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Oglasi

... IN 
V LETU 
2011
ZAŽARITE 
Z NAMI.

www.ir-image.si

SPOŠTOVANI 
POSLOVNI PARTNERJI,
 
OBRNITE LIST …

LEKARNA DOMŽALE - Ljubljanska 72, 1230 Domžale
lekarna.domzale@mestnelekarne.si 01 777 02 51

LEKARNA MENGEŠ - Zoranina 3, 1234 Mengeš
lekarna.menges@mestnelekarne.si 01 777 02 26

LEKARNA RADOMLJE - Cesta borcev 5a, 1235 Radomlje
lekarna.radomlje@mestnelekarne.si 01 777 02 31

Dežurni lekarni do 31.12.2010: 
LEKARNA KAMNIK nedelja in prazniki od 09.00 do 12.00

LEKARNA DOMŽALE sobota, nedelja in prazniki od 17.00 do 20.00

Dežurni lekarni od 01.01.2011 do 31.12.2011: 
LEKARNA KAMNIK sobota, nedelja in prazniki od 17.00 do 20.00

LEKARNA DOMŽALE nedelja in prazniki od 09.00 do 12.00 
 

www.mestnelekarne.si  

Želimo vam sreče
in zdravja v letu 2011!
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Slika na naslovnici: 
Naj bo prijetno,  

uspešno in zdravo!
Foto: Zinka Kosmač

Zrnca časa v peščeni uri tega leta se po-
časi iztekajo. Uro bomo obrnili in zače-
li znova. A nič ne bo povsem tako, kot je 
bilo lani, ko so se začeli kopičiti trenutki 
tega leta. Naš svet in mi z njim smo se po-
starali za eno leto. Obogatile so nas nove 
izkušnje, lepa, prijetna doživetja, a tudi 
taka, ki so mogoče poglobila gube na na-
ših čelih, nam zarisala podočnjake in po-
srebrila lase. Nekatere je staranje razvese-
lilo. Postali so močnejši, zrasli so, trdneje 
so zakorakali v zrelo življenje … Nekateri 
so povečali svoje znanje, mogoče tudi bo-
gastvo, povzpeli so se po družbeni lestvi-
ci, drugi so doživljali težke trenutke. Mo-
goče jih je pretreslo slovo od ljube osebe, 
takšna ali drugačna izguba, spopasti so 
se morali z boleznijo … Leto, ki se od nas 
poslavlja, je po svoje zaznamovalo in tudi 
spremenilo vsakega. Vzemimo to za dar.
Tudi če je bil dar na videz tak, da ga raje 
ne bi sprejeli, naj nas obogati. Naj nam da 
moč! V leto, ki se bo rodilo v siju prasketa-
jočih raket in penečih se mehurčkov, vsto-
pimo močnejši, odločnejši in bolj izkušeni. 
Preženimo črnogledost in obup! Pokaži-
mo življenju vesel obraz in pozitivno mi-
šljenje! Bodimo borci in zaupajmo v svoje 
izkušnje in pamet! Verjemimo, da dobro 
lahko premaga zlo. Dajmo možnost tudi 
ljubezni. Če jo bomo pripravljeni dajati, 
bomo nagrajeni in bomo tudi mi dobiva-
li. Ne brskajmo po slabostih, iščimo lepe 
stvari, pa čeprav gre za drobne pozorno-

sti, svetleče kamenčke ob naši poti. Slabe, 
težke stvari naj bodo le za to, da nam dajo 
moč in da nas usmerjajo na pravo pot, k 
izpolnjevanju našega poslanstva.  
Za Trzin lahko rečemo, da je bilo leto z de-
setko dobro. Čeprav se država in tudi svet 
še zvijata v krčih gospodarske krize, smo 
letos v Trzinu dobili nov dom za starejše 
občane, dokončana je bila posodobitev 
Ljubljanske ceste od križišča z Mlakarjevo 
ulico do mostu čez Pšato, ki je tudi dobil 
novo, lepšo in predvsem varnejšo podobo. 
Posodobili so dve tretjini Mengeške ceste, 
asfaltirali povezovalno cesto med Jemče-
vo in Mengeško cesto ter opravili še celo 
vrsto manjših izboljšav v naselju. Življenje 
v Trzinu je vse bolje urejeno in po kazalcih 
razvitosti se je naša občina res krepko za-
sidrala na prvem mestu med slovenskimi 
občinami. Lahko mirno rečemo, da bi se 
tudi v evropskem merilu kar dobro odre-
zali. Ostaja sicer še precej želja in načrtov, 
ki smo jih kar veliko slišali pred nedavnimi 
volitvami, a enajsto leto samostojnega de-
lovanja naše občine bo ostalo v letopisih 
zagotovo zapisano kot eno najuspešnej-
ših. Bilo je tudi leto, ko smo slišali kar pre-
cej kritik in mogoče tudi žaljivih opazk in 
očitkov. Želja po visokih položajih je včasih 
pri nekaterih pokvarila občutke za mero. 
Škoda! Ne izplača se dobiti čira na želodcu 
in nespečnosti zaradi stolčkov, ki jih dobi-
mo s sovražnostjo. Tisti, ki so se pehali za 
višje položaje, so kar prehitro pozabili, da 
bi si morali te stolčke zagotoviti s prepri-
čljivostjo, poštenostjo in rezultati svojega 
dosedanjega dela. K sreči bomo imeli zdaj 
štiri leta čas opazovati, kako naši vodilni iz-
polnjujejo svoje obljube in napovedi.
Ko bomo na silvestrovo opazovali, kako 
se veliki kazalec ure bliža polnoči, bi bilo 
prav, da med svoje želje uvrstimo tudi 
kakšno, ki bo namenjena razvoju Trzina 
in kakovosti življenja v njem. Božičku ali 
dedku Mrazu sporočimo, naj tudi za naš 
kraj pod jelko položi zavoj, ki bo izpolnje-
val najbolj goreče želje naših občanov. Saj 
ne prav vseh, nekaj lepih želja pa naj le 
uresniči. 
Ko prepevajo novoletni kraguljčki in 
zvončki, pomislimo tudi na tiste, ki so 
manj srečni od nas. Tudi v Sloveniji revšči-
na vse bolj trka na vrata navadnih ljudi - ti-
stih, ki niso mogli »lastniniti« našega prej-
šnjega skupnega bogastva. Vse več otrok 
ima v očeh žalostne iskrice, ko opazujejo, 
kako se njihovim vrstnikom kar tako iz-
polnjujejo želje, sami pa morajo svoje po-
tiskati v kot čakanja. Vedno več ljudi bo v 
samoti žalostno premišljevalo, kaj so na-
redili narobe, da niso deležni drobtinic 
sreče, ki so jo mogoče tudi sami, s svojim 
delom, kovali za druge. 

V jasnih nočeh, ko bo na nebu žarelo 
ozvezdje Kozoroga, se spomnimo tudi lju-
di, ki trpijo zaradi spopadov, terorizma, 
naravnih nesreč, lakote in bolezni. Dolg 
je spisek tistih, ki ob prehodu v novo leto 
ne bodo veseli. Ko bomo obdani z mno-
žico svetlečih lučk, ob prasketanju raket 
in žvenketu kozarcev, naj nas ne spravi v 
slabo voljo, če bo pijača za kakšno stopi-
njo pretopla ali če bo na programu kakšna 
skladba, ki nam ni ravno všeč. Takrat po-
mislite na tiste, ki ne bodo mogli prazno-
vati tako, kot je dano nam. Ko boste de-
lali načrte za enajsto leto tega tisočletja, 
pa pomislite vsaj malo tudi na to, kaj lah-
ko tudi mi vsi storimo, da bi bil naš mo-
dri planet bolj prijazen do vseh svojih pre-
bivalcev. Spomnite se tudi naše Zemlje 
– Gee, ki jo vse bolj kuha vročina. Pomi-
slite, ali lahko tudi vi pomagate, da se ne 
bi tako hitro ogrevala. Mislim, da bi bilo 
prav, če bi tudi te želje in načrte položili 
pod okrašeno novoletno jelko in poskusili 
v naslednjem letu po svojih močeh izbolj-
ševati razmere. To bi bilo tudi darilo našim 
zanamcem.
Tudi v uredništvu Odseva želimo prispe-
vati svoj delež. Želimo, da bi vsi naši bral-
ci, predvsem pa vsi Trzinci, kar najlepše za-
ključili to leto in veselo začeli novo. V letu 
2011 pa želimo vsem kar največ lepih, ve-
selih dogodkov, uspehov in zadovoljstva, 
Trzinu nove pridobitve in razvoj, našim 
bralcem pa, da bi jih Odsev razveseljeval. 
Srečno 2011!

Urednik

Leto je bilo dobro



4 Glasilo občine Trzin ODSEV

ŽupanOv kOtiček

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

Številka faksa:
01/ 564 17 72

Uradne ure:
ponedeljek 8. - 14.

sreda 8. - 13. in 14. - 18.
petek 8. - 13.

Elektronski naslov:
info@trzin.si

Domača stran na internetu:
www.trzin.si

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

01/ 564 47 30.

Županov 
kotiček
Vlada RS je pripravila novo Uredbo o me-
todologiji za določitev razvitosti občin, 
ki določa kazalce za ugotavljanje razvi-
tosti občin in izračun t.i. indeksa razvito-
sti slovenskih občin, ki naj bi veljal za leti 
2011 in 2012. Uredba predpisuje načine 
vrednotenja posameznih kazalcev oziro-
ma izračunavanja stopnje razvitosti glede 
na posamezne kazalce. Uredba je trenu-
tno še v fazi predloga, ki je bil razposlan 
občinam zato, da so lahko podale svo-
ja mnenja o predlogu, sprejeta pa bo še 
pred novim letom, kar je nujno, saj je in-
deks razvitosti posamezne občine bistve-
no merilo pri določanju možnosti in dele-
ža sofinanciranja investicijskih projektov 
občin v primerih, ko se občine prijavljajo 
na javne razpise za takšno sofinanciranje, 
kolikor seveda takšni razpisi so in kadar so 
objavljeni. Kot priloga k predlogu Uredbe 
je že objavljen tudi pregled indeksov raz-
vitosti vseh slovenskih občin, pri čemer je 
nekakšen povprečni indeks razvitosti 1,00 
glede na katerega se potem vrednoti raz-
vitost posamezne občine. 

Občina Trzin je najrazvitejša 
slovenska občina 
Če smo rekli, da je indeks razvitosti obči-
ne zelo pomemben za občino, velja se-
veda poudariti,  da je pomemben vsaj z 
dveh, treh vidikov. Po eni strani zato, ker 
se občina lahko primerja z drugimi obči-
nami, po drugi strani zato, ker višina in-
deksa neposredno vpliva na možnost 
pridobivanja sredstev za sofinanciranje 
občinskih naložb iz državnega proračuna 
in tudi iz evropskih skladov, in ne naza-

dnje zato, ker indeks razvitosti temelji na 
bolj kompleksni oceni razvitosti kot izha-
jajo nekatere druge ocene razvitosti ob-
čin, na primer ocena časnika Finance, ki je 
bila objavljena letos poleti in po kateri je 
Občina Trzin tudi bila umeščena na prvo 
mesto. Ocena časnika Finance je temelji-
la na treh, štirih izključno ekonomskih po-
kazateljih, ki so gotovo zelo pomembni, 
vendar pogosto ne dajejo res prave podo-
be. Če namreč vzamemo, recimo na ravni 
držav, za ključno merilo BDP na glavo pre-
bivalca, lahko dobimo precej napačno po-
dobo, saj je povprečna višina BDP na pre-
bivalca lahko kar solidna, a če vemo, da 
je bogastvo skoncentrirano pri vsega ka-
kšnem odstotku prebivalcev, npr. lastni-
kov naftnih vrelcev, vsi ostali prebivalci pa 
so reveži z nizkimi plačami, je seveda de-
janska razvitost takšne države lahko zelo 
nizka. Podobno velja za občino, če upo-
števamo res samo ekonomska merila.

Kompleksno razumevanje  
razvitosti – koncept  
človeškega razvoja 
V okviru OZN so že pred časom ugotovi-
li, da je ugotavljanje razvitosti, ki upošte-
va samo ekonomske kazalce, neustrezno, 
in nastal je model vrednotenja »človeške-
ga razvoja«, ki upošteva tudi razvitost na 
socialnem in kulturnem področju, zdrav-
je prebivalstva, pričakovano življenjsko 
dobo itd., ter vse do ocen dosežene blagi-
nje in celo sreče (zadovoljstva). Pristop, ki 
ga v zadnjem času ob določanju indeksa 
razvitosti občin uporablja Vlada RS, se pri-
bližuje temu konceptu in je, kot rečeno, 
prav zato tem bolj zanimiv kot izhodišče 
tudi za vodstva občin, ki na tej podlagi 
(lahko) ocenjujejo svoje delo in ustreznost 
svojih razvojnih programov ter strategij. 

Trzin je na pravi poti 
Ravno zaradi pravkar povedanega lahko 
z zadovoljstvom ocenimo, da je koncept 
razvoja, za katerega smo se odločili v Ob-
čini Trzin, ki izhaja iz načel trajnostnega 
razvoja in v največji meri upošteva izho-
dišče, da je potrebno vzporedno razvi-
jati vse komponente in ne samo eno, na 
primer, ekonomsko, češ da bo vse ostalo 
potem sledilo samo po sebi, pravilen, in 
da je prav ta pristop ali holistični pogled 
na razvoj omogočil, da je občina obdrža-
la prvo mesto med slovenskimi občinami 
in celo povečala prednost pred ostalimi 
občinami. Indeks razvitosti Občine Trzin 
namreč trenutno znaša 1,54, na drugem 
mestu je Občina Šempeter Vrtojba z inde-
ksom 1,36, na tretje mesto pa se je prebila 
Občina Domžale z indeksom 1,32, za kar 
velja naši sosednji občini vsekakor čestita-
ti. Na četrtem mestu je Občina Grosuplje z 
indeksom 1,31, peto in šesto mesto pa si 
delita Mestna občina Ljubljana in Mestna 

občina Novo mesto, obe z indeksom 1,30.  
Dobro se je odrezala tudi Občina Mengeš 
(1,18). 

Primerjave
Lahko torej sklenemo, da občine v tem 
delu Slovenije kar dobro načrtujejo svoj 
razvoj in tudi dovolj dobro uresničujejo 
svoje načrte, čeprav je gotovo res, da pri-
pomore tudi ugodna lega teh občin. Pa 
vendar, v naši bližini je tudi nekaj občin, 
ki ravno tako ležijo ob pomembnih pro-
metnicah in mejijo na Mestno občino Lju-
bljana, in kljub temu ne dosegajo enakih 
rezultatov, hkrati pa vidimo, da sta med 
prvimi šestimi občinami v Sloveniji glede 
na indeks razvitosti tudi Občina-Šempe-
ter Vrtojba na skrajnem zahodu Sloveni-
je in središče Dolenjske, MO Novo mesto.  
Zato je po eni strani potrebno še enkrat 
ugotoviti, da so bili razvojni koncepti v 
zadnjih letih ustrezno pripravljeni in izva-
jani, in tudi to, da so naši predhodniki na 
tem območju, prav gotovo že v času pred 
osamosvojitvijo Slovenije, prav na obmo-
čju nekdanje skupne domžalske občine 
ubirali prave poti, tako da smo tisti, ki smo 
prišli za njimi (Občina Domžale, Občina 
Trzin, Občina Mengeš, Občina Lukovica 
(1,13) in Občina Moravče (1,16), imeli do-
bro podlago za nadaljnji razvoj. 

Z obljubo, da si bomo, tako uprava Obči-
ne Trzin in gotovo tudi občinski svet in žu-
pan, prizadevali za to, da bomo tudi v pri-
hodnje vodili občino Trzin v pravo smer, 
želim vsem občanom in občankam veliko 
sreče in zadovoljstva (tudi z Občino) ter 
zdravja v letu 2011. 

Tone Peršak 
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pOgOvOr z ŽupanOm

Leto, ki se izteka, so v precejšnji meri zaznamovale lokalne 
volitve, v Trzinu pa tudi dela pri urejanju najpomembnejših 
trzinskih ulic. Ob tem se je zgodilo še veliko drugega, zato 
vas prosim, če z vašega zornega kota ocenite najpomemb-
nejše dogodke, pridobitve in sploh rezultate iztekajočega se 
leta za Trzin.
Čeprav se bo morda komu zdelo domišljavo, bom vseeno odgo-
voril, da volitve, vključno z volilnim izidom,  gotovo sodijo  med 
najpomembnejše dogodke za Občino Trzin v letošnjem letu. Za-
kaj? Zato, ker so volivci, ko so na volitvah za občinski svet name-
nili največ glasov Listi za trajnostni razvoj Trzina,  in s tem, da so v 
drugem krogu za župana, kljub zelo napadalni in zaplotniški vo-
lilni kampanji proti meni, ponovno izvolili mene, jasno poveda-
li, da si želijo nadaljevanje dosedanje občinske politike in uresni-
čevanje strategije razvoja, kakršno smo predlagali in uresničevali 
pravzaprav že od začetka, torej od leta 1999 dalje. To sporočilo 
volivcev,  po mojem mnenju, zavezuje tako mene kot tudi vse ti-
ste, ki so bili izvoljeni v občinski svet, še posebej seveda svetnike 
t.i., če že moramo uporabljati te izraze, večinske koalicije. Druga-
če pa med pomembnejše dogodke štejem: sprejem izvedbenega 
dela Občinskega prostorskega načrta, začetek delovanja Doma 
za starejše Trzin, vključno z začetkom delovanja Centra aktivno-
sti Trzin (december 2010), obnovo in posodobitev Ljubljanske ce-
ste od križišča pri banki do vključno mostu čez Pšato, obnovo in 
dogradnjo komunalne infrastrukture vzdolž Mengeške ceste in 
posodobitev večjega dela Mengeške, obnovo komunalne infra-
strukture ob delu Kidričeve ulice in izgradnjo kolesarske steze in 
parkirišč ob tem delu Kidričeve, izgradnjo vstopne poti in mostu 
za novi vhod v ŠRP Mlake in seveda začetek del (trenutno teče 
faza projektiranja) za izgradnja novega (nizkoenergetskega) vrt-
ca v Mlakah. Vsaj omeniti je treba še obnovo komunalne infra-
strukture in izgradnjo kolesarske poti vzdolž dela Kidričeve ulice 

in  izdelavo projektov za večnamenski objekt ob Habatovi ulici 
in za Jefačn'kovo domačijo. Toliko o investicijah. Seveda pa mo-
ram, skladno s politiko, ki jo zagovarjam, izpostaviti še uspešno 
izvedbo in kakovostni program festivala Trzinska pomlad in Med-
narodnega folklornega festivala v okviru Trzinske pomladi, festi-
val Fanima.tu, uspešno delo KUD-a Franca  Kotarja  (lastna pro-
dukcija in gostovanja), folklorne in rezbarske sekcije Turističnega 
društva in prizadevnost trzinskih prostovoljcev (gasilci, vodje sa-
mopomočnih skupin starejših občanov…), dobro delo športnih 
društev,  in še bi lahko našteval.
Katere pa so bile največje težave, pomanjkljivosti ali največji 
problemi, s katerimi ste se spopadali? 
Kot neke vrste težavo ali vsaj neprijetnost moram omeniti posle-
dice letošnje predvolilne kampanje, ki se je začela že leto dni pred 
volitvami, zagotovo pa že zgodaj spomladi, in ki je s svojo ostrino 
posameznih akterjev prinesla v Trzin duha zdraharstva, katerega 
posledice so dva meseca po volitvah še vedno opazne. Ljudje, s 
katerimi smo imeli prej povsem normalne, celo prijateljske odno-
se – pa s tem ne mislim na organizatorje volilnih kampanj in pro-
tikandidate, temveč na druge ljudi, za katere sploh nisem vedel, 
da so se angažirali v  kampanji – zdaj nekako ne vedo, kako bi se 
obnašali, kot da se bojijo zamere ali maščevanja ali česa podob-
nega. Brez potrebe. Čeprav nekaterih podtikanj in obtožb – zdaj 
pa mislim na glavne igralce v volilnih kampanjah – seveda ni lah-
ko kar pozabiti. A takšnega vzdušja v Trzinu ne potrebujemo,  in 
res upam, da se bo kmalu spet spremenilo.    
Kaj pričakujete, da bo leto 2011 prineslo Trzinu in trzinski 
občini?
Zelo je pomembno, ne samo zaradi Trzina, da bi se čim prej izvili 
iz katastrofičnega občutja krize in brezizhodnosti, ki vse bolj pre-
vladuje v vsej Sloveniji in seveda tudi v Trzinu. To bi vplivalo tudi 
na vedenje možnih investitorjev, kar bi imelo pozitivni učinek ne 
le na prihodke naša občine, temveč tudi na ravnanje ljudi in nji-
hov odnos do občine. Zdaj je čutiti negotovost in strah pred pri-
hodnostjo in zaradi tega tudi pritisk, naj občina prevzame tudi 
kritje povsem osebnih potreb posameznih občanov ali skupin 
občanov. Občasno je tudi čutiti porast nestrpnosti med ljudmi, 
na primer med sosedi,  in potem prihajajo na Občino zahteve, naj 
ta ureja njihove medsebojne odnose in gladi zamere ipd. Vse to 
vpliva na vzdušje v občini in prav zato si želim, da bi kriza poje-
njala, da bi ljudje spet zaznali tudi razloge za optimizem in vero 
v prihodnost. Recimo, da je to moje glavno pričakovanje in upa-
nje. Drugače pa pričakujem predvsem zelo intenzivno delo, kajti 
ob volitvah in s predlogom dveletnega proračuna (2011 in 2012), 
ki ga delovna telesa v teh dneh že obravnavajo, 22. t.m. pa ga bo 
prvič obravnaval občinski svet v celoti, smo zastavili zelo ambici-
ozni program. Glavna naložba znotraj tega programa je, kot sem 
že večkrat poudaril, novi vrtec, ki bo zgrajen kot nizkoenergetska 
stavba, ki bo svoje potrebe po energiji v največji meri zadovolje-
vala z izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Zgrajen mora biti 
že v letu 2011, če bo  šlo vse po načrtih,  do jeseni. To je, ob pri-
zidkih k zgradbi osnovne šole pred leti in ob Centru Ivana Hri-
barja ter ŠRP Mlake,  ravno tako pred leti,  in ob Domu starejših  
gotovo ena od ključnih naložb naše občin, ki tudi priča o tem, 
da v ospredje postavljamo zlasti potrebe najbolj občutljivih sku-
pin prebivalstva občine. Tudi to je, ob skrbi za okolje in naravo, 
pomembna komponenta koncepta trajnostnega razvoja. Čim 
bomo vsaj v glavnem zaključili delo v zvezi s proračunom, ki nas 
zdaj vse zelo zaposluje, bomo začeli uresničevati koncept »nizko-
energetske občine«, o katerem sem veliko govoril pred volitvami, 

Pogovor z županom občine Trzin g. Antonom Peršakom

Za dialog je ključnega pomena sposobnost 
poslušanja
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pOgOvOr z ŽupanOm

in ki ostaja ena glavnih programskih orientacij za mandatno ob-
dobje, ki se začenja. 
Počasi oblikujete novo občinsko vodstvo. Po prvih sejah 
kaže, da bo opozicija zelo pozorno nadzorovala vse odloči-
tve občinskega vodstva in sploh dogajanja v Občini. Kako 
ocenjujete dosedanje poteze opozicije in možnosti za uspe-
šno sodelovanje v Občinskem svetu in njegovih delovnih te-
lesih?
Potez t.i. opozicije ne bom komentiral, saj bi s tem gotovo izzval 
zelo zanimive odgovore v naslednjih številkah Odseva. Kar zade-
va možnosti za uspešno sodelovanje v občinskem svetu in nje-
govih delovnih telesih  pa so te enake kot vedno, torej v celoti 
odprte, samo izkoristiti jih je potrebno. Vendar se to pač ne dela 
tako, da ves čas razmišljaš samo o tem, kako bi preprečil večini, 
da sprejema odločitve. Potrebno je pristati na dialog in hkrati na 
dejstvo, da živimo v svetu t.i. kvantitativne demokracije, v kateri 

