjem letu. Pridobili smo 
tudi sredstva za dokončanje ureditve Men-
geške ceste. 

Kako pa je s povezovalno cesto med cono 
in Mlakami?

Najprej je potreben dogovor z lastniki 
tamkajšnjih zemljišč. Uspel nam je že do-
govor za prve pogovore. Vendar želimo 
najprej urediti pešpot in cesto za kolesarje. 
Tisti predel bi morali tudi osvetliti z javno 
razsvetljavo. Problem je v strahu prebival-
cev Kidričeve, da bi njihovo cesto, če bi 
naredili povezovalno cesto med cono in 
Mlakami, ob konicah zatrpali s kolonami 
počasi premikajočih se vozil, kot se to do-
gaja na Jemčevi cesti. 

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.

Pogovor z županom Občine Trzin Petrom Ložarjem

Predvsem pričakujem dobro delo

Evropski denar za posodobitev CČN je za 
zdaj le obljubljen.
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Po statističnih podatkih o podeljenih doktorskih in magistrskih 
naslovih v petih letih (med 2009 in 2013), ki so predstavljeni v 
elektronskem biltenu za razvoj občin Zlati kamen, so številke za 
Trzin nedvoumne – iz naše občine pride največ novih doktorjev 
in magistrov znanosti na število prebivalcev. Tako je v Trzinu po 
lestvici, ki upošteva bolonjske doktorate, ne pa tudi magisterijev, 
v petih letih skoraj vsak stoti prebivalec prejel naziv doktor ali 
magister znanosti. Trzin se tako poleg največjega povprečnega 
bruto dohodka na prebivalca v Sloveniji ponaša tudi z laskavim 
naslovom »najpametnejša« občina.

Trzinu (8,12 oseb na 1000 prebivalcev ali 31 oseb je prejelo v ob-
dobju petih let akademski naziv) sledi Ljubljana na drugem (6,10) 
in, presenetljivo, gorska mikroobčina Solčava na tretjem mestu 
(5,80). V Sloveniji je v tem času prejelo podiplomski naziv 7.199 
oseb ali približno tri in pol na 1.000 prebivalcev.

Na dobro uvrstitev občine po tem »akademskem« kriteriju vpli-
va zagotovo razvitost, zlasti visoka raven življenjskega stan-
darda. Prav tako je pomembna tudi bližina glavnega sloven-
skega urbanega središča in tudi dobra prometna povezanost z 
Ljubljano. 

Lestvica: Novi doktorji in magistri znanosti v obdobju 
2009–2013 v slovenskih občinah

Ime občine število uvrstitev na 1000 
prebivalcev

uvrstitev

Trzin 31 41 8,12 1
Ljubljana 1710 1 6,10 2
Solčava 3 161 5,80 3
Log - Dragomer 20 63 5,53 4
Škofljica 47 29 5,08 5
Vrhnika 81 12 4,96 6
Brezovica 53 22 4,72 7
Vipava 24 49 4,38 8
Kranj 241 3 4,37 9
Radovljica 81 12 4,30 10
Škofja Loka 94 10 4,13 11
Idrija 49 27 4,10 12
Mokronog - Trebelno 12 96 4,06 13
Logatec 54 21 4,05 14
Postojna 63 19 4,01 15
Šempeter - Vrtojba 25 48 3,92 16
Domžale 133 6 3,90 17
Žirovnica 17 76 3,90 18
Maribor 432 2 3,87 19
Medvode 60 20 3,85 20

Število: novi doktorji in magistri znanosti (2009–2013). Upošte-
vali smo bolonjske doktorate, ne pa tudi magisterijev. Lestvica 
upošteva prvih 20 uvrščenih občin.

Zlati kamen meri tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: 
zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Gre za sistem spodbu-
janja in spremljanja razvoja na ravni lokalne samouprave. Projekt 
Zlati kamen pripravlja multidisciplinarna skupina sedmih stro-
kovnjakov iz različnih podjetij in ustanov. Metodologijo za izbor 
najboljše občine pripravlja raziskovalni konzorcij, ki združuje 
strokovnjake s slovenskih univerz.

Nataša Pavšek

S cest so odstranili ležeče ovire, saj bi bile v napoto pri pluže-
nju snega, s tem pa so omogočili dirkačem, da vozijo po notra-
nji Jemčevi cesti tudi preko 80 kilometrov na uro. Cesta je brez 
pločnikov in prehodov, po njej hodijo šolarji, ki so tako še bolj 
izpostavljeni na milost in nemilost voznikom. Najbrž bo tako do 
prve hude nesreče.
Kontrole pa ni!
Vsekakor bi bile boljše višje asfaltirane ovire, take, kot so na cesti 
od Loke proti Mengšu, kjer nihče ne dirja 80 kilometrov in več 
na uro. Kovinske ležeče ovire za divjake pač niso ovira, tudi ko 
so položene!

Tekst in foto: ZMAK

Najbogatejša občina tudi 
najpametnejša?

Ležeče cestne ovire

Že veste?

Želite ob koncu leta našim bralcem še kaj sporočiti?

Vsem Trzinkam in Trzincem želim čim bolj zdravo, uspešno, ve-
selo novo leto 2015. Z dobro voljo in zdravjem se da vse doseči.

Miro Štebe

Ležečih ovir ni.

Na izhodu iz industrijske cone že urejajo novo cesto.

Treking po Nepalu
Vabimo vas na potopisno predstavitev trekinga okoli Manasluja 
(8156 m) v Himalaji. Naš soobčan Marko Pavlišič bo utrinke s 
14-dnevnega trekinga predstavil naslednji mesec, in sicer v četr-
tek, 22. januarja 2015, v dvorani Marjance Ručigaj z začetkom 
ob 19.00. Predstavitev bo brezplačna.

Vabljeni!
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Na svoji drugi redni seji je Občinski svet občine Trzin najprej 
dopolnil svojo sestavo. Ker je Petru Ložarju, ki je bil na volitvah 
izbran v občinski svet kot svetnik, nato pa še za župana občine, 
ob prevzemu županovanja zaradi nezdružljivosti funkcij prene-
hal mandat občinskega svetnika, so morali izbrati nadomestne-
ga svetnika. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je Petru 
Ložarju po številu zbranih glasov na Listi za trajnostni razvoj – 
Tone Peršak in sokrajani sledil Anton Kralj, zato ga je Občinski 
svet občine Trzin po tem, ko so poslušali poročilo namestnika 
predsednice Občinske volilne komisije Antona Jerovška, potrdil 
za svojega nadomestnega člana. Občinski svet ima tako zdaj 
spet 13 svetnikov. V nadaljevanju seje so svetnice in svetniki 
potrdili ustanovitev in kasneje tudi sestavo delovnih teles ob-
činskega sveta. Seznam in tudi pristojnosti teh teles so nekoliko 
spremenjeni. Delo OS občine Trzin po novem dopolnjujejo in 
servisirajo: Odbor za gospodarske javne službe (predsednica 
Nuša Repše), Odbor za finance in premoženje (predsednik An-
ton Peršak), Odbor za gospodarstvo in kohezijo (Edward Justin 
Jerak), Odbor za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo (Alenka 
Marjetič Žnider), Odbor za okolje in prostor (Romeo Podlogar), 
Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitar-
nih društev (Anton Kralj), Odbor za kulturo, šport in dejavnost 
društev (Marjeta Zupan), Odbor za mlade (Miha Pančur), Komi-
sija za pobude, vloge in pritožbe (Peter Kralj), Statutarno prav-
na komisija (Milan Karče) in Komisija za informiranje, občinska 
priznanja, proslave in promocijo občine (Edward Justin Jerak). 
Delovna telesa imajo večinoma skupaj s predsednikom po pet 
članov, le v nekaterih so štirje člani. Župan občine Trzin Peter 
Ložar je nato občinski svet seznanil, da je za podžupana izbral 
Rada Gladka (SDS), kar so svetnice in svetniki soglasno podpr-
li. Ob zadnji, redni točki vseh sej občinskega sveta Vprašanja 
in pobude svetnikov je občinskega svetnika Romea Podlogarja 
zanimalo, v kateri fazi je gradnja oz. dokončanje pločnika ob 
Mengeški cesti. Župan je povedal, da so za dokončanje prenove 
Mengeške ceste že dobili vsa gradbena dovoljenja in tudi dovo-
ljenje za zaporo ceste, ko bodo urejali še preostali del cestišča 
in hodnike ob njem. Zaradi zimskih razmer ni smiselno, da bi 
z deli kar začeli, dela pa naj bi opravili v prvih pomladnih me-
secih, predvidoma do 15. aprila prihodnje leto. Župan verjame, 
da zapletov ne bo, saj so pridobili tudi že vsa soglasja, ob tem 
pa je še omenil, da na Občini računajo, da bo že letos urejen 
uvoz in izvoz iz obrtno-industrijske cone. Kar pa se tiče pločni-
kov ob Mengeški cesti, pa je Peter Ložar še pojasnil, da država 
zahteva, da na križišču Mengeške z Grajsko cesto uredijo krož-
išče, ker pa financiranje tega s strani države še ni zagotovljeno, 
bodo pločnik iz smeri Trzina proti Mengšu uredili samo do ome-

