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P I Z Z E R I A30% POPUST NA PICO.

Z izrezanim kuponom dobite  
30% popust na pico po vaši izbiri. 
Kupon velja do 31.12.2015.

PIZZERIJA IN ŠPAGETERIJA OLIVIA, Ljubljanska cesta 12d, 1236, Trzin
Tel.: 08-3872-718, FB: Pizzeria špageterija Olivia (Trzin)

Naročila in rezervacije po telefonu
Ulica Rašiške čete 17, Trzin

www.trzinka.com Ob nedeljah zaprto.

Oddam obnovljeno 

garsonjero 
v Domžalah, 29 m2

Informacije na 

041/791-410
info@ir-image.si, 01 839 64 00

Prostor za 
vaš oglas!

Več na www.racunovodski-servis.si ali na telefonski številki: 01 300 32 10.
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Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v Trzinu.
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Gradivo za decembrsko številko oddajte 
najkasneje do 5. decembra 2015.
Prispevke v elektronski obliki pošljite na metka.pravst@gmail.com

V skladu z uredniško politiko in glede na razpoložljivost prostora v glasilu Odsev, 
si pridržujemo pravico do objave ali neobjave ter krajšanja in preoblikovanja 
nenaročenih prispevkov.

Letošnja jesen se mi zdi še posebej čudovita. Verjetno za-
radi sončnih dni, ki nas vabijo v naravo in polnijo z ener-
gijo, da smo dejavni na vseh področjih. Zase vem, da sem 

dobre volje tudi zaradi prednovoletnega vzdušja, ki ga je že 
čutiti v novembrski izdaji Odseva, saj je polna vabil na druže-
nja in različne ustvarjalne delavnice. Prazniki so torej že pred 
vrati! In ker čas teče (pre)hitro, sem si v rokovnik že skrbno 
zapisala številne dejavnosti, prireditve in delavnice, ki jih tr-
zinska društva pripravljajo za nas ob pomoči številnih prosto-
voljcev – njim smo posvetili delček tokratne izdaje (na strani 
23) in jim s tem dali vedeti, da cenimo njihov celoletni trud!

Veselim se tudi adventa (o njem pišemo na strani 20) in obi-
ska Miklavža (o tem prijaznem svetniku si več preberite na 
strani 21), ki bo na otroške ustnice privabil široke nasmehe, 
na stojnicah v okviru miklavževanja pa nam bodo razstavljav-
ci postregli z idejami za praznično obdarovanje, da ne bomo 
brezglavo nakupovali daril v zadnjem trenutku (kakšno idejo 
poiščite tudi v intervjuju z družino Pevc na straneh 18 in 19).

Veselim se okrašene novoletne smrečice, ki jo vsako leto 
postavijo v rondoju pri banki, in vseh snežink, ki nas ob cesti 
pozdravljajo ob večerni vožnji na poti domov in ob katerih kar 
pozabimo na vsakodnevne tegobe. Želim si, da bi tudi v vaših 
življenjih posvetile drobne lučke upanja! Za trenutek pozabite 
na težave in začutite mir v srcu (kako je mir, ljubezen in za-
upanje narisala Eva Bauer, si preberite na straneh 16 in 17), 
nasmejte se življenju in praznike sprejmite z zavedanjem, da 
so bolj kot draga darila pomembne tople besede in skromne 
pozornosti.

Glavna in odgovorna urednica
Metka Pravst

Tople besede 
in skromne 
pozornosti

UvodnikKolofon

➔ Na naslovnici
Trzinski planinci tik pod vrhom  
Korade (811 m) na tradicionalnem 
izletu PD in DPM
Fotografija: Miha Pavšek

Odsev,
glasilo občine Trzin

Skupna občinska uprava občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, 
Moravče, Vodice

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Mengeška cesta 9, 1236 Trzin
E-mail: inspektorat@trzin.si

Telefonska številka: 
01/564 47 20
Faks: 01/564 47 21

Uradne ure:
Ponedeljek: 9.00 – 11.00
Sreda: 9.00 – 11.00

Občina Trzin

Spletna stran: www.trzin.si 
E-mail: info@trzin.si

Telefonske številke:
01/ 564 45 43
01/ 564 45 44
01/ 564 45 50
Faks: 01/ 564 17 72

Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00 – 14.00
Sreda: 8.00 – 13.00 in 14.00 – 18.00
Petek: 8.00 – 13.00

Informacije o prireditvah in dogodkih v občini Trzin so na voljo 
tudi v občinskem informativnem središču na Ljubljanski cesti 
12/f oz. na telefonski številki 01/ 564 47 30.
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koših za smeti in opozorila, da se je pokazala potreba po košu pri trgo-
vini Spar. Župan se je strinjal, da je tam koš potreben.

Nato je bila beseda predana Nuši Repše, ki je poročala o pismu 
občanke, v katerem prosi za upoštevanje kredita kot stroška pri do-
ločanju cene za plačilo vrtca. Župan je odgovoril, da so to možnost 
že preučevali, in opozoril, da je stanovanjski kredit problematičen, saj 
bi potem morali upoštevati tudi najemnino, zato za zdaj ostajajo pri 
določanju cene glede na razporeditev v dohodkovni razred. Bodo pa 
pripravili odgovor za občanko.

Kot četrta je Marjeta Zupan opozorila, da je avtobusna postaja pri tr-
govini Spar prekratka in preblizu prehodu za pešce. Župan je odgovoril, 
da je situacija urejena po predpisih, saj na postaji ustavljajo le manjši 
avtobusi. Bodo pa še enkrat pregledali situacijo, in lahko se zgodi, da 
tudi še kaj spremenijo. Nato je Zupanova župana povprašala, ali je že 
določen datum za zbor občanov, ki ga je pred letom dni navedel kot 
volilno obljubo. Župan je odgovoril, da je srečanje z občani predvideno 
za 18. december, le da bo bolj neformalno, zato je predlagal, da se na 
začetku decembra na sestanku dogovorijo za datum srečanja.

Kot zadnji je spregovoril še Romeo Podlogar, ki je predlagal, da se 
odgovore svetnikom priloži h gradivu seje in ne na mizo na sami seji. 
Po izmenjavi mnenj je župan dejal, da bodo že pripravljeni odgovori 
poslani z gradivom, tiste, ki jih ne bodo pripravili pravočasno, pa bodo 
dobili tri dni pred sejo po elektronski poti.

Pod tretjo točko dnevnega reda je bil obravnavan Odlok o spremem-
bi Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v občini 
Trzin – skrajšani postopek. Peter Kralj je v razpravi opozoril, da se pri 
7. členu pojavljajo tolarji. Ker je šlo za manjši popravek v odloku, je bil 
sklep soglasno sprejet. Pod četrto točko dnevnega reda se je občinski 
svet seznanil s poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad porabo 
občinskih sredstev Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodil-
nega boja za leto 2014. Pod peto točko je sledila še obravnava spre-
membe in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
občine za leto 2015 in 2016. Direktorica občinske uprave Polona Gorše 
Prusnik je pojasnila podrobnosti, sklep pa je bil nato po glasovanju 
soglasno sprejet. Sledila je še šesta točka dnevnega reda – Predlog 
sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti občine Trzin, ki je bila 
nadaljevanje prejšnje točke, in tudi ta predlog je bil soglasno sprejet.

Sedma točka dnevnega reda se je nanašala na volitve in imenovanja. 
Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja je Občinskemu svetu OT prebrala dva sklepa zadnje seje 
KMVVI. Za člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
so bili predlagani člani: Aleš Babnik, Luka Kogovšek, Blanka Jankovič, 
Irena Habat, Jernej Rebolj. Za člane sveta za varstvo uporabnikov jav-
nih dobrin pa so bili predlagani naslednji člani: Dunja Špendal, Tine 
Breznik, Valerija Pozvek, Mateja Janičijevič, Gregor Pevc. Na glasovanju 
sta bila oba sklepa soglasno sprejeta. In s tem je bila 9. redna seja 
zaključena v manj kot eni uri. ● Metka Pravst

Svojo odsotnost je opravičil Edward Justin Jerak, Alenka Marjetič 
Žnider in Anton Peršak pa sta javila zamudo. Peršak je na sejo 
prišel tik pred zaključkom, Marjetič Žniderjeva pa se ni udeležila 

seje, saj je bila zaključena v manj kot eni uri.
Po ugotovitvi sklepčnosti je sledila obravnava zapisnika 8. redne seje 

Občinskega sveta OT. Valentin Kolenc je posebej zahteval vpis izjav 
iz razprave k drugi točki zapisnika. Vsi prisotni so se s tem strinjali in 
potrdili zapisnik.

Pri prvi točki dnevnega reda so obravnavali Sklep o določitvi cen pro-
gramov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica. Ravnateljica 
OŠ Trzin Helena Mazi Golob je podala kratko poročilo o zvišanju stro-
škov dela zaradi sprostitve napredovanj zaposlenih, ki bodo stopila v 
veljavo s prvim decembrom, zato je tudi bil predlagan sklep o zvišanju 
cen programov vrtca v oddelku 1. in 2. starostnega obdobja. Ravna-
teljica je poudarila, da je zvišanje cen nujen ukrep, Kolenc pa je v raz-
pravi opozoril, da o tej zadevi občinski svetniki niso dovolj informirani. 
Predlagal je, da bi s potrditvijo sklepa počakali en mesec, s Kolenčevim 
predlogom se je strinjal tudi Podlogar. Župan je kljub temu pozval nav-
zoče, da sprejmejo sklep, in predlagal glasovanje. Od desetih prisotnih 
svetnikov jih je bilo sedem za sprejem sklepa, dva sta bila proti, ena 
oseba pa se je vzdržala glasovanja. S tem je bil sklep sprejet in nova 
cena programov vrtca s 1. decembrom 2015 potrjena.