Naj bo po starem
V sredo, 17. novembra,  je bil zbor občanov starega dela Trzina, 
na katerem so obravnavali prometno ureditev v tem delu nase-
lja. Pred začetkom obnove Mengeške ceste so v tem delu Trzina 
uvedli novo, več ali manj enosmerno  prometno ureditev, ki naj 
bi razbremenila prometne tokove skozi ta del naselja. Župan ob-
čine Trzin g. Anton Peršak in njegov svetovalec za gospodarske 
javne službe, Andrej Gril, sta pojasnila namen zbora in kakšne so 
po mnenju občinskega vodstva izkušnje z dosedanjo ureditvijo. 
Župan je ob tem dejal, da naj bi udeleženci zbora odločili, kako 
naprej.  Pravzaprav sta obstajali dve možnosti: da ohranijo dose-
danji režim z določenimi izboljšavami ali pa gredo nazaj na pr-
votni, dvosmerni pretok prometa skozi zgornji del Trzina. Razpra-
va je bila precej burna in kar dolgotrajna. Ljudje so predstavljali 
svoje izkušnje z dosedanjo ureditvijo, nazadnje pa so se večinsko 
zavzeli za vrnitev nekdanjega, dvosmernega sistema. Nekateri so 
med drugim ocenili, da bo tak način prisilil nekatere dirkače, da 
bodo previdneje vozili, saj se bodo bali nasproti vozečih. Ko je 
veljal enosmerni režim, so nekateri v prepričanju, da nasproti ne 
bo peljal nihče, kar preveč pospeševali po ozkih ulicah tega dela 
Trzina. Nekatere je tudi motilo, da so morali zaradi enosmernega 
režima voziti po kar precej daljših obvoznih poteh, razpravljav-
ci pa so se zavzeli tudi za manj hrupne ovire (ležeče policaje) na 
cestiščih. 

pač odloča večina. Toda če, kot rečeno, pred odločanjem pride 
do dialoga ob upoštevanju predpogoja, da je za dialog ključnega 
pomena sposobnost poslušanja in slišanja argumentov, potem 
tudi z odločanjem ponavadi ni težav. 
V občinskem svetu pripravljate sprejem proračuna občine za 
prihodnje leto. Za kaj boste v prihodnjem letu namenili naj-
več denarja? Katere naložbe načrtujete in kako »težka« naj bi 
bila občinska blagajna v prihodnjem letu?
Mislim, da je to razvidno že iz dosedanjih odgovorov. Kar zadeva 
naložbe, so to: vrtec, Jefač'nkova domačija, večnamenska stav-
ba ob Habatovi ul., po možnosti nadaljevanje in zaključek del 
ob Mengeški (odvisno od državnega proračuna in odločitve Mi-
nistrstva za promet) itd. Pričakujemo okrog 4,7 mio € prihodkov 
in približno za milijon € več odhodkov, vendar to ne pomeni, da 
se bomo zadolževali ali imeli dejanski primanjkljaj, kajti še vedno 
imamo več kot milijon € presežka iz preteklih let.
Vse več je pobud, da bi bolj odprli promet pred osnovno šolo, 
saj so zjutraj prometni zamaški tam prav neprijetni. Kakšne 
so možnosti, da bi uredili krožni promet pred šolo, tako da bi 
vozniki s parkirišča pred šolo lahko zapeljali proti T3 in na-
prej proti Ljubljanski cesti?
O tej možnosti razmišljamo in moram poudariti, da je v zvezi s to 
zamislijo tudi veliko pomislekov, ker se lahko zgodi, da bo potem 
prostor okrog šole preveč obremenjen tudi z drugim prometom, 
da bo šolsko parkirišče kar naprej zasedeno itd. Izkušnje s spošto-
vanjem predpisov in prometne signalizacije namreč niso najbolj-
še. Tudi na tem območju ne.
Kakšne so možnosti za ureditev drugega tira železniške pro-
ge, ki bi omogočil večjo frekvenco vlakov in tako povečal 
»privlačnost« železniških povezav Trzina s sosednjimi kraji?  
Drugi tir bo, ko bo do tega prišlo, seveda naložba Slovenskih žele-
znic. O tem smo se s predstavniki SŽ že večkrat pogovarjali, ven-
dar za sedaj ne vidijo potrebe po tej investiciji  in možnosti zanjo. 
Na žalost. Se pa nekaj izboljšav v naslednjih letih obeta v drugih 
segmentih javnega prometa. 
Upam, da se bo kaj zgodilo že v letu 2011,  in s tem upanjem tudi 
želim vsem občankam in občanom čim lepše in vesele praznike 
ter srečno novo leto. 

VPrašanja sem zasTaVljal miro šTebe
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V sredo, 24. novembra, se je novi Občinski 
svet sestal na svoji drugi redni seji.  Priso-
tnih je bilo vseh 13 svetnic in svetnikov, na 
začetku pa so soglasno potrdili zapisnik 1. 
redne seje. Zapletlo pa se je pred prvo toč-
ko, saj je občinski svetnik Frane Mazovec v 
imenu treh svetniških skupin (Liste Trzin 
je naš dom, Trzinci in Za zeleni Trzin) pre-
dlagal umik 1. in 2. točke dnevnega reda. 
Pojasnil je, med prisotne pa je razdelil tudi 
pisno obrazložitev, da je bil po njihovem 
mnenju postopek pred imenovanjem in 
vlaganjem kandidatur za člane delovnih 
teles Občinskega sveta izveden v naspro-
tju z veljavnimi predpisi Občine. Občinski 
svet na svoji prvi seji, ki je bila 3.11. letos, 
razen Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, še ni imel drugega 
delovnega telesa, saj še niso bila konsti-
tuirana. Menijo, da bi morala komisija za 
mandatna vprašanja, takoj ko je bila usta-
novljena, obravnavati in sprejeti sklepe v 
zvezi z imenovanjem delovnih teles Ob-
činskega sveta. Ker tega ni storila, naj bi bil 
poziv po vlaganju predlogov za kandidate 
delovnih teles v nasprotju z veljavnim ob-
činskim Statutom in Poslovnikom občin-
skega sveta. Opozoril je, da predlagani 
sklepi 2. seje Občinskega sveta za 1. in 2. 
točko dnevnega reda ne bodo imeli prav-
ne podlage, če jih bo Občinski svet potrdil. 
Povedal je, da so problem že predstavi-
li Komisiji za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, vendar se ta na opozorilo 
ni odzvala. Njihove svetniške skupine tudi 
niso predlagale svojih kandidatov za člane 
delovnih teles, saj pogoji za to, po njiho-
vem, niso bili izpolnjeni, predvsem pa naj 
za to ne bi imeli 15-dnevnega roka. 
Zahteve treh svetniških skupin je g. župan 
zavrnil in poudaril, da njihova utemeljitev 
ne drži. Dejal je, da bi bilo zelo nenavadno, 
če bi vedno znova, ob vsakem sklicu,  usta-

Poročilo 2. redne seje Občinskega sveta občine Trzin

Seja z grenkim priokusom

navljali delovna telesa občinskega sveta, 
saj tega na ta način ne počne noben drug 
občinski svet pa tudi Državni zbor ne. Po-
jasnil je, da je bila seja Komisije za manda-
tna vprašanja, volitve in imenovanja sklica-
na, tako kot predvideva Poslovnik, najmanj 
tri dni pred sejo, rok za predlaganje kan-
didatov za člane delovnih teles pa naj bi 
bil daljši od 15 dni. Po njegovem so imele 
vse svetniške skupine dovolj časa za izbor 
in kandidaturo svojih izbranih predstavni-
kov za delovna telesa. Dejal je tudi, da ima-
jo vse svetniške skupine vedno možnost 
predlagati člane oziroma predlagati  spre-
membo sestav delovnih teles občinske-
ga sveta. Ocenil je tudi, da ni nobene ovi-
re in potrebe po umiku predlaganih točk 
z dnevnega reda, ob tem pa namignil, da 
bilo dobro, če Občinski svet začne čim prej 
obravnavati problematiko, ki je pomemb-
na za normalno delovanje občine. 

Večina se ni strinjala 
Predlog treh svetniških skupin po umiku 
dveh točk z dnevnega reda je dal na gla-
sovanje, večina svetnikov pa se z umikom 
ni strinjala, tako da je Občinski svet lahko 
nadaljeval z delom. V nadaljevanju seje so 
sprejeli spremembo sklepa o ustanovitvi 
delovnih teles Občinskega sveta tako, da 
so iz besedila umaknili ustanavljanje če-
trtnega odbora za območje OIC Trzin. Če-
trtni odbor so v prejšnjih mandatih obli-
kovali, da bi tako Občinskemu svetu lažje 
predstavljali tudi interese OIC, saj iz cone 
v prejšnjih mandatih ni bilo nobenega 
občinskega svetnika. Zdaj Cona ima svoje 
zastopstvo v občinskem svetu, in četrtni 
odbor ni več potreben.
Sledilo je imenovanje predsednikov in 
članov delovnih teles občinskega sveta. 
Predstavniki treh svetniških skupin, ki se 
že nekako postavljajo v vlogo opozicije, 

niso predlagali svojih kandidatov za de-
lovna telesa, ker za to naj ne bi bilo še za-
gotovljene pravne podlage, hkrati pa tudi 
ne zadosti časa. Župan je njihove razloge 
ovrgel in predlagal, da delovna telesa vse-
eno sestavijo iz predlaganih kandidatov 
tistih svetniških skupin, ki so se s potekom 
kandidatur strinjale in že predlagale svoje 
kandidate. Delovna telesa že lahko delu-
jejo, če je v njih toliko članov, da so sklep-
čni, opozicija pa bo svoje člane lahko 
predlagala naknadno. Predstavniki opo-
zicije so podvomili v pravilnost takšnega 
početja, izrazili so tudi dvom v pravilnost 
razdeljevanja števila predstavnikov posa-
meznih strank in list v občinskem svetu in 
njegovih delovnih telesih. Pri tem so zlasti 
opozorili na to, da je po njihovem mnenju 
stranka LDS na volitvah zbrala sorazmer-
no manj glasov, kot so jih zbrale nekatere 
druge liste, pa je LDS dobila svojega pred-
stavnika v občinskem svetu. Predstavni-
ki pozicije in g. Novak iz LDS so pojasnili, 
da je sedanja sestava občinskega sveta v 
skladu z veljavnim volilnim sistemom in 
da so v skladu s temi pravili tudi sestavi-
li občinski svet. Ko so glasovali o novi se-
stavi delovnih teles občinskega sveta, je 
bil rezultat ves čas enak.  Proti so glasova-
li predstavniki list Trzin je naš dom, Trzinci 
in Za zeleni Trzin, za pa so bili predstavniki 
drugih svetniških skupin, ki so v večini.

Delovna telesa brez opozicije
Po novem bo Statutarno pravno komisi-
jo vodila Judita Šlibar (Lista za trajnostni 
razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani), 
članici pa sta Jožica Valenčak (Lista za traj-
nostni razvoj Trzina) in Milica Erčulj (SDS), 
predsednik Odbora občinskega sveta za 
gospodarske javne službe bo tudi v tem 
mandatu Milan Karče (Lista za trajnostni 
razvoj Trzina), člana pa bosta Milena Kri-
sta (SDS) in Ivan Novak (LDS), Gospod Kar-
če bo vodil tudi Odbor občinskega sveta 
za gospodarstvo in kmetijstvo, člana pa 
bosta Rado Gladek (SDS) in Nuša Repše 
(Lista za trajnostni razvoj Trzina). Odbor 
za okolje in prostor bo po novem vodil 
Ivan Novak (LDS), člani pa so Rok Florjan-
čič (SDS), Lilijana Smrekar in Judita Šlibar 
(obe z Liste za trajnostni razvoj Trzina). 
Odbor za finance bo tudi v tem manda-
tu vodil Franc Pavlič (Lista za trajnostni 
razvoj Trzina), člana pa sta Iztok Kadunc 
(Lista za trajnostni razvoj Trzina) in Bran-
ka Šebela (LDS). Odbor za kulturo, šport, 
šolstvo in dejavnost društev bo po no-
vem deloval pod vodstvom Petra Ložar-
ja (Lista za trajnostni razvoj Trzina), iz iste 
liste pa prihaja tudi članica odbora Anica 
Mušič, tretji član pa je Miha Pančur, pred-
stavnik SDS-a. Rok Florjančič (SDS) bo na 
čelu Odbora občinskega sveta za socialno 
politiko, zdravstvo in dejavnost društev, 
imenovana člana Anton Kralj in Klavdija 
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Tretjak pa sta iz Liste za trajnostni razvoj 
Trzina. Svetnica Liste za trajnostni razvoj 
Trzina Jožica Valenčak bo tudi v tem man-
datu predsednica Komisije za občinska 
priznanja, proslave in promocijo občine, 
članici pa sta Majda Mušič (SDS) in Dunja 
Špendal (Lista za trajnostni razvoj Trzina). 
Peter Ložar (Lista za trajnostni razvoj Tr-
zina) je zdaj tudi vodja Komisije za infor-
miranje, člana pa sta Anton Kralj (Lista za 
trajnostni razvoj Trzina) in Tomaž Urban-
čič (LDS).  Ob koncu kadrovskih zadev so 
se udeleženci sestanka strinjali, da v Ko-
misiji za mandatna vprašanja Judito Šlibar 
zamenja Franc Pavlič, župan pa je pojasnil, 
da se je odločil, da bo tudi v tem mandatu 

podžupansko mesto zaupal Milanu Karče-
tu z Liste za trajnostni razvoj Trzina, ki je 
to nalogo opravljal že zdaj.

Rekordno število vprašanj
Sledila je redna točka vseh sej občinske-
ga sveta, in sicer Pobude in vprašanja sve-
tnikov, ki pa je bila po številu zastavljenih 
vprašanj verjetno najdaljša doslej. Samo 
občinski svetnik Romeo Podlogar (Lista za 
zeleni Trzin) je postavil 19 vprašanj in po-
bud, prav tako dosti pobud in vprašanj pa 
so imeli tudi drugi predstavniki »opozici-
je«. Večina vprašanj se je nanašala na pro-
metno problematiko: kako urediti promet 

ob osnovni šoli, kako odpraviti pomanjklji-
vosti ob obnovi Mengeške ceste, kako je s 
prometno povezavo Trzina s sosednjimi 
naselji, cel sklop vprašanj pa se je nanašal 
na delovanje podjetnika Marjana Habata 
in njegovo sodelovanje z Občino Trzin. Žu-
pan je na nekatera vprašanja odgovoril že 
na seji, za večino pa je napovedal, da bodo 
odgovore dobili kasneje.
Seja se je končala ob 18. uri in 25 minut 
z grenkim priokusom, da bo občinski svet 
tudi v novem mandatu razdeljen, kot je 
bil v prejšnjem. Opozicija je zdaj, kot kaže, 
nekoliko močnejša, vseeno pa bo pozicija 
lahko mirno uresničevala svoje zamisli.

miro šTebe

Letošnje volitve so mimo, novi (stari) žu-
pan je izvoljen, tudi občinski svet je po-
stavljen in občinska uprava je začela z de-
lom.
Karte so podeljene tako, da pozicijo v ob-
činskem svetu tvori 8 svetnikov iz ene liste 
(lista Za trajnostni razvoj Trzina) in dveh 
strank (LDS in SDS), opozicijo pa 5 svetni-
kov iz treh list (lista Trzin je naš dom, Za 
zeleni Trzin in Trzinci). Torej lahko zatrdi-
mo, da je v tem mandatu (naša in vaša) 
opozicija močna in složna.
Predstavniki trzinske opozicije se še en-
krat zahvaljujemo vsem, ki so volili naše 
svetnike in naše županske kandidate. 
Obljubljamo vam, da bomo tvorno sode-
lovali na trzinski politični sceni (kolikor 
nam bo dopuščeno) in da se bomo trudili 
zastopati interese vseh naših volivcev.
Kot rečeno, želimo si tvornega sodelova-
nja s pozicijo, v dobro Trzina. Ampak v re-
snično dobro krajanov. Žal se je prva ob-
činska seja  v oktobru začela tako, da je 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI), 
v nasprotju s  poslovnikom, statutom in 
zakonom o lokalni samoupravi,  sestavi-
la predlog za občinska delovna telesa  (to 
so komisije in odbori) in v ta telesa pre-
dlagala vse svoje predsednike in večino 
članov, kar je potem 8 svetnikov pozici-
je, in predlog na sami seji OS tudi spreje-
lo.  Mi, opozicija, smo podali pritožbo, da 
je to dejanje v neskladju z zakoni lokalne 
samouprave, ker ne moremo predlagati 
svojih članov v predlagane (in sprejete) 
komisije in odbore. Na seji je našo pritož-
bo župan komentiral kot brezpredmetno 
in s tem dejanjem zelo jasno, brez olep-
šav, pokazal, da ne bo pustil kaj dosti pro-
stora za tvorno in demokratično sodelo-
vanje obeh strani (pozicije in opozicije). Je 
pa po tej seji župan v Županovem kotičku 
v prejšnjem Odsevu potožil, kako je opo-

Kotiček trzinske opozicije

Želimo si tvorno sodelovati v Občinskem svetu
zicija takoj začela z metanjem polen pod 
noge poziciji, češ, »da se pritožujemo, da 
se ne dela po statutu in poslovniku obči-
ne, kar seveda ni res, le nagajati mu želi-
mo…« -  resnica pa je precej drugačna – s 
svojimi dejanji, ki niso bila v skladu z za-
konom, je dal jasno vedeti, da ne misli pu-
stiti nobenega prostora za »vmešavanje« 
opozicije v njegove plane! 

Na koncu bi želeli še enkrat poudariti, da 
si želimo tvornega sodelovanja z župa-
nom in pozicijo, ker bomo le tako lahko 
res naredili kaj za Trzince (kar je tudi smi-
sel in namen občinske uprave, župana in 
svetnikov), nikakor pa ne bomo tiho in 
poslušno dvigovali rok za potrditev tistih 
njegovih predlogov, ki niso v dobro Trzin-
cev in Trzina, ampak koristijo le peščici iz-
brancev.
V vsakem Odsevu vas bomo obveščali o 
naših videnjih delovanja občinske upra-
ve, župana ter pozicije in opozicije. De-
mokratično in etično je, da dobite krajani 
vpogled v obe plati »zgodbe« - z župano-
vim pisanjem v »Županovem kotičku« na 
eni strani in pogledom opozicije v »Kotič-
ku opozicije« v Odsevu na drugi strani. Le 
tako si boste lahko ustvarili lastno sliko 
dogajanja.
Lep pozdrav do naslednjič! 

Trzinska oPozicija: 
lisTa Trzin je naš dom:

ValenTin kolenc, barbara sršen, 
PeTer Pelan

lisTa za zeleni Trzin: romeo Podlogar

lisTa Trzinci:  Frane mazoVec

Kljub takim in drugačnim župano-
vim preprekam pa ne bomo držali 
križem rok, ampak se bomo trudili, 
da bomo po najboljših močeh zasto-
pali glasove in želje vseh  vas, ki ste 
nas volili. Izkoristili bomo vsako pri-
ložnost, da bomo župana spominjali 
na njegove predvolilne obljube in ga 
opominjali in spraševali, kdaj jih bo 
uresničil. Na vsakem občinskem sve-
tu bomo dajali pobude in postavlja-
li vaša vprašanja občinski upravi, za 
katere bomo tudi želeli jasne in kon-
kretne odgovore.

Sezona smučanja v Dolgi dolini
Sezona smučanja se je začela in začela se je tudi na našem lokalnem smučišču v Dolgi 
dolini.

Vlečnica bo v primernih vremenskih pogojih obratovala ob petkih popoldne, v so-
boto in nedeljo pa preko celega dne skozi vso zimo. Otroci do 7. leta morajo imeti na 
smučišču obvezno spremstvo staršev in nositi čelado. Smučišče bo na voljo vsem čla-
nom smučarskega društva Trzin. Sankanje na smučišču ne bo dovoljeno, zanj bo letos 
poskrbljeno pri gradu Jable.

Obveščamo pa vas tudi, da na smučišču zbiramo rabljeno smučarsko opremo, ki jo 
bomo brezplačno posojali.



9ODSEV Glasilo občine Trzin

aktualnO

Tokrat predstavitev sedanjih članov Občinskega sveta začenjamo 
z g. Milanom Karčetom, ki je že veteran v občinskem svetu, saj je 
v njem od ustanovitve občine naprej,  hkrati pa je že drugi man-
dat tudi podžupan naše občine.