njenega križišča. Pločniki bodo urejeni tudi naprej proti Loki, 
vendar bo tam za njihovo plačilo poskrbela sosednja Občina 
Mengeš. Svetnika Podlogarja je tudi zanimalo, kako je s sanacijo 
kanalizacijskega omrežja, s katero bi preprečili uhajanje fekalij 
v potok ob Kidričevi ulici. Župan Peter Ložar je pojasnil, da je 
Javno komunalno podjetje Prodnik tam že opravilo sanacijo, in 
verjame, da težav z neprijetnimi izpusti v potok ne bo več.

Miro Štebe   

Dragi Trzinci in Trzinke, z veseljem vas vabimo na predstavitev 
Kronike duhovnije Trzin do l. 1938 Viktorja Kragla, pomemb-
nega arhivskega vira in dokumenta, ki prinaša med nas mnogo 
zanimivih informacij o kraju, župnijski cerkvi, ljudeh v Trzinu in 
njihovem življenju.

Predstavitev knjige bo v sredo, 21. januarja 2015, ob 19.00 v 
dvorani Marjance Ručigaj.

Lepo vabljeni!
Župnija Trzin in Občina Trzin 

Občinski svet

Delovna telesa občinskega sveta določena

Vabilo na predstavitev 
Kronike duhovnije Trzin

Poročilo z druge redne seje Občinskega sveta občine Trzin

Del Mengeške ceste, ki še čaka na pločnik.
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Čeprav je po vražah 13 nesrečna številka, se na letošnji že 13. po-
delitvi priznanj za prispevke k lepši, urejeni podobi našega kraja 
ni zgodilo nič slabega, prav nasprotno – bilo je veliko lepega in 
pohvalnega. 

Z ropotom je našo pozornost najprej pritegnila folklorna skupina 
Trzinka, oblečena v oblačila izpred nekaj desetletij, in nam prvič 
predstavila novo postavitev starega običaja iz naše kulturne, etno-
loško-folklorne dediščine, ko so prijatelji, znanci in sosedje prišli 
»delat freh« godovniku – kot so rekli stari Trzinci, ali pa »ofirat«, 
kot so ta običaj imenovali ponekod drugod. Prijatelji, sorodniki 
in sosedje so tako večer pred godom prišli voščit godovniku. Fol-
klorniki so prikaz obogatili še s plesom z nekoliko drugačnimi 
izvedbami Potrkane, Mazurke in Grabčevega plesa iz okolice Ka-
mnika ter z različico »Damen bala«, pri kateri mora manj spretna 
in bolj počasna ženska, ki ob spremembi melodije ne ujame so-
plesalca, plesati z metlo.

Voditeljica Tina Kralj, ki nas je lepo popeljala skozi program, je 
uvodoma pozdravila tudi našega novega župana Petra Ložarja, 
podžupana Rada Gladka in navzoče občinske svetnike, ki jih je 
bilo tokrat na prireditvi nekaj več, kot pa smo bili vajeni v prej-
šnjih mandatih. To je bila prva javna trzinska prireditev, ki so se 
je udeležili v svoji novi vlogi. Dobra udeležba tudi drugih ljubite-
ljev urejenosti našega kraja je potrdila, da imamo vrtoljubci, kot 
se po novem imenujemo ljubitelji lepe urejenosti naših domov, 
Trzin radi ter da si želimo, da bi bil res lep, zanimiv in urejen kraj. 
To je opazila tudi Turistična zveza Slovenije v projektu Moja de-
žela – lepa in gostoljubna, saj je ob zaključku letošnjega tekmo-
vanja v prizadevanjih za boljše urejanje okolja in trajnostni razvoj 
Trzinu v kategoriji trških in drugih urbanih jeder podelila 3. mesto 
za urejenost tako samega kraja kot tudi za novo trzinsko turistično 
pridobitev Jefačnikovo domačijo, kar potrjuje, da gremo Trzinci s 
svojo usmeritvijo v pravo smer. V svojem pozdravnem govoru sem 
kot predsednica Komisije za urejenost kraja opozorila še na eno 
priznanje, ki jo je pred kratkim prejela Občina Trzin. Informacijski 
sistem slovenskih občin je naši občini podelil Certifikat ISSO ZLATI 
KAMEN. Ta certifikat podeljujejo občinam, v katerih je kakovost 
življenja nadpovprečna in jih odlikuje solidna in uravnotežena 
stopnja doseženega razvoja. Vsak od nas je dodal svoj kamenček 
oziroma cvetek k pridobljenim priznanjem, predvsem pa imajo za-
gotovo veliko zaslug tudi prejemniki letošnjih priznanj. 

Že po tradiciji je predstavitve dobitnikov letošnjih priznanj za pri-
spevek k lepši urejenosti kraja z izbranimi posnetki predstavila 
Zinka Kosmač, s katero sva tudi letos obiskovali trzinske domove 
in skušali zabeležiti tisto, na kar smo lahko ponosni tudi drugi 

Trzinci in kar dela naš kraj lepši, prijaznejši in bolj urejen. V pro-
gramu, ki je spremljal podeljevanje priznanj, so nastopili učenci 
osnovne šole: Živa z violino, Kristina s harmoniko in Amadej s 
kitaro. V drugem vmesnem nastopu so se predstavili mladi glas-
beniki in pevke Glasbene šole Lartko, ki je ravno dan pred našo 
podelitvijo s slavnostnim koncertom v Cerkljah proslavila 10. 
obletnico svojega delovanja. Na naši prireditvi so se predstavili 
s skladbo: Piazzolla sreča Avsenika kar člani celega orkestra in 
zbora Glasbene šole Lartko, zapele pa so Zala Smolnikar ter Teja 
in Tina Poljanšek. Zbor je vodil prof. Mitja Jeršič. 

Tretja skupina, ki se je predstavila v spremnem glasbenem pro-
gramu, pa je bila skupina šestih fantov iz okolice Lukovice, ki 
sestavljajo klapo Sidro. Fantje, ki radi prepevajo slovenske naro-
dne pesmi, so se najprej predstavili z res čudovitim prepevanjem 
pesmi: Pod rožnato planino, Kaj bi te vprašal, dekle ti in Žabe, v 
drugem delu pa so zapeli še dve dalmatinski skladbi.