Sledila je druga točka dnevnega reda – Vprašanja in pobude ob-
činskih svetnikov. Rado Gladek je opozoril, da imamo po Odloku o 
določitvi volilnih enot v občini Trzin iz leta 2006 dve volilni enoti. 
V tem ne vidi smisla, zato je predlagal združitev obeh volilnih enot 
v eno in ustrezno pripravljen predlog o spremembi odloka, ki naj bi 
bil obravnavan na decembrski seji. Nadalje je svetnikom predstavil 
opažanja občanov, katera je tudi že predstavil na kolegiju na ob-
činski upravi. Kot prvo je navedel neustrezno razporeditev in število 
košev za smeti, njihovo opremljenost z vrečkami za pasje iztrebke in 
vzdrževanje. Nato je izpostavil problematiko nacionalističnih grafitov 
in oznak na posameznih krajih in objektih ter vprašal, kaj bo Občina 
storila v povezavi s tem. Sledila je opomba, da v zabojnike za zbiranje 
oblačil in obutve vlamljajo in da je zabojnik pri vrtcu na neprimer-
nem mestu. Kot zadnje je navedel še problematiko neregistriranih 
vozil, ki so jih opazili na Mlakarjevi ulici in Blatnici. Župan je pojasnil, 
da če ta neregistrirana vozila stojijo na zasebnih parkiriščih, Občina 
za ukrepanje nima pristojnosti, bodo pa preverili stanje, saj mora 
biti neregistrirano vozilo na občinskih parkiriščih odstranjeno v roku 
enega meseca. Nato je pojasnil, da sta bila dva od štirih zabojnikov 
za zbiranje oblačil in obutve res obremenjena, zato so na zabojnike 
namestili drugačne ključavnice, v zadnjem mesecu pa ni bilo vlomov. 
Pojasnil je tudi, da so bili grafiti z občinskih objektov odstranjeni, la-
stniki zasebni hiš pa so bili na grafite opozorjeni. Koše za smeti bodo 
v naslednjem mesecu prerazporedili tja, kjer bo to mogoče.

Druga je spregovorila Klavdija Tretjak, ki je nadaljevala probleme o 

Občinske novice
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V sredo, 11. novembra 2015, je potekala 9. redna seja Občinskega sveta občine Trzin, ki je bila zelo kratka.

Seja, ki je trajala manj kot eno uro
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Občinske novice

Potrjena 
nova cena 
programov  
vrtca s 
1. decembrom 
2015
Zaradi zvišanja stroškov dela kot posledica sprostitve napre-
dovanj zaposlenih bo 1. decembra 2015 začela veljati nova 
cena programov vrtca, ki jo je občinski svet potrdil na novem-
brski seji. Mesečna cena na otroka v oddelku prvega staro-
stnega obdobja bo višja za 3,40 odstotka oziroma 14,72 evra 
in bo znašala 447,35 evra, cena za drugo starostno obdobje, 
oddelek 3-4 in kombinirani oddelek, bo višja za 6,95 odstotka 
oziroma 21,48 evra in bo znašala 330,49 evra.

Višina letošnjega dviga cene programa tako ne 
dosega cene iz leta 2009, to je 477,04 evra za prvo 
starostno obdobje in 342,27 evra za drugo sta-
rostno obdobje, ki je veljala še pred dvakratnim 
občutnim znižanjem cene v letih 2012 in 2013 zaradi 
znižanja stroškov dela.

V letu 2012 je bila cena za prvo starostno skupino nižja za 
7,25 odstotka oziroma 34,57 evra in je znašala 442,47 evra 
in za drugo starostno skupino nižja za 5,05 odstotka oziroma 
17,27 evra in je znašala 325 evrov. 

V letu 2013 je bila cena še dodatno znižana za 2,22 odstotka 
oziroma 9,84 evra v prvi starostni skupini in je do letošnjega 
leta znašala 432,63 evra in v drugi starostni skupini nižja za 
4,92 odstotka oziroma 15,99 evra in je znašala 309,01 evra. 

Potrjena cena programa je polna cena programa vrtca. Star-
ši glede na uvrstitev v plačilne razrede z odločbo Centra za 
socialno delo plačujejo največ 77 odstotkov cene programa, 
prejemniki denarne socialne pomoči pa so plačila oproščeni. 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka ali več, za 
mlajšega plačajo 30 odstotkov cene, določene z odločbo, za 
vsakega nadaljnjega pa so plačila oproščeni. 

Občina iz proračuna financira razliko med polno ceno pro-
grama in plačili staršev. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva 
za stroške zunaj cene programa, kot so investicije in investi-
cijsko vzdrževanje, nadomeščanja vzgojiteljev, normativna 
razlika, dodatna strokovna pomoč ter dodatna sredstva za 
vzgojne pripomočke ter vzgojo in varnost v cestnem prometu. 
Dodatno se subvencionira tudi počitniška in bolezenska od-
sotnost otrok, in sicer starši krijejo le polovico cene, določene 
z odločbo o višini plačila. 

V trzinskem vrtcu bo v letošnjem šolskem letu 14 oddelkov z 
256 otroki. Devet otrok obiskuje javni vrtec, vrtec s koncesijo ali 
zasebni vrtec zunaj trzinske občine (Ljubljana, Domžale in Ka-
mnik). Povprečno plačilo staršev v mesecu septembru za otroke, 
ki jim je občina dolžna doplačevati razliko do polne cene, je bilo 
44 odstotkov cene programa. ● Občina Trzin

Volitve organov LAS za mesto 
in vas potekale v Trzinu
Župan občine Vodice odslej tudi predsednik LAS, 
podpredsednica trzinska svétnica

V kulturnem domu v Trzinu je 26. oktobra potekala 2. seja skupščine 
Lokalne akcijske skupine – »LAS za mesto in vas«, v okviru kate-
re so bile izvedene volitve organov letos ustanovljene skupine, ki 

združuje območje občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin 
in Vodice, in ki pokriva skupno 236,4 km² in šteje 72.972 prebivalcev. 
Na skupščini je bil soglasno potrjen tudi temeljni dokument – Strategija 
lokalnega razvoja, ki predstavlja okvir za črpanje sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega skla-
da za regionalni razvoj (ESSR). Za sedemletno obdobje delovanja LAS 
bo na razpolago nekaj več kot dva milijona evrov, sredstva pa bodo 
namenjena spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih 
območij. 

Skupščina na začetku ni bila sklepčna, po preteku petnajstih minut 
pa se je število članov izpolnilo do določil, zapisanih v temeljnih aktih. 
Skupščine se je udeležilo 45 od 83 članov LAS, ki so po potrditvi se-
stave delovnih teles za izvedbo skupščine in potrditvi Poslovnika o delu 
skupščine LAS, izvedli volitve organov LAS, izbrali vodilnega partnerja 
ter potrdili Strategijo lokalnega razvoja. 

Za predsednika LAS je bil s 45 glasovi izvoljen Aco Franc Šuštar, ki od 
leta 2010 vodi Občino Vodice kot profesionalni župan. Poleg tega deluje 
tudi kot član Sveta Ljubljanske urbane regije, član Strateškega sveta 
Gea College, član Koordinacijskega odbora za javni promet v LUR ter 
član predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Namestnica predsednika 
je postala Alenka Marjetič Žnider, ki je kot članica Občinskega sveta 
občine Trzin aktivno vključena v lokalno politiko. S svojimi izkušnjami in 
poznavanjem evropske in nacionalne zakonodaje s področja kmetijstva 
in kmetijske politike tako programskih kot izvedbenih dokumentov pa 
bo doprinesla k uspešnemu delovanju LAS.

Izvoljena sta bila tudi 14-članski upravni odbor LAS v sestavi: Gre-
gor Turel, Blaž Križnar, Jože Nemec, Mira Crnkovič, Martina Prezelj, Jure 
Galičič, Milan Sobočan, Vanja Ločniškar, Marko Kocjan, Blanka Tom-
šič, Sida Valentinčič, Barbara Sršen, Tatjana Resman in Irena Mraz ter 
tričlanski nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki vseh treh sek-
torjev: Marjeta Podpeskar Omahen, Občina Domžale (javni sektor), Va-
nja Schwarzman, Gostilna na Vihri (zasebni sektor) in Zoran Rink (civilna 
družba). Za nadomestnega član nadzornega odbora je bil izvoljen Peter 
Svetina, strokovni direktor Grunta, Zavoda za socialno podjetništvo.

Ob koncu skupščine je bil izvoljen še vodilni partner »LAS za mesto 
in vas«, in sicer Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane re-
gije (RRA LUR), ki je v sodelovanju s člani LAS in lokalno skupnostjo v 
zadnjem letu intenzivno pripravljala Strategijo lokalnega razvoja (SLR). 
Le-to morajo potrditi še odgovorna ministrstva. Sprejeta SLR bo pod-
laga za črpanje evropskih sredstev. Prvi razpis za izbor projektov, ki se 
bodo financirali iz teh sredstev in izvajali na območju LAS, bo objavljen 
predvidoma v prvih mesecih leta 2016. Omenjeni ministrstvi sta tudi 
priporočili, da na programih LAS za mesto in vas delata v okviru RRA 
LUR najmanj dva zaposlena za polni delovni čas, operativni in admini-
strativni stroški delovanja pa so bili z Uredbo o izvajanju CLLD ocenjeni 
na nekaj več kot 398.000 evrov za obdobje sedmih let. 

Zastopanost Občine Trzin v LAS je velika, saj je vanjo vključenih 83 
društev, podjetij in posameznikov. Veliko pa je bilo tudi zanimanje za 
imenovanje v organe LAS. Od 86 kandidatov za mesta v organih LAS je 
kandidiralo 23 Trzincev, kar je dobra tretjina vseh kandidatov. Izvoljeni 
so bili štirje Trzinci, poleg mesta podpredsednice zasedajo dve mesti v 
upravnem odboru ter eno mesto v nadzornem odboru. 
Očitno si Trzin obeta nekaj sredstev iz evropskih virov ravno preko 
vključenosti v LAS. O tem, koliko jih dejansko bo, pa bomo obveščeni 
prihodnjo jesen, ko bodo znani rezultati razpisov, kot je povedal Roman 
Medved z RRA LUR, ki je skupščino tudi vodil. ● Brigita Ložar
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Na centralnem domžalskem vodovodnem sistemu na Men-
geškem polju je bila izvedena zamenjava glavnih vodovodnih cevi 
med štirimi obstoječimi črpališči (Č1, Č2, Č3 in Č4) s povezavo 
do Trzina. Zamenjava cevi je bila zaradi njihove dotrajanosti 
(cevovodi so bili stari več kot 50 let) nujno potrebna za zmanjša-
nje vodnih izgub na transportu od črpališč do naselij, izboljšanje 
pretočnih in tlačnih razmer ter nadaljnje zagotavljanje varne in 
zanesljive oskrbe s pitno vodo. Poleg tega je projekt vključeval 
aktiviranje dodatnega črpališča (Č5) in dveh dolomitnih vrtin 
(VDG-1 in VDG-3) na Mengeškem polju. Ker se z izvedbo projekta 
na vodovodni sistem na novo priključuje občina Mengeš, je akti-
viranje dodatnega vodnega vira in dolomitnih vrtin pomembno 
za zagotavljanje dodatnih količin vode ter večje izkoriščenosti 
prodnega in dolomitnega vodonosnika Mengeškega polja.

Projekt je del večjega projekta »Oskrba s pitno vodo na 
območju Domžale-Kamnik«, ki so ga občine Domžale, Mengeš, 
Kamnik, Moravče in Trzin prijavile za sofinanciranje iz Kohezij-
skega sklada Evropske unije. Vodilna je Občina Kamnik.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne 
osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne 
naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega 
reda EU na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po nalož-
bah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«. 
Predvideno razmerje sofinanciranja s strani kohezijskega 
sklada je 85-odstotno, s strani občin pa 15-odstotno.
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Dokončana energetska prenova OŠ Trzin

V OŠ Trzin so izvajalci po naročilu Občine Trzin 
zaključili energetsko prenovo stavbe.

Med krompirjevimi počitnicami so v OŠ Trzin menjali svetila 
po hodnikih in kabinetih. Varčne sijalke porabijo manj elek-
trične energije, pa vseeno veliko bolj svetijo. Po hodnikih so 
namestili senzorske luči, ki se samodejno prižigajo in ugašajo. 
Obnovili so tudi strop v jedilnici, ki je polepšal prostor. Izbrani 
material je akustično sprejemljivejši, zato bo v jedilnici manj 
odmevalo, strop je tudi izolativen, tako da bo nekaj prihranka 
tudi pri ogrevanju. Poleg stropa so v jedilnici zamenjali še 
zvočnike, luči in prižigališče. Tako je energetska prenova stavbe 
zaključena, ostala dela – menjavo oken, izolacijo stropa in menjavo 
strehe, so izvedli že v minulih letih. ● Matjaž Erčulj

Preizkus  
kvalitete zdrave  
pitne vode

Občine Domžale, Mengeš in Trzin so se že leta 2007 odločile, da 
bodo s skupnimi močmi reševale problematiko vodooskrbe. Za-
čele so z rekonstrukcijo in nadgradnjo domžalskega vodovodnega 

sistema, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d. o. 
o., iz Domžal. Izvajalec del v tem skupnem projektu treh občin je bilo pod-
jetje Prenova-Gradbenik, d. o. o., nadzor nad izvajanjem del je opravljalo 
podjetje Projekt, d. d., iz Nove Gorice. Skupna vrednost investicij treh ob-
čin znaša 2.872.759 evrov brez DDV, celotna vrednost trzinske investicije 
brez DDV je znašala 447.112 evrov (gradnja in nadzor).

„Pitna voda se je do sedaj črpala iz štirih vodnjakov, ki so oskrbovali 
nekaj manj kot 29.500 uporabnikov na območju občin Domžale in Tr-
zin. S štirimi vodnjaki je bilo možno načrpati približno 185 litrov vode 
na sekundo, v povprečju pa so za potrebe oskrbe s pitno vodo črpali 
75 litrov vode na sekundo. Z izvedbo treh novih vodnjakov bo skupno 
sedem vodnjakov oskrbovalo več kot 34.600 uporabnikov, poleg pre-
bivalcev občin Domžale in Trzin tudi prebivalce občine Mengeš. Zmo-
gljivost vseh sedmih vodnjakov znaša približno 245 litrov vode na se-
kundo, povprečna poraba za območje Mengša pa znaša približno 100 
litrov na sekundo, kar pomeni, da so rezerve vode ob pričakovanem 
povečanju števila uporabnikov v prihodnje zadostne. Navedeno je zelo 
pomembno z vidika dolgoročnega zagotavljanja ustrezne pitne vode 
prebivalcem omenjenih občin. Z dokončanjem celovite rekonstrukcije 
in nadgradnje sistema, ki je do sedaj s pitno vodo zalagal prebival-
ce občin Domžale in Trzin, so torej na centralni domžalski vodovodni 
sistem priključeni tudi prebivalci Mengša,“ smo izvedeli na novinarski 
konferenci, ki je potekala v sredo, 21. oktobra 2015, v sejni dvorani 
Občine Domžale.

V sklopu projekta je bilo za občino Trzin na novo zgrajenega sko-
raj 1,76 km omrežja. Še isti dan v popoldanskih urah je na prečr-
pališču na Domžalsko-Mengeškem polju v bližini lipovega drevoreda 
potekala slovesnost in pokušina zdrave pitne vode, ki teče tudi iz 

trzinskih pip. Obiskovalci so lahko prisluhnili igranju dveh godb iz 
Domžal in Mengša ter se vprašali, kako hvaležni smo ljudje za zdravo 
pitno vodo iz pipe. „Čista pitna voda je dragocena naravna dobrina, 
ni neomejena, zato jo moramo še posebno spoštovati in z njo ravnati 
varčno. Morda se premalo zavedamo, da življenja brez pitne vode ni 
in da je okolje, ki nam nudi zadostno količino čiste pitne vode, pra-
vi privilegij. Tega se zavedajo v občinah Domžale, Mengeš in Trzin, 
ki so se odločile, da bodo s skupnimi močmi reševale problematiko 
vodooskrbe. V letu 2007 so pristopile k projektu rekonstrukcije in 
nadgradnje domžalskega vodovodnega sistema, ki je v upravljanju 
javnega komunalnega podjetja Prodnik iz Domžal. Ta projekt je izre-
dnega pomena, saj veliko prispeva k zvišanju kakovosti življenjskega 
standarda na tem območju, zagotavlja zadostne količine kakovostne 
pitne vode in zanesljivejšo vodooskrbo obstoječim in na novo priklju-
čenim odjemnikom,“ je v nagovoru povedala povezovalka dogodka 
Katja Tratnik in povabila k pokušini pitne vode vse tri župane. Na 
koncu so vodo poskusili tudi obiskovalci iz vseh treh občin in se ob 
prigrizku pogovarjali predvsem o kakovosti vode. ● Metka Pravst

Direktor JKP Prodnik 
Marko Fatur je na 
novem prečrpališču 
vodo natočil v vrč in 
jo ponudil županom 

občin Domžale, 
Mengeš in Trzin.
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V sredo, 21. oktobra 2015, se je na razširjeni seji sestal občinski štab 
Civilne zaščite občine Trzin. Poleg članov štaba in župana so bili na 
seji prisotni tudi predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva ter enote Doma starejših v Trzinu. Manjkali so le predstavniki 
OŠ Trzin, ki pa so odsotnost opravičili. Na seji so se seznanili z vse-
bino prenovljenega predloga občinskega načrta zaščite in reševanja 
ob potresu. Dokument, dolg več kot 60 strani, vsebuje 10 vsebinskih 
poglavij, od splošnega o potresih, o obsegu načrtovanja, zamislih o 
izvajanju zaščite in pomoči ter silah in sredstvih za reševanje, do 
opazovanja, obveščanja in alarmiranja, aktiviranja sil in sredstev ter 
upravljanja in vodenja ob nesreči v potresu. Zadnja tri poglavja so 
namenjena ukrepom in nalogam zaščite, reševanja in pomoči, oseb-
ni in vzajemni zaščiti ter ocenjevanju škode. 

Gre za nadgradnjo občinskega načrta, dopolnjenega marca. Predlog 
tega načrta je bil po predhodni uskladitvi z novim državnim in regij-
skim načrtom v enomesečni javni razgrnitvi, ki je potekala od 3. sep-
tembra do 5. oktobra 2015, vendar v tem času nanj ni bilo pripomb. 
Ker je območje občine v pasu potresne intenzitete VIII (od XII-ih) po 
evropski potresni lestvici (EMS), je naša občina razvrščena v četrti 
razred ogroženosti s stopnjo ogroženosti »zelo velika 1«. Zato smo 
dolžni izdelati samostojen načrt zaščite in reševanja, in ne zgolj načr-
tovati izvedbe zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomo-
či, kot morata to storiti OŠ Trzin za šolo ter obe enoti vrtca – Palčica 
in Žabica – ter Dom počitka Mengeš za enoto Doma starejših Trzin. 
Načrt je dostopen na spletni povezavi http://cz.trzin.si/nacrti.htm.

Po seznanitvi z novo različico načrta in sprejetju sklepa o ustrez-
nosti dokumenta so ga navzoči ocenili za primernega ter predlagali, 
da se v trzinskem občinskem glasilu Odsev objavi poročilo o tem in 
še dodatna oziroma koristna poizvedba. Štab CZ namreč zanima, ali 
ima kdo od naših občanov ali občank doma šolanega psa za iskanje 
preživelih izpod ruševin oziroma izginulih oseb in ali bi želeli šolati 
svojega psa za tovrstne namene.

Spoštovani občani in občanke, prosimo vas, da nam spo-
ročite, ali imate morda šolanega psa za iskanje preživelih 
izpod ruševin in izginulih oseb oziroma bi bili vašega štiri-
nožnega prijatelja pripravljeni izšolati za te namene, da bi z 
njim v primeru potresa lahko pomagali občinski ekipi CZ za 
iskanje zasutih v ruševinah ob potresu in pri iskalnih akcijah. 

Pokličete nas lahko na Občino Trzin (01/564 45 43, 01/564 
45 44, 01/564 45 50) ali pa nam pišete na elektronski naslov 
info@trzin.si. ● Vika Kreča, Občinska uprava Občine Trzin

Obnove vodovodnega 
in kanalizacijskega sistema 
za varno oskrbo s pitno 
vodo in čisto okolje
Za zagotavljanje kakovostnega, urejenega in čistega bivalnega okolja 
sta čista pitna voda iz vodovoda in urejeno odvajanje odpadne vode 
bistvenega pomena.
O delovanju vodovodnega in kanalizacijskega sistema ne razmišljamo, 
dokler je njuno delovanje nemoteno. Vendar pa je za nemoteno delo-
vanje obeh sistemov potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna 
vlaganja v obnove in vzdrževanje obeh sistemov. 
Omrežnine namenjene obnovi dotrajanih kanalizacijskih  
in vodovodnih sistemov 
Od uvedbe omrežnin, s katerimi so bila zagotovljena sredstva za vla-
ganje v obnovo vodovoda in kanalizacije, je tudi Občina Trzin intenziv-
no pristopila k delu. Obnove kanalizacijskega in vodovodnega sistema, 
ki so zaradi dotrajanosti cevovodov nujne za zagotavljanje kakovostne 
oskrbe s pitno vodo in urejenega odvajanja odpadne vode, se namreč 
financirajo iz sredstev občine, ki jih le-ta pridobi z naslova omrežnin. 
Letos so bile realizirane številne investicije v vodovod in kanalizacijo, 
ki jih je vodila Občina ali po njenem pooblastilu podjetje Prodnik. V 
občini Trzin je bila izvedena obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici 
Kamniškega bataljona in na delu Habatove ulice. Podjetje Prodnik je z 
Občino sodelovalo pri projektu sočasne zamenjave vodovoda z izgra-
dnjo kanalizacije in rekonstrukcijo Mengeške ceste. Kjer je bila zame-
njana glavna vodovodna cev, so bili obnovljeni tudi vsi hišni priključki. 
Do konca leta 2015 bo potekala še sanacija zadrževalnega bazena pri 
plinarni.
Skupni projekt občin Domžale, Mengeš in Trzin za  
dolgoročno zanesljivo oskrbo s pitno vodo
Medobčinski projekt zamenjave in nadgradnje vodovodnih povezav 
med črpališči na Mengeškem polju ter povezav proti Domžalam, Trzinu 
in Mengšu, ki je potekal pod vodstvom Občine Domžale, je za naštete 
občine izrednega pomena. Z aktiviranjem dodatnega črpališča in dveh 
dolomitnih vrtin je dolgoročno zagotovljena varna, zanesljiva in kako-
vostna pitna voda za prebivalce Domžal, Trzina in Mengša. 
Zanesljiva oskrba s pitno vodo, ustrezno odvajanje  
odpadne vode in urejeno okolje
Čeprav je v času gradbenih del včasih moten vsakdan okoliških pre-
bivalcev predvsem zaradi oteženega dostopa do objektov, je zado-
voljstvo uporabnikov po izvedenih delih toliko večje, saj obnovljeno 
omrežje zagotavlja še bolj kakovostno, varno in zanesljivo oskrbo s 
pitno vodo, poleg tega pa so obnovljene in lepo urejene tudi cestne 
površine. Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustre-
znega odvajanja komunalne odpadne vode so takšna obnovitvena 
dela nujna, saj bo le tako čista pitna voda iz pipe še naprej nekaj 
samoumevnega. ● Javno komunalno podjetje Prodnik

Za dobro pitno 
vodo so potrebne 
redne investicije v 

obnove vodovodnega 
in kanalizacijskega 

omrežja.

Pripravljeni tudi na potres

Karta potresnega pospeška tal za Slovenijo – izrez območja za osrednjo Slovenijo 
Vir: Geopedia, ARSO/Urad za seizmologijo in geologijo.
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Med rajanjem so »mali žurerji« postali lačni, zato so pri prijaznem ča-
rovniku hitro pojedli vso oranžno juho, ki je bila čisto drugačna kot doma, 
in seveda boljša. Enako so pospravili vse pečene dobrote, ki so bile prava 
paša za oči in brbončice. Vse skupaj so zalili z nečim »črnim«, kakavom, 
seveda.

Priplazila se je tema, poslikani in nasmejani otroci, ki so švigali 
naokrog in ustvarjali še bolj čarovniško vzdušje, pa so navdušeno 
zatrjevali, da je zabava vsako leto boljša, zato drugo leto zagoto-
vo spet pridejo. ● Dunja Špendal

V našem kraju

Sponzorji

Občina Trzin
Frutas, d. o. o. 
Cafe Motorino
Picerija Olivia
G4 print, Patricija Gregorič, s. p.
Okrepčevalnica Barca
Carpus make up center
Habat, d. o. o.
Kozmetični studio Nia

Hvala tudi udeležencem za prostovoljne prispevke,  
ki so namenjeni zgolj in le pogostitvi.
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Velika čarovniška 
zabava za otroke na 
najbolj strašno noč

Švist, in ob močnem vetru v sončnem vremenu je privršal duhec in 
vabil male in velike otroke, čarovnike in čarovnice, da se udeleži-
jo veličastne tradicionalne zabave. Čarovniški grad je bila ploščad 

med bloki, okrašena z nasmejanimi bučami, grmi, spremenjenimi v velike 
duhce, odete v črno-oranžno kombinacijo, kot se za ta dan spodobi. In 
otrokom, ki so prišli v presenetljivo velikem številu, je prav vseeno, ali je to 
Helloween, po naše noč čarovnic, ali »bučerijada«, važno je, da je zabava, 
na katero so težko čakali celo leto. Zaradi krompirjevih počitnic je bila 
tudi letos zabava prej, torej ne takrat, ko si meseca oktober (vinotok) in 
november (listopad) podajata roki. Po stari keltski tradiciji so na večer 
pred dnevom spomina na mrtve prižigali kresove in puščali hrano pred 
vrati. Prižgane svečke v izrezljanih bučah pomenijo pozdrav dušam, hkrati 
pa odganjajo zlobne duhove. Po tradiciji se na takšno praznovanje otroci 
odpravijo našemljeni, eni v grozljive, drugi pa prijazne maske. Ob pomoči 
skupine mamic – umetnic, ki so vihtele čopiče, so na obrazkih nastajale 
umetnine, ki so jih nekateri otroci z veseljem kazali še naslednji dan v vrt-
cu ali šoli. Lepo je bilo videti tudi male umetnike, ki so se na postavljenih 
mizah in klopeh, ob pomoči mamic, zabavali in sproščali domišljijo ob 
ustvarjanju umetnin – netopirčkov, oranžnih lučk in sladkih lizik.

Zahvala sodelavcem za pomoč 
na veliki čarovniški zabavi
Pohvalo si zaslužijo velike čarovnice, ki so pod čarovniško pa-
lico Klavdije v tako velikem številu sodelovale, okrasile prostor, 
posvetile svoj prosti čas, voljo in znanje zabavi otrok, vsem 
drugim, ki so pekli, kuhali in stregli brez povračila stroškov, 
vsem sponzorjem, ki so prispevali po svojih zmožnostih za za-
bavo otrok, za vse lepe objavljene fotografije, hvala tudi orga-
nizatorkam, ki brez omenjene pomoči ne bi zmogle pripraviti 
tako prijetnega druženja za trzinske najmlajše, in seveda tudi 
velikim čarovnikom, ki so sodelovali pri postavljanju prizorišča.
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Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin je zopet pripravila brezplačno 
lutkovno predstavo za najmlajše, tokrat z naslovom Čarobno Bo-ja-
-bi drevo v izvedbi Gledališča Pravljičarna. Tako so zvedavi otroci v 
sredo, 21. oktobra, napolnili dvorano Marjance Ručigaj, pravljičarka 
Renata pa jih je s svojimi lutkami popeljala na pravljični izlet v afri-
ško puščavo. Tam so si lačne živali ogledovale nenavadno drevo, na 
katerem so rasli dišeči sadeži, ki jih je čuval velik piton. Lakota je bila 
prevelika, in so kljub strahu šli najprej slon, potem žirafa in še želva 
prosit pitona za sadeže. Ta pa je od njih najprej hotel izvedeti ime 
tega nenavadnega drevesa. Po raznih pripetljajih in zapletih je na-
zadnje želvi s pomočjo naših malih navihančkov le uspelo povedati 
vsem živalim ime tega nenavadnega drevesa. In na koncu so se vse 
živali sladkale z omamnimi sadeži. ● Tanja Jankovič

Otroci v afriški puščavi

V nedeljo, 25. oktobra, se je zaključilo svetovno prvenstvo v plesnih di-
sciplinah: HipHop, Electric Boogie in Break dance. Tekmovanje je pote-
kalo v Riminiju, v Italiji, kar 5 dni (od 21. do 25. oktobra) od jutra do ve-
čera, v vseh omenjenih plesnih zvrsteh. Slovenci smo ponovno posegali 
po odličjih, kar je zavidljivo. 

V dvorani je bilo vroče in napeto.
Tokrat bi izpostavila najmlajše pionirje, ki so tekmovali v katego-
riji HipHop formacija (World Championship | HipHop | Formations | 
Children) in si priplesali oziroma kar 'pri-HipHop-ali' prvo mesto na 
svetovni lestvici, kar je izjemen dosežek in nov zgodovinski zapis za 
Slovenijo. V skupini sta tudi naši dve šolarki 4.a razreda, Ava Pečar 
Strajnar in Eva Gerkšič. Koreografijo, imenovano Home Run, je se-
stavila vaditeljica Barbee Šušteršič iz plesnega kluba Bolero. S temi 
rezultati dokazujemo, da imamo ples zapisan v genih, in se ni bati za 
njegovo prihodnost. Čestitke tudi vsem uspešnim, pridnim ter pozitiv-
nim slovenskim tekmovalcem. ● Maša Pečar 

Na spodnjem naslovu si lahko ogledate rezultate plesalcev v zgoraj 
omenjenih plesnih zvrsteh: 
http://www.ido-dance.com/ceis/ido/results/calendar/2015_547.html

Prvo mesto na 
svetovnem prvenstvu

V Knjižnici Domžale in njenih krajevnih enotah Mengeš, Moravče, Trzin in 
Šentvid pri Lukovici imajo oddelki za otroke in mladino svojo maskoto – 
želvico Živo. Ta vsako leto pripravi za svoje najmlajše člane, stare med 3 in 

Zaključek Želvinega poletnega bralnega popotovanja
10 let, dve bralni popotovanji, kjer morajo otroci z različnimi dejavnostmi 
zbrati določeno število žigov. Dobijo jih tako, da preberejo nekaj knjig, obiš-
čejo katero od knjižničnih prireditev, narišejo risbico najljubše knjige in še 
kaj. Želvino bralno popotovanje, ki poteka zdaj že peto leto in traja od sep-
tembra do aprila, je organizirano kot bralno-spodbujevalni projekt, hkrati 
pa naj bi skrbel tudi za dvig bralne kulture, nam je zaupala vodja projek-
ta Lidija Smerkolj Turšič. Ob vsakem zaključku sodelujoče presenetijo s 
predstavo in nagradami, ki jih knjižnici podarijo številni darovalci, za kar so 
jim zelo hvaležni, še doda Lidija. Najljubše knjige in risbice otrok vsako leto 
oktobra v Knjižnici Domžale tudi razstavijo.

Tako so v petek, 23. oktobra, v dvorani Knjižnice Domžale pripravili za-
ključek zdaj že četrtega »Želvinega poletnega bralnega popotovanja«, s 
katerim želijo spodbuditi mlade bralce, da tudi med poletnimi počitnicami 
posegajo po pisani besedi. Sodelovalo je 64 otrok, med njimi tudi 10 iz naše 
knjižnice. Otroci so si najprej ogledali opero za otroke in mladino Snegu-
ljčica, ki jo je pripravila Glasbena šola Muzičarna z Evo Černe in Klemnom 
Torkarjem v glavnih vlogah. Slabo uro dolga predstava je hitro minila, saj 
pravljico vsi dobro poznajo. Poleg tega so v njej nastopali tudi sami kot 
palčki, izbrala pa jih je Eva. V prologu sta se pojavila dva majhna navihana 
zajčka, ki sta otrokom na prijazen način razložila nekaj osnov o operi in 
opernih glasovih. Na koncu so za uspešno zaključeno bralno popotovanje 
vsi otroci z žrebom dobili različne nagrade. ● Tanja Jankovič
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Ena žlahtna štorija 
po trzinsko
Popotovanja, pa čeprav enodnevna, bogatijo človeka. 
Še posebej v izbrani družbi, na žlahtnem koncu Slo-
venije. Tokrat nas je na že tradicionalnem jesenskem 
izletu v organizaciji domačih društev – PD Onger in 
DPM Trzin – odpihnilo na skrajni zahodni obronek 
Slovenije, kjer se nad Srednjo Soško dolino pne 812 
m visoka Korada. Od tu nas je dobesedno odneslo 
(hura, končno navzdol) med idilične briške griče, v 
vinorodno pokrajino, ki ji ne pravijo zaman slovenska 
Toskana. Mednje so zavite tudi tančice skrivnosti 
slovenske TV-sage (po domače romantične limo-
nade) o Špacapanovih. No, Trzinci smo spisali svojo 
žlahtno štorijo. In da, na plan so privrela čustva, ki jih 
nemara s tem potopisnim razmišljanjem niti ne mo-
remo zaobjeti. Poskrbeli smo tudi za nadaljevanje ... 

Vipavska burja in podzemno pretakanje pitne vode
Pa kar lepo po vrsti. Zaspančke smo si otrli že v Vipavski dolini, kjer so 
nas, tako kot se za te konce spodobi, predramili sunki burje. No, za kra-
jane naselij, kjer strehe krasijo obtežilni kamni (domačini jim pravijo go-
lobice), sploh ni pihalo, saj pravijo za tako močan veter »glih da d'hne« in 
odprejo vsa okna in vrata, da malo prezračijo. Zares piha šele pri 150 kilo-
metrih na uro in več. Dan je obetal nebeško modrino v razkošju jesenskih 
odtenkov in primorske temperature ob ravno pravšnji sapici. 

Medtem ko je voznik Edo trdno držal volan, je vodnik Miha prijel za 
mikrofon in nas uvedel v skrivnosti našega prvega postanka v vodarni 
Mrzlek, ki nosi ime po izviru ob Soči, najpomembnejšem vodnem viru na 
Goriškem. Trnovska in Banjška planota sta med večjimi vodonosniki v 
Sloveniji, pod katerimi se pretaka voda skozi kraško podtalje vse do izvi-
rov na obrobju. Vodo v Mrzleku črpajo iz treh vodnjakov, dnevno kar okoli 
20.000 m3. Gospa Zvonka nam je ob vodarni podrobno obrazložila in po-
kazala, kako spremljajo kakovost izvira, filtrirajo, dodajajo za dezinfekcijo 
ozon, s sevanjem pa uničijo še mikroorganizme. Dostop do pitne vode, ki 
se vsaj v Sloveniji zdi tako samoumeven, se po tem ogledu marsikomu 
med nami ne bo zdel več dan od zgoraj.

Gojzarje na noge, zdaj gre zares! 
Po Soški dolini se je razlivala reka smaragdne barve in nas vabila  
naprej. Še kavica v Plavah, kjer smo si oprtali nahrbtnike in jo dalje ubrali 
peš. Pod nogami je šelestelo listje, med nogami pa sta se nam motovilila 
pasja prijatelja, žuborenje iz drobnih ptičjih grl je preglasil otroški smeh, 
tudi jok. Naši mladiči so vmes s pomočjo GPS naprave v naravi iskali 
geotočke oziroma »zaklade«, kot se imenujejo v slovenskem geolovskem 
žargonu. Tiste, ki jih ni ogrelo sonce, je spravila v kratke rokave strmina. 
Zaloge vode so kopnele, a smo ravno še pravi čas naleteli na studenec, 
kjer smo se prvič pošteno odpočili. Menjaje skozi gozd in po travnatem 
pobočju so nas markacije tik pod vrhom usmerile še do romarske cerkvi-
ce sv. Genderce. Fotoaparati šklocajo naokoli, v nahrbtnik jih sploh več 
ne pospravimo. Mladina se zapodi na betonsko piramido na vrhu najvišje 
točke izleta. Zmaga!

360-stopinjski razglednik
Slike in beseda ne povedo dovolj, kako nebeško je bilo tam zgoraj! Na 
Koradi, kjer je vpisna skrinjica, nas je očaral prelep pogled na večino 
gora nad Sočo, od njenega izvira v Julijcih do izliva v Jadransko morje. 
Prav bahavo se je v ozadju s snežno kapo bohotil očak Triglav, Jalo-
vec mu je prikimaval, v daljavi je na nebu kraljevalo pogorje Kanina, 
zaradi čistega ozračja smo se s pogledom prek Karnijskih Alp v smeri 
zahoda dotaknili celo Dolomitov. Tik pred nami pa sta rinila v ospredje 
Krn in Matajur. Nič manj veličastna Sveta gora in Sabotin sta proti 
jugozahodu in jugu usmerjala naše poglede vse do Snežnika. Za Julijci 
smo zaslutili domače Kamniško-Savinjske Alpe, le Trzina nismo videli. 
Ko smo se že nekoliko spustili na briško stran, smo razkošje doživeli 
tudi v brbončicah. Grozdje z brajd se je umaknilo zeleno-rjavo-rdečim 
trtnim listom in v zraku je obvisel vonj po moštu, kostanju ter žlahtni 
kapljici. Pogled je nekaterim odtaval tudi navzdol, in glej, za večerjo se 
je nabralo kar nekaj dežnikaric. 

Skrivnostne kaverne
Ob planinski koči, ki stoji na temeljih vojaških objektov iz prve svetovne 
vojne tik pod vrhom, smo si privoščili daljšo malico. Nenapovedano si jo 
je prisvojil tudi mali pasji prijatelj, ki mu je zadišal sosedov sendvič. Do sli-
kovitih briških vasi nas je ločilo še kar nekaj kilometrov, a pot je šla sedaj 
navzdol in mimo številnih kavern. Pokukati je bilo treba v vsako! Le kaj 
je bolj zanimivega od otroškega pričakovanja, napetih pogledov in tudi 
malce strahu v temnih rovih?

Naskok na stolp v Gonjačah in briška pokušnja
Po osmih urah hoje s postanki smo si morali »kočerjo« zaslužiti še z na-
skokom na 23-metrski stolp v Gonjačah. Bilo je vredno truda, saj se nam 
je odprl slikovit razgled na Goriška brda in okolico. Še malo prej utrujeni 
otroci so dobesedno zagrizli v 144 stopnic in grozilo je, da stolpa ne bomo 
samo osvojili, ampak tudi podrli. 

Peljati se skozi Brda in ne poskusiti tamkajšnjih vrhunskih vin in 
drugih dobrot, je seveda greh. Lakota je bila prehuda, zato je obisku 
stolpa sledil še napad sestradancev na Štekarjeve v Snežatnem, kjer 
smo zaužili joto, mineštro, golaž, jabolčno-češnjev zavitek, manjkala 
pa ni niti degustacija vin.

Seveda skrivajo Brda tudi številne kulturne znamenitosti in pomembne 
osebnosti. Vino in poezija sodita nekako skupaj … Obljubili smo si, da 
bomo ta najbolj sredozemski del Posočja spoznali ob drugi priložnosti 
tudi po tej plati.

Žlahtno druženje se lahko nadaljuje 
V tretje gre rado. Če so se nam pohorska jezera v jesenskem času 
že dvakrat izmuznila tik pred zdajci zaradi slabih vremenskih razmer 
(letos deževje, lani celo sneg), pa jih bomo prihodnje leto prelisičili 
in jih naskočili drugo soboto v juniju, ob zaključku rednih mesečnih 
srečevanj z mladimi planinci. Ti pa bodo nato znova obuli gojzarje 
proti koncu julija, ko bo poletni planinski mladinski tabor spet polnil 
razigran in strumen korak. Žlahtno druženje v žlahtni družbi se lahko 
nadaljuje. Planinsko-mladinski pozdrav! ● Nataša Pavšek

Zidana 
piramida 

na vrhu Korade 
(za njo Triglav …),
v ozadju južni rob 

Julijskih Alp
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Izlet v 
neznano
Četrtek, 22. oktober, je bil meglen in turoben. Na posta-
jališču pri Mercatorju in gasilskem domu smo se zbrali 
člani društva upokojencev in počakali na avtobus z 
vodičem Venčem iz Turistične agencije Loka turist.
Večina udeležencev je vodiča Venča poznala že s popotovanja ob ko-
roških jezerih, zato smo vedeli, da bomo imeli pester program z razla-
go zgodovine kraja in ljudi, kamor smo bili namenjeni. Seveda ob raz-
lagah zgodovine ni manjkalo šal, ki jih je spremljal glasen smeh. Venč 
je razložil približno smer našega potepanja in zastavil prvo vprašanje, 
kam nas pelje pot. Ni trajalo dolgo in že je sledil odgovor udeleženca, 
da bomo obiskali Šmartinsko jezero in srednjeveško mesto Celje. Se-

Jesen je čas, ko nas narava obdari z dobrotami, ki zrastejo v gozdovih 
in na travnikih. Ena takih je tudi pravi kostanj, ki je ne samo zdrav, am-
pak tudi zelo okusen sadež narave. V minulih letih je propadlo ogromno 
kostanjevih dreves, ker jih je napadla kostanjeva šiškarica, ki zelo priza-
dene letni prirast poganjkov in lesa, predvsem pa pridelek plodov. Zato 
želi društvo Trzin je naš dom kostanj vrniti v naš gozd, kjer je njihovo 
naravno rastišče. Tako so se člani društva, njihovi simpatizerji in pod-
porniki v petek, 16. oktobra, zbrali pri brunarici v Dolgi dolini, se razpršili 
po gozdu in zasadili trideset zdravih sadik kostanja, ki jih je prinesla 
Alenka Marjetič Žnider. Sledila je njena predstavitev pravega kostanja. 
Razlagala je o njegovem rastišču, razširjenosti, zdravilnih lastnostih in 
o boleznih, kot sta kostanjev rak in kostanjeva šiškarica. Po zanimivem 
predavanju so ob pečenem kostanju in ostalih dobrotah nadaljevali s 
sproščenim in prijetnim druženjem. ● Tanja Jankovič

Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin in Turistično društvo Kanja Trzin 
sta za soboto, 24. oktobra 2015, vabila pohodnike na XI. tradicionalni 
pohod po območju štirih občin, to so Trzin, Ljubljana, Vodice in Mengeš.
Zjutraj ob 8. uri se je zbralo 12 pohodnikov pri trzinski osnovni šoli. Kre-
nili so po Beli cesti mimo vasi Rašica preko sedla v vas Selo, kjer so jih 
pričakali člani Turističnega društva Vodice s toplim čajem iz grozdnega 
soka in klobaso. Po krajšem počitku in prijetnem pogovoru z domačini 
je pot vodila proti Šinkovem Turnu in nato po gozdni poti proti Mengeški 
koči na Gobavici. Tam je bil spet krajši postanek za okrepčilo, nato pa je 
pot vodila v dolino in proti domu. Pohod je bil dolg približno sedemnajst 
do osemnajst kilometrov, in ker je bil rekreativno družabnega značaja, 
je trajal približno 6 ur zelo zmerne hoje.
Prav vsi so se zdravi vrnili domov z mislijo, da so zopet naredili nekaj več 
za svojo vitalnost in zdravje. ● Zoran Rink

Pogozdovanje 
s kostanji

Bili smo na pohodu  
po štirih občinah

veda si je prislužil nagrado, ki jo je takoj za tem ponudil vsem drugim. 
Ker pa je imel spremljevalec izleta še drugo vrsto antigripina, nagra-
jencu nagrade ni bilo treba deliti. Na prvem postanku na Trojanah si je 
vsak naročil okrepčilo po lastni želji. Drugi postanek ob Šmartinskem 
jezeru je bil nekoliko daljši in razgiban, kratka hoja je koristila vsem. 
Po ogledu jezera smo se odpeljali do železniške postaje v Celju, kjer 
smo izstopili in se prepustili vodiču, ki je razlagal zgodovino vsake 
zgradbe na naši poti, ko pa je objel kip Alme M. Karline, pisateljice, 
svetovne popotnice in poliglotke, ki je svojo življenjsko pot začela in 
končala v tem mestu, se je razlegel smeh. Seveda se je marsikdo nato 
želel fotografirati ob tem kipu. Vodič je vedel, da mora prepustiti nekaj 
časa tudi za individualne oglede mesta in druge namene, zato se je s 
skupino dogovoril, da se ponovno zberemo čez 40 minut, da bomo z 
ogledom mesta nadaljevali. Veliko nas je bilo, ki smo po ogledu mesta 
priznali, da smo o njem vedeli zelo malo.
Že pred ogledom gradu in ponovno po ogledu je vodič opozoril, da bo 
govoril o znamenitostih in vidnejših grofih ter knezih, kar bo morda 
drugo vprašanje za drugo nagrado. Pretkano je nato po obisku gradu 
ponovil zgodovino mesta in najavil odhod na kmečki turizem pri Mar-
jetki v Dramljah. Seveda je takoj nato sledilo vprašanje, na katerega 
je ogovorila potnica in si prislužila drugo nagrado. 
Na kmečkem turizmu Pri Marjetki smo bili prav lepo sprejeti, postregli 
so nam z aperitivom, okusnim kosilom in sladico. Dobro vino je med 
goste prineslo veselje in pesem, to pa je kazalo, da smo se imeli lepo. 
Gospodar nas je povabil še v svojo klet, kjer je vsak lahko poskusil vino 
iz soda, ki si ga je izbral. 
In vsakega lepega je enkrat konec, tako smo se tudi sami morali po-
dati na pot proti domu. Vsi smo si bili enotni, da smo z dobrim raz-
položenjem premagali jutranjo meglo, vmes celo nekaj dežnih kapelj, 
popoldan pa smo vendarle priklicali sonce, ki je še bolj polepšalo naše 
popotovanje. ● Zoran Rink
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Dan suverenosti je novi praznik v Republiki Sloveniji, s katerim obe-
ležujemo enega ključnih dogodkov v procesu osamosvajanja. Pred 
petindvajsetimi leti je zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade v 
Luki Koper zapustil ozemlje republike Slovenije.

Veterani vojne smo sicer že pred tem praznovali ta dan kot dan iz-
gona zadnjega vojaka JLA iz naše mlade države. Tokrat je na pobudo 
ZVVS in veteranov Sever Državni zbor RS 9. marca 2015 uvedel dan 
suverenosti, ki ga sedaj praznujemo.