Milan Karče 
Čeprav vas večina Trzincev verjetno že pozna, vas vseeno 
prosimo, da se na kratko še enkrat  predstavite.
Rojen sem bil 2. marca 1948 v Celju. Po izobrazbi sem univ. diplo-
mirani inženir strojništva, zaposlen pa sem bil kot projektant ozi-
roma nadzornik strojnih instalacij. 
Delovno dobo sem kot diplomant začel v TGO Gorenje v Velenju, 
kjer sem tudi diplomiral. Po enem letu sem nadaljeval službova-
nje kot projektant strojnih instalacij v stanovanjski gradnji v pod-
jetju SGP Stavbenik Koper-Projektivni biro. Po desetih letih pa 
sem se zaposlil v LEK-u. Projektiranje v industriji je postalo zah-
tevnejše, končal pa sem kot nadzornik strojnih instalacij nad sko-
raj vsemi investicijami po posameznih lokacijah LEK-a. Med dru-
gim sem imel priložnost ob zaključku službovanja sodelovati tudi 
kot nadzornik pri izvedbi 4. oddelčnega Lekovega vrtca z razde-
ljevalno kuhinjo.
Od 1. januarja 2009 pa sem srečno upokojen.
Svetnik OS občine Trzin sem od njenega nastanka do danes. Se-
veda se moram zato zahvaliti volivcem Liste za trajnostni razvoj 
Trzina, za vsa štiri mandatna obdobja.
Morda bi bilo prav, da kaj več povem o svojem delu, odkar sem 1. 
aprila 2009 prevzel funkcijo podžupana. Ob prevzemu te funkcije 
smo se z županom g. Tonetom Peršakom dogovorili, da bom so-
deloval v glavnem na področju investicij. To se je tudi zgodilo. Za-
čel sem z rednimi tedenskimi operativnimi sestanki na domu sta-
rejših občanov. Objekt je bil ravno v fazi usklajevanja za zaključna 
dela. Sledil je tehnični pregled in več zaporednih pregledov s 
strani investitorja, v smislu odpravljanja pomanjkljivosti. 
Nadaljeval sem s krožiščem na Mlakarjevi ulici, rekonstrukcijo Lju-
bljanske ulice skupaj z mostom, s širitvijo kolesarske steze in do-
datnimi parkirišči na Kidričevi, z enosmerno povezovalno cesto 
med Mengeško in Jemčevo, z obnovo Kraljeve kapelice, ki smo jo 
obnavljali skupaj z Občino Mengeš.
V vmesnem času smo pridobivali informativne ponudbe za nov 
vrtec. Istočasno smo z bodočim uporabnikom tudi dopolnjevali 
projektno nalogo. Sledil je razpis, analiza ponudb in sklenitev po-

Predstavitev članov Občinskega sveta Občine 
Trzin v tem mandatu

godbe z SGP Tehnik Škofja Loka z glavnim podizvajalcem Jelovi-
ca. Že večkrat je bilo zapisano, da gre za nizkoenergetski vrtec s 
ciljem, da bo vgrajenih čim več naravnih materialov.
Sodeloval sem tudi pri razpisu in prevzemu štirih obnovljenih sa-
nitarnih prostorov v osnovni šoli. 
V zadnjem obdobju pa je bilo največ angažiranja okrog obnove 
Mengeške ceste. Trenutno se pripravlja dokumentacija za tehnič-
ni pregled. Pred nami pa je še II. faza Mengeške ceste.
Sedaj poteka tudi izvedba projekta Vhod v ŠRP Mlake skupaj z 
mostom in dodatnimi parkirišči.
Sodelujem tudi pri pripravi projektov za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za objekt Jefačn´kova domačija in večnamenski 
objekt s skladiščem in neprofitnimi stanovanji.
Hodim tudi na razne sestanke in se vključujem v priprave v zvezi 
z drugimi skupnimi investicijami s sosednjimi občinami, ko gre 
za širjenje vodovoda in kanalizacije ter posodobitev Centralne či-
stilne naprave. Pri navedenih projektih pričakujemo tudi finanč-
no udeležbo kohezijskih skladov. Kadar pa se županu obveznosti 
podvajajo, ga nadomeščam z navzočnostjo na sestankih in raznih 
prireditvah v naši in po sosednjih občinah. Redno se udeležujem 
tudi tedenskih kolegijev občinske uprave.
Izkušenj iz političnega življenja Trzina imate že veliko, pa 
vseeno nas zanima, kako zdaj gledate na to dejavnost?
Nisem pristaš včasih dolgih in mučnih razprav na OS, ki so veči-
noma brezplodne, vendar vse kaže, da brez tega ne gre. Želim 
si, da bi bilo tega v naslednjem mandatnem obdobju čim manj, 
mislim pa, da bo ponovno prišlo do komentarjev o »preglasoval-
nem stroju« na sejah OS.
Kako ocenjujete sedanjo sestavo Občinskega sveta? Kakšne 
se vam zdijo možnosti, da bo novi Občinski svet dobro delo-
val v korist Trzina?
S sestavo sedanjega OS sem zelo zadovoljen, saj smo kot Lista za 
trajnostni razvoj Trzina pridobili enega svetnika več. Seveda pa se 
vedno na sejah OS najdejo nasprotniki, ki so mnenja, da je njihov 
predlog pod neko točko dnevnega reda najboljši.
Upam, da bo tudi v bodoče novi OS deloval vsaj tako dobro v ko-
rist Trzina kot predhodni.
Katerim nalogam in usmeritvam boste pri svojem delu v tem 
mandatu vi osebno posvečali posebno pozornost?
Ker se je moja trenutna funkcija podaljšala tudi v novi mandat, 
menim, da sem lahko spet  najbolj koristen s svojimi izkušnjami 
pri projektiranju in izvedbi novih investicij. Smatram, da je po-
trebno iskati maksimalne možnosti po uporabi energij iz obno-
vljivih virov, tako pri novih investicijah kot pri rekonstrukcijah. 
Upoštevati pa je potrebno vsaj predpisano kvaliteto izolacije 
objektov, saj se energenti ne bodo cenili. Sicer pa se bo potrebno 
truditi, da se bodo predvolilne obljube Liste za trajnostni razvoj 
Trzina maksimalno uresničile.  
Katere  so prednostne naloge tokratnega občinskega sveta?
Prednostna naloga tokratnega OS  je po mojem investicija v novi 
vrtec. Seveda pa to ni edina pomembna investicija, ki je planira-
na v tem mandatnem obdobju.  

milan karče

Peter Ložar 
Najprej bi se rad najlepše zahvalil vsem volivcem, ki so glasova-
li zame, za izkazano zaupanje. Star sem 38 let, delam v lokalu v 
IOC Trzin in sem po izobrazbi gimnazijski maturant. Stanujem na 
Kmetičevi v Trzinu.
Kot aktiven član KUD-a Franca Kotarja Trzin sodelujem pri pred-
stavah in vsem dogajanju v dvorani Kulturnega doma Trzin. Tu 



10 Glasilo občine Trzin ODSEV

aktualnO

tudi vidim področje, na katerem želim še posebej sodelovati tudi 
kot svetnik, torej kultura in družbeno življenje v Trzinu.
Doslej sem sodeloval kot član komisije za informiranje in kot član 
sveta Zavoda za šolstvo,  šport, kulturo, mlade  in  turizem.
Sestava sveta se mi zdi uravnotežena, saj omogoča uspešno delo. 
Kljub malce burnemu začetku mislim, da bomo naslednja šti-
ri leta korektno sodelovali v skupno korist. Bo pa treba pozabiti 
kake stare zamere in se seveda lotiti dela, ne pa se obešati na pa-
ragrafe.
Poleg projektov, ki so delno že v teku ali se pripravljajo, je zame 
osebno najbolj zanimiva predvidena postavitev novega kultur-
nega doma. Kljub temu da se ta projekt zdi zaradi velikega fi-
nančnega vložka in predvidenih evropskih sredstev še precej od-
daljen, upam, da bomo že v tem mandatu naredili prve korake 
proti novemu domu.
Sem odprt za vse pobude, in če ima kdo kak predlog za izboljša-
nje bivanja in delovanja v Trzinu, mi ga lahko posreduje na mail 
perolozar@gmail.com . V vsakem primeru se bom potrudil in ga 
predstavil občinskemu svetu.

V Domžalah je 10. decembra uradno vrata odprla podjetniška 
vstopna točka VEM (»Vse na enem mestu«). Vstopna točka VEM v 
Domžalah svoje storitve nudi potencialnim podjetnikom in delu-
jočim podjetjem iz območja občin Dol pri Ljubljani, Domžale, Ka-
mnik, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Vodice. Stori-
tve podjetniške točke izvaja Center za razvoj Litija.
Motivirati podjetništvo v lokalnem okolju – to je primarna vloga 
Centra za razvoj Litija že od ustanovitve. V desetletju obstoja je 
Center za razvoj Litija svoje delovanje z občinske ravni razširil na 
območje regije, na sosednje občine. Od leta 2005 so za lažji zagon 
podjetništva še posebej pomembne točke VEM – Vse na enem 
mestu, ki jih je Center vzpostavil v Litiji, Grosupljem in v letošnjem 
letu še v Domžalah. Direktorica Centra za razvoj Litija, Aleksandra 
Gradišek, in župan Občine Domžale, Toni Dragar, sta uradno odpr-
la točko VEM, ki se nahaja na Ljubljanski 80 v poslovni stavbi SPB 
v Domžalah. Občina Domžale je zagotovila prostorske pogoje za 
podjetniško točko in pogoje za njeno delovanje.
Točke VEM omogočajo vse – od registracije podjetja do pridobi-
vanja raznoterih podjetniških informacij. Potencialni in že delujoči 
podjetniki lahko tu dobijo ustrezen nasvet, informacije o razpisih 
za sredstva in izobraževanjih. Na točki VEM se podjetje prepro-
sto registrira, hkrati pa so točke VEM stalno stičišče podjetniške-
ga sveta, saj s svojimi dejavnostmi zagotavljajo podporo podjetni-

Odprtje podjetniške točke VEM v Domžalah
kom pri njihovi dejavnosti. Delovanje točk VEM posredno pomaga 
odpirati nova delovna mesta, podjetnikom omogoča preprostejši 
formalni začetek samostojne podjetniške poti, brezposelnim po-
nuja svetovanje pri odločanju za lastno podjetništvo in registraciji 
dejavnosti. 
Dostop do aktualnih razpisov in pomoč pri pridobivanju nepovra-
tnih sredstev in drugih spodbud za uresničevanje podjetniških pro-
jektov – to so prednosti, zaradi katerih so podjetniške točke Centra 
za razvoj Litija vedno dobro obiskane. Če so bile ob prvih odpira-
njih pomembne predvsem zaradi preprostejše registracije in pri-
dobivanja nujnih informacij ob začetku podjetniške dejavnosti, so 
svojo vlogo z leti razširile predvsem na področja svetovanja, izobra-
ževanja in povezovanja. Za inovativne podjetniške ideje svetovalci 
točk VEM po potrebi poiščejo tudi zunanjo strokovno pomoč, pod-
jetnike pa nenehno spodbujajo k povezovanju z drugimi podjetni-
ki v regiji.   
Podjetniška točka v Domžalah je ena izmed vstopnih točk VEM, ki 
jih sofinancirata Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije 
ter Ministrstvo za gospodarstvo. 

Več informacij:
Ana Savšek, Center za razvoj Litija (www.razvoj.si)
Telefon: 01 8962 717 ali 051 312 310, e-pošta: ana.savsek@razvoj.si
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pred bOŽičem

Letošnji advent je nadpovprečno dolg, saj 
je od prve adventne nedelje do božiča kar 
23 dni. Lepa priložnost, da ga doživimo v 
vsej njegovi skrivnostni lepoti.
Latinska beseda »adventus«  pomeni »pri-
hod«. V cerkvenem letu je to čas nekaj manj 
kot štiri tedne priprave na božič. Priprava 
pomeni čakanje, pričakovanje, hrepenenje. 
Toda: ali je čakanje lahko nekaj pozitivne-
ga? Skoraj vse, kar je povezano s čakanjem, 
je neprijetno: čakalnica, čakalne dobe, ča-
kanje v vrsti… Odvadili smo se čakati. Ne-
strpni smo. Vse hočemu imeti takoj.
A kdor ne zna več čakati, se prikrajša za 
veliko lepega v življenju. Čakanje in priča-
kovanje dajeta življenju poseben čar. Ali 
nista otroštvo in mladost lepa predvsem 
zato, ker sta polna pričakovanj? Včasih 
slišimo, da se komu izvije vzdih: »Ničesar 
več ne pričakujem.« Ali je mogoče živeti 
brez prihodnosti, brez upanja?
V adventu je svet podoben veliki železni-
ški postaji, kjer vsi nekoga pričakujejo. 
Lučke, okraski - vse to je kot obljuba ne-
česa lepega, osrečujočega. Mnogi ne bi 
znali odgovoriti, kaj pričakujejo, toda ču-

tijo: dokler pričakuješ, toliko časa je življe-
nje vredno življenja. Kristjani pričakujemo 
nekoga, ki je nekoč že prišel in obljubil, da 
pride spet - Jezusa, Odrešenika sveta. Ob 
vsakem božiču prihaja in vstopa v naše ži-
vljenje.
O božiču je bilo napisano nešteto ganlji-
vih zgodb in globokih premišljevanj. Kljub 
temu se zdi, da lepote in pomena tega 
praznika nikoli ni mogoče izčrpati. Božič 
pomeni »majhen bog«, saj je vsebina pra-
znika v tem, da je Bog postal čisto majhen 
otrok. Ne vstopa v ta svet z močjo, ampak 
nemočen, nebogljen, potreben naše po-
moči. Prosi za našo ljubezen. Prihaja kot 
otrok, da bi ga lažje sprejeli. Nebogljene-
ga otroka pač težko odkloniš.
Naj navedem še kleno misel, ki jo je izre-
kel nam vsem znani humorist v Kopitarje-
vi oddaji Glasbeni spomini: »Včasih smo 
praznike težko čakali in v srcu nosili. Da-
nes pa jih je sama trgovina … Praznik je 
bil pa lepši. Takrat je samo sem in tja na 
kakšnem drevesu ali balkonu kakšna luč-
ka gorela. Danes pa vse migota in mežika 
od samih lučk, u duš' pa je ulikat t'ma!«

In kaj se bo za božič dogajalo v Trzinu? Nič 
posebnega, a veliko lepega za tiste, ki ce-
nijo drobne stvari, lepo bogoslužje, okra-
šeno cerkev in blagodejen vonj po kadilu:

Neposredna priprava na božič je osem-• 
dnevnica z lepim petjem, ki jo začnemo 
v petek, 17.12.
Na 4. adventno nedeljo je običajno • 
spovedovanje pred praznikom; v Trzinu 
imamo letos čisto novo, zelo prostorno 
in udobno spovednico. Vabljeni, da jo 
pridete preizkusit! Naš Pevčev ata je ob 
pogledu nanjo duhovito pripomnil: »V 
tole bo pa šlo veliko grehov!«
V četrtek, 23.12., bo po večerni maši, ki • 
je ob 18.00, koncert zbora Svoboda.
Na sveti večer bo večerna maša prav • 
tako ob 18.00, a ta maša spada nekako 
še v adventni čas. 
Pravo božično praznovanje se začne s • 
polnočnico, na sveti dan pa bosta maši 
še ob 8.00 in 10.00.
Na štefanovo (26. 12.) bo pri obeh ma-• 
šah (8.00 in 10.00) blagoslov vode in 
soli; po drugi maši bo tradicionalni bo-
žični koncert, ki ga prireja pevska sku-
pina Žolne.

Lepe praznike vsem želi
dr. bogdan dolenc

Advent in božič v Trzinu

Koncert 
Simfoničnega 
orkestra Domžale 
Kamnik
Podjetniško združenje Mengeš tudi le-
tos v počastitev dneva samostojnosti 
organizira svečani božično novoletni 
koncert Simfoničnega orkestra Dom-
žale- Kamnik s solisti pod vodstvom di-
rigenta Simona KREČIČA.

Koncert bo v torek, dne 21. decembra 
2010, ob 20. uri  v Kulturnem domu 
Mengeš.

Vstopnice so v predprodaji v PZM Men-
geš (041 66 83 01) in v Špas teatru 
Mengeš (041 33 33 39).

Vabilo

Pozdravljeni!
Pišem vam v imenu moje stare mame, 
Francke Praprotnik. V dnevni sobi ima ve-
ličasten božični kaktus, ki ji te dni prina-
ša lepe trenutke, saj je zacvetel. S svojimi 
cvetovi naznanja bližnji prihod decembr-
skih prazničnih dni, s tem pa prinaša tudi 
vesel, topel božični duh v njeno sobo in 
njeno srce. Želi ga deliti tudi z drugimi, 
zato vam pošiljam sliko tega kaktusa in 
hkrati najlepše praznične želje!

brigiTa klemen

Člani Župnijskih pastoralnih svetov dom-
žalske dekanije smo se v nedeljo, 14. no-
vembra, zbrali v Mengšu na našem prvem 
srečanju v novi sestavi. Naše druženje 
smo pričeli v cerkvi sv. Mihaela z litanija-
mi in ga nadaljevali v novem župnijskem 
domu farnega zavetnika sv. Mihaela. Po 
pozdravnem nagovoru predstavnice ŽPS 
gostitelja župnije Mengeš so po litanijah 
zasedli svoja mesta v župnijskem domu 
in prisluhnili Mariji Vegan iz Družinskega 
centra Betanija. Predavanje je bilo razde-
ljeno na tri dele, in sicer predstavitev dru-
štva Betanija, predavanje o vzgoji in delu 
z otroki in odnosih  ter delavnice. Zanimi-
vo področje dela Betanije in predavanje 
o vzgoji in odnosih nam je dalo dovolj 
podlage, da je delo v delavnicah poteka-
lo malce bolj živo, in našlo se je kar nekaj 
vprašanj, na katera je poskušala naša go-
stja najti pravilne odgovore. Malce razva-
jeni se v nekaterih odgovorih nismo po-
polnoma zadovoljili in zato je padlo še kar 
nekaj podvprašanj, ki pa smo jih reševali 
kasneje v prostem pogovoru s predava-
teljico. Dekan Janez Šimenc se je v imenu 
dekanije zahvalil udeležencem predavanj, 
ki so se kljub lepi nedelji zbrali v velikem 
številu, in organizatorju animatorju za 
ŽPS Janezu Avseniku za odlično organiza-
cijo srečanja. Sledil je še prijetnejši del, za 
katerega so poskrbele mengeške gospo-

dinje, in ob hrani in pijači je stekel še spro-
ščen pogovor tudi na temo o vzgoji in od-
nosih v družini, župniji, družbi. Kakšno je 
stanje, predvsem v družini, pa lahko ugo-
tovite sami.  

djd

Prvo dekanijsko srečanje članov ŽPS
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za lepši trzin

V petek, 26. novembra, je Turistično dru-
štvo Kanja Trzin pripravilo že deveto po-
delitev priznanj občanom in ustanovam 
za njihov prispevek k urejenosti kraja. Ko-
misija za urejenost kraja je skozi vse leto 
budno spremljala urejenost zunanjosti 
trzinskih domov  in podjetij, pri svojem 
delu pa so bile članice komisije zelo ve-
sele, če so prejele kakšen namig tudi od 
občanov. Članica Komisije Zinka Kosmač 
je poslikala vse lepe balkone, cvetice na 
oknih in urejene vrtove, na prireditvi pa je 
dogajanje ves čas dopolnjevala z izvrstni-
mi slikovnimi kolaži, ki so dokazovali, da 
je v Trzinu veliko lepega in da so letošnja 
priznanja šla v prave roke. Zinka se je spet 
izkazala kot resnično dobra fotografinja. 
Delo komisije in na splošno urejenost kraja 
je ocenila predsednica Dunja Špendal, ki je 
med drugim poudarila, da je Trzin letos kar 
vidno napredoval pri urejenosti in izgledu. 
K temu je še zlasti pripomogla ureditev Lju-
bljanske ceste in posodobitev mostu čez 
Pšato, razmere pa se izboljšujejo tudi na 
drugih področjih. Posebej je pohvalila tudi 

Trzin je vse bolj urejen in lepši

tiste posameznike, ki skozi vse leto skrbno 
bdijo nad cvetjem v okolici svojih domov.  
V našem kraju je res veliko lepih vrtov. So 
pa seveda še črne točke, in torej možnosti 
za še večjo skrb za lepše okolje v občini.
V priložnostnem programu, ki je spremljal 
podelitev,so najprej nastopili prvošolčki 
pod mentorstvom učiteljice Petre Mušič, 
kasneje pa so nastopili mladi učenci glas-
bene šole L´Artko: harmonikar Timotej 
Košir ter flavtistki Iris in Liza Ulčakar, za ko-
nec pa je nastopila tudi folklorna skupina 
Trzinka s prekmurskimi plesi. Prireditev je 
suvereno povezovala Tina Kralj Kuferšin.
Čeprav je bila dvorana KUD-a polna, pa je 
nekoliko motilo, da na prireditev ni prišlo 
kar precej tistih, ki so jim bila namenjena 
letošnja priznanja. Kaj je temu vzrok, ni ja-
sno. Mogoče jih je odvrnilo slabo vreme, 
mogoče niso razumeli pomena priredi-
tve ali pa se enostavno ne želijo kazati v 
javnosti. Vsekakor je škoda, da niso pri-
šli, vendar je prireditev vseeno izzvenela 
prisrčno in slavnostno. Ob zaključku so 
se organizatorji tudi zahvalili Občini, ki 

jo je zastopal podžupan g. Milan Karče, 
in predstavnikom sosednje občine Men-
geš. Turistični društvi obeh občin že dol-
go plodno sodelujeta, prav tako uspešno 
pa je tudi sodelovanje z mengeško obči-
no. Še zlasti se je to sodelovanje izkazalo 
med nedavno obnovo Kraljeve kapelice 
ob meji Trzina.  Posebni priznanji so tako 
predstavniki Turističnega društva izročili 
podžupanu mengeške občine Jožetu Vah-
tarju in predsednici mengeškega Turistič-
nega društva Zorki Požar.
Po uradnem delu prireditve se je nadalje-
valo prijetno druženje, ki so mu poseben 
ton dale dobrote, ki so jih pripravili člani 
gospodinjskega krožka Osnovne šole Tr-
zin pod mentorstvom Dušana Gorenca in 
pa tudi pridne gospodinje TD Kanja Trzin.

miro šTebe
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Turistično društvo Kanja Trzin in njena komisija za urejenost kra-
ja, varstvo narave in dediščina ter turistični podmladek v občini 
Trzin je v petek, 26.11.2010, na prireditvi IX. podelitev priznanj 
za prispevek k urejenemu in lepemu izgledu našega kraja za leto 
2010 podelila 3 zahvale in 12 priznanj. Uradni del podeljevanj je  
bil zaključen z naslednjimi besedami: 
“Na koncu pa si oglejmo hišo  na Jemčevi cesti 23 b, ob Pšati, vrt 
je prekrasno urejen z enkratnimi idejami, korita na oknih so ele-
gantno zasajena, poleg tega pa je veliko negovane  travnate po-

Lastnica najlepše urejenega vrta v Trzinu v letu 2010

Milena Tekauc: Vrt me ob jutrih navdihuje
vršine. Lastnica gospa  Milena Tekauc  ima po mnenju komisije 
najlepše urejeno hišo v Trzinu v letu 2010.” 
Kakšni so bili vaši občutki med prireditvijo, ko ste spremlja-
li kolaže vseh ostalih, ki so prejeli zahvale in priznanja pred 
vami,  zmagovalna hiša pa je bila na koncu, in to vaša?
Vsak kolaž posebej je bil čudovit, vsak je imel nekaj, kar ga je de-
lalo edinstvenega. Ob gledanju le-teh sem občudovala domisel-
nost in občutek za estetiko, ki je sicer zelo relativna stvar, in z ra-
dovednostjo pričakovala, kdaj bo predstavljena tudi naša hiša. To, 
da je bila  predstavljena kot zmagovalna, pa je bilo zame prijetno 
presenečenje. 
Kot smo povedali ob obrazložitvi priznanja, nas je na vaš 
lepo urejen vrt prijazno opozorila vaša soseda, ki se je od-
zvala vsakomesečnemu pozivu v Odsevu, da naj bralci tudi 
sami opozorijo komisijo, ki je ocenjevala urejenost Trzina, na 
lepo urejene kotičke v našem kraju. Vaša soseda je svoj pre-
dlog utemeljila s tem, da ji pogled na vaš vrt  vsako jutro po-
lepša dan. Dobri sosedski odnosi so nam odprli vrata in prija-
zno ste pristali na fotografiranje svojega vrta. 
Dobri sosedski odnosi so tako zame kot za mojo družino po-
membni. To se je pokazalo tudi ob septembrskih poplavah, ko so 
nam ob vdoru podtalnice priskočili na pomoč sosedje. S parcelo 
mejimo na večje število sosedov, in do sedaj nismo imeli proble-
mov, ki jih ne bi uspešno rešili (veliko jih tudi ni bilo). Na žalost 
nam tempo življenja, za katerega upam, da se bo umiril, ni omo-
gočil, da bi se s sosedi več družili tudi v prostem času. Mogoče 
nam bo pri tem res pomagala gospodarska kriza, ki zmanjšuje 
obseg dela in povečuje prosti čas. Me pa zelo veseli, da ob po-

Turistično društvo Kanja Trzin in njegova 
komisija za urejenost kraja, varstvo na-
rave in kulturne  dediščine sta v petek, 
26.11.2010, na IX. podelitvi priznanj za 
prispevek k urejenemu in lepemu izgledu 
našega kraja za leto 2010 podelila:

3 zahvale za večletno urejenost domov: • 
Slavki Levičnik, Danici Pandel in Mirjam 
Močnik,
3 priznanja ustanovam in podjetnikom, • 
ki so pomembno prispevali k gosto-
ljubnosti in turistični prepoznavnosti 
kraja: Domu počitka, Okrepčevalnici 
Bor in Podjetju Baloh d.o.o.,
1 priznanje za urejeno starejše poslo-• 
pje na področju varovanja narave in 
dediščine: Vanji Pančur ter 
5 priznanj za najlepše urejene domove, • 
skupine hiš, ulice, balkone in mostove: 
Veri Rutar, Sonji Močnik, Maksu Pircu, 
Majdi Mušič in Mileni Tekauc.