Letos je med tistimi, ki na svojih domovih še ohranjajo in negujejo 
našo stavbno dediščino, priznanje TD Kanja Trzin prejela družina 
Cerar, za urejenost hiše iz starega dela naselja, ki se ji po domače 
reče pri Tomšeljn, priznanje za 10-letno glasbeno izobraževanje 
mladih, ki s svojo glasbo bogatijo in plemenitijo glasbene in druge 
prireditve v Trzinu, pa je prejela Glasbena šola Lartko.
Komisija za lepši in bolj urejen Trzin je letos za prispevke k lepše-
mu in bolj prijetnemu izgledu našega kraja podelila pet priznanj. 
Ob tej priložnosti moram zapisati, da je imela komisija tudi tokrat 
kar zahtevno delo, saj ob spremljanju urejenosti trzinskih domov 
in njihove okolice opažamo, da se za lepši videz svojih domov že 
ves čas, kar ocenjujemo lepoto vrtov, oken in balkonov trzinskih 
hiš, posebej prizadevajo tako rekoč ene in iste družine ali go-
spodinje, pri drugih pa posebnih sprememb ne zasledimo. Ker je 
večina tistih najbolj zavzetih vrtoljubcev že prejela priznanja za 
svoj prispevek k urejenosti kraja, si članice komisije posebej pri-
zadevamo, da bi s priznanji spodbudile tudi tiste, ki teh priznanj 
še niso prejeli. Vseeno smo letos priznanja podelili vrtoljubcem, 
ki so večinoma ta priznanja prejeli že v prejšnjih letih ali pa so 
že prej bili uvrščeni v ožji krog tistih, ki si zaslužijo priznanja. 
Prav zato smo si letos privoščili nekoliko drugačno ocenjevanje, 
saj smo posebej pazili na barvno usklajenost okrasitve domov in 
njihove okolice. Priznanja so prejeli: Anka Kolenc, Zinka Kralj, 
družina Klavžar, Milka Klopčič in Jurij Čerček. 

Po podelitvi priznanj sta za slavnostni zaključek spregovorila 
predsednica Turističnega društva Kanja Jožica Valenčak in župan 
Peter Ložar, ki sta pohvalila delo komisije in seveda tudi preje-
mnike priznanj, ki so se trudili za prijetnejši, bolj pisan in spro-
ščujoč trzinski vsakdan.

Dunja Špendal

Priznanja za urejenost Trzina

Počastili smo zaslužne prejemnike priznanj

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VOŠČILO 
Društvo prijateljev mladine Trzin želi vsem svojim članom, prijateljem društva, bralcem 
Odseva  in občanom Trzina prijetne božične praznike, v prihajajočem letu  pa obilo dobre 
volje, miru, ljubezni in zdravja. 
 
Hkrati se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v letu 2014 pomagali pri izvedbi naših dogodkov. 
 
Se vidimo v letu 2015! 
 
                                                                                                                Društvo prijateljem mladine Trzin 
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»Otroci, saj ste bili pridni?« 
»Pridni, seveda!«
»Hm, no, mogoče čisto majčkeno tudi ne. No, pa saj je z nami 
snežna vila, ki bo s pesmijo odgnala vse hudobce iz nas.«
»Ne, mene grdi parkelj že ne bo odnesel!«. 

Na ploščadi T3 med trzinskimi bloki so se v petek, 5. decembra, 
na večer pred Miklavžem, zbrali številni radovedni malčki. V pri-
čakovanju dobrotnika jih je opogumljala snežna vila. Pa ni bila 
sama. V snežno belem gradiču ji je pomagala deklica, ki jo je 
vila pocukala iz množice otrok pred odrom in ji nadela na glavo 
vilinsko kapico. Ker nebo ni pomagalo, sta snežni vili Damjana 
(Golavšek) in njena mala pomočnica neumorno klicali snežinke: 

Puhasti oblaki smo,
širni svet prejadramo,
sredi nas je snežni grad,
v njem snežinke dremajo.

Ko snežinke se zbudijo,
brž na zemljo pohitijo.

Puhasti oblaki smo,
zimo vam prinašamo,
širni svet prejadramo,
v sneg odevamo zemljo.

Nastavite škornje! Prihaja Miklavž! Prinaša darila za pridne in 
šibo za poredne!

In že so zazvončkljali zvončki ter naznanili prihod dobrega moža 
v belem. Pripeljal se je v čisto pravi beli kočiji in z darovi za 
pridne. Čisto zadaj pa so rdeči hudički čakali na poredne, da jih 
kaznujejo. Male lumpke so parklji polovili, škoda, da niso prišli 
prej, da bi ujeli tudi velike lumpe oziroma tatove, ki so prejšnjo 
noč več kot dve uri neovirano kradli avtomobilska kolesa z avtov 
v tamkajšnjih blokovskih garažah.

Miklavž je tradicionalno obdaroval trzinske otroke od prvega 
do šestega leta starosti in seveda pritaknil darilce tudi kakšnemu 
malo starejšemu bratcu ali sestrici, ki je z velikimi očmi in sli-
no v ustih požiral dobrote mlajšega v družini. Odpiranje daril, 
sladkarij polna usta, zadovoljni nasmehi, mrzla lička, rdeči noski. 
Rajanje se je lahko nadaljevalo.

Miklavžev sejem končno tudi v Trzinu

V Trzinu pa smo dočakali tudi pravi (mali) Miklavžev sejem, 
na katerem so se na kar štirinajstih stojnicah predstavili šte-
vilni razstavljavci, ki so prodajali vse, od okraskov do raz-
ličnih darilc, medenih, čokoladnih in drugih dobrot, toplih 
dodatkov k oblačilom, žlahtnih kapljic za starejše in še vrsto 
drugih izdelkov. Med zanimivejšimi so bili naši vrli gasilci, 
ki so se ovekovečili na »udarnem« koledarju za leto 2015, 
za katerega sta zaslužna predvsem fotografsko oko gasilca 
Andreja Nemca in spretne roke Klavdije Tretjak, ki je gasilce 
stilsko preobrazila. Bravo tudi za fante, ki so junaško pozi-
rali. In seveda, če koledarja nimate, je še čas, da ga položite 
pod jelko.

Moderni Miklavževi pomočniki

Brez številnih »nevidnih« pomočnikov pa Miklavževo rajanje ne 
bi bilo tako čarobno. In ker moderni Miklavž ne more brez po-
kroviteljev, so nam angelčki in parkeljčki zabičali, da se jim za-
hvalimo v njihovem imenu. Svoje izdelke za Miklavževa darila 
so prispevali: Kmetija Moškrič jabolčne krhlje, Picerija Olivija čaj 
in krofe, Homan LTD pudinge in Merit International rogljičke, 
Marjan Habat pa je poskrbel za prevoz. Tudi letos se je izkazala 
Občina Trzin. Številne pomočnice in pomočniki prostovoljci so 
srčno zavijali darila, krasili in varovali prireditveni prostor, posto-
rili pa še marsikaj drugega v zakulisju. Mi pa se v imenu trzinske 
mladeži še posebej zahvaljujemo ustvarjalnim glavam in rokam 
iz Turističnega društva Kanja Trzin, ki so v našemu kraju pričarale 
pravljico v belem, kljub letos precej sivemu in skoraj mokremu 
začetku zime.

Nataša Pavšek

Sveti Miklavž je dober – tak je bil in bo!

Miklavž je prvi med tremi možmi, ki nosijo darila v mesecu 
decembru, mesecu, ki je poln hrepenenja, želja, upanja. Pa 
ne le otroci, tudi odrasli se radi prepustimo vznemirjenju, 
druženju s prijatelji, ki jih morda med letom zanemarjamo. 
Morda tudi zato, ker se bližajo dnevi, ki bodo nekoliko raz-
bili sivino vsakdanjika in temo, ki s krajšimi dnevi nastopi 
po Martinovem. Morda pa preprosto zaradi smeha in iskric 
v očeh, polnih pričakovanja in radosti. 