Letos smo se tudi veterani OZVVS Domžale udeležili prvega pra-
znovanja dneva suverenosti, ki je potekalo v Novem mestu. Osrednji 
govornik je bil prof. dr. Anton Bebler, predsednik društva Evro-atlant-
ski svet Slovenije. Med govorom je poudaril vse mejnike, ki so vodi-
li do naše končne suverenosti, kar dejansko pomeni biti gospodar 
na svojem ozemlju in biti sposoben zaščititi državo in državljane z 
lastnimi sredstvi in silami.

Zares suvereni smo bili le od osamosvojitve leta 1991, že z vsto-
pom v Evropsko unijo in zvezo NATO smo izgubili dobršen del suve-
renosti. Kaj pomeni biti suveren, nedvomno zdaj v času begunske 
krize najbolje občutimo. 

Prav je, da Evropo pokličemo, da nam pomaga s finančnimi in mate-
rialnimi sredstvi; pa je tudi prav, da prosimo za pomoč z raznimi uni-
formiranci – policijo in podobnimi? Mar s tem ne potrjujemo, da nismo 
sposobni braniti ozemlja, na katerem živimo? ● Janez Gregorič

Planinske 
novičke
Od našega zadnjega javljanja smo v PD Onger Trzin počeli marsikaj. Na 
kratko pa tole:

Izpeljali smo več zanimivih izletov. Junija je Janez Rupar vodil izlet na 
razgledno Kranjsko reber (1435 m), ki kraljuje nad prelazom Črnivec in 
jo iz Trzina vidimo kot izrazito kopo (ni čudno, saj je vulkanskega izvora). 
Čisto nekaj posebnega je bil treking po Sardiniji, ki je potekal med 16. 
in 24. junijem, kjer je 17 planincev obiskalo veliko zanimivih ciljev. Gore v 
absolutni višini niso ravno najvišje, a je bilo njihovo spoznavanje zelo za-
nimivo. Naši člani so bili poleti tudi v Dolomitih, kjer so se povzpeli med 
drugim tudi na Piz Boè (3152 m). Vodnik Sandi Čičerov za leto 2016 
načrtuje podobne zanimive izlete v tujino, zato priporočamo vsem, ki 
jih to zanima, da sledijo objavam na spletni strani društva (www.onger.
org). Sandi in Biserka sta se udeležila tudi prireditve, ki je bila posve-
čena 115. obletnici Češke koče nad Jezerskim, in se jo je udeležil tudi 
ing. Ladislav Jirásko (Alpy), ki se trudi nadaljevati dolgoletno tradicijo 
sodelovanja med češkimi in slovenskimi planinci in je obenem drugi 
častni član našega društva.

Društvo je poleti dobilo pripravnico za vodnico PZS kategorije A, lahke 
kopne ture. Špela Kralj je tako na najboljši možni način nadgradila svoje 
sodelovanje v PD. Ko bo opravila pripravniške ture, se bo lahko »odpra-
vila na samostojno pot vodnice PZS«.

Mladinski odsek je bil 13. junija prisoten na dnevu slovenskih planincev 
na Krvavcu, o uspešnem, že 29. mladinskem planinskem taboru v Kam-
niški Bistrici pa ste veliko lahko prebrali v prejšnji številki Odseva. Me 
prav zanima, ali je kdo leta 1983 mislil, da bodo ti naši tabori prišli do 
številke 30? Tik pred taborom je izšla tradicionalna publikacija mladin-
skega odseka (B.N. 2014 oziroma Brezmejna navkreberlazenja 2014), 
teden dni po zaključku tabora pa spletna izdaja Tabornega časopisa, ki 
ga seveda lahko prebirate na spletu. Konec avgusta se je nekaj članov 
MO povzpelo na 2499 metrov visok Prestreljenik. Mlajši člani odseka 
so se na začetku septembra v okviru akcije »druga sobota v mesecu« 
povzpeli na Sv. Primoža nad Kamnikom. Oktobrski izlet v okviru te akcije 
naj bi nas odpeljal na Korado, a je bil potem zaradi poslabšanja vreme-
na izlet prestavljen. 

Tudi na področju planinske orientacije smo bili pridni. Sara, Karin in Jaka 
so bili na tečaju orientacije na Menini planini, dve ekipi pa sta sredi ok-
tobra tekmovali na Primorskem v okolici Podgorja nad Kraškim robom.

Markacisti so odlično sodelovali s športnim društvom BAM.BI iz 
Trboj ter tako omogočili soobstoj planinske poti in kolesarske proge 
»Rock’n’Flow trail« (uradno odprta 23. maja 2015) na Krvavcu, ki pote-
kata pod traso gondolske žičnice na Krvavec. Poleg tega so markacisti 
(v akciji je sodelovalo tudi nekaj markacistov iz sosednjih PD) v zadnjem 
junijskem vikendu popravili del zahtevne poti med Kokrškim sedlom in 
Kalško goro. Do naslednjič nasvidenje. ● Dimež
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V nedeljo, 20. decembra 2015,  
bomo šli na referendum
Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
(Uradni list RS, št. 26/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13), 
je Okrajna volilna komisija 11. volilnega okraja 4. volilne enote izdala 
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo zakonodajne-
ga referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki bo v nedeljo, 20. decembra 
2015. Trzinski volivci bodo razporejeni na enega od treh volišč, ki so 
dostopna tudi invalidom.

VOLIŠČE 4. 11.16 - OSNOVNA ŠOLA TRZIN I  
(Mengeška cesta 7b, Trzin)

Trzin: Habatova ulica, Jemčeva cesta, Kmetičeva ulica, Ljubljanska 
cesta št.: 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 12b, 12c, 
12d, 12e, 12f, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g in 14, Mengeška 
cesta in Za hribom št.: 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 
12b, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30 in 36. 

VOLIŠČE 4.11.17 - OSNOVNA ŠOLA TRZIN II  
(Mengeška cesta 7b, Trzin)

Trzin: Cankarjeva ulica, Kidričeva ulica št. 5, Košakova ulica št. 1 in 2, 
Ljubljanska cesta št.: 15, 16, 16a, 18, 18a, 20 in 24, Lobodova ulica, 
Mlakarjeva ulica vsa, razen št.: 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a in 8, Na jasi, Onger 
št.: 5, 7, 9, 11, 13, 15 in 17, Partizanska ulica št.: 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 
14, 16, 18, 20, 21 in 26, Ploščad dr. Tineta Zajca, Prešernova ulica, 
Reboljeva ulica, Ulica Kamniškega bataljona, Ulica OF, Ulica Pod 
gozdom, Ulica Rašiške čete vsa, razen št.: 1, 5 in 5a, Vegova ulica, Za 
hribom št.: 1, 1a, 2, 3, 4, 4a in 5 in Župančičeva ulica. 

VOLIŠČE 4.11.18 - OSNOVNA ŠOLA TRZIN III  
(Mengeška cesta 7b, Trzin)

Trzin: Bergantova ulica, Blatnica, Borovec, Brezovce, Brodišče, Dob-
rave, Gmajna, Hrastovec, Kidričeva ulica vsa, razen št. 5, Kratka pot, 
Mlakarjeva ulica št.: 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a in 8, Motnica, Ljubljanska cesta 
št.: 17, 19, 19a, 19b, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 51a, 52a in 55, 
Pernetova ulica, Peske, Planjava, Prevale, Špruha, Trdinova ulica, Ulica 
Bratov Kotar, Ulica Rašiške čete št.: 1, 5 in 5a in Zorkova ulica.

Dan suverenosti
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Mesec oktober je bil šahovsko pester. Komaj smo se dobro ogreli v 
uvodnih kolih šestnajste izvedbe Osrednje slovenske šahovske lige 
(OSŠL), že smo morali svoje znanje izkazovati še v Drugi državni ša-
hovski ligi (zahodna skupina). Če se v prvem tekmovanju srečujemo 
z ekipami širšega ljubljanskega območja, pa v drugem merimo svoje 
znanje z moštvi celotne zahodne polovice države; odvija se pod okri-
ljem Šahovske zveze Slovenije. Ima status državnega prvenstva in 
se igra na šestih deskah. Ker je to tekmovanje zelo pomembno, vse 
sodelujoče ekipe prijavijo res svoje najboljše igralce.

Šah na dveh  
frontah

Veterani
spoznavali
Belo krajino
Veterani vojne za Slovenijo iz Domžal smo se letos napotili v Belo 
krajino, to čudovito deželo, ujeto med Gorjance, Kočevski rog in reko 
Kolpo. Na Jugorju pri Badovincu smo opravili »mejne formalnosti«, 
preverjanje potnega lista in carinski pregled, ki pa ni bil nadležen, saj 
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Pri letalu, 
ki je prevažalo 

ranjence iz 
svobodnega 

belokranjskega 
ozemlja.

Poročanje bom začel z rezultati v konkurenci, kjer nam letos ne 
gre najbolje. V elitni (super) skupini OSŠL smo odigrali pet kol, ekipa 
BUSCOTRADE je priigrala le 5,5 točke. Povedano v dvobojih pomeni to 
štiri poraze in eno zmago, zato je tudi uvrstitev na tabeli (predzadnje 
mesto) temu primerna. Drugo trzinsko moštvo nastopa pod imenom 
DOM-IN Agencija za nepremičnine v prvi ligi. Bilanca štirih kol je boljša: 
vpisali so dve zmagi, dvakrat pa so morali nasprotniku priznati premoč. 
Zbrali so sedem točk in zasedajo osmo mesto. Obe ekipi čakajo še po 
štirje dvoboji, tako da se bosta ligi končali konec meseca.

Veliko bolj smo lahko ponosni na dosežek na državnem tekmovanju. 
Minuli mesec se je odvila prva polovica lige (štiri kola) v Ilirski Bistrici. 
Nastopi so razmeroma naporni, saj je treba v enem dnevu odigrati 
dva dvoboja oziroma dve partiji, kar lahko pomeni tudi osem ur se-
denja za šahovnico. Trzinci smo sicer nastopili brez dveh mojstrskih 
kandidatov, a vseeno dosegli rezultat, ki je presegel naša pričakova-
nja. Ob porazu proti favorizirani ekipi ŠK Ljubljana, ki je nastopila z 
dvema velemojstroma in velemojstrico, smo zabeležili še zmago in 
dva neodločena rezultata:

1. kolo ŠK Trzin : ŠK Loška dolina 3 : 3

2. kolo ŠD Radovljica : ŠK Trzin 2,5 : 3,5

3. kolo ŠK Trzin : ŠK Ljubljana 1,5 : 4,5

4. kolo ŠD Posočje : ŠK Trzin 3 : 3

V štirih kolih smo torej zbrali 11 točk in zasedamo peto mesto. V tem 
mesecu nas čaka nadaljevanje prvenstva, tokrat na Bledu, ko bomo 
odigrali še preostala tri kola. Z dobro igro se lahko nadejamo vsaj oh-
ranitvi sedanje razvrstitve, kar bi pomenilo izenačitev lanskoletnega 
dosežka v tej konkurenci. ● Andrej Grum

bi lahko pretihotapili tudi kakšno pištolo. Bog ne daj, da bi skrivali ste-
klenico ali celo dve cvička, za to se dobi trajna prepoved vstopa v Belo 
krajino, saj mešati vinorodna področja se res ne spodobi.

Imeli smo temeljit pogovor s Tonijem Gašperičem, tokrat brez tete 
Mare, ki jo je mučila potrgatvena depresija.

Pravijo, da se ljudje učimo celo življenje. Tako smo družno obiskali 
šolo Bistra buča v Radovici, kjer nas je obdelal strogi učitelj iz šestde-
setih let. Ponovili smo marsikaj, tudi to, da je tam doma belokranjska 
pogača, na kateri je sol, ki je slana, bela in groba. Na zaključku šolske 
ure smo dobili spričevala, na ta račun smo ob malici pili v bližnji vaški 
zidanici, nekateri od veselja, drugi pa tudi od žalosti in strahu, kajti če 
je bilo v spričevalu le preveč enic, so morali prvi naslednji šolski dan 
starši v šolo …

Obiskali smo Belokranjski muzej in se nato srečali z veteranom 
osamosvojitvene vojne, Antonom Šukljetom, ki nam je pri letalu DC-3 
na Otoku povedal o prvem svobodnem ozemlju med drugo svetovno 
vojno in letalskih prevozih ranjencev v južno Italijo. Opisal je tudi do-
gajanje v letu 1991 v Črnomlju. Tako smo ugotovili, da so se Belokra-
njci, vajeni turških vpadov izpred šeststo let, tudi v novejši zgodovini 
postavili v bran domovini.

Obiskali smo Jožeta Prusa, znanega vinarja in čebelarja, ki nas je 
navdušil z neizmerno energijo, ki jo izžareva, in pravo ljubeznijo do 
vinske trte, ki ga nikoli ne razočara.

Popotovanje smo zaključili v Rosalnicah, poleg znamenitih treh far, 
pri Mojci in njenih zapečenih dobrotah, ki so se verjetno še prejšnji 
dan potikale po sosedovem hlevu. Pred nami je zamesila in kasneje 
spekla belokranjsko pogačo, ponos Bele krajine. Toliko optimizma in 
dobre volje, kot jo je bilo zaznati pri Mojci, bi potrebovali tudi mi, in 
bi veliko lažje premagovali vsakdanje težave, s katerimi se v življenju 
srečujemo.

Belokranjci – žilavi , delavni , vztrajni in ponosni , na tistem 
malem koščku rodovitne zemlje so lahko za vzgled vsem os-
talim Slovencem. ● Janez Gregorič
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Pred kulturnim domom v Trzinu je 6. novembra 
zagorel sod. Ogenj, ki se je dvigal iz soda, brezhibno 
ozvočenje in osvetlitev ogromnega odra so ob mno-
žici navdušenih obiskovalcev ustvarili odlično vzdušje 
za glasbeni koncert za mlade Trzince.

Hiphop ob ognjenem sodu

Nogometaši osvojili  
3. mesto na šolskem  
tekmovanju
Nogometna ekipa OŠ Trzin, letnik 2001 in  
mlajši, pod vodstvom profesorja športne vzgoje  
Janija Muhe, se je 9. oktobra 2015 udeležila  
področnega tekmovanja v malem nogometu v  
športnem parku v Radomljah.
Sodelovale so ekipe OŠ Jurija Vege, OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Trzin, 
OŠ Janka Kersnika Brdo in OŠ Dragomelj. Po razburljivih tekmah, na kate-
rih smo fantje dali vse od sebe, smo osvojili 2. mesto in se uvrstili v finalno 
tekmovanje.

V polfinalu smo se pomerili z OŠ Venclja Perka in jim morali priznati 
premoč, saj so imeli dva izvrstna branilca mreže, medtem ko je v naši 
ekipi požrtvovalno branil Luka Ribaš, ki sicer nima vratarskih izkušenj.

Sledila je tekma za 3. mesto proti OŠ Jurija Vege, ki je bila polna preobra-
tov. Na koncu smo trzinski fantje zmagali s 5 : 4 in osvojil bronasto medaljo.

Ekipo OŠ Trzin smo sestavljali: Aljaž Valenčak, Dino Kerič, David 
Sešek, Matija Šernek, Tomaž Kepic, Žan Zalar, Luka Ribaš in Oskar 
Zandomeni. ● Aljaž Valenčak
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Umetno drsališče  
tudi za trzinske otroke
V Češminovem parku v Domžalah so 3. novembra 2015 odprli novo 
umetno drsališče velikosti 172 kvadratnih metrov, na katerega va-
bijo predvsem mlajše drsalce iz Domžal in okolice, torej tudi iz Tr-
zina. Razveseljivo je dejstvo, da je drsališče brezplačno za uporabo 
in da se bodo lahko drsali celo poleti. „Drsalna površina je narejena 
iz polietilenskih plošč ter omogoča drsanje v vseh letnih časih ter 
brez dodatnih stroškov za pripravo ledu,“ nam je sporočila Teja Ha-
uptman iz Urada župana Občine Domžale in dodala, da pogodbena 
vrednost investicije znaša 45.121,70 evra z DDV in da bo Fundacija 
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji investicijo 
sofinancirala maksimalno v višini 50-odstotne vrednosti brez DDV. 
„Drsališče zdaj obsega 172 m2, vendar ga je možno povečati brez 
večjih dodatnih stroškov, razen stroška dodatnih drsalnih plošč. 
Uporaba je brezplačna, dostop je prost. V prihodnje je pričakovati, 
da bo ob drsališču možna izposoja drsalk ter pomožne drsalne opre-
me. Trenutno glede na velikost drsališča želimo privabiti predvsem 
mlajše drsalce, ob morebitni širitvi drsališča pa bodo na svoj račun 
prišli tudi bolj zahtevni drsalci. Cilj je, da drsališče kot eno prvih v 
Sloveniji deluje skozi celo leto ter tako z drsanjem popestri tudi po-
letne dni,“ je še dodala Hauptmanova. ● Metka Pravst

Na hiphop dogodku sta nastopila Boby in Krech, ki sta zbrani množici 
premierno predstavila videospot Rajdrji part 3, poleg njiju pa so oder 
zavzeli še Blaž Sobočan-Blaze, David Domjanič, Samo Sam Kozar, La 
Bagra in kot posebna gosta, presenečenje večera, Boštjan Nipič-Nipke 
in Matic Klinc Princip.

Koncert je bil organiziran na pobudo Odbora za mlade Trzin, ki se 
vsem nastopajočim še enkrat zahvaljuje. V imenu Občine je strokovni 
sodelavec Matjaž Erčulj prevzel organizacijske naloge, Boby in Krech 
sta poskrbela za vsebino koncerta, za ugodno ozvočenje ter brezplačno 
izposojo prikolice, na kateri so postavili oder.

Na vrhuncu večera je bilo prisotnih več kot 200 obiskovalcev, velika 
večina mladih. Zaradi mraza so se obiskovalci sicer izmenjevali, zato 
ocenjujemo, da se je v času trajanja koncerta med 21.30 in 1.30 kon-
certnemu vzdušju prepustilo približno štiristo obiskovalcev. Ta številka 
je zgovoren dokaz o odličnem obisku, in kot kaže, je bil koncert dobra 
poteza Občine, saj je bil s strani mladih zaželen.
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10. oktobra smo organizirali sektorsko vajo, ki je potekala na območju 
Plinarne INTERINA. Poleg našega društva je na vaji sodelovalo še deset 
drugih gasilskih društev. Iz sektorja Domžale, kamor spada PGD Trzin, 
so prišla še gasilska društva: Stob-Depala vas, Domžale mesto, Štu-
da, Pšata, Ihan in Jarše-Rodica. Na vaji so sodelovala društva Gasilske 
zveze Mengeš, PGD Mengeš, PGD Topole in PGD Loka pri Mengšu. Iz 
ljubljanske občine je sodelovalo društvo PGD Črnuče. Na vaji sta bila tudi 
dva reševalca iz NMP Domžale. Skupno je bilo na vaji 108 operativnