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V NOVEMBRU IN DECEMBRU VAM
PONUJAMO NASLEDNJE UGODNOSTI

NARAVNA ZAŠČITA DIHALNIH POTI ZA OTROKE

APROSAN Žvečljive tablete: čisti propolis z gozdnimi sadeži

- vsak ponedeljek in torek Vam nudimo 10% popust na vse storitve
- vsak 5. obisk salona Vam prinese 20% popusta na izbrano storitev
(4 predhodne storitve plačate po normalni ceni, na 5. storitev
priznamo popust)
- ob nakupu izdelkov našega prodajnega programa nad 50€, Vam
priznamo 10% popust na katerekoli storitve v našem salonu
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!

Čudežna moč narave, na voljo v lekarnah
in specializiranih prodajalnah!

www.difar.si

VABLJENI!

info@difar.si

Že 47.000 bralcev!
Rastemo z vami!
28.000 brezplačnih izvodov v vseh gospodinjstvih
v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda
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Uvodnik

Zimska jutra
Čeprav jih vse prepogosto prespim, vem,
da so jutra lepa. Kadar mi uspe, z veseljem
opazujem porajanje novega dne. Svetloba je takrat bolj mehka, tišina boža ušesa
in mladi dan prinaša nova pričakovanja.
Sence se razblinjajo in barve, vse še sveže, so na zmagovitem pohodu. Tudi začetek leta je podoben rojstvu dneva. Po hrupnem, kar napornem decembru se počasi,
še malo zaspano, usmerjamo k novim nalogam, k izpolnjevanju ciljev, ki smo si jih
mogoče zadali ob koncu prejšnjega leta.
Vse je še nekako umirjeno, počasno, a prvi
znanilci živahnejšega delovanja so že na
nogah in napovedujejo, da bo šlo kmalu
zares. Dnevi se v januarju že začno daljšati, vse več je svetlobe in počasi se pripravljamo na resnejše izzive. Zima še kraljuje,
a vseeno že opažamo prve napovedi, da
se ji čas izteka.
Tudi v naši občini bi morali opažati vse več
znakov uspešnega vživljanja v novo leto,
žal pa nekateri znaki nakazujejo, da bo letošnja »zima« dolga. Trzinska društva se
sicer že pripravljajo na občne zbore in začenjajo z novimi programi. Prvi so, že po
tradiciji, s svojim največjim tekmovanjem
začeli strelci. Tudi smučarji imajo zdaj dosti dela, saj je zima njihov najpomembnejši čas, drugi pa se bolj ali manj prilagajajo
razmeram. Tudi na Občini zatrjujejo, da že
delajo s polno paro, a že površen pogled
pokaže, da od volitev dalje naše občinsko
vodstvo deluje nekoliko razglašeno. Jez
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med vodilno skupino izbrancev in opozicijo se vse bolj poglablja. Za zdaj ni usodno, vendar to ni dobro za občino, za vse
nas. Naši izvoljeni predstavniki bi se morali zavedati, da so dobili mandat, da po
najboljših močeh skupno delujejo v dobrobit vseh. Kot zdaj kaže, pa bodo precej
energije namenjali medsebojni vojni, ki
je nepotrebna, in bo ovirala reševanje resničnih težav in problemov občine, tistim,
ki se zapletajo v preigravanja in metanje
polen drug drugemu pod noge, pa bo prinesla noči brez spanja, čire na želodcih in
podočnjake pod neprespanimi očmi.

Potrebno je dogovarjanje
Rešitev je v upoštevanju različnih mnenj,
kompromisih in predvsem v dogovarjanju. Vprašanje je, kolikšna je pripravljenost na to, še zlasti, ker je včasih slišati ali
brati kar sovražne puščice, ki si jih izmenjujeta obe strani. Vem, da je demokracija naporna stvar in da tudi Periklejeva demokracija ni bila za vse, vseeno pa bi vsi
morali izhajati iz le ene misli: KAJ JE NAJBOLJŠE ZA TRZIN.
Vsi bi se morali zavedati, da so dobili mandat, da delajo po svojih najboljših močeh
tisto, kar je najboljše za našo občino. Čustveni prepiri, žaljivke, onemogočanje
drug drugega to zagotovo ni. K sreči v
trzinskem primeru stvari še niso šle tako
daleč in vsi mostovi verjetno tudi še niso
podrti. Že stari narodi, od Džingiskana do
Rimljanov, so uporabljali prispodobo enotne moči – butarico puščic. Eno puščico je
mogoče z lahkoto zlomiti, ko so povezane
v šop, pa je to precej težje. Tudi za izvoljene v občinskem svetu bi bilo lepo, če bi se
zavedali te resnice in bi jo skušali udejanjiti v občinski politiki.

Iskanje najboljše rešitve
Pohvalno je, da ne razmišljamo vsi enako. Več glav več ve. Ni ene same zveličavne resnice. Treba je slišati vse argumente
in tudi pretehtati vse. Prevlada naj tista
rešitev, ki je boljša za vse. Včasih se je zaradi skupnosti dobro odreči tudi na videz lepim rešitvam, ki pa nimajo enotne
podpore in bi bile, več ali manj, koristne
predvsem za nekatere. Neredko je pot do
kompromisov dolga, a jo je treba prehoditi. Argumenti s pozicije moči niso prava rešitev, žal pa v našem, slovenskem
primeru tudi ne zatekanje k pravici v t.i.
pravni državi. Na škodo vseh Slovencev
žal tam ni vedno rešitve. Naša zakonodaja
je tako nedorečena, tako luknjasta, da še
dolgo ne bomo pravna država. Tega bi se
morali v vodstvu občine zavedati in prav
zato bi enotna ocena, enotno iskanje najboljše, po možnosti zakonite poti bila lah-

ko uspešna formula v času, ko nam državni parlament vsako sezono ponudi nove
nedodelane zakone.
Trzin je premajhna občina, da bi se strankarsko ali po listah ločevali. Ni nas toliko,
da ne bi mogli naši vodilni sesti za eno
mizo in se pošteno dogovoriti. Volitve so
za nami, do naslednjih pa je še daleč. Treba bi bilo zakopati bojne sekire in začeti
tekmovati v tem, kdo bo dal večji, boljši
in lepši prispevek k blaginji vseh, ne pa v
tem, kdo bo koga bolj učinkovito »povozil«.
To, da je Trzin uvrščen na prvo mesto med
slovenskimi občinami po razvitosti, nam
je lahko v vzpodbudo. Lahko bi bili tudi
vzgled, kako znamo potisniti v stran malenkosti, ki iz vesolja niso vidne, in sodelovati, ko gre za skupno dobro. Gospodarske, še zlasti pa politične razmere v državi
še niso takšne, da bi občinam napovedovale lažje delo. Denar bo še bolj drag in
le s skupnimi močmi ga bomo v občini lahko zbrali toliko, da bomo uresničili
vsaj del obljub, ki jih je bilo slišati v času
predvolilne kampanje. Prav bi bilo, če bi
v odločanje v občinskem svetu vnesli več
pozitivnega naboja, več upoštevanja in
spoštovanja drug drugega, bojevitost pa
bi morali usmerjati v premagovanje ovir
pri razvoju občine.
Urednik

Gradivo za
februarsko
številko
oddajte
do

5.
februarja

2011

Slika na naslovnici:
Januarski začetki
Foto: Andrej Nemec
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na in organizirana, oziroma zakaj so bile
ustanovljene občine.

Obnova lokalne samouprave
po l. 1994

Zakaj lokalna
samouprava
Od občinskih volitev (10. oktobra smo volili člane občinskega sveta in, ravno tako,
10. oktobra - prvi krog in potem še 24. oktobra – drugi krog župane) bodo kmalu
minili trije meseci, vendar se vzdušje tudi
v Občini Trzin še ni pomirilo.
Razlogi za to so različni, vendar podpisani ne želim izkoriščati priložnosti, ki mi
jo nudi ta rubrika v občinskem glasilu, za
razpravljanje o teh razlogih za zdrahe. Bolj
pomembno se mi zdi ponovno odgovoriti na vprašanja, ki se tudi tokrat, kot običajno po volitvah, postavljajo v zvezi s pristojnostmi in nalogami Občine.
V zvezi s tem se v času pred in po volitvah
vedno pojavljajo pričakovanja (pri volivcih)
in, kar je bolj vprašljivo, obljube (kandidatov), za katere pogosto ni nikakršne podlage in prav zato takšne obljube potem povzročajo nezadovoljstvo pri ljudeh, ker jih ni
mogoče uresničiti, ali zamere do izvoljenih
županov in članov občinskih svetov, češ da
tega ali onega preprosto ne želijo narediti ipd. Nekaj tega seveda ob slehernih volitvah in po njih opazimo tudi v Trzinu.
Zato je najbrž prav, da vsake toliko časa
obnovimo svoje vedenje o tem, zakaj je
(bila) lokalna samouprava sploh uvede-

Poziv

TURISTIČNO DRUŠTVO KANJA POZIVA
OBČANKE IN OBČANE, da sporoče bodisi društvu ali Medobčinskemu muzeju Kamnik, če doma še hranijo stare razglednice oziroma fotografije Trzina. Ob
odprtju razstave “Trzin na razglednicah
in fotografijah” je mnogo obiskovalcev
izrazilo pripravljenost za izposojo.
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Pri tem razmisleku je treba upoštevati, da
je (bila) v Sloveniji lokalna samouprava,
od katere za zdaj poznamo pri nas samo
občine, ponovno uvedena z Ustavo RS, ki
je bila sprejeta 23. decembra 1991, da je
bilo potem potrebno sprejeti še vse potrebne zakone, tako da so bile občine v
pravem pomenu besede ustanovljene z
zakonom leta 1994 in prve lokalne volitve
izvedene pozno jeseni l. 1994.
Ta dejstva so zelo pomembna tudi za naš
razmislek, kajti potrebno je opozoriti, da
mnogi ljudje, čeprav je minilo že šestnajst
let, še vedno enačijo občine iz časa pred letom 1994 in občine, ustanovljene leta 1994.
Vendar v Sloveniji pred letom 1994 v resnici nismo imeli občin v skladu s konceptom
lokalne samouprave, temveč smo imeli t.i.
»komune« (mnogi rečejo kar »Kardeljeve
komune«), ki so bile neke vrste hibrid. Imele so nekaj pristojnosti in značilnosti občin
kot lokalno samoupravnih skupnosti, imele pa so tudi številne naloge in pristojnosti izpostav države (v veliki meri podobne
nalogam in pristojnostim današnjih upravnih enot) in so potemtakem opravljale nanje delegirane upravne in politične naloge
ter pristojnosti, ki jih mnogi občani še vedno pripisujejo sedanjim občinam in zato
pričakujejo, da bodo te občine sprejemale
odločitve in ukrepe, za katere v resnici že
šestnajst let niso več pristojne, in so potem, kot rečeno, razočarani ali pa mislijo,
da nekdo na Občini preprosto ne želi nečesa narediti, kar bi moral. Isto velja za mnenja ljudi, da Občina še vedno pobira davke,
ki so jih pobirale nekdanje komune, ali da
sprejema odločitve s področja gospodarske politike, in da lahko vpliva na gospodarski razvoj na načine, ki so jih uporabljale nekdanje komune ipd.
Zelo neprimerno je, da tako pogosto mislijo tudi kandidati, ki kandidirajo za mesta v
občinskih svetih ali celo za župane in marsikaj obljubljajo ljudem, zlasti podjetnikom
in podjetjem, česar ni mogoče in ne dovoljeno početi na Občinah in v občinah.

Drugačna družbena ureditev
To, da marsikaj ni mogoče in ne dovoljeno, je razumljivo, kajti živimo v drugačnem družbenem sistemu in redu, in
ravnanja, ki so bila v prejšnjem »družbenoekonomskem« sistemu logična, bi bila
danes nedopustna in nelogična. Še posebej to velja za področje razmerij med
lokalno skupnostjo in gospodarstvom in
gospodarskimi subjekti.
Odločili smo se za kapitalizem in zasebno
lastnino in s tem sprejeli načelo, da morajo biti vsi ključni pogoji za vse gospodarske

subjekte v vsej državi (in vse bolj celo v vsej
EU) enaki, in da v osnovi v okviru iste države ne sme biti različnih pravil, pogojev ali
celo različnih obveznosti za gospodarske
subjekte, saj bi to lahko odločilno vplivalo
na konkurenčnost in v okviru iste države
postavljalo nekatere gospodarske subjekte v privilegiran in druge v deprivilegiran
položaj, kar pa bi bilo v celoti neskladno
z izhodišči tržnega gospodarstva oziroma
kapitalizma. Zato je logično, da občina, kar
zadeva področje gospodarstva, nima praktično nobenih pristojnosti in da lahko res
zelo malo vpliva na pogoje gospodarjenja;
razen na enem, morda dveh področjih.
Občina lahko ustvarja, kot temu rečemo,
ugodne pogoje za naložbe in posredno
vpliva tudi na pogoje za razvoj človeških
virov, če uporabim pojem, ki mi v bistvu
ni všeč; včasih pa bi temu rekli, da lahko
vpliva na dostopnost delovne sile. To lahko zagotavlja na dva načina: 1. z ustrezno
prostorsko politiko in zagotavljanjem dostopnosti komunalne infrastrukture in 2.
z ustrezno poselitveno politiko, s katero
omogoča gospodarskim subjektom, da
dobijo delovno silo iz same občine ali vsaj
iz bližnjih krajev, kar zmanjšuje stroške in
vpliva na storilnost zaposlenih.
To pa je pravzaprav vse. In če na tem mestu
pristavimo svoj lonček: prepričan sem, da
sta že bivša skupna Občina Domžale in tudi
Občina Trzin ves čas, kar obstoja, prav v teh
pogledih vodili ustrezno politiko, in da tudi
to prispeva k temu, da je Občina Trzina najbolj razvita občina v Sloveniji, Občina Domžale pa tretja najbolj razvita občina.
Prihodnjič pa še nekaj besed o bolj obsežnih in ključnih pristojnostih občin.
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.
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Pogovor z županom občine Trzin g. Antonom Peršakom

Občina deluje s polno paro
Vstopili smo v novo leto, že kar nekaj časa nazaj so bile volitve, občina bi morala zdaj delovati z vso paro, a v občinskem
svetu stvari ne potekajo tako, kot bi želeli. Kako si prizadevate, da bi našli skupno besedo z opozicijo? Zakaj se tokrat niste odločili za kolegij občinskega sveta?
Kar mene zadeva, občina deluje s polno paro. Občinska uprava
opravlja svoje delo tako kot vedno in tako kot mora. Tudi sam
opravljam svoje delo tako kot vedno. Občinski svet se je po volitvah že sestal na treh sejah; na dveh zato, da je opravil nujne postopke v zvezi s konstituiranjem, na tretji pa je že obravnaval vrsto
aktov, sklepov in pravilnikov, predvsem pa predlog proračuna za
leto 2011 in leto 2012, kar je vsekakor več, kot je to uspelo občinskim svetom v številnih drugih občinah. Res je, da pet svetnikov
oz. tri svetniške skupine samo delno sodelujejo v delu občinskega sveta. Doslej so v glavnem predlagali umik posameznih točk z
dnevnega reda ali kaj podobnega, kar bi podaljšalo postopke. Na
zadnji seji so, razen tega, da so postavili nekaj vprašanj v okviru
točke Vprašanja in pobude občinskih svetnikov in na kratko sodelovali v razpravah še pri dveh, treh točkah, če je bilo mogoče
izreči kak očitek na račun župana, ves čas samo molčali in niso
glasovali niti za predlagane sklepe niti proti. A ne glede na njihove razloge, ki vsaj meni niso docela jasni, njihovo ravnanje daje
vtis, da gre predvsem za to, da bi ovirali ali celo preprečevali učinkovito delovanje občinskega sveta in potem prepričevali občane,
da sta župan in večina v občinskem svetu neučinkovita. Kako naj
drugače razumem, da sploh niso predlagali kandidatov, ki naj bi
zastopali njihove svetniške skupine v delovnih telesih občinskega sveta, zdaj pa oporekajo temu, da so druge svetniške skupine
v skladu s poslovnikom svoje kandidate predlagale, da je večina
v občinskem svetu te kandidate potrdila kot člane delovnih teles,
in da delovna telesa, čeprav ne v polni zasedbi, lahko delujejo?
Skratka, možnosti za dialog so, vendar ne pod pogojem, da bo
manjšina diktirala večini, kaj sme in česa ne sme.
Glede kolegija občinskega sveta pa je treba vedeti, da je to organ, ki ga župan v skladu s Poslovnikom občinskega sveta lahko
ustanovi in skliče ali tudi ne. Poslovnik torej predvideva, da župan oceni, ali je to smiselno ali ne. Namen kolegija naj bi bil predvsem predhodno usklajevanje stališč v zvezi s točkami dnevnih
redov sej občinskega sveta. V preteklosti se je pokazalo, zlasti v
zadnjem mandatu pred volitvami, da kolegij ni izpolnil pričakovanj, saj se svetniške skupine niso držale dogovorov, doseženih
na sejah kolegija. Tudi prvi sestanek vseh izvoljenih svetnikov v
novi sestavi me je že prepričal, da posamezne skupine niso za dogovarjanje, in da zelo ostro nasprotujejo vsem predlogom, vztrajajo pri formalizmih ipd. Zato ocenjujem, da sklicevanje kolegija
ne bi imelo smisla.
Na finančnem ministrstvu trdijo, da kljub krizi občine zdaj iz
različnih naslovov pravzaprav dobijo več denarja kot prej. Ali
to drži tudi za Trzin?
Mislim, da to ne drži. Ne samo za Občino Trzin, tudi drugače ne.
Dohodki prebivalstva so v teh letih krize nižji in zato so tudi prihodki iz naslova dohodnine nižji; tako za državo kot za občine.
Tudi viri drugih prihodkov občin so vsaj deloma presahnili (manj
se gradi, zato je manj komunalnih prispevkov, manj je prometa z nepremičninami in zato je manj prihodkov iz naslova davka
na promet z nepremičninami ipd.). Ljudje iz MF skušajo ustvariti
vtis, da občine več dobijo na podlagi raznih razpisov, vendar so
se te vrste sredstva morda zvišala za nekaj odstotkov, kar pa ne
nadomešča vseh omenjenih izpadov v zvezi z viri rednega financiranja. Poleg tega je država sredstva iz posameznih evropskih vi-
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rov v celoti usmerila v državne investicije; to velja recimo za pomembne vsote denarja, ki jih Slovenija dobi iz EU za energetsko
sanacijo javnih stavb, od katerih smo si po občinah obetali denar
za energetsko sanacijo šol, vrtcev ipd., a je država ta denar v celoti namenila za sanacijo bolnišnic, domov za starejše ipd. Po drugi
strani pa država, morda celo načrtno, zamuja z že dolgo napovedanimi razpisi, npr za sofinanciranje gradnje vrtcev, ki naj bi bil
objavljen že lani poleti, pa še vedno ni ne duha ne sluha o njem.
Ob sprejemanju proračuna je kar nekaj govora tudi o pridobivanju in razpolaganju z nepremičninskim premoženjem
občine. Koliko zemljišč v občini je v njeni lasti? Našega bralca
tudi zanima, ali občina daje ta zemljišča tudi v najem, in če
jih daje, koliko s tem zasluži?
Občina Trzin je, vsaj na prvi pogled, lastnica velikega števila parcel, vendar je takoj treba dodati, da so mnoge od teh parcel zelo
majhne, povrhu pa gre v glavnem za trase ulic in javnih poti, v
dokajšnji meri tudi za površine javnih parkirišč, nadalje za zemljišča, po katerih potekajo koridorji komunalne infrastrukture (npr.
zeleni pasovi ob ulicah v OIC Trzin in tudi v Mlakah, čeprav je v
Mlakah takih koridorjev že manj in tudi ožji so). Občina je seveda tudi lastnica zelenic, ki so namenjene javni rabi, parkovnih površin, ki jih je žal premalo, površin, na katerih so otroška igrišča,
in površine za šport in rekreacijo; medtem ko stavbnih zemljišč,
ki bi bila takoj zazidljiva, Občina Trzin praktično nima več. Nekaj
malega jih imamo v še nepozidanem delu OIC Trzin, vendar je za
ta del treba še sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, oblikovati gradbene parcele, se pravi opraviti neke vrste komasacijo in zemljišča komunalno opremiti. Občina je tudi lastnica nekaj
gozdnih parcel in kmetijskih zemljišč, ki jih potrebujemo zlasti za
morebitne zamenjave, kadar potrebujemo kakšno manjše zemljišče na kakem drugem kraju. Občina seveda daje svoja zemljišča
tudi v najem; to velja tako za površine v OIC Trzin, ki jih dajemo
v najem predvsem za parkiranje osebnih avtomobilov in tudi za
dele zelenih površin v Mlakah (pretežno ob vrstnih hišah), kjer lastnikom hiš na ta način omogočamo rabo teh zemljišč predvsem
za zelene površine ob hišah, tudi za oblikovanje vrtov v manjšem
obsegu in brez večjih posegov ipd. Zakupnine iz tega naslova nikakor niso nepomemben vir prihodkov naše občine, čeprav niso
visoke. V letu 2010 naj bi znašale okrog 70.000 €.
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Ali je bil tehnični pregled obnovljenega dela Mengeške ceste
že narejen in ali ima ta cesta tudi že uporabno dovoljenje? Ali
mogoče veste, kdaj bo nadaljevanje obnove še preostalega
dela te ceste?
Še enkrat poudarjam, da je Mengeška cesta državna cesta, in da
vse postopke v zvezi z njo vodi Državna direkcija za ceste. Glede
na to, da je v tem primeru šlo za posodobitev in dodatno ureditev ceste in so se dela izvajala kot dela v javno korist in ni bilo
potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja, sam niti ne vem, ali
bo na tej osnovi potrebno za to cesto še enkrat pridobivati uporabno dovoljenje. Po mojem mnenju ne. Je pa tehnični pregled
in v bistvu tehnični prevzem opravljenih del bil izveden prav ta
teden (v sredo, 5. januarja); vodil pa ga je visok uslužbenec DDC.
Bilo je nekaj pripomb; izvajalci bodo morali nekaj napak popraviti. V dveh ali treh primerih ukiniti tudi izvoze s posameznih dvorišč z možnostjo zavijanja v levo, za katere smo se predstavniki
občine v korist in na željo naših občanov zelo borili, vendar so
prevladali argumenti varnosti in avtoriteta predpisov, in to je vse.
Po novem naj bi bilo nekaj sprememb pri načinu sofinanciranja programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij ter
prireditev. Za kakšne spremembe gre?
V letu 2011 bomo, skladno z Zakonom o javnih financah, dokončno prešli na sistem javnih razpisov za vsa sredstva, namenjena za
financiranje dejavnosti društev in sorodnih organizacij. Podobno
kot druge občine smo se tudi v Občini Trzin odločili za postopen
prehod na ta sistem, kajti ta sprememba zahteva veliko predhodnih priprav, sprejem vrste pravilnikov, programov ipd. Potrebno
je bilo vsaj okvirno določiti področja financiranja (npr.: šport, kultura, humanitarne dejavnosti, druge dejavnosti društev…), sprejeti,
kot rečeno, pravilnike ipd. Mi smo že pred leti uvedli ta sistem za
področje športa, na katerem deluje več društev, medtem ko smo
s prehodom na področjih, na katerih smo s proračuna financirali
samo po eno društvo, nekoliko počakali. Tako so ravnale tudi druge občine. Da to ni bilo narobe, priča tudi preprosto dejstvo, da
smo o izvajanju proračuna redno poročali in pošiljali proračune in
zaključne račune na Ministrstvo za finance in v zvezi s tem doslej
še nismo dobili nobene pripombe. V zadnjem času pa je društev še
več in tako tudi možnih prejemnikov sredstev več; poleg tega posamezne organizacije po eni strani opravljajo dejavnosti, ki jim jih
nalaga zakon (npr. Rdeči križ, PGD; veteranske organizacije ipd.), in