Miklavž, kakor po navadi imenujemo svetega Nikolaja, je 
pri nas gotovo eden najbolj priljubljenih svetnikov. Zato 
ne čudi, da se je toliko zgodb spletlo prav okoli njega, saj 
simbolizira prijaznost in darežljivost. Ta je v naših krajih 
in po Evropi dosegla svoj vrh prav v Miklavževem obdaro-
vanju otrok. Ljubezni do pomočnika v stiski in čudodelni-
ka nista izpodrinila ne Božiček ne dedek Mraz. Miklavža 
tesno povezujemo z darili v nogavici (ponekod v škornju, 
cokli, copatu ipd.), ki praviloma niso dragocena (sveže in 
suho sadje, sladkarije, krušni izdelki …) in pa z njegovimi 
posebnimi spremljevalci parklji in angelčki. Trzinski otroci 
so jo tokrat dobro odnesli – parklji niso odnesli porednih 
otrok (kar pa ne pomeni, da so vsi pridni …), pa tudi šiba 
ni prevečkrat pela. Upajmo, da bo tako tudi ostalo do pri-
hodnjega decembra in da bodo otroci parklje pozobali za 
malo malico, kajne?

V Trzin je prišel prvi od treh dobrih mož
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Ko so zamudniki še kupovali darila za Miklavža, je prenovljena 
trgovina Mercator na veliko olajšanje številnih Trzincev, še zlasti 
starejših, spet odprla svoja vrata. Posodobljena trgovina ima večje 
prodajne prostore, ponuja boljšo izbiro blaga, še zlasti že pri-
pravljene hrane in drugih živil. Edino zdaj delujočo špecerijsko 
trgovino v Trzinu je takoj obiskalo kar precej kupcev, ki so si z 
veseljem ogledovali novo pridobitev. Ena od Trzink, ki je na hitro 
preverjala, kakšne so zdaj cene v trgovini, pa nam je zaupala, da 
ni nič ceneje: »Najbrž je še dražje kot prej!« je ocenila. Kakor koli 
že, trgovino smo zelo potrebovali, zdaj pa ima tudi nov obrato-
valni čas in bo dalj časa odprta, med drugim bo kupce vabila k 
nakupom tudi ob nedeljah dopoldne. Ob trgovini so prenovili 
tudi gostinski lokal, ki pa so mu zdaj namenili manjši prostor. 
Trzinci pa že z nestrpnostjo pričakujejo, kdaj bodo nasproti gasil-
skega doma začeli graditi še eno trgovino. Marsikdo pravi, da bo 
konkurenca zelo dobrodošla.

Naj pa ob tem še omenimo, da je v Trzinu v zadnjem času tudi 
nekaj novosti na gostinskem področju. Pri bistroju med lokali ob 
Kidričevi cesti, ki mu nekateri Trzinci še vedno rečejo Repek, 
zdaj se imenuje Paleta, so pred kratkim odprli slaščičarno, ki po-

nuja tudi druge prigrizke, v industrijski coni je družina Kosterov 
odprla novo kavarnico, žal pa sta v starem delu naselja zaprla 
vrata slaščičarna in lokalček Skerca.

MŠ

Miklavž je odprl prenovljeno trgovino

Pred vsakim božičem in novoletnimi prazniki Občina Trzin povabi 
starejše občanke in občane na tradicionalno prednovoletno sreča-
nje in tudi letos je bilo tako. Odzvalo se je veliko občanov, ki se 
večkrat srečajo, pa tudi taki so bili vmes, ki jih bolj poredko vidijo. 
V lepo pripravljenem kulturnem programu, ki ga je odlično po-
vezoval Nejc Lisjak, so nastopili člani KUD-a Franca Kotarja Tr-
zin, učenci Glasbene šole LARTKO, Folklorna skupina TRZINKA, 
recitatorki Helena Ogorelc in Ada Lovše in prvič letos cerkveni 
pevski zbor UNIKUM, ki je presenetil z dobrim petjem. 
Prisotne sta počastila z obiskom župan Peter Ložar in podžupan 
Rado Gladek. Župan je vse prisotne pozdravil in povedal, da 
Občina Trzin pomaga starostnikom na razne načine in jim bo v 
bodoče še bolj prisluhnila. Zahvalil pa se je tudi vsem nastopajo-
čim in ženam, ki so prisotne prijazno postregle. Vsem je zaželel 
zdravja in vitalnosti ter jih povabil na srečanje v enakem ali še 
večjem številu prihodnje leto.
Pogostitev je, kot vsako leto, pripravila Občina Trzin. Prisotni so 
bili veseli povabila in so povedali, da jim je všeč, da starejših ob-
čanov ne pozabijo, ampak jih vsako leto počastijo s povabilom na 
druženje. Na druženju so zaigrali in zapeli člani Harmonikarske 

šole STOPAR in spodbudili veselo vzdušje. 
Bilo je prijetno in veselo, slišali so kar nekaj šal in pametnih do-
mislic, nekateri so celo zapeli. Ja, druženje s trzinskimi starostniki 
je prijetno in veselo.
Tudi zato so takšna srečanja dobrodošla.

Tekst in foto: ZMAK

Druženje je zdravje
Spet veselo srečanje starejših občanov pred novim letom

Pred začetkom

                
 

Društvo prijateljev mladine Trzin 
 

vas vabi 
 

v ponedeljek, 22. 12. 2014, 
 

ob 17. uri 
 

v dvorano Marjance Ručigaj 
 

na predstavo 
 

VESELI DECEMBER in BOŽIČEK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Predstavo prepletajo pesmice pri katerih otroci tudi sodelujejo. Mojca 
in Kaličopko otroke razveselita z zabavnimi dialogi, vsi skupaj pa 
postavimo sneženega moža in okrasimo novoletno jelko. 
 

Po predstavi bo otroke obiskal in obdaril Božiček, ki bo imel kratek 
program. 
 

 

 

 

VA
BLJ
ENI! 
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9. decembra 2014 je bil na trzinski osnovni šoli tradicionalni no-
voletni koncert. Namen koncerta je bil zbiranje sredstev za učen-
ce iz manj premožnih družin. Vsak obiskovalec je lahko daroval 
po svojih zmožnostih; nabrali se je kar nekaj sredstev.

Koncert so pripravili učenci šole s pomočjo učiteljev, mentorjev 
in Zveze prijateljev mladine. Predsednik ZPM Lado Krašovec je v 
pozdravnem govoru pozval ljudi, naj pomagajo otrokom v stiski, 
naj se odločijo za botrstvo, saj so še tako majhni prispevki, ki jih 
lahko kdo pogreša, dobrodošli. 

Osnovna nota koncerta je bila medgeneracijsko druženje, kar se 
je na koncu pokazalo tudi s skupnim petjem pevskih zborov treh 
generacij, in sicer zbora upokojencev, šolskega zbora in zbora 
otrok iz vrtca Trzin. Za začetek predstave, ki so jo izvrstno pove-
zovali trije učenci – Eva Mušič, Valentin Marolt ter Laura Andreja 
Vlahovič, so povedali življenjsko resnico v verzih:

»Včasih moramo čakati na začetke in konce …
V dolgi vrsti v trgovini, v čakalnici, na šolske zvonce …
A danes v nestrpnem svetu, ki vrti se hitreje,
vse hočemo takoj in zdaj, nočemo časovne meje!
In ker tako hitimo, naše misli ubežijo.
Včasih sebe zamudimo – zremo v prazno domišljijo …«

Nekako tako bi se morali vsi zazreti vase in pomisliti tudi na solju-
di, na druge generacije in sodelovati v mislih in dejanjih z njimi. 
Moto tega koncerta je bilo druženje in veselje v predprazničnih in 
prazničnih dneh, ne pa hlastanje za dobički in ne vem za čem še.
Nastopilo je štirinajst skupin z vseh glasbenih področij delovanja 
šole in tudi obšolskih dejavnosti. Nastopi mladih umetnikov so 
pričali o kvalitetnem delu šolnikov in mentorjev, saj je bil koncert 
odlično izpeljan in vse točke so bile dovršene.

Vseeno pa so bile štiri točke deležne še posebej burnega ploska-
nja. To so bili nastopi: folklorne skupine Trzinka, narodno-zabav-
nega ansambla Glasbene šole Lartko ter skupna pesem pevskih 
zborov CICI, OŠ Trzin in žerjavčkov. Najbolj pa je odmeval na-
stop šolske glasbene skupine, v kateri je še posebej izstopala kita-
ristka, najbolj opažena pa je bila vsekakor bobnarka, ki je zažiga-
la, kot je le mogoče. Vsekakor so bili tudi vsi ostali na zavidljivem 
nivoju, saj je bil koncert izredno prijeten za uho in oči.

Ja, marsikdaj se lahko zgledujemo po naši mladini, ki vedno mi-
sli s srcem, in tako je tudi prav. S tem je tudi povezana njihova 
zadnja misel:

Človek se mora znati odpreti duhu ljubezni,
Da napolni svoj dom s toplino in razumevanjem.
Ko bomo vsi ljudje odprli vrata svojega srca,
Bo svet zaživel v miru in zadovoljstvu!

Tekst in foto: ZMAK

Pravijo, da je december mrzel, deževen in pust mesec, a ni nujno, 
lahko je tudi lep in vreden spomina. Takega se ga spominjamo 
mi. Minilo je že 14 lepih, veselih, srečnih in vmes tudi žalostnih 
let spominov na srečanja, ki jih naša medgeneracijska skupina 
Trzinski izvir praznuje v tem mesecu. Ponosne smo, da skupi-
no povezujejo srečanja ob torkih z veseljem, pesmijo, klepetom, 
radostjo in dobro voljo. Naše članice, štirinajst nas je, smo v ve-
čini vse v rosnih zrelih letih. Pohvalimo se lahko, da naša mama 
Slavka koraka v 99. leto, Dragica je praznovala 92 let, Danica 
91 in Minka 88 let, ostale pa gremo počasi za njimi. Najmlajši 
članici obiskujeta fakulteto. V naši srcih in lepem spominu ohra-
njamo pet članic in enega člana. Skupina ima srečanja ob torkih 
dopoldne v prostorih Občine Trzin. Ob sončnih dneh nas včasih 
voditeljici popeljeta na krajši izlet, ogled kakšne razstave, piknik 
ali na srečanja z drugimi skupinami. Eno tako srečanje s skupino 
Koraki iz Mengša smo imele 20. novembra na Prevojah pri Ga-
šperju. Ob veselem snidenju, obari z žganci in harmoniki Lojzeta, 
ki se je ravno znašel tam, smo veselo popoldne preživele v pesmi, 
klepetu in dobri volji. Ob zaključku smo si zaželele zdravja v 
novem letu 2015 in se dogovorile, da se za pusta tradicionalno 
zopet srečamo pri nas v Trzinu.

Še malo pa bo leta konec. Ob tej priložnosti želimo vsem Trzin-
kam, Trzincem in osebju Občine Trzin zdravja, miru in sreče v 
letu 2015. Iskreno se zahvaljujemo prejšnjemu županu Tonetu 
Peršaku in novemu županu Petru Ložarju za pomoč in razumeva-
nje za naša srečanja v občinskih prostorih. Iskrena hvala! 

Skupina Trzinski izvir, 
Majda Vrhovnik

Navdušujoč dobrodelni koncert Zapojmo in zaigrajmo skupaj

Že 14 let Trzinskega izvira 

Medgeneracijski pevski zbor
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Glasilo občine Trzin Vredno pohvale 

December je čas pričakovanja, veselja, obdarovanja, pozornosti 
– lahko pa tudi čas prizadetosti, žalosti in osamljenosti. Da bi 
bilo tega zadnjega čim manj in bi lahko vsaj nekaterim polepšali 
adventni čas, so po vsej Sloveniji organizirali različne dobrodelne 
koncerte, med drugimi tudi Klic dobrote v Celju. Člani župnijske-
ga Karitasa Trzin pa smo v cerkvi zbirali hrano in denarna sredstva 
za potrebe v Trzinu. 

ŽK Trzin deluje že od leta 1991. V tem času se potrebe po po-
moči niso zmanjšale, nasprotno, nemoč in obupanost sta vedno 
večja. Velikokrat člani ŽK lahko le poslušamo in sočustvujemo. 
Pa vendar menimo, da je tudi razumevanje v pogovoru in predlo-
gi za reševanje in napotitev na uradne ustanove nekaj, kar ljudi 
pomiri in jim daje občutek, da niso sami. 

Nekaj smo lahko naredili tudi na konkretni pomoči družinam in 
posameznikom, saj smo razdelili več kot 500 kg hrane in pralne-
ga praška ter po potrebi plačali posamezne tople obroke hrane. 
Nekaj hrane se je nabralo v košarici v trgovini Mercator, nekaj 
smo je dobili iz državnih rezerv, nekaj pa je bilo potrebno naku-
piti, saj letos še nismo prejeli hrane iz evropskih rezerv, kot smo 
jo pretekla leta. Pri plačilu položnic (za elektriko, socialno zava-
rovanje, stanovanjske stroške) se držimo pravila, da pomagamo 
vsakemu prosilcu vsaj enkrat. Pri večjih stiskah priskoči na pomoč 
s plačili tudi Škofijski Karitas. Z njihovo pomočjo smo petim dru-
žinam pomagali tudi pri nakupu šolskih potrebščin, eni pri plačilu 
kurjave in eni pri plačilu elektrike. 

Velik del naše dejavnosti pa so obiski starejših občanov. Za pra-
znike in tudi vmes jih obiskujemo na njihovih domovih ali v do-
movih za starejše (Trzin in Mengeš), jih razveselimo z manjšimi 
pozornostmi in jim popestrimo kakšno urico. Za njih smo pripra-
vili srečanje starejših in invalidov v župnišču, z njimi se srečuje-
mo in poklepetamo pri mašah vsak prvi četrtek v domu starejših 
v Trzinu, za miklavževo smo obdarili vse stanovalce doma in z 
njimi obujali spomine na njihova davna praznovanja. 

Veseli smo, da ima večina ljudi v Trzinu odprta srca za ljudi v 
stiski, in hvaležni smo vsem, ki v kakršni koli obliki lajšajo stisko 
pomoči potrebnim. 

Ob zaključku leta se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali 
svoj dar na organizirano Nedeljo Karitas ali nakazali na naš ban-
čni račun, vsem darovalcem v trgovini Mercator in vsem, ki skozi 
celo leto moralno in materialno podpirate naše delo. 

Člani ŽK Trzin želimo vsem krajanom Trzina polno doživet ad-
ventni in božični čas, da bi mir in radostno razpoloženje čutili v 
sebi ter ga delili s svojimi domačimi in z vsemi okrog sebe. 

Srečno in blagoslovljeno leto 2015!

Za Župnijski Karitas Trzin
Anica Batis

Župnijski Karitas Trzin v letu 2014

Glasbena šola Lartko deluje v Trzinu že celo desetletje. S svo-
jim strokovnim in kreativnim pristopom so vzgojili in navdušili 
že celo vrsto učencev. To dokazujejo tudi njihove dosežene 
nagrade na državnem in mednarodnem nivoju. Skrbijo, da s 
strokovnim kadrom in prijaznim načinom svojim učencem pre-
dajajo glasbeno znanje. Njihovo največje zadovoljstvo je, ko 
učenca navdušijo, da je glasbi predan, kar mu širi poglede in 
plemeniti um in duha. Obenem pa ga nauči velike discipline 
in vztrajnosti.

Njihovi učenci so glasbeno obarvali že mnogo kulturnih dogod-
kov. Naj omenim le nekaj pomembnejših: nastopili so v Galluso-
vi dvorani Cankarjevega doma, na festivalu Lent v Mariboru, na 
več prireditvah, ki sta jih prenašala RTV Slovenije, v Državnem 
zboru Republike Slovenije, na velikem dogodku Trusted brand v 
Cankarjevem domu. Glasbena šola Lartko veliko sodeluje tudi z 
Rotary in Lions kluboma na več dobrodelnih prireditvah. Sodelo-
vali so kar na nekaj tekmovanjih in festivalih zunaj naših meja. 
Najraje pa nastopijo v domačem Trzinu. 