Izbor letošnjih nagrajencev in prireditev 
je pripravila Komisija za urejenost kra-
ja pri TD Kanja Trzin v sestavi: Zinka Ko-
smač, Tinka Kuferšin, Majda Šilar, Zvonka 
Žnidaršič in jaz, Dunja Špendal, ter pred-
stavnica Občine Sida Valentinčič in pred-
stavnica Osnovne šole Petra Mušič, ob 
pomoči predsednice TD Kanja Jožice Va-
lenčak in podpredsednika našega društva 

Že devetič priznanja za urejenost kraja
Ljuba Arsova, sodeloval pa je tudi turistič-
ni podmladek Turističnega društva.
Vsem prejemnikom še enkrat iskrene če-
stitke z željo, da bi bil tudi v novem letu 
Trzin cvetoč in urejen. Članom komisi-
je pa zahvala za lepo sodelovanje z željo, 

da bi volja in energija za delo bili prisotni 
tudi v letu 2011.
Vsi, ki ste prireditev zamudili ali si ponov-
no želite ogledati izbrane hiše, pa kliknite 
na http://www.td-trzin.si

dUnja šPenda l

Letošnji nagrajenci in članice komisije za urejenost kraja
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gledu na naš vrt uživajo tudi sosedje. Toliko bolj, ker sem imela 
v času gradnje hiše, ki je trajala precej dolgo, zelo slabo vest. Vrt 
smo namreč zaradi časovne stiske prepustili naravi.
Ali ste pred tem vedeli za delo komisije in ocenjevanje vr-
tov?
Da. Na srečo imamo v Trzinu Odsev, ki je naš glavni informator o 
dogajanjih v kraju. 
Kakšno je vaše mnenje o povezovanju ljudi s prireditvami, 
kot je bila podelitev priznanj za urejenost domov? Naj pri-
stavim, da je letos na žalost manjkalo  nekaj nominirancev, 
dvorana pa je bila kljub temu polna. Na koncu smo že po obi-
čaju tudi omogočili, da smo se vsi ob sproščenem klepetu in 
prigrizku lahko malo pogovorili in delali načrte za naslednje 
leto.
Prijetno je bilo pogledati po polni dvorani. Kot vidim, veliko ljudi 
z veseljem ureja svoje vrtove, z veseljem pa pogledamo tudi po 
drugih. Izmenjava izkušenj na takih srečanjih je dobrodošla, saj 
vse, kar je v katalogih in reklamnih prospektih, le ni za naše oko-
lje oz. je prezahtevno za nekatere od nas. 
Ker je vaša hiša nova in prelepa, bi radi izvedeli,  od kod pri-
hajate, koliko časa že živite v Trzinu in kako ste sploh našli ta 
prelepi konec? 
Oba z možem sva prišla na študij v Ljubljano iz oddaljenih krajev. 
Mož  iz Sevnice, mene pa je študij uporabne matematike in ra-
čunalništva potegnil iz okolice Ljutomera, iz okolja s prekrasno, 
neokrnjeno in čisto naravo. Med študijem in nekaj let po študiju 
sva živela v Ljubljani in potem v Radomljah. Ko smo pričakovali 
četrtega člana, sva z možem ugotovila, da nam manjka večje sta-
novanje in vrt, kjer bi se otroci lahko igrali. 
Še ko sva živela v Ljubljani in se vozila mimo Trzina, sem večkrat 
dejala, da je to kraj, ki je kot naročen za aktivno družino. Ima vse, 
kar potrebujemo: je blizu velikega mesta, kjer je več možnosti za-
poslitve in zabave, v bližini naselij je narava - gozdovi, travniki, 
voda (spomini na otroška leta), je blizu letališča, turistični kraji so 
na dosegu roke - smučišča, morje, termalna kopališča.
Po srečnem naključju sva 1997 odkrila hišo v začetni fazi gradnje 
prav v Trzinu, in odločitev je padla. Z gradnjo hiše sva začela po-
tem, ko sva prodala stanovanje, v katerem sva lahko bivala še leto 
in pol. Ob nakupu sva vedela, da bova v gradnjo morala vložiti 
tudi veliko lastnega dela in da se bomo v hišo morali vseliti čim 
prej. Tu so nama priskočili na pomoč sorodniki, znanci in prijate-
lji. Bilo jih je veliko, ki so nama pomagali, da sva zgradila hišo do 
te faze, da smo se lahko vselili. Vselili smo se, ko je bilo v hiši samo 
nekaj za silo urejenih prostorov, z zavesami namesto vrat. Potem 
smo postopoma gradili naprej. Vendar ni bilo lahko: biti aktivna 
na poslovnem področju, vzgajati otroke, graditi hišo... Najtežje je 
takrat, ko ni dovolj časa za kvalitetno preživljanje časa z otroki. 
Vendar je v življenju polno lepih in manj lepih trenutkov,  ki se 
menjavajo.
Danes, ko gledam nazaj, sem vesela, da smo se odločili za gra-
dnjo hiše v Trzinu. V njej, na vrtu in  okolici uživamo vsi člani dru-
žine, tudi dva mucka, o novem članu (psu) pa še tečejo pogajanja 
med člani družine.
Bralce seveda zanima tudi kaj več o vaši družini, in ali vam pri 
urejanju tako zahtevnega vrta pomagajo tudi ostali družin-
ski člani? 
Smo štiričlanska družina. Z možem sva zaposlena v lastnem pod-
jetju, sin končuje gimnazijo, hči pa bo čez leto in pol končala 
osnovno šolo. Vrt je nastajal postopoma. Pred leti smo začeli z 
urejanjem zelenice, ki jo je uničeval plevel iz nabrežine ob Pša-
ti. Zato smo nadaljevali na nabrežini: s čiščenjem plevela, zasadi-
tvijo grmovnic, postopoma dodajali cvetoče rastline. Vseskozi pa 
sem na nabrežini poskušala ohranjati tudi avtohtono rastlinstvo 
(jelše, vrbe, marjetice …) . Po nabrežini je prišla na vrsto bližnja 
okolica hiše. Pri ureditvi sta mi veliko pomagali z delom in nasveti 
mama in tašča. Vsakodnevno pa se angažirajo tudi družinski čla-
ni: sin je odgovoren za košnjo trave, hči mi pomaga pri nakupih 

(tu še najbolj uživa), zasaditvah in puljenju plevela, mož pa je s 
pomočjo nas vseh odgovoren za spomladanska in jesenska opra-
vila. V sušnih dneh pa smo prav vsi udeleženi pri zalivanju. Zali-
vanju se ne moreta izogniti niti tašča in tast, to je v času našega 
dopusta.
Z možem imata svoje podjetje. Kako vam uspe uskladiti služ-
bo, dom, otroka in seveda vrt?
Poslovna dejavnost podjetja je Razvoj informacijskih sistemov po 
željah naročnikov ter Avtomatizacija proizvodnje in ostalih na-
prav. Večina naročnikov je stalnih. 70% poslovanja je izvoz. 90% 
dela poteka za računalniki in drugimi napravami, zato je vrt do-
brodošla relaksacija tako med kot po delu v pisarniškem okolju. 
Stresne situacije, ki so dandanes prisotne skoraj povsod, vsak ob-
vladuje ali ne obvladuje na svoj način. Moje napetosti v takih si-
tuacijah se zmanjšajo s fizično aktivnostjo na vrtu in v večernem 
pogledu po prekrasni naravi vrta in bližnje okolice (čez Pšato trav-
nik - čudovit v času košnje, in v ozadju gozd). Tudi začetek dneva 
je lahko navdihujoč, ko v mirnem jutru sedim na terasi, opazujem 
mirno naravo, čebljanje ptičkov v krošnjah dreves, čapljo v poto-
ku (samo zgodaj zjutraj), račke, ki pridejo tudi na vrt, občasno pa 
tudi srno na sosedovem travniku, jutranje sprehajalce in še in še. 
Torej krasen začetek dneva, ni kaj, obveznosti na tak dan je lažje 
obvladovati. 
Usklajevanje službe, doma, otrok in vrta gre, vendar s kompro-
misi. Kljub pobožni želji, da tega ne bi bilo, se tudi sama ukvar-
jam s pomanjkanjem časa, ko poskušam uskladiti službo, družino 
in vrt. Imam nekaj prioritet, ki jih poskušam upoštevati (seveda 
zmeraj ne gre): najprej otroci, potem služba, dom in vrt. 
Že dolgo nazaj sem sprejela dejstvo, da vse pač ne gre po v na-
prej začrtani poti. Odstopanja pa sprejemam kot izziv.
Ob gledanju  posnetkov vašega zmagovalnega vrta si pred-
stavljamo, da  bo v naslednjem letu ostalo vse tako, kot je 
bilo, pa vseeno za konec povejte, kakšni so vaši načrti.
Načrtov za prihodnje leto še nimam. Vrt nastaja glede na čas, ki 
mi ostane po delu, domu in otrocih. Glede na pretekla leta pri-
čakujem, da bo tudi v naslednjem letu nekaj sprememb, saj brez 
tega ne gre. To jesen sem naredila že nekaj presaditev in zasadi-
tev: cesarske tulipane - za preganjanje voluharjev, ter  hijacinte, 
da bo prej pomlad. So pa  spremembe v veliki meri odvisne tudi 
od ponudbe na trgu. Ko sem delala načrt zasaditve, se mi je do-
gajalo, da določenih rastlin ni bilo več ali pa jih tisto leto sploh ni 
bilo v prodaji. Zasaditev na nabrežini pa se v glavnem sestoji iz 
rastlin, ki sem jih dobila pri sorodnikih, prijateljih in znancih. Ob 
pogledu na rastlino obujam spomine na osebo, ki mi jo je dala: 
potonke - prababica, iris – mama, breza in rogoz – oče, ruševje – 
tašča, lovorikovec – tast, brogovita – sestra, lilije – sestra, šmarni-
ce – svakinja, itd.
Sneži, tiho sneži in vrt se je ovil v tišino in belo lepoto, konec leta 
se približuje, narava počiva in se pripravlja, da spomladi ponovno 
zacveti in nenehno razveseljuje do pozne jeseni. 

dUnja šPendal
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Obisk miklavŽa

Kulturno umetniško društvo Franca Kotarja 
je tudi letos, in sicer na lepo zimsko nede-
ljo, 5. decembra, pripravilo Miklavževo ob-
darovanje za najmlajše občane. Za stroške 
priprave obdarovanja in predstave za otro-
ke je Občina Trzin letos namenila nekaj več 
sredstev kot v preteklih letih. Sv. Miklavž 
pa je obdaril 218 otrok v starosti od dopol-

Kot že vrsto let doslej je tudi letos Rotary 
klub Domžale pripravil Miklavžev večer za 
otroke iz rejniških družin v občinah Dom-
žale, Lukovica, Mengeš in Moravče ter za 
otroke iz OŠ Roje s prilagojenim progra-
mom in oddelkom usposabljanja. Pri obli-
kovanju dobre vsebine daril so po svojih 
zmožnostih prispevala posamezna pod-
jetja (Emma iz Lesc, Jurček iz Depale vasi, 
Žito Gorenjka in Šumi in Fructal). Ob po-
moči Centra za socialno delo Domžale, kjer 
so poskrbeli za prijazna Miklavževa vabila, 
je bilo vse pravočasno pripravljeno. Zbra-
li smo se na četrtkov večer, 2. decembra, v 

Miklavževanje za otroke 
rejniških družin

Kulturnem domu v Grobljah. Tako otroke 
kot tudi odrasle je najprej razvedrila lut-
kovna skupina Majetida s simpatično pred-
stavo z naslovom Dogodivščine strahca Bu. 
Nato so otroci v svojo sredo poklicali sve-
tega Miklavža, ki jih je dobrohotno pozdra-
vil, jim zaželel prijetne predpraznične dni 
ter jim nato razdelil darila. Miklavžev stisk 
roke, njegove tople besede ter lepe želje 
so bile dodatna popotnica vsakemu izmed 
otrok. Nasmejanih obrazov in z iskricami 
v očeh so otroci skupaj s svojimi starši in 
skrbniki zapustili prijetno druženje.

marTina oražem

Sv. Miklavž obiskal Trzin
njenega 1 leta do 7 let. Program je zaradi 
premajhne zmogljivosti dvorane potekal v 
dveh skupinah, in sicer so bili otroci od 1. 
do 3. leta obdarjeni ob 17.00 uri, od 4. do 
vključno 7. leta pa ob 19.00 uri. Podmladek 
KUD-a, dramska skupina Miki Miška, je pri-
pravil krajšo predstavo po predlogi risane 
serije Pujsa Pepa, ki je vključevala tudi pe-

tje in ples. Skoraj dvajset sodelujočih, od 
katerih je najmlajša Eva Lisjak stara komaj 
dve leti in pol, je s predstavo navdušilo tako 
otroke kot njihove starše, in morda bo v tru-
du, ki so ga organizatorji vložili v pripravo 
projekta, kateri od staršev videl vzpodbudo 
za sodelovanje pri tovrstnih, organizacijsko 
precej zahtevnih projektih. KUD Franca Ko-
tarja se za pomoč pri miklavževanju zahva-
ljuje Občini Trzin, pa tudi župnišču, Osnov-
ni šoli Trzin in trzinskim vrtcem. 

brigiTa crljenić
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Srečanje s prostovoljci

V počastitev mednarodnega dneva prostovoljcev so v Državnem 
svetu Republike Slovenije 3. decembra 2010  slavnostno podelili 
plakete najzaslužnejšim prostovoljcem v letu 2010. Med 12 na-
grajenci iz vse države je bila tudi naša soobčanka Jožica Kurent.
V obrazložitvi njenega priznanja je med drugim rečeno, da v Trzi-
nu besedo »prostovoljstvo« že več kot četrt stoletja povezujemo 
s prizadevnimi posameznicami in posamezniki, ki delujejo zno-
traj trzinskih društev in organizacij in so si zadali cilj pomagati so-
krajanom in sokrajankam v stiski. Ponuditi roko, prijazno besedo, 
pogovor, pomoč  in svetovanje ali pa preprosto poslušati je dar, 
ki ga nosiš v sebi, ga imaš ali nimaš. Prepoznati stisko, poslušati in 
pomagati. Vse to Jožica Kurent ima. 
Že vrsto let, praktično odkar pomnimo, se posveča prostovolj-
nemu delu. Vedno, ob vsaki uri dneva, je pripravljena ponuditi 

Državno priznanje Jožici Kurent
roko našim občankam in občanom, ko potrebujejo kakršno koli 
pomoč, jih odpeljati in spremljati kamorkoli: na pregled v bolni-
šnico, na obisk k sorodnikom, na morje…  Kamorkoli, na svoje 
stroške. Nismo je še slišali, da bi rekla, da nima časa. Vedno si ga 
vzame. 
Posebno skrb gospa Jožica namenja socialno ranljivim skupinam, 
naj gre za starejše, invalidne ali bolne osebe. Da bi za to delo pri-
dobila pomoč somišljenikov, se je še v času delovanja krajevne 
skupnosti  zavzemala za ustanovitev Karitasa v Trzinu. V njem je 
vseskozi zelo dejavna. S članicami, kot prva med enakimi, vsa-
ko leto s posebno ljubeznijo v srcu pripravlja prednovoletno 
srečanje starejših občank in občanov. Srečanja so postala tradi-
cionalna, saj smo z njimi pričeli še v zadnjem mandatu krajev-
ne skupnosti. Ničesar ne sme manjkati, za gospo Jožico je vsaka 
podrobnost pomembna. Skrbno izbira jedilnik, poskrbi za dobro 
domačo glasbo, se osebno angažira in v trgovini ter pri sadjar-
ju izbira res kvalitetno in svežo hrano.  Njen trud je poplačan, ko 
vidi veselje v očeh starejših, ki jim polepša nedeljsko popoldne v 
veselem decembru. Ko je srečanje mimo, pa s paketki obiskuje 
hudo bolne in invalidne občane, ki na srečanje niso mogli priti, 
pri tem pa ne pozabi niti na naše občane, ki so nastanjeni v do-
movih za ostarele izven meja naše občine.  
Poleg zavzetega dela v Karitasu je nadvse pomembna tudi njena 
prizadevnost na področju delovanja skupin za samopomoč, so-
delovala je namreč pri vzpostavitvi njihovega delovanja v Trzinu, 
in že deseto leto v vlogi mentorice vodi skupino medgeneracij-
skega društva Jesenski cvet z imenom Trzinski izvir. Zavzemala se 
je, da bi poleg te prve v Trzinu zaživelo še več skupin za samopo-
moč, tako trenutno delujejo že kar tri takšne skupine. 

Ob svetovnem dnevu prostovoljstva je Občina Trzin tudi letos, v 
ponedeljek, 6. decembra,  v Centru Ivana Hribarja pripravila spre-
jem  za trzinske prostovoljce. Med krajšim programom, ki ga je 
popestril harmonikar Simon Vrbec, je župan Občine Trzin g. Tone 
Peršak poudaril pomen prostovoljnega dela in ocenil, da je pro-
stovoljstvo v Trzinu dobro razvito. To vsekakor prispeva k pri-
jaznejšemu in bolj kakovostnemu življenju v   občini, k boljšim 

medčloveškim odnosom. Na področju prostovoljstva v Trzinu po-
sebno mesto pripada Prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki je 
tudi najstarejše društvo v Trzinu. 
Župan je predstavnikom gasilcev izročil posebno priznanje, po-
sebne pozornosti pa je bila deležna tudi Jožica Kurent, ki je letos 
prejela tudi državno priznanje za svoje nesebično prostovoljno 
delo. Župan je ob tem dejal, da je v našem kraju zelo razvito tudi 
delo prostovoljcev na humanitarnem področju. Med drugim zdaj 
delujejo že kar tri skupine medgeneracijskega združenja za sa-
mopomoč starejših.   
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veseli december

Veseli december je tudi letos v naši občini zelo živahen in zares 
vesel.  Čeprav podatki pričajo, da se gospodarska kriza še ne po-
slavlja, se v Trzinu vrstijo prednovoletna srečanja, zabave in vese-
le prireditve, s katerimi se dostojno poslavljamo od tega  leta in si 
želim, da bi bilo naslednje še boljše. Pravzaprav je veseli decem-
ber začel sveti Miklavž, ki se je letos še bolj izkazal, kot prejšnja 
leta. Že v petek, 10. t.m.,  pa so se na svojem prednovoletnem sre-
čanju zbrali trzinski upokojenci, člani društva Žerjavčki. Naslednji 
dan so srečanje imeli gasilci, v nedeljo, 12. t.m.,  pa je Občina v 
sodelovanju s Karitasom pripravila srečanje za starejše občane, ki 
so že dopolnili 70 let. Na prireditvi je bilo tudi dosti mlajših, pred-
vsem pa tistih, ki so vsaj po srcu mlajši od sedmih desetletij. Kot 
že običajno, so se zelo izkazale trzinske  gospodinje, ki so pripra-
vile res okusen golaž in gore drugih dobrot. Seveda ni manjkala 

Veseli december res vesel

tudi dobra kapljica, a za dobro voljo so poskrbeli mladi trzinski 
glasbeniki, taki, ki so se s svojimi nastopi pred Trzinci že potrdili, 
pa tudi tisti, ki so še skrivali svoje talente. Prav gotovo pa svojega 
talenta ni skrival Franci Kurent, ki je tudi tokrat s svojim nasto-
pom najbolj razgrel občinstvo. Druženje je bilo res prijetno, in ob 
koncu so si vsi obljubili, da se naslednje leto spet dobijo.
Podobno veselo je bilo tudi na že tradicionalnem novoletnem 
srečanju z občani, ki ga Občina pripravlja za vse prebivalce Trzi-
na. Nekateri že dobro vedo, da so takšna druženja prijetna in da 
se nanje izplača priti. Letos sicer ne bo silvestrovanja na prostem, 
priložnost za eno zadnjih letošnjih druženj v Trzinu pa bo 26. de-
cembra, ko bo v dvorani KUD-a proslava ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti.

mš

Dragim bralcem, 
oglaševalcem in 
sodelavcem
Kamniških novic
želimo srečno, 
čarobno in 
radosti polno 
novo leto!

Sklenite zavarovanje 
do 31. 12. 2010 in sodelujte 
v nagradnem žrebanju!

Več na www.honda-as.com.

Cenjenim strankam

in poslovnim partnerjem

želimo vesel božič

in srečno novo leto 2011!
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za starOstnike

V četrtek, 2. decembra, je bilo v Domu starejših občanov v Trzinu 
zelo živahno. Odzvalo se je skoraj petdeset občanov, starejših in 
tudi mlajših, med njimi predsednik stranke DeSUS v Trzinu, ki ve-
dno tvorno sodeluje s starejšimi občani, Ljubo  Arsov. Otvoritev 
centra aktivnosti je pričela, z napovedjo, Katarina Pezdirc, ki bo 
kontaktna oseba za vse dogodke v okviru Centra aktivnosti za sta-
rejše občane v Domu starejših občanov v Trzinu.
Nosilec projekta je Dom počitka Mengeš v sodelovanju z občino 
Trzin, ki projekt sofinancira. 
Župan Tone Peršak, je ob tem povedal, da so v Trzinu starejši ob-
čani dobrodošli člani skupnosti, ki lahko s svojim znanjem in iz-
kušnjami veliko pomagajo, da bo življenje v občini lepše in bolj-
še. Direktorica Doma počitka Mengeš, pod katerega spada tudi 
enota Trzin, Irena Gričar, je povedala, da je to šele drugi center 
aktivnosti za starejše občane v naši državi. To je dokaz, da je ob-
čina Trzin v sodelovanju s starejšimi občani med prvimi v državi 
in daleč pred ostalimi občinami, za kar gre velika zahvala županu 
Tonetu Peršaki, ki ima velik posluh za kvaliteto življenja starejših 
občanov, seveda pa ima velike zasluge tudi direktorica Irena Gri-
čar, ki je duša in gibalo te dejavnosti v Trzinu in v Mengšu.
Center aktivnosti se nahaja v pritličju Doma starejših občanov in 
je namenjen druženju varovancev doma in občanov Trzina. Cen-
ter ponuja različne dejavnosti in aktivnosti, svetovanje in informi-
ranje ter usposabljanje družin s starejšim človekom za lažje ob-
vladovanje življenja v domačem okolju.
Vsebina programa nudi vadbe za ohranjanje telesne kondicije, 
delavnice glasbenega in ustnega izražanja, likovne in ustvarjalne 

V Trzinu že šele drugi Center aktivnosti za 
starejše v državi

delavnice, družabne igre, izobraževanja, prireditve, praznovanja 
in celo kulinarične aktivnosti. Torej ponuja aktivno medgenera-
cijsko povezovanje in sodelovanje. Člani lahko postanete tako, da 
izpolnite pristopno izjavo in plačate 10 EUR članarine mesečno 
in si s tem zagotovite možnost sodelovanja pri vseh programih 
centra. Člani imajo celo popuste pri storitvah frizerstva, pedikure, 
kosil v domu in brezplačno merjenje krvnega tlaka ter  vrednosti 
glukoze v krvi.
Center je namenjen starejšim prebivalcem Trzina, ki bi želeli aktiv-
no preživeti svoj dan in tvorno sodelovati v skupnosti, spoznavati 
nove ljudi, se družiti s svojimi vrstniki in z mlajšimi generacijami. 
Namenjen je vsem vam, ki želite ponuditi kakovostno pomoč svoj-
cem, prijateljem in znancem, iščete nasvete in razne informacije ali 
se želite pogovoriti o vaši življenjski situaciji.
Trzinska Občina je v sodelovanju z Domom počitka prisluhnila 
starejšim občanom, in prav je tako. Hkrati je omogočila odlično 
medgeneracijsko sodelovanje, ki ga v naši družbi v zadnjem času 
močno primanjkuje.

Kontaktna oseba v domu je:
Katarina Pezdirc
Tel. Št.: 01/723-72-28
Faks: 01/560-93-91
Gsm: 031/6956-040
E-pošta: katarina.pezdirc@dpm.si

zmago knUPlež – zmak

Investitor in prodajalec:
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aktualnO

Naše telo je tudi inštrument

Kot je že kar običaj,  je Občina v zimskem 
obdobju spet začela pripravljati kulturne 
večere. V četrtek, 18. novembra, je tako g. 
župan Anton Peršak v goste povabil ugle-
dna in znana občana, operna pevca, zakon-
ca Ano Pusar Jerič in Karla Jeriča. V prije-
tnem pogovoru so spregovorili o njunem 
življenju in opernem ustvarjanju. Oba imata 
za sabo zanimive življenjske izkušnje, ki sta 
jih predstavila na zanimiv in veder način. 
Ko sta govorila o svojem delu, pa sta pove-
dala, koliko znanja, vaj in prizadevnosti je 

Pred referendumom o novem zakonu o 
RTV je občinski odbor SDS v četrtek, 25. 
novembra, pripravil poslanski večer s po-
slancem SDS-a Aleksandrom Zornom. Gost 
je predstavil  voje poglede na  razmere na 
televiziji in razloge, zakaj je treba reči ne 
novemu predlogu zakona o RTV. Ob tem je 
orisal tudi zgodovinske korenine nasprotja 
med privrženci in nasprotniki zakona. Pou-
daril je, da so dosedanji, t.i. Grimsov zakon, 
pripravili strokovnjaki in da so skušali z 
njim onemogočiti vpliv nekdanjih mogoč-
nežev, predlagani zakon pa naj bi omogo-
čal nadaljnje okoriščanje in razprodajo za-
služkov javnega zavoda RTV.
V razpravi smo lahko slišali, da sam zakon 
zaradi razmer, kakršne vladajo v Zavodu, 
ne bo mogel izboljšati programov in da so 
obljube tistih, ki želijo pridobiti podporo 
javnosti, dostikrat precej stran od resničnih 
razmer v Zavodu na Kolodvorski v Ljubljani. 
Kakor koli že, tudi slaba volilna udeležba 
na referendumu v Trzinu je pokazala, da je 
bil referendum nepotreben in za sedanje 
gospodarske razmere v državi predrag.  
Šlo je zgolj za politizacijo in nepotrebno 
preverjanje politične podpore dveh poli-
tičnih opcij v državi.

mš

Poslanski 
večer o RTV

V veselem mesecu decembru smo se odločili za:
● AKCIJO komplet 60
 (pregled + okvir + stekla + etui)   
● AKCIJO sončnih očal  
 - 50% popusta

Pestra izbira korekcijskih in sončnih očal, UGODNE CENE.
OKULISTIČNA AMBULANTA vsak četrtek popoldan.

OPTIKA 23

*SUPER IDEJA za božičkovo darilo*
razen na BOLLE, ADIDAS, SHRED.

Želimo vam zdravo, srečno polno ljubezni 
leto 2011 hkrati pa se zahvaljujemo vsem 
strankam za izkazano zaupanje. Vaša OPTIKA 23

potrebno za uspeh na opernih deskah. Za 
operne pevce je njihovo telo inštrument, 
ki ga morajo izuriti in usposobiti, da je spo-
sobno kar najbolj popolno proizvesti vsak 
ton. Kljub sodobni tehniki mikrofonov in 
drugih efektov ter najrazličnejših glasbil 
glas opernih pevcev še vedno lahko da člo-
veku nova doživetja, spoznanja in užitke. 
Opera je nekoliko izgubila na priljubljeno-
sti, še vedno pa ostaja tista glasbena de-
javnost, ki nudi vrhunske užitke in ohranja 
svoj krog publike in izbrancev. 
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naši talenti

V uredništvu Odseva smo veseli, da se nam pridružuje vse več 
dobrih fotografov. Dva od naših sodelavcev pa sta v zadnjem 
obdobju pripravila kar dve samostojni fotografski razstavi v so-
sednjih krajih. Andrej Nemec,  ki ob delu tudi študira fotografijo, 
je 16. novembra v knjižnici Domžale odprl fotografsko razstavo 
z naslovom 112. Ker je Andrej tudi gasilec, se je s svojim fotoa-
paratom lotil prikaza boja gasilcev z ognjenimi zublji. Na svojih 
črno-belih fotografijah prikazuje  spopad svetlobe in sence, dr-
znost gasilcev v boju z dimom in ognjenimi zublji, ob tem pa išče 
zanimive detajle, ki v tistih dramatičnih trenutkih običajnim opa-
zovalcem uidejo. Razstava, ki jo je podprla tudi Občina Trzin, je 
bila tudi dobrodelna, izkupiček denarja, zbranega s prodajo slik, 
pa so namenili Skladu za pomoč družinam gasilcev na območju 
GZ Domžale, ki so socialno ogrožene.

Fotografi so med nami Svetloba in življenje
Naš sodelavec Zmago Knuplež – Zmak pa je 9. t.m. v kamniški ka-
varni Majolka odprl fotografsko razstavo svojih slik cvetja, narave 
in prizorov življenjskih radosti.  Otvoritev, ki je bila zelo dobro obi-
skana, je popestril nastop Ljudskih pevk iz Domžal pod vodstvom 
Mare Vilar in flavtistke Nine Reščič. Med gosti iz Trzina, Domžal, 
Mengša in Kamnika pa sta bila med drugim tudi kar dva župana – 
trzinski g. Anton Peršak in mengeški g. Franc Jerič. Zmago, Štajerc 
iz predmestja Ljubljane, kot so ga v šali poimenovali, je na otvori-
tvi predstavil tudi nekaj skritih kotičkov svoje duše. Prebral je nekaj 
pesmic, ki jih občasno piše, vsem – tudi fotografijam, pa je skupen 
klic: vse vas imam rad, kar je tudi naslov ene od njegovih pesmi. Na 
splošno iz Zmagovih del izžareva ljubezen do lepega, do življenja 
in soljudi. Njegove slike cvetja so svetle, živahne in vesele. Očarajo 
z barvitostjo in zaustavljeno hipno lepoto. Lepo bi bilo, če bi ume-
tnine naših rojakov kdaj videli tudi na razstavi v Trzinu.

mš 
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naši talenti

V začetku novembra je v Kuvajtu potekal 3. mednarodni sejem 
inovacij Bližnjega vzhoda. Na njem je sodelovalo 34 držav, ki so 
predstavile 180 izumov. 
Med njimi je bilo predstavljenih tudi 11 slovenskih inovacij  in z 
eno od njih je bil izjemno uspešen naš sokrajan, gospod Tomaž 
Pevc. Za svojo inovacijo je prejel zlato medaljo strokovne žirije. 
Poleg tega priznanja je bil za isto inovacijo nagrajen tudi z nagra-
do Grand Prix, ki so mu jo podelili na Mednarodni razstavi inova-
cij v Ženevi. Prejel je pokal in denarno nagrado.

Gospod Pevc, iskrene čestitke za tako izjemen in odmeven 
izum! Kaj je tisto, kar je prepričalo strokovni komisiji  obeh 
žirij, da so vam prisodili dve tako odlični priznanji? 
Predstavil sem svetilko za potapljače, ki ima med že obstoječimi 
podvodnimi svetilkami več prednosti. Odlikuje se po jakosti in 
trajanju svetenja, nevtralni plovnosti in dvojnim varovanjem ele-
ktronike. Sveti z močjo 4000 lumnov neprekinjeno 3,20 ure. Na-
menjena je potapljanju v globine do 40 metrov. Testirana je na 
globino celo 100 metrov. Omogoča izjemno vidljivost in niti malo 
ne ovira gibanja v vodi, saj je izdelana tako, da je nevtralno plov-
na tako v slani kot sladki vodi. Polni se s polnilcem in ima varova-
nje, da voda na noben način ne more priti v notranjost. Enkratna 
je tudi zato, ker je snop svetlobe zelo širok in omogoča izjemen 
pogled v globinah. 
Kako ste se slovenski inovatorji znašli na predstavitvi v Ku-
vajtu? 
Kuvajt je bogata država, ki želi v ožji in širši regiji svojim gospo-
darstvenikom omogočiti vpogled v novosti s področja inovativ-
nosti. Zato so pripravili mednarodni razpis in organizirali priredi-
tev. Za vse inovatorje, ki so sodelovali na tem sejmu, so tudi lepo 
poskrbeli. Sejem je bil zelo dobro obiskan. Med obiskovalci je bilo 
veliko pomembnih poslovnežev, ministrov in predstavnikov vla-
de, mnogo pa je bilo tudi mladih. Zanimanje za mojo inovacijo in 
tudi za inovacije drugih Slovencev je bilo neverjetno. To podkrepi 
tudi podatek, da je od enajstih izumov prejelo nagrade kar devet 
naših inovatorjev. Mojo inovacijo sta na sejmu predstavljala sin 
Grega in hči Asja. Povedati moram še, da je imela Občina Trzin ve-
liko posluha za naše napore in je prispevala znaten delež za stro-
ške potovanja. Za to sem vsem iskreno hvaležen.  

Ali tako številen nastop slovenskih inovatorjev v tujini po-
meni, da ste med seboj povezani? 
Seveda. Imamo združenje ASI (Aktivni slovenski inovatorji). Sem 
direktor tega združenja in v njem je več kot 200 članov. Trenutno 
imamo na razpolago preko 400 inovacij. 
Kakšni so cilji vašega aktiva? 
Naše prioritete so spodbujati inovativnost, združevati samostoj-
ne inovatorje iz vse Slovenije, plasirati inovacije in navezovati sti-
ke z gospodarstvom Slovenije in širše, se povezovati z ustreznimi 
državnimi institucijami, raziskovalno-razvojnimi zavodi, univer-
zami in podobno. Želimo tudi pomagati inovatorjem, ki sami ne 
znajo ali ne morejo poiskati poti za prikaz svojih inovacij. Sode-
lovali bomo na mednarodnih sejmih inovacij v Evropi in širše. 
Organizirali bomo mednarodne sejme v Sloveniji, kakršen je bil 
pred kratkim na Gospodarskem razstavišču. Jeseni smo bili priso-
tni tudi v Celju v sklopu Mednarodnega obrtnega sejma skupaj z 
Gospodarsko zbornico Slovenije, Območna enota Ljubljana. Prav 
tako bomo sodelovali z vsemi drugimi organizacijami, ki vzpod-
bujajo in razvijajo inovativnost.  
Nikakor ne smem pozabiti povedati, da so v našem združenju 
številni inovatorji, poznani tako doma kot v tujini. Med njimi so 
Peter Florjančič, Violeta Bulc, Igor Akrapovič, Jernej in Japec Ja-
kopin, Ivo Boskarol, Joc Pečečnik, Sandi Češko, Valentin Zupan in 
mnogi drugi. 
Ali tudi za inovacije velja, da prve ne pozabiš nikoli? 
Zame je vsaka inovacija na nek način ''moj otrok'', saj vanjo vložim 
veliko znanja in naporov. Moja zadnja inovacija ima velik uspeh, 
prodal sem že kar nekaj svetilk. Zanimanje zanjo je veliko, poseb-
no med potapljači inštruktorji, policijskimi in vojaškimi potaplja-
či, jamarji, gasilci in seveda ljubiteljskimi potapljači. 
Zelo mi je pri srcu tudi Tsunami, vodni skuter, ki vozi na krilih in 
porabi zelo malo energije. 
Ali gre v vaši družini kdo po vaših stopinjah? 
Veseli me, da je to moj sin Gregor, znake inovativnosti pa kaže že 
tudi moj vnuk Matic. Inovativnost nam je, zgleda, kar v krvi. 
Kje vas lahko najdemo in o vas izvemo še kaj več? 
Najdete nas lahko na spletni strani www.center-asi.si ali pa pišete 
na naslov  tomaz.pevc@gmail.com ter inovatorji@gmail.com. 
Ste tudi aktiven član liste Trzin je naš dom. Kaj občanom želi-
te v novem letu? 
Vsem želim veliko zdravja, sreče in prijaznih medsebojnih odno-
sov. Kot inovator pa želim v naše skupno dobro, da bi imeli svoje 
domove čim prej pokrite s foto celicami, ki bi dovajale v hiše elek-
triko. Prav tako želim na našem bližnjem hribu vetrno elektrarno, 
ki bi kar cel Trzin oskrbovala z zeleno vetrno energijo.  
Hvala za najin pogovor. Želim vam še veliko ustvarjalnosti!

marinka Hribar TekaVec 

Čestitamo, gospod inovator!
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Za pogovor sem v predprazničnem času izbrala gospo Štefko 
Prelc zato, da s svojo pojavo, vedrino in optimizmom, da človek 
lahko vse zmore, če le želi, vnese v ta sivi november  prav to, kar 
nam vsem skupaj manjka, ali se nismo pripravljeni prepustiti. Po-
govarjali se bova na ti, saj sva kolegici tako v vodstvu Turistične-
ga društva Kanja Trzin kot v njegovi folklorni skupini, pa tudi si-
cer ženski, ki kar nekaj prostega časa namenjava prostovoljstvu 
in ljubiteljski dejavnosti.
Štefka,  po komemoraciji pred spomenikom padlim  ob letošnjem 
dnevu mrtvih, kjer je bila udeležba dokaj skromna, sem si zapo-
mnila tvoj komentar, ki nekako izraža tvojo osebnost: dolžnost mi 
narekuje, da sem prisotna,  čast pa mi je zapeti v pevskem zboru, 
katerega članica sem.
Saj sem vendar pevka v mešanem pevskem zboru DU Žerjavčki 
Trzin, in je moja dolžnost in čast, da pridem in pojem. To se ven-
dar razume brez pomislekov, kot se tudi razume, da opravim neko 
poslovno nalogo. Seveda pa tudi zelo rada pojem in plešem. 
V moji rodni dolini so mi sošolci govorili, da sem doma tam, kjer 
lisica pošto nosi, to je med levim bregom Šentruperta nad Laškim 
in desnim bregom Kalobja v občini Šentjur. Laško je poznano po 
prazniku piva in cvetja, in tam sem tudi vedno nastopala, Šentjur 
pa po muzikaličnih fantih Ipavcih in njihovih domoljubnih pesmih. 
Tam sem bila rojena in preživela mladost. Mladost je bila zelo de-
lavna, saj smo živeli ob potoku Kozarice, zato smo imeli doma žago, 
mlin na vodo in kovačijo, prej pa še gostilno. Pri nas je bilo vedno 
veselo. Noben sosed ni mogel mimo nas, da mu oče ne bi ponudil 
piti, mama pa jesti. Trgovina je bila daleč, in ljudje so imeli pri nas  
vmesno postajo in počitek. Kako se rada spominjam teh časov!
Petje in ples prenašata sproščenost in odnašata napetost. To je 
dobro za odprt odnos, za dobro komunikacijo. Saj si videla v Ka-
mniku, kako hitro sem vzpostavila stik s svojimi rojaki, ki so prišli 
v povorko narodnih noš. Takoj je pelo in plesalo več omizij.
Tu v Trzinu sem našla oboje: sem plesalka folklorne skupine Trzinka 
in pevka v MPZ DU Žerjavčki Trzin. Moram pa reči, da prvo kot tudi 
drugo ni samo zabava, je tudi odgovornost, da sodeluješ in prispe-
vaš fizično, materialno ali finančno k uspešnemu delovanju društva.
Pri pevskem zboru sem med najmajšimi, in se od starejših učim 
modrosti. Vem pa, da je v Trzinu veliko občanov, ki znajo zelo 
lepo peti. Ne skrivajte se! Pridružite se nam, saj bomo skupaj še 
boljši! Zagotavljam vam, da ne boste obžalovali!
Kako si se vživela v folklorno skupino Trzinka?
Tako kot vsaka stvar, potrebuje tudi učenje plesnih korakov svoj 

Štefka Prelc

Štajerka, ki je našla svoj dom v Trzinu
čas. Imamo srečo, da imamo strokovno podkovanega učitelja 
plesov, tudi Trzinca, gospoda Janeza Florjanca, ki ima z nami ve-
liko potrpljenja.
To ni samo ples, to je tudi izobraževanje in spoznavanje kulture 
plesov in oblačil naših pokrajih, rekreacija in druženje v enem. 
Kateri letnik ste vi, dragi bralec Odseva? Moj plesalec je ikona v 
naši plesni skupini, rojen leta 1938. Kako se zavrti pri svojih 72-tih 
letih, vidite na vseh nastopih! Pridite na plesno delavnico in prve 
korake bomo zaplesali skupaj. Vabljeni! V slogi je moč!
In kako si našla Trzin za svoj novi dom?
Pred desetimi leti smo z družino iskali nov dom. Obhodili in ogle-
dali smo si veliko stanovanj v ljubljanski okolici. Tudi Trzin je bil na 
našem spisku, pa smo ga kar nekako odrivali, češ, tam se pa ne bi 
radi ustalili. Pa prav to se nam je zgodilo. Že prihod v kraj,  ogled 
območja T3 in razpoložljivih stanovanj nas je priklenil sem s tako 
energijo, da nismo mogli nikamor več. In tudi ne gremo. Tu smo 
sedaj doma. Tukaj je doma tudi moja starejša hči s svojo družino.
Ali se je od takrat, tega je deset let,  kaj spremenilo?
Pripadnost in zadovoljstvo ostajata v nas, in če imam le prilo-
žnost, to poskušam prenašati na druge. Kje pa je še tako lepo in 
mirno? Tudi dirkalci z motorji in avtomobili so se umirili. Človeku 
je vse pri roki: brezplačen fitnes na prostem, blizu so  zdravstvena 
ambulanta, lekarna, knjižnica, kulturni hram, trgovinica z zelenja-
vo, sadjem, optika itd.
Tudi Trzinci so izredno prijazni in gostoljubni ljudje. Rada bi po-
hvalila tudi starše, babice in dedke  naših osnovnošolcev. Lepo 
ste jih vzgojili! Ob jutranjem sprehodu se srečujem z njimi. Znova 
me presenečajo z lepo, staro in vedno aktualno ter nepopačeno 
besedo dobro jutro ali dober dan.
Kje je še tako, da je sredi naselja teče čist potok, voda, ki človeka 
sprosti?  Račke, ki so vedno in vsak dan ponovno zanimive za naj-
mlajše in nostalgija za starejše. Ko že omenjam potok, vsa pohva-
la vodstvu občine, da je dalo pred časom urediti nabrežine, da je 
tu nov most, kar nas je rešilo poplav. 
Pa Dom starostnikov, in vse možnosti za nas mlajše, da jih obišče-
mo in jim skrajšamo dan s pogovorom, poslušamo zgodbe njiho-
ve mladosti, pripravimo zabavni program in tudi kaj postorimo.  
Sicer pa je skrb za starejše v naši občini kar na visoki ravni.
Društvenega in družabenega življenja je v Trzinu  veliko, mislim 
pa, da ga nekateri ne znajo ali nočejo izkoristiti. Zaprti so v svoja 
stanovanja. In potem  se ustvarja prepričanje, da v Trzinu ni niče-
sar, kar bi bilo vredno ogleda, sploh pa sodelovanja. 
Verjetno pa je tudi kaj, kar bi morali še postoriti, kaj ljudje 
najbolj pogrešajo?
Najbolj pogrešamo večjo trgovino z boljšo ponudbo. Potrebova-
li bi tudi večji in sodobnejši kulturni dom, kot vem, pa si gasilci 
prizadevajo za nove, primernejše prostore. Pokopališča še kmalu 
ne bom potrebovala, ker imam še veliko ciljev pred seboj, ampak 
prav bi bilo, da bi se vendar le dogovorili o njegovi lokaciji.
Vsekakor pa je treba odpraviti tiste majhne stvari, ki večino zelo 
motijo. Na zelenicah, kjer se igrajo otroci, so še vedno prepogo-
sto domači ljubljenčki. Več zavesti za čisto okolje in skrb za  od-
padke pri nas samih ne bi bilo odveč.
Kljub temu da v Trzinu delujeta dve dobrodelni organizaciji, ni 
shrambe ali kontejnerja za odlaganje najrazličnejših oblačil. Ne 
gre za to,da se tu zbirajo stara in ponošena oblačila, mislim, da je 
naša kultura že na takem nivoju, da za pomoč revnejšim name-
njamo čista in še dobra oblačila. 
Štefka, prav gotovo ne moreva mimo tvoje karierne poti. Si 
samostojna podjetnica, ukvarjaš se s področjem financ in za-
varovalništva, področjem, ki je večini premalo poznano in za 
mnoge usodno, ker se niso znali ali ne znajo pravilno odlo-

naši sOObčani
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čiti, kako pravilno razporediti svoja finančna sredstva in po-
skrbeti za svojo in družinsko varnost.  
V rednem delovnem razmerju sem bila  zelo kratek čas.  Poslovna 
žilica in vizija, da se da marsikaj lažje in tudi hitreje storiti, me je 
vodila na samostojno podjetniško pot. Prve namige podjetništva 
mi je dal ljubljanski župan Zoran Jankovič pred 25 leti. 
Zakaj se danes dogajajo ljudem tako strašne reči, da izgubljajo vlo-
žena sredstva, da so nezadovoljni z odškodninami in podobno? 
Zato, ker čakajo doma in nimajo “korajže” stopiti korak naprej. Kdo 
od nas je danes brez osebnega zdravnika? Nihče, in prav v tem vi-
dim svoje poslanstvo. Mi smo osebni zadravniki z drugim imenom 
- premoženjski svetovalci. Mi rešujemo problem, preden nastane. 
Postavimo pa tudi diagnozo. Čudno se sliši, ampak tako je.
Če sem konkretna, vaš osebni zdravnik ima vašo kartoteko in ob 
vpogledu vanjo mu je takoj jasno, kaj je potrebno postoriti za 
vaše zdravje. Ljudje pa imajo doma veliko različnih finančnih in 
zavarovalniških produktov, o katerih so zelo slabo poučeni. Pla-
čujejo jih, ne vedo pa, kakšne koristi jim lahko prinašajo. Zami-
slite si, da greste v trgovino in kupite 4 kg kruha, potrebujete pa 
samo enega. Prav to se dogaja pri nakupih finančnih produktov.
Zato je potrebno finančne produkte vsakih nekaj let pregleda-
ti in znova ugotoviti, kaj je tisto, kar še protrebujem in kaj ne.  
Da bi bili novi rodovi bolj izobraženi na tem področju, je Sloven-
sko zavarovalno združenje pred mesecem dni predstavilo 9 novih 
učbenikov iz zavarovalniškega področja, celo več, dijaki v srednjih 
šolah se bodo lahko odločali tudi za novo smer izobraževanja in 
poklica - to je zavarovalništvo. Tudi za  višje razrede osnovnih šol 
se pripravlja dodaten predmet - finance. Trg  je ustvaril nove pokli-
ce, šole bodo izobraževale, mi pa jih bomo z veseljem zaposlovali. 
20 let sem izobraževala nove zavarovalniške svetovalce, in mi je 
poznano, kako počasi smo pridobivali znanje na tem področju. 
Naša panoga je s svojim dosedanjim razvojem in rezultati doka-
zala, da je ne le pomemben del slovenskega finančnega sektorja, 
pač pa tudi celotnega gospodarstva.

Ker je pri ljudeh na tem področju odločno premalo znanja, in priha-
ja do razočaranj, sem se odločila, da v dobro in korist naših občanov 
vsak prvi torek v mesecu med 9. in 17. uro v prostorih Turističnega 
društva Kanja dam na razpolago svoje 25-letno znanje iz finančne 
in zavarovalniške panoge. Ker je revizija in razlaga takih  finančnih 
in zavarovalniških dokumentov časovni zalogaj, priporočam rezer-
vacijo na telefon v CIH 01-564-47-30  vsak dan med 7. in 19. uro.
Kot neodvisna premoženjska svetovalka, ki obvlada vse smeri za-
varovalništva, borze, vzajemnih skladov in  naložb v plemenite 
kovine, se bom potrudila tudi za vas, da boste odšli z znanjem, ki 
ga do sedaj niste imeli, in to brez plačila. Za to sem se odločila, ker 
bi želela po svoje prispevati k prijetnejšemu življenju v Trzinu.
Kakšen pa je tvoj pogled na poslovni utrip Trzina?
Nujno je sodelovanje šole, občine in podjetnikov, in zadeva bi se 
premaknila. Imamo več kot sedemsto podjetij oziroma podjetni-
kov, pa se žal med seboj skoraj ne poznamo. Praktično ne more-
mo govoriti o prepotrebnem sodelovanje in tudi ne o druženju. 
Rešitev vidim v nekakšni informatino-poslovni točki. Tu je treba 
storiti korak naprej.
Podjetja naj bi v svojo delovno okolje povabila učence višnjih ra-
zredov. Tako bi jim omogočili, da panoge in dejavnosti spoznajo, 
preden se odločijo za vpis v srednjo šolo.  Z veseljem bi predstavi-
la naš poklic in našo dejavnost v osnovni šoli v Trzinu ali pa spreje-
la učence k nam v pisarno, da bi bili prisotni pri našemu delu.  Tako 
bi lažje začutili še kakšen nov poklic, ne samo ekonomist, prodaja-
lec, itd. Naše delo je častno, v tujini kotira na nivoju odvetnika. 
Videvamo te na sprehodih z otroškim vozičkom; si mama in 
babica. In kaj te pri vsakodnevnih obveznosti najbolj razve-
seljuje in sprosti?
Moje najljubše poslanstvo je biti mama dveh krasnih hčera, do-
brega zeta in seveda dveh najlepših vnučkov. Zelo rada kuham, 
zato se večkrat zet pošali, da bi lahko odprli novo dejavnost, in to 
je restavracija pri Prelc.

jožica Valenčak

Kot že nekajkrat v teh devetih letih je tudi letos na dan podeli-
tve priznanj za urejenost kraja močno snežilo in nas opomnilo, 
da prihaja starka zima. Namesto rož nas zimski mesec december 
razveseljuje z darežljivostjo kar treh dobrih mož. 
Prvi, ki pride peš ali na saneh s konjsko vprego, nas je v noči s 5. 
na 6. december že obiskal. Sveti Miklavž v spremstvu angelov in 
parkljev je obdaril skoraj vse, ki so si zaslužili nagrado. Legenda 
pravi, da je sveti Miklavž obdaril tri revna dekleta s tremi mošnja-
mi zlata in jim tako omogočil, da so se poročila. In zato je sveti 
Miklavž običajno upodobljen s knjigo in tremi zlatimi kroglami. 
V darilu je vedno tudi jabolko ali pomaranča, in sicer kot simbol 
mošnje zlata.
In ko se ob večerih nebo obarva škrlatno rdeče, pravi druga le-
genda, takrat Miklavž peče cimetove piškotke za vse pridne otro-
ke.
Ob prihodu zime, ko se krasi bolj notranjost kot zunanjost, še ne-
kaj trendovskih idej za praznično okrašen dom. Letošnje najbolj 
modne barve za krašenje smrekic in drugih božično-novoletnih 
aranžmajev, so: vijolična, bela, rdeča, srebrna in barva pudra. Od 
okraskov pa so letos najbolj “in” gobice s pikicami, storži, želodi, 
ptički in stekleni barvni bonbončki. Torej, lahko se okrasi v nam 
najbolj priljubljeni barvi, tudi z bonbončki in piškotki ter starimi 
obeski, ki imajo vsak svojo zgodbo in pomen za družino.
Letošnja zima nam je natrosila obilo snega, ki prekriva vrtne ra-
stline in je najboljša zaščita pred mrazom. Suhe zime na vrtnem 
rastlinju naredijo kar nekaj škode. Kadar pa je snega dovolj in 

Da bo pozimi lepše in 
prijetnejše tudi v naših domovih

ostane njegova odeja dalj časa, rastline lepše prezimijo. Tudi zato 
se ga veselimo. In po stoletni napovedi se bo zima zavlekla tja v 
mesec marec.
Sneg tiho naletava in goste snežinke prekrivajo pokrajino. Vrtovi 
so oviti v belino. Konec leta se približuje. V toplih domovih  diši 
po čaju, pecivu in svečkah. Ljudje si voščijo in želijo samo eno, 
zdravja. In tem voščilom se pridružujem tudi jaz.

dUnja šPendal

za lepši december
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veseli december

Kako hitro je čas sklenil krog. Spet smo 
pred prazniki, dnevi, katerim vsebino vti-
snemo predvsem s prijetnim druženjem z 
ljudmi, ki so nam blizu. Večina izmed nas 
ima december za čudovit mesec, mesec 
obdarovanj in praznovanj. Je čas, ko si 
vzamemo čas za bližnje, pa tudi za prija-
telje in znance. Zato je ta mesec lep, saj se 
veliko bolj posvečamo eden drugemu.
Vzeti si moramo čas, se sprostiti, opaziti 
ljudi okrog nas, posebno tiste, ki nas osre-
čujejo in s katerimi živimo in smo z njimi 
preživeli že veliko let. Osrečimo jih z majh-
nim darilom, kar tako, brez razloga. Obču-
tek, ki ga bomo doživeli z dajanjem, se ne 
more primerjati s tistim, ko nekdo osreči 

December, mesec pričakovanj
tebe. Čar življenja, sploh pa decembra, je 
predvsem v dajanju. Drugim in sebi.
Bližajo se božični prazniki in ljudje jih pra-
znujejo različno. Nekateri se veselijo pro-
stih dni, drugi priložnosti za nakupovanje, 
tretji veselega decembra ali uživanja bo-
žično-novoletnih počitnic. Za veliko lju-
di pa je božič družinski praznik in je med 
najbolj priljubljenimi cerkvenimi prazniki. 
Na ta dan se po navadi zbere vsa družina, 
na mizi so praznične jedi, okrasi se božič-
no drevesce in postavijo jaslice.
Za praznične dni se gospodinje še pose-
bej izkažejo, saj pripravijo izbrane jedi in 
slaščice ter okrasijo  mizo. Mizo za slav-
nostno večerjo ali kosilo lahko okrasimo 
na različne načine. Okusi so sicer različni 
in možnosti je nešteto. Z malo domišlji-
je in spretnosti lahko tudi s preprostimi 
stvarmi ustvarimo praznično vzdušje. Pi-
sani trakovi, bunkice, vejice zelenja, sveče 
bodo dale mizi praznično noto. 
Dekoraterji nam letos priporočajo kompo-
zicijo iz bele, srebrne in vijolične barve, za 
dekoracijo pa so poleg bunkic izbrali ste-
klene gobice, ptičke, storžke in okraske, 
ki smo jih poznali že pred mnogimi leti. 
Seveda mora biti s temi barvami usklajen 
porcelan, namizni prt, kozarci ter nepo-
grešljive sveče, in učinek je glamurozen.

Božična barva je rdeča, zato jo lahko kom-
biniramo z zlato ali srebrno ali pa s kakšno 
drugo barvo, ki bo osnovna barva na mizi. 
Če se bomo odločili za preprosto rešitev z 
rdečim prtom, nikakor ne bomo zgrešili. 
Čeprav imamo umetno božično-novoletno 
smrečico, damo na mizo sveže smrekove 
vejice, ki oddajajo prijeten vonj v prostoru. 
Plavajoče svečke v lepi stekleni skledi pa 
bodo z omenjeno kombinacijo preprosto 
in poceni spremenile našo mizo v svečano.    
Še vedno velja, da je najlepše darilo tisto, 
ki pride iz srca ali pa iz domače kuhinje, če 
velja, da je le-ta srce vsake družine. Čar da-
ril izpod spretnih prstov darovalca nikdar 
ni v zapleteni pripravi, temveč v njihovem 
namenu in osebni noti. Skrivnost dobrot, 
ki jih pripravimo sami, je v njihovem okusu, 
vonju  in dejstvu, da želimo z njimi razvese-
liti družinske člane, prijatelje ali znance.
Da je december praznični mesec, ki ga 
poleg prijateljskega druženja, kulinarič-
nih užitkov, iskrivih penin in obdarovanja 
zaznamujejo tudi sladke dobrote, je sko-
raj samoumevno. Piškoti in drugo drob-
no pecivo so ena najbolj praktičnih in pre-
prostih sladkih razvad, ki lahko primerno 
shranjeni ostanejo sveži vse praznične dni. 
Marsikdo bo spekel potico in se tako še 
posebej izkazal pred družino. Zadnjemu 
mesecu ne pravimo zaman pravljični me-
sec, in najlepše pravljice so zmeraj sladke. 
Vesele praznike in srečno v novem letu.

majda šilar

Društvo prijateljev mladine je skupaj z 
Osnovno šolo Trzin v torek, 14. decembra, 
v telovadnici osnovne šole pripravilo že 
tradicionalni božično-novoletni koncert. 
Spet je telovadnica pozvanjala v prijetnih 
melodijah, nastopajoči pa so znova potr-
jevali, da je med nami veliko nadebudnih 
glasbenih talentov. Nastopili so mladi ple-
salci iz plesne šole Bolero in Plesnega klu-

S pesmijo in plesom ob koncu leta

ba Miki, pevci in glasbeniki iz glasbenih šol 
Domžale, Mengeš in  L ´Artko, ob tem pa še 
skupini Ježki in Stonoge, mladi pevci pev-
skega zbora Cici Osnovne šole Trzin, otro-
ški pevski zbor  OŠ Trzin, ženski pevski zbor 
Žolne ter mešani pevski zbor Žerjavčki.  Bil 
je res prisrčen glasbeni večer, v katerem so 
se prepletale lepe melodije in živahni plesi, 
da pa je novo leto pred vrati, pa so napo-

vedovale tudi nekatere božične in novole-
tne pesmi, ki so jih mladi glasbeniki izbrali 
za svoj nastop. Na koncu so vsi nastopajo-
či, pomagali pa so tudi nekateri poslušalci, 
skupaj zapeli še pesem Janeza Bitenca Bele 
snežinke. Koncert je bil tudi tokrat zelo do-
bro obiskan, organizatorji pa so na koncu 
poskrbeli tudi za prijetno druženje ob slad-
kih dobrotah in osvežilnih pijačah.

mš
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pred bOŽičem

Že tradicionalno vseslovensko razstavo jaslic, ki so jo doslej vsako 
leto pripravljali v Kulturnem domu v Grobljah, so letos preselili 
v Domžale, v tamkajšnji godbeni dom, kjer domuje tudi galerija 
Beseda. Med pripravljalci razstave pa tudi med razstavljavci so vi-
dno vlogo odigrali tudi člani trzinske rezbarske skupine, ki deluje 
v sklopu Turističnega društva Kanja Trzin pod mentorstvom moj-
stra Marijana Vodnika.  V Godbenem domu Domžale je razstavlja-
lo kar sedemnajst rezbarjev trzinske skupine, predstavili pa so 
devetnajst umetelno izrezljanih jaslic.
Galerijo Beseda že dlje časa uspešno vodi in v njej prireja razsta-
ve in srečanja raznih umetnikov gospod Roman Kos, premesti-
tev razstave iz Grobelj v Domžale pa je marsikoga prijetno pre-
senetila. Ni čudno, da se je prvega v mesecu grudnu v galeriji 
kar trlo obiskovalcev, ki so z veseljem prišli pogledat 50 jaslic iz 
vseh koncev Slovenije, jaslice, ki so eden najprisrčnejših in naj-
toplejših simbolov krščanstva. Lepoto razstave je popestril s svo-
jo poznavalsko besedo in prisotnostjo pater Leopold Grčar z Bre-
zij. Pater je eden največjih poznavalcev jaslic v Sloveniji in svetu 
in na Brezjah hrani zanimivo zbirko najbolj značilnih jaslic. Dejal 
je, da je božja beseda tista, ki pove, da se moramo spoštovati in 
ljubiti med seboj, da bomo lahko sprejeli jaslice, kot srce našega 
življenja,da jih bomo sprejeli kot misel, da nas nekdo ljubi tako 
močno, da se je žrtvoval za nas in zato je prav, da ljubimo tudi mi 
in smo v svojih dejanjih spoštljivi in pošteni.
Obiskovalcem razstave se je bilo verjetno kar težko odločiti za 
najlepše in najbolj zanimive jaslice, saj so bile izdelane iz najra-
zličnejših materialov, bile so različno velike,  med seboj pa so tek-
movale po izvirnosti svojih oblik. Gospa Mojca Hieng je prispe-
vala čipkaste jaslice v sliki, Franc Avbelj zelo star odlitek jaslic v 
litini, Mengšana Milan in Rozi Kosec skupaj že vrsto let z ljubezni-
jo iz lesa rezljata značilne jaslice, kakršne so bile  nekoč doma na 
mengeškem območju – tudi v Trzinu, Lea Babič je naredila jaslice 
iz gline, Svetina Jakob je razstavil stare papirnate prtičke in obro-
be za mize z motivom jaslic. Ti prtički so bili nekdaj značilni za bo-
žične večere na Domžalskem, zdaj pa so jih prvič predstavili tudi 
širši javnosti. Na ogled so bile še znamke z motivom jaslic iz starih 
in novejših časov. Med vsemi razstavljenimi predmeti pa so bile 
vsekakor prava posebnost  jaslice, kar dvoje jih je bilo,  gospoda 
Marjana Vodnika, ki jih je izrezljal iz enega samega  kosa lesa, kar 
je redkost. Imeni, s katerima je poimenoval jaslice, povesta  vse. 
Ene so bile razstavljene pod naslovom  »Srce krščanstva«, druge 
pa »Luč v temi «. S tem je gospod Marijan dal razstavi rdečo nit, ki 
so se je držali tudi drugi avtorji in govornik pater Leopold Grčar.
Da rezbar Marijan Vodnik ni od muh, pove tudi nedavna ponud-
ba iz Cerknega. Pred časom so izgubili rezbarja,ki je zanje rezbaril  
maske znamenitih cerkljanskih laufarjev. Zdaj člani društva Lau-
farji želijo, da jih Marijan nauči veščine  rezbarjenja, da bodo po-
tem lahko sami izdelovali svoje atraktivne maske.
Obiskovalci so si bili edini v tem, da je takih razstav in dogodkov 
premalo, zato gre vsa zahvala gospodu Romanu Kosu, lastniku 
galerije BESEDA, rezbarju gospodu Marijanu Vodniku in patru Le-
opoldu Grčarju, ki je vedno in povsod zaželen in dobrodošel so-
govornik.

TeksT in FoTo: zmago knUPlež – zmak

Trzinski rezbarji na 
razstavi slovenskih jaslic



26 Glasilo občine Trzin ODSEV

naši špOrtniki

13-letnica iz Trzina, ki je letos nanizala kar nekaj bleščečih uvrsti-
tev in nedavno zmagala na Interlandu v Belgiji, Chiara Mordej Fi-
lippini, je nadarjena kotalkarica, ki se s tem športom ukvarja že 
desetletje.

V letošnji sezoni si osvojila veliko dobrih rezultatov in zmag 
na različnih tekmovanjih, nam jih nekaj našteješ?
Osvojila sem 3. mesto na državnem prvenstvu in 3. mesto tudi 
na tekmovanju Domžalski slamnik ter v Renčah, kjer smo tekmo-
vali v obveznih likih. Na Interlandu v Belgiji pa sem osvojila prvo 
mesto.
Kako poteka tekmovanje pri kotalkanju, ima vsak le en poiz-
kus ali kotalkate večkrat in različne vaje?
Umetnostno kotalkanje vsebuje dve discipline: obvezne like in 
prosto kotalkanje. Tekmuje se lahko posamično ali kot športni in 
plesni pari, solo dance, prestige skate, sinhrono kotalkanje, inline 
in show kotalkanje. Jaz tekmujem individualno in se predstavim 
z dvema programoma, in sicer s kratkim- obveznim in dolgim – 
prostim programom. Programe se sestavlja na začetku sezone 
in z njimi tekmujem celo sezono. Kratki program je obvezni pro-
gram, kjer so predpisani elementi, dolgi program  pa je bolj svo-
boden in zahtevnejši. Glasbo izbiram s trenerjem, ki mi sestavi 
program na glasbo in prav tako se mora z glasbo uskladiti dres. 
Vsak program vadim vsak trening, kar pomeni nešteto ponovitev. 
Tekmujem v svoji starostni skupini, to je z enako starimi kotalka-
ricami ali pa leto starejšimi. Na tekmovanjih so od trije  do pet 
sodnikov,  na večjih tekmovanjih pa od devet do enajst, ki z bu-
dnim očesom presodijo, na katero mesto sodiš. Najprej se tekmu-
je v kratkem programu, za katerega si po vrstnem redu izžreban. 
Kratki program je odskočna deska za dolgi program, saj po rezul-
tatih kratkega programa dobiš štartno številko za dolgi program. 
Na koncu računska komisija sešteje sodniške ocene obeh progra-
mov po določenem sistemu in tako dobimo zmagovalca.
Kam segajo tvoji začetki kotalkanja ter kako si se odločila za-
četi?
Začela sem že pri treh letih. Umetnostno kotalkanje  je šport, ki 
zahteva zgodnje začetke in zajema več vrst športov, saj je potreb-
no za vrhunsko kotalkanje, da si atlet, akrobat, potrebna je moč, 
eksplozivnost, kondicija za izvedbo vseh elementov, pomembno 
je ravnotežje, elastičnost, imeti moraš posluh in nadarjen moraš 
biti tudi na plesnem področju.
Niti ne vem, kako sem začela…saj sem imela tri leta, predvide-
vam pa, da sem spremljala mami, ki je trenerka umetnostnega 
kotalkanja in drsanja. Začela sem s tečajem ter manjšimi tekmo-
vanji. Res pa je, da že od malih nog izredno rada plešem, torej za-
kaj ne bi to počela na koleščkih?
Kje potekajo tvoji treningi? Lahko usklajuješ šolske obve-
znosti in kotalkanje brez problemov?
Treningi potekajo v Lukovici v šotoru, v Radomljah in na Bledu. 
Pred kratkim so v Lukovici zamenjali material  na plošči, kjer ko-
talkamo, in žal ne odgovarja našim potrebam. Težko se ji prila-
gajam, saj je zelo različna od parketa, ki je idealen za naše potre-
be. Razlika je tako očitna in velika, da sem se morala pred večjimi 
tekmovanji voziti 250 km vsak dan. V Renčah na Primorskem ima-
jo edini idealne pogoje, kjer je dvorana primerno velika in imajo 
parket. Žal teh pogojev nimam nikjer bližje.
Moram priznati, da je vedno težje usklajevati šolo in šport, saj 
moj šport za vrhunske rezultate zahteva vedno več znanja in časa 
in prav tako šola. Na obeh področjih poizkušam najti razumeva-
nje. Lažji preboj skozi šolsko leto mi omogoča status športnika, ki 
sem si ga pridobila na osnovi rezultatov. Kar se tiče učiteljev, veči-
na razume, predvsem ravnateljica.

Chiara Mordej Filippini

Kako bi našim bralcem na kratko najbolje opisala, kaj vse se-
stavlja kotalkanje?
Kotalkanje je soroden šport umetnostnemu drsanju in obratno, 
saj se elementi imenujejo enako. Npr.: skoki-aksel, piruete-engel, 
koraki-kilian, tekmovalni sistem programa. Ne morem pa reči, da 
ima kaj skupnega z rolanjem, mogoče le inlin disciplino, vendar 
samo v opremi.
Kotalka je sestavljena iz ortopedskega čevlja, ki je popolnoma 
enak kot za drsanje. V primerjavi z rolerji je bolj udoben. Na čevelj 
je pritrjeno podvozje, ki ga sestavljajo štirje koleščki in gumice 
oz. amortizerji, ter štopar – zavora spredaj. Za razliko od rolerjev 
je kotalka lažje obvladljiva, lažje se obračaš in vrtiš, in meni oseb-
no tudi lepše izgleda.
Tvoja mami je tudi učila drsanje, tako da ti verjetno tudi to ni 
tuje. Se imaš namen udejstvovati tudi v tej disciplini?
Ja, res je, moja mami je bila v kotalkanju in prav tako v drsanju 
uspešna tekmovalka in trenerka, vendar so žal na ledu še slabši 
pogoji treniranja. Zdaj pa je tudi že prepozno za to odločitev, kaj-
ti če se vrhunsko ukvarjaš s tem športom, postanejo razlike pre-
velike.
Vrhunec je kotalkanje doživelo v 80-ih letih prejšnjega stole-
tja, kakšna je popularnost tega športa med mladimi danes?
Žal bolj slabo zastopano. Meni je hudo, ker ni bolj promoviran 
šport. Mogoče tudi zato, ker ni olimpijska disciplina. Saj je to lep 
in zanimiv šport, pa tudi adrenalinski. Verjetno ni dovolj le tek-
movalni del, temveč bi se moralo poiskati prave ljudi, da bi se 
kotalkanje spravilo na televizijske zaslone, mogoče kot spremlja-
va glasbenih skupin, pa na sejmih in prireditvah, kot delitev an-
ketnih lističev, ali pa morda vključitev v različne športne igre, na 
kulturne prireditve itd. Veliko je možnosti, kjer bi mladi lahko po-
kazali, kako obvladajo kotalke, da se znajo hitreje obrniti kot v če-
vljih… Osebno me prevzema Amerika, cela Kalifornija kotalka…
Pred seboj imaš prav gotovo še kar nekaj let kotalkanja, imaš 
kakšne posebne načrte za naprej?
Cilj mi je osvojiti medaljo na evropskem  in  tudi na svetovnem 
prvenstvu. Veliko napora, truda in odpovedovanja je bilo že vlo-
ženega za vse te rezultate, vendar bo za bodoče načrte potrebno 
vložiti še desetkrat več. Moja želja je, da se preizkusim še v disci-
plini solo dance, samo če mi bo čas dopuščal. Želim si uspešno 
kotalkarsko kariero, na katero bom ponosna, in seveda na svoj 
poklic veterinarke, katerega bom opravljala z dušo.

TH
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Orientacisti

Ob koncu leta radi povlečemo črto in po-
gledamo nazaj, kot tudi planiramo, kako 
naprej v novo sezono.
Rezultati so sledeči:

Lara, Eva, Ula in Mateja so pripomogle • 
k štirim naslovom državnih prvakov oz. 
prvakinj, poleg teh imamo še 5 naslo-
vov državnih podprvakov, kar je skupaj 
16 medalj na državnih prvenstvih v ori-
entacijskem teku.
Eva, Ula in Mateja so tudi 3 skupne zma-• 
govalke v Slovenski orientacijski ligi 
2010, skupaj pa imamo 7 tekmovalcev, 
ki jim je ob koncu sezone v skupnih re-
zultatih lige uspelo priti na stopničke.
7 zmagovalcev posameznih tekmovanj • 
državnega nivoja in skupno kar 27 me-
dalj, katerih dobitniki so Zarja, Ana Ma-
ria, Lara, Eva, Ula, Anja, Mateja, Martin, 
Marko, Feike, Robert in Krešo.

S temi rezultati je uspelo članom OK Trzin 
priti do naslova 3. najuspešnejšega kluba 
v Slovenski orientacijski ligi med vsemi 
orientacijskimi klubi v Sloveniji. Pred nami 
sta le OK Azimut, ki pokriva območje Cer-
kna in Idrije, ter OK Polaris iz Ljubljane. Pri 
tem pa je potrebno dodati, da smo člani 
kluba najuspešnejši med vsemi po pov-
prečju doseženih točk na tekmovalca. Pri 
tem niso zaslužni le omenjeni dobitniki 
medalj, ampak prav vsi, ki so tekmovali na 
tekmovanjih državne lige in s svojimi do-
brimi rezultati pridno pridobivali točke.
Kot najuspešnejše tekmovanje se je izka-
zalo tekmovanje na Sv. Jerneju pri Ločah, 
kjer smo člani OK Trzin osvojili kar 9 me-
dalj.
Vendar to še niso vsi dosežki naših članov. 
Med našimi člani je tudi zmagovalka šol-
skega Državnega prvenstva Lara Jerman.

Trije naslovi državnih prvakov, trije skupni 
zmagovalci v Slovenski precizno orien-
tacijski ligi in ena zmaga na tekmovanju 
Pokala Slovenije, Hrvaške in Furlanije Be-
neške krajine pa je izkupiček naših članov 
v precizni orientaciji, kjer velja pohvaliti 
Matejo, Timija, Nika in Kreša.
Kar nekaj nas je, ki tekmujemo v obeh na-
vedenih orientacijskih disciplinah, nihče 
izmed nas pa se ni udeležil niti enega tek-
movanja v orientaciji z gorskimi kolesi in 
v smučarski orientaciji, ki sta tudi uradni 
orientacijski disciplini.
Zgoraj navedeni rezultati dokazujejo, da 
smo bili tudi v tem letu zelo uspešni, kot 
tudi zelo aktivni. Lahko bi rekli, da smo to 
leto bili celo najuspešnejši doslej, če ne 
upoštevamo mednarodnih dosežkov. Le-
tos sta z nastopom na Evropskem mladin-
skem prvenstvu v Španiji na mednarodni 
ravni debitirala dva naša člana, Ula Dre-
mel in Marko Orešnik. Za prihodnje leto 
pa ponovno načrtujemo, da bi se tekmo-
valci v precizni orientaciji ponovno zbra-
li in nastopili na Svetovnem prvenstvu v 
precizni orientaciji, ki bo v Franciji.
Tudi za prihodnje leto načrtujemo kar 
nekaj prireditev. Poleg tradicionalnih, Je-
senskega orientacijskega srečanja in pro-
mocijskega tekmovanja na Florijanovem 
sejmu, bomo izpeljali še nekaj tekmovanj 
v orientacijskem teku in v precizni orien-
taciji. Jesensko orientacijsko srečanje bo 
eno izmed tekmovanj Slovenske orienta-

cijske lige, dve tekmovanji v precizni ori-
entaciji pa bosta izpeljani v sklopu tekmo-
vanj Pokala Slovenije, Hrvaške in Italije. 
Nekaj tekmovanj, ki jih bomo organizirali 
v zimskem času, še preden se bo v mar-
cu uradno pričela nova tekmovalna sezo-
na, bo štelo za Zimsko orientacijsko ligo, 
pomladanska tekmovanja pa za Orienta-
cijsko ligo prijateljstva. Poleg vseh teh pri-
reditev bomo za invalide, ki bodo na leto-
vanju oz. na rehabilitaciji v Izoli, priredili 
predstavitve precizne orientacije, vključ-
no s promocijskimi tekmovanji.
Vsa tekmovanja so primerna tudi za po-
polne začetnike, saj si na tekmovanjih lah-
ko vsak najde sebi primerno kategorijo, 
kot tudi začetniško. Zato vas vabimo, da 
se tekmovanj udeležite, če ne drugače, pa 
vsaj na Florijanovem sejmu, ki bo potekal 
skoraj dobesedno pred vašimi domačimi 
vrati. Koledar tekmovanj je objavljen in se 
sproti dopolnjuje na spletni strani Orien-
tacijske zveze Slovenije, www.orientacij-
ska-zveza.si.

krešo keresTeš

orienTacijski klUb Trzin

Orientacijski klub Trzin tretji v Sloveniji

Vsem bralcem Odseva in 
vsem občanom želimo zdra-
vo, srečno in veselja polno 
novo leto 2011.

člani orienTacijskega klUba Trzin
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društva

Troje turnirjev, ki smo se jih udeležili trzin-
ski šahisti, se je izteklo ob koncu minulega 
meseca. Najprej smo »opravili« z nastopi 
v drugi slovenski šahovski ligi – zahodna 
skupina, kjer smo v dveh zaporednih vi-
kendih odigrali osem dvobojev. Borbe na 
šestih deskah najprej v Postojni in nato v 
Kočevju so terjale kar veliko energije, zato 
smo za nastopanje angažirali kar 13 ali sko-
raj polovico igralcev našega kluba. Pa nam 
številka ni prinesla nesreče, nasprotno: lan-
sko uvrstitev smo popravili za eno mesto 
in ob koncu pristali na sedmem mestu de-
vetčlanske lige. Na obeh prizoriščih smo se 
zagrizeno borili in osvojili 19,5 točk. Najbo-
lje se je odrezal Nesib Jukan, naš kapetan, 
ki je nastopil v vseh dvobojih in v točkovni 
zbir prispeval 4,5 točke. Seveda smo točke 
uspešno zbirali tudi drugi: V. Urbanc (8 na-
stopov), B. Bajec in I. Rojs sta odigrala po 6 
partij, A. Grum 4, K. Konvalinka in S. Mlakar 
po 3; M. Oberč, S. Rijavec, M. Mihelič in I. 
Varga so za šahovnico sedli po dvakrat, M. 
Troha in V. Markič pa sta odigrala eno po 
partijo. Zmagovalec lige je postalo moštvo 
Pirana pred Podpečjo in Tolminom, mi pa 
smo »pustili za sabo« šahiste ljubljanskega 
kluba dr. Lojza Kraigherja in Postojnčane.
Druga zgodba, ki smo jo končali skoraj 
istočasno, nosi ime Osrednja slovenska 
šahovska liga (OSŠL). Po devetih kolih in 
vsakotedenskem nastopanju je bil razplet 
nekje v okviru naših pričakovanj. Ekipi PE-
COS PUB in  BUSCOTRADE sta ob koncu 
pristali na tretjem oz. petem mestu prve 
lige, podobno pa je peto mesto v drugi 
ligi zasedlo moštvo DOM-IN Agencija za 
nepremičnine. Oglejmo si še končni le-
stvici in točkovni zbir v obeh ligah:

Prva liga 
1. ŠD Domžale Sahara 26,5
2. DU Komenda 23,0
3. Pecos Pub Trzin 22,5
4. DU Kamnik 20,5
5. Buscotrade Trzin 17,5
6. ŠD Železničar LJ 15,5

Šahovski finiš

7. Zelenci LPP 15,0
8. ŠD Barob Šmarca1 15,0
9. ŠD Črni graben 12,5
10. ŠD Vrhnika 2 12,0

Druga liga
1. Prigo Podpeč  25,0
2. ŠD ŠS Loka pri Mengšu 24,5
3. KS Duplica – Balin 23,5
4. Invec Podpeč 22,0
5. Dom-In Agencija za nepr. 17,0
6. ŠD K2M Dolenjske Toplice 15,0
7. ŠS Bor Dob 15,0
8. ŠD Mengeš 13,0
9. ŠD Barob Šmarca 2 13,0
10. ŠK Komenda Utrdba 12,0

Nekoliko bolj kot moštveni uspeh pa so 
izstopali dosežki nekaterih posamezni-
kov, ki so prednjačili s točkovnim izkupič-
kom na posameznih deskah. Tako so bili 
s kolajnami nagrajeni naslednji šahisti: z 
zlatom se je okitil Igor Rojs, srebrni odličji 
sta si priborila Nesib Jukan in Borut Bajec, 
bronasti pa so »postali« Marjan Butala, 
Vinko Urbanc, Stane Rijavec, Janez Andlo-
vic in Bojan Mihelič, vsak seveda v svoji li-
gaški konkurenci.
Tretje dejanje je bil zaključni turnir vseh 
moštev, ki so nastopala v OSŠL. V pospe-
šenem tempu smo odigrali pet kol po 
švicarskem sistemu določanja nasprotni-
kov. Tri trzinske štiričlanske ekipe so med 
dvajsetimi prijavljenimi moštvi nastopi-
le različno: najvišje, na šesto mesto, se je 
zavihtelo moštvo Pecos Pub (S. Rijavec,M. 
Butala, N. Jukan in V. Markič), šahisti Bus-
cotrade (B. Troha, A. Grum, B. Bajec in M. 
Mihelič) smo bili deseti, ekipa Dom-In 
Agencija za nepremičnine v sestavi S. Mla-
kar, J. Andlovic, B. Mihelič in I. Varga pa je 
bila devetnajsta. Zmagali so šahisti ŠK Ig 
pred IBM in Komendo Popotnikom.
Ob koncu voščim vsem ljubiteljem šaha 
zdravo in srečno leto 2011 ter veliko užit-
kov pri igri na črnobelih poljih!

andrej  grUm 

Za začetek še enkrat opozarjamo na 
pomembna sporočila iz oktobrske šte-
vilke Odseva: tam si lahko ogledate ur-
nike planinskih krožkov, športno-ple-
zalnega krožka ter rekreacije za člane 
društva. Prav tako pa lahko najdete vsa 
potrebna navodila za izpolnitev obraz-
ca, s katerim namenite do 0,5% doho-
dnine PD Onger Trzin.

***

Zimovanje mladinskega 
odseka 2011
Zimovanje MO bo, kot kaže, zadetek 
v polno. Čeprav se bo odvijalo šele v 
začetku februarja prihodnje leto, je 
nanj že zdaj prijavljenih več kot 20 
otrok. Priporočamo, da tisti, ki še raz-
mišljate o prijavi, poiščete prijavni-
co na spletni strani društva - http://
www.onger.org/depo/mo/izleti/2011/
zimovanje2011/20110205_zima_po-
kljuka_prijava.pdf (Mladinski odsek) in 
jo čim prej posredujete vodji zimova-
nja. Saj veste: priložnost zamujena, ne 
vrne se nobena. 

***

Obisk Slovenskega planin-
skega muzeja v Mojstrani – 
za zveste člane brezplačno
PD Onger Trzin je že pred časom po-
ravnalo svoje obveznosti pri zbiranju 
prostovoljnih prispevkov za Slovenski 
planinski muzej. Ker je vsak član v ob-
dobju 2008-2010 prispeval ob članarini 
še 1 € za SPM, smo se v društvu odločili, 
da povabimo vse, ki so (vsa tri leta) po-
magali s tem prispevkom, da jih brez-
plačno (poseben avtobus) popeljemo 
na obisk novega muzeja v Mojstrani.
Obisk muzeja bo organiziran v soboto, 
8. 1. 2011. Ogled bo izveden v kombi-
naciji z obiskom bližnje naravne zna-
menitosti. Vse podrobne informacije 
bodo na voljo na spletni strani društva.

***

Zbiranje kandidatur za novo 
mandatno obdobje
Sporočamo, da bo na spletni strani dru-
štva v naslednjih dneh objavljen javni 
poziv za zbiranje kandidatur za volje-
ne člane UO PD Onger Trzin za obdo-
bje 2011-2013 (predsednik, podpred-
sednik, voljeni člani UO ...), ki jih izvoli 
občni zbor društva. Kdor čuti željo, da 
bi pomagal društvu tudi na ta način, naj 
pogumno izpolni obrazec za kandida-
turo in jo pošlje na naslov društva s pri-
pisom »za volilno komisijo - ne odpiraj«.

emil PeVec

PD Onger Trzin

Kratke novice
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na mladih svet stOji

Sovice
V skupini Sovice smo triletni otroci, ki zelo 
radi raziskujemo in ustvarjamo. V letu, ki 
se poslavlja, smo videli, doživeli in spo-
znali kar nekaj novega. 
Vsem mamicam in očkom, babicam in 
dedkom, tetam in stricem ter vsem, ki nas 
poznate ali nas boste še spoznali, želimo 
lepe praznike in srečno, igrivo leto 2011.

VzgojiTeljica manica VerboVšek b.

Na naši šoli se že vrsto let trudimo, da bi 
odgovoren odnos do sočloveka, vseh ži-
vih bitij in narave postal naš način življe-
nja. 
Da bi bilo naše ekološko delovanje še 
učinkovitejše, smo se vključili v vseslo-
venski projekt, ki ga  podpirata Agencija 
za okolje Ministrstva za okolje in prostor 
ter Služba vlade RS za podnebne spre-
membe.
Okolju prijazna šola bo pripomogla k 
ohranjanju kulturnega, naravnega in na-
cionalnega izročila Slovenije, razvijala 
zdravo samopodobo posameznika ter 
spoštljiv in  odgovoren odnos človeka do 
okolja in narave. 
Cilj Okolju prijazne šole je razumevanje 
in razvijanje trajnostnega razvoja v vseh 
porah delovanja, vključuje pa poleg učen-
cev, učiteljev in ravnateljice tudi tehnično 
osebje. Vsi - skladno s svojo pristojnostjo 
- prevzemamo  okolju prijazen način ži-
vljenja za delovanje celotnega zavoda in 
se aktivno vključujemo tudi v okolju prija-
zno delovanje lokalne skupnosti. 
Na naši šoli ne gostimo avtomatov  za ne-
zdrave jedi in pijače, stremimo za zdravim 
načinom prehranjevanja s čim več lokal-
ne preskrbe, izvajamo ločeno zbiranje od-
padkov, starega papirja, kartuš in baterij, 
izvajamo obojestransko kopiranje in tiska-

Medeni zajtrk 
v vrtcu 
Na predlog Čebelarske zveze Slovenije 
smo v vrtcu izvedli projekt Med za zajtrk. 
Projekt smo pričeli z okušanjem različnih 
vrst medu. Nekaterim je bil med zelo všeč, 
mlajšim pa malo manj.  Ob fotografijah 
čebel, čebelnjakov in satja smo se pogo-
varjali o delu in pomenu čebel. Izvedeli 
smo, da čebele poleg medu nabirajo tudi 
cvetni prah.  
Izdelali smo plutovinaste čebelice iz za-
maškov, večje cvetove in čebelnjak, da 
smo lahko skozi igro ponazarjali delo če-
bel. Na cvetovih so čebelice nabirale med 
in ga odnašale v čebelnjak. 
Kaj pa počnejo čebelice, ko pada dež? 
Skrijejo se pod cvetlice in počakajo, da 
spet posije sonce. Kako pa to izgleda? 
Povprašajte svoje otroke, saj so ob igrici 
Sonce in dežek prav lepo prikazali skriva-
nje čebelic pred dežjem.
Ob zgodbah Čebelica Meli in Čebela Ade-
la smo se podali v domišljijski svet čebel. 
Seveda pa smo se spomnili tudi najbolj 
poznane čebelice, čebelice Maje. Ogleda-
li smo si risanko in napravili pobarvanke z 
njenim likom.

krisTina loboda, 
VzgojiTeljica PredšolskiH oTrok

Trzinska šola prijazna okolju

nje dokumentov ter sodelujemo v projek-
tih, kjer se dodatno izobražujemo ter pro-
moviramo okolju prijazen način življenja.
V tem šolskem letu bomo sodelovali v 
dveh projektih, in sicer »Pot prilagajanja 
podnebnim spremembam« in »Učinkovi-
ta raba energije-U4energy«, ki delujeta na 
nacionalnem in evropskem nivoju.
V želji po seznanitvi javnosti o dejavni-
kih, ki vplivajo na podnebne spremembe, 
in način prilagajanja nanje, bomo v okvi-
ru projekta »Pot prilagajanja podnebnim 
spremembam«, s pomočjo uveljavljene 
meteorologinje mag. Tanje Cegnar ter 
Društva Planet Zemlja, izvedli predavanje 
za učence, učitelje in druge zaposlene ter 
seveda za vse ostale zainteresirane. 
Cilj projekta  »U4energy« pa je učitelje 
in  učence spodbuditi k boljšemu sezna-
njanju o učinkoviti rabi energije, ter svojo 
šolo vzpodbuditi k varčevanju ter zmanj-
ševanju količine električne energije ter 
porabe energije za ogrevanje. Sodelova-
nje v projektu »U4energy« daje učiteljem 
in učencem priložnost, da pripomoremo k 
zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida 
in s tem k varovanju okolja.  
Širimo zavest do odgovornejšega ravna-
nja do planeta Zemlja!

nancy Vake

koordinaTorica okoljU Prijazne šole

Članek v novembrski številki Odseva 
kar dobro opiše stanje na območju da-
našnje industrijske cone. Na zgodovin-
sko omembo glinokopov in opekarne 
pa je malo drugače, kot v članku piše. 
Rokovnjača se nista zadušila z dimom 
v tisti opekarni, kjer je sedaj Kalcer, pa 
tudi v Narobetovi opekarni ne, kate-
ra je bila bliže glinokopom, kjer sta se 
tako zelo opekla, da sta podlegla ope-
klinam.
Tudi lomljenje ledu je dobro opisano, 
samo ime pri Naud (na vodi) ne izviru 
iz tega, temveč od tega, ker se je sta-
novalec hiše pisal Navoda in je hiša po 
njem dobila domače ime. Bil pa je za-
poslen v gradu kot logar.

janez mUšič

Odziv
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Seminar IZI (Izmenjava Zanimivih Idej za delo z mladimi planinci) 
se je 'rodil' v Trzinu leta 2006 z namenom, da obudi sodelovanje 
med vodniki PZS in mentorji planinskih skupin, ki delamo z mla-
dimi planinci, z območja med Kamnikom, Trzinom in Lukovico 
– področja, ki ga 'pokriva' naš kamniško-bistriški meddruštveni 
odbor. Seminar je za udeležence še vedno, tako kot na začetku – 
brezplačen!
Prvi seminar je bil res bolj lokalnega značaja, a smo hitro ugotovi-
li, da je škoda, da kvalitetnih predavanj ne bi slišali tudi drugi – in 
tako od leta 2007 v Trzin prihajajo voditelji mladih planincev iz 
cele Slovenije (od kod vse so že bili ... Kočevje, Idrija, Mojstrana, 
Slovenska Bistrica, Vuzenica ...). Trudimo se, da bi naši gosti spo-
znali tudi Trzin, zato smo še skoraj na vsakem srečanju ponudili 
(v različnih oblikah seveda) za 'lov za zakladom' oz. spoznavanje 

prijetnO s kOristnim

starega Trzina ... Poleg uporabne ideje za aktivnosti npr. v kraju 
taborjenja s tem gostom pokažemo tudi del našega kraja. 
PD Onger Trzin je 27. novembra 2010 pripravilo tako že 5. semi-
nar IZI. Tema srečanja je bila sodelovanje s starši. Začuda nam je 
tokrat uspelo 'nabrati' predavatelje predvsem iz bližnjih krajev 
(običajno pride kakšen tudi od precej daleč ...). Letos so svoje iz-
kušnje predstavili:

Urška Stritar, pedagoška svetovalka za predšolsko vzgojo na • 
Zavodu RS za šolstvo in soavtorica knjige Z otroki v gore, nam 
je spregovorila predvsem o sodelovanju s starši predšolskih 
otrok;
Jurček Nowakk, vodja projektov - programov za delo z oseba-• 
mi z motnjo v razvoju VŽU (vseživljensko učenje) in doživljaj-
skih taborov iz PD Moravče, je predstavil sodelovanje s starši 
oseb z motnjo v duševnem razvoju;
Mojca Volkar Trobevšek (PD Janez Trdina Mengeš) je predstavi-• 
la vlogo staršev na mengeških planinskih taborih, kjer so tako 
soudeleženci kot tudi pomočniki vodnikov;
trzinske barve je 'branil' Tomaž Kocman, ki v ljubljanskem vrt-• 
cu Jelka vodi projekt Vandrovček; 
Alfa in omega IZI-ja Irena Mučibabić pa je za udeležence se-• 
minarja spet pripravila zanimiv sprehod po Trzinu. Tokrat so 
morali udeleženci s pomočjo fotografij, pogovora z domači-
ni ... ugotoviti, kje se da videti določene podrobnosti in le-te 
označiti na karti, vmes pa so za popestritev pomagali trem do-
mačinkam, ki so še znašle v zagati (zaklenjen volan, mačka na 
drevesu, nedelujoč fotoaparat).

Na IZI-ju je bil prisoten tudi nekaj dni 'ne več' predsednik Mladin-
ske komisije pri Planinski zvezi Slovenije Uroš Kuzman, ki je pred-
stavil obširno prenovo akcij Ciciban planinec in Mladi planinec.
Ker pa nas je na zadnjih treh IZI-jih vedno razveselil z obiskom in 
ker gre za 'pojočega predsednika MK PZS', ki je s prijatelji zakri-
vil tudi izid zanimivega CD-ja z nekaj novimi mladinskimi planin-
skimi pesmimi (več o plošči na: http://www.planinske-pesmi.si/), 
smo bili ob koncu njegovega obiska deležni še kratke glasbene 
poslastice.
Organizatorji smo 'IZI' v slovenskem planinskem prostoru že do-
dobra uveljavili. Zato tudi ne čudi zadovoljstvo in navdušenje po 
koncu seminarja. Organizatorji so se, še preden so zapustili pri-
jazne prostore dvorane Marjance Ručigaj, že dogovorili, kaj bo 
tema srečanja v letu 2011.
Veliko bo praktičnih vsebin (planinske družabne igre, bansi ...) in 
prepričani smo, da bo zadnjo novembrsko soboto v letu 2011 v 
Trzin spet prišlo mnogo vodnikov PZS in mentorjev planinskih 
skupin iz vse Slovenije.

emil PeVec

Seminar IZI 2010 je uspel

Trikrat v tednu oživi pravljična soba v naši knjižnici. Tam se na-
gnetemo in zasedemo vse stole, ki so tudi pravljično majhni – kot 
tisti, ki ga je deklica, ki se je izgubila, polomila najmlajšemu med-
vedku. Morda pa je v naši sobi prav zato tako prijazno, ker smo 
zaradi majhnega prostora primorani, da smo zelo skupaj. Seveda 
pa nas očarajo pravljice, ki nam imajo kaj povedati. In kar nam 
povedo, mi izrazimo na mnogo načinov. V pogovoru o vsebini in 
njenem sporočilu, dramatizaciji, ko si razdelimo vloge in zaigra-
mo, ali se likovno izrazimo s slikanjem ali izdelavi izdelka, ki diši 
po slišanem. 
V tem je naša čarovnija, z občutkom za lepo in pravo nam pravlji-
ce pomagajo razumeti svet. Vse se zgodi, kot se mora, čeprav se 

Pravljična soba v knjižnici
vse ne morejo končati srečno. Mala morska deklica ne dobi svo-
jega princa in kraljevič, oblečen v svinjskega pastirja, se ne zmeni 
več za kraljično, ki je tako zahtevna in muhasta razvajenka.
Pravzaprav smo pravljicam lahko hvaležni, saj v nas vzbujajo ra-
dovednost, vabijo nas k premišljevanju. Zelo sem vesela sporočil 
staršev najmlajših, še ne dveletnih obiskovalcev pravljic. Ker so pri 
tej skupini starši zraven na uricah, skupaj podoživljamo vsebino.
Naj bo v prihodnosti v njihovi pustolovščini otroštva zanje pusto-
lovščina branja knjig. To bo veliko darilo za njihovo življenje in ni-
koli izgubljen čas.
Lepo je, da imamo pravljice!

PraVljičarka mili radmelič
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zaščita in reševanje

Civilna zaščita občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin
Tel. & fax: 01/5641-772 (občina) in 041/370-251 (poveljnik)
e-pošta: info@trzin.si

Kdo smo?
Civilna zaščita je humanitarna organizacija, ki v primeru naravnih 
in drugih nesreč pomaga ljudem v stiski.

Pripravljenost je bistvo uspešne pomoči
V CZ Trzin veliko vlagamo v izobraževanje in usposabljanje naših 
pripadnikov prostovoljcev. Na nesreče se je potrebno namreč do-
bro pripraviti, saj smo ob tovrstnih dogodkih lahko učinkoviti le,  
če vsakdo natančno ve,  kaj so njegove naloge. Takrat ni časa za 
razmišljanje, zato se nam pridružite že sedaj, ko se lahko na mo-
rebitne nesreče pripravimo v miru.  Obvezniki civilne zaščite smo 
vsi, razen če že nismo razporejeni k opravljanju vojaške dolžno-
sti ali delovne dolžnosti pri delodajalcu. Zato vabljeni, da se nam 
pridružite. V letu 2011 nameravamo dopolnjevati naše enote in 
službe z novimi pripadniki, rojenimi v letih 1985, 1986 in 1987.  Z 
vsemi kandidati bomo opravili informativne razgovore v želji, da 
jih pritegnemo v naše vrste. 

Zahvala
Še posebej pa bi se radi zahvalili mag. Mihi Pavšku za strokovni 
prispevek na temo Poplavna ogroženost starega dela Trzina in za 
njegov članek Razmišljanje ob septembrskih visokih vodah, ki je 
bil objavljen v zadnji številki Odseva. Ozaveščenost prebivalstva 
je naša stalna naloga. 
Zahvala velja tudi našim vrlim gasilcem, prizadevnim članom 
PGD Trzin, na katere vedno lahko računamo.

Voščilo
Spoštovani občani in občanke, v imenu pripadnikov CZ Trzin vam 
člani štaba CZ in sodelavka za ZiR želijo  srečno, zdravo in zado-
voljno leto 2011. Naj bo res SREČNO!
Lep pozdrav vsem, ki sebi in drugim dobro želimo.

šTab cz Trzin

Prostovoljno gasilsko društvo Trzin
Ljubljanska c. 2, 1236 Trzin
Tel. 01/5644-660 (predsednik), 01/5644-661 (poveljnik)
e-pošta: pgdtrzin@t-2.net

Kdo smo?
Namen delovanja PGD je prostovoljno združevanje občanov, ga-
silcev, ki sestavljajo gasilsko enoto. PGD opravlja preventivne in 
operativne naloge varstva pred požarom, varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanje na območju OBČINE 
TRZIN in širše. 

Naša velika želja
Vsekakor je to nov dom zaščite in reševanja, kjer bodo prepotreb-
ni prostori za nas, gasilce, kot tudi za civilno zaščito. Da bi to lažje 
in čim prej dosegli, vas kot davčne zavezance prosimo, da name-
nite del dohodnine  v višini do 0,5 % našemu društvu PGD Trzin.  
To vas nič ne stane. 
Donirate lahko vsi, ki oddajate dohodninsko napoved. Če že pla-
čujete dohodnino, tistih 0,5 % namenite nam, trzinskim gasilcem.  
Navodila za oddajo dobite na internetni strani www.pgdtrzin.si.

Kako se nam lahko pridružite? 
Učenci OŠ Trzin se nam lahko pridružijo vsako sredo ob 17.00 uri 
v gasilskem domu. Ostali se z nami lahko  povežete po telefonu 
na zgornje številke, in z veseljem vas bomo sprejeli medse.

Zahvala
Zahvalili bi se vsem občanom in občankam, ki nas ob naši huma-
nitarni dejavnosti podpirate in nam pomagate. Posebej pa za-
hvala velja našim članom, ki so pripravljeni ne glede na uro in čas 
v letu vedno pomagati ljudem v stiski.

Voščilo.
Ob iztekajočem se letu in pričakovanju novega je čas, ko drug 
drugemu zaželimo dobro leto. Vsem Vam želimo lepe praznične 
dni, osebno srečo, zdravje in srečno novo leto.
Z gasilskim pozdravom na pomoč!

Pgd Trzin

Letošnja vseslovenska čistilna akcija Očistimo Slovenijo, v kateri 
je čistilo 250.000 prostovoljcev, je imela tudi v Trzinu veliko ude-
ležencev, ki jih (pa tudi druge občane) pogled na priložene slike 
ne bi ravno razveselil. 
Pričujoče stanje se je pojavilo v sredini novembra, še pred prvim 
snegom, ko je neznanec odložil večjo količino odpadkov v vre-
čah in kup vejevja kar na zasebnem zemljišču, in to kljub temu, 
da v občini Trzin dvakrat letno poteka akcija zbiranja odpadnega 
vejevja ter kljub bližini deponij, kamor se lahko odpadni material, 
ki preseže kapacitete običajne kante za smeti, odpelje. 
V opomin »odlagalcu« pa naj bodo tudi podatki iz predpisov s 
področja nadzora inšpekcije za okolje in prostor, po katerih je za 
tovrstne kršitve določena globa v višini od 1.200 do 4.100 evrov 
za fizične osebe oz. od 3.500 do 10.000 evrov za pravne osebe. 
Taka kazen lahko kršitelju krepko stanjša denarnico, zato osebo 
ali osebe, ki so za to stanje odgovorni, prosimo, da odpadke od-
peljejo in jih pospravijo na za to namenjena odlagališča. Bodite 
odgovorni do okolja, v katerem živite.

Iz zelenega v belo, iz belega v nasmeteno?

Bomo v aprilu 2011, ob naslednji čistilni akciji, (še) bolj čistili? To 
se bo izkazalo po tem, ko bo sneg spomladi skopnel in razkril ze-
leno. Ali pa bo razkril nasmeteno? 

brigiTa crljenić
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vremenska sekirca

Volitve 1 in 2, pa referendum – kdor uga-
ne natančno število slednjih v naši svobo-
dni državi, res lahko svobodno zadiha – in 
že smo pri koncu leta! Bolj kot ne ga je za-
znamoval »pahor« suhih hrušk, so pa tudi 
te, čeprav suhe, lahko sladke, a letošnje 
gotovo ne. Kadar je zunaj sneg, nam mora 
biti jasno, da ni več daleč do božično-
novoletnih praznikov. Božičnico, novole-
tnico, 13. plačo ali kakorkoli se je nekdaj 
(ko je še bila…) reklo temu, v vsaki usta-
novi ali podjetju kar malce skrivnostnemu 
plačnemu dodatku, si lahko letos veči-
na prebivalcev na sončni strani Alp zata-
kne za klobuk. Še dobro, da so zaposleni 
kljub recesiji še vedno v večini, da ne bo 
rekla babica vnukinji »jaz sem pa že dela-
la, ko sem bila stara toliko kot ti«, ona pa 
njej nazaj »jaz pa bom še vedno delala, ko 
bom stara toliko kot ti«. Ampak, drage in 
dragi (zdaj že vem, da Trzinci niste/-mo 
poceni…) sokrajani, ne bomo več o tem, 
ko pa nam je naredila letošnja zima tak 
veličasten uvod. 

Trzinski »vlakarji«
Že konec novembra, še bolj izdatno pa 
nekaj dni pred Miklavžem, nam je namreč 
natreslo več kot četrt metra snega, in vse 
je bilo že pripravljeno za beli veseli de-
cember, pa ga je pobrala odjuga. Očitno 
pa otroci (ali pa morda kar odrasli…) le-
tos niso bili pridni in so jim (nam…) mo-
rali parkeljni pošteno podkuriti, kar pa 
se je poznalo tudi na vremenu neposre-
dno po prihodu prvega od treh prijaznih 
mož. V niti štirih dneh je odjuga zlizala ves 
predhodni snežni pridelek. In tako smo 

Novoletni pehar suhih hrušk in zimskega 
vremena

bili trzinski »vlakarji« na peronu spet pri-
siljeni čakati na betonu. Pa kaj bi se člo-
vek sekiral, kdor se vozi dandanes po naši 
ljubi deželici z vlakom, mora biti pripra-
vljen na marsikaj. Res pa je,da lahko mar-
sikaj tudi doživi. Ne verjamete? Peljite se 
enkrat med delovnikom (za vikende tega 
nikar ne poskušajte, ker vlaki »iztirijo«…) 
z jutranjim vlakom LP 3167, ki »pridrvi« iz 
Domžal malo po 7.uri in ima uradno ime 
»Velika planina«. Že sam vstop na vlak je 
bolj planinsko strm, ko pa ste enkrat na 
njem, vse skupaj še najbolj spominja na 
izolski Delamaris. Eden od sprevodnikov 
je dejal, da je tako že vso jesen, SŽ pa nič. 
Dodal je še: »Pišite pritožbe in godrnjajte, 
to je največ, kar lahko storite.« No, in zdaj 
ga ubogam....     

November »to remember«
Prav zanimivo bi bilo, da bi se nam enkrat 
pridružil tudi njihov generalni  direktor, si-
cer Trzinec. Pred kratkim je za nek časopis 

izjavil, da tu in tam vendarle uporablja tudi 
vlak. Vendar pa je hitra anketa med zjutraj 
čakajočimi na železniški postaji Trzin-Mla-
ke pokazala, da ga na tej postaji (žal še) 
niso opazili. V Ljubljani pa bi nas lahko na 
primer ob prihodu tega vlaka pričakal sam 
prometni minister, sicer eden  največjih 
»(lj-)ubiteljev« javnega prevoza. Morda bi 
nas vsaj takrat odložili na enega od postaj-
ni zgradbi bližnjih tirov in ne kot ponavadi, 
ko nas »dostavijo« na 6. ali 7. tir, da se lahko 
na poti v službo dokončno »odkonzervira-
mo«. Jejhata, kam me je spet zaneslo, am-
pak človek mora nekaj premišljevati tudi 
na poti v službo, da mu čas hitreje mine. Tu 
smo predvsem zato, da rečemo kakšno o 
minulem vremenu in o letošnjem novem-
bru, zadnjem mesecu meteorološke jese-
ni, saj imamo kaj povedati. Po vsej državi 
je bil toplejši od dolgoletnega povprečja, 
odklon pa precejšen – tudi pri nas je znašal 
več kot 3 stopinje Celzija. Mesec si je zato 
prislužil  mesto v prvi jakostni skupini ozi-
roma ga že lahko uvrstimo   med deset naj-
toplejših od začetka meritev. 
Po vsej Sloveniji je bilo več padavin kot v 
dolgoletnem povprečju, za do 40 % več 
tudi na širšem območju Ljubljane. Tudi tr-
zinskih, skoraj 190 litrov na kvadratni me-
ter, kar ni mačji kašelj. Še enkrat toliko so 
jih imeli v Posočju, kjer so že tako ali tako 
vajeni padavinskega obilja. Kadar imamo 
opravka s slednjim, je več oblačnosti,  bolj 
skopo pa so odmerjene tudi sončne urice. 
Do povprečja jih je manjkalo kar več kot 
tretjino! Malo prehladno je bilo le ob kon-
cu meseca, ko je prišla zima. Na domžal-
skem koncu smo imeli kar 21 padavinskih 
dni, 10 meglenih in 2 »slana«. Kljub toplo-
ti preseneča podatek o kar štirih dneh s 
snežno odejo, ki je merila na dan praznika 
»bivše« republike natanko 19 centimetrov, 
kar bo gotovo ena najvišjih novembrskih 
snežnih znamk v našem koncu. Mesec se 
je začel že skoraj še v spomladanskem, 
končal pa že povsem v zimskem stilu.

Tudi v novem letu namerite čim več lepega in svetlega! (Foto: Miha Pavšek)

POSTAJA Padavine (v mm oz. l/m2)
Grosuplje 167
Domžale 168
Krvavec 172
Ljubljana Bežigrad 186
Trzin 189
Letališče Brnik 210
Stražišče pri Kranju 222
Topol pri Medvodah 277

Preglednica: Vsota mesečne količine padavin novembra 2010 na izbranih merilnih postajah 
(Viri: ARSO, Slovenski meteorološki forum, Vremenski forum ZEVS, trzinski Vremenko).
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Po nekaj mesecih smo spet tu, da vam 
(na-)solimo pamet s takimi in drugačnimi 
potepanji! Nikar ne mislite, da pomenita 
mraz in sneg posedanje za pečjo, natanč-
neje za TV ekranom, ki je že zdavnaj na-
domestil prej omenjen vir toplote, okoli 
katerega so se nekdaj zbirali domači. Ce-
pljenje drv in pripravo butaric ter nalaga-
nje polen pa je zamenjal »boj« za daljin-
ski TV upravljalnik ali daljinec (menda mu 
rečejo nekateri kar »črnogorec«, že vedo, 
zakaj…). Pa vendarle vsaj tam, kjer kida-
jo gospodarji pred lastno nepremičnino 
sami, še lahko ujamete kakšen pogovor, 
toplo besedo ali istovrsten, včasih celo 
»zabeljen« napitek. Medtem pa se blo-
karji, ki za to plačujejo, venomer sprašu-
jejo, zakaj ni bil očiščen sneg prej in kako 
da so ga pozabili očistiti ravno na njihovi 
poti. Pri čemer je treba povedati, da ima 
prav vsak vhod v kleti lopato. Vendar je ta 
sestavni del požarne opreme in verjetno 
tiči prav v tem grmu zajec oziroma naj-
demo pojasnilo, zakaj ne  poprimemo za 
ročaj tega polavtomatskega orodja (pade 
samo, le dvigniti ga moramo…) kdaj tudi 
sami. Slovenci, še posebej Gorenjci, s(m)o 
taki, da tudi ko je več snega, raje (po-)ča-
kamo na tistega, ki smo mu plačali, kot pa 
da opravimo vsaj del posla sami, pa četu-
di je nuja. Z nečim pa se v Trzinu vseeno 
lahko pohvalimo, da namreč (še) nimamo 
zimskih gajbičarjev. V nekaterih sloven-
skih mestih so gajbice priljubljen, pred-
vsem pa priročen pripomoček za rezerva-
cijo parkirišča.  
Zdaj ko že vemo, da lahko v zimskem tri-
mesečju na območju Slovenije z okoli 
60% verjetnostjo pričakujemo temperatu-
re, ki bodo nekoliko nižje od dolgoletnih 
povprečij (ARSO), res ni več ovir za kakšen 
pred  ali novoletni izlet (ponovoletnih le-
tos ne bo, ker gremo takoj po praznova-
nju na delo…). V kolikor se bodo te napo-
vedi uresničile, bodo to zimo povprečne 
temperature okoli 2 stopinji Celzija nižje, 

tlake naOkOli

Novoletni skok v tišino po starem
kot je zimsko povprečje za zadnje dese-
tletje oziroma približno pol stopinje Celzi-
ja nižje kot v referenčnem klimatološkem 
obdobju 1961–1990. Evo, meteorologi 
so nam dali jasno vedeti, da bomo tudi 
drugo leto (na-)drsali. Sicer pa je glavna 
značilnost zimske snežne odeje ta, da se 
razmere zelo spreminjajo že na kratke raz-
dalje.  Peš te dni v bolj zasneženih krajih 
ne bomo prišli prav daleč, saj se nam bo 
vdiralo do kolen in čez. Nekateri, ki so že 
poizkusili hoditi s krpljami – dobite jih v 
naših trgovinah s planinsko in alpinistično 
opremo – so  jih prav pohvalili. Tudi pri ta-
kšnem načinu gibanja so nam v veliko po-
moč smučarske palice.
S krpljami nam je omogočeno tudi giba-
nje prek »na debelo« zasnežene pokra-
jine, zato jih marsikje uporabljajo že več 
stoletij. Kadar imamo opravka z visokim 
snegom, nam ne pomaga kaj dosti tudi 
dobra telesna pripravljenost, saj smo prej 
ali slej premočeni ali pa izčrpani. V takem 
primeru so nam za potep na voljo krplje 
ter turne ali pa tekaške smuči. Pri slednjih 
je napredovanje zaradi manjše specifične 
površine nekoliko težje, so pa bistveno 
lažje. Uporabne so predvsem za hojo po 
uravnanem svetu brez večjih vzponov ali 
spustov. Pri obeh vrstah smuči pa upora-
bljamo pri hoji kože za smuči, tako ime-
novane pse. To so  posebni  ozki pasovi iz 
naravne ali umetne kože s kratko dlako. 
Včasih so uporabljali v ta namen izredno 
dragoceno tjulnjevo kožo, od tod tudi 
ime. Danes te  različno široke pasove ozi-
roma  trakove le pripnemo ali nalepimo 
na spodnjo stran smuči. Ko smo na vrhu, 
jih enostavno odlepimo, saj ostane lepi-
lo na njihovi površini, smučke pa so na ta 
način takoj pripravljene za spust. Za hojo 
s psi potrebujemo pri alpskih smučkah 
tudi posebne turne vezi. 
Vas mika, da bi poizkusili enega od prej 
omenjenih načinov gibanja prek zasneže-
nih poljan, dobrav in gozdov? Zakaj pa ne, 

Če jeseni ni kam dajati, 
spomladi ni kje jemati
Kot rečeno se je minuli mesec končala 
tudi meteorološka jesen. V večjem delu 
Slovenije je bila jesen 2010 toplejša kot 
v dolgoletnem povprečju, a odklon ni 
dosegel niti stopinje Celzija. Manj kot v 
dolgoletnem povprečju je bilo tudi sonč-
nega vremena, smo pa zato pošteno pre-
segli padavinsko povprečje, najbolj (tudi 
do tri četrtine ) prav v Ljubljanski kotlini. 
Ljubljana je prejela tretjo največjo količi-
no padavin, odkar potekajo meritve, več 
padavin je bilo le še v letih 1960 in 1992. 

Je pozimi kaj lepšega, kot so drevesne krošnje v 
ivju?  (Foto: Miha Pavšek)

Zanimivo je, da je »močvirci« in Domžala-
mi  letos precejšnja razlika v količini pa-
davin. Že sredi novembra je bila več kot 
petinska, povedano drugače, Ljubljančani 
so prejeli že prek 300 litrov več padavin, 
kot pa mi tukaj pod Ongrom.  Ampak zdaj 
je tu zima, končno tudi koledarska, ki jo 
bo prinesel 22. december. Dan pred tem 
pa ne pozabite na lunin mrk ob –  kako-
pak drugače – polni luni. Tako, zdaj veste, 
zakaj jo (ga) daje in zamuda pri decembr-
skem Odsevu… 
Ampak tule nekje bi moralo biti še voščilo 
za 2011 leto, pa je zmanjkalo štrene. Zato 
mi ostane le še, da vam zaželim tudi v no-

vem letu čim več lepega, lahko tudi vre-
mena. In ne pozabite se tudi v prihodnje 
veliko gibati, a seveda ne z gibanico za 
domačo mizo, temveč s čim bolj gibalnim. 
Pa saj bodo bajerji menda do božiča že 
nared ali pač? Takole, za ta mesec in za le-
tos bom nehal (glede na rezultate referen-
duma bo »odsevni« urednik tudi v priho-
dnje na RTV-ju v nemilost nadrejenih…), 
znebili pa se me zaenkrat še ne boste. 
Enako kot tudi ne postopne in prav tako 
vsakodnevne večerne stemnitve ozračja 
vse do nižin,

TrzinčanoV miHa, 
občinski Vremenski sVeTnik

izbrati si morate le pravi cilj in primerno 
spremstvo, izposoja tovrstne opreme je 
ponekod že možna. Če vas bo navdušilo, 
predlagamo, da si sčasoma omislite lastno 
opremo. Pri krpljah in tekaških smučeh 
bo še nekako šlo, nakup turnosmučarske 
opreme pa predstavlja zajetnejši finanč-
ni zalogaj. Za konec letošnjega leta vam 
predlagamo dva zanimiva izleta. V Kara-
vankah obiščite Pristavo na Javorniškem 
Rovtu, od koder se lahko povzpnete na 
sedlo Kočna (1469 m), če bodo dopuščale 
razmere pa morda celo proti Struški. Lah-
ko pa se odpeljete na jugovzhodni rob 
Julijskih Alp, na Soriško planino, in se na-
mesto na smučišče odpravite na bližnje 
vrhove nad njim ali pa malo bolj oddalje-
ni Ratitovec. Morda boste prišli do Kačje-
ga roba, Kremanta, ali pa celo Altemavra 
(1678 m), najvišjega vrha tega položnega 
slemena. Sicer pa, kamorkoli se boste že 
odpravili, bodite previdni in sprotno spre-
mljajte snežne razmere. In ne pozabite, 
obrnite se ali odnehajte raje nekoliko prej, 
preden boste prišli do zgornjih meja va-
ših sposobnosti, znanja in izkušenj. Torej 
SREČNO, a ne za VEČNO!

VkUP sPraVil: miHa PaVšek 
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zadnja stran

Kdor živi v srcih svojih dragih, 
ni mrtev, 
še najprej ostaja navzoč 
v njihovem življenju.
  Immanuel Kant

ZAHVALA

Hvala vsem, ki po treh letih še vedno nosite 
našega sina, brata in prijatelja

Kristijana Miklavčiča
v svojem srcu in se ga spominjate.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube mame, babice in sestre 

Frančiške Horvat 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom, ki so nam pomagali v teh težkih trenutkih in jo 

pospremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala gospodu župniku za lep pogrebni obred 

in trzinskim gasilcem za spremstvo na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Zahvala
Leto 2010 se izteka – za nekatere nepozabno lépo in dobro 
leto, drugi bi ga radi čim prej pozabili. Za vse pa prihaja novo 
leto z upanjem, da bo dobro, mirno, polno razumevanja in so-
delovanja. 
Člani Župnijskega Karitasa Trzin se ob zaključku leta 2010 s 
hvaležnostjo spominjamo vseh dobrotnikov in vseh tistih, ki 
nas pri našem delu kakorkoli podpirate. 
Vsem občanom našega lepega Trzina želimo blagoslovljen ad-
ventni čas, polno doživet božič, v letu 2011 pa mir in vse do-
bro.

V imenU žk Trzin

anica baTis

Društvo Sožitje iz Mengša je v decembru  pripravilo že tradicio-
nalno srečanje svojih članov. Potekalo je v prijetnem vzdušju v 
gostišču  Kovač na Količevem. Društvo vključuje v svoje vrste čla-
ne iz občin Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Tr-
zin. Srečanja se je udeležilo 180 članov, ki jim je čas ob obujanju 
spominov in premlevanju aktualnih dogodkov kar prehitro minil.   
Po nagovoru predsednice društva,  mag. Tatjane Novak,  sta nav-
zoče pozdravila župan Mengša, gospod Franc Jerič, in župan Mo-
ravč, gospod Martin Rebolj, ki sta s svojo prisotnostjo pokazala, da 
jima ni vseeno, kako živijo ljudje z motnjo v duševnem razvoju. 
Ob zvokih Moravškega tria smo se veselo zavrteli. Obiskal nas je  
tudi dedek Mraz.

Tisti, ki prinašajo 
žarek svetlobe

v življenje drugih, 
se ji sami

ne morejo izogniti.
   Sir James M. Barrie (1860-1937)

meTka mesTek 

Prednovoletno druženje

Kot smo napove-
dali v prejšnji šte-
vilki Odseva , je 30. 
novembra v avli 
Centra Ivana Hri-
barja član društva 
upokojencev Žer-
javčki in trzinski 
rezbar Marjan Li-
kar odprl razstavo 
z naslovom Ni časa 
za dolgčas. Z njo 
je predstavil svojo 
bogato prostoča-
sno dejavnost. Go-
spod Likar pridno 
rezbari. Najbolj mu 
leži reliefna tehni-
ka, upodablja pa 
prizore iz življenja.  
Včasih kaj tudi nari-
še, na otvoritvi raz-

stave, ki je bila zelo dobro obiskana, pa je predstavil tudi svojo 
novo knjigo Kamnita mati (III) s podnaslovom: Okruški življenja. 
V njej opisuje svojo usodo in spomine.  Spominja se prvih obdo-
bij življenja na Predmeji nad Ajdovščino, ki je bila tedaj pod itali-
jansko okupacijo, selitve v okolico Idrije  in nato v Ljubljano.  Še 
kot mladenič se je moral zaposliti kot kopač v idrijskem rudniku 
živega srebra, kasneje pa je dobil službo na železnici, kjer je dol-
ga leta delal v Sekciji za vzdrževanje prog v Ljubljani. Ob delu je 
študiral pravo in ko je dokončal študij, je dobil odgovorno delu 
v upravi Slovenskih železnic. Knjigi je dodal tudi pesem Bili smo 
otroci, ki pravzaprav povzema njegovo življenje. Stihe pesmi  je 
gostom na otvoritve prebral gledališki igralec Silvo Božič, nekaj 
odlomkov pa je prebrala tudi Ada Lovše.

Marjan Likar ne pozna 
dolgočasja
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