jih torej opravljajo po neke vrste javnem pooblastilu, in so za to v
vsakem primeru upravičene do sredstev, po drugi strani pa opravljajo še dodatne dejavnosti, za katere pa je prav, da dobijo sredstva na podlagi javnega razpisa. Vse to so razlogi, da bomo, kot
rečeno, z letošnjim letom v celoti prešli na sistem javnih razpisov,
razen izključno v primerih, ki sem jih navedel.
Katere dejavnosti za mlade bo Občina podprla v času zimskih šolskih počitnic?
Podprli bomo, kot vedno, praviloma vse dejavnosti, ki jih bodo
predlagali Društvo prijateljev mladine in drugi že znani izvajalci
teh dejavnosti.
Veliko naših bralcev nas sprašuje, zakaj tudi Odseva ne tiskamo v celoti v barvah kot večina sosednjih občin. Kaj menite
o tem?
O tem se, kot veste, že nekaj časa pogovarjamo, in kot je znano, nameravamo letos ob razpisu, s katerim bomo skušali pridobiti najbolj ugodnega tiskarja za tiskanje Odseva, med drugim zahtevali
tudi ponudbe za tiskanje dela strani in za tiskanje celotnega Odseva
v barvah, in potem bomo videli, kaj to pomeni. Sam menim, da je
najbrž res, da bi bilo vsaj za nekatere fotografije v Odsevu dobro, če
bi bile barvne, hkrati pa menim, da je namen Odseva predvsem informiranje, in da časnik te vrste ni tako zelo odvisen od zunanje podobe (pisanosti), saj bi takšno razmišljanje lahko celo vodilo v smer
koncepta rumenega tiska. Po drugi strani primerjave z drugimi občinskimi časniki niso vedno objektivne. Mi izdamo vsako leto enajst
obsežnih številk Odseva, druge občine praviloma izdajo manj številk
in dostikrat tudi v manjšem obsegu; hkrati je število gospodinjstev v
Občini Trzin relativno nizko in zato je tudi naklada nizka, kar pomeni,
da vsak izvod primerjalno več stane, itd. Mnoge občine, ki so nam
podobne v tem, da redno izdajajo tovrstne publikacije, torej vsak
mesec ali celo vsakih štirinajst dni, so se odločile za veliko cenejše
koncepte (med drugim občini Domžale in Grosuplje, ki tudi sodita
med razvite občine), številne tako velike občine kot je Občina Trzin,
pa občinskih glasil sploh nimajo, temveč kvečjemu en ali dva biltena
letno. Treba je namreč gledati na to vprašanje celovito: koliko občina
v celoti nameni za informiranje, in v Občini Trzin zagotovo ne namenimo malo; mislim da proporcionalno gledano sodimo med občine,
ki namenijo največ. A, kot rečno, o tem razmišljamo. In če stroški ne
bodo previsoki, bo kmalu prišlo do spremembe.
Vprašanja sem zastavljal Miro Štebe

Dobro so opravili svoje
delo
V decembru so se kar dvakrat izdatneje odprle nebeške zapornice
za sneg in Trzin je dobil kar zajetno pošiljko bele odeje, ki pa se žal
ni obdržala daljši čas. Sneženje je prineslo tudi kar nekaj rekreacije za tiste, ki so morali kidati sneg iz dostopov do svojih domov.
Lahko zapišemo, da so se v obeh primerih zimske službe za urejanje prehodnosti cestišč lepo izkazale, čeprav smo tudi tokrat slišali
kar precej pripomb na to, da »tam pa tam« še ni bilo počiščeno. Še
preden se je snežna odeja odebelila na 10 cm, ko naj bi bil čas, da
začno plužiti, so po glavnih trzinskih cestah tako rekoč vso noč že
plužili z večjimi plugi, že navsezgodaj pa so začeli čistiti pločnike
in stranske poti z manjšimi plugi. Ko smo se pogovarjali z enim od
upravljavcev takšnega pluga, je povedal, da dela neprestano že 14
ur, čakalo pa ga je še kar nekaj ulic. Treba pa je zapisati, da smo, kot
kaže, postali bolj občutljivi, saj so nas že ob sedmi uri zjutraj nekateri klicali in se pritoževali, da pri njih še ni spluženo. Tudi kasneje
so nas nekateri občani opozarjali, da tam in tam še ni nihče skidal
snega. Preverjali smo sami in ugotavljali, da je bila večina najpo-
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membnejših cest in poti zgledno očiščena v sorazmerno kratkem
času, je pa res, da ponekod snega niso odstranili. Ampak, ali niso
naše zahteve včasih že kar pretirane? Včasih se zaradi snega in neočiščenih prehodov niso toliko vznemirjali. Največkrat bi tisti, ki so
bili najglasnejši, lahko tudi sami poprijeli za lopato, lahko pa bi tudi
sprejeli dejstvo, da pozimi pač zapade sneg in da ga ne morejo
povsod očistiti istočasno.

ODSEV

D e lo O b č in ske ga

Poročilo z decembrske seje OS Občine Trzin

Tekoča zadnja lanska in
3. redna seja Občinskega sveta

s v et a

Peršak pojasnil, da je to določeno v skladu
z zakonodajo, ki predvideva, da stranke
delujejo dolgoročno in dlje časa, liste pa
so večinoma dejavne le ob volitvah.

V starem Trzinu promet
po starem
Sledila je točka, pri kateri so v skladu z
voljo občanov starega dela naselja prometno ureditev na Grajski cesti, Habatovi
ulici, Jemčevi cesti in cesti Za hribom spet
vrnili k prometnemu režimu, ki je veljal,
preden so zaradi posodabljanja Mengeške ceste na naštetih ulicah ponekod uvedli enosmerni promet.
Pri naslednji točki dnevnega reda je občinski svet potrdil predlog finančnega načrta
občinskega glasila Odsev. Občinski svetnik Romeo Podlogar je ob tem postavil
nekaj vprašanj, kako se honorirajo posamezni prispevki, še zlasti tisti, ki so po njegovem reklama za župana, med razpravo
pa so se nekateri od svetnikov zavzemali,
da bi preverili, kolikšno podražitev bi pomenil prehod na barvni tisk Odseva.

Dražji občinski davki
Tretja redna seja Občinskega sveta Občine Trzin je imela na dnevnem redu kar 13
točk, med drugim nekaj precej pomembnih, vendar je bila sklenjena presenetljivo
hitro, že po dveh urah in pol. Značilno za
sejo je bilo, da so predstavniki opozicije –
občinski svetniki z list Trzin je naš dom, Za
zeleni Trzin in Trzinci le nekajkrat opozorili na morebitne napake, vendar pri sprejemanju sklepov niso sodelovali, postavili
pa so spet kar precej svetniških vprašanj
in pobud. Že kmalu po začetku seje je
g. župan Anton Peršak udeležence seje
opozoril, da bo moralo poslej delo v občinskem svetu potekati strogo v skladu s
poslovnikom, kar med drugih zahteva prijavo k razpravi, vse predloge za spremembe ali dopolnila sklepov pa je treba predati pisno.

O financiranju športa,
štipendiranju in o kulturi
Članice in člani občinskega sveta so se
najprej lotili sprememb in dopolnitev Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju
programov športa v naši občini. S spremembami naj bi dosegli večjo razumljivost pravilnika, hkrati pa naj bi pravilnik
prilagodili dejanskim razmeram in potrebam. Zdaj je v pravilniku omogočeno tudi
sofinanciranje društev in klubov iz sosednjih občin, v katere so vključeni mlajši občani naše občine, spremembe pa so
narekovale tudi potrebe po sofinanciranju stroškov vadbe vrhunskih športnikov
iz naše občine v drugih občinah.

ODSEV

Dokaj gladko je občinski svet potrdil tudi
spremembe pravilnika o štipendiranju v
naši občini. Tudi s temi spremembami so
poskusili odpraviti nekatere nejasnosti v
pravilniku, predvsem pa so uvedli tudi možnost pridobitve enkratne štipendije za
redni ali izredni doktorski študij, v kolikor
študent dosega nadpovprečne uspehe.
Občina tako podpira odločanje občanov za
pridobivanje najvišjih stopenj izobrazbe.
Tretja točka dnevnega reda je bila obravnava Letnega programa kulture v občini
Trzin. Čeprav je predstavnik liste Trzinci
Frane Mazovec ocenil, da je program nepopolno pripravljen, je občinski svet predlagani program sprejel. Program izhaja iz
obveznosti, ki jih občini nalagata Ustava
in Nacionalni program kulture. Proračunska sredstva pa so po eni strani namenjena programom društev, ki so dejavna na
kulturnem področju (KUD Franca Kotarja,
delno s svojimi programi tudi DU Žerjavčki, TD Kanja, DPM, Društvo za zaščito mladosti in drugi), del sredstev je namenjen
javnim službam na področju kulture (knjižnica, Medobčinski muzej ipd.), del pa kulturnim dogodkom in prireditvam v občini
(Trzinska pomlad, občinske proslave, kulturni večeri ipd.) Ob tem so občinska proračunska sredstva namenjena tudi vzdrževanju lokalnih kulturnih spomenikov.
Pri četrti točki dnevnega reda – Sklep o
višini dotacij političnim strankam za obdobje 2011 – 2014, se je občinski svetnik
liste Za zeleni Trzin, Romeo Podlogar, zavzel, da bi dotacije prejele tudi liste, ki nastopajo v Trzinu, vendar je g. župan Anton

Zaradi razmer na trgu nepremičnin, kjer
naj bi se cene spet začele dvigati, je občinsko vodstvo predlagalo, da naj povprečno
gradbeno ceno za 1m2, povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč ter odškodnin za stavbna zemljišča na območju občine Trzin povišali za
2 %. Predstavniki opozicije so menili, da
se cene ne spreminjajo tako močno in da
podražitev ni potrebna, g. Romeo Podlogar pa je vprašal, ali gre pri tem predlogu
za občinski predlog ali pa je to določeno
z zakonom. Kljub pomislekom je občinski
svet z večino glasov podražitev podprl.
Podobno gladko so udeleženci seje z večino glasov podprli novo določitev vrednosti točke za izračun občinske takse v tem
letu, vrednosti točk za izračun nadomestil
za uporabo zazidanega in nezazidanega
stavnega zemljišča. Vse nove cene bodo
v občinsko blagajno prinesle nekaj več izvirnih dohodkov.

Popravek
V poročilo z 2. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin se nam je v
prejšnji, decembrski številki Odseva
prikradla napaka. Iz zapisanega bi bilo
mogoče sklepati, da je občinski svetnik
liste Za zeleni Trzin g. Romeo Podlogar nasprotoval mandatu predstavnika
LDS-a v Občinskem svetu, vendar to ne
drži. Nasprotoval je mandatom predstavnikov LDS-a v delovnih telesih Občinskega sveta.
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Prva obravnava proračuna
Občinski svet se je nato lotil prve obravnave predloga poračuna občine za to in
naslednjo leto.
Kot je običaj, je v sklopu te točke obravnaval tudi načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
v tem in naslednjem letu ter načrta razvojnih programov za obdobje od leta 2011 do
2015. Predstavniki opozicije so opozorili,
da vse postavke niso jasno opredeljene, še
zlasti pri načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
pa so ocenili, da iz priloženih grafičnih prilog ni dobro razvidno, za katera zemljišča
sploh gre. Ker so vse točke predlaganega
proračuna že obravnavala pristojna delovna telesa Občinskega sveta, je bila razprava sorazmerno hitro zaključena in občinski
svet je predlog v prvi obravnavi potrdil.
Občinski svet je v sklopu te točke tudi sprejel sklep o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino v Trzinu. Po
skrajšanem postopku so omenjeni javni
zavod ukinili. Zavod pravzaprav ni zaživel,
za njegovo delovanje pa bi morali zaposliti vsaj dve osebi, kar bi bilo po oceni občinskega vodstva dražje, kot če bi v okviru
občinske uprave zaposlili osebo, ki bi opravljala pomembnejše naloge zavoda.

Ker Občina še nima letošnjega proračuna,
so članice in člani občinskega sveta potrdili sklep o začasnem financiranju občine
Trzin v obdobju januar – marec 2011.

Veliko vprašanj in pobud
Pri redni točki vseh sej občinskega sveta,
Vprašanja in pobude občinskih svetnikov,
je najprej nekaj zmede povzročilo dejstvo,
da so občinski svetniki odgovore na večino
vprašanj, ki so jih zastavili na prejšnji seji,
dobili šele med gradivom, ko so prišli na
sejo, in si jih niso mogli takoj ogledati, kljub
temu pa so tudi za zadnjo sejo v lanskem
letu pripravili kar precej pobud in vprašanj.
Svetnik liste Za zeleni Trzin, Romeo Podlogar je med drugim zahteval, da naj bi vsa
vprašanja in pobude, ki jih na sejah postavijo občinski svetniki, objavljali v Odsevu,
zahteval je tudi, da naj bi magnetograme
sej občinskega sveta objavljali na spletni
strani Občine, zapisnike vseh sej delovnih
teles pa naj bi prejele vse svetniške skupine. Kar nekaj vprašanj se je nanašalo na
čiščenje snega s pločnikov in po trzinskih
cestah, med zanimivimi pobudami pa je
bila tudi ta, da naj občina ukine parkomate na parkiriščih in namesto njih namesti
table za kratkotrajno parkiranje. Več vprašanj se je nanašalo na možnosti parkiranja
v Trzinu, svetnike opozicije pa je zanimala

tudi hitrost izvajanja investicijskih del, na
primer gradnje mostu proti ŠRC in gradnja
parkirišč na Kidričevi cesti. Zanimivo je bilo
tudi vprašanje ali občina lahko končno uredi sodobno povezavo za kolesarje in pešce
med obrtno cono in ostalim delom Trzina.
Svetnike pa je zanimalo tudi kako občina
subvencionira dijaške vozovnice trzinskim
dijakom, ki se morajo voziti z mestnimi avtobusi v Ljubljani.
Župan in predstavniki občinske uprave
so odgovorili na nekatera od zastavljenih
vprašanj, na preostala pa bodo svetniki
dobili pisne odgovore.
Ob koncu seje so članice in člani Občinskega sveta opravili še nekaj volitev in
imenovanj. V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je Lidijo Babnik
zamenjal Dušan Kostrevc, v Svet Zavoda
Osnovna šola Trzin so imenovali Judito
Šlibar, Marijo Hribar Tekavec in Melito Novak, v Komisijo za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega
varstva v Javnem zavodu OŠ Trzin pa so
imenovali Klavdijo Tretjak in Anico Mušič.
Ker je bila to zadnja seja Občinskega sveta
v letu 2010, je župan ob koncu zaželel vsem
svetnicam in svetnikom uspešno delo v novem letu in jim izročil priložnostna darila.
Miro Štebe

Člani liste »Trzin je naš dom« na ponovoletnem
pohodu na Rašico
Člani liste Trzin je naš dom se radi družimo tudi po volitvah – ne samo na sestankih, kjer premlevamo, kako lahko kar
najbolj koristimo Trzinu in prebivalcem,
ampak imamo radi tudi neformalna druženja. Prav lahko rečemo, da smo postali
dobra druščina.
V nedeljo, 2. januarja, smo se zjutraj zbrali
in se odpravili na pohod na Rašico. Poleg
veselega druženja in potrebnega razgibavanja s hojo smo tudi proslavili rojstni dan
g. Kolenca (našega občinskega svetnika), ki ga praznuje na isti dan kot župan,
g. Peršak, in svetnik in predsednik liste Za
zeleni Trzin, g. Romeo Podlogar.
Najprej smo se ustavili pri mladih drevescih
(v gozdu ob beli cesti), ki smo jih posadili
konec maja, in skupaj preverili, kako so se
prijela. Odločili smo se tudi, da bomo letos
spet ponovili akcijo pogozdovanja in zopet
obogatili naš gozd z novimi mladikami.
Po tem nas je pot peljala naprej na Rašico, pa po Dobenu do trzinskega smučišča, kjer smo opazovali naše najmlajše
smučarje, kako uživajo na snegu. Prav res
je potrebno pohvaliti vse entuziaste, ki s
svojim delom in energijo ohranjajo trzin-
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Deset članov naše liste »Trzin je naš dom« in en manjši pes je tvorilo ekipo pohodnikov na Rašico. Prvi postanek na poti na Rašico je bil pri lansko leto posajenih mladikah, s katerimi smo popestrili trzinski gozd.
sko smučišče v življenju. Trzinsko smučišče res ne sme zamreti!
Prijetno (in zdravo) druženje smo zaključili popoldan z obljubo, da se bomo redno
sestajali – tako na sestankih bolj delovne

narave kot tudi na raznih pohodih in drugačnih srečanjih bolj družabne narave in
tako združevali prijetno s koristnim.
Barbara Sršen

ODSEV

O p ozicijski

Opozicijski kotiček
Hm, spet smo na nasprotnih bregovih – pozicijski svetniki z županom in mi, opozicijski del. To se nekako že kar samo po sebi razume, kajne, ker smo pač politični nasprotniki, vendar to ni bila naša
želja in izbira, ko smo začeli z delom v občinskem svetu. V občinski svet smo prišli resnično zato, da naredimo nekaj za Trzin. Upali
smo na tvorno sodelovanje, saj smo vsi prebivalci Trzina – tako pozicijski svetniki kot opozicijski – zato smo predvidevali, da nas druži
skupna želja po napredku in izboljšanju kvalitete bivanja v Trzinu.
Vendar smo že takoj na začetku videli, da župan deluje po svoje,
kakor je bil pač navajen zadnjih 12 let – spelje, kar si je zadal (pa
če je to v interesu vseh Trzincev ali pa ne), ne da bi ga motili kakšni moteči elementi, kot ga sedaj moti opozicija.
Letos pa se je prvič zgodilo, da je opozicija treh list (lista Trzin
je naš dom, Trzinci in lista Za zeleni Trzin) zelo povezana in strokovno močna. In s strokovnimi predlogi in mnenji, vsebinsko in
pravno podkrepljenimi, županu kažemo, da dela mimo sprejetih
zakonov, ki bi jih moral spoštovati, ker zato so! Na žalost pa se
dogaja, da župan svoje nestrokovno vodenje občine in nespoštovanje predpisov in zakonov spreminja v očitke opoziciji, da smo
samo zato proti, ker pač nimamo večine in ker taki pač smo – naduti in prepotentni. Svoje karakterne lastnosti je pripisal nam.
Opozicijski svetniki župana na vsaki seji opozarjamo na nepravilnosti, ki jih dela - obrnili smo se tudi na Vladno službo za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj (SVRL) in jim opisali, kako so se
konstituirala delovna telesa v občinskem svetu in kako so sestavljena. Povedali smo jim, da po našem mnenju to pomeni kršenje
državnih zakonov in predpisov. SVRL nam je pritrdila, da občinski
statut, poslovnik in sam postopek konstituiranja delovnih teles
(na katerega se župan sklicuje) ni v skladu z zakonodajo R Slovenije in da bi v tem primeru, po načelu hierarhije pravnih aktov,
župan moral upoštevati zakon. Česar pa ni storil – rekel je celo,
da je zanj vse v redu in da ne bo ničesar spreminjal. Sedaj lahko
rečete, da se bijemo za oslovo senco – pa so kršitve, ki se dogajajo že vse tri županove mandate, kar resne in prav nič v prid vsem
nam, občanom, ampak le nekaterim županovim izbrancem.
Naj naštejemo nekaj naših resnih očitkov županu:
Župan je tisti, ki si ne želi tvornega in strpnega dialoga z opozicijo in zaradi tega sploh ne skliče kolegija, kjer bi se lahko pogovarjali o stvareh, ki bi jih radi naredili ali spremenili!
Sprejeti program kulture za leto 2011 je še en dokaz več, da je županu kultura španska vas in da je podpovprečna vsebina za Trzince
dovolj dobra. Ali ste vedeli, da je občinski svet na zadnji seji sprejel sklep o ukinitvi Javnega zavoda za kulturo, izobraževanje, šport,
turizem in mladino Trzin, ki bi moral skrbeti za to, da bi se v Trzinu
resnično kaj pametnega dogajalo? Trzince je ustanovitev javnega
zavoda stala ogromno nepotrebnega denarja, župan pa se je odločil, da ga pač ne potrebujemo več. Še ena zaletava, negospodarna
in nekonsistentna poteza več v arhivu našega župana.
Občina je strokovno slabo vodena, investicije so nedomišljeno in
stihijsko izvedene, veliko občinskega denarja pa se potroši neracionalno, med drugim tudi za kupovanje naklonjenosti nekaterih
občank in občanov.
V času negotovega gospodarskega razvoja, množice brezposelnih in splošnega slabšanja standarda je župan s svojimi pozicijskimi svetniki sklenil, da bodo povišali vse občinske davke za 2 %,
kar je več, kot je bila izračunana inflacija v lanskem letu.
Po njegovo izbrana društva je v lanskem letu (in v vseh prejšnjih letih) financiral popolnoma mimo sprejetih zakonov in brez javnih razpisov. Netransparentno prakso javnofinančnega plenjenja občina
nadaljuje tudi v že sprejetem začasnem financiranju za leto 2011.
Kljub glasnim predvolilnim obljubam občanom, da bo zgradil
nujno potrebno obvoznico (iz Mengša) mimo Trzina, smo videli,
da v pripravljenem proračunu za leto 2011 in 2012 sploh ni namenjenih sredstev za obvoznico! Torej je župan z lažnimi obljubami zavajal svoje volivce! Če ne drugega, se v Trzinu sliši vsaj
odmev ropota strojev, ki v Mengšu že od lanskega poletja pri-
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dno kopljejo in pripravljajo teren za novo obvoznico. Za ureditev
Jefačn'kove domačije - kjer naj bi se, po enih virih, rodil Ivan Hribar, po drugih pa preživel kasneje le 2 leti - je namenil v proračunu v letošnjem in naslednjem letu malce manj kot 600.000 EUR.
Tisti preživeti 2 leti Hribarjevega življenja v omenjeni stavbi res
nista vredni te velike vsote denarja, imamo veliko precej bolj potrebnih projektov, ki bi jih morali izpeljati v dobro Trzincev. Ampak župan se ne da motiti. Ravno tako velja za projekt obnove
Habatove lope, ki ji je v občinskem proračunu v naslednjih dveh
letih namenjeno skoraj 400.000 EUR.
Z omenjenima projektoma, prenove Jefačn'kove domačije in
Habatove lope, se opozicija absolutno ne strinja, saj ugotavljamo, da ta projekta nista tako pomembna za dvig kvalitete življenja v Trzinu, da bi jima namenili skoraj 1 milijon evrov v naslednjih dveh letih, ob tem pa nimamo obljubljene obvoznice
(in tudi ni planirana), ni planiranih dodatnih uvozov in izvozov
iz OIC, kar je župan tudi obljubljal v predvolilnih obljubah, imamo pa zelo slabo prometno povezavo med Trzinom in Ljubljano, kar se je izkazalo, da je zelo pereč problem občanov.
Ampak naš župan se na vse napisane pereče probleme občanov požvižga in raje nameni skoraj 600.000 EUR za obnovo domačije, ki bo služila le turističnemu društvu Kanja in
bog ve komu naj bi še. Mislim, da je vsako nadaljnje razpravljanje o potrebnosti obnove te domačije in lope v trenutnih
razmerah popolnoma odveč!
V opoziciji smo se odločili, da se ne bomo udeleževali glasovanj
za županove predloge, potrjene od nelegitimno konstituiranih
občinskih odborov in komisij, dokler le-ti ne bodo postavljeni in
sestavljeni v skladu z zakoni.
S svojim načinom vodenja pa župan na občinskih sejah ne dovoli nobene prave, strokovne in kulturne diskusije, kjer bi izmenjali mnenja in dobili kakšne zadovoljujoče odgovore na vprašanja
občanov!
Ja, takle mamo.
Se beremo spet v naslednjem Odsevu.
Lep dan vsem občanom!
Svetniki opozicije:
Barbara Sršen, Valentin Kolenc in Peter Pelan - lista Trzin je naš
dom, Frane Mazovec – Trzinci, Romeo Podlogar – Za zeleni Trzin
Milica Erčulj,
občinska svetnica Občine TRZIN,

VABI
na predstavitev knjige Mira Petka
V Sovinem gnezdu

in na pogovor z avtorjem knjige ter poslancem SDS
v četrtek, 27.01.2011, ob 18:00 uri,
v Dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska 12/f.
Vljudno vabljeni!
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Potrebujemo kmečko pamet
Po lanskih lokalnih volitvah je četrtina slovenskih občin v težavah.
Minilo je že kar nekaj časa, pa ne morejo sestaviti koalicij in spodbuditi dela občinskih svetov. Če pogledamo le po bližnji okolici:
v Moravčah imajo hude težave, ker je sedem občinskih svetnikov
na županovi strani, sedem pa v opoziciji, v Domžalah imajo 15:15
in eno neodvisno svetnico kot jeziček na tehtnici, zelo na tesnem
so si v Kamniku, in še vedno ne vedo, kdo bo v poziciji in kdo v
opoziciji. Župan Šarec je želel to preseči, zato je izbral dva podžupana, vsakega iz ene politične strani, pa zdaj v listah in strankah
niso zadovoljni, ker povsod mislijo, da bi oni morali dobiti več. Ne
razumejo, da je ravno župan ponudil tisto, kar bi prineslo vsem
največ.
V Trzinu so mesta razdeljena, a opozicija ni zadovoljna, saj se boji
»tankovske« politike vodilne skupine, ki lahko brez zadržkov povozi vsa opozorila in ideje opozicije. Da bi to preprečili, se zatekajo k blokadam in pravnim normam. Žal, kot je rekel znani ekonomist Rado Pezdir: »Slovenija ni niti »P« od pravne države!« Ker
tudi na občini poznajo zakonodajo, občinskemu vodstvu ni težko
dokazati, da deluje povsem zakonito in »po črki zakona«. Dober
pravnik v Sloveniji lahko dokaže, da je milijonarski tajkun čist kot
solza in ubogi delavec, ki se razdaja na delu in se iz dneva v dan
bori za golo preživetje, največji tat. V takem žal ljudje izgubljajo
zaupanje v pravno oblast, čeprav vse od osamosvojitve trošimo
ogromne vsote denarje za posodabljanje pravnega sistema.
Ko pravna oblast odpove, ostane preprosta človeška, če hočete
– kmečka, logika. Vsi, ki jim je »za malo zmanjkalo«, da bi prišli
na oblast, bi se morali zavedati, da so volivci večinsko mandat
zaupali sedanjemu županu. On ima v rokah krmilo trzinske občine in volivci so mu zaupali, da bo še štiri leta vodil našo občino.
Kdorkoli pride demokratično na oblast, ima pravico, da si po svoje uredi vodenje. Pristopi so različni. Nekateri znajo svoje vodenje
narediti privlačnejše ljudem, drugim to ne uspeva, vendar dobili
so zaupanje ljudi, ki so ocenili, da je s svojo vizijo in načinom najprimernejši med tekmeci. Zakaj so tako ocenili, je stvar analiz.
V naši državi pa enostavno ne razumemo vloge opozicije. Še zlasti na državni ravni so začeli s politiko, da je vsak, ki ne misli tako
kot mi, naš sovražnik. Če je naš, lahko dela napake, če pa je »njihov«, pa ima lahko še tako dobre ideje, ni vreden zaupanja. Treba
ga je zatreti, uničiti. Iz dneva v dan beremo in poslušamo poroči-

la, kako se naši politiki igrajo večje ali manjše vojne proti vsem,
ki niso njihovi. To je katastrofa za državo, prav tako pa je to lahko
tudi katastrofa za občino.
Spomnimo se nekaj mandatov nazaj, kako je bilo v mengeški občini. Takratni župan Štebe je lahko imel povsem dobre zamisli in
rešitve za občino, a ga je opozicija blokirala, ker ni bil »naš«. Vsaj
en mandat je v občini Mengeš razvoj skoraj zastal. Govorila so
zgolj čustva, ne pa pamet. Zaradi prevlade »županovega bloka«
se v Trzinu kaj takega verjetno ne bo zgodilo, a opozicija bi lahko
igrala drugačno vlogo. Ko so sestavljali novo vodstvo, so vsi vedeli, da je dobro, če občina čim prej dobi ustrezna in kakovostna
delovna telesa, da takoj začne z delom, saj je koristno, če čim prej
dobi proračun za novo obdobje, če začne s pripravo načrtov za
nove naložbe, če…
Trzinska opozicija ni dobila tako majhne podpore pri volivcih,
zato bi vsekakor morala imeti večjo vlogo. Naši vodilni izbranci
pa se niso znali po volitvah trezno usesti za mizo in se o tem sporazumeti. Kdo je kriv, ne vem. Čustva med volilno kampanjo so
bila zelo razgreta, vendar so volitve mimo in pragmatično bi bilo
treba graditi na rezultatih preštetih glasov.
To je bila volja volivcev. Blokade, h katerim se je začela zatekati
opozicija, niso prava pot. To so zgolj čustva, ki prinašajo le slabo voljo, predvsem pa zamude pri delu občinskega vodstva. To
bi morali preseči. Župan bi moral v večji meri upoštevati mnenja
opozicije, ki pa ne bi smela biti izključujoča, ultimativna.
Opozicija pa bi morala spodbujati čim hitrejši normalni zagon
občinskega sveta in pri tem upoštevati, da ima župan lahko tudi
svoj stil in strategijo. Le s skupnim sodelovanjem in dogovarjanjem lahko sedanji občinski svet dobro in uspešno deluje. Naloga opozicije je, da kaže na napake, da pripravlja boljše predloge
in da se dokaže, da je vredna zaupanja, da je celo boljša od zdaj
vodilne opcije.
Če ji to uspe, lahko računa tudi na še boljše rezultate na naslednjih volitvah. Če se bodo šli vojno, metanje polen pod noge in
negiranje drug drugega, pa to za načrte, ki so jih obljubljali in razlagali pred volitvami, ne bo dobro, prav tako pa ne bo dobro za
celotni Trzin.
Miro Štebe

Predstavitev članov Občinskega sveta Občine Trzin

Razmišljanje o članku, v katerem se na 9. in 10.
strani predstavlja Peter Ložar
Sem bralec ODSEVA in moram priznati, da v njem najdem veliko koristnega, saj sem rad obveščen o dogajanju v Trzinu. Tudi
razmišljanja pri predstavitvi posameznikov mi dajo kar nekaj informaciji o njih, predvsem če so na takem mestu, kot je svetnik v
Občinskem svetu Občine Trzin.
Petra LOŽARJA poznam iz sodelovanja pri ozvočenjih za razne
prireditve in iz neformalnih srečanj. Moram priznati, da je marljiv
in vedno pripravljen pomagati. Ob prebiranju prispevka o njem
pa me je prav zato toliko bolj presenetilo njegovo razmišljanje na
10. strani v zadnjem stavku prvega odstavka. Navaja namreč: »Bo
treba pozabiti kake stare zamere in se seveda lotiti dela, ne pa se
obešati na paragrafe.«
Spoštovani Peter, zakaj imamo Parlament in Občinski svet? Pre-
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pričan sem bil, da zaradi tega, da v njih sprejemajo zakonodajo,
po tvoje »paragrafe«, katere moramo spoštovati vsi državljani, ali
pa je v našem Občinskem svetu Trzin morda drugače? Sprejeto
zakonodajo moramo spoštovati krajani, vam, občinskim svetnikom, pa naj tega ne bi bilo treba, ker ste »svetniki«???
Moje mnenje je, da mora biti v občinskem svetu spoštovanje zakonodaje, po tvoje »paragrafov«, samo po sebi umevno. Kakšen
zgled pa dajete občanom, če ne spoštujete zakonov, ki jih sami
sprejmete?
Še večji absurd pa je, da obsojate nekoga, ki vas je na nespoštovanje le teh opozoril. In celo glasujete o nadaljnjem kršenju!
Kakorkoli že, razmišljajmo s svojo glavo!
Zoran Rink
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Vabilo

Cveta Zalokar - Oražem
poslanka v Državnem zboru
Republike Slovenije
Vse občanke in občane občine Trzin obveščam, da me v zvezi z mojim poslanskim delom lahko pokličejo neposredno na
telefon 041 672 621 ali pa pošljejo elektronsko sporočilo na
naslov cveta.zalokar@guest.arnes.si.
Prav tako vas vabim na zanimiv pogovor z legendarnim duhovnikom iz Tunjic, Pavletom Juhantom, ki bo v ponedeljek,
31. januarja 2011, ob 18. uri v Knjižnici Domžale.
Lep pozdrav Cveta
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Birokrati so lahko
huda ovira
Da lahko uradništvo na posameznih ministrstvih predstavlja
hudo oviro, ima moč zaustaviti, ovirati ter pomembno vplivati na
urejanje določene problematike, je jasno že zelo dolgo. Kako to
izgleda v praksi, vam bom predstavila na primeru vprašanja ureditve vožnje v naravnem okolju.
Saj veste, gre za agresivno prisotnost štirikolesnikov in motornih
sani (neregistriranih za povrhu) v naravi, gozdovih in po gorskih
poteh, ki povzročajo hrup, onesnažujejo okolje, vznemirjajo živali
ter nenazadnje lahko tudi ogrožajo življenja ljudi. Sama sem bila
lani priča takšni nevarni situaciji nič hudega sluteče turne smučarke, ki je za las ušla, da je ni brezobzirni voznik motornih sani
povozil.
Problem pa je zelo aktualen tudi v občini Trzin, kjer se v naravnem okolju gozda vse večkrat opazi agresivno vožnjo štirikolesnikov, ki nimajo nikakršnega odnosa ne do ljudi, ne do okolja,
ne do živalskega sveta, ki ga vznemirjajo.
Pa poglejmo zgodovino primera. Že aprila 2009 sem v imenu Zares takratnega ministra za okolje Erjavca prvič opozorila na nujnost ureditve tega problema, sledila so tudi opozorila drugih poslanskih kolegov.
Minister je sporočil, da bodo poiskali ustrezne rešitve. Sestajali so
se uradniki, medresorsko usklajevali, po več mesecih smo dobili
pojasnilo, da bodo spremenili zastarelo uredbo s tega področja.
Pa smo čakali, spraševali, moledovali. Ko je prišel novi minister
Rok Žarnič, je na začetku pokazal veliko žara in obljubil, da bo to
hitro uredil. Pa so ga kmalu na realna tla postavili uradniki, ki so
zavlačevali.
Vse večkrat pa smo slišali, da ne bo nič, da so pomembni ljudje
na ministrstvu zlobirani in da zastopajo interese tistih, ki služijo
z uvozom teh vozil, z organizacijo voženj, npr. po Pohorju, kjer to
poteka najbolj intenzivno brez vsake regulacije, in da ne bomo
doživeli sprememb. Potem so nekakšne rešitve v uredbe le pripravili, po letu in pol dela. Toda prišlo je presenečenje. Sporočili
so nam, da je predlagani način napačen, neprimeren, nestrokoven, celo v nasprotju z ustavo in zakoni. Ker naj bi rešitve ne imele zakonske podlage – potrebno bo pripraviti nov zakon. In glej
ga, zlomka! Kdo je pripravil pravno mnenje? Pravni svetovalci iz
Maribora. Zgolj slučaj?
Po letu in pol smo spet na začetku, brez rešitve. Da bi se lotili priprave novega zakona z veliko intenzivnostjo, je lažno upanje, iluzija. Da bo priromal v DZ enkrat v letu 2011 – to bi pa rada doživela.
Kaj zdaj: letošnja zima bo minila spet brez ureditve na tem področju, nevarnost v naravi je vse večja, prihaja do obračunavanj
med nasprotniki in zagovorniki. Kdo bo odgovarjal, če bo prišlo
do nesreče (kar nekaj jih je že bilo), je potrebna nova, morda celo
smrtna žrtev, da se bo kaj premaknilo?
Pa bi lahko bilo vse preprosto: za takšne vožnje bi določili posebne poligone, vozila bi bilo potrebno registrirati, zahtevati določeno znanje za upravljanje in vožnjo, postaviti omejitve (večkrat
sem na teh vozilih že opazila otroke, stare manj kot deset let), naravo pa bi lahko s tem obvarovali pred ljudmi brez občutka za živali in njene lepote.
Zato sem po vsej blamaži, malomarnosti in nestrokovnem pristopu k razreševanju problematike pozvala ministra, da ugotovi
konkretno odgovornost in ustrezno ukrepa.
Kajti podobnih »napak« uradnikov je ogromno, odgovornost pa
nična.
Cveta Zalokar – Oražem, poslanka DZ
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Natečaj

Natečaj za najboljšo zgodbo
našega kraja - Trzina

Prednovoletno srečanje
z občani

Naš kraj z okolico je prepoln zgodb, legend, anekdot in zanimivosti.
Z natečajem “Zgodba našega kraja” želimo spodbuditi spomine in domišljijo prav vseh, tako starejših kot mlajših. Najbolj
zanimive zgodbe, kot tudi v njih izpostavljeno osebnost Trzina, bomo vključili v turistično promocijsko gradivo in posebnost Trzina.
Dolžina zgodbe je omejena na do 2000 znakov vključno s presledki. Obvezen je pripis: ustno izročilo, resnična zgodba ali izmišljena zgodba.
Tri najboljše zgodbe, po izboru strokovne žirije, bomo simbolično nagradili, vsi avtorji, katerih prispevek bo objavljen oz.
uporabljen v turističnopromocijske namene, pa bodo ohranili
moralne avtorske pravice.
Nagrade bodo podeljene:
- prva nagrada 70 EUR /bruto/
- druga nagrada kosilo v eni trzinskih gostiln za dve osebi
- knjižna nagrada iz zbirke TD Kanja Trzin
- za vse avtorje poseben kulturni večer
Vsak pisec naj pošlje svoj prispevek v zaprti kuverti z oznako
“Natečaj za najboljšo zgodbo našega kraja Trzina”, in sicer po
pošti na naslov: TD Kanja Trzin, Ljubljanska c. 12/f, 1236 Trzin.
Priloženi naj bodo podatki o avtorju /ime, priimek, naslov/.
Rok za pošiljanje je 15. april 2011.
Odpoved materialnim pravicam: udeleženci se s sodelovanjem na natečaju zavezujejo, da bodo dovolili Turističnemu
društvu Kanja Trzin, da v celoti ali delno objavi njihov prispevek v promocijskih gradivih.
Več informacij v zvezi z natečajem lahko dobite po telefonu na
št. 01 564 47 30.
Turistično društvo Kanja Trzin

Snežinke - rojstvo in smrt
Gozd, ples prvih snežink
med vejevjem,
ki dviga se v nebo.
Čarobna tišina
ob polnosti sreče
napaja telo.
Rahel vetrič
nosi bele cvetlice,
ki padajo, padajo
in se dvigajo v nebo.
Nevidna jih moč potiska k tlom,
prekrivajo zemljo že
in krošnje dreves.
Končal se je
kratek čarobni njih ples
in z njimi pokrit je ves les.
Komaj jih sila nevidna združila,
da bi zemljo z odejo belo prekrila,
snežinka svoj jaz je že izgubila.
Pomlad pa bo odejo stopila
in zima, spet, bo nove,
drobne snežinke rodila.
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Ker v Trzinu na Silvestrovo že več let ne prirejamo novoletnih srečanj na prostem, Občina že nekaj zadnjih let pred zaključkom leta
pripravlja novoletna srečanja z občani v Kulturnem domu Trzin.
Tokrat je bilo takšno srečanje v petek, 17. decembra. Za prijetno
vzdušje na prireditvi je poskrbel Vokalni kvartet Stična. Res vrhunski pevci so zapeli nekaj prelepih slovenskih pesmi, veselo razpoloženje in hrepenenje po toplih poletnih mesecih pa so pričarali
z nekaj dalmatinskimi melodijami. Slavnostni govornik je bil župan Občine Trzin g. Anton Peršak, ki je ob tej priliki orisal dosežke
preteklega leta in položaj v naši občini. Omenil je, da je sicer nekaj težav in očitkov opozicije, vendar o pravi usmeritvi in dobri poti
občine govorijo tudi rezultati. Povedal je, da je naša občina na najnovejšem seznamu razvojno najmanj ogroženih občin v Sloveniji na prvem mestu, precej pred drugimi. Novo ocenjevanje ni zajelo le gospodarskih pokazateljev, ampak tudi tiste, ki govorijo o
komunalni opremljenosti občine, izobrazbeni ravni in gmotnem
položaju občanov. Poudaril je, da je tako laskava uvrstitev zasluga
pravilne naravnanosti razvoja Trzina že v preteklosti, pomembno
vlogo pa igra tudi sedanja strategija Občine, ki se trudi, da bi zagotavljala enakomeren razvoj vseh področij življenja kraja in ne le
enega ali dveh. Naštel je tudi pridobitve lanskega leta, od posodobitve Ljubljanske ceste, mostu preko Pšate, do posodobitve dela
Mengeške in ureditve nekaterih drugih ulic. Povedal je, da ima občina tudi za to leto smele načrte, vsem občankam in občanom pa
je zaželel prijetno praznovanje in srečo ter zadovoljstvo v tem letu.
Kot je že običaj, so po kulturnem programu pripravili prijetno druženje ob prigrizku in »tekočih zadevah«.
MŠ

Marjan Likar
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Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
V nedeljo, 26. decembra lani, je bila v dvorani KUD-a proslava ob
dnevu samostojnosti in enotnosti. Slavnostni govornik, župan
Občine Trzin g. Anton Peršak, je spomnil na razmere, ki so pripeljale do zgodovinske odločitve Slovenije o osamosvojitvi. Orisal
je pot, ki jo je naša država prehodila po tistem prelomnem decembru. Poudaril je veličino in pomen plebiscitarne odločitve,
da gremo po svoji poti, vendar se ob tem ni mogel izogniti nekaterim kritičnim ocenam potez naše politike in tistih, ki so osamosvojitev izkoristili za svoje bogatenje in izkoriščanje drugih. V
kulturnem programu na proslavi je nastopil ansambel Pella, ki je
med drugim pričaral tudi zvoke preteklosti z repliko neandertalske piščali iz Divjih bab. Poleg pevcev upokojenskega zbora Žerjavčki sta od Trzincev z recitacijami nastopili tudi Ada Lovše Mušič in Mirjam Štih. Prireditev je povezovala Brigita Crljenić.

Denarna pomoč ob rojstvu
otroka in darilo občine Trzin
Spoštovane občanke in občani!
Zaradi varstva osebnih podatkov, ki ga ureja Zakon o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), Občina ne sme več
brez dovoljenja prizadetih oseb pridobivati podatkov o tem, kdaj
in v kateri družini se je rodil otrok in staršem novorojenca na dom
pošiljati čestitk in obvestil o možnosti pridobitve pomoči ob rojstvu otroka.
Starše novorojencev, ki bi želeli dobiti darilo ali socialno pomoč
ob rojstvu otroka, pozivamo, da z dopisom obvestijo Občino o
rojstvu otroka in izbiri darila ter oddajo vlogo za enkratno denarno socialno pomoč ob rojstvu otroka.
Do enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka je po
sprejetih Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Uradni
vestnik Občine Trzin, št. 11/2003) upravičena družina, katere skupni dohodki, ki so osnova za izračun dohodnine, v preteklem letu
ne presegajo 1.669,17 EUR bruto mesečno na družinskega člana.
Upravičenec je eden od staršev novorojenca, ki ima skupaj z novorojencem stalno prebivališče v Občini Trzin.
Višina enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka
znaša 208,65 EUR.
Rok za vložitev vloge je tri mesece od dne otrokovega rojstva. Vlogo vložite na naslov Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.
Starši novorojenih otrok lahko zaprosijo tudi za eno od naslednjih
daril: enoletna naročnina na eno od izbranih revij (Mama, Moj
malček) ali eno od knjig: Moj prvi album, Naš dojenček, Otrokovo prvo leto, Otroci, otroci, Otroške bolezni, Mami, skuhaj to še
enkrat, Alergije pri otrocih.
Knjige so na ogled na vložišču Občine Trzin. V primeru, da katera
od revij oz. knjig pri ponudniku ni na voljo, Občina lahko staršem
ponudi drugo revijo oz. knjigo.
Za dodatne informacije smo vam na voljo osebno v času uradnih
ur ali na telefon: 01/564 45 44.
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Obisk veroučne
Prednovoletni sprejem in
novinarska konferenca za dopisnike skupine v Domu

Kot je že običaj, so tudi na Občini Trzin
pred novim letom pripravili prednovoletni sprejem z novinarsko konferenco za
dopisnike, ki poročajo o dogodkih v naši
občini. Župan g. Anton Peršak je na kratko orisal dogajanje v občini, nove pridobitve v preteklem letu ter načrte za naprej.
Povedal je, da je Občinski svet že opravil
prvo obravnavo občinskega proračuna za
letos in da upa, da bo proračun sprejet že
na naslednji seji, saj zdaj za občino velja
sistem začasnega financiranja.

Posebej je novinarje zanimalo urejanje
odnosov v novem občinskem svetu. Gospod Peršak je povedal, da je opozicija
prepričana, da občinski svet deluje nezakonito, ker na prvi, konstitutivni seji niso
oblikovali komisije za volitve in imenovanja, tako kot določajo zadnje spremembe
zakona o lokalni samoupravi. G. župan je
zatrdil, da so poslovnik poskušali uskladiti že v prejšnji sestavi občinskega sveta,
a jim ni uspelo, tako kot to ni uspelo tudi
veliki večini drugih občin. So se pa zato
posvetovali s službo za lokalno samoupravo, ki naj bi jim zatrdila, da so njihovi mandati kljub temu zakoniti. Župan je
prepričan, da ni dileme o zakonitosti delovanja novega občinskega sveta, čeprav
se opozicija omejuje le na pripombe o
nepravilnostih in postavljanje svetniških
vprašanj in pobud. Prav zaradi takega odnosa opozicije delovna telesa občinskega
sveta niso popolna. V njih delujejo zdaj le
predstavniki vodilne koalicije, ker pa je v
vseh delovnih telesih toliko pozicijskih
predstavnikov, da je zagotovljena njihova
sklepčnost, njihovo delovanje po oceni g.
Peršaka ni vprašljivo.

Pozdrav mlademu letu
Prav na hitro smo spet obrnili nov list v
knjigi časa.
Čarobni december se je z bučnim pompom
prevesil v sivi, vsakdanji januar, ki pa bi se ga
morali pravzaprav vsi veseliti, saj prinaša nov
začetek, novo energijo, množico »trdnih«
sklepov, kako bomo »zdaj pa čisto zares« nekaj spremenili v svojem življenju, predvsem
pa nam (meni osebno najpomembnejše)
vsak dan podari nekaj minut dnevne svetlobe več … A vsak december ima res svoj poseben čar in tudi lanski ga je imel, zato naj bo
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zapisano, kako smo ga doživljali v naši in vaši
knjižnici, da ne bo prehitro utonil v reki pozabe … Malčki iz sosednjega vrtca s prijazno
vzgojiteljico Simono so mi prinesli množico
čudovitih snežink, ki so prve pričarale v prostoru praznično vzdušje.
Naša pravljičarka, gospa Mili, je pri vsaki pravljični urici odgrnila zaveso v skrivni svet božiča in novega leta, nato pa so
otroci risali, izrezovali, lepili, barvali, peli,
plesali…, da jih je bilo veselje gledati in
poslušati. … in mimogrede skupaj s študentko Barbaro še imenitno okrasili knjižnico. Potem pa je šlo zares …
V tednu pred božičem smo komaj lovili
sapo. Najprej je Glasbeno gledališče Melite
Osojnikove malčkom pričaralo ČAROBNO
SMREČICO, že dan kasneje nam je ustvarjalni domačin, gospod Emil Milan Kuferšin, predstavil svojo novo stvaritev, knjigo
za mladino z naslovom JABELČEK (trzinska
pravljica), kar smo organizirali skupaj s turističnim društvom Kanja, katerega »zaščitni
znak« je gospa Joži Valenčak. Prisluhnili ste
njej, avtorju, učencem glasbene šole L' Artko in naši pravljičarki, gospe Mili Radmelič.
Tik pred božičem pa se je v dvorani Marjance Ručigaj zbrala kopica najmlajših s svojimi
starši, ki so prisluškovali Božičkovim novicam, in tako pravočasno izvedeli, da se bo
ustavil tudi v Trzinu. A kako so bili presenečeni, ko jim je najprej sama presvetla Zvez-

starejših občanov
V adventnem času smo se pri verouku
pogovarjali, katera dobra dela bi naredili.
Odločili smo se, da bomo obiskali starejše občane naše občine. Skupaj s Patricijo,
Klaro, Evo, Tajo, Ano, Pio, Janom in Blažem
smo se odpravili tudi v Dom starejših v Trzinu. Pripravili smo jim krajši program. S
Klaro sva zaigrali na flavto, zapeli smo nekaj pesmi, tudi božične, jim podarili pesmarice ter zaželeli lepe praznike in srečno novo leto. Oskrbovanci doma so bili
zelo presenečeni in veseli in so nas pogostili s sladkarijami. Vsi smo bili zelo veseli,
da smo jim lahko polepšali dan.
Zarja Dremel

dica zaspanka (gospa Mili pravi, da je le
nebo omejitev) prebrala božično zgodbico
in nato skupaj z otroki priklicala Božička, ki
je iz malčkov izvabil množico talentov, preden jih je obdaril, kot se zanj spodobi.
In Božič je prišel … in za dan, dva prinesel mir,
prijazne besede, topel stisk rok, iskren pogled
in kup želja, marsikateremu otroku dragoceni
čas, ki so ga starši namenili le njemu …
V knjižnici pa še kar nismo zaključili leta. V zadnjem tednu smo z otroki ustvarjali na novoletni delavnici pisane venčke, piko na i pa smo v
slovo staremu letu dodale KNJIŽNE KLEPETALKE, ki nikakor ne konkuriramo kakršnemukoli
bralnemu klubu, a veliko beremo, izmenjujemo bralne in življenjske izkušnje in se imamo
enkrat mesečno urico, dve prav nasmejano in
prijetno, s čimer je naš cilj dosežen.
Vse to in še več se je dogajalo v naši knjižnici v (že) lanskem decembru. Nisem posebej omenjala vas, bralcev, ki ste kljub
praznikom pogosto obiskovali hram kulture, niti številnih darovalcev knjig, ki sem
vam tukaj ponovno zahvaljujem za lep
odnos do pisane besede. Seveda me zelo
veseli dobro sodelovanje z Občino Trzin, z
županom gospodom Peršakom in gospodično Tavčarjevo, in verjamem, da obstaja
še veliko neodkritih skupnih interesov.
Vsem prebivalcem Trzina, uporabnikom
naše knjižnice in tistim, ki boste to še postali, želim vse dobro v letu, ki je pravkar
odprlo svoja vrata na stežaj!
Naj vam zdravje služi in sreča poda roko!
Zdenka Kopač
Knjižnica Tineta Orla Trzin
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Predbožični pogovor z dr. Bogdanom Dolencem
Ko smo odštevali dneve lanskega leta, so
se v množici prireditev in zabav le nekateri spomnili, da je bil to tudi čas adventa,
čas pričakovanja, kot mu tudi rečejo kristjani. Ker bi morali biti štirje adventni tedni pred božičem posvečeni tudi notranji
pripravi na praznik prihoda Odrešenika, ni
čudno, da so številni Trzinci pozdravili idejo trzinskega župan g. Antona Peršaka, da
za svoj zadnji kulturni večer v lanskem letu
na pogovor povabi našega sokrajana, teologa in pedagoga dr. Bogdana Dolenca.
Gost je eden naših največjih strokovnjakov za ekumenizem, zato so bila njegova
razmišljanja o povezovanju vseh verstev,
iskanju in poudarjanju tistega, kar je vsem
veram skupno, še kako primerna za predbožični čas. V času, ko z vseh koncev sveta prihajajo poročila in novice o sovražnostih, terorističnih napadih in spopadih, je
prav, da začnemo vsi razmišljati o tem,
kako bi presegali razlike in umirili strasti
med nezadovoljnimi ljudmi.
Kulturni večer je bil v četrtek, 16. decembra, in kot je že običaj, v dvoranici Marjance Ručigaj. Dr Dolenc pa je govoril o
razvoju svetovnih verstev, še zlasti krščanstva. Opisal je, kako so se pojavile razlike
med posameznimi ločinami, posebno pozornost pa je namenil tudi odnosom med
največjimi svetovnimi religijami ter položaju cerkva in religij v 21. stoletju. Predsta-

vil je prizadevanja za še večje sodelovanje
med krščanskimi verami, odgovarjal pa je
tudi na vprašanja obiskovalcev. Nekatera
od njih so bila tudi nekoliko provokativna,
a je dr. Dolenc pokazal, da so mu tudi takšna vprašanja in razmišljanja domača in

je lahko brez zadrege odgovarjal na vsa
vprašanja. Zanimanje udeležencev je potrdilo, da so takšni pogovori še kako dobrodošli in da je bila izbira gosta za tisti
predpraznični čas zelo posrečena.
MŠ

Ko se je hrupno poslavljalo minulo leto,
je tiho ugasnila Lidija Babnik – Rokova Lidija. Bila je izredna ženska, prava Trzinka
z velikim T. Že od otroških let je živela za
Trzin, za Trzince. Vedno je bila nasmejana,
polna idej in prekipevajoče energije. Znala se je vključiti v vsako družbo in po svoje prispevati k dobremu delu in razpoloženju.
Bila je članica več trzinskih društev, v zadnjem obdobju pa si je še zlasti prizadevala za turistično privlačnost Trzina, za
polepšanje mladosti otrokom in za dobre
odnose med starejšimi.
Bila je odprtih rok in je rada po svojih močeh pomagala pri vsem, kar je bilo trzinsko. Zaradi vpetosti v trzinsko družabno
življenje se je vključila tudi v delo trzinske
Občine.
Bila je zelo zavzeta članica Občinskega
sveta in več občinskih delovnih teles, zelo
resno in uspešno pa je sodelovala tudi pri
pripravi različnih prireditev v Trzinu. Kot
solastnica in direktorica uspešnega pod-

jetja je denarno in tudi drugače podpirala številne dejavnosti soobčanov, v veselem spominu Trzincev pa bo ostala tudi
kot pobudnica in organizatorka cele vrste
prijetnih druženj pri njeni Okrepčevalnici
Barca.
Koliko veselja je pripravila najmlajšim, ko
je več jeseni zapored spodbudila in pomagala pripraviti tekmovanja v izrezovanju in krašenju buč, peki jabolčnih zavitkov, pripravila je več pozdravov jeseni z
jabolki, čarovniških druženj za noč čarovnic, bolšjih trgov, klovnovskih zabav, pozdravov pomladi in drugih veselih prireditev!
Za starejše, predvsem ženske, je pripravljala čajanke, pri Barci pa se je več let zapored zaključevala tudi pustna povorka
trzinskega karnevala. Lidija je znala s svojo gorečnostjo dodati dogodkom tisto, da
so postali vredni spomina.
Hvaležni smo Lidiji za vse lepo, kar nam je
dala, in za vse, za kar se ji ne bomo mogli
več zahvaliti !

Lidiji v slovo
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15. memorial Borisa Paternosta

Kot je že običaj, je prvi konec tedna v januarju, letos je bilo to 8.
in 9., potekala že jubilejna 15. Skirca Borisa Paternosta. To mednarodno strelsko tekmovanje pridobiva z vsakim letom na veljavi
in tudi letos so se ga udeležili tekmovalci iz petih držav: Slovenije,
Hrvaške, Srbije, BIH in Madžarske. Slovenskih udeležencev je bilo
120, več kot 90 pa jih je prišlo iz tujine. Med njimi so bili svetovni
prvak, vrsta nosilcev olimpijskih medalj in kar precej državnih prvakov. Z veseljem lahko zapišemo, da jih je bilo veliko izmed njih
že starih znancev Skirce.

tekmovanja šele začenjajo, je bilo tekmovanje v Trzinu za večino
dober preizkus pripravljenosti in nekakšen uvod v naporna pokalna tekmovanja in zahtevnejša prvenstva.
Prvi tekmovalni dan, v soboto, so potekale kvalifikacije v vseh disciplinah, v nedeljo popoldne pa je bilo strelišče rezervirano le za
najboljše. S pištolo je bil med moškimi najboljši Damir Mikec, v
ženski konkurenci pa Marovičeva.
S puško se je najbolje odrezal in s tem ubranil lanski naslov Madžar Peter Sidi, med ženskami pa Tanja Perec, pred lansko zmagovalko Pejčičevo iz Varaždina.
V zadnjem obračunu dneva in tudi tekmovanja so se v super finalu pomerili najboljši štirje moški in najboljše štiri ženske. Zmago je
tudi tukaj po desetih strelih slavil Madžar Sidi, pred nadobudno
mlado hrvaško strelko Ano Kobilšek, ki jo je prehitel zgolj za desetinko točke in Snežano Pejčič. Naj omenim še, da je v superfinalu
solidno četrto mesto zasedla slovenska strelka Živa Dvoršak.
Strelsko društvo Trzin se zahvaljuje vsem sponzorjem, ki so sodelovali pri letošnji Skirci Borisa Paternosta: NLB d.d., T-2 d.o.o. in
TOYOTA AC Lovše in PEKOS d.o.o.
Tilen Hvasti

Za razliko od lanskega memoriala je bilo letos vreme prizanesljivo in ni povzročalo problemov v prometu ter tako ni otežilo poti
tekmovalcem. Organizacija pa je bila spet na visoki ravni, tako da
so bili organizatorji spet deležni številnih pohval, vsi so zatrjevali, da radi pridejo v Trzin, kamor se bodo še vračali. Treba pa je

povedati, da gre za res veliko stvar, saj so priprave na tekmovanje spet trajale kar tri mesece, organizatorjem pa je kljub gospodarski krizi ponovno uspelo zagotoviti sredstva in vse, kar je potrebno za uspešno izvedbo tekmovanja. Čeprav se večja strelska
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Božo Habjan: Vsako leto poskušamo dodati kaj novega
ci OŠ Trzin. Takrat smo tekmovali v enotni konkurenci moški in
ženske. Prva tekmovanja smo izpeljali brez finala, ker nismo imeli
potrebnih tehničnih sredstev. Za preboj med največja tekmovanja je bilo “krivo” leto 2004, ko smo v Zagrebu najeli elektronske
tarče, kar je bila takrat novost v Sloveniji. Leta 2005 smo ločili moške in ženske discipline in se tako približali pravilom mednarodne strelske zveze. Zanimanje za našo tekmo je raslo iz leta v leto
in dvorana OŠ je postala pretesna. Leta 2006 smo se tako preselili v šotor TAUBI tenis centra. Na začetku smo bili malo skeptični,
kako bomo tekmovanje izvedli v šotoru, a je bilo to zopet nekaj
novega; vsi sodelujoči so bili navdušeni. Vsako leto poizkušamo
dodati kaj novega in s tem izboljšati samo tekmovanje.
Kako bi vi ocenili letošnje strelsko tekmovanje B. Paternosta?
Letošnje tekmovanje si zopet zasluži oceno odlično tako za organizacijo in udeležbo, pa tudi rezultati so bili dobri. To pa seveda
ne pomeni, da si ne bomo naslednje leto prizadevali tekmovanje
narediti še boljše.

Po zaključenem memorialu Borisa Paternosta smo za komentar
povprašali znanega trzinskega strelca Boža Habjana, pogovor pa
smo izkoristili tudi za njegovo kratko predstavitev, saj je že vrsto
let eden najvidnejših trzinskih strelcev.
Letošnje tekmovanje Borisa Paternosta je bilo že 15. po vrsti. Se spominjate prvega tekmovanja in v čem se takratna
»Skerca« razlikuje od današnje?
Tekmovanje Borisa Paternosta se je v 15-ih letih razvilo v enega
največjih mednarodnih tekmovanj na območju bivše Jugoslavije. Začeli smo na 18-mestnem montažnem strelišču v telovadni-

Na koncu tekmovanja Borisa Paternosta sledi še superfinale,
kjer se pomerijo moški in ženske skupaj. Slišal sem, da so se
moški nekoč pritoževali, da ne morejo tekmovati s puncami.
Kako vi gledate na to?
Da moški ne bi hoteli tekmovati z ženskami, sam nisem slišal,
mogoče je godrnjal to nekdo, ki slabo prenese, če ga premaga
punca, ali pa ga je kakšna lepa strelka dekoncentrirala in potem
ni nič zadel. To, da moški in ženske tekmujejo v svoji kategoriji, se
mi zdi v redu. Tudi pravila so taka, da moški streljamo 60, ženske
pa 40 strelov.
Dobre rezultate je doseglo veliko hrvaških tekmovalcev. V čem
mislite da je glavna razlika med njimi in ostalimi nastopajočimi?
Enostavno zelo dobro delajo. Imajo veliko mladih strelcev in
strelk, ki jih vodijo izkušeni trenerji, če pa dodamo še podporo države, imamo zmagovalno kombinacijo. Hrvaška namenja veliko
več pozornosti in denarja športu kot marsikatera druga država,
zato dobri rezultati niso presenetljivi.
Kolikokrat pa ste sami nastopili na tem tekmovanju in ali ste
kdaj osvojili kakšno vidno mesto?
Na tekmovanju B. Paternosta sem nastopil 12 krat, kakšne boljše
uvrstitve pa na žalost nimam.
Kam segajo vaši prvi strelski koraki, kako ste se navdušili nad
streljanjem?
Streljati sem začel leta 1983. Najprej sem hodil na treninge zaradi
družbe, ko pa sem začel dosegati solidne rezultate, pa ni bilo več
poti nazaj.
V svoji karieri ste nanizali kar nekaj lepih uvrstitev, katera
vam je najbolj pri srcu?
To je ekipna zmaga na prvenstvu bivše Jugoslavije. Ekipo SD Trzin smo takrat sestavljali pokojni Boris Paternost, Boštjan Kralj in
jaz. Boštjan je takrat osvojil tudi srebro med posamezniki - leto
prej je zmagal, piko na i pa je postavila Irena Šinko, ki prav tako
osvojila srebrno kolajno.
Se še aktivno ukvarjate s strelstvom ali kako ste sedaj povezani s strelskim društvom?
Še vedno streljam in hodim na tekmovanja, ampak manj kot nekoč. Člani letos streljamo v 1.B slovenski ligi, imamo pa tudi visoke cilje na državnem prvenstvu.
Tilen Hvasti
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Dobili smo prvo trzinsko pravljico

V torek, 21. decembra 2010, je ob 17. uri v dvorani Marjance Ručigaj »luč ugledala« prva trzinska pravljica Jabelček izpod peresa
Emila Milana Kuferšina.
Avtor se je rodil pred 66 leti v Domžalah, v Trzinu, od koder je
doma njegova mama, pa stanuje od svojega sedmega razreda
naprej.
Vendar pisanje zagotovo ni njegova edina vrlina. Je dejaven upokojenec na področju kulture in je tudi aktiven član turističnega
društva Kanja. Njegovo službeno pot pa so zaznamovali predvsem lonci in kuhalnice. Končal je namreč program za kuharje in
kasneje še hotelsko šolo, nato pa vrsto let vodil kuhinjo v slovenskem parlamentu; kuhal je tudi za tedanje slavne osebnosti, kot
je bil nekdanji predsednik Tito in njegovi državniški gostje s celega sveta. Danes pa si Milan z veseljem vzame čas tudi za rezbarjenje ter urejanje vrta in rož.
Izdal je že več pesniških zbirk, zadnja, ki jo je izdal leta 2007, nosi
naslov Sto misli in besed. Vendar, kot pravi sam, nikoli ne počiva,
temveč vedno išče nove priložnosti in navdihe, ki jih nato skrbno
zapiše na papir.
Pravi, da je zanj pisanje pesmi in zgodb povsem spontano. Navdih dobi prav tako, kot ga dobi otrok, ki se spomni, da bo sezidal
peščeni grad. Spomni se in ga sezida. Tako se je on spomnil napisati pravljico, in jo je tudi napisal.
Pravi, da se pravljice rodijo prav tako kot otroci. Ko se rodijo, se
rodijo, in ko se pravljica rodi, živi. Mogoče celo dalj časa kot ljudje
sami. Prav tako on sam upa, da bo njegova pravljica živela in se
morda nekoč vpisala v zgodovino Trzina. Tudi sam namreč zelo
rad brska po njej in jo prebira ter z veseljem odkriva nove prigode Trzincev, ki jih priložnostno tudi zapiše v obliki pripovedi ali
pesmi.
Predstavitve pravljice se je udeležilo veliko ljudi, česar se je, kot
je kasneje izjavil, zelo razveselil. Prireditev je bila organizirana s
pomočjo krajevne Knjižnice Tineta Orla, popestrila pa jo je tudi
glasbena šola L´ Artko z mladimi nadobudnimi člani. Nastopila
je Liza Gregorc, ki se igranja uči šele tri mesece, vendar ji gre več
kot odlično od rok. Nato sta na flavti nastopili tudi Brina Brankovič in Manca Rakun, ki sta najprej nastopili posamično, nato pa
tudi v živahnem duetu s skladbo Sveta noč, ki nas je lepo popeljala v bližajoči se praznično obarvan čas. Igrali pa sta tudi ob klavirski spremljavi Romana Sarješa. Nato pa je na harmoniki sledil
še predstavnik moškega spola, že uveljavljeni trzinski harmonikar
Simon Vrbec, ki se bo z istim programom predstavil tudi na glasbenem tekmovanju Slovenije.
Sama predstavitev pravljice je potekala zelo tekoče. Na začetku
nam je gospod Milan povedal, da je bil grad Jable do deset let na-
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zaj tak kot osamelec, kot osamljeno drevo, kateremu se je zahotelo, da bi živelo. In tako grad sedaj živi. Živi kot mogočen objekt,
prav tako pa živi tudi v njegovi pravljici. Upa, da bo grad živel še
naprej, in jaz se mu ob tej iskreni želji z veseljem pridružujem.
Program je nadaljevala pomembna gostja, pravljičarka Mili Radmelič, ki nam je pravljico, napisano v verzih, predstavila skozi živahno branje odlomkov. Na platnu pa so se za boljšo ponazoritev
vrtele ilustracije, ki jih je naslikala Bernarda Zajec.
Pravljica govori o grajskih miškah z gradu Jable, katerih glavni junak je mišek po imenu Jabelček. Ta je nekega dne na grajskem
polju srečal lepo miško in se vanjo na vso moč zaljubil. Tudi miška
se je zaljubila vanj, zato sta se čez nekaj časa zaročila in skovala
načrte za poroko. A ni šlo vse tako gladko, saj je mlado miško ljubil tudi postaven in močan Črnoglavec, s katerim se ubogi mišek
ni mogel kosati. Šele dvoboj med njima naj bi odločil zmagovalca, ki bi lahko vzel miško za ženo.
Jabelček je vedel, da nima možnosti, saj je bil izzivalec za dve glavi večji pa tudi močnejši od njega.
A pregnan in pameten, kot je Jabelček bil, je Črnoglavcu pripravil zvijačo, s katero ga bo ukanil. Želite izvesti kakšno? Kupite ali
izposodite si knjigo, ki je na voljo tudi v trzinski knjižnici, in veselo na delo. Lahko vam zagotovim, da je vredna vsakega branja.
Poleg tega pa pravljica govori o vrednotah, kot so: pridnost, poštenost, marljivost, pogum…, ki so prav zagotovo lepe življenjske sopotnice.
Na koncu je sledila še avtorjeva zahvala prav vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izdaji knjižice, ki se je pripravljala dobri dve leti.
Tako se je z veseljem zahvalil Jožici Valenčak, ilustratorki Bernardi
Zajec, Renati Smolnikar, knjižničarki Zdenki, pravljičarki Mili, Zinki Kosmač…
Na koncu pa je sledila še manjša pogostitev, kjer so se udeleženci lahko posladkali z odličnim pecivom, ki ga je spekel avtor sam,
in tako pokazal in dokazal, da je vsekakor odličen tudi na drugih
področjih delovanja.
Patricija Mušič

ODSEV

K ult ura /

Marijanove jaslice tudi
v Passarianu
Od 3. decembra lani do 15. januarja letos je Združenje turističnih društev Furlanije Julijske krajine v Passarianu pri Codroipu v
Italiji pripravilo 2. razstavo jaslične umetnosti dežele FJK. Na razstavo, ki je bila v Vili Manin, kjer je tudi sedež združenja, je organizator povabil tudi društva iz Slovenije in Avstrije. Trzinsko Turistično društvo Kanja je z jaslicami, ki jim je dal ime Naše korenine,
predstavljal rezbarski mojster in mentor skupine trzinskih rezbarjev Marijan Vodnik.

t ur iz em

Natečaj
Razpis natečaja za
fotografijo “Trzin v vseh
letnih časih”
V foto-natečaju lahko sodelujejo vsi ljubitelji fotografije. Posamezniki sodelujejo s tremi fotografijami, ki jih v elektronski obliki pošljejo na naslov TD Kanja Trzin (jvalencak@gmail.
com)
NATEČAJ TRAJA DO 5. NOVEMBRA 2011
Motivi fotografij morajo biti obvezno z območja občine Trzin.
Fotografije ne smejo biti starejše od januarja 2011.
GLAVNE NAGRADE ZA NAJBOLJŠO FOTOGRAFIJO
1. nagrada 70 EUR bruto
2. nagrada 50 EUR bruto
3. nagrada 30 EUR bruto
K sodelovanju posebej vabimo šolsko mladino.
Zmagovalce natečaja bo izbrala komisija v sestavi: predstavnik TD Kanja, predstavnik uredniškega odbora glasila Odsev in
predstavnik OŠ Trzin.
Fotografije bomo uporabili pri oblikovanju promocijskega gradiva.
Imena zmagovalcev bodo objavljena v Odsevu, fotografije pa
razstavljene na prireditvi Podelitev priznanj za urejene domove zadnji petek v novembru.

Razstava je pritegnila več tisoč ljubiteljev jaslične umetnosti od
blizu in tudi iz bolj oddaljenih krajev, ki so si lahko v čarobnem
prazničnem vzdušju ogledali najbolj privlačne stvaritve tovrstne
dediščine. Posebna komisija je med številnimi razstavljenimi deli
izbrala najbolj zanimive in najbolj izvirne postavitve jaslic glede
na uporabljene materiale in tehnike izdelave. Vsa razstavljena
dela so tudi objavili v posebnem spremnem katalogu.

Več informacij lahko dobite pri g. Miru Štebetu na 041 370
206.

Srce Slovenije
Predstavitev občin območja pod blagovno
znamko Srce Slovenije

Na sejmu Alpe – Adria
“Turizem in prosti čas 2011”
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo od 27. do
30. januarja že tradicionalni sejem Alpe Adria - Turizem in
prosti čas.
Na sejmu bo zanimivosti in turistično ponudbo območja pod
znamko Srce Slovenije predstavilo 11 občin, vsaka svojo tudi
posebej - Trzin 29. 1. od 10. do 13. ure.
Med turističnimi društvi bo pod pokroviteljstvom Turistične
zveze Slovenije v stekleni dvorani naš kraj predstavljalo TD Kanja Trzin s propagandnimi materiali, nekaterimi dobrotami ter
rezbarjenjem in vezenjem.
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Pogovor s kiparko in slikarko Ireno Brunec Tébi

Prava življenjska specialka
je delo v lastnem ateljeju
Na Wikipediji je umetnost opredeljena
kot »skupek vseh dejavnosti človeka, ki
niso neposredno povezane s preživetjem
in razmnoževanjem in jih ne opredelimo
kot znanost. Preko umetniških del človek
ponavadi izraža svoja čustva in svoje dojemanje okolice, odnos do sveta.«
Skozi raznovrstna umetniška dela pa se izraža tudi kiparka in slikarka Irena Brunec
Tébi, ki s svojim delom v trzinskem ateljeju bogato prispeva k slovenski kulturni
umetnosti, za katero sicer pravi, da žal ni
dovolj cenjena. Kot prava umetnica daje
prednost duhovnemu pred materialnim,
za prvo letošnjo številko Odseva pa je pokomentirala tudi mestno podobo Trzina
in podala zanimive predloge za rešitve dilem o javnih spomenikih…
Kako se je začela vaša umetniška pot?
Rodila sem se s talentom za likovno izražanje, kar mi je postalo jasno takrat, ko
mi učiteljica likovnega pouka v osnovni
šoli ni verjela, da sem neke risbe naredila sama, brez pomoči staršev. Zelo dobro
sem risala in potem začela resno razmišljati, da bi bil umetniški poklic lahko moj
osnovni poklic. V naši družini se ni nihče
ukvarjal z umetnostjo, razen če upoštevam, da je dedek, odvetnik, ljubiteljsko
risal in slikal, njegov sin - moj oče, pa se
je v mladosti ukvarjal s fotografijo. Ker nisem imela prave opore pri svoji odločitvi
za umetniški poklic, je bilo moje šolanje
precej oteženo, saj sem o vsem morala
odločati sama. Po diplomi iz kiparstva na
ljubljanski ALU (Akademija likovne umetnosti) sem se odločila še za redni študij
slikarstva, tako da imam edina v Sloveniji končana oba visokošolska študija umetnosti. Za specializacijo nisem čutila potrebe, ker je prava življenjska specialka
delo v lastnem ateljeju.
Danes ste priznana kiparka in slikarka.
Katero področje vam je bliže, kiparstvo
ali slikarstvo? Bi lahko shajali brez enega ali brez drugega?
Hitreje in lažje se izražam v kiparstvu, kjer
si za izdelavo figur in kompozicij v glini običajno zarišem le osnovne proporce in smeri, vse ostalo pa dodajam skozi modelacijo.
Pri slikarstvu potrebujem natančnejše risbe in tudi razmislek o uporabi barv in smeri oblik, kar je zelo zapletena zadeva. Skratka - izdelava slike je zame zahtevnejša kot
izdelava istega motiva v glini. Kljub temu
si ne predstavljam enega medija brez drugega. Kombinacija obojega me izpolnjuje
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in mi predstavlja vedno nove izzive. Moje
kompozicije in serije vsebujejo velikokrat
zelo zahtevne koncepte, ki jih upodabljam
na klasičen način. Ne zanimajo me inštalacije, performansi in t.i. konceptualna umetnost, ki jih danes množično propagirajo
galerije po vsem svetu. Po mojem mnenju
novi vizualni mediji sodijo bolj v gledališča
kot v galerije.
Je likovna umetnost v Sloveniji ustrezno uveljavljena? Ste slovenski umetniki dovolj cenjeni?
Ne, likovna umetnost v Sloveniji ni dovolj
cenjena, ker ljudje niso vzgojeni v duhu,
zakaj in kako sta kultura in umetnost pomembna v življenju vsakega človeka.
Marsikje v tujini (v Evropi izstopa Nemčija) je umetniški poklic spoštovan, pri nas
je pa le nujni dodatek k politiki, gospodarstvu in potrošništvu. Likovni pouk v šolah
je skoraj izginil, saj se odgovorni ne zavedajo, da so kreativnost, znanost in svobodno umetniško izražanje tista področja, ki
prinašajo napredek. To se zelo jasno kaže
pri politikih in gospodarstvenikih, ki niso
sposobni vizionarskih odločitev in nimajo
nobenega poguma, da bi sprejemali posledice svojih dejanj.
Gotovo ste do danes ustvarili že celo
vrsto kipov. Na katerega ste najbolj ponosni?
Mislim, da sem najbolj ponosna na spomenik 'Rudolf Maister · Vojanov - general in
pesnik', ki smo ga odkrili lanskega junija v
Parku generala Maistra v Ljutomeru. Zanimiva je kompozicija reliefov 'Sedem vrlin',
ki se nahajajo v vhodni avli Kapiteljske palače v Ljubljani, nekaj posebnega je tudi
nagrobna plastika 'Kronos - vladar vesolja' v Murski Soboti in še bi lahko naštevala. Ponosna sem tudi na sliko 'Nečistost', za
katero sem v Parizu na mednarodni razstavi leta 1998 dobila srebrno medaljo, in na
sliko 'Ladja norcev', za katero sem leta 2006
prejela nagrado Grand prix na XLI. mednarodnem Ex-temporu v Piranu. Včasih imam
občutek, da se takšna umetniška dela kar
'zgodijo' in da nimam drugega vpliva na
njih kot tega, da se maksimalno potrudim,
naj izgledajo čim bolje…
V sklopu svojega dela ste precej potovali. Bi lahko primerjali pomen umetnosti pri nas in v tujini?
Za razliko od tujine je pri nas zelo malo
poznavalcev, zbirateljev in mecenov ume-

tnosti, kar je posledica neprimerne vzgoje
v mladosti in v vsakodnevnem življenju.
Vedno, kadar potujem v tujino, obiščem
vse glavne muzeje in galerije, ki so polne
turistov in ljubiteljev umetnosti - pri nas
so galerije skoraj prazne. Sramota za slovenski narod je, da nimamo nobene galerije, kjer bi bila stalno na ogled vsa dela
naših in tujih umetnikov po obdobjih nastanka - ta dela sedaj ležijo po depojih,
veliko jih je že izginilo neznano kam in za
veliko se jih sploh ne ve, da jih imamo.
V tujini imajo številne spomenike na javnih mestih in zgradbah, trge in parke krasijo figuralne fontane; v Avstriji na primer
naredijo razpis za vsako krožišče, ki ga potem okrasijo z umetniškimi deli.
A je potrebno dodati še kaj?
Menite, da imamo v slovenskih mestih
dovolj javnih skulptur in kulturnih spomenikov?
Vsa mesta v Sloveniji imajo premalo javnih kipov oziroma spomenikov. Odgovorni ljudje na vodilnih položajih, ki imajo finančne možnosti in vpliv, se na žalost ne
zavedajo, da se večina ljudi najmočneje
odziva na vizualne dražljaje. Če se vsakodnevno 'srečujemo' z javnimi spomeniki, ki utelešajo pomembne zgodovinske
osebnosti ali zgodbe z močnimi simbolnimi pomeni, nosimo te podobe vedno s seboj in tako lahko o njih tudi razmišljamo.
Če jih ne videvamo, za nas skorajda ne
obstajajo. Kot mlada samostojna država
bi se morali zavedati, da so takšni spomeniki ključnega pomena za vzgojo domoljubja. Poleg tega lepi spomeniki privlačijo obiskovalce in turiste z vseh vetrov in
le-ti preko njih spoznavajo našo kulturo in
stopnjo naše kulturne ozaveščenosti.
Umetnike so včasih enačili z bohemi,
torej tistimi, ki živijo »iz dneva v dan«
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P og ov or
čemur se pri načinu življenja v večjih mestih ne moreš izogniti. Tudi ob vikendih
je zelo mirno, kar mi omogoča nemotene
sprehode v naravo, kjer se razbremenim in
nabiram moči za vsakodnevne dejavnosti.

Kronos, gospodar vesolja 4 (bron)
in se pri tem ne ozirajo na družbene
norme. Je tudi v vas kaj bohemskega?
Ja, na srečo ali žalost, precej. Najbolj v smislu vrednotenja duhovnega pred materialnim, veliko pa tudi v tem, da zvesto sledim svojim umetniškim zamislim in se ne
prepuščam modnim tokovom. Materialne
dobrine v mojem življenju niso bile nikoli
na prvem mestu, kar se danes pozna po
tem, da nimam prihrankov, ker tudi zaslužila nisem dosti. Vedno sem raje svoje ideje perfekcionistično, do zadnjega detajla
materializirala in jih primerno predstavila, kot pa da bi s čim manj dela poskuša-

la zaslužiti čim več. Hkrati sem vsak večji
prihodek takoj vložila v prihodnje projekte, za katere mi zamisli nikoli ne zmanjka.
Namesto da bi 'kovala' denar, sem študirala in se idejno pripravljala za moje večkrat
zelo zahtevne in konceptualno zapletene
megalomanske projekte.
Danes ustvarjate v ateljeju v Trzinu. Je
Trzin primerno okolje za vaše delo?
Industrijska cona v Trzinu se po 16. uri vsak
dan umiri, in to mi zelo odgovarja pri mojem delu, ki zahteva koncentracijo in mir.
Zelo mi ustreza, da nimam veliko obiskov,

Nagrajena slika EX TEMPORE 2006
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Bi po vašem mnenju v Trzinu lahko postavili še kakšen kip? Bilo je nekaj polemik v zvezi s fontano pred Centrom
Ivana Hribarja…
Ljudje vedno polemizirajo o javnih projektih. Mene veliko bolj moti to, da še nisem zasledila polemik o jumbo plakatih in
trgovskih centrih, ki rastejo kot gobe po
dežju… Uničujejo utrip mestnih jeder in
kazijo podobe ter vedute obrobij in podeželja. Pri odločitvi za javne spomenike pa bi bilo dobro, če bi upoštevali tudi
mnenja ljudi, ki živijo v tistem kraju. To bi
lahko naredili tako, da bi objavili javni razpis za spomenik in povabili k sodelovanju
vsaj pet kiparjev. O razstavljenih osnutkih
bi potem ljudje lahko glasovali z glasovalnimi lističi, na koncu pa bi komisija in največ glasov odločili o tem, kateri projekt bi
bil najboljši za izvedbo.
V Trzinu je seveda dovolj prostora in možnosti še za veliko javnih spomenikov…
Je morda že znano, kje si lahko ogledamo vašo naslednjo razstavo?
Trenutno imam razstavo v Galeriji Medija
v Zagorju ob Savi, kjer si obiskovalci skozi kronološki razpored fotografij lahko
ogledajo, kako je nastajal spomenik 'Rudolf Maister · Vojanov - general in pesnik'
v Ljutomeru.
Pripravljam razstavo 12 kipov v velikosti,
ki šteje za 'malo plastiko', in jih želim predstaviti še v letošnjem letu v Ljubljani. Ko
bo projekt tako daleč, bom o tem obvestila medije, sedaj pa kaj več ne bi izdala.
Katerim projektom pa boste v tem letu
posvetili največ pozornosti?
Najprej moram izdelati portret prvega
kapelnika in ustanovitelja premogarske
godbe na pihala v Zagorju ob Savi, za katerega sem dobila naročilo te dni.
Ob pripravah za razstavo 12 kipov obstaja
še možnost, da izdelam velik spomenik v
Lendavi. Maketa za monumentalno figuro Györgyja Kultsárja iz 16. stol., katerega
knjige so se prve tiskale na slovenskem
ozemlju, se nahaja v vhodni avli mestne
hiše v Lendavi; idejo so ljudje že sprejeli,
sedaj moram izdelati še natančen načrt
z ustrezno argumentacijo. Poleg tega se
na obzorju svetlika priložnost za izdelavo
dveh figur v naravni velikosti za fontano
v Murski Soboti. Maketo v pomanjšanem
merilu 1:10 sem pravkar končala, sedaj je
potrebno 'le' še zbrati denar.
Če vse našteto pade v vodo, mi še vedno
ostanejo za zdaj manj dodelane ideje in
zamisli.
Tjaša Banko
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Mitja Štembal: Veseli smo, ko se gostje vračajo
Ob tej priliki bi bilo zanimivo izvedeti,
kako ste se odločili, da prav v IOC odprete svoj lokal. Znano je, da izvirate iz
stare gostinske družine, in kar normalno je, da nadaljujete njeno poslanstvo.
Gostinstvo, lahko rečem, imam v genih.
Že kot fantič sem rad pomagal mojim starim staršem v gostilni Pri stričku, katera še
danes nadaljuje tradicijo. Želja, da bi imeli svojo gostilno, je bila velika, in tako se
je začelo. Najbolj primerna in zanimiva
izmed vseh lokacij se nam je zdela ravno
v OIC v Trzinu, in še danes je tako. Naše
stranke rade rečejo, da si trzinske cone
brez Mojce ne predstavljajo. Kdo ve, morda bo nadaljevala katera od mojih hčera:
Mojca, ki ima 7 let, ali Špela, ki ima tri leta.
Obe v gostišču zelo uživata. Našo malo
Špeli zelo osreči, če ji dovolimo pomagati
pri pomivanju posode za točilnim pultom.
Mojči pa se že tudi dobro znajde; ko ni v
šoli, zelo rada sodeluje z menoj v gostilni.
Kolektiv Penziona Mojca, v IOC na Blatnici 10, Trzin, je predan svojemu poslanstvu. Skrbijo za dobro počutje
gostov in jih razvajajo z izjemno kulinarično ponudbo. In ker je lokal z okolico izjemno urejen, so od Komisije TD
Kanja za urejenost kraja, varstvo narave in dediščine ter turistični podmladek v občini Trzin že leta 2007 prejeli
priznanje. Ker v podjetju še naprej zelo
vzorno skrbijo za izgled gostišča in njegove okolice, smo v uredništvu Odseva ocenili, da je prav, da predstavimo
to podjetje in mu tudi mi na tak način
damo priznanje za trud. Vodjo, lahko
bi zapisali, družinskega podjetja Mojca, gospoda Mitja Štembala, smo najprej povprašali, kaj njemu in njegovemu podjetju pomeni skrb za prijeten
izgled lokala in njegove okolice.
Tu bi vam težko izdal kakšen poseben recept za urejenost. Nekako ima naša družina to v krvi, ker se nam zdi pomembno,
da živimo v čistem in urejenem okolju.
Zato sami z veseljem skrbimo za urejenost lokala in njegove okolice. Veseli smo,
da ljudje opazijo urejenost kot izjemen
prispevek k celotni okolici. Moram pa povedati, da moja žena Anja kot cvetličarska
mojstrica s svojim izjemnim občutkom za
estetiko in trendi navdušuje. S sposobnostjo za detajle veliko pripomore, da vsak
letni čas zasije v pravi podobi. Za širšo
okolico lokala pa smo poskrbeli tudi tako,
da smo zasadili in uredili zelenico ob parkiriščih, in ta zeleni kotiček vsi občudujejo - razen pozimi, seveda. Lepo je, da vsi
po svojih močeh poskrbimo za urejenost
naše obrtne cone; gotovo se v bolj urejenem okolju vsi bolje počutimo in posledično tudi gostje in obiskovalci.

22 Glasilo občine Trzin

V obrtni coni in sploh v Trzinu je zaposlenih skoraj 7000 ljudi, ti pa potrebujejo tudi malice, kosila. Gostišče Mojca
je eno redkih gostinskih podjetij v coni
in tudi v Trzinu, ki je znalo prisluhniti
tovrstnim potrebam zaposlenih. Ni čudno, da na hitre prigrizke v Mojco prihajajo zaposleni tudi iz podjetij sosednjih krajih. Ali lahko kaj več poveste o
tej vaši ponudbi?
Ja res je. Imamo goste iz sosednih občin,
najbolj vesel pa sem, da se gosti vračajo.
Ponudba naših dnevnih malic in kosil je
bogata, hkrati pa gojimo tudi neke vrste

ritem. Ob petkih, npr. vedno ponudimo
tudi sveže ribe, morske dobrote, skratka
- sezonsko prilagajamo jedi. Glavno naše
vodilo pa je, da mora biti hrana vsak dan
sveže pripravljena. Marsikdaj je dnevna
ponudba odvisna od sestavin tistega dne
na tržnici. Znamo in želimo, če je le možno, prisluhniti tudi željam posamezne
stranke. Zelo pomembno se mi zdi tudi to,
da gredo gostje od nas ravno prav siti in
zadovoljni.
Mojčina kuhinja slovi tudi po izvrstnih
slovenskih specialitetah in bogati kulinarični ponudbi. Prav zato se marsikak
podjetnik odloči tudi za poslovno kosilo pri vas. Ker gre dober glas v deveto
vas, pa so med vašimi gosti tudi taki, ki
pridejo zgolj zaradi gurmanskih užitkov in prijetnega lokala. Povejte nam
malo o tem, kolikšno je zanimanje za
obisk v vašem bistroju, kakšna je konkurenca v vaši dejavnosti v okolici.
Ker smo z Mojco v IOC prisotni že 17 let,
sem vesel, da imamo veliko rednih strank.
Prihajajo tudi nove. Kolege gostince v
okolici poznam in jih spoštujem, sem pa
seveda zvest naši kuhinji. Če se s katerim podjetnikom dogovorim za poslovno kosilo, prisluhnem njegovim željam
in željam njegovih gostov. Ob takih priložnostih poslovneži velikokrat želijo predstaviti našo deželo tujcem tudi preko hrane. Tako mama vedno preseneti s kakšno
novo idejo in specialiteto. Pripravimo kaj
slovenskega na tradicionalen ali moderen
način, dodamo izbrano kapljico… Lahko
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P og ov or
pa pripravimo tudi gurmanska popotovanja kam drugam. Znamo prisluhniti in se
potrudimo. Glede konkurence pa menim,
da smo vsak po svoje unikatni. Tako da
vsakdo najde gostilno po svojem okusu.
Zanima nas tudi, po kateri hrani stranke največ povprašujejo in katere so
vaše specialitete. Kaj pa recesija, je prizadela tudi vas, se odraža tudi pri obisku in naročilih pri vas?
Naša ponudba je res pestra, zato ne bi izpostavljal le nekaj jedi. Specialitet je veliko, a so prilagojene letnim časom. Za krvavice in pečenice je glavni mojster moj
stari ata, ki me je veliko naučil, a vseh
skrivnosti mi še ni izdal. Da so jedi po starih receptih še vedno zanimivi, poskrbijo
teta Mici, teta Brigita in Silva. Za odlično
specialiteto, to je jagodno torto, poskrbi
mama in prav ona je duša naše kuhinje.
Je res, da brez dobrega kolektiva in vedno
svežih idej ne gre. Zato sem zelo vesel, da
vse specialitete za naše goste pripravljamo z dobro voljo in ljubeznijo. Recesija je
resnično povsod in vsi jo seveda občutimo. Moramo pa biti optimistični in verjeti
v to, da nas bo kmalu zapustila.
Zelo razveseljivo je, da ste se odločili
odpreti tudi prenočitvene zmogljivosti. Vemo, da te ponudbe v Trzinu primanjkuje in zato povejte, koliko sob
imate, kakšne velikosti so in predvsem
kakšno je udobje v sobah, saj kot ste
zapisali v zgibanki, vabite goste z udobjem, toplino in eleganco.
S ponudbo prenočišč smo želeli zapolniti vrzel. Trenutno imamo 9 sob 18 ležišč,
sobe so udobne in prijetno opremljene. V
vsaki sobi je internetni priključek, tv, minibar… skratka vse, kar zahtevajo standardi. Naša celotna ponudba je predstavljena na www.penzion-mojca.si.

Sobe so poimenovane po drevesih, in
to ni zapisano, temveč narisano, vse
polno je detajlov glede na letni čas in
praznike, povsod se vidi pozornost tudi
z malenkostmi, ki dajejo prijeten in domač vtis. In kdo je avtor vsega tega?
Glede na to, da na mladih svet stoji, so
nama moji starši prepustili odločitev. Ja,
namesto oštevilčenja sob smo se odločili
za poimenovanje po drevesih.
Tako pri nas gostje prenočujejo v orehu,
lipi, brezi… To se nam je zdela zanimiva
zgodba, ki smo jo nadgradili z opremo
sob in detajlov v njih. Vsaka soba je unikatno opremljena.
Glede na to, da imate v lokalu veliko
obiskov, gostje pa se največkrat pripeljejo z avtomobili, nas zanima, ali se soočate tudi s pomanjkanjem parkirnih
prostorov, saj je znano, da je parkira-

nje v nekaterih delih cone zelo problematično. Zanima pa nas tudi, kako gledate na samo prometno ureditev cone?
Se vam zdi, da bi imeli še večji obisk, če
cona ne bi imela le enega ozkega grla
za dostop in izhod?
Ko smo začeli z gostinstvom v Trzinu, je
bila IOC veliko manjša, zato je bilo tu manj
ljudi in več prostora. Danes pa je cona res
veliko bolj obremenjena. Če smo prav informirani, je v planu, da se bodo v prihodnje te težave rešile. Z nekaj strpnosti nekako gre, samo strpnosti nam velikokrat
ob pomanjkanju časa primanjkuje.
Imate dve hčerki, eno smo spoznali tudi
na naših prireditvah, in kako usklajujete zasebno in zelo zahtevno poslovno
delo?
Tako jaz kot Anja izhajava iz družinskih
podjetij in najini hčeri sta del teh dveh
družin in podjetij. Ker naša Špela še ne
hodi v vrtec, zanjo skrbno in ljubeznivo
poskrbi ata Milan. Mojca pa je v šoli. Hčerki uživata tako v cvetličarni kot v gostilni. Z Anjo se dogovoriva, kdo in kako bo
hčerki odpeljal na aktivnosti, se z njima
učil, igral… na pomoč pa priskočijo tudi
stari starši. Ob trenutkih, ko smo skupaj
brez obveznosti, pa neskončno uživamo,
z Mojco rada smučava, poleti uživamo na
morju, še bolj pa v Bohinju.
Za konec pa povejte še nekaj o vašem
vključevanju v trzinsko življenje in o
podpori Turističnemu društvu Kanja?
Ker je naše podjetje del lokalne skupnosti,
se mi zdi zelo pomembno korektno sodelovanje z njo, prav tako tudi s turističnimi društvi. Vedno rad prisluhnem dobrim idejam, in če me nagovorijo z njimi,
rad sodelujem. Da bi bilo le še več dobrih
idej…
Dunja Špendal
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Priprava turistične
strategije za Srce
Slovenije
V Centru Ivana Hribarja v Trzinu je v sredo, 12. januarja 2011, potekala druga izmed treh delavnic na temo oblikovanja strategije
za turistično destinacijo Srce Slovenije z naslovom »Kje smo,
kaj imamo – osnova za oblikovanje strategije«. Udeležilo se jo je
kar 30 članov projektne skupine, pri čemer so bile vse vabljene
občine dobro zastopane. Na drugi delavnici so bili predstavljeni
in osmišljeni ključni poudarki prve delavnice. Opredeljeni so bili
namreč obstoječi potenciali, ključni aduti in razvojno-trženjski
potenciali območja. Skupaj smo iskali vizijo turističnega območja
ter nato delo nadaljevali v skupinah, ki so imele nalogo določiti
produkte, partnerje, ponudbo in razvoj znamke. Naslednja delavnica bo potekala februarja, ponovno jo bo vodila Miša Novak iz
podjetja Alohas. Na februarskem srečanju bomo dobili že osnutek strategije, ki ga bomo skupaj predebatirali in iz katerega bo
na koncu nastal krovni dokument: Turistična strategija Srca Slovenije.
Gašper Kleč, Center za razvoj Litija

TD Kanja
Izbor turističnega
spominka Trzina se
zaključuje
Vsi preko natečajev zbrani predlogi turističnega spominka Trzina so bili obiskovalcem na ogled in prvo oceno v avli Centra
Ivana Hribarja mesec dni.
Strokovna komisija bo v februarju opravila izbor med 22 predlogi po kriterijih natečaja. Upamo, da bo na Florijanovem
semu turistični spominek Trzina “zagledal luč sveta”.
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Popravek

V prejšnji, decembrski oz. 11. številki Odseva v letu 2010, nam
je v prispevku o Centru aktivnosti Trzin spet ponagajal tiskarski škrat. Zapisala se nam je napačna GSM številka kontaktne
osebe. Pravilna je: 031 695 040.
Prav tako ne drži, da je Center namenjen druženju varovancev doma z občani Trzina. Center je namenjen starejšim občanom Trzina, ki se želijo vključiti v različne interesne dejavnosti. Stanovalci doma imajo čez dan že
organizirane svoje programe, zato se v aktivnosti Centra
ne vključujejo.
Bralcem in prizadetim se za napaki opravičujemo!
Uredništvo Odseva
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OŠ Trzin k učinkovitejši rabi energije

Od leta 2005 redno spremljamo in beležimo porabo električne
energije in energije za ogrevanje. S sprejetimi ukrepi, ki niso zahtevali nikakršnih finančnih vložkov in so bili večinoma namenjeni
kar najboljši izrabi toplote za ogrevanje, in osveščanjem učencev
in delavcev šole, smo od omenjenega leta do danes zmanjšali
porabo energije za skoraj 15 %.
V tem šolskem letu smo se vključili v vseevropski projekt U4 energy, namenjen šolam, katerih učenci in učitelji se želijo pridružiti
prizadevanjem za doseganje evropskih ciljev glede podnebnih
sprememb. S šolami iz 31 držav, večinoma iz evropske skupnosti,
bomo tekmovali v povečanju učinkovitosti rabe energije. Ob zaključku tekmovanja, maja 2011, se primerja količino porabljene
električne in toplotne energije med letošnjo in lansko kurilno sezono. Projekt je namenjen izmenjavi izkušenj pri načrtovanju in
sprejemanju ukrepov za učinkovitejšo rabo.
Na Oš Trzin smo se za začetek osredotočili na ukrepe, ki ne zahtevajo nobenih finančnih vložkov ali kvečjemu minimalne. Pri tem
nam precej omejitev postavlja velik ogrevalni sistem. Glavni tehnični ukrepi, ki jih bomo izvedli v tem letu:
• temperature v prostorih spraviti na predpisane vrednosti in vsaj
delno onemogočiti spreminjanje nastavitev termostatskih glav
na radiatorjih;
• glede na možnosti ogrevalnega sistema ogrevanje časovno
omejiti na čas pouka in na prostore, kjer potekajo popoldanske dejavnosti, ker so toplotne izgube zaradi netesnosti starih
oken velike;
• namestitev termometrov v učilnicah;
• namestitev električnega bojlerja v kuhinjo za poletni čas (zaradi velike razdalje med kuhinjo in kurilnico).

Veliko pozornosti bomo morali nameniti izobraževanju učencev
in delavcev šole, saj nam veliko toplote uide zaradi previsokih
temperatur v prostorih, ki so posledica nenadzorovanega spreminjanja nastavitev termostatskih glav na radiatorjih.
S spremembami navad želimo doseči:
• pravilno prezračevanje prostorov (zmanjšanje prezračevanja s
'skipanimi ' okni, ki je energijsko potratno),
• pravilno uporabo termostatskih glav,
• večjo izrabo naravne svetlobe.
V bližnji prihodnosti skupaj z Občino Trzin načrtujemo tudi nekaj
ukrepov, ki so povezani z večjimi investicijami, kot je zamenjava
svetil in zamenjava dotrajanih oken na starejšem delu šolskega
poslopja.
Za konec bi povabil podjetja, društva in posameznike, ki nam s
svojimi idejami in znanjem lahko pomagate k učinkovitejši rabi
energije, da nam svoje predloge ali ponudbo za pomoč posredujete na os-trzin@guest.arnes.si, Vse, ki vas omenjene teme zanimajo, pa vabim, da obiščete spletno stran http://www.u4energy.
eu. Na omenjeni spletni strani so okoljske izobraževalne vsebine
v obliki risank, kvizov, iger in reportaž o zanimivih dogodkih po
svetu tudi v slovenščini.
Aleš Šporn, koordinator Okolju prijazne šole

Študentski klub Domžale

Pozdravljen zakon, zbogom klub
Vzdušje po vstopu v novo leto je tudi letos polno pričakovanj,
novih ciljev in mladostnega zagona. Pred Študentskim klubom
Domžale pa je težko leto, mogoče celo zadnje. Vprašanje: Zakaj?
Odgovor: Zakon o malem delu.
Študentski klubi po vsej Sloveniji so nosilci lokalnega študentskega in mladinskega obštudijskega dogajanja, zaradi česar so zelo
pomembni za svoje lokalne skupnosti. Tak je tudi Študentski klub
Domžale. Tradicionalna Kopalkanja in Brucovanja z brezplačnimi
vstopnicami, KostanjVinoGlasba zabava z zastonjskim pečenim
kostanjem in kuhanim vinom, večdnevni kulturni festivali Dnevi
kulture (DNK) z najrazličnejšimi prireditvami, ne pozabimo enodnevnih in tedenskih smuk za vsak študentski žep, ugodnih športnih aktivnosti in vseh ostalih študentskih popustov, ki so lahko
tolikšni ravno zaradi študentskega dela, s katerim lahko klub svojim članom sofinancira vse te dejavnosti, in konec koncev tudi
prostor, kjer lahko člani brezplačno brskate po internetu, berete
časopise ali si le ogledate odličen film.
Študentsko delo mnogim študentom omogoča sam študij, lokal-
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nim organizacijam, kot je Študentski klub Domžale, pa predstavlja pomemben finančni (so)vir. Zakon o malem delu naj bi uredil
študentsko delo, ker naj bi bil »napaka v sistemu«, v resnici pa ga
ukinja in zanemarja pomembnost študentskih klubov za lokalno
skupnost.
Edini način za ohranitev (zaenkrat) naše pravice je referendum!
Za razpis le tega bo potrebno zbrati 40.000 podpisov. Naloga bo
težka, a se bomo skupaj borili do konca.
Študentski klub Domžale se lahko pohvali z uspešnim delovanjem na lokalni in državni ravni in v vseh teh letih smo ogromno
doprinesli domžalski in okoliški mladini. Tako pot bi radi tudi nadaljevali, zato vas prosimo, da si v prihajajočem januarju vzamete 10 minut, se sprehodite do Upravne enote Domžale (ali katere
koli druge Upravne enote) in oddate svoj podpis za referendum,
da bomo lahko rekli:
ZBOGOM, ZAKON O MALEM DELU!
POZDRAVLJEN, ŠTUDENTSKI KLUB DOMŽALE!
Ekipa ŠKD-ja
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Kratke novice
Članarina 2011
Leto je naokoli in spet je čas, da planinci poravnate letno članarino domačemu planinskemu društvu.
Ker po zaprtju papirnice Čačka nimamo stalnega mesta, kjer
bi lahko poravnali svoje članske obveznosti, za letos velja naslednji način plačevanja:
1. Najlaže preko spletne društvene trgovine, ki jo najdete na
naslovu http://www.onger.org/trgovina.php (kliknete na 'prodajno polico').
2. Po dogovoru s tajnico društva Natašo. Pokličete jo na številko 041 956 884 in se z njo dogovorite vse glede plačila in
prevzema članskih nalepk.
3. Dežurstvo v avli CIH: Prvi in zadnji ponedeljek v mesecu
od januarja do marca (31. 1., 7. in 28. 2. ter 7. in 28. 3.) bo Nataša dežurala v avli CIH od 17. do 18. ure. Ne bo je težko najti!
Kategorije in višina članarine v letu 2011
(z dodatno vračunanim 1 €, kot prispevek članov za izgradnjo
Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani v obdobju 20092011 – sklep OZ društva leta 2009)
A člani

51,00 € najbolj aktivni člani z največjimi ugodnostmi

B člani

21,00 € aktivni člani z večino ugodnostmi

B1 člani

16,00 € starejši od 65 let, z ugodnostmi B članov

S+Š člani 14,00 € srednješolci in študenti do 26. leta starosti
S+Š/D

11,40 € 20% družinski popust

P+O člani 6,00 € predšolski in osnovnošolski otroci
P+O/D

5,00 € 20% družinski popust

Vse informacije o članarini (različna zavarovanja, popusti ...) najdete na naslovu http://www.onger.org/depo/
clanarina/2011_clanarina_pdongertrzin.pdf
POMEMBNO: Člani, ki do 31.1.2011 poravnajo članarino
za leto 2011, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo, A
člani pa zagotovljeno tudi neprekinjeno prejemanje revije
Planinski vestnik.

Prizadevni člani
Smučarskega društva
Smučarsko društvo Trzin ima veliko članov. A kot v vsakem društvu je tudi v našem delavnih nekoliko manj, še posebej, ker je
precej teh članov še malčkov, ki šele okušajo prve drsalne korake
na smučeh.
Člani Smučarskega društva Trzin so se že v lanskem letu dogovorili, da bodo pričeli z zbiranjem smučarske opreme za najmlajše, saj smučarska oprema ni prav poceni, otrok pa jo preraste že
v enem ali dveh letih. Predvsem so dobrodošle otroške čelade,
smučarski čevlji-pancerji, smučarski kombinezoni in rokavice za
starost do 14 let. Nekaj so starši, katerih otroci tega ne potrebujejo, že prinesli, nekaj opreme pa so zamenjali, zato če ima kdo
tako opremo, naj jo prinese do smučišča.
Smučišče že obratuje od prvega snega dalje, saj ga niti odjuga
niti dež nista stopila. Za to so v precejšnji meri zaslužni tudi prizadevni člani Smučarskega društva Trzin sami, saj so ga v mrzlih
dneh pred novim letom in tudi po novem letu veliko naredili sami
in ga sproti še delajo, če so le temperature dovolj nizke. Žal pa
pri delanju snega vedno ne gre vse po načrtih, ker tehnika včasih
odpove, se pokvari, tako je že za novoletne praznike odpovedal
elektromotor za poganjanje črpalke in so ga morali nadomestiti
z izposojenim pri Skakalnem društvu v Mengšu, eden izmed članov pa je pripeljal tudi »žirafo«, stroj za delanje snega, tako da je
sedaj možno delanje snega z dvema strojema – »topovoma«.
Smučarsko društvo Trzin vas torej vabi, da pripeljete malčke na
smučišče v Dolgi dolini, ki bo obratovalo ob sobotah in nedeljah,
poleg tega tudi v času zimskih počitnic od 10h do 16h, če pa bo
dovolj smučarjev, pa se bo smuka lahko podaljšala.
Smučanje je dovoljeno članom smučarskega društva Trzin.
Članarina za otroke do 15 let je 5 EUR, vplačati pa jo je mogoče v
času obratovanja smučišča.
Prispevek za stroške dnevnega smučanja je 1,00 €.
Smučarji se morajo ravnati v skladu z Zakonom o varnosti na
smučiščih (predvsem čl.24. …uporaba zaščitne čelade je obvezna do 12 leta starosti) in po navodilih upravljavcev smučišča.
Na smučišču bo dnevno prisoten smučarski vaditelj, ki bo otrokom demonstriral osnove smučanja.
Dodatne informacije na tel. 031 868 000.
Zoran RINK

DRUŽINSKI POPUSTI
(za kategoriji S+Š, P+O) so namenjeni kategoriji S+Š (srednješolci in študenti) do 26. leta starosti in kategoriji P+O (predšolski in osnovnošolski otroci).
Za ti dve kategoriji se priznava 20% popust od celotne cene v
primeru, da se plačilo izvede skupaj za celo družino.
Za družino se štejeta tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.
***

5. mesto na tekmovanju
Mladina in gore
Tik pred koncem redakcije smo izvedeli, da je trzinska ekipa
»Zabavno je biti zelen« v finalu 22. državnega tekmovanja
Mladina in gore zasedla 5. mesto. Čestitamo!

PD Onger Trzin
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Z a š č ita

in reš evanje

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

Seja Štaba CZ občine Trzin
Dnevi pred koncem koledarskega leta so običajno priložnost, da
opravimo pregled opravljenega dela v iztekajočem se letu in načrtujemo aktivnosti, ki jih bomo izvedli v prihodnjem letu. Pri tem ni
izjema niti Štab CZ občine Trzin, ki se je sestal resda nekoliko prej, v
drugi polovici novembra 2010, vendar z enakim namenom.
Prvi dve točki dnevnega reda sta bili namenjeni obravnavi poročil o opravljenem delu na področju zaščite in reševanja, gasilstva
in civilne obrambe v naši občini. Tako smo za občinske načrte ob
potresu, jedrski nesreči in poplavah pridobili potrdila o usklajenosti z regijskimi načrti in izdelali vse zahtevane priloge in dodatke k načrtom, pripravili smo novo navodilo o izposojanju opreme
CZ, ažurirali smo obrambni načrt, urejali smo dokumentacijo pripadnikov CZ. Tri pripadnice Enote PMP so obiskovale dvomesečni
tečaj za bolničarje, trije člani štaba CZ so se udeležili tridnevnega
usposabljanja za štabe CZ, poveljnik CZ pa se je udeležil usposabljanja na temo Psihične značilnosti doživljanja nesreč.
Poveljnik CZ in člani PGD Trzin v OŠ Trzin sodelujejo pri izvedbi izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V
okviru tega predmeta se bo posebna pozornost posvetila pojasnjevanju pomena in vloge prostovoljstva v CZ in društvih, ki izvajajo
javno službo (gasilsko in jamarsko društvo, gorska reševalna služba),
ogledali si bodo zaklonišče, enega izmed plazišč, gasilsko brigado,
Regijski center za obveščanje Ljubljana... V štabu CZ menijo, da je
izobraževanju te populacije potrebno posvetiti še posebno pozornost, saj bomo le na ta način pridobili mlajši rod gasilcev in bodočih
pripadnikov CZ. To sodelovanje pa je pomembno tudi z vidika seznanjanja širšega kroga prebivalstva o tej humanitarni dejavnosti.
Člani štaba so razpravljali tudi o septembrskih katastrofalnih poplavah in ob tem ugotovili, da so le-te Trzinu k sreči v večji meri
prizanesle. So pa ob tem sprejeli sklep, da se VGP Hidrotehnik
d.o.o. opozori, da še vedno ni v popolnosti saniran oziroma nadzidan levi breg potoka Pšate, od Grajske ceste 20 do 30 m nizvodno. Na tem mestu je Pšata že poplavljala, in še vedno obstaja potencialna nevarnost razlitja in poplavljanja stanovanjskih
objektov ob Jemčevi cesti.
Glede načrtovanih nabav opreme CZ v letih 2011 in 2012 so člani
štaba CZ zavzeli stališče, da se zaradi neustreznih prostorov za skladiščenje opreme CZ s teh postavk prednostno sofinancira oprema
za domače gasilsko društvo. Pri tem se vodstvu občine tudi predlaga, da se k aktivnostim za načrtovanje prostorov novega objekta
na sedanji lokaciji lope na Habatovi povabi tudi gasilce in CZ.
V prihodnjem letu se načrtuje izvedba štabne vaje in vaje širšega
obsega, ki bo vezana na nek občinski dogodek. Prostovoljno gasilsko društvo bo po vsej verjetnosti izvedlo evakuacijsko vajo tudi
v vrtcu, v preteklem letu so jo izvedli v OŠ Trzin. Štab načrtuje tudi
organizacijo in izvedbo okrogle mize na temo zaščite in reševanja.
V prvi polovici prihodnjega leta se načrtuje tudi izvedba razgovorov
s kandidati z namenom popolnjevanja enot in služb CZ. Ti razgovori
pa so namenjeni tudi seznanjanju s to humanitarno dejavnostjo, ki
je učinkovita ob predhodni primerni usposobljenosti pripadnikov.
Dela in aktivnosti na področju vzpostavljanja pripravljenosti celovitega sistema zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih torej ne bo zmanjkalo, vse pa se
opravlja z namenom, da je v primeru potreb po aktiviranju tega
sistema le-ta uspešen in učinkovit.
Lep pozdrav vsem, ki sebi in drugim dobro želimo.
Štab CZ Trzin
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RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
1. DIFAR d.o.o.

Z naravnimi izdelki proti prehladu
in za zaščito dihalnih poti
Pri prehladnih obolenjih otrok vam priporočamo naravni
izdelek Aprosan® grlo – glas žvečljive tablete, ki vsebujejo
čisti propolis in med z okusom gozdnih sadežev. Žvečljive
tablete delujejo blagodejno in antiseptično na sluznico
ustne votline in grla pri različnih prehladnih obolenjih.
Čisti propolis nudi vse garancije glede učinkovitosti in
varnosti - ne vsebuje alergenih snovi kot so cvetni prah,
vosek in težke kovine. Aktivne učinkovine propolisa so
bioflavonoidi, ki blagodejno vplivajo na dihalne poti.
Tabletam Aprosan® grlo – glas je dodan med, ki skupaj s
propolisom deluje kot naravni antiseptik in se priporoča pri
vseh prehladnih obolenjih. Zaradi prijetnega okusa gozdnih
sadežev in oblike žvečljivih tablet so posebej priljubljene pri
otrocih. Izdelek je primeren tako za otroke po 2. letu starosti
kot tudi za odrasle.
Naravni izdelki proti prehladu linije Aprosan® na osnovi
prečiščenega propolisa so: Aprosan® sirup kašelj za otroke,
Aprosan® sirup kašelj za odrasle, Aprosan® grlo – glas
žvečljive tablete za otroke, Aprosan® pršilo za ustno votlino,
Aprosan® pršilo za nos in Aprosan® kapljice za ušesa.
V mesecu februarju vam s tem receptom in nakupom v
specializirani prodajalni DIFAR nudimo 15 % popust na
vse izdelke linije Aprosan®.

2. PRIJAZNO VABLJENI
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Difar specializirana prodajalna
Delovni čas: 10-18h (ponedeljek-petek)
Naslov: Ljubljanska 12c, Trzin
Telefon: +386 1 564 11 95
Spletni naslov: www.difar.si
E-naslov: info@difar.si

(dr.med. Ksenija Šelih Martinec)
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Več luči namesto kruha in iger
Le naprej, v svetlo prihodnost, ki se kaže na
obzorju pred kratkim novega, zdaj pa že v
kolesje vsakdana utečenega leta 2011. Svetlim časom naproti je vendarle treba iti malo
bolj svetlo, če ne drugače, tako, da vsaj malo
(raz-)svetlimo domači kraj in njegove krajane. Vendarle pa je letošnja svetlobna okrasitev Trzina nakazala, kakšni časi so zdaj in
kaj nas čaka v prihodnje, in še dobro, da so
jo drugi ponedeljek v januarju že pospravili. Tega niso nekateri niti opazili, zato kratek
nasvet: tudi z malo luči in glamurja se da
narediti marsikaj lepega, če se loti zadeve
strokovnjak,morda celo umetnik ali arhitekt.
Si morda tega ne zaslužimo? Svetilnost okrasnih luči na obeh komaj opaznih smrekah in
drugih okraskov vzdolž ljubljanske ceste je
bila premosorazmerna moči koalicije v občinskem svetu. Vendarle pa je ta na lanskoletni zadnji seansi sprejela nekaj nepriljubljenih sklepov, po katerih jih ne bomo prav
dobro pomnili. In potem je prišla še silvestrska »voščilnica« opozicije, ob najbolj nepravem času in posredovana na najbolj nepravi
način – kar v nabiralnike in za avtomobilske
brisalce. Lepo vas prosim, pa koga zanimajo
v božično‑novoletnem času politične igrice
in šentflorjanske zdrahe? Če kdaj, potem je
treba ravno takrat zakopati bojne sekire, ne
pa da se med »trgov(in)sko« pošto znajdejo
politični pamfleti!
Morda ne bi bilo napak, ko bi bilo moč na
pošti kupiti tudi nalepko, ki bi prepovedovala metanje tovrstne nesnage v naše poštne nabiralnike! Sploh pa, ali je v občinskih
svetih potrebna delitev na koalicijo in opozicijo, saj so vendar na sejni tapeti povsem
krajevne zadeve, ki se tičejo dobrobiti vseh

nas, trzinskih sosedov, znancev, prijateljev,
ne glede na to, ali smo levi, desni, srednji
oziroma rdeči, črni ali lila‑pikčasti. Slednjo
oznako sem »ukradel« primorskemu kantavtorju Iztoku Mlakarju, katerega pesmi bi
morali večkrat poslušati tudi naši vrli občinski svetniki, za začetek na primer tisto o politiku Gvidotu. Veste kaj, dragi moji, naj bo
dovolj te politične žehte, ki naj jo (o-)perejo tisti, ki so jo umazali, mi pa si bomo raje
ogledali, kakšna vremena smo imeli trzinski Kranjci zadnji mesec leta 2010, ki so mu
rekli naši predniki gruden. In pristavili – nič
kaj vljuden. Prav takšen je bil tudi ta zadnji,
čeprav nas je s svojo muhavostjo in snežno
figo na trenutke bolj spominjal na april. Ne
seveda temperaturno, saj gre za mesec z
najmanj svetlobe, poleg tega pa smo bili
20. 12. deležni delnega sončnega mrka, ki
pa ga Trzinci zaradi megle oziroma nizke
oblačnosti nismo videli. Zato pa smo imeli
toliko več padavin (preglednica) najrazličnejši oblik.
Padavine so bile zgoščene v prvi in zadnji
tretjini meseca, medtem ko je povprečna
dnevna temperatura zraka skozi mesec precej nihala. Po nižinah v notranjosti Slovenije so zabeležili dve nekajdnevni toplejši
obdobji, eno ob koncu prve in drugo v začetku zadnje tretjine meseca. Največji negativni temperaturni odkloni pa so bili sredi
meseca. Celotna Slovenija je bila decembra
nadpovprečno namočena, a rekordnih vrednosti niso zabeležili. Po do sedaj zbranih
podatkih je bila decembra 2010 povprečna temperatura zraka v večjem delu države
pod dolgoletnim povprečjem. Na našem širšem območju se je gibal negativen odklon

med 0 in –1 stopinjo Celzija, sonca pa smo
imeli kljub vsemu za četrtino več od dolgoletnega povprečja – mrzli dnevi so pač vsaj
za nekaj časa odgnali nadležno zimsko meglo. Največ padavin je bilo na severozahodu
države, kjer so večinoma zabeležili nad 240
milimetrov. V večjem delu Posočja je padlo
še od 100 do 200 milimetrov več, ponekod
pa celo nad 540 milimetrov padavin. Najbolj
skromne so bile padavine v vzhodnem delu
Slovenije, kjer je, z izjemo južnega dela Dolenjske, padlo manj kot 140 mm.
Po vsej Sloveniji je bilo več padavin kot v
dolgoletnem povprečju, presežek pa se je
od zahoda proti vzhodu zmanjševal. V severovzhodnem delu Ljubljanske kotline smo
prejeli od polovico do tri četrtine več padavin, kot bi pričakovali glede na povprečja
iz preteklosti. Glede padavin je bilo obilno
tudi vse lansko leto (preglednica), v Ljubljani je bilo to drugo najbolj namočeno po letu
1961. Sicer pa vas bomo več sekirali o vremenski statistiki za celotno 2010. leto v eni
prihodnjih sekiric. Minulega decembra smo
imeli kar dvakrat opravka s precej zajetno
snežno odejo: 29‑centimetrsko 3. in 4.12.,
27 centimetrov visoko pa smo namerili 18.
12. Imeli smo kar 19 padavinskih dni (snežna odeja je ležala na tleh le dan manj), najbolj moker pa je bil prav božič! Le 5 dni nam
je povzročala preglavice megla, prav toliko
dni pa smo imeli slano. Nič čudnega potem,
da ste lahko pri Taubiju na novega leta dan
že drsali, a je trajalo tovrstno veselje le do
sredine prvega tedna v novem letu. Kratko, a sladko, namreč drsanje pred domačim
pragom na naravnem ledu. Morda pa bo konec januarja spet stisnil mraz in nam pričaral
zimsko pravljico kot že tolikokrat do sedaj.
Tudi letošnja zima kaže na to, kako nestalne
so v zadnjih nekaj letih zime, saj smo ime-

Silvestrski sprehod skozi gozd na Ongru je bil kljub temu, da ni bilo sneg, spet nekaj posebnega. Poseben čar mu je dalo nenavadno razvejano ivje.
(Foto: Miha Pavšek)
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Tla ke
li v manj kot mesecu dni dve močni odjugi,
ki so se ju še najbolj razveselili zadolženi za
zimsko službo. Tako so tudi prazniki marsikje v notranjosti Slovenije minili brez snežne odeje. Kot vedno smo si jih morali polepšati sami, pa saj smo tega vajeni, ali ne?
Sicer pa so svetli deli dni vse daljši, sonce
vedno višje na nebu (kadar ga vidimo…) in
naslednji prazniki vse bliže. Sploh pa bo nekaj posebnega letošnji pust, ki pade točno
na 8. marca (žene pa v jok in na drevo…). A
do takrat bo še kar nekaj vsakodnevnih večernih zatemnitev, ki bodo sicer postopne,
a bodo prišle vse do nižin.
Trzinčanov Miha,
občinski vremenski svetnik

POSTAJA
Krvavec
Grosuplje
Domžale
Letališče Brnik
Trzin
Stražišče pri Kranju
Radomlje
Ljubljana Bežigrad
Topol pri Medvodah

Padavine – december 2010
(v mm oz. l/m2)
141
147
169
169
174
176
179
182
189

n ao ko l i

Padavine – leto 2010
(v mm oz. l/m2)
1620
1442
1577
1622
1797
2203

Preglednica: Vsota mesečne in letne količine padavin decembra oziroma leta 2010 na izbranih merilnih
postajah (Viri: ARSO, Slovenski meteorološki forum, Vremenski forum ZEVS, trzinski Vremenko).

Tudi pozimi zanimiv kraški pomnik naravi
Zima je spet taka, kot je – eni bolj, drugim manj pogodu. Važno je le, da nas tudi
kratki in temni dnevi ne odvrnejo od miganja pred domačim pragom, tu in tam
pa je treba pogledati tudi k sosedu ali pa
celo malo dlje. Če ne drugega, le toliko, da
po »slovensko« preverimo, ali mu gre bolje oziroma se ima bolj fino kot mi sami.
Kdor se še ni nasmučal ali pa (še ni) nadrsal, naj vzame pot pod noge kar na starodaven, a trajnosten način – peš. Mi se
tokrat odpravljamo v »južne« kraje, kjer
pa ne bo nič bolj toplo kot pri trzinskem
svetem Florijanu, prej narobe, saj leži sredi gozdnate pokrajine. Nedaleč od Unca,
kjer je izvoz iz avtoceste, najdemo Rakov
Škocjan, enega naših najlepših in že od
leta 1949 zavarovanih kraških območij.
Tam leži za naše razmere redka kraška dolina, ki jo je izoblikoval nekdaj podzemeljsko tekoči potok Rak, ena od mnogih vodnih žil v zaledju Ljubljanice, po katerem
je dobila ime tudi vsa dolina, natančneje
pa po v njem živečih rakih. Tudi najti je ne
bo težko, saj nas bodo nanjo kmalu za izvozom iz avtoceste opozorile informacijske table.
Obisk Rakovega Škocjana je naravnost
idealen za družinsko potepanje. V toplem
delu leta lahko pridete tja tudi z gorskim
kolesom z izhodiščem v bližnjem Uncu,
Rakeku ali pa celo v Cerknici. Pozimi bo
najbolj zanesljiva hoja, pri čemer ne bodo
odveč palice in gamaše, še posebej za
ogled kraških izvirov z zanimivimi imeni,
kot so Prunkovec, Kotel, Očesa in drugi, ki
so predvsem na levem robu doline. Med
Cerkniškim in Planinskim poljem teče kraška Ljubljanica večinoma pod zemljo, na
površju se prikaže le v okoli šest kilometrov dolgem Rakovem Škocjanu. Dolina
je nastala z udrtjem stropov nekdanjega podzemeljskega rova, od katerega je
ostal le znameniti Veliki naravni most, ki
na koncu veličastno zapira dolino, umeščeno med prostranimi kraškimi gozdovi

ODSEV

in v sosedstvu kraških polj in uval. Na začetku izvira iz Zelških jam potok Rak ter
teče prek udornice, nad katero se skoraj
40 metrov visoko boči Mali naravni most.
Po krajšem rovu se potok le prebije v Rakovo dolino, za katero je značilno posebno, pomirjevalno razpoloženje, za katerega skrbi predvsem lenobno tekoči potok.
Sredi notranjskih gozdov se naenkrat
znajdemo v svetli dolini, kjer je ob potoku
zdaj širša, zdaj ožja ravnica. Ta je ob visokih jesenskih vodah pogosto poplavljena.
Nekdaj so v potoku živeli raki jelševci, ki
so jih pred leti znova naselili, saj so jih uničile račja kuga in onesnaženi okoliški pritoki iz industrijske Cerknice.
Za Velikim naravnim mostom se končni del udorne doline zoži v sotesko, ki jo
zaključuje Tkalca jama, v katere mogočni vhod izginja potok Rak dalje proti Planinski jami. Vhodna dvorana jame je dostopna le ob nizki vodi, zato si jo bomo
raje ogledali z Velikega naravnega mostu,
prek katerega nas do izhodišča za obisk
tega površinskega kraškega bisera pripelje tudi krajevna cesta. Morda se sliši

vse nekoliko zapleteno, ko pa boste tam,
vam bo vse kaj hitro jasno. Pri domu Rak,
kjer je enota Centra za obšolske dejavnosti (morda bodo šli kdaj tja tudi trzinski
osnovnošolci…), se namreč pričenja naravoslovna učna pot, opremljena s številnimi skicami in risbami, pod katerimi piše
veliko tega, kar je dobro vedeti in znati.
Svetujem vam, da si ogledate celotno dolino, za kar ne boste potrebovali več kot
2–3 ure; torej bo dovolj svetlo tudi ob
koncu zime. Če morda radovednost vaših malih sopotnikov še ne bo potešena,
pa se lahko odpravite še na bližnje Cerkniško ali pa Planinsko polje in nadaljujete
zapleteno zgodbo o kraški Ljubljanici, reki
sedmerih imen. V pokrajini s takimi in tolikšnimi naravnimi posebnostmi bo postala marsikatera zgodba iz pravljic resnična.
Dodajte še malo lastne fantazije in vedrega razpoloženja in dan, čeprav malce siv
ali celo deževen, bo minil v zadovoljstvo
vseh, kot bi trenil. In še enkrat: ne smemo
obupati nad sončnimi vikendi, prej ali slej
bodo spet tu!
Vkup spravil: Miha Pavšek
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Vlak v letu 2011 tudi v Trzin pospešeno
Z 12. 12. 2010 smo tudi Trzinci dočakali nov vozni red Slovenskih
železnic. Časi odhodov in prihodov se niso bistveno spremenili
(zlobni jeziki bi rekli, da je tako že vse od konca 19. stoletja, ko so
položili tire...). Morda so celo dodali kakšno minuto, saj je zaradi
ljubljanskega prometnega kaosa tudi iz te smeri vse več potnikov.
Pomembna novost v popoldanskem voznem redu pa je nova in
hkrati najhitrejša povezava našega glavnega mesta s Trzinom,
namreč pospešeni vlak RG 610 z rednim odhodom iz Ljubljane
ob 16.45. uri (s tira 3a). Z njegovo pomočjo ste v Trzinu v pičlih
16 minutah.
A pozor, ustavi le na železniški postaji v Mlakah! Vlak seveda ni
nov (kot smo izvedeli, so nove kompozicije – železničarji jim pravijo garniture – naročili že pri prejšnji vladi...), le da prej ni ustavil
na nobeni od kar treh železniških postaj v Trzinu, saj je regionalnega značaja.
Da je po novem temu tako, imajo zasluge tudi nekateri sitni Trzinci in Trzinke (menda je kar precej obojih...), ki so pritiskali na
ustrezno mesto v upravi SŽ oziroma se obrnili na pravi železničarski sindikat, natančneje enega od šestih. Tako, zdaj ko veste,
zakaj ga imamo (in kdaj se vozi z njim domov tudi naš sokrajan,
sicer generalni direktor SŽ), ga le čim pogosteje uporabljajte, da
nam ga ne bodo prekmalu spet vzeli...
(mp)
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Izvleček iz novega voznega reda SŽ. (Vir: http://www.slo-zeleznice.si/)

ODSEV

LEKARNA DOMŽALE - Ljubljanska 72, 1230 Domžale
lekarna.domzale@mestnelekarne.si

01 777 02 51

LEKARNA KAMNIK - Šutna 7, 1240 Kamnik
lekarna.sutna@mestnelekarne.si

01 777 01 83

LEKARNA NOVI TRG - Novi trg 26, 1240 Kamnik
lekarna.novitrg@mestnelekarne.si

01 777 02 20

LEKARNA MENGEŠ - Zoranina 3, 1234 Mengeš
lekarna.menges@mestnelekarne.si

01 777 02 26

LEKARNA RADOMLJE - Cesta borcev 5a, 1235 Radomlje
01 777 02 31
lekarna.radomlje@mestnelekarne.si
LEKARNA MORAVČE - Trg svobode 2, 1251 Moravče
lekarna.moravce@mestnelekarne.si

01 777 02 45

LEKARNA NOVA LITIJA - Partizanska pot 8, 1270 Litija
lekarna.litijazd@mestnelekarne.si

01 777 02 41

LEKARNA LITIJA - Trg svobode 1, 1270 Litija
lekarna.litija@mestnelekarne.si

01 777 02 35

Dežurni lekarni od 01.01.2011 do 31.12.2011:
LEKARNA KAMNIK sobota, nedelja in prazniki od 17.00 do 20.00
LEKARNA DOMŽALE nedelja in prazniki od 09.00 do 12.00

Trženje oglasov za Odsev:

Tel.: 01 839 64 00

www.mestnelekarne.si

Investitor in prodajalec:

Podjetje Dolenjgrad, je sredi marca
2010 začelo graditi I. fazo Oskrbovanih stanovanj v Kamniku. Trenutno potekajo zaključna dela, ki bodo
končana marca letos, lastniki pa se
bodo lahko vselili že maja 2011.

Mirno okolje za starostnike
Objekti se gradijo v zelo mirnem delu Kamnika, tik zraven Doma starejših občanov
Kamnik in blizu starega mestnega jedra.
Objekti bodo energetsko varčni, veliko bo
zelenih površin za počitek, rekreacijo in sprehode stanovalcev. Prav tako bodo vsa parkirna mesta v parkirni hiši.

Dodatne ugodnosti za kupce
Dolenjgrad svojim kupcem nudi pomoč pri
prodaji njihove stare nepremičnine brez provizije.
Zagotavljajo 24-urno odzivnost na SOS tipko s pooblaščeno institucijo in možnost vseh
storitev Doma starejših občanov Kamnik.
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