Njihovi profesorji so mladi ljudje, ki se nenehno izpopolnjujejo 
in tudi sami dosegajo mednarodne uspehe, večina učiteljev je 
tudi aktivna pri raznih skupinah in ansamblih, kar jim daje še več 
izkušenj, ki jih lahko predajajo učencem. Izjemen uspeh Glas-
bene šole Lartko je, da so bili kar trije njihovi učenci sprejeti na 
Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, kjer bodo nadaljeva-
li svoje izobraževanje kot poklicni glasbeniki. Ena od njihovih 
učenk je bila naravnost iz Glasbene šole Lartko sprejeta na Kon-
servatorij za glasbo v avstrijskem Celovcu – univerzitetna stopnja, 
kar je zavidanja vredno.

V glasbeni šoli Lartko vodijo tudi programe izobraževanja glas-
benih inštrumentov: klavirja, kitare, flavte, saksofona, klarineta, 
trobente, tube, pozavne, roga, violine, klavirske in diatonične 
harmonike, petja, glasbene teorije in glasbene urice za najmlajše.

V glasbeni šoli si želijo, da bi bil klic po izobraževanju mladih 
bolj slišan. Razvijajo nove metode poučevanja, da bi z njimi še 
bolj približali svet glasbe učencem. Želijo si zaposliti še kakšnega 
visoko strokovnega sodelavca. V Glasbeni šoli Lartko se povsem 
strinjajo s Shakespearom, ki pravi: »Iz glasbe prihaja čar, ob kate-
rem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca.«

Renata Smolnikar

P.S.: Ob lepem jubileju in številnih uspehih Glasbeni šoli Lartko 
čestitamo tudi člani uredništva Odsev in jim želimo še naprej do-
bro delo in kar največ uspehov na nastopih!

Že 10 let Glasbene šole Lartko 
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Zaradi obilnih padavin smo imeli v novembru veliko dela. Sed-
mega smo ob 18.51 Za hribom 8 črpali vodo iz kleti, saj je objekt 
ogrožala podtalnica. Izčrpali smo približno tri kubične metre 
vode in svetovali, kako naj zaščitijo objekt. Ob 19.17 so nas pro-
sili za pomoč na Kidričevi 67, kjer je bil zamašen pretok potoka, 
zato je prišlo do manjšega razlivanja vode.

8. novembra smo pomagali kar petkrat. Ob 3.55 so prosili za po-
moč iz doma starejših občanov zaradi vdora podtalnice v jašek 
za dvigalo. Na ogled je odšel poveljnik društva Marko Kajfež in 
ugotovil, da črpanje ni smiselno, ker je bila podtalnica na pri-
merni višini in ni ogrožala ostalih prostorov v kleti. Ponovno so 
nas klicali ob 8.30, ker je voda vdirala v prostore. Začeli smo s 
črpanjem in sesanjem vode. Istočasno smo pomagali tudi ostalim 
v tem bloku, saj je bil poplavljen celoten objekt. Tega dne so nas 
zaradi vdora visoke podtalnice zaprosili za pomoč še na Habatovi 
8a, Za hribom 16, na Mengeški 3a in 7b. Na terenu smo bili sku-
pno kar štirinajst ur in pol.

10. novembra so nas ob 17.44 klicali iz Regijskega centra za ob-
veščanje, da na Ljubljanski 1 gori streha. Do prihoda PGD je la-
stnik sam pogasil ogenj v mizarski delavnici. Vnela se je izolacija 
okrog dimnika. Razrezali smo del ostrešja ob dimniku in ga pre-
gledali s termo kamero. Ker je obstajala možnost ponovnega vži-
ga med izolacijo, smo jo poškropili z vodo. Zaradi hitrega odziva 
lastnika k sreči ni prišlo do večje škode, v nasprotnem primeru pa 
bi se požar lahko hitro razširil.

22. novembra smo imeli operativci vaje. Ponovili smo delo z dvi-
žnimi blazinami in tesnilnim programom ter delo s škripčevjem 
in vrvno tehniko. Na drugi vaji smo izvedli gašenje strehe s po-
močjo tridelne lestve.

4. decembra je otroke, ki redno hodijo ob četrtkih na vaje za gasil-
sko mladino, presenetil Miklavž z darili. Mentorji se bomo potru-
dili, da bodo tudi ostala decembrska srečanja kar se da zanimiva.

6. decembra smo spet imeli operativne vaje, in sicer nočno vajo v 
starem farovžu. Izvedli smo notranji napad z iskanjem in reševa-
njem pogrešane osebe ter z iskanjem in gašenjem žarišča. Ker je 
šlo za nočno vajo, smo si razsvetljavo uredili s pomočjo agregata.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Dušan Kosirnik

Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spomnimo preteklosti in 
pričakujemo prihodnost. Čas, ko se želja po sreči, zdravju in 
uspehu seli iz srca v srce. Naj se uresničijo sanje, uresničijo želje 
in izpolnijo pričakovanja.

Vesel božič in srečno novo leto 2015 vam želi Prostovoljno ga-
silsko društvo Trzin.

Članica IO MK PZS tudi naša Špela
V Centru za zaščito in reševanje na Igu je v soboto, 15. novembra 
2014, potekal zbor mladinskih odsekov planinskih društev (MO 
PD). Članica MO PD Onger Trzin Špela Kralj je postala članica 
Izvršnega odbora Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije 
(IO MK PZS). To je prvič po skoraj dveh desetletjih, da se je za 
kandidaturo v delovnih telesih Mladinske planinske organizacije 
odločil nekdo iz našega PD. Čestitke Špeli! Želimo ji, da se odloč-
no spoprime z vsemi na novo prevzetimi nalogami ... 

Prva tekma v planinski orientaciji je za nami
Prva letošnja tekma v planinski orientaciji (Gorenjsko-dolenjska 
liga) je potekala v soboto, 22. novembra, v bližini Škocjana na Do-
lenjskem. Tekma med prijetnimi dolenjskimi grički in vinogradi je 
privabila tudi tri ekipe iz PD Onger Trzin. Naša najmlajša ekipa 
so bili Obriti orli (Maksi, Timi, Nejc, Jaka in Brin). Izjemno ute-
čeno ekipo Bose koze so tokrat zastopali Jan, Tim in Filip. Dijake 
in študente PD Onger Trzin pa je tokrat zastopala ekipa Plankton 
(Jaka, Polona in Staša ter Tina iz PD Moravče). In še zanimivost: 14. 
marca 2015 bo naš kraj gostil eno od tekem v planinski orientaciji.

Članarina PZS za leto 2015
(Več o tem lahko preberete na spletni strani PD Onger Trzin – 
zavihek »Aktualno«.)
Glede na potrebe in želje članstva, ki so se pojavljale v zadnjem 
triletju, je PZS sprejela ponudbo zavarovalnice Adriatic Slovenica, 
d. d., ki ponuja nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, 
stroške reševanja v tujih gorah z vključeno 24-urno asistenco in 
24-urno zdravstveno asistenco v tujini. Zavarovanje zajema tudi 
stroške za bolnišnična zdravljenja in vrnitev poškodovanega v do-
movino. Vsa zavarovanja so zagotovljena za vse vrste članstva, to 
je z določenimi zakonskimi omejitvami specifičnih kategorij. Poleg 
posameznikov članarina PZS vsebuje tudi zavarovanje strokovnih 
kadrov PZS (vodniki, različni inštruktorji ...), ki so zavarovani za 
primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in 
posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda.

Še naprej lahko koristite številne ugodnosti pri različnih ponudni-
kih planinske, kolesarske, kamp in druge opreme ter pri ponudni-
kih turističnih in namestitvenih kapacitet.

Velika sprememba pa je izključitev Planinskega vestnika (PV) iz 
članarine A in A+. Z novim letom bo naročnina za Planinski ve-
stnik za vse člane PZS kar četrtino cenejša. Osnovna naročnina 
znaša 39 evrov, s 25-odstotnim popustom pa boste za njo odšteli 
29,25 evra. Za tiste člane, ki so bili v preteklosti člani A zaradi 
ugodnejše članarine, se zadeva ne bo bistvena spremenila. B čla-
narina po novem znaša 25 evrov, skupaj z ugodnejšo naročnino 
na Planinski vestnik (29,25 evra) boste za oboje skupaj (54,25 
evra) pravzaprav odšteli celo nekaj manj kot za lanskoletno A 
članarino (55 evrov).

Napovedujemo ...
... zanimive izlete, ki jih vodijo registrirani vodniki PZS našega 
društva. Natančne podatke (ure odhoda, oprema, posebna opozo-
rila, prijave na izlet ...) preberite na spletni strani www.onger.org.

• 4. jan. 2015 Velika planina (polna luna - turni smuk)
• 10. jan. 2015  Pot okoli Koranta (MO)
• 24. jan. 2015 Dovška baba (s smučmi in peš)
• 7.–8. feb. 2015 Zimovanje na Jančah (MO)

Emil Pevec 

Miren božič in veliko prehojenih planinskih poti v no-
vem letu 2015 vam želi Planinsko društvo Onger Trzin.

Novice PGD Planinske novičke
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Na povezovalni ulici med Prešernovo in Reboljevo ulico v Mlakah 
je na kanalizacijskem omrežju zgrajen razbremenilnik visokih vod, 
v katerem se ob večjih padavinah zaradi dežja povečan pretok po 
kanalizaciji razbremenjuje v potok. 
Ker je s prelito vodo občasno v potok Slugovec pri Trzinki odne-
slo tudi kakšen na vodi plavajoč papir, je Javno komunalno podje-
tje Prodnik opremilo prelivni rob in vtok v razbremenilni kanal z 
ustreznimi potopnimi stenami in rešetkami iz nerjaveče pločevine. 
Zaradi lažjega vzdrževanja objekta je bila ob tem povečana tudi 
vstopna odprtina razbremenilnega jaška. Dela so bila zaključena 
konec novembra.

Javno komunalno podjetje Prodnik

Strelsko društvo Trzin bo že po tradiciji na začetku novega leta 
organiziralo veliko mednarodno tekmovanje v streljanju z zračnim 
orožjem. Tekmovanje je posvečeno Borisu Paternostu, našemu iz-
jemnemu strelcu, ki nas je zapustil mnogo prezgodaj.
Strelsko društvo Trzin deluje od leta 1955. Tekmovanje, ki ga 
organiziramo, pa je že 19. zapored, zato je v teh letih dobilo 
mednarodno veljavo in je uvrščeno v koledar Evropske strelske 
zveze in Mednarodne strelske federacije. Sodeluje približno 300 
nastopajočih, od tega vsi najboljši slovenski strelci ter približno 
100 tujih strelcev iz Italije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Srbije 
ter Bosne in Hercegovine.
Med rednimi tekmovalci na Skirci so dobitniki olimpijskih kolajn, 
Rajmond Debevec, Franc Pinter, Gorazd Tiršek, Snježana Pejčić, 
Ivana Maksimovič ter veliko drugih znanih imen iz sveta strelske-
ga športa.
Že drugo leto zapored je tekmovanje odprto tudi za strelce invali-
de. Strelci kategorije SH1 tako lahko sodelujejo v enotni konkuren-
ci z vsemi ostalimi tekmovalci. V Sloveniji je to edina tekma s tako 
močno konkurenco, kjer jim je dana ta možnost.
V soboto, 10. januarja 2015, bo torej na sporedu Pokal Trzina 
2015, na katerem se bodo tekmovalci borili za ekipne in individu-
alne rezultate v naslednjih kategorijah: moški, ženske, mladinci in 
mladinke (od 15. do 21. leta starosti) ter pionirji in pionirke. Finale 
je predvideno za mladince, mladinke, člane in članice.

Naslednji tekmovalni dan, 11. januar 2015, pa bo 19. Skirca Borisa 
Paternosta. Tekma bo potekala za ekipno in individualno razvrsti-
tev s finali za kategoriji moški in ženske – brez starostnih omejitev. 
Vse ljubitelje strelskega športa vabimo v Taubi center v Trzinu, v 
katerem bo postavljenih 56 elektronskih tarč, da si dogodek ogle-
date od blizu.

Andreja Gorjup

Mimo je november, za šahiste mesec dveh 
odličnih nastopov. Minuli mesec smo 
končali z letošnjimi tekmovanji in tokrat 
zaključujemo leto nadvse uspešno. Vna-
prej smo vedeli, da v osrednji slovenski 
šahovski ligi v zadnjem kolu ne moremo 
storiti nič posebnega, in res je ekipa BU-
SCOTRADE vknjižila še en poraz. Tako 
smo v »super« skupini sicer ostali na pred-
zadnjem mestu, a se vendarle rešili pred 
izpadom. K skupnemu seštevku naših 12,5 
točke (mimogrede: zmagovalna ekipa mla-
dih šahistov z Iga jih je zbrala 28) so pri-
spevali: Nesib Jukan 2,5 iz devetih partij, 
Emil Lah 2 (4), Marjan Oberč 0,5 (1), Igor 
Rojs 2,5 (3), Stane Rijavec 2,5 (5), Bogomir 
Troha 0,5 (3), Borut Bajec 1,5 (5) in Vlado 
Markič 0,5 točke iz dveh partij.

V skupini Prva liga smo se z ekipo DOM-
-IN Agencija za nepremičnine odrezali do-
sti bolje. Z osvojenimi 18 točkami smo pri-
stali na šestem mestu med enajst moštvi, 
zmagovalci ŠD Vrhnika pa so jih dosegli 
28. Na prvi deski je nastopal Bojan Mihe-
lič in nabral v šestih partijah štiri točke, kar 
mu je prineslo bronasto medaljo. Preostale 
točke so nabrali: Kostja Konvalinka 3 (7), 
Slavko Mlakar 3,5 (7), Damir Jukan 1,5 (3), 
Novica Novaković 2,5 (3), Franci Banko 
1,5 (2) in Ivan Varga, ki je v štirih partijah 
dvakrat zmagal. 

Letošnje najpomembnejše tekmovanje je 
bil nastop v zahodni skupini Druge držav-
ne lige. Že v prejšnji številki Odseva sem 
poročal in pohvalil naš dosežek v prvih 
petih kolih, ko smo oktobrske nastope kon-
čali na petem mestu. Tudi zadnja štiri kola 
novembrskega dela smo opravili odlično in 
ohranili doslej še nikoli doseženo visoko 

peto mesto v končni razvrstitvi. Oglejmo si 
rezultate in tabelo:

ŠK Trzin : ŠK Dolenjske Toplice  1 : 5 
ŠK Višnja Gora – Stična : ŠK Trzin  3 : 3               
ŠD Piran : ŠD Trzin                            1 : 5               
ŠK Trzin : ŠD Posočje  2 : 4               

1.   ŠD Stari trg ob Kolpi  42.5
2.   ŠK Dolenjske Toplice  39
3.   ŠD Posočje   37
4.   ŠK Komenda   29.5
5.   ŠK Trzin   25.5
6.   ŠD KC Ljubljana  24.5
7.   ŠD Radovljica   23
8.   ŠK Višnja Gora – Stična  19.5
9.   ŠK Loška dolina  14.5
10. ŠD Piran   14

Ekipni uspeh in uvrstitev sta posledica 
naše borbenosti in odlično odigranih par-
tij. Najtežje breme so nosili trije igralci, ki 

Sanacija razbremenilnika na Reboljevi ulici

V Trzinu se bodo spet merili najboljši strelci

Dve petici za šahiste
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Glasilo občine TrzinŠahisti in Vremenska skirca

Mošt je postal vino in moški si vnovič bri-
jejo/strižejo brke – da, vse to pomeni, da 
je november za nami, in to moker kot že 
dolgo ne! Kaže, da bo tudi letošnje leto 
marsikje po Sloveniji najbolj mokro po letu 
1965, saj smo novembra skoraj povsod za-
beležili rekordne vrednosti. Kljub takemu 
vremenu pa se je v Trzinu marsikaj doga-
jalo. Delovanje novega občinskega sveta in 
“stare” občinske uprave je osveženo, če ne 
že pomlajeno, in videti je, da je kljub zuna-
nji sivini in mokroti zapihala nova sapica. 
Vsaka sprememba je za nekaj dobra, včasih 
tudi pri glavi, čeprav pravijo, da se je pri lju-
deh »ne da zamenjati«. Zato je pač potrebna 
menjava človeka v celoti, je pa res, da sama 
menjava še ni porok za boljše in predvsem 
drugačne čase. Za kaj takega mora poskrbe-
ti najprej tudi vsak sam in potem šele valiti 
krivdo na druge, v čemer smo Slovenci med 
najboljšimi, itak! 

Minuli mesec se je pošteno poznalo, da 
smo bili brez »štacune«. Že takoj decembra 
pa smo Trzinci le dočakali prenovljenega 
»najboljšega soseda«. Tokratna prenova je 
bila končno tista prava, ki smo jo zaman ča-
kali že pred leti, ko so nas odpravili – bolje 
rečeno potegnili za nos – z menjavo nekaj 
polic in dodano hladilno omaro. Prenova 
je bila zgled vsem tukajšnjim prebivalcem, 
kako se da nekaj hitro in učinkovito naredi-
ti, če so jasni cilji in delovne ekipe utečene. 
Res pa je, da so delali izvajalci zadnje tedne 
tako rekoč noč in dan, zato da smo lahko 
potrošniki dva dni pred Miklavžem »okupi-
rali« trgovino. So pa bili med izvajalci tudi 
tujci, slišati je bilo bolgarski in še kakšen 
drug slovanski jezik. Vse lepo in prav, da so 
le dobili plačilo, ki jim gre za dobro opra-
vljeno delo. Opazili smo na primer, da so 
bili delavci popolnoma nezaščiteni, ko so 
nosili izolacijski material, s katerim so obla-
gali nove stene marketa, da bodo v priho-

dnje toplotne izgube kar najmanjše. Z novo 
trgovino so prišli tudi novi oddelki in z nji-
mi tudi prodajalci, zaman pa smo se ozirali 
po domačinki oziroma Trzinki, ki je bila vsa 
ta leta zaščitni znak trgovine. Prepoznavna 
po značilnem in glasnem smehu in pikrih, 
včasih tudi malce nenavadnih, a prav nič 
nesramnih pripombah ter prijaznosti, nam 
ob vsej novi oziroma dodatni ponudbi, ki 
nam je na voljo - manjka!                 

Pod novembrskim v(b-)remenom sem klo-
nil tudi avtor teh vrstic in obtičal doma, po 
daljšem času kar za teden dni. Slaba tolažba 
trzinske lekarnarke, da je v zadnjih tednih iz-
dala precej zdravil obolelim za pljučnico, mi 
ni bila prav v uteho, pa čeprav sem obtičal 
»le« z vnetjem sapnic. Nič čudnega, saj smo 
v letošnjem letu že presegli mejo 1800 mm, 
nadpovprečno oziroma zelo mokri so bili 
kar trije od štirih zadnjih mesecev, skupaj pa 
letos že osem. Minuli mesec smo imeli kar 
19 padavinskih dni, po količini (168 mm) je 
zmagala prva dekada, v 24 urah, natančneje 
iz 6. na 7. november, smo dobili preko 80 
mm vode! O poplavah smo že pisali, spo-
mnimo, da smo jim to jesen vsaj dvakrat le 
za las ušli! November pa ni bil le premoker, 
temveč tudi pretopel, šele konec meseca se 
je ob celodnevni megli in nizki oblačnosti 
ohladilo na normalne vrednosti za ta letni 
čas. Kot zanimivost – slane sploh nismo ime-
li, zato pa kar od 4 do 5 stopinj Celzija preto-
plo povprečno mesečno temperaturo zraka. 
In sonca le nekaj več kot polovico pričakova-
nega, pa kljub temu tako toplo!

Če je že novembru čisto malo zmanjkalo 
do rekorda, pa je tega podrla minula jesen. 
Tudi pri sosedih, Avstrijcih, so pisali o tem, 
da so imeli letos najtoplejšo meteorološko 
jesen (meseci september–november) v za-
dnjih 247 letih, torej po letu 1767! V večini 
Slovenije je bila to že tretja zaporedno pre-

mokra jesen, v Trzinu smo presegli povpre-
čje za več kot 150 odstotkov! Temperature 
pa so iz meseca v mesec tekmovale v pre-
seganju dolgoletnega povprečja, na koncu 
je seveda zmagal november, ko marsikje 
po nižinah skoraj ni bilo dneva z najvišjo 
temperaturo zraka, ki bi bila nižja od dol-
goletnega povprečja. Odklon povprečnih 
dnevnih temperatur je bil tudi do 8 stopinj 
Celzija (v povprečju 2–3), pa čeprav smo 
bili podhranjeni s sončnimi žarki za okrog 
petino. V Ljubljani je bila minula jesen tre-
tja najtoplejša po letu 1880. 

In kaj naj vam po taki čud(ež)ni jeseni zaže-
lim ob koncu leta? Še največ, kar si upam, 
je lepega vremena in boljših vremen, nika-
kor ne smemo zapasti v celoletno sivino, pa 
čeprav nam jo vreme ob koncu leta marsik-
daj tudi v resnici ponudi. Takrat je ne sme-
mo vzeti in se ji moramo odreči na račun 
lastnega truda in vneme po boljšem jutri in 
prijaznejših ljudeh, tudi v domačem okolju. 
In lepo se »vremenajte« tudi v 2015-tem!  

Trzinčanov Miha, 
občinski vremenski svetnik 

Premokro, pretoplo in z novo trgovino

Luže – zaščitni znak novembra 2014 
(Foto: T. M.)

so nastopili v vseh devetih kolih. To so bili: Nesib Jukan, zbral je 
3,5 točke, Igor Rojs s 5,5 točke ter Borut Bajec s petimi točkami. 
Svoj prispevek so dodali še Stane Rijavec 1,5 (5), Bogomir Troha 
1,5 (3), Andrej Grum 4 (5), Vlado Markič 1,5 (3), Slavko Mlakar 
1 (2) in Mitja Mihelič, ki je osvojil dve točki v treh igrah. Ob vi-
soki uvrstitvi ekipe (za nas šahiste) smo prejeli še dve medalji za 
posamezne dosežke: Igor Rojs je bil za svoj dosežek nagrajen z 
bronasto medaljo, avtor teh vrstic pa si je priigral srebrno medaljo 
kot druga najboljša rezerva.

Drugo petico iz naslova smo »zaslužili« na zaključnem turnirju 
Osrednje slovenske šahovske lige v disciplini pospešenega šaha. 
Doslej namreč nikoli nismo uspeli doseči odmevnejše uvrstitve, 
tokrat pa je bilo drugače. Zasedba Nesib Jukan, Igor Rojs, Bogo-
mir Troha in Borut Bajec je v petih kolih zbrala 13 točk in pristala 
na tretjem mestu med štirinajstimi udeleženci in tako v našo zbir-
ko odličij dodala nov pokal. Zelo dobro se je odrezala tudi ekipa 
DOM-IN Agencija za nepremičnine, ki je z desetimi točkami zase-
dla sedmo mesto. BUSCOTRADE 2 je pristal na dvanajstem mestu 
s 7,5 točke.

V letošnjem letu, ki smo ga zaključili z dvema vidnima dosežkoma, 
nam je ostalo le še novoletno srečanje, na katerem bomo znova 
»premlevali« naše uspehe. Ob koncu večera si bomo, tako kot ve-
dno doslej, zaželeli še mnogo dobrih iger in izmenjali besede, ki 
si jih ljudje povemo ob koncu leta. Enake želje izrekam tudi vsem 
šahistom in bralcem Odseva.

Andrej Grum
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Srecno
novo leto!

Pooblaščeni prodajalec in 
serviser vozil Opel, Chevrolet, 

Citroën in Peugeot.

Obiščite nas v Ljubljani, 
Kranju, Škofji Loki ali Kopru.

www.avtotehna-vis.si


