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mo najti in ji dovoliti, da nas okrepi tudi 
za sprejemanje udarcev.

Zdaj bi moral pisati o pozvanjanju novo-
letnih zvončkov, utripanju pisanih lučk, 
snežinkah in belobradih dobrotnikih, ki 
delijo veselje. Prednovoletni čas je res 
čaroben, vesel in poln koprnenja. Ne 
pustimo si vzeti tega veselja! Vsem pri-
voščim, da bi iztekajoče se leto preživeli 
kar najbolj lepo in veselo in da bi bili 
deležni številnih prijateljskih objemov, 
stiskov rok in lepih želja. Želim tudi, da 
bi se vsem uresničile novoletne želje. 
Zakaj pa ne? Lepo bi bilo!

A ob tem mi misli vseeno tavajo k tistim, 
ki letos ne morejo biti tako zadovoljni, 
kot so bili včasih. Mislim na ljudi, ki bi 
se radi veselili enako kot drugi, pa zaradi 
pomanjkanja, zaradi šibkejšega zdravja 
in drugih razlogov to ne morejo. Žal je 
takih tudi v naši državi in tudi v naši naj-
bogatejši občini, kot se radi pohvalimo, 
zaradi gospodarske stiske vse več. Hrup 
in blišč prednovoletnih zabav stisko lju-
di z obrobja družbe preglasita. Toliko 
dobrot se šibi na mizah, toliko pijač ste-
če po grlih, da se zdi, da ni nobene kri-
ze. A število ljudi z nesrečnega obrobja 
se veča. Skoraj niso več obrobje, le da 
niso tako hrupni in razgrajaški. 

Ko ob novem letu razmišljamo o željah, o 
voščilih in o tem, kaj bi v naslednjem letu 
privoščili svojim najbližjim, se spomnimo 
tudi teh »nesrečnikov«. Sreča je relativna 
stvar, zato sem besedico nesrečniki zapi-
sal v narekovajih. Tudi ob najbolj blešče-

Zlagam letošnje številke Odsevov. Še 
malo pa bom na kupček dal še to, zadnjo 
letošnjo, enajsto številko. Leto, ki se iz-
teka, nam je prineslo veliko novega. Bili 
so uspehi, padci, zmage in tudi žalost. 
Mogoče so bila pričakovanja in želje ve-
čje, a vse bi lahko bilo tudi slabše, tež-
je in tudi bolj žalostno. Kakorkoli smo 
preživeli leto, moramo zdaj to sprejeti. 
Za dobro smo lahko veseli, zadovoljni, 
upamo lahko, da bo tudi naslednje po-
dobno ali pa še boljše. Tudi če ni bilo 
tako dobro, moramo to sprejeti, ob tem 
pa si lahko zaželimo in celo zadamo cilj, 
da bo čez leto bolje. Mora biti! Naj bo 
to izziv, pa čeprav nekaterih zamujenih 
priložnosti mogoče ne bomo več dobi-
li. A vedno so nove možnosti, in če jih 
znamo videti in če smo se pripravljeni 
boriti in potruditi, lahko še vedno naj-
demo lepe stvari, ki nam nadgradijo in 
polepšajo življenje. Za to se je vredno 
boriti! Sreča je na strani tistih, ki so se 
pripravljeni potruditi! Marsikomu so se 
verjetno zgodile tudi neprijetne stvari, ki 
se jih ne da popraviti, a moramo živeti 
tudi s takimi izgubami, težavami. Mora-
mo naprej, in težave, pa čeprav boleče, 
nas morajo okrepiti. Enostavno moramo 
biti močnejši. V sebi vsi nosimo moč, ki 
se je morda niti ne zavedamo, a jo mora-

čih, najdražjih pogrinjkih in na najbolj 
hrupnih zabaviščih smo lahko osamljeni, 
žalostni in nesrečni in tudi v skromnih so-
bicah se lahko ustavita sreča in toplina. 
Za nesrečnike štejem tiste, ki jim iz takih 
ali drugačnih razlogov ni dano, da bi bili 
deležni vsega tega, kar se ponuja tistim, ki 
naj bi bili »povprečni«. 

Pričakujemo, da bomo v novem letu na-
šli izhod iz krize. Napovedi niso najbolj 
bleščeče, a nekje se mora pot z dna za-
četi dvigati. Tako je vedno v življenju, 
in upamo, da nam sojenice niso nameni-
le, da bi se morali v prihodnjem letu še 
bolj spuščati v krizne globine. Leto, ki je 
pred nami, bo tudi leto volitev na lokalni 
ravni. Marsikje bodo zaradi tega odpira-
li nove objekte, rezali trakove pri novih 
pridobitvah in vozili po novih kilometrih 
asfaltiranih cest. Kaj bo Trzinu prinesel 
predvolilni čas? Vsekakor bomo slišali ve-
liko obljub. Te bodo sledile željam, ki si 
jih zdaj izrekamo, precej pa bo žal tudi 
podobnih tistim, ki smo jih že slišali pred 
prejšnjimi volitvami. Zato bi bilo prav, 
če bi jim znali pravilno prisluhniti in bi 
že pred volitvami vedeli, katere obljube 
so uresničljive, katere pa so namenjene 
zgolj pridobivanju volivcev. Ker naj ne bi 
šlo za prazne obljube, je po izteku man-
datnega obdobja prav, da se ozremo tudi 
na to, kako so dosedanji izvoljeni izbran-
ci uresničevali obljube in upravičevali 
zaupanje. Že res, da pred prejšnjimi vo-
litvami gospodarska kriza še ni bila tako 
huda, zato so bila pričakovanja še visoko-
leteča, a tudi v času krize so nekateri znali 
izpolnjevati obljube, ne da bi se posebej 
sklicevali na krizo. Kako je bilo to pri nas? 
Vsekakor bo leto, ki je pred nami, zahte-
valo tehtne razmisleke. Kako lahko kljub 
zaostrenim razmeram uresničujemo svoje 
poslanstvo in zadane naloge? Krize za-
gotovo postavijo ogledalo sposobnostim 
vodilnih. Tisti, ki se znajdejo in dobro de-
lujejo tudi v težkih razmerah, bodo svoje 
naloge zlahka opravljali tudi v boljših ča-
sih, tisti, ki pa znajo zgolj obljubljati, is-
kati izgovore in sovražnike, pa niso dobra 
izbira. Jih bomo znali spregledati? Prav je, 
da o teh stvareh razmišljamo že prej, zato 
upam, da bo novo leto prineslo več mo-
drosti, strpnosti in volje do sodelovanja. 
Le s povezovanjem se lahko spopadamo s 
težavnejšimi nalogami in izzivi.

Novo leto bo priložnost in čas za nove 
začetke, preden pa zakorakamo vanj, pa 
se le dostojno poslovimo od tega, ki se 
izteka! Naj nam ostane v lepem spomi-
nu! Želim vam veliko lepih trenutkov, 
veselja in tihe sreče! V imenu vseh čla-
nov uredništva pa vam želim tudi sreč-
no, zdravo in uspehov polno leto 2014. 

Urednik

Začenja se čas dobrih želja in obljub

Uvodnik

Slika na naslovnici
Upanje je rojeno

Foto: Andrej Nemec
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V novembrski številki Odseva je bila Ob-
čina (in z njo vred posredno najbrž tudi 
jaz) pohvaljena za nekaj, česar v resnici ni 
naredila, in prav je, da na to opozorim, saj 
bi navsezadnje lahko kdo presodil, da se 
kitimo s tujim perjem. Gre za zelo zgle-
dno izvedbo brvi čez potok, ki teče vzdolž 
Kidričeve ulice v Mlakah, ki jo je v resnici 
naredila in hkrati še utrdila brežine ob brvi 
skupina občanov, ki so se sami organizi-
rali za to hvalevredno dejanje. Res je, da 
je pred tem eden od občinskih svetnikov 
pozval Občino, naj to stori, vendar smo 
imeli pomisleke, ker smo se v preteklosti 
že opekli, ko smo se lotili takšne brvi na 
drugem mestu, kjer je zemljišče ravno 
tako v zasebni lasti. Lastnik je zahteval, 
da brv podremo in hkrati izrekel še pre-
cej jeznih besed na račun občine. Lastniki 
pač očitno kažejo precej več strpnosti do 
občanov in njihovih želja, od občine pa 
pogosto zahtevajo tudi kar visoke odško-

dnine ali pa preprosto ne dovolijo posega. 
A še bolj važno kot to je dejstvo, da se je 
skupina občanov organizirala, povezala 
in naredila nekaj v lastno zadovoljstvo in 
v zadovoljstvo drugih uporabnikov brvi. 
Prav v tem je tudi eden od smislov lokal-
ne samouprave, da spodbuja oblikovanje 
in občutje skupnosti in sodelovanja, da se 
ljudje združujejo in skupaj prispevajo k 
višji ravni kakovosti življenja tudi s prosto-
voljnim delom v okolju, kjer živijo. 

Smo takšni in drugačni

V Trzinu je na srečo te vrste podvigov  še 
vedno veliko, čeprav vsi vemo, da v za-
dnjih letih in desetletjih vnema za prosto-
voljno delo pojenjuje, saj ljudje vedno 
bolj pričakujemo in zahtevamo, da občina 
ali država naredi za nas marsikaj, za kar 
se nam je še nedavno zdelo popolnoma 
samoumevno, da to naredimo sami, se 
povežemo, če dejanje presega zmožnosti 
posameznika, in pri tem uživamo navse-
zadnje tudi v druženju. Seveda pa smo 
dolžni ljudem, ki tako ravnajo in ne raz-
mišljajo samo o tem, kako bi lahko kaj 
izvlekli od občine ali države, in ki v najve-
čji meri prispevajo k temu, da se nam zdi 
bivanje v našem kraju prijetno, da v nas 
živi občutje doma v širšem pomenu bese-
de, hvaležnost in priznanje. Zato je prav, 
da opazimo njihov trud, čeprav je res, da 
včasih naletimo tudi na kakšno pobudo 
ali, recimo, društvo, ki je pripravljeno de-
lovati samo, če za to dobi denar od občine 
in če ga dobi toliko, kot samo misli, da bi 
ga moralo dobiti, pri tem pa razglaša, da je 
najboljše in najbolj napredno društvo, pa 
deluje morda kvečjemu kakšno leto dve, 
in se postavlja nad  društva, ki delujejo že 
desetletja, ter omalovažuje njihovo delo. 

Prav je torej, da opazimo ljudi, ki delajo 
res prostovoljno, vlagajo velikokrat tudi 
svoja sredstva, da bi bilo to, kar delajo, 

koristno in zabavno za številne občane, 
četudi morda dobijo za to iz proračuna 
samo simbolično podporo ali celo nič. 
Spomnimo se aktivistk turističnega društva 
– Nuše, Klavdije, Dunje, z Jožico na čelu 
– ki so tako z minimalno podporo ali celo 
brez nje organizirale odmevno zabavo za 
otroke ob dnevu čarovnic, ali že vrsto let 
ocenjevanje in prireditev ob razglasitvi 
in priznanjih za najlepše urejene vrtove, 
domačije in hiše v Trzinu. Spomnimo se 
aktivistk, ki v okviru samopomočnih sku-
pin omogočajo ostarelim ljudem, ki ima-
jo malo možnosti za družabno življenje, 
tedenska srečanja in vsaj nekaj zabave in 
dobre volje. Prav gotovo ni mogoče mimo 
požrtvovalnosti gasilcev, ki pogosto tudi 
veliko tvegajo, ko rešujejo premoženje in 
celo življenja ob požarih ali drugih nesre-
čah. Takšnih društev, od smučarskega do 
društva prijateljev mladine …, je v Trzinu 
na srečo še nekaj, in dobro je videti, kateri 
ljudje v teh društvih so najbolj aktivni in 
prizadevni, kajti to so ljudje, ki, kot reče-
no, največ prispevajo za to, da ima življe-
nje v Trzinu poleg morebitnega udobja in 
standarda še dodatne, včasih velikokrat 
pomembnejše dimenzije. 

Prav ob tovrstnih razmislekih se v zadnjem 
času pogosto spomnimo na znani Kenne-
dyjev stavek, naj se ne sprašujemo samo 
o tem, kaj lahko stori država (tudi občina) 
za nas, temveč tudi o tem, kaj lahko sami 
storimo zanjo. 

Čestitka

Tudi v skladu s povedanim, spoštovani 
občani in drage občanke, vam želim čim 
lepše božične in novoletne praznike, čim 
več zadovoljstva in zdravja v letu 2014 ter 
vam čestitam ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti. 

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

Številka faksa:
01/ 564 17 72

Uradne ure:
ponedeljek 8. – 14.

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

Elektronski naslov: 
info@trzin.si

Domača stran na internetu:
www.trzin.si

Informacije o prireditvah in dogodkih v 
občini Trzin so na voljo tudi v občinskem 

informativnem središču na Ljubljanski cesti 
12/f oziroma na telefonski številki 

01/ 564 47 30.

Županov kotiček

Županov kotiček

Voščilo

Turistično društvo Kanja Trzin vošči vsem svojim članom, simpatizerjem turistične dejav-
nosti in bralcem Odseva prijetne božične praznike, v prihajajočem letu pa zdravja, miru 
in zadovoljstva! Obenem se zahvaljuje tako obiskovalcem kot podpornikom za pomoč 
pri organizaciji številnih turističnih prireditev in dogodkov v letu 2013.

Turistično društvo Kanja Trzin

Delali so okraske

Turistično društvo Kanja je 26. novembra organiziralo že tradicionalno predpraznično 
delavnico, ki je bila dobro obiskana. Za vodenje delavnice in ves potreben material so 
poskrbeli mentorji TD Dobeno.  Otroci, večinoma v spremstvu staršev, so lahko domov 
odnesli najrazličnejše praznične okraske, večinoma  adventne venčke.

JV
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Leto se izteka, zato je čas, da se ozremo na prehojeno pot. 
Kako bi ocenili dosežke, težave in vse, kar je leto 2013 prineslo 
Trzinu? Kaj je po vašem najpomembnejša pridobitev občine in 
Trzina?
Leto še ni končano, ko pišem odgovore na ta vprašanja, in pred 
nami je še zelo pomembna seja občinskega sveta, na kateri bodo 
svetniki odločali o rebalansu proračuna za leto 2013 in spremem-
bah proračuna za leto 2014. Če bosta oba predlagana akta spre-
jeta, bom tudi to štel med pomembnejše dosežke. Drugače pa je 
zame pomembno to, da kljub kriznim razmeram, ki zelo vplivajo 
po eni strani na finančne pogoje delovanja občine in po drugi 
strani tudi na vzdušje v celotni državi in tudi po občinah, še ve-
dno razmeroma normalno delujemo. Res pa je, da moramo svoje 
načrte precej prilagajati in tudi nenehno prelagati začetke izvaja-
nja posameznih načrtov. Mislim tudi na pomembne investicijske 
projekte. Je pač treba upoštevati, da se sredstva, s katerimi raz-
polagamo, iz leta v leto znižujejo, in da zato še vedno odlagamo 
nekatere naložbe, ki bi jih drugače že uresničevali ali morda celo 
že končali. Drugače pa menim, da smo v tem letu zaključili dve 
pomembni naložbi: večnamensko stavbo ob Habatovi ulici in Je-
fačnikovo domačijo, obnovili precejšnji del vodovoda, pridobili 
zemljišče za traso dodatne vhodno/izhodne ceste za potrebe OIC 
Trzin in tudi že usposobili do določene faze cestišče za promet, 
prišli tik do konca s prenovo Ljubljanske ceste v središču Trzina, 
zamenjali precejšnji del stavbnega pohištva na starem delu zgrad-
be osnovne šole in tako v precejšnji meri izboljšali energetsko 
učinkovitost objekta, in še bi lahko našteval. 

Kako pa gledate naprej? Kaj pričakujete od leta, ki je pred nami? 
Če bomo končno dobili odločbe o sofinanciranju posodobitve in 
nadgradnje CČN Domžale–Kamnik (gre za projekt šestih občin v 
vrednosti 17 mio evrov) in o sofinanciranju projekta izboljšanja 
stanja  vodooskrbe na območju petih občin, ki vključuje tudi nov 
cevovod od črpališč na Mengeškem polju do Trzina in vključitev 
dodatnih globokih vrtin za izboljšanje kakovosti vode, tako da 
bomo lahko začeli z deli, bo že to kar dovolj. Načrtujemo pa 
seveda še vrsto drugih projektov: izgradnjo še nezgrajenega ploč-
nika ob Mengeški cesti po desni strani do meje z občino Mengeš 
(pogoj je soglasje države), izdelavo projektov za izgradnjo nove 
stavbe kulturnega doma, morda že tudi nakup podvozja za novo 
gasilsko vozilo, pridobitev zemljišča za izgradnjo novega gasil-
skega doma oziroma doma zaščite in reševanja itd. 

Naslednje leto bodo lokalne volitve. Med Trzinci je precej ugiba-
nja, ali boste ponovno kandidirali za župana.
Volitve so še daleč, pa vendar občasno tudi jaz pomislim nanje. 
Za sedaj najbrž zadošča, če rečem, da razmišljam tudi o tem, ali 
bi še enkrat kandidiral za župana. 

Občinski svet bo na svoji zadnji seji v tem letu sprejel rebalans 
proračuna. Kje je največ sprememb, kaj je vplivalo nanje in ka-
tere bodo najpomembnejše postavke, ki bodo opredeljevale po-
rabo občinskega denarja v letu 2014?
Rebalans proračuna za leto 2013 predvideva predvsem uskladi-
tve stanja po proračunskih postavkah in neke vrste prenos sred-
stev za oba že omenjena velika projekta (CČN, vodooskrba) v 
spremenjeni proračun za leto 2014, v katerega smo uvrstili tudi 
nekatere nove načrte (že omenjeni načrt za izgradnjo vsaj enega 
pločnika ob še neposodobljenem delu Mengeške ceste, ker je vse 
bolj očitno, da se država tega ne bo lotila vsaj še nekaj let). 

Veliko je bilo govora o tem, da boste na območju Trzina uredili 
dodatna parkirišča, kjer bi svoje avtomobile lahko puščali tudi 
krajani sosednjih občin, ki bi se potem od tu želeli v službo v 
Ljubljano peljati z javnim prevozom. Vemo, da taka manjša par-
kirišča v Trzinu že imamo, vendar naj bi jih zgradili še več, in to 
z državnimi sredstvi. Kaj je zdaj s temi načrti? 
Res je, da se je Občina Trzin vključila tudi v ta regijski projekt 
izboljševanja razmer za javni promet. V naslednjem letu bomo 
predvidoma zgradili manjše parkirišče za potrebe potencialnih  
potnikov na vlakih. V Trzinu vsaj eno parkirišče, deloma name-
njeno prav tem potnikom, že imamo ob izteku Mlakarjeve ulice. 
Precej potnikov, ki se vozijo z avtobusi, pa parkira tudi nekoliko 
»na divje«, kjerkoli je mogoče, in to je treba prej ko slej urediti. 
Naš projekt pa je preprosto premajhen, da bi prišel v poštev za 
sofinanciranje države, kajti na razpis so lahko prijavili samo pro-
jekte, ki so ocenjeni vsaj na 400.000 evrov.  

Občani nas sprašujejo, zakaj ste se na Občini tako pozno od-
ločili za posodabljanje preostalega dela Ljubljanske ceste. Tudi 
dokončna ureditev ceste  Za hribom precej zamuja. Zakaj teh 
del ni bilo mogoče opraviti v poletnih mesecih?
Nismo se tako odločili, vendar je prišlo do določenih zapletov z 
izbranim izvajalcem. Lahko bi sicer zaostrili to razmerje, vendar 
bi s tem dosegli samo to, da dela letos sploh ne bi bila opravljena, 
kar bi najbrž pomenilo večjo škodo. 

Vprašanja sem zastavljal Miro Štebe

Kljub krizi delujemo razmeroma normalno

Mednarodna delegacija v Trzinu

V petek, 6. decembra, je našo občino obiskala delegacija Mre-
že združenj občin jugovzhodne Evrope – NALAS, v kateri je 
bilo kakih 20 predstavnikov občin iz drugih držav. Predsednik 
NALAS-a je naš župan g. Anton Peršak, gostom pa so predsta-
vili našo občino, jim prikazali njena prizadevanja za varčno 
rabo energije, gostje pa so si ogledali tudi nekatere zanimivej-
še trzinske objekte, obrtno cono in druge dele Trzina. 

Voščilo!

Vsem občankam in občanom ter ostalim bralcem Odseva že-
limo prijetne božične praznike, srečno, zdravo, z upanjem in 
optimizmom prežeto novo leto 2014 ter čim bolj slovesno pra-
znovanje dneva samostojnosti in enotnosti. 

Župan, Občinski svet in 
Občinska uprava občine Trzin
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Čeprav je izgledalo, da bo zadnja letošnja, decembrska seja občin-
skega sveta, ki je bila v  sredo, 11. decembra, zgolj rutina, temu ni 
bilo tako. Na dnevnem redu 26. redne seje je bilo 8 točk. Sprva je 
seja potekala zelo hitro in brez zapletov, čeprav so bile nekatere 
od obravnavanih točk za delo Občine v prihodnjem  obdobju zelo 
pomembne. Pri prvi točki je občinski svet tako potrdil rebalans leto-
šnjega proračuna, pri drugi pa spremembe že sprejetega proračuna 
za leto 2014. Naša občina je s tem spet med prvimi, ki že imajo pro-
račun za prihodnje leto, kar je ob vsej zmedi in negotovosti na vladni 
ravni velik podvig. To občinskemu vodstvu uspeva vse od ustanovi-
tve občine, dejstvo, da je proračun vedno sprejet že pred začetkom 
novega leta, pa precej olajša poslovanje Občine. So občine, ki s pro-
računom zamujajo tudi po pol leta in več. Ker bodo prihodnje leto 
občinske volitve, pa sedanje vodstvo ni sprejemalo proračuna tudi 
za leto 2015. Predlog letošnjega proračuna je Občinski svet občine 
Trzin sprejel že na decembrski seji  leta 2011. Kasneje so ta predlog 
popravljali in usklajevali, tako da je bilo zdaj treba vnesti le še nekaj 
popravkov, s katerimi so proračun uskladili z razmerami v občinski 
blagajni. Med letom so se namreč pojavile nekatere dodatne zahteve 
in novi stroški, ki jih je bilo treba plačati, nekatere od načrtovanih po-
stavk pa je bilo treba iz različnih razlogov prestaviti v naslednje leto. 
Iz istih razlogov je bilo potrebno sprejeti tudi spremembe proračuna 
za prihodnje leto. Odlok o rebalansu Proračuna za leto 2013 tako 
določa, da bo imela občina letos za 4.120.540 evrov prihodkov in 
za 3.935.066 evrov odhodkov.

Zaradi gospodarske krize v državi so pripravljalci proračuna za pri-
hodnje leto predvideli, da bo občina imela od sto do dvesto tisoč 
evrov manj prihodkov, na kar naj bi še zlasti vplival novi zakon o 
davku na nepremičnine, posebno mesto med spremembami pro-
računa  za leto 2014 pa namenjajo tudi skupnemu projektu petih 
sosednjih občin za posodobitev centralne čistilne naprave Domža-
le–Kamnik in kanalizacijskega sistema ter tudi oskrbe z vodo. Ta sku-
pni projekt bi morali že začeti uresničevati, ker pa država ni potdila 
odločbe, s katero bi omogočila črpanje potrebnih evropskih sredstev 
za ta projekt, bodo  investicijo začeli verjetno uresničevati v letu 
2014, kar pomeni, da bodo verjetno zamudili roke, ki jih postavlja 
evropska zakonodaja. Torej je ta naložba zdaj, kot kaže, odvisna od 
potez države, trzinski proračun pa je bilo treba prilagoditi spremem-
bi načrtovanega urnika te skupne naložbe. Ker vlada v proračuna za 
leto 2014 in 2015 ni uvrstila dokončanja modernizacije Mengeške 
ceste v Trzinu, se je Občina odločila, da naj bi se v prihodnosti kar 
sama lotila dokončanja tistega dela ceste, če bo za to dobila prista-
nek z državne ravni. Občina bi tako poskrbela za ureditev pločnika 
vsaj na eni strani ceste, bolj odločno pa se bo tudi sama lotila pri-
prav za ureditev obvoznice mimo starega dela Trzina. Spremembe 
v proračunu za leto 2014 pa so zahtevali tudi načrti za posodobitev 
voznega parka PGD Trzin. Predlog proračuna za leto 2014 je tako 
pripravljen nekoliko manj ambiciozno, ob tem pa tudi ne predvi-
deva zadolževanja. Prihodnje leto naj bi tako v občinsko blagajno 
dobili za 4.560.000 evrov prihodkov, odhodkov pa naj bi bilo za 
4.530.351 evrov. Ob sprejemu rebalasna proračuna za leto 2013 
je Občinski svet občine Trzin sprejel tudi dopolnilo, ki se nanaša na 
postavko vzdrževanja vodovoda in kanalizacije, kjer so zvišali zne-
sek, podobno dopolnilo pa so vnesli tudi v proračun za leto 2014.

Pri naslednjih dveh točkah je občinski svet sprejel sklepa o dolo-
čitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča (zazidanega in nezazidanega) ter sklep o povprečni grad-
beni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih ze-
mljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2014.
Brez posebnih zapletov je občinski svet potrdil tudi letni program 
športa v občini Trzin za leto 2014. Pri tem ni predvidenih večjih 
sprememb. V programu je dokončanje strelišča, ki ga urejajo v za-

klonišču osnovne šole, med večjimi športnimi prireditvami pa v 
prihodnjem letu predvidevajo: tek Petra Levca, občinsko prvenstvo 
v veleslalomu, otroško olimpijado v Trzinu, mednarodno strelsko 
tekmovanje za skirco Borisa Paternosta ter šahovski turnir ob ob-
činskem prazniku.

Zapletlo pa se je pri sprejemanju letnega programa kulture za leto 
2014. Program je predstavil župan g. Anton Peršak. Kulturno de-
lovanje v občini bo prihodnje leto poživilo predvsem dogajanje v 
prenovljeni Jefačnikovi domačiji, ki se prav zdaj vključuje v kultur-
no ponudbo našega kraja. Večina drugih prireditev in dejavnosti 
naj bi potekala po več ali manj utečenih tirih. Med razpravo pa je 
občinski svetnik z liste Trzinci Frane Mazovec opozoril na vrsto ne-
pravilnosti, ki naj bi jih zaznal ob razpisih za kulturne prireditve in 
sploh na področju kulture v Trzinu. Še zlasti je očital netransparen-
tnost razpisov, nepravilnosti pri sestavi komisij, ki odločajo o po-
deljevanju koncesij in razdeljevanju denarja za kulturno dejavnost. 
Očital je klientelizem in koruptivnost, še zlasti, ker v komisijah in 
odborih, ki odločajo o teh zadevah, sedijo predsedniki trzinskih 
društev, ki potem ne morejo nepristransko in objektivno odločati 
o delitvi koncesij in denarja. Zahteval je odgovore od predstavni-
ce Nadzornega odbora občine Trzin, ki je bila prisotna na seji, in 
od strokovnega sodelavca za načrtovanje, Matjaža Erčulja. Župan 
g. Anton Peršak je želel odgovoriti na nekatere očitke, vendar je 
svetnik Mazovec prekinjal njegove poskuse in vztrajno zahteval 
odgovore od imenovanih predstavnikov občinskega vodstva. Med 
živčno razpravo je župan g. Peršak prekinil sejo in zagrozil, da 
bo sejo zaključil, vendar se je razprava nadaljevala in župan je 
vodenje seje zaupal podžupanu Milanu Karčetu. Ta je dopustil, da 
sta na vprašanja Frana Mazovca poskušala odgovoriti predstavnica 
Nadzornega odbora Katarina Kadunc in Matjaž Erčulj. Katarina Ka-
dunc je med drugim povedala, da se v nadzornem odboru ukvar-
jajo z očitanimi nepravilnostmi, da so bile nekatere odpravljene in 
da postopek nadzora še ni povsem zaključen, Matjaž Erčulj pa je 
zatrdil, da so delovali v skladu s pravili, kar je potrdil tudi župan g. 
Anton Peršak, ki se je vrnil v sejno sobo. Dejal je, da so inšpektorji 
res odkrili nekaj nepravilnosti, da pa je šlo zgolj za malenkosti, kot 
nepravilni žigi ipd. Frane Mazovec je zatrjeval, da so nepravilnosti 
precej hujše narave in je povedal, da je z njimi seznanjeno tudi 
Upravno sodišče. Podžupan je razpravo prekinil in predlagal, da 
s to točko nadaljujejo po dokončani preiskavi. Večina občinskih 
svetnikov – predstavniki pozicije, so predlog sprejeli in občinski 
svet je nadaljeval sejo. Zamenjali so vrstni red in najprej po hitrem 
postopku potrdili dopolnila Odloka o občinskih taksah, nato pa so 
ob zaključku seje imeli še stalno točko vseh sej občinskega sveta 
Vprašanja in pobude občinskih svetnikov. Roka Florjančiča je med 
drugim zanimalo, kakšne so možnosti, da v sklopu športnega parka 
v Mlakah le dobimo nogometno igrišče in kako je s pridobivanjem 
potrebnih zemljišč. Irena Habat ni povsem zadovoljna z odgovori, 
ki jih je dobila na vprašanja v zvezi z obvoznico, zahtevala pa je, 
da bi se bolj povezali s sosednjimi občinami v prizadevanjih za 
umestitev obvoznice v prostor. Predstavniki občinskega vodstva in 
predvsem župan so ob tem navajali vsa občinska prizadevanja, da 
bi obvoznico le dobili, pri tem pa je župan g. Peršak spet pojasnil 
dolgotrajnost postopkov za to. Irena Habat je nato opozorila še na 
slabo čiščenje cest, še zlasti Mengeške ceste in priključkov nanjo, 
podprla pa je tudi idejo po ureditvi prostora, kjer bi Trzinci lahko 
imeli vrtičke. Poudarila je, da bi moralo biti vse skupaj tudi urejeno 
in lepega videza. Romeo Podlogar je spet opozoril na problemati-
ko zvišanja cen komunalnih storitev, ki jih ocenjuje za nerazumno 
in neupravičeno visoke, župan g. Anton Peršak pa je ob tem dejal, 
da so se cene za porabnike v Trzinu le minimalno povečale. 

Miro Štebe

Resen zaplet na zadnji letošnji seji Občinskega sveta 
občine Trzin

Poročilo s 26. redne seje Občinskega sveta občine Trzin
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Letošnji zadnji novembrski petek je bil v znamenju podelitve 
priznanj Turističnega društva Kanja Trzin za lepši in bolj urejen 
Trzin. Glede na dvanajsto ponovitev tega dogodka lahko z goto-
vostjo trdimo, da se je ta prireditev že tradicionalno dobro usidra-
la med občane. 

Prireditev je potekala v dvorani KUD-a Franca Kotarja Trzin. Poleg 
župana gospoda Antona Peršaka, nominirancev, članov Komisije za 
lepši in urejen Trzin, predsednice Turističnega društva Jožice Valen-
čak, ravnateljice Osnovne šole Trzin mag. Helene Mazi Golob in 
številnih nastopajočih se je prireditve udeležilo tudi veliko krajanov. 
Dvorana KUD-a je bila v zadovoljstvo organizatorjev nabito polna. 
Prireditev je povezovala članica društva Tina Kuferšin, pri nomini-
rancih pa sta ji pomagala Nejc Lisjak in Aleksandra Kmetič.

Zinka Kosmač nas je s svojim kolažem fotografij ves večer navdu-
ševala ter pokazala, da Trzinci vedno bolj skrbimo za urejenost 
okolice svojih domov. Znova je dokazala svojo ustvarjalnost, pre-
finjen čut za fotografske detajle in pripadnost projektu. 

Tina Kuferšin je v uvodu pozdravila prisotne in povabila na oder 
Folklorno skupino Trzinka, ki je zaplesala venček gorenjskih ple-
sov. Na harmoniki jih je spremljal mentor Janez Florjanc. 

Nato je na oder povabila Dunjo Špendal, predsednico Komisije 
za urejenost kraja, varstvo narave in dediščine. Vsem skupaj je 
zaželela prisrčno dobrodošlico in povedala, da smo v dvorani 
zbrani kot člani velike družine ljubiteljev cvetja in urejenosti. S 
projekcijo posnetkov najlepših trzinskih vrtov, balkonov in oken 
smo doživeli prijeten trenutek pisano cvetočega in dehtečega po-
letnega cvetja. Prepričali smo se, da imajo nekateri res pravi talent 
za vrtnarjenje in veliko mero potrpežljivosti.

Program sta popestrili simpatični učenki 3. b razreda osnovne 
šole: Kristina Grošelj je na diatonični harmoniki zaigrala skladbi 
Iz Bohinja in Jaz pa pojdem na Gorenjsko, Živa Potočar pa nam 
je na violini zaigrala Rajanje in Gavotte.

Prvo priznanje je komisija podelila Občini Trzin. V obrazložitvi 
so bili omenjeni trije objekti, ki so bili pridobljeni letos: vrtec, 
stanovanjsko-skladiščni objekt in Jefačnikova domačija. Na le-
tošnjem vseslovenskem natečaju »Planetu zemlja prijazna obči-
na« je Občina Trzin prejela priznanje za odgovorno ravnanje z 
okoljem. Poleg tega si Občina prizadeva za zagotavljanje boljših 
pogojev za bolj kakovostno bivanje občanov in osvešča, kako 
pomemben je trajnostni, naravi prijazen razvoj Trzina. Priznanje 
je prevzel župan gospod Anton Peršak. Zahvalil se je komisiji za 

priznanje, pohvalil Turistično društvo Kanja in poudaril, da brez 
prizadevnih članic v Trzinu ne bi bilo vidnih rezultatov.

Drugo priznanje je prejela Osnovna šola Trzin, ki je letos osvojila 
laskavi naslov »Kulturna šola«. V obrazložitvi so poudarili, da tak 
naziv pridobi šola, ki po količini kot tudi po kakovosti dosega 
nadpovprečno kulturno delovanje učencev. Priznanje je predse-
dnica izročila ravnateljici mag. Heleni Mazi-Golob. Ravnateljica 
se je zahvalila za priznanje in se obenem zahvalila vsem učite-
ljem, učencem, njihovim staršem in starim staršem, ki vsi skupaj 
omogočajo kulturno delovanje učencev. 

Otroška folklorna skupina, ki deluje v okviru interesne dejavnosti 
na Osnovni šoli Trzin, je prikazala prisrčno igrico »Kamenčke ta-
lam«. Na harmoniki jih je spremljal Nejc Gerkšič.

Za ohranjanje stavbne dediščine in urejeno domačijo je komisi-
ja podelila priznanje Ivanki Ručigaj. Predsednica je razložila, da 
tudi v Trzinu vse bolj izginjajo značilne oblike vaških hiš, zato 
velja posebno priznanje omenjeni nagrajenki, ki se trudi ohra-
niti spomin na umetelnost naših prednikov. Pred njihovo hišo je 
postavljen del portala iz leta 1835. Nagrajenka se je vsem skupaj 
zahvalila za priznanje.
 
Učenki 3. b razreda Nina Narat in Neža Klemenčič sta deklamira-
li pesmi Srečka Kosovela in Toneta Pavčka.

Letos smo na prireditev povabili vse, ki smo jih med letom obiska-
li z namenom, da na fotografijah ovekovečimo okolico njihovih 
bivališč. Izrekli smo jim javno zahvalo za to, ker skrbijo za okolje 
in njegovo urejenost; kažejo, da naravo spoštujejo in imajo do nje 
odgovoren odnos. Njihova prizadevanja pa so hkrati pomemben 
prispevek k lepši podobi kraja. Pohvaliti moramo tudi bivše na-
grajence in ostale skrbne krajane, ki z vzdrževanjem in urejanjem 
domov prispevajo k splošnemu, širšemu videzu naše občine. Ko-
misija je svoje delo zaključila z ocenjevanjem in predstavila, kaj 
pomeni ljubiti svoje delo in kako to delo opazijo drugi.  

Sledil je ogled kolažev, s katerimi nas je po trzinskih domovih 
popeljala Zinka Kosmač, in podelitev priznanj petim nagrajen-
cem. Vokalna skupina ODA iz Moravč se je ob spremljavi dveh 
kitaristov predstavila s programom pesmi, ki so se pele v 60. letih. 
Tako so izvrstne pevke zapele: Rože, Mini-maxi, Snežni valček 
ter Bele rože iz Aten. Zbor vodi Milan Kokalj.

Najprej sta priznanje prejela Miro in Dragica Narobe, ki sta s cve-
tjem in zelenjem olepšala balkone in okna svoje hiše.

Naslednje priznanje je dobila Miljana Dolenc, ki je s premišljeno 
zasaditvijo in urejeno zeleno trato prepričala komisijo.

Sledilo je priznanje, ki sta ga dobila Silvo in Anica Batis. Z lepo 
urejenim vrtom ter pravilnim razmerjem med cvetjem, zelenjavo, 
sadnimi drevesi in trato sta zaokrožila prijeten videz hiše.

Priznanje je dobila tudi Vida Franjič. Čudovit nasad sadnih dre-
ves, zelenjavni vrt, barvno usklajen ocvetličen balkon, urejena 
okolica in lep nasad pred bazenom so bili aduti za nominacijo. 

Barbara Gorec je dokazala, kako se lahko z enostavnimi zasaditvami 
doseže usklajenost med zelenico in premišljeno izbranim cvetjem.

Po podelitvi priznanj se je predstavilo hrvaško Kulturno društvo 
Međimurje iz Ljubljane s tamburaši, ki se imenujejo Đilkoši. Vodi 

Priznanja za urejenost kraja

Podelitev priznanj za lepši in bolj urejen Trzin
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jih Jože Lilek. Zaigrali in zapeli so venček slovenskih in hrvaških 
ljudskih pesmi.

Po podelitvi priznanj je bila na oder povabljena predsednica Tu-
rističnega društva Kanja Jožica Valenčak. Čestitala je vsem preje-
mnikom priznanj, se zahvalila komisiji za dobro opravljeno delo, 
pohvalila nastopajoče in nam za naprej zaželela veliko uspehov 
in užitkov pri gojenju cvetja in urejanju domov. 

V Trzinu imamo veliko pokazati; ob upoštevanju dejstva, da smo 
»ogledalo« kraja v veliki meri prav ljudje, pa lahko z optimizmom 
zremo v prihodnost. K temu lahko pripomore tudi urejeno okolje 
ali bolje povedano – vsak posameznik.

Po končanem programu je sledila pogostitev in druženje, ki so ga 
popestrili međimurski godci, ki so poskrbeli za odlično vzdušje s 
petjem in plesom.

 Majda Šilar

 »Kdor hoče zares doživeti goro, se mu ne 
izide tako poceni. Kdor gre v gore, se mora 
sprijazniti z drugačnim življenjskim slogom. 
Sanjsko posteljo bo zamenjal z ležiščem na 
žimnici, klubski stol s spalno vrečo, toplo 
kopel v peni z nekaj prgišči ledene vode iz 
potoka. Gora terja, da zjutraj večkrat slabe 
volje zlezeš iz tople spalne vreče in brez 
velikega navdušenja pomežikneš mrzlim 
zvezdam, ki še stojijo na nebu. Pusti ti, da 

pust hodiš čez morenske vzbokline, ki so močno nezanimive in nič 
kaj vzburljive. Hoče te slišati, kako sopeš, te pusti, da se utrudiš, in 
prav nič je ne briga, če za naslednjo vzpetino vedno čakaš konca 
– v tvojih čevljih pa cmoka voda. Gora ti za večerno razpoloženje 
pusti žulje na nogah, ob sončnem vzhodu pa bolečine v mišicah. 
Terja potu in nič ne da na odlične dezodorante. Oprta ti tvoj dobri 
stari nahrbtnik, pri katerem mora človek natančno premisliti, kaj 
bo vtaknil vanj. Njeno vreme je muhasto in ji ni prav nič mar za 
tvoje želje in načrte.« 
(Iz uvodnega nagovora ob slavnostni prireditvi PD Onger 22. no-
vembra 2013: odlomek iz knjige Sporočilo gora letos umrlega nad-
škofa iz Innsbrucka Reinholda Stecherja.) 

»Gore imam rad.« Za marsikaterega planinca je vse zajeto v tem 
preprostem stavku, ki ga je izrekel veliki gornik, alpinist, ljubitelj 
narave in poklicni glasbenik Tine Mihelič. Gore so ga do zadnjega 
klicale v svoj objem, mu izpolnile življenje ter mu pele pesem o 
večni lepoti. In kar je lepega, je lepo deliti s prijatelji, znanci, ena-
ko mislečimi. Društvena kultura nam to omogoča na dolgi rok; s 
pripadnostjo društvu lahko uresničujemo in delimo svoje vrednote, 
prepričanja, ideje, soustvarjamo značaj kraja in ga umeščamo v šir-
šo družbeno in družabno življenje. Veliko Trzincev je našlo svojo 
pot v Planinskem društvu Onger Trzin, ki letos praznuje okroglo 
obletnico.

Pred tridesetimi leti so društvene kamne tlakovali številni »prvopri-
stopniki«, ki so spletli dovolj trdne naveze, da so varno pripeljali 
preko preprek in brvi nove generacije, da te uspešno nadaljujejo 
vizijo planinske kulture. V trzinskem planinskem društvu je bilo 
vseskozi v ospredju celostno delo z mladimi, prostovoljstvo, ohra-
njanje narave, športni duh, samospoštovanje, zaupanje v sočlove-
ka ter odprtost za nove izzive. V družbi veselih, prijaznih ljudi, ki 
radi v dolini pustijo skrbi, ni nemogočih poti.

To dokazuje s svojim raznovrstnim delom Planinsko društvo Onger 
Trzin, ki je letos doseglo enega od vrhov na svoji vztrajni poti, in 
ob tej priložnosti v petek, 22. novembra, v KUD-u pripravilo slav-
nost, s katero je počastilo okrogli jubilej. Trideset let je v življenju 
društva veliko, čeprav je trzinsko društvo v primerjavi s častitljivo 
120-letnico organiziranega planinstva na Slovenskem, ki ga letos 
obeležujemo (zanimivo razstavo smo si lahko ogledali v dvorani 
po prireditvi), sorazmerno mlado. Vendar, kot meni njegov pred-
sednik Emil Pevec, se v enem letu v društvu zgodi precej več kot 

v življenju posameznika. Temu je pritrdil tudi podpredsednik Pla-
ninske zveze Slovenije Miro Eržen, ki je v zaključnem nagovoru 
poudaril, da je PD Onger v preteklih letih postorilo veliko, kar je 
razvidno tudi iz obrazložitev nagrad. Teh res ni manjkalo, kot tudi 
ne pohval društvu. Pomembna pohvala se skriva v misli predstav-
nika Občine Trzin Matjaža Erčulja, strokovnega sodelavca za sode-
lovanje med Občino in društvi, ki je v nagovoru našim planincem 
povedal, da je – ob nedavni razpravi o tem, ali je društev v našem 
kraju preveč – lahko dejal le, da je PD Onger zagotovo eno tistih 
društev, brez katerega v Trzinu enostavno ne moremo.

»Na mladih svet stoji« – lahko bi rekli tudi »Na mladih gorski svet 
stoji,« zato se vzgoja in ljubezen do glasbe ali gora začneta že zelo 
zgodaj … Ni naključje, da so nas skozi prireditev popeljali mladi 
glasbeniki Glasbene šole Lartko iz Trzina, saj je »pesem v gorah 
vedno prisotna, pa naj gre za žvrgolenje ptičev, tuljenje vetra preko 
kosmatih grebenov ali pa ko zjutraj, opoldan in zvečer uberemo 
tisto, ki vlije korajžo, potolaži srce in zabava prisotne. Če kje, je 
pesem doma prav v gorah, je tista, ki v koče privabi gorniško do-
mačnost, ki daje šklepetanju zob na bivaku umetniško vrednost, 
ki nas pospremi na začetku in ob koncu. Je tudi preizkuševalec 
potrpežljivosti, ko v en glas pritegnemo tisti, ki znamo, in tisti, ki 
se delamo, da znamo.« Pa ne le pesem, mladi planinci iz planinske 
skupine Bose koze so zaokrožili prireditev z izvirnim skečem »Top 
OngerShot«, strelom v polno, in ne boste verjeli, kakšne rekvizite 
za boljšo, lažjo in varnejšo hojo v hribe so si izmislili! »Fedrgojzar-
ji«, čelada želja, termo rokavice … Med njimi je največ navduše-
nja požel nahrbtnik – »ruzak« brez dna, v katerega so nabasali vso 
možno uporabno in neuporabno šaro, ga zaprli in glej ga, zlomka, 
oprtali kot najlažji nahrbtnik na svetu. 

Trzinsko planinsko društvo je ravno prav staro, da so nekaterim 
članom, ki so se izkazali v preteklih letih, izrekli spoštovanje s tem, 
da so jim podelili planinska odličja in priznanja. Ker jih kar ne-
kaj časa v društvu niso podeljevali, se jih je letos nabralo precej, 
čemur se ob tako kakovostni dolgoletni aktivnosti društvenih čla-
nov nihče ne čudi. Na tem mestu bomo omenili le najvidnejše 
dobitnike priznanj, ki so s svojim delom pomembno sooblikovali 
življenje društva in kraja. To seveda ne zmanjšuje pomena tistih 
»mravljic«, ki s svojim strokovnim znanjem ali pa čisto običajnim 
fizičnim delom prinašajo društvu dodano vrednost in na katere se 
društvo vedno lahko zanese. Brez njih si ne moremo predstavljati 
popularnih mladinskih planinskih taborov, planinskih krožkov, iz 
katerih so izšli že prenekateri zmagovalci državnega tekmovanja 
Mladina in gore (MIG), pa športno-plezalnega krožka, markacijskih 
akcij, ustvarjanja tabornega časopisa Brezmejna navkreberlazenja 
(BN). Med trzinskimi planinci je tudi idejna vodja sedaj že tradici-
onalnega seminarja IZI (Izmenjava Zanimivih Idej za delo z mladi-
mi planinci, na katerem sodelujejo mentorji in vodniki PZS) Irena 
Mučibabič. Lahko bi rekli, da vsi prejemniki priznanj predstavljajo 
pomemben člen v verigi uspehov; vsak je prava »dobitna« kombi-
nacija za društvo.

Za društvo je nadvse pomembna tudi pomoč Občine Trzin ter so-
delovanje z drugimi trzinskimi društvi in osnovno šolo. OŠ Trzin 
stoji društvu trdno ob strani od same ustanovitve leta 1983; po letu 
1986 je ta povezava še posebej čvrsta – društveni mladinski odsek 

Ni nemogočih poti
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tedensko organizira planinski krožek za osnovnošolce. Z njihovo 
pomočjo je društvo v Trzinu kar trikrat organiziralo zaključni del 
državnega tekmovanja Mladina in gore. Že več kot desetletje ob 
tednu otroka Planinsko društvo Onger v sodelovanju z Društvom 
prijateljev mladine Trzin pripravi zanimiv avtobusni izlet, na kate-
rega povabijo družine, v želji, da skupaj preživijo kar se da prijeten 
dan. Z diplomo se je PD Onger zahvalilo tudi predsedniku med-
društvenega odbora planinskih društev Kamniško-bistriškega ob-
močja Jurčku Nowakku, saj je MDO že večkrat priskočil na pomoč 
tako s finančnimi sredstvi za izobraževanje in izvedbo akcij kot 
tudi na področju dela markacistov. Komisija za planinska odličja 
in priznanja pri društvu je za prispevek pri ohranjanju spomina na 
prof. Tineta Orla nagradila tudi hčerko Tanjo Orel Šturm. Tudi za-
radi njenega prizadevanja bo letos zapuščina prof. Orla prestavlje-
na v ustreznejše prostore – v novozgrajeno Jefačnikovo domačijo. 

Zasluge za današnje uspehe gredo predvsem stebrom društva – 
predsednikom. Z zlatim znakom so se v PD Onger Trzin spomnili 
Rudija Schossa, ki je bil od leta 1995 do 2002 predsednik društva, 
tudi član Upravnega odbora ter načelnik Odseka za varstvo narave. 
V obrazložitvi so med drugim zapisali, da je Rudi kot vodnik PZS 
marsikomu v skupini pokazal, zakaj so gore tako magične. Že od 
leta 2002 PD Onger Trzin vodi neutrudni Emil Pevec, duša in srce 
društva, ki je med glavnimi snovalci novih temeljev društvenega 
mladinskega odseka. V dolgi obrazložitvi izstopa prav njegovo 
delo z mladimi, saj je »s svojim načinom dela postal dober mentor  
tistim mladim, ki so kasneje začeli aktivno sodelovati pri delu MO 
– kritičen, včasih strog, a z jasno vizijo, v katero smer naj se stro-
kovno delo z mladimi razvija.« Prav posebno mesto med nagrajen-
ci pa gre Miru Štebetu, ustanovnemu članu PD Onger Trzin, ki je 
bil prvi predsednik planinskega društva in nato še v več mandatih, 
vseskozi pa tudi član Upravnega odbora PD Onger. Miro je sodelo-
val tudi pri urejanju društvenega časopisa Ongrčki, opazno je bilo 
njegovo novinarsko delo, saj je o delu društva poročal na radiu, 
televiziji in v lokalnem časopisju. Bil je tudi pobudnik ideje, da se 
profesorju Tinetu Orlu podeli naziv »častni član PD Onger Trzin«. 
Društvo se je odločilo, da Miru Štebetu pri njegovih »rosnih« 60 
letih podeli naziv častni predsednik PD Onger Trzin.

Pa si še malo osvežimo spomin na zgodovino društva:
PD Onger Trzin je bilo ustanovljeno 10. februarja 1983, čeprav 
je potrebno povedati, da je društvo organizacijsko zaživelo že 
leto prej, ko se je zbrala skupina zagnanih trzinskih planincev, ki 
so ustanovili trzinsko sekcijo PD Janeza Trdina iz Mengša. V ti-
stem času je Trzin, sicer še v okviru domžalske občine, hitro rasel. 
Tako je bilo v kraju vse več zahtev po ustanovitvi lastnega pla-
ninskega društva. V takrat zelo dejavnem Športnem društvu Trzin 
je tlela močna želja, da bi ustanovili kar svojo planinsko sekcijo. 
Hkrati pa so nekateri zagnani trzinski planinci v mengeškem PD 
zasedali tudi vidne položaje, zato je bilo potrebno misliti na to, 
da se odcepitev Trzincev iz mengeškega društva izvede posto-
pno, tako da njihov odhod v novo društvo ne bi ogrozil delovanja 
mengeškega. Našli so  salomonsko rešitev in ustanovili sekcijo, ki 
je bila hkrati sekcija mengeškega PD in sekcija trzinskega ŠD. Na-
čelovanje sekcije je prevzel Miro Štebe, alpinistični inštruktor AO 
Mengeš in član GRS Kamnik, ki je bil takrat tudi podpredsednik 
PD Janeza Trdina iz Mengša.

Sekcija je takoj zaživela: pripravili so celo vrsto zelo množično 
obiskanih izletov (člani propagandnega odseka so sami slikali in 
risali prave umetniške plakate z vabili), ki so bili namenjeni vsem 
slojem trzinskega prebivalstva, prav posebno pozornost so name-
njali družinskim izletom, saj je bilo takrat v Trzinu zelo veliko mla-
dih družin z majhnimi otroki. Da bi društvo kar najbolj približali 
Trzincem, so pripravljali planinske piknike ob trzinskem bajerju, 
na katere so vabili tudi nečlane društva. Organizirali so izlete v 
neznano, različna družabna srečanja in predavanja in celo sanka-
ška tekmovanja. Skupaj z Mengšani so v Logarski dolini pripravili 
mladinski planinski tabor, organizirali več predavanj, na tečaje so 

poslali tudi nekaj kandidatov za planinske vodnike, markaciste in 
gorske stražarje.

Navdušeni planinci so začeli organizacijske priprave za ustanovi-
tev lastnega društva. Odločili so se, da bodo društvo poimenovali 
po hribu Onger, ki se dviga med starim in novim delom Trzina, 
vodja propagandnega odseka Jože Cof pa je izrisal znak društva. 
Na ustanovnem zboru društva so se spomnili 90. obletnice orga-
niziranega planinstva na Slovenskem in 70. obletnice trzinskega 
rojaka, dolgoletnega urednika Planinskega vestnika in enega najvi-
dnejših planinskih delavcev preteklega obdobja, prof. Tineta Orla. 

Pred koncem vsakega leta so planinski zanesenjaki izdali svoj dru-
štveni koledar, s katerim so seznanjali krajane z dejavnostjo dru-
štva, programi izletov in drugimi koristnimi nasveti. Ker od takra-
tne Občine denarja praktično niso prejemali, so ga zbirali sami s 
pobiranjem prostovoljnih prispevkov. Koledarje in značke, ki so 
jih raznašali po trzinskih domovih, so bili v veliki meri ročno delo 
prizadevnih članov.

In kako deluje društvo danes? Razvejana dejavnost se kaže v šte-
vilnih odsekih: mladinskem, markacijskem, propagandnem, špor-
tno-plezalnem, vodniškem in naravovarstvenem. Trzinski planinci 
vsako leto organizirajo številne aktivnosti: med njimi je gotovo že 
tradicionalna čistilna akcija, predavanja znanih planincev (spomni-
mo se zelo obiskanega pogovora z ustvarjalci filma Sfinga), izleti pa 
so prilagojeni tako najmlajšim kot tudi zahtevnejšim planincem, ki 
obiskujejo tuje gore in tudi manj znane kraje. Društvo v ospredje 
postavlja izobraževanje in delo z mladimi. Vedno osvežene vsebi-
ne z veliko zanimivimi podatki pa najdete na spletnih straneh PD 
Onger Trzin: http://onger.org/.

Hoja v gore je veliko več kot le gibanje ljudi, ki so si za cilj svojega 
pohoda izbrali višave – je način življenja; planinci velikokrat tudi zu-
naj gorskih poti stremijo k višjim ciljem. Brez njih ni društvenih poti, 
ki te z brezpotij usmerijo v varno zatočišče tople planinske koče.

Odsevovci želimo našim planincem še veliko zanosa, utrjenih poti 
in poguma in da še naprej ostanejo eno vidnejših društev v našem 
kraju. Čeprav časi društveni dejavnosti niso najbolj naklonjeni in bo 
v prihodnje potrebno iztisniti še več zagnanosti in prostovoljstva, 
pa verjamemo v boljši jutri. Saj veste, nobena gora ni tako visoka, 
da ne bi mogli priti na njen vrh, pa tudi noben grič tako nizek, da 
ne bi mogli omagati na njem. Naše (gorske) poti ne vodijo vedno 
naravnost proti vrhu, in tako je tudi v življenju posameznika in dru-
štva; včasih moramo namesto bližnjic hoditi po ovinkih, pogosto 
moramo sestopiti, preden dosežemo višji cilj – da bomo jutri vsi 
boljši popotniki na svoji gori. Tega se trzinski planinci ne bojijo, saj 
imajo v rokah močne adute – med njimi je mladostna neugnanost 
tista prednost, na katero stavijo in ki jim že vrača sadove.

Nataša Pavšek
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Na kulturnemu večeru, ki sta ga organizirala Občina Trzin in Kra-
jevna knjižnica Tineta Orla Trzin, nam je Mirjam Štih, prijetna in 
kultivirana mlada voditeljica, predstavila Toneta Peršaka v dru-
gačni vlogi, kot smo ga običajno vajeni, torej ne v vlogi župana 
niti ne v vlogi voditelja tovrstnih večerov, temveč v vlogi pisate-
lja. Pred kratkim je namreč pri Cankarjevi založbi izšla njegova 
nova knjiga, roman, ki nosi pomenljiv naslov Usedline. Z njim 
se je Tone Peršak po več letih proznega molka, ko je objavljal le 
esejistiko in publicistiko, uspešno vrnil k romanu.

Mirjam je pisatelja najprej zaprosila, naj nam prebere kratek odlo-
mek in nas na ta način prestavi v svet zgodb, spominov in podob 
iz otroštva; prisluhnili smo odlomku iz poglavja »Smrtna ura«.

Besede povedo le to, da je moški s puško sedel ob peči in se zelo 
dolgo povsem vsakdanje pogovarjal s porodnico, ki je z dojenč-
kom ležala v toblu, dandanes že neznanem kosu pohištva, ki je 
svoj čas po kmečkih hišah čez dan služil kot miza, čez noč, ko so 
sneli ploščo, kot postelja, po potrebi kot mrtvaški oder, po pogre-
bu pa kot glavna miza za sedmino. In tako se je rado zgodilo, da 
je človek vse svoje dni preživel in odživel ob istem toblu; v njem 
je bil spočet, v njem rojen, ob njem je jedel in v njem spal, v njem 
umrl, na njem ležal kot mrlič in ob njem so svojci zapili svojo 
žalost ter se nazadnje že pijani zravsali za dediščino.

Moški je govoril, se šalil in čistil puško. Nato je treščilo, šibre so 
zavrtale veliko  luknjo v stranico ter se zarile v štrozak pod poro-
dnico in dojenčkom ...

Knjiga Usedline je polna spominov. Spomini, ki sicer nikoli niso 
čisto realni, niso povsem zanesljivi, a jih kljub temu nosimo s 
seboj kot življenjsko prtljago. Koliko so vaši spomini, predvsem 
tisti bolj zgodni, samo domišljijske predstave, ki so nastale preko 
zgodb, ki so vam jih pripovedovali drugi ljudje, in koliko zares 
resnična dejstva iz vašega življenja, je spraševala Mirjam. 

Usedline so se spočele iz misli, ki je avtorja, kot je odgovoril, 
obsedala vrsto let, čeprav je ni znal dovolj ustrezno izreči, dokler 
je ni tudi zanj na nekem literarnem srečanju v Beogradu povsem 
nedvoumno artikuliral  György Konrad v obliki izjave: »Spomin 
je vedno fikcija.«

Usedline lahko uvrstimo med tako imenovane razvojne romane, 
ki v prvi plan postavljajo izoblikovanje junaka v zavestno osebo. 
Snov ste črpali iz svojega otroštva. Med branjem poleg osebne 
zgodbe vzporedno spremljamo tudi zgodbo nekega časa in pro-
stora, saj govorite o pokrajini, iz katere izhajate, in o ljudeh, s 
katerimi ste odraščali in so vas zaznamovali. To je bil čas, ki ga 
danes samo še bežno slutimo …

Kot je avtor Tone Peršak povedal na četrtkovi predstavitvi, je ro-
man nastajal skoraj dve desetletji. Posamezne segmente knjige, 
ki jo je označil kot spominski roman ali roman odraščanja, je 
napisal že pred 20 leti. Nato pa se je soočal s težavo, v kakšni 
obliki naj zapiše vsebino. Kot je povedal, ni želel pisati avtobio-
grafskega romana, temveč roman o tem, kako se rojeva oziroma 
oblikuje oseba.

Sprva ste želeli spomine na svoje odraščanje, ki je bilo trdo 
in ne ravno otroško, pozabiti, jih potlačiti. Kot pravite sami, 
je bilo vaše otroštvo zaznamovano z bedo, boleznijo in šibo. 
Poleg tega pa ste bili tudi ožigosani kot sin nezakonske matere, 
ki se je ves čas selila s kmetije na kmetijo, kjer je trdo delala 
kot poljska delavka in vas tudi sama dojemala kot neko kazen 
za grehe, ki jih je storila. Nekje zapišete, da ste kot otrok doži-
veli čisto vse slabo, kar sploh lahko doleti otroka. In da ste se 

Vrsto let sem si prizadeval, da bi tudi 
Trzin končno dobil svoj zbornik. Enkrat 
sem celo dosegel, da smo v občinskem 
proračunu imeli za to pripravljen denar, 
vendar pristojni nikakor niso dali zelene 
luči zanj. Letos, ko naša Občina praznu-
je 15 let, pa je spoznanje o potrebi po 
taki predstavitvi življenja v Trzinu le na-
letelo na plodna tla. Najprej so pripravo 
zbornika zaupali Matjažu Erčulju, potem 
pa je uredniške obveznosti prevzela ku-
stosinja Medobčinskega muzeja Kamnik, 
znana arheologinja Janja Železnik. Svo-
jo nalogo je opravila več kot odlično, in 

tako smo v teh dneh Trzinci dobili prvi 
Trzinski zbornik. Gre za knjigo, ki jo bo 
vsak z veseljem prijel v roke; v njej so 
prvič celovito zapisani nekateri podatki, 
ki bi lahko ušli v pozabo, pisana beseda 
pa ostane. O zborniku bomo več napisali 
v prihodnji številki, tokrat pa povejmo le, 
da prinaša zanimive prispevke, ki v štirih 
poglavjih obravnavajo geologijo in narav-
no dediščino Trzina, zgodovino, kulturno 
dediščino in aktualno dogajanje v našem 
kraju.                      
                                                                                                     MŠ

Pred nami so  »Usedline« županovega življenja

Lepo darilo ob 15. obletnici 
Občine Trzin
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sramovali samega sebe, sploh telesa, iz katerega so se mnogi 
norčevali. Nadeli so vam tudi žaljiv vzdevek, ki ste ga še prav 
posebej sovražili … Že kot deček ste ugotovili, da drugi ocenju-
jejo človeka predvsem po videzu. In takrat se je v vas zganila 
misel, ki vas je zaznamovala za vse življenje, misel, da je to 
mogoče spremeniti, da iz sebe lahko naredite všečnega člove-
ka, le volja je potrebna. 

Avtor razloži, da ga je po drugi strani zaznamovala Sokratova za-
poved: »Spoznaj samega sebe!« In zato gre za neke vrste razvojni 
roman, za te čase in to okolje morda nekoliko manj navzočo in 
manj priljubljeno, celo nekoliko pozabljeno podvrsto romana, ki 
pa hkrati ne skriva težnje, da ob osrednji zgodbi o nastajanju za-
vestne osebe pove tudi zgodbo nekega časa in okolja, ki vse bolj 
izginjata iz slovenske literarne zavesti, četudi še nista bila deležna 
zares vseobsežne literarne obravnave.

Od ljudi in tudi od otrok tiste dobe in prostora se je zahtevalo, 
da so ubogljivi, bogaboječi in koristni. Kar pa vi niste bili. Upirali 
ste se kmečkim opravilom in niste hoteli postati pastir, raje ste 
poslušali pravljice, še bolj zavzeto pa zgodbe, ki so si jih odrasli 

običajno pripovedovali ob skupnih opravilih. Sprva niste hoteli 
hoditi v šolo, bili ste namreč izredno nemiren, že kar divji otrok, 
ki ni imel obstanka. Kasneje pa sta vas branje in učenje tako pre-
vzela, da je učitelj kmalu ugotovil, kako zelo ste pametni. Vaša 
mati je nekaj časa, pod vplivom tete Johane, upala, da postanete 
ministrant, morda kasneje celo duhovnik, vi pa ste vedno bolj 
dvomili v obstoj boga, saj se vam je vera zdela krivična. Sčasoma 
ste tudi postajali vedno bolj priljubljeni tako pri vrstnikih kot 
pri odraslih. Tako je med pogovorom z avtorjem vodila Mirjam 
zgodbo naprej in že sta se s pisateljem Tonetom Peršakom dota-
knila prvih začetkov nastopanja na vaških prireditvah. Za konec 
smo ponovno prisluhnili odlomku iz knjige Usedline, da nas je še 
enkrat zazibal v svet spominov v zgodbi »Poljub«.

O tem prizoru in še posebej o poljubu, ki je bil tako silovit in 
nenavadno dolg, da so to opazili čisto vsi gledalci v dvorani in vsi 
igralci na odru in celo oni za odrom, so potem še dolgo govorili 
po vseh vaseh, iz katerih prihajajo gledalci gledat predstave Lepe 
Vide, nekateri menda celo tudi zaradi tega poljuba ...

  Dunja Špendal

Bilo je sicer deževno popoldne, a zelo razburljiva ura Mini dram-
ske šole v dvorani Kulturnega doma Trzin. Vsak četrtek se ob pol 
šestih zberejo mladi bodoči igralci, podmladek podmladka. Ob 
vodstvu mentorice Saše Hudnik se otroci zabavajo in spozna-
vajo osnove gledališča. Vaje so interaktivne in polne dramskih 
značilnosti. Spoznavanje prostora, orientacija, zaupanje soigral-
cu, odnos do prostora in soigralca ... Na prvi pogled vse deluje 
kot čisto navadna igra, a v resnici so vaje zelo praktične. Tako 
na odru kot  v vsakdanjem življenju, za majhne in za velike. 
Skupina šteje približno štirinajst otrok, kar resnično popestri 
vzdušje. Navdušeni, odprti in zelo samozavestni otroci kažejo 
veliko zanimanja, pripravljenosti in predvsem razumevanja. Vse 
vaje zelo hitro razumejo in usvojijo. Resnično presenetljivo kako 
odlično so izpeljali vajo »odmev«, ki mnogokrat še izkušenim 
igralcem dela težave. Počasi ter učinkovito bodo prešli iz dvora-
ne na oder, česar se otroci že močno veselijo. 

V letošnji sezoni kulture delate kot mentorica Mini dramske šole 
(MDŠ) v Kulturnem domu Trzin. Menda ste pred tem obiskovali 
različne delavnice. Ali drži?
Vodenje dramske skupine za otroke je zahtevna in odgovorna 
naloga; o tem smo govorili že dolgo nazaj. Tudi sama imam iz-
kušnje z igranjem v gledališču. Prav tako sem že delala z otro-

ki (vodila sem tečaje za učenje angleškega jezika za vrtčevske 
in šolske otroke), doma pa imam tudi sama živahno petletnico. 
Kljub vsemu pa nisem želela prevzeti te sicer lepe, vendar zahtev-
ne naloge brez dodatnega usposabljanja, saj gre za to, da otroci 
vzljubijo gledališče in se naučijo izražati skozi »dramski svet«, 
če lahko temu tako rečem. Zato sem obiskovala delavnice v or-
ganizaciji JSKD – Šolo za mentorje otroških gledaliških skupin, 
pod vodstvom mentorice Kim Komljanec. Šola je bila namenjena 
vsem mentorjem otroških gledaliških skupin, ki se srečujejo z na-
slednjimi vprašanji: kako izbrati besedilno predlogo, kako nav-
dušiti skupino, kako delati z otroki – igralci, kako voditi vaje, da 
se otroci ne začnejo dolgočasiti, pa so vendarle pripravljeni še in 
še ponavljati iste prizore, kako jim pomagati pri učenju besedila, 
kako z otroki delati na utelešenju dramskih oseb, kako biti režiser 
in ne zanemariti otroške ustvarjalnosti ...

Predvidevam, da je MDŠ vaša obstranska dejavnost. Kaj drugače 
počnete v življenju?
Dolgčas mi ni nikoli. Moja hčerka ima ogromno idej, in to super 
idej, kaj vse se da početi, in ker je v meni še kar nekaj otroka, se 
temu nekako ne morem upreti, sploh zdaj, ko igrišče ni več toliko 
aktualno. Da o našem »mini živalskem vrtu« niti ne govorimo – 
ob treh psih in dveh mačkah je hiša vedno polna, roke pa tudi 
polne dela. Poleg tega si je treba tudi služiti ljubi kruhek, zato 
se ne morem popolnoma posvetiti dramski šoli, čeprav v meni 
rastejo ideje … Ampak o tem v naslednjem intervjuju, ko bodo že 
udejanjene. Moja zadnja zaposlitev je vodenje projektov v preva-
jalski agenciji, sicer pa sem po izobrazbi diplomirana etnologinja 
in kulturna antropologinja. Ob urniku, kakršnega imam, pa veliko 
prostora za ostale dejavnosti ni. Še najbolj sem zadovoljna, če 
imam prost vikend, ko sem lahko z družino, ko gremo kam na iz-
let ali pa kaj postorimo po hiši. Tudi to je dober občutek, ko neko 
stvar dolgo načrtuješ, potem pa jo končno uresničiš.

Kako je prišlo do same ideje za MDŠ in kasneje končne uresni-
čitve?
Hmmm. Kot sem že omenila, je ideja o tem prisotna že kar ne-
kaj časa. Kako je prišlo do nje, se, po pravici povedano, niti ne 
spomnim več. Predvsem je uresničitev oviralo nekaj dejavnikov: 
zaradi hčerkice se prej nisem želela obvezati, poleg tega smo se 

Saša Hudnik in Mini dramska šola
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selili iz Ljubljane nazaj v Trzin (odraščala sem namreč v Trzinu, 
vmes 8 let živela v Ljubljani, zdaj sem pa zopet v Trzinu), čakala 
me je diploma, iskala sem službo in tako naprej. Še pomembnejši 
razlog je ta, ki sem ga že prej omenila, da sem se želela najprej 
usposobiti, preden bi se lotila dela z otroki v dramski skupini.

MDŠ je že v polnem zagonu, kakšni so občutki?
Odlični, zelo pozitivni, vedno znova se veselim našega četrtka in 
se sprašujem, kaj mi bodo otroci pripravili. Jaz pa tudi vem, kaj 
sem jim pripravila.

Kako ste sicer zadovoljni z odzivom oziroma udeležbo?
Do sedaj smo imeli MDŠ že šestkrat, skoraj vsakič pa se je zased-
ba rahlo spremenila (nekdo je prišel na novo, ali je kdo izstopil 
…). Zdaj sem se odločila, da nekako potegnem črto, saj je treba 
pričeti z delom na konkretnih projektih, poleg tega se mora sku-
pina zdaj nekako stabilizirati, kar pomeni, da – razen izjemoma 
– v tem šolskem letu ne bomo sprejemali novih članov. Pa ne 
zato, ker ne bi hoteli, temveč zato, ker je skupina, ki se oblikuje, 
kot nek organizem, v katerem se dogaja mnogo procesov. Vsaka 
vaja, ki jo izvedemo, vsak delček je načrtovan, čeprav otroci to 
dojemajo kot igro. Vaje so namenjene krepitvi skupinskega duha, 
grajenju zaupanja med člani skupine, krepitvi spoštovanja med 
njimi (da se med seboj ne zmerjajo oziroma obkladajo z imeni, 
da niso nasilni, da se medsebojno spodbujajo, da so sposobni 
sprejeti konstruktivne kritike), vzpostavljanju sodelovanja, da pre-
magujejo nezaupanje, da si dovolijo biti videni in slišni, hkrati 
pa tudi gledati in poslušati. Nadalje imamo vaje za spodbujanje 

domišljije in kreativnosti ter hitre odzivnosti. Vsak nov član ta ri-
tem spremeni, in kakor pri odraslih gledaliških skupinah, ki sredi 
vaj za konkretno dramsko delo ne spreminjajo svoje ekipe (razen 
izjemoma), tudi mi ne moremo več trenutno spreminjati zasedbe. 
Hkrati pa otrokom, ki niso vedeli za dramsko skupino, in imajo 
izjemno željo po sodelovanju, ne bomo zapirali vrat.

Udeležili smo se ene ure MDŠ. Otroci so bili zelo živahni, nav-
dušeni in vedno znova ste jih odlično spodbujali in motivirali. 
Od kod izvor novih, različnih motivacij za male nadobudneže? 
Verjetno je veliko dela in priprav?
Sama pravim, da pri živahnih otrocih vsaj veš, da jih imaš. Si-
cer pa, kot povsod, so tudi v tej skupini otroci med seboj zelo 
različni. Nekateri so izrazito živahni, želijo si pozornosti in si 
jo tudi izborijo z glasnostjo in podobno. Drugi otroci pa so bolj 
zaprti in se ne izpostavljajo v skupini. Skupino vidim kot celoto in 
si jo prizadevam oblikovati tako, da bo delovala kot organizem, 
da bodo otroci delali skupaj, drug z drugim in z mano. To sicer 
ne pomeni, da se zanemarjajo otrokove posebnosti, vendar ko je 
skupina otrok na odru (ali pod njim), mora obstajati nek vnaprej 
načrtovan red, vsak mora imeti svojo vlogo in vedeti točno, kam 
lahko stopi, kako se mora obrniti, komu govori, kako glasno itn. 
Tako da razumejo, da so del celote, ki bo tvorila predstavo.

Prosim, da malo potešite mojo radovednost. Znano je že, da je 
cilj MDŠ ustvariti tri produkcije. Kakšne bodo te produkcije? 
Mogoče kakšen majhen namig, kako bodo izgledale?
Ne bi rekla, da je cilj ustvariti tri produkcije. Ne dolgo nazaj sem 
staršem udeležencev obrazložila, da je namen Mini dramske 
šole letos predvsem, da otroci spoznajo in ponotranjijo, kaj je to 
gledališče, kaj je to dramska igra, dramske osebe in odnosi med 
njimi, dramski tekst in dramski dogodek – skratka dramski svet. 
Da se izoblikuje dramska skupina, kjer se člani med seboj upošte-
vajo, sodelujejo in spodbujajo. Da se naučijo slediti navodilom 
režiserja. Produkcije bodo rezultat tega. Kakšne in koliko bo teh 
produkcij, bo v veliki meri odvisno od skupine. Kot drobtinica pa: 
tema prve predstave, ki jo bomo pripravili, je okolje.

Potrditev njihovega truda in uspešnega dela pa je zagotovo že 
prvi javni nastop v Miklavževi igri 5. decembra. Pokazali so 
odlično pripravljenost, koncentracijo in dovršenost brez kakr-
šnih koli napak. Brez dvoma lahko pričakujemo odlično samo-
stojno prvo predstavo. Kar tako naprej!

Ana Pirc

Kulturoskop - Koledarčke iz žepov!

DATUM KAJ? ZVRST CENA KJE?

nedelja, 22. 12. 2013, 
ob 19. uri 

KUD Franca Kotarja, 
DS Miki Miška: DRUŠČINA

muzikal 
komedija

10 evrov 
5 evrov (dijaki, študentje, upokojenci) Kulturni dom Trzin

petek, 27. 12. 2013, 
ob 19. uri

KUD Franca Kotarja, 
DS Miki Miška: DRUŠČINA

muzikal 
komedija

10 evrov 
5 evrov (dijaki, študentje, upokojenci) Kulturni dom Trzin

sobota, 4. 1. 2014, 
ob 20. uri GRAND POK virtuozni 

kabare 10 evrov Kulturni dom Trzin

sobota, 11. 1. 2014, 
ob 16. uri

KUD »Zarja« Trnovlje: 
OSTRŽKOVE 
DOGODIVŠČINE

otroška 
predstava 4 evre Kulturni dom Trzin

VSAK četrtek ob 17.30 
(z izjemo počitnic) Mini dramska šola gledališka šola 

za otroke 15 evrov na mesec Kulturni dom Trzin

Rezervacija vstopnic za prireditve je možna preko spletne strani društva: www.kud-trzin.si ali preko elektronske pošte: 
rezervacije@kud-trzin.si, kjer dobite tudi dodatne informacije o kulturnem programu.                 BL
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Direndaj veselega decembra je vstopil tudi v našo šolo, ki je z Dru-
štvom prijateljev mladine organizirala dobrodelni predpraznični ve-
čer, v preteklosti  imenovan Zapojmo in zaigrajmo skupaj.

Mladi voditelj David je pričel prireditev z besedami: »Si videl le-
poto narave v drobni snežinki na svoji dlani? Si spoznal veličino 
človeka v tem, da se zna upreti blišču sveta? Si čutil ljubezen, ko 
si del sebe za zmeraj podaril bližnjemu? Si v prazničnem vrvežu 
zaslišal glas, ki te je vabil na pot iskanja dobrote?«

Nato je napovedal ravnateljico Heleno Mazi Golob, ki nas je pri-
srčno pozdravila in prebrala staro zgodbico o drevesu darovanja. 
Nauk zgodbice v tem dobrodelnem večeru je, da je zakon daro-
vanja trden kot zakon težnosti. Uči nas žive resnice: ko nehamo 
dajati, na drevesu našega življenja ne bo več sadov. 

Z nastopom, v nadaljevanju, so iskrice v očeh  žarele malčkom iz 
skupin Stonoge, Čmrlji in Sovice, ki so se nam predstavili z recita-
cijami o snežinki, sreči in zimi. CICI, otroški in mladinski pevski 
zbori, so nas zazibali v zimski čas, ko naj bi bilo vse odeto v sne-
žno odejo, otroci bi ustvarjali  snežene može, na šipah bi se risale 
ledene rože in iz streh visele ledene sveče. Prelep božični čas naj 
bi nam naklonil veliko beline in otroškega veselja in nas praznično 
popeljal  proti koncu meseca grudna  v novo leto, v prvi mesec, 
prosinec, v čas novih začetkov. Letos sicer trenutno še ne kaže, da 
bi nam starka zima natrosila snega, mogoče pa se bo pogled na 
pokrajino do takrat, ko bomo  brali  zadnjo letošnjo številko Odse-
va, spremenil. Otroci bodo uživali tako, kot so nam sporočali s pe-

smicami, starši pa malo manj. Med nastopi so ponosni obiskovalci, 
pa naj bodo to starši, bratje, sestre, stari starši, tete, strici ... pridno 
fotografirali in snemali in tako kazali pripadnost in povezanost s hra-
mom učenosti. Prav zato se splača pripraviti takšne ali podobne pri-
reditve, da ostanejo del spomina na prve nastope in odraščanje pred 
odhodom v širni svet. Uživali smo ob Zalinem in Nikinem petju, 
za konec so glasno in temperamento nastopili tudi člani šolskega 
benda Tangenta, ki bodo prav kmalu prestopili v srednje  šole in v 
naši zapustili določen pečat. Med programom so se nam predstavile 
tudi glasbenice Maja s saksofonom, Brina in Zarja v duetu flavt ter 
Gašper s svojo harmoniko. Prepletanje med glasbenimi vložki so s 
plesnimi nastopi dodale tudi Plesna šola MiKi, Baletna šola Balerina 
in Folklorna skupina Trzinka, ki je s prikazom menjavanja klobukov  
zbudila pozornost tudi pri utrujenih in zaspanih malčkih. 

Barbara je prireditev zaključila z besedami: »Človek se mora znati 
odpreti duhu ljubezni, da napolni svoj dom s toplino in razumeva-
njem. Ko bomo vsi ljudje odprli vrata svojega srca, bo svet zaživel 
v miru in zadovoljstvu.« 

Izkupiček od prodaje vstopnic je namenjen prizadetim v požaru 
bloka v Domžalah. Prav je, da sodelujemo v takih akcijah, če lah-
ko. Vendar moramo imeti v mislih tudi to, da se takih prireditev 
marsikatera družina ne more udeležiti, kajti tudi to predstavlja stro-
šek, pa čeprav samo nekaj evrov. Vendar šteje misel iz pesmi M. 
Lesjaka na samem vabilu: »A v srcu naj gori, dobra želja se rodi, ko 
si podamo roke ...« 
     Dunja Špendal

Dobrodelni predpraznični večer

V soboto, 30. novembra 2013, je PD Onger Trzin v prostorih OŠ 
Trzin pripravilo že osmi seminar »Izmenjava Zanimivih Idej za 
delo z mladimi planinci« (IZI 2013). Tudi letos smo se potrudi-
li, da so vsi udeleženci (skoraj trideseterica mentorjev planinskih 
skupin, vodnikov in ostalih, ki delamo z mladimi planinci) odšli 
iz Trzina dobre volje in z novimi izkušnjami.

Medse smo povabili mag. Bernardo Rakar, strokovno svetnico na 
pedagoškem oddelku Akademije za glasbo, ki je poskrbela, da je iz 
svoje bogate zakladnice glasbenega znanja in izkušenj predstavila 
nekaj idej, kako z glasbo popestriti planinske krožke, izlete in tabore.
Nataša Braunsberger (PD Onger Trzin) je s pomočjo slikovne pro-
jekcije na kratko predstavila poletne počitniške delavnice za otro-

ke, ki so jih organizirali v Narodni galeriji. Otroci so ob slikarskih 
umetninah spoznavali krajinske slike, ki so jih popeljale v svet 
ljudskih pripovedk in ustnega izročila. Odkrivali so slovensko go-
rato pokrajino in mesta, katerih skrivnostni nastanek je ljudstvo 
razložilo s pomočjo pripovedk.

Da smo malce pretegnili noge, sta poskrbela Irena Mučibabić in 
Emil Pevec (oba PD Onger Trzin). Z zemljevidom, namigi in po-
tepuškim mačkom Pikom so se mentorji in vodniki podali na ori-
entacijski potep po Trzinu. Vse z namenom, da mačku poiščejo 
vse izgubljene pike … (in obenem spoznajo Trzin).

Za konec pa smo pod vodstvom Staše Matjaž (PD Onger Trzin) 
spoznavali preprosto tehniko prenosa natisnjene fotografije s pa-
pirja na drugo podlago (blago, les, kamen …) s pomočjo lepilnega 
traku. Ustvarjalna delavnica je kot nalašč za kakšno deževno po-
poldne na planinskem taboru …

Za prigrizek (sendvič, sadje, sok …) je poskrbelo PD Onger Tr-
zin, OŠ Trzin nam je »posodila« prostor. Zahvala tudi Občini 
Trzin, ki nas je oskrbela z zgibankami in ostalim promocijskim 
materialom – saj so naši gostje res prihajali iz skoraj cele Slove-
nije (od Sežane do Poljčan in Zreč, od Mojstrane in Bohinja do 
Senovega …).

Seminar je bil s krajšim prispevkom predstavljen tudi v »Poročilih 
ob petih« na TV SLO 1.

Res je – imamo prav dober občutek, ko nekaj brezplačno delimo 
z drugimi! In ti to z veseljem sprejemajo – in kot kažejo analize, 
tudi s pridom uporabljajo.

Dimež

IZI - osmič!
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Do Vipavske doline in po Poti devetih 
kalov (Kobjeglava, Tupelče).

Na Martinovo soboto (16. novembra 2013) smo se v organizaciji 
PD Onger Trzin in DPM Trzin odpravili proti Krasu. Tokrat se nas 
je zbralo kar lepo število, približno 50, če ne morda celo več (30 
otrok + 28 odraslih /50 bus + 8 avto/ op. ur.). Ob 7.30 smo iz 
Trzina krenili proti Postojni in nato v smeri z jutranjim soncem 
obsijane Vipavske doline.

Naš cilj je bila tematska Učna pot devetih kalov blizu Kobjeglave 
in Tupelč, ki so jo odprli 16. oktobra 2011. Ampak prej smo se 
ustavili še marsikje drugje. Potem ko smo si v prostorih TIC Vipa-
va ogledali 15-minutni predstavitveni film Vipava, smo ob 10.15 
nadaljevali vožnjo v smeri Kobdilja.

Tu smo se najprej sprehodili do domačije znanega arhitekta in 
urbanista Maksa Fabiana. Pred domačijo stoji mogočno drevo, in 
otroci, prešerno razigrani, so okrog njega kaj hitro sklenili krog. 
Dvorišče in vrt domačije sta lepo urejena, očitno tukaj živeči lju-
dje z občutkom in resnostjo skrbijo za ta kulturno-zgodovinski 
košček zemlje. Naš vodnik Miha nas je vodil še naprej, saj je bil 
program pester, urin kazalec pa nas je opozarjal.

Sledil je sprehod po Fabijanovi poti (krožna pešpot med Štanje-
lom in Kobdiljem) do Štanjela. Prav očarljiva je podoba kamnitih 
hiš Štanjela, med katerimi so speljane ozke potke. Vse nekako 
miniaturno, urejeno s pridihom krasa in domačnosti, kar opaziš 
na še tako majhni kvadraturi terase ali dvorišča. In nisem se mogla 
upreti nakupu domače figove marmelade in kasneje prijaznemu 
domačinu, ki je pred svojo hišo razstavljal svoje lastnoročne iz-
delane spominke, žgane na les. Podoba konja ne leseni plošči 
me je prepričala, da jo izberem za hčerko Nastjo, ki rada jaha. 
Spominek jo je res navdušil.

Sledil je nekajminutni sprehod do Ferrarijevega vrta – pravi biser 
našega izleta in odlično delo prej omenjenega Fabiana. Prvi po-
gled na vrt, ki se razteza pod obzidjem gradu Štanjel, me je zelo 

presenetil. Upam le, da spomladi – v času prebujanja narave – ta 
kompleks tudi zacveti, in je tu še lepše. Zato je to lahko ideja za 
prijeten spomladanski izlet. Upam si trditi, da se tu skriva še mar-
sikaj, česar mi tokrat nismo videli.
Ob enih ponovno na bus, vendar le za kratek čas, saj se Kobjeglava 
in Tupelče nahajata le nekaj minut od Štanjela. V Kobjeglavi smo 
imeli na voljo lokalnega vodiča, ki nam je malce več povedal o zgo-
dovini kraja, preden smo se podali po Poti devetih kalov. Slednja je 
večinoma makadamska. Na njeni dolžini (6,7 km) se nahaja devet 
kotanj, v katerih se zaradi neprepustnosti dna nabira deževnica.

Naši nahrbtniki s hrano so pozno popoldan postali že pošteno 
lahki, zato smo se okrepčali v eni od bližnjih turističnih kmetij. 
Po manjšem zapletu smo za “tolažbo” na pot dobili še nekaj te-
kočega (teranov liker in vino). Otroci so pokazali svoje talente v 
pripovedovanju šal, tako da smo se nasmejani in dobre volje ob 
19.45 skobacali iz avtobusa pred OŠ Trzin.

Ponovno hvala PD Onger in DPM Trzin za še eno prijetno druže-
nje. Dan smo res v polni meri izkoristili.

Mojca Pavlišič

Tradicionalni skupni izlet

Praznični dnevi so  čas, ki ga z veseljem 
pričakujemo, saj ima večina praznike rada. 
V tem obdobju nam kljub hitenju in naglici 
ne sme zmanjkati časa za skrbno pripravlja-
nje in pričakovanje bližajočih se praznikov, 
ves čas moramo stopnjevati predpraznično 
vzdušje  in se veseliti srečanj s prijatelji, 
družino ali naključnimi znanci. Izvor be-
sede praznik, kot razlaga etnolog dr. Janez 
Bogataj, je biti prazen, kar pomeni pred-
vsem biti brez dela. Prava praznična vsebi-
na je v komunikaciji med ljudmi, v dejstvu, 
da si lahko v času, ko hitimo drug mimo 
drugega, načrtovano vzamemo trenutke za 
druženje s prijatelji, s sosedi, znanci … Po-
leg tega prazniki spodbujajo našo ustvarjal-
nost, da bi ob pomoči modelov prazničnih 
šeg in navad, ki jih hrani zakladnica naše 
dediščine, lahko na novo ovrednotili in vse-
binsko obogatili sodobna praznovanja.

Najstarejše praznovanje je zagotovo mi-
klavževanje, vendar ne v zdajšnji podobi 
dobrega strica, ki obdaruje otroke. Naj-
starejši so parklji, hudobci, osebe, ki se 
preoblečejo v hudiče. Parklji so ostanki 
predkrščanskih verovanj v duhove rajnih. 
Miklavž, kot ga poznamo danes, je mlad 
kultni pojav, ki se je razširil v 19. stoletju. 
Prej je bila to nevidna sila, oče, mati ali 
kak starejši član družine, ki je v temi Mi-
klavževega večera prinesel nekaj orehov 
ali lešnikov. Plodovi narave so naše zna-
čilno prastaro darilo, ideje za darila, kot 
jih poznamo danes, pa so k nam prišle iz 
zahodnega sveta.

Tudi praznovanje božiča, kot ga pozna-
mo zdaj, torej z božičnim drevescem, je 
mlada šega, ki je k nam prišla iz nemškega 
sveta. Pri naših davnih prednikih je bilo to 
pomembno praznovanje, ki je označevalo 
začetek novega leta. Ob božiču se namreč 
dnevi spet daljšajo; naši predniki so vero-

V soju božiča

Nepozaben izlet s PD Onger in DPM Trzin
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V petek, 15. novembra 2013, je bil v vrtcu napovedan poseben 
dan, ki smo ga vsi z  veseljem pričakali. Dnevi so minevali ob 
čebelicah, zdravi hrani, medu, ustvarjanju panjskih končnic, obi-
sku bližnjega čebelnjaka in seveda obisku Čebelarskega muzeja v 
Spodnjem Brniku z ostalimi vrtčevskimi skupinami. V tem tednu 
so otroci pripravljali pogrinjke za ta dan. Okrasili so prtičke, iz-
delali cvetlice in volnene čebelice. Tradicionalni slovenski zajtrk 
je potekal ob zdravi domači hrani, pripravljenih pogrinjkih in ob 
poslušanju »čebeljih« pesmic, kot npr. »Čebelar« ansambla L. Slak 
in »Čebelica Maja«. 

Vzgojiteljici 
Mateja in Suzana 

Pred koncem leta

vali, da Sonce premaga noč, svetloba slavi 
nad temo. Po drugi svetovni vojni, v času 
komunističnega režima, se je umaknilo 
tudi božično praznovanje. Praznik pa med 
ljudmi ni nikoli usahnil, le umaknil se je 
iz javnosti v intimo družinskih okolij in se 
šele kasneje začel obračati v drugo smer, v 
bogato obdarovanje in okraševanje.

Silvestrovo in praznovanje novega leta sta 
domislici 20. stoletja, čeprav je znano, da 
je na posameznih območjih Slovenije ohra-
njenih kar nekaj običajev v tej noči, kot je 
umivanje pri vodnjaku za vitalnost in mla-
dost, vedeževanje in napovedovanje uso-
de, ali bo družina  zdrava, kako bo z živino, 
ali se bodo mladi zaljubili, se poročili ...

Tako je bilo nekoč … In kako je danes?

Advent je čas veselega pričakovanja. 
Po hiši se širi vonj po božičnem pecivu, 
otroci izdelujejo okrasje za drevesce in si 
izmišljajo drobna darilca, na adventnem 
koledarju se vsak dan odpre novo okence.

Na božični večer v soju sveč zažari jelka, 
pod njo ležijo kupi daril, na praznično po-
grnjeni mizi čaka svečana večerja. Začenja 
se veseli praznik.

Novo leto prihaja. Ob bogato obloženi 
silvestrski mizi zazvenijo kozarci šam-
panjca v slovo staremu in pozdrav nove-
mu letu.

Vedno pa si je človek prizadeval, da bi 
praznične dni poudaril tudi s čiščenjem, 
urejanjem in okraševanjem domov. Bo-
žična zvezda sodi v današnjem času 
med najpomembnejše božične simbole. 
V temnejšem delu leta zelenje in cvetje 
simbolizirata upanje v znova prebujeno 
življenje. 

Zaradi listja, ki raste v obliki zvezde, je 
popolna božična dekoracija. Toda božič-
ne zvezde ne prinašajo le svežega zelenja 
in veselih intenzivnih barv v temne zimske 
dni. Takoj ko se pojavijo po domovih, pre-
prosto vemo: božič je pred vrati. 
     
  Dunja Špendal 

Slovenski zajtrk v vrtcu

Letos je Eddy Jerak odlično nastopil na vseh vzdržljivostnih reli-
jih, ki so sestavljali Balkanski pokal. S svojim štirikolesnikom, vozi 
ATV Arctic Cat 1000 4x4, je poleti zmagal na reliju v Albaniji, 
dosegel dobro uvrstitev na reliju v Grčiji in na zadnji 24-urni dirki, 
ki je bila prav tako v Grčiji, ponovno osvojil prvo mesto. Letošnja 
24-urna dirka je bila še posebej zahtevna, saj je voznikom nagajalo 
slabo vreme. Zaradi odpovedi maratonskega relija po Albaniji, Bol-
gariji, Makedoniji in Grčiji je Jerak zmagal tudi v skupni razvrstitvi 
Balkanskega pokala in postal prvi Slovenec in seveda tudi Trzinec, 
ki mu je to uspelo. Čestitamo.     

Iztok Plevelj

Eddy Jerak - zmagovalec 
Balkanskega pokala

Recital Minevanja
V četrtek, 14. novembra 2013, je v Dvorani Marjance Ručigaj 
recitatorska skupina Žerjavčki v zasedbi: Helena Ogorelec, 
Olga Stopar, Ada Lovše Mušič in Franc Banko izvedla recital Mi-
nevanja. Poslušalci so lahko prisluhnili izboru najglobljih misli 
in čustev slovenskih avtorjev v izjemni izvedbi recitatorjev, še 
dodatno pa je branje poezije popestrila mlada violinistka Kaja. 
Recital Minevanja je bil v novembru, ko se spominjamo naših 
dragih, ki so od nas prezgodaj in za vedno odšli, in je bil vsem 
njim tudi namenjen. Recital je bil dobro obiskan, obiskovalci 
so bili nad izborom pesmi ter samo izvedbo recitala navduše-
ni, za kar čestitamo organizatorki in povezovalki gospe Heleni 
Ogorelec.

Novoletne jelke
Nekoliko prej kot prejšnja leta, že 10. decembra (včasih se je 
to zgodilo po 15.), so v Trzinu ponekod zažareli prednovo-
letni okraski. V primerjavi z nekaterimi sosednjimi občinami 
je okrasitev sorazmerno skromna, mogoče primerna za krizni 
čas. Nekateri občani menijo, da bo še več okrasja okrog bo-
žiča, saj je zdaj v Trzinu pravzaprav le ena okrašena jelka. 
Drevo je Trzinu podaril Milan Kralj, ki je iz svojega gozda za 
novoletno okrasitev Trzina daroval kar dve jelki, vendar pa so 
drugo prepeljali v Domžale in zdaj tam krasi mesto. Lepa gesta 
Milana Kralja, ki živi pravzaprav v sosednji katastrski občini 
Loka pri Mengšu, vendar se čuti tesno povezanega s Trzinom 
in tudi Trzinci ga imamo za svojega. Prav gotovo ne bi bilo 
smiselno, če bi skušali z novoletnim okrasjem tekmovati z dru-
gimi občinami, vseeno pa v očeh mimoidočih zasijejo zvezdi-
ce, ko se jim pogledi ustavljajo na svetlečih lučkah.  

MŠ
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Prvi od treh dobrih mož je 5. decembra prišel obiskat trzinske 
otroke. Sveti Miklavž je imel letos zelo veliko dela, saj je obdaro-
val kar 268 malčkov in malčic. Prišel je v spremstvu angelčkov in 
hudičkov, ampak ker so bili vsi otroci pridni, parkeljni niso imeli 
prav nobenega dela. Zato so skupaj z angelčki pripravili kratko 
predstavo, zapeli nekaj pesmic, potem pa je otroke pozdravil še 
Miklavž, poklical otroke, ki so bili zapisani v zlati knjigi, in vsa-
kemu podaril vrečo daril. Veseli in nasmejani otroci so se od Mi-
klavža vračali k staršem in radovedno kukali v veliko vrečo. Kaj so 
v njej našli, vedo le oni, ampak mislim, da so bili zadovoljni. Za 
drugo leto, otroci, pa le pazite in si dobrih del naberite. 

Nina Volgemut 

V drugi polovici decembra in začetku januarja po večih krajih 
Slovenije razstavljajo jaslice, na katerih s svojimi izdelki sodeluje-
jo tudi rezbarji Turističnega društva Kanja Trzin. Navedemo naj le 
nekatere kraje: Koželjeva domačija na Gori /Občina Komenda/, 
Veržej, Banovci, Sveta Trojica pri Mariboru, Sveta Gora, Solkan, 
Galerija Kočevje, Frančiškanski samostan Novo mesto.

Če bo za oglede razstav povečano zanimanje, se bomo z organi-
zatorji dogovorili za skupinski ogled. Informacije lahko dobite po 
telefon 01 564 47 30.

Miklavž

Ogled jaslic

Velik, nasmejan, mladosten in poskočen Božiček v spremstvu 
snežaka je z velikih plakatov prijazno vabil vse Trzince na plo-
ščad pred Centrom Ivana Hribarja na prvo božično-novoletno 
tržnico. Klavdija in Nuša sta v roke vzeli čarobno paličico ter 
pod budnim očesom Jožice v okviru Turističnega društva Kanja 
pripravile praznovanje, kjer naj bi se družile vse generacije, od 
najmlajših pa do obiskovalcev v zrelih letih; temu primerno je bil 
sestavljen tudi program dogajanja. 
Že samo prizorišče so prireditelji praznično okrasili z raznobarv-
nimi lučkami. Slišati je bilo zvoke božičnih pesmi, na pisanih 
stojnicah pa so nam prijazni razstavljalci ponujali same domače 
izdelke. Srečevali smo se z znanci in prijatelji, se malo poveselili, 
izmenjavali izkušnje, spili čajček ali kuhanca in se ob zvokih har-
monike tudi malo zavrteli.
Topla avla v našem centru se je spremenila v veliko okrašeno 
igralnico. Škrat Tomo je s svojim spodbujanjem in  pogovorom 
otrokom pričaral prelepe trenutke ob pisanju pisem Božičku. Prav 
tako je veliko otrok zasedlo stolčke na delavnici »Pena, moja fina 
štrena«; ustvarjali so domišljijske izdelke. Žareča lička, sijoče 
očke in odprta ustka pa so nagrada vsem, ki so pripravili to prire-
ditev. K sodelovanju so pristopili tudi Društvo prijateljev mladine 
in palčka Boltenk in Lenko, ki sta pripravila otroke do glasnega 
smeha in živahnega sodelovanja. 

Za vse prostovoljce, ki se vse leto trudimo, da bi našim članom 
pripravili kakšen dogodek, pa velja, da so tisti, ki prinašajo sonce v 
življenje drugih, z njim obsijani tudi sami.
     Dunja Špendal

Božično-novoletna tržnica

Novoletna čestitka

PD Onger Trzin 

želi svojim članom, sokrajanom ter vsem ljudem 
dobre volje globoko doživete in mirne božične 

praznike, 
v novem letu pa veliko sreče, zdravja in 

čim več medsebojnega razumevanja.

Iskreno si želimo, da v letu 2014 kar največkrat 
uberemo isto pot na naše prelepe vrhove.
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Odkar v Trzinu ne prirejamo več silvestrovanj na prostem, Občina 
vsako leto poskrbi za prednovoletno srečanje občanov v prednovo-
letnem času. Tokrat so druženje, ki je bilo v petek, 13. decembra, 
torej datum, ki je verjetno vraževerne obdržal doma, pripravili v 
kulturnem domu, in zagotovo je bila prireditev vsem, ki so prišli, 
všeč. V kulturnem programu, ki ga je povezoval dober znanec tr-
zinskega odra Osmir Ružič- Ružko, so nastopili harmonikar Ga-
šper Pičman iz Glasbene šole Lartko, žal pa drugih napovedanih 
glasbenikov iz te trzinske šole zaradi bolezni ni bilo. Kot stalnica 
takih prireditev so se spet izkazali pevci Mešanega pevskega zbo-
ra Žerjavčki, ki se jim že pozna, da vadijo pod vodstvom nove 
zborovodkinje Olge Kuzmicheve, nato pa sta gledalce razveselili 
mladi plesalki, sestri Lea in Tina Razpotnik, ki vadita pod okriljem 
Plesne šole Miki. Obe se lahko pohvalita z vrsto zelo vidnih uvr-
stitev na državnih, evropskih in tudi svetovnih plesnih prvenstvih, 

trzinsko občinstvo pa sta prevzeli vsaka s svojo plesno točko. Za-
ključek večera so prijetno sklenili glasbeniki iz skupine Adam, v 
kateri so zbrani fantje iz Trzina in okolice. Fantje so igrali tudi med 
prijetnim druženjem udeležencev srečanja, ki se je po prireditvi 
zavleklo pozno v noč. Slavnostni govornik na prireditvi je bil žu-
pan Občine Trzin gospod Anton Peršak. Med drugim je opozoril 
na težavne čase, v katerih smo se znašli, vendar je ob tem vseeno 
z veseljem naštel letošnje pridobitve Trzina in napovedal, kaj na 
Občini pripravljajo za prihodnje leto. V svojem živahnem govoru 
pa je še posebej poudaril pomen dela trzinskih društev in druženja 
med prebivalci občine, saj to daje  življenju v Trzinu večjo in bolj 
prijetno vrednost. 

Miro Štebe 

Za prijeten zaključek leta

Petnajstega v letošnjem grudnu je Občina Trzin v sodelovanju s 
Karitasom organizirala tradicionalno srečanje občanov, starejših 
od sedemdeset let. Srečanje je bilo prisrčno, saj je lepo vide-
ti, kako mladi s svojimi nastopi navdušijo udeležence srečanja, 
lepe trenutke pa jim pripravijo tudi s svojim veseljem in pripra-
vljenostjo pomagati. Program v nabito polni dvorani je povezo-
vala Helena Ogorelec. Nastopili so glasbeniki: že stalna gosta 
tovrstnih srečanj Uroš in Miha s prijateljema Aljažem in Blažem, 
ki so zabavali udeležence še po koncu programa. Mlada Kristina 
Grošelj je na harmoniki zaigrala dve skladbi, Anica in Silvo Batis 
pa sta zapela tisto lepo domačo »Srček dela tika taka«. Za njima 
so nastopili še Veseli Primorci in tri simpatična dekleta Manuela, 
Neža in Nina. Manjkala pa je četrta iz njihove prisrčne skupine, 
Ana, ki je zbolela. Namesto župana, ki je srečanje upravičeno 
zamudil, je nekaj uvodnih, spodbudnih besed povedal predse-
dnik Društva upokojencev  Franc Pavlič. Ko je župan g. Anton 
Peršak na srečanje prišel, je udeležence seveda tudi pozdravil. 
Med drugim je zatrdil: »Drugo leto se spet srečamo tukaj!«  Prav 
bi bilo, da bi se ta napoved uresničila, saj je bilo res prijetno. 
Prostovoljke Karitasa so se potrudile in vsem prisotnim postregle 
jedačo in pijačo, seveda pa ni manjkala niti slovenska potica. 
Povprašali smo Marijo Habat, ki je bila na srečanju s prijateljico 
Marijo Mušič, kaj jim srečanje pomeni. Povedala je, da starost 
prinese razne tegobe, zato je zelo dobro, da se lahko razvedrijo 
in pozabijo na težave vsaj v tem predprazničnem času. Meni, da 
bi bilo lepo, če bi bila taka srečanja tudi kdaj med letom. Rekla 
je, da so občine, ki imajo čut za starejše, in občine, ki tega čuta 
nimajo, zato je vesela, da živi v Trzinu, kjer na starejše občane 
ne pozabijo. Tone Ipavec in Ivan Mušič sta povedala, da jima 
srečanje veliko pomeni, saj se srečajo stari prijatelji, in veseli so, 
da Občina ni pozabila na tiste občane, ki so to občino gradili. 
Uroš in Miha s prijateljema Aljažem in Blažem sta povedala, da 
so se posebej za ta dogodek združili samo zato, da svojim sta-
rejšim sokrajanom polepšajo praznični december. Lepo je bilo 
videti srečne in vesele obraze naših staršev, babic in dedkov, 
ki so z veseljem spremljali pester program in veselo zaploskali 
nastopajočim. 

Ja, v Trzinu je lepo takrat, ko vidiš srečne obraze!

Tekst in foto: 
Zmago Knuplež-Zmak

Novoletno srečanje starejših 
občanov

Manuela, Neža in Nina

Vabilo vsem občankam in občanom Trzina
Spoštovane Trzinke in Trzinci, vabimo vas 

na druženje s poslancem slovenskega parlamenta 
iz Trzina Markom Pavlišičem 

in občinskim svetnikom Romeom Podlogarjem,
v petek, 27. decembra 2013, ob 18. uri 

v dvorano Marjance Ručigaj.

Druženje bo potekalo v obliki pogovora, v katerem boste 
lahko aktivno sodelovali vsi prisotni. Tema pogovora bo tudi 
primerjava med delovanjem slovenskega parlamenta in trzin-
skega občinskega sveta ter zelo velika podražitev komunalnih 
storitev. Na koncu bomo skupaj nazdravili prihajajočemu letu 

2014. Prisrčno vabljeni!
Za zeleni Trzin
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Oktobra so medgeneracijske skupine praznovale trinajsto obletni-
co obstoja. Naša skupina Trzinski izvir je začela delovati že malo 
prej – spomladi istega leta. Mengeška skupina Koraki nas je po-
vabila na jubilejno kosilo v Moravče; seveda smo se z veseljem 
odzvali. To je skupina prijetnih članic in člana, s katerimi se med 
letom večkrat srečamo. Na druženjih govorimo o veselih in žalo-

stnih dogodkih, poklepetamo o novicah, predvsem pa o zdravju. 
Vsi smo že v jeseni življenja, in ta tema nikdar ne ugasne. Ob jubi-
leju smo nazdravili z domačo kapljico, obema voditeljicama, Marti 
in Jožici, ki vodita skupine od vsega začetka, smo poklonili rožice. 
Bilo je zelo veselo, kosilo odlično, ob zaključku nam je popestril 
popoldan še domači sin iz gostilne s harmoniko in nam zaigral 
nekaj veselih viž. Ob slovesu smo jim podarili skromna darilca, se 
zahvalili za povabilo, si zaželeli vse dobro v tem in prihajajočem 
letu in si obljubili, da se ob pustu srečamo v Trzinu. 
V naši skupini je bilo zadnje leto zelo hudo, saj smo izgubili tri 
naše predrage člane, katerih se spominjamo ob vsakem srečanju 
skupine. Izguba članov nas je še bolj povezala. Ohranili smo jih 
v lepem spominu. Utihnila je pesem, smeh je zamrl, težko se 
srečujemo v prostorih na Občini, kjer nas na umrle spominjajo 
prazni stoli.                                                                                 
Leto gre h koncu, ob tej priložnosti pa bi se radi zahvalili vsem, 
ki nam stojite ob strani, predvsem pa Občini in njihovim zapo-
slenim, županu g. Tonetu Peršaku, Karitasu, vsem prebivalcem in 
prebivalkam naše občine pa zaželeli vesele božične praznike  in 
srečno novo leto 2014. Predvsem pa si želimo, da bi nam vsem 
skupaj zdravje bolj služilo, da bi znali potrpeti  drug z drugim in se 
poveseliti, ko je priložnost za to. 

Voditeljici Majda in Joži

Ob zaključku leta

Srečanje skupin ob trinajsti obletnici

Obetaven start v novo strelsko sezono

Za trzinskimi strelci sta že dve od skupno šestih kol v državnih 
ligah, v katerih nastopajo s štirimi ekipami, in sicer: člani – pu-
ška, člani – pištola v 1. b ligi, kadeti – puška v mladinski ligi ter 
pionirke – puška v pionirski ligi, imenovani Liga prijateljstva. V 
ustanavljanju pa je še tekmovanje za Kekčev pokal, ki naj bi bilo 
izvedeno v štirih kolih, namenjeno pa naj bi bilo najmlajšim ka-
tegorijam strelcev in strelk, ki tekmujejo z naslonom. V minulem 
obdobju je bila vadba strelcev nekoliko okrnjena zaradi gradnje 
zračnega strelišča v zakloniščnih prostorih šole. Kljub omenje-
nemu so v minulih dveh mesecih strelci na tekmovanjih dosegli 
nekaj odličnih dosežkov.

1. Državne lige

V 1. kolu državne lige se je najvišje uvrstila ekipa kadetov, ki je v 
postavi Suzana Lukić, Neža Praprotnik in Saša Javorac zasedla 3. 
mesto. V tej konkurenci lahko nastopajo ekipe v mešani sestavi, 
vendar so trzinsko ekipo zastopala samo dekleta. Med posame-
znicami je bila pri streljanju najbolj natančna Suzana Lukić, ki je 
s 375 zadetimi krogi zasedla 3. mesto. Uvrstitve ostalih strelcev 
in strelk pa so bile naslednje: Neža Praprotnik 5. mesto, Saša 
Javorac 15., Žan Močnik 22. in Lovro Krašovec 28. 

Uvrstitve ostalih ekip in posameznikov v 1. kolu državne lige pa 
so bile naslednje:

Pionirke – puška ekipno: 5. mesto. Posamezno: Eva Mušič 166 
krogov, 11. mesto, Maša Zorman 12. in Zala Koritnik 19. 
Člani – pištola ekipno: 7. mesto. Posamezno: Srečko Vinko 359 
krogov, 18. mesto, Ivo Rode 23. in Sanel Hadžić 24. 
Člani – puška ekipno: 11. mesto. Posamezno: Jernej Adlešič 377 
krogov, 19. mesto, Božo Habjan 34. in Marko Živkovič 35.

Tudi v 2. kolu državne lige je bila najuspešnejša ekipa kadetov, ki 
je osvojila 2. mesto. Posamezno se je ponovno izkazala Suzana 
Lukić, ki je z odličnim dosežkom 380 krogov zasedla 1. mesto. 
Uvrstitve ostalih tekmovalcev: Neža Praprotnik 8., Saša Javorac 
11., Žan Močnik 22. in Lovro Krašovec 28 mesto. 

Uvrstitve ostalih ekip in posameznikov v 2. kolu državne lige pa 
so bile naslednje:

Pionirke – puška ekipno: 3. mesto. Posamezno: Zala Koritnik 161 
krogov, 12. mesto, Maša Zorman 15. in Eva Mušič 17.
Člani – pištola ekipno: 7. mesto. Posamezno: Srečko Vinko 360 
krogov, 19. mesto, Sanel Hadžić 10. in Ivo Rode 25. 
Člani – puška ekipno: 12. mesto. Posamezno: Neža Praprotnik 
380 krogov, 17. mesto, Marko Živkovič 25. in Suzana Lukić 32.

2. Kekčev pokal

V 1. kolu tekmovanja za Kekčev pokal je mešana ekipa mlajših 
pionirjev in pionirk osvojila 1. mesto. Posamezno: Zala Koritnik 
182 krogov, 2. mesto, Nina Dimc 173 krogov, 6. mesto v konku-

Strelske novice
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renci mlajših pionirk ter Jure Močnik 174 krogov, 7. mesto med 
mlajšimi pionirji.

3. Izbirno tekmovanje za sestavo mladinske državne reprezentance

Izbirnega tekmovanja sta se v konkurenci mladink udeležili dve tek-
movalki: Suzana Lukić, ki je z odličnim dosežkom 388 krogov osvo-
jila 3. mesto, ter Neža Praprotnik, ki je s 181 krogi osvojila 5. mesto. 

4. Odprto prvenstvo Gorenjske

Odprto prvenstvo Gorenjske je potekalo v enotni konkurenci 
ne glede na spol. Trzinsko ekipo so zastopale Suzana Lukič 387 
krogov, 3. mesto, Neža Praprotnik 183 krogov, 4. mesto ter 
Irena Šinko 370 krogov, 17. mesto. Ekipa je osvojila 2. mesto.

FB

Za naslov tokratnega prispevka sem izbral geslo Mednarodne ša-
hovske zveze (FIDE), kar v latinščini pomeni: Smo (ljudje) eno 
(istega rodu). V prostem prevodu bi lahko rekli, da nas ta »istost« 
druži; za šahiste prav gotovo velja, da smo še posebej povezani 
prav zaradi te skupne privrženosti kraljevi igri. Toliko za uvod.

Sicer pa moram poročati, kako so se končali novembrski boji. 
Zaključili smo dve pomembni tekmovanji, naša pričakovanja pa 
smo izpolnili (žal) le polovično. Spodletel nam je namreč nastop v 
drugi državni šahovski ligi – zahod, kjer smo obtičali na zadnjem 
mestu in se tako za eno leto (upajmo, da ne za dlje) selimo v nižji 
rang tekmovanja. V zadnjih treh dvobojih nam je kljub dobrim 
igram (po ena zmaga, neodločen izid in poraz) zmanjkala točka 
in pol za ohranitev statusa drugoligaša. Pri celotnem izkupičku 
naših 20 zbranih točk (zmagovalna ekipa  z Jesenic jih je nabrala 
kar 36) so sodelovali: S. Rijavec 2 točki (iz 6 partij), M. Oberč 
0,5 (3), I. Rojs 4 (8), N. Jukan 4,5 (9), B. Bajec 2 (9), A. Grum 2,5 
(5), V. Markič 2,5 (5), K. Konvalinka 1 (3) in V. Kristl 1 točka (4 
partije). Navajam še rezultate zadnjih treh kol (vsi dvoboji so bili 
odigrani v šahovskem domu na Bravničarjevi v Ljubljani):

7. kolo:  ŠS KC dr. Lojza Kraigherja : ŠK Trzin  3 : 3
8. kolo:  ŠK Trzin : ŠK Stari trg ob Kolpi          2,5 : 3,5
9. kolo:  ŠK Ig : ŠK Trzin            4,5 : 1,5

Minuli mesec je prinesel tudi epilog oz. razplet v osrednjesloven-
ski šahovski ligi, kjer je ekipa BUSCOTRADE ob koncu dosegla 
zadani cilj in napovedi. V zadnjih treh dvobojih te elitne lige smo 
iztržili dva neodločena rezultata ter v končni razvrstitvi pristali na 
osmem mestu z 11,5 osvojenimi točkami. Prispevek so dali: E. 
Lah 0,5 točk (4 partije), M. Oberč 4 (7), N. Jukan 0,5 (6), I. Rojs 2 
(3), S. Rijavec 1,5 (2), B. Bajec 2 (3) in A. Grum 1 točka (3 partije). 
V tej konkurenci so zmagali šahisti ŠD Srečka Kosovela iz Sežane.

Končano je tudi tekmovanje v nižji, to je v prvi ligi. Med 17 eki-
pami je uspešno nastopila druga trzinska ekipa DOM-IN Agencije 
za nepremičnine. Sedmo mesto in priigranih 19,5 točk (zmago-
valci ŠS Toma Zupana iz Kranja so jih dosegli 26) je v zadnjih 
letih njihov najboljši izid. V tej ekipi se je posebej odlikoval 
predsednik kluba Slavko Mlakar, ki je nabral kar 7 točk v devetih 
dvobojih.

V dneh, ki so nam preostali do konca meseca, nas čakata le še 
dve obveznosti: prva je »delovna«, druga pa bolj prijetna. Z be-
sedo delovna je mišljen interni šahovski turnir, na katerem bomo 
preverili medsebojno razmerje moči v pospešenem šahu. Pod 
pojmom prijetna pa se skriva novoletna večerja, ki jo vsakič pri-
pravimo za slovo od minulega leta, da sproščeno poklepetamo o 
marsičem, veliko tudi o šahu.

Zdravo in srečno novo leto vsem ljubiteljem šaha in bralcem Od-
seva!

Andrej Grum

Gens una sumus

V četrtek, 21. novembra, je Turistično društvo Kanja odprlo slikar-
sko razstavo v Centru Ivana Hribarja. Razstavljene so slike ljubi-
teljskih slikarjev, ki se vsako leto udeležijo slikarske delavnice v 
gradu Jable. Delavnice organizira Turistično društvo Kanja skupaj 
z rezbarji in veziljami. Delavnica poteka vsako prvo soboto ali 
nedeljo v mesecu juniju. Razstavo pripravijo vsaki dve leti, na 
ogled pa so likovna dela, ki so nastala v lanskem in letošnjem 
letu. Postavili sta jo Majda Šilar in Ela Moravec, udeleženki de-
lavnic.

Razstavo je odprla Joži Valenčak, predsednica Turističnega dru-
štva Kanja. Pozdravila je vse navzoče, čestitala vsem likovnikom 

Slikarska razstava v Centru 
Ivana Hribarja
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in jim zaželela uspeha na slikarskem področju še naprej. Razsta-
ve so se udeležili slikarji iz Likovnega društva Mengeš, Likovne 
sekcije Lipa Domžale, Likovnega društva Senožeti iz Radomelj, 
Likovnega društva Ferda Vesela iz Šmartnega, Likovnega društva 
iz Ljubljane in likovniki, ki delujejo pod okriljem Centra aktivno-
sti Trzin.

Slike prikazujejo grad Jable in njegovo okolico, Trzin z okolico, 
kapelice, znamenja in tihožitja. Ustvarjanje pod grajskimi arka-
dami je postalo že tradicionalno, letos že dvanajsto. Likovniki iz 

omenjenih društev radi pridemo v grad Jable, saj nas poleg ču-
dovitega ambienta in prijaznega gostitelja družijo enaki interesi. 

Program odprtja razstave je popestrila učenka Glasbene šole Lart-
ko Neja Janežič, ki je pod mentorstvom glasbene pedagoginje 
Alene Zorine zaigrala Jazz skladbo. Ob sladkih prigrizkih, tradi-
cionalni trzinski klobasi, odličnem siru in dobri pijači smo dru-
ženje zaključili z obljubo, da se v naslednjem letu spet srečamo 
v Jablah.

Majda Šilar

V petek, 15. novembra 2013, sem se na željo DU Trzin in predse-
dnika društva  Francija Pavliča v Tržiču udeležil večera literarnih  
ustvarjalcev, ki ga je organizirala Pokrajinska zveza društev upo-
kojencev Gorenjske. Lansko leto sem bil  z dvema pesmima pri-
soten  na podobni prireditvi  v Šenčurju; žal v Odsevu  o tem niso 
pisali. Letos nas je bilo prijavljenih devetindvajset sodelujočih, 
vsak je lahko prebral samo eno pesem ali kratek odlomek proze, 
sicer bi  bil program predolg, kajti lansko leto je prireditev trajala 
okoli tri ure, kar je seveda predolgo. Sam sem si izbral pesem 
»Pustite nas spati«, katero vam tudi pošiljam za objavo. V dvorani 
glasbene šole v Tržiču je bilo okoli sedemdeset prisotnih, mojo 
pesem so z močnim ploskanjem sprejeli  kot nekaj povsem  dru-
gačnega in seveda sprejemljivega. Na prireditvi so sodelovali tudi 
ljudski pevci, ki so nam igrali in peli same lepe stare slovenske 
ljudske in ponarodele pesmi. Ob zaključku pa so nas organizator-
ji povabili v »Raj«, kar je razumljivo, saj smo bili večinoma sami 
starejši in precej zreli za v takšno »nobl« restavracijo.

Pogostili so nas z domačo  pečenico in kislim zeljem. Skratka, bil 
je lep večer, saj v »Raju« drugačen tudi ne more biti. 

PUSTITE NAS SPATI

Mi spimo in ne trpimo,
pa se le bojimo preštevanja  kosti,

le to boli, ne daste nam  miru,
v našem večnem snu.

Ne vzemite nam poslednje sanje,
in pozabite na poslednje klanje,

ne drezajte v nas,
ne beli, črni, niti rdeči,

kajti mi smo tu in večno speči.

Ne rešijo nas spomeniki,
hočemo le mir, spokoj,

nehajte že enkrat umazano perilo prati,
nam bo v uteho večno

le resnični mir med brati.

Združimo že enkrat
bratje Balantiča, Kajuha,

pozabimo na zamero,
ki se že skoraj sto let kuha.

Pustite nas spati, vsaj sanjati,
kako vzide sonce, in o tebi,

moja ljuba, dobra mati.
In nam bo v uteho

le resnični mir med brati.                         

Emil Milan  Kuferšin

Trzin, 26. november
Postaven, karizmatičen, družaben, zaba-
ven in svetovno znan fotograf? Uganili 
ste! To je Arne Hodalič, ki je imel poto-
pisno predavanje v dvorani Kulturnega 
doma Trzin. Polni dvorani je izredno do-
živeto predstavil in opisal državo Jemen. 
Od same pokrajine in njenega podnebja 
pa do njenih prebivalcev in njihovih na-
vad. Celotno nepozabno, zabavno ter 
sproščujoče vzdušje pa so pričarale nje-
gove zgodbe iz »prve roke« in neverjetne 

fotografije. Predavanje je spremljal smeh 
zaradi neverjetnih pripetljajev in dogodi-
vščin. Poslušalce in gledalce je popeljal v 
popolnoma drugačen svet, težko predsta-
vljiv in na trenutke šokanten. Ob koncu je 
poslušalcem odgovoril na dodatna zasta-
vljena vprašanja, tudi glede fotografij. Za 
»piko na i« pa je vse premamil z drobtini-
cami o skrivnostni Etiopiji in požel bučen 
aplavz. Upamo, da se to neverjetno poto-
vanje, ko pozabiš, kje v resnici si, kmalu 
ponovi.

Večer  literarnih  ustvarjalcev v Tržiču

Neverjetni Jemen
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Ob zaključku iztekajočega se leta tudi mi strnemo naše vtise, ana-
liziramo intervencije, se počasi pripravljamo na nove izzive in 
dogodke. Moram priznati, da je za nami naporno in dolgo leto, 
saj smo v letošnjem letu uspešno izvedli skoraj vse zadolžitve in 
prireditve, ki smo jih organizirali, na katere smo bili povabljeni 
kot gostje, soorganizatorji ali kot pomoč pri požarnem varova-
nju. Ponovno želim povedati, da gasilci radi pomagamo, vendar 

morate razumeti, da lahko pomagamo v okviru naših možnosti 
in predvsem prostega časa, katerega pa je vedno premalo. Ga-
silska veselica in Florjanova nedelja (v sodelovanju s turističnim 
društvom in župnijo Trzin) sta res najbolj poznani in obiskani 
prireditvi v Trzinu. Da intervencije uspešno zaključujemo, večino 
našega prostega časa namenimo usposabljanju in izobraževanju, 
za kar bi se tudi zahvalil vsem našim članom, ki so v letošnjem 
letu kakorkoli pripomogli k uspešnemu delovanju našega društva. 
Ker pa je naša dejavnost zelo povezana tudi s sodobno tehnično 
in reševalno opremo, hvala vsem, predvsem Občini in vam, obča-
ni, ki nam s prispevki omogočate, da je naše delo na visoki ravni, 
predvsem pa varno za naša življenja.

Naj na koncu v imenu Prostovoljnega gasilskega društva Trzin 
vsem občankam in občanom občine Trzin zaželim vesel božič in 
srečno novo leto ter vas pospremim z mislijo: 

»Naj božič ljudi v miru strne
in srca z upanjem ogreje,

da v novem letu se razcvete,
kar človek dobrega zaseje.«

Prostovoljno gasilsko društvo Trzin
Borut Kump

Že v prejšnjih številkah Odseva smo pisali, da bo Občina do-
končala urejanje še zadnjega dela ob Ljubljanski cesti. Zdaj 
so dela skoraj končana. Delavce čaka še ureditev svetilk javne 
razsvetljave ter polaganje zadnje, fine plasti asfalta na cestišču 
in pločniku. Na Občini so povedali, da so temperature zdaj za 
fini asfalt vseeno prenizke, tako da bodo počakali na pomlad, 
vseeno pa je zdaj pogled na tisti del ceste lepši, pločnik pa 
tudi varnejši za pešce. Nekateri občani pa opozarjajo, da je 
priključek na Ljubljansko cesto z vzporedne stare ceste vseeno 
preblizu gasilskemu domu. Ob konicah se tam namreč zaradi 
počasnega zavijanja na Mengeško cesto, v smeri proti Mengšu, 
naredijo precej dolge kolone, in če bi gasilci morali ravno ta-
krat v akcijo, bi verjetno imeli kar nekaj težav. Mogoče bo tudi 
to razlog, da čim prej preselijo gasilski dom na novo lokacijo. 
Kolonam pa bi se lahko izognili le, če bi uredili še en zavijalni 
pas v smeri proti Mengšu ali pa proti Domžalam. 

MŠ

Pred kratkim so delavci končno položili asfalt na cesti Za hribom, 
ki je bila kar dolgo razkopana, saj so tam posodabljali vodovodni 
sistem. Dela so potekala sorazmerno počasi, tako da so bili nekateri 
stanovalci zaradi razkopane ceste že nejevoljni. Zdaj pa so z novim 
vodovodom in tudi novo asfaltno prevleko na cesti vsi zadovoljni. 
Lepo bi bilo, če bi tudi sosednja občina položila asfalt na cesti do 
gradu Jable, saj bi tako pritegnili tudi marsikaterega obiskovalca. 
Res pa je, da nekateri stanovalci pravijo, da je tako celo bolje, saj 
imajo zaradi makadama proti Jablam zdaj več miru. 

MŠ

Trzinski gasilci uspešno skozi leto 2013

Spomladi še fino prevleko

Nov vodovod in asfalt 
Za hribom
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V oktobrski številki Odseva smo pisali o obstoječem davku, ki 
zadeva naše nepremičnine. Še bolje rečeno o starem davku, saj 
so poslanci pred kratkim  kljub številnim protestom sprejeli nov 
zakon o davku na nepremičnine. Ta davek naj bi sicer nadomestil 
štiri dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od 
premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek 
na nepremičnine večje vrednosti. Zaradi številnih nejasnosti in 
nasprotovanj tako civilne družbe kot tudi kmetov, kmetovalcev, 
podjetnikov, občin ter celo pravnikov pa še ni jasno, ali bo davek  
dejansko uveden v takšni obliki, kot je bil potrjen s strani poslan-
cev. Navsezadnje je bil na novi zakon že sprejet veto Državnega 
sveta, bržkone pa zakon čaka tudi ustavna presoja, morda celo 
referendum. Glavni pomisleki se nanašajo na ocene vrednotenja 
nepremičnin in napačne podatke in tudi na davčne stopnje.

Novi davek na nepremičnine sicer prinaša vrsto novosti. Davč-
na osnova bo posplošena tržna vrednost, zapisana v registru ne-
premičnin. Za stanovanjske stavbe bo osnova v prvih dveh letih 
nižja. V letu 2014 bo le-ta znašala 80 odstotkov, v letu 2015 90 
odstotkov posplošene tržne vrednosti, od leta 2016 naprej pa bo 
osnova za davek polna vrednost nepremičnine. Davčna stopnja 
za stanovanjske nepremičnine, v katerih zavezanec biva ali jih 
daje v najem, bo 0,15 odstotka, za nerezidenčne pa 0,50 od-
stotka. Nadalje bo za stanovanjske nepremičnine, ocenjene nad 
500.000 evrov, davčna stopnja za vrednost nad 500.000 evrov 
povečana za 0,25 odstotne točke.  Za nepremičnine nelegalne 
gradnje se bo osnovna stopnja davka povečala za trikrat. Davka 
pa bodo oproščeni kulturni spomeniki, ki služijo javni in splošni 
rabi, sakralni objekti, neplodna zemljišča, varovalni gozdovi in 
gozdni rezervati. Prav tako bodo davka oproščene humanitarne 
organizacije, diplomatska predstavništva, mednarodne organiza-
cije in institucije EU.   

Višino davka, ki ga bomo morali plačati, si lahko izračunamo. 
Na strani Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju 
GURS) preverimo, na koliko so ocenili vrednost naše nepremič-
nine. Če je ta recimo 100.000 evrov, si davek izračunamo takole:  
Davek bomo naslednje leto plačali le od 80 odstotkov vrednosti 
nepremičnine, zato najprej izračunamo novo osnovo. 80 odstot-
kov od 100.000 evrov znaša 80.000 evrov.  Od te osnove bomo 
za nepremičnino, v kateri živimo, plačali 0,15 odstotni davek,  
kar znaša 120 evrov. Enak znesek boste plačali vsi, ki to nepre-

mičnino dajete v najem. Če pa je vaša hiša ali stanovanje prazno, 
pa boste od osnove plačali 0,5 odstotni davek, kar v tem primeru 
pomeni, da boste plačali 400 evrov davščin.

Prejemniki socialne pomoči ali varstvenega dodatka bodo plače-
vali polovico nižji davek na stanovanjske nepremičnine, invalidi 
na invalidskih vozičkih pa 30 odstotkov nižji davek. Zavezancu, 
ki davka ne bi mogel plačati, zakon omogoča, da poda predlog 
za zavarovanje obveznosti iz naslova davka z vknjižbo zastavne 
pravice ter prepovedjo odtujitve in obremenitve te nepremičnine.  
Kar pomeni, da se lastniku nepremičnine bistveno zmanjšajo pra-
vice, da s svojo nepremičnino karkoli počne. Npr. prodaja takšne 
nepremičnine v tem primeru ne bi bila možna.

Za poslovne in industrijske stavbe in zemljišča bo davčna stopnja 
0,75 odstotka, za energetske objekte in zemljišča 0,40 odstotna. 
Zemljišča za gradnjo stavb in druga zemljišča bodo obdavčena z 
0,50 odstotka. Se pravi, da bo moral davčni zavezanec za zazi-
dljivo zemljišče, vredno 100.000 evrov, plačati 500 evrov dav-
ka. Kmetijski objekti bodo obdavčeni z 0,30 odstotka, kmetijska 
zemljišča z 0,15 odstotka, gozdna zemljišča pa z 0,07 odstotka. 
Za kmetijska in gozdna zemljišča, ki po dejanski rabi niso trajni 
nasadi, je predvidena zgornja meja obdavčitve, in sicer 20 evrov 
na hektar, za gozdna pa pet evrov na hektar.

Osnova za obdavčitev bo torej posplošena tržna vrednost nepre-
mičnine, ki jo določi GURS. GURS je vrednost vaše nepremič-
nine ocenil in izračunal na podlagi popisa nepremičnin iz leta 
2006 in na podlagi ustreznega modela vrednotenja za posame-

Izračun višine davka za rezidenčno nepremičnino v vrednosti 250.000 evrov:

Leto Osnova (v % vrednosti) Osnova (v EUR) Davčna stopnja Formula za izračun Davek (v EUR)

2014 80 200.000 0,15 (200.000 x0,15)/100 300

2015 90 225.000 0,15 (225.000 x0,15)/100 337,5

2016 100 250.000 0,15 (250.000 x0,15)/100 375

Primerjava vrednosti nepremičnine po modelu vrednotenja za hiše

Opis nepremičnine

Dejanska raba: enodružinska hiša 1110001, neto tlorisna površina: 230 m2, upora-
bna površina: 120 m2, leto obnove oken: 2007, ogrevanje: centralno; vodovod: da, 
kanalizacija: ne, elektrika: da, leto izgradnje: 1980, leto obnove fasade: 2006, 
vplivno območje: cesta II reda 50 m, parcela površine: 900 m2

Občina Podkraj (Velenje) Trzin

Vrednost nepremičnine 86.067 evrov 237.394 evrov

Odstotek vrednosti epremičnine v Trzinu 36 % 100 %

Novi davek na nepremičnine
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zno kategorijo nepremičnine. Obstajajo namreč različni modeli 
vrednotenja, odvisno od vrste nepremičnine. Za večino občanov 
Trzina je bil tako uporabljen model vrednotenja za hiše, saj v 
občini prevladujejo hiše. Model vrednotenja za hiše je zasnovan 
na načinu primerljivih prodaj. Sestavljen pa je iz vrednostnih cen, 
vrednostnih tabel, točkovnikov, točkovnih razredov ter vredno-
stnih faktorjev za lastnosti dela stavbe, razmerje površin, mate-
rial nosilne konstrukcije ter za oddaljenost od linijskih objektov 
gospodarske javne infrastrukture. Če poenostavimo, je torej za 
izračun vselej osnova referenčna nepremičnina z nekimi splošni-
mi lastnostmi, nadalje pa model iz te reference upošteva velikost 
hiše (neto tlorisna površina, uporabna površina), velikost celo-
tnega zemljišča, dejansko rabo zemljišča, boniteto, opremljenost 
hiše (ogrevanje, vodovod, elektrika, kanalizacija), leto izgradnje 
hiše, leto eventualne obnove hiše, bližino javne infrastrukture itd. 
Izračun je torej zaradi vseh vključenih parametrov razmeroma za-
pleten. Podrobno opisan primer izračuna vrednosti nepremičnin 
po modelu vrednotenja za hiše pa si lahko ogledate na spletni 
strani prostor3.gov.si/zvn/zvn/ZVN.html, kjer je opisan primer 
enodružinske hiše v katastrski občini Podkraj pri Velenju. Za pri-
merjavo lahko omenimo, da bi bila vrednost popolnoma enake 
hiše v občini Trzin trikrat večja od vrednosti nepremičnine v zgo-
raj omenjeni občini.

Veliko pomislekov se poraja pri sistemu vrednotenja nepre-
mičnin. Še več jih je v zvezi s popisom nepremičnin, ki ga je 
GURS opravljal v letu 2006. Porajajo se vprašanja o pravično-
sti ocene vrednotenja. To pa zato, ker je javnost seznanjena z 
nekaterimi zloglasnimi primeri javnih oseb, ki jih novi zakon 
in novi davek ne bo tako zelo udaril po žepu, čeprav je znano, 
da njihovega premoženja ne moremo opisati le z nekaj tisoča-
ki. O tem smo lahko prebirali v 43. številki Reporterja, tudi o 
osebi, ki je bila do nedavnega na čelu pred kratkim propadlega 
velikega gradbenega podjetja. Ta bo morala za svojo razko-
šno vilo plačati zgolj 96 evrov davka na nepremičnine, saj je 
GURS vilo ocenil na 75 tisoč evrov. To samo priča, da zakon o 
davku na nepremičnine morda le ni ustrezno zasnovan in da bi 
ga bilo potrebno dodatno preoblikovati. Velik kamen spotike 
je tudi, da zakon za zdaj predvideva, da se je mogoče pritožiti 
zaradi napačnih podatkov, ne pa tudi zaradi načina vrednote-
nja nepremičnine. To pomeni, da je mogoča le pritožba zaradi 
napačnih podatkov, ne pa tudi za ocenjene vrednosti. Oceno 
vrednosti torej ne moremo izpodbijati niti s sodnim cenilcem. 
Zaradi vsega tega in številnih nasprotovanj kaže, da se bo pra-
va razprava in bitka o novem davku šele začela.

Avtor: Aleš Volgemut

Pismo bralca

Če bi mi takrat, ko smo šli na referendum za samostojno obči-
no Trzin, nekdo dejal, da bo čez petnajst let trzinski župan brez 
upravičenega razloga predlagal Občinskemu svetu občine Trzin 
podražitev komunalnih storitev za sto odstotkov, bi se mi to zdelo 
neverjetno.

Po petnajstih letih goljufanja v naši državi na vseh nivojih in stra-
hu zaradi ekonomskega preživetja pa smo ljudje vedno bolj oto-
peli. Vedno bolj spominjamo na kužka, ki ga gospodar pretepa. 
Saj poznate tisto šalo, ko gospodar pretepa svojega psa, pa ga 
sosed vpraša, zakaj ga pretepa. Gospodar mu odvrne, da pač dela 
psu veselje. Sosed se čudi, kako lahko dela psu veselje, če ga 
tepe. Gospodar mu odgovori, da on pač ne ve, kako bo pes vesel, 
ko ga bo nehal tepsti.

Vstaja ljudstva, ki smo jo doživeli lansko leto, je žal samo en 
dokaz več o razpadanju naše države. V naši državi politika in 
njeno zakulisje celo urejata, kdaj bo ljudstvo vstalo proti njej. V 
drugih državah je vstaja ljudstva resna stvar, pri nas pa je le igra 
enih oblastnikov proti drugim oblastnikom. Ostaja nam samo še 
mahanje z repom.

Velik del odgovornosti za katastrofalno vodenje na državni in lo-
kalni ravni nosijo mediji. Kako pa naj mediji (novinarji) pišejo 
proti svojim gospodarjem? Pri nas je politika prepletena z razni-
mi lobiji, ustrojena tako, da obvladuje vse pore našega življenja. 
Obvladuje tako medije, banke kot podjetja v državni lasti, pri 
tem državnem koritu pa politiki in njihovi podporniki iščejo svo-
je osebne koristi, ne pa dobrobiti za državo oziroma občino na 
lokalni ravni.

Kako naj urednik občinskega glasila piše proti županu, pa naj ta 
vodi še tako sporne zadeve? Če bo urednik nasprotoval županovi 
politiki, bo to urednikov poslednji mandat pod  tistim županom. 
Pod še večjim županovim pritiskom kot urednik so občinski svetni-
ki, ki podpirajo župana in so običajno v večini v občinskem svetu.

Ne verjamem, da so občinski svetniki  v Trzinu, ki sestavljajo žu-
panovo koalicijo, prepričani, da je več kot stoodstotna podražitev 

vode upravičena, pa vendar so brez glasnih pomislekov potrdili 
tako podražitev. Bojijo se županove zamere, za svoj lastni interes 
so mirno pripravljeni žrtvovati interes občanov, ki so jih izvolili. 
Več kot očitno je, da je demokracija v naši državi tako na državni 
kot občinski ravni zašla v slepo ulico.

Ko so občinski svetniki potrdili neupravičeno podražitev, pa so 
ogoljufali občane Trzina, mar ne? Ne vem, kako bi temu lahko 
drugače rekli. Toda v vrtincu norega dogajanja v naši državi se 
to zdi nepomembno, čeprav bo podražitev za posamezno gospo-
dinjstvo znašala pri celotni podražitvi več kot dvesto evrov na 
leto. Tudi do sedaj Javno podjetje Prodnik, ki izvaja komunalne 
storitve, ni imelo izgub, ampak dobičke. Zakaj bodo torej vzeli 
več kot dvesto evrov na gospodinjstvo v enem letu, tega ne vemo. 
Županu se ne zdi vredno, da bi sklical zbor občanov in to razložil 
občanom Trzina.

Opozicija v občinskem svetu se je uprla tej neupravičeni podraži-
tvi. Zbrala je potrebno število podpisov občanov Trzina in vložila 
zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, na 
katerem bi občani Trzina odločali o podražitvi komunalnih stori-
tev v Trzinu. Župan je to zahtevo zavrnil. Skliče naj zbor občanov 
in občanom, ki so podpisani pod zahtevo za referendum, to poja-
sni, mislim, da bo to zanimalo tudi  ostale občane. Občani Trzina 
to upravičeno pričakujemo.

Opozicijskim svetnikom je preostala samo še pritožba na Uprav-
no sodišče. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo. Sedaj je v teku 
pritožba na Višje sodišče. Če bo sodni proces trajal do lokalnih 
volitev naslednjega leta, obstaja upanje, da bo naslednji župan 
razveljavil zavrnitev referenduma sedanjega župana. Slišati je, da 
sedanji župan na prihodnjih volitvah ne bo kandidiral.

Z županovo zavrnitvijo referenduma o neupravičeni podražitvi 
komunalnih storitev smo bili občani v tej zadevi že drugič ogo-
ljufani. Ustavna pravica do referenduma je za občane Trzina bolj 
kot ne mrtva črka na papirju.

Župani so v naši državi res carji.

Peter  Kralj  
Lista Za zeleni Trzin

Goljufanje občanov Trzina
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1.

Javno se razgrneta: 

- Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče, ki ga je aprila 2013 
izdelalo podjetje Atelje Arkus, arhitektura, oblikovanje, d. o. 
o., Perovo 26, 1241 Kamnik

 in
- Okoljsko poročilo za OPPN za območje CT 5/1 Brodišče, ki 

ga je oktobra 2013 izdelalo podjetje Ipsum, okoljske investi-
cije, d. o. o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale.

2.

Gradivo pod točko št. 1 bo javno razgrnjeno 33 dni, in sicer od 
vključno 30. decembra 2013 do vključno 31. januarja 2014 v 
prostorih Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, vsak uradni 
dan v času uradnih ur Občine Trzin, in v prostorih Centra Ivana 
Hribarja (CIH), Ljubljanska 12 f, 1236 Trzin, in to vsak dan zno-
traj delovnih ur informatork pri informacijskem pultu. Na tej loka-
ciji niso na razpolago uradni delavci Občine Trzin za tolmačenje 
razgrnjenega gradiva.

3.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava raz-
grnjenega gradiva, ki bo v sredo, 22. januarja 2014, ob 17. uri v 
prostorih KUD-a, Mengeška 9, 1236 Trzin.

4.
Gradivo pod točko št. 1 bo v času javne razgrnitve dostopno tudi 
na spletnem naslovu http://www.trzin.si.

5.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeno gradivo 
podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in pre-
dloge lahko do konca javne razgrnitve podajo kot zapis v Knjigo 
pripomb in predlogov na obeh mestih javne razgrnitve ali po-
šljejo na naslov Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin. Ustno 
lahko pripombe in predloge podajo le na javni obravnavi.

Občina Trzin bo preučila pripombe in predloge javnosti in do 
njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine 
Trzin http://www.trzin.si/ in na oglasni deski na sedežu Občine 
Trzin.

Številka: 3500-5/2011  Župan Občine Trzin
Datum:  3. december 2013  Anton Peršak, l. r.

V prejšnji številki Odseva smo nerodno napisali vestičko o novi 
brvi preko potoka na obronku Mlak. Nekateri so razumeli, da je 
brv na pobudo občinskega svetnika Romea Podlogarja končno 
dala popraviti Občina, vendar so za brv zaslužni oče in sinova s 
Kidričeve ulice. Z Občine so namreč sporočili, da gre za zemlji-
šče, ki  ni v občinski lasti, zato tam nimajo pristojnosti, odločni 
možje pa so stvar vzeli kar v svoje roke in postavili novo brv tam, 
kjer je bil že dolgo prehod preko potoka v gozd. Na sprehajalnih 
poteh po trzinskem gozdu bi potrebovali še kakšno takšno udar-
niško akcijo. 

Pojasnilo in opravičilo

Javno naznanilo
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje CT 5/1 Brodišče

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je objavi-
la že tretji javni poziv Podjetno v svet podjetništva, s katerim želi-
jo spodbuditi podjetništvo med mlajšimi brezposelnimi osebami 
ter spodbuditi odpiranje novih delovnih mest. V projekt želijo 
vključiti deset visoko izobraženih brezposelnih mladih s stalnim 
bivališčem v Ljubljanski urbani regiji. Projekt nudi skupinska in 
individualna podjetniška usposabljanja zunanjih strokovnjakov, 

pomoč notranjih in zunanjih mentorjev pri uresničevanju poslov-
ne ideje, timsko delo, mreženje s podjetniki, praktične podjetni-
ške izkušnje, 4-mesečno zaposlitev na RRA LUR z minimalno 
plačo in vsemi pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, 
delo v spodbudnem podjetniškem okolju z opremljenimi poslov-
nimi prostori in vso potrebno infrastrukturo. 

Rok za prijavo na javni poziv je do 27. decembra, kontaktna ose-
ba, ki nudi vse dodatne informacije, pa je mag. Liljana Drevenšek 
(liljana.drevensek@ljubljana.si, tel.: 01 306 19 19). 

Podjetno v svet podjetništva
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Glej ga, zlomka, in že je leto naokoli! Sodeč po vremenu v prvi 
polovici zadnjega meseca, se letos ni kaj dosti dogajalo, ena sama 
suša s suhimi kravami. Ali pač? V Trzinu morda res ni toliko ti-
stega, kar se lahko pokaže, sicer pa se moramo vprašati, ali so 
edino, kar šteje, novi metri asfalta, hišni zidovi, ostrešja, svetilke, 
na novo zasajena drevesa, otroška igrala in še kaj drugega, mate-
rialnega, oziroma – kot bi rekli filozofi – opredmetenega. Seve-
da bi se dalo marsikaj urediti še bolje, hitreje, ustrezneje, a časi 
pač niso naklonjeni  velikopoteznim športnim dvoranam, temveč 
manjšim »draguljem«, na katere ne bi smeli le čakati, temveč tudi 
sami postoriti kaj za to, da bi jih imeli oziroma pokazali. Za to pa 
je potreben premik v naših glavah, kjer pa je – roko na srce – vse 
skupaj včasih zelo težko premakniti. Karte so že nekaj časa pre-
mešane, a vendarle se bodo lahko že naslednje leto na novo, a le, 
če boste sodelovali pri tem tudi vi. Da se bliža volilno leto, smo 
lahko opazili tudi ob zaključku del, natančneje med zaljšanjem 
Ljubljanske ceste, saj so zasvetile novoletne luči pred tistimi na 
novih drogovih na južni strani »trzinske avenije«. Pri vsem skupaj 
je bilo verjetno tudi nekaj praktičnega; morda bi nam v teh časih 
pomagalo, če bi nam razsvetljevale temo vse leto in bi razsvetlilo 
še kakšnega od trzinskih svet(il)nikov? Čas je za »kdo bo s kom/
čim in kje ter kako«, »kdo bo koga in kdo je komu«. To se gredo le 
še naši odločevalci, pri čemer jih ne gre posnemati!   

Pred koncem leta polagamo raznovrstne račune, in tudi letos ni 
nič drugače. V dneh, ko nastaja tale prispevek, čakamo na objavo 
rezultatov stresnih testov naših bank. Mi se ob tem prav nič ne 
tresemo, vse več pa je med ljudmi stresa in nestrpnosti. Prav zato 
ne smemo pozabiti letošnjega leta – številka 13 pač ne more biti 

kriva za vse – takšno leto se namreč ne bi smelo podaljšati in še 
manj ponoviti! Tudi Trzinci bi morali še bolj strniti svoje vrste ter 
si povrniti medsebojno zaupanje in vero vase ter v sočloveka. V 
letu, ki prihaja, je čas za to, da se od sebe vsaj občasno obrnemo 
tudi k drugemu, od svojega k skupnemu. V našem prijetnem kraju 
je vendarle toliko zanimivih, delavnih in sposobnih ljudi, na ka-
tere smo lahko ponosni, da smo njihovi sosedje, in tudi obratno. 
Da so tudi oni veseli in ponosni ob dejstvu, da smo mi njihovi 
sosedje. Vremenski idealizem je seveda težko prenesti iz atmos-
fere v »homosfero«, vendarle pa tudi za vreme velja, da smo pred 
njim vsi enaki. Vremenski »obsedenci« pogosto iščemo odgovore 
v prvi sferi, bolj oddaljeni, čeprav jih pogosteje najdemo v drugi, 
ki jo imamo pred nosom.     

Spet me je zaneslo drugam, namesto da bi se držal vremenskih 
tem. Sicer pa – ali ste sploh opazili, kdaj smo prešli iz listopada 
v gruden, še več, da smo že na začetku zadnje tretjine decembra 
oziroma na koncu letošnjega leta? Kdor ni opazil v vsakodnev-
nem dogajanju, je vsaj pri vremenu, saj smo že skoraj ves decem-
ber »na suhem«. Morda pa bo letos vsaj padavinska »božičnica«, 
službene smo se odvadili že pred leti. Še za hip se pomudimo pri 
minulem novembru oziroma zadnjem članu jesenskega meteoro-
loškega trojčka. Bil je mesec s pogostimi padavinami in posledič-
no veliko oblačnosti ter z bolj malo sonca. Ponekod na vzhodu 
države je padla nadpovprečna količina padavin. Temperature so 
bile v mejah pričakovanih, le na koncu meseca se je vreme ustali-
lo in občutno ohladilo, šele 26. novembra smo dobili prvo slano. 
Dan pred Martinovim (11. novembra) smo tudi pri nas občutili 
karavanški fen, ki pa ni povzročil večje škode. November se je 

Vremena Kranjcem bodo znova se zjasnila   

Vedno in povsod le sami in navzgor – v gorah pa tudi skupaj in 
navzdol (Foto: T. M.)

Naj bo leto, ki prihaja (de-)belo toliko, da bodo zdržale tudi naše 
strehe. (Foto: T. M.)

POSTAJA Padavine novembra 2013
(v mm oz. l/m2)

Izbrani vremenski podatki za november 2013: 
Povprečna dnevna temperatura zraka v Ljubljani. Vir: ARSO

Radomlje 150

Moste pri Komendi 159

Domžale 167

Trzin 174

Letališče Brnik 184

Ljubljana Bežigrad 208

Grosuplje 218

Vrhnika 253

Brezje pri Tržiču 254

Preglednica: Padavine in izbrani vremenski podatki za november 2013 na širšem območju Ljubljanske kotline (Viri: ARSO, Slovenski meteorološki 
forum, Vremenski forum ZEVS, trzinski Vremenko)
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Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, 
tisoč in tisoč zvezd je med nami, 
da gre po svetu – rama ob rami,
svetloba z nami.
Vse teče, teče in se stiša v tišino,
samo hiša, v kateri duh biva, 
je neminljiva.
                           (Tone Pavček)

Svetloba se mora utrniti, da spoznamo, kako nam je potreb-
na. Telo je v krempljih trenutka, duša v rokah večnosti. De-
lajte in molite, kajti ne veste dneva ne ure kdaj pride gospod.

Z A H V A L A

 ANTONIJA MUŠIČ 
1927 - 2013

Najlepše se zahvaljujemo ose-
bju Doma starejših občanov 
Mengeš, zdravnici dr. Kozini, 
sestri Vandi, urgentni ekipi ZD 
Domžale, dr. Branki Kante So-
tošek in sestri iz ambulante Tr-
zin, UKC Ljubljana.

Hvala Adi Lovše za lep poslo-
vilni govor, gospodu župniku 
dr. Dolencu za lepo opravljen 
obred, Godbi Mengeš, troben-
taču za zaigrano žalostinko, ga-
silcem, pevcem, praporščakom 
in vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti. Hvala vsem, 

ki ste jo obiskovali in ji lepšali dneve. 

Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
                                       

Vsi njeni

Ob boleči in prerani izgubi 
moje drage mamice

TEODORE KMETIČ
po domače Boštjanove Dorce 

se iskreno zahvaljujem vsem, 
ki so jo spremili na njeni zadnji 
poti, darovali cvetje, sveče  in 
tople besede. Še posebno se 
zahvaljujem Društvu invalidov 
Domžale, Gasilskemu društvu  
Trzin, Društvu upokojencev 
Žerjavčki Trzin in Občini Tr-
zin.                                                       

Hči Bojana z družino

Zahvala za odprta srca

Pater Pedro Opeka je zapisal: »Duh se bogati s tem, kar pre-
jema, srce pa s tem, kar daje!«

Hvala vsem, ki ste v letošnjem letu odprli svoja srca za po-
trebne v Trzinu. S podarjenim ste dali delček sebe, in to je 
tisti svetli žarek, ki prejemnikom pove, da niso sami, in jim 
daje novo upanje. 

Zahvaljujemo se tudi zaposlenim v Mercatorju Trzin, ki v 
trgovini skrbijo za darove v košarici Karitasa. 

Vsem občanom Trzina želimo lep adventni in božični čas, 
veselo  praznovanje, v letu 2014 pa miru in obilo osebnega 
zadovoljstva in poslovnih uspehov!

Župnijski Karitas Trzin

Spoštovani!

Za družine v stiski iščemo ohranjeno otroško opremo (igra-
če, vozičke, otroške stolčke ...), otroško obutev (od št. 20 
naprej), otroška oblačila (od št. 92 naprej), oprana in čista 
moška in ženska oblačila. Za podarjene stvari se vam že v 
naprej zahvaljujemo.

Za dodatne informacije se obrnite na tel.: 031 895 666.

Napovednik TD Kanja

29. decembra 2013 bo ob 11. uri v cerkvi sv. Florijana v 
Trzinu božično-novoletni koncert. Nastopal bo moški pevski 
zbor iz Radomelj. 

Od 29. januarja 2014 do 2. februarja 2014 se bo na Gospo-
darskem razstavišču Ljubljana na sejmu Turizem in prosti 
čas predstavila tudi Občina Trzin.

sicer začel s sončnim vremenom, nato pa so prevladovali oblačni 
dnevi. Tudi padavine so bile pogoste, obilne pa predvsem v prvi 
in zadnji dekadi. 

Povprečna temperatura zraka je bila povsod precej nad dolgole-
tnim povprečjem, odklon od dolgoletnega povprečja je bil tudi 
v naših krajih več kot 3 stopinje Celzija. Sončnega vremena je 
povsod primanjkovalo, tudi pri nas, a lahko zapišemo, da je večji 
del tega primanjkljaja nadomestil sončen in suh začetek decem-
bra. Moče je bilo skoraj enkrat več, kot smo vajeni, in ponekod 
po državi ni dosti manjkalo do večjih poplav. V Trzinu smo dobili 
v 17 padavinskih dneh (le dva sta bila meglena in štirje »slani« …) 
kar 174 litrov padavin, letos pa že več kot 1250 mm/m2. Videti je, 
da bomo letos vsaj padavinsko povprečni, če nam že gospodarska 
rast ne gre ravno najbolje od rok. Na koncu nam spet ne preosta-

ne drugega, kot da si zapojemo tisto znano pesmico z refrenom 
»Saj po novem letu boljše bo«. Do takrat se bo proti večeru le 
še nekajkrat, in to prav vsak dan ter postopoma, stemnilo do ni-
žin, zato nimate več prav veliko časa za prednovoletni premislek. 
Tule je nekaj izhodišč, ki bodo morda prevetrila oblačne glave, 
da bo v njih spet več sonca:

Ni srečen tisti, ki ima vsega dosti, temveč tisti, ki malo potrebuje.  
Vzemite si čas za prijatelje, da vam čas ne bo vzel prijateljev. 
Zmožnost, da smo brez velike sreče srečni, je osnovna umetnost ži-
vljenja.

Lepo se imejte tudi v letu 2014.

Trzinčanov Miha, občinski vremenski svetnik 
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Glasilo občine Trzin

TUKAJ JE LAHKO
VAŠ OGLAS

OS X Mavericks v slovenščini.

(232 strani, 29,90 €)

Naročila in informacije na www.strancar.com. 
Na voljo tudi v vseh bolje 
založenih knjigarnah in 
spletnih trgovinah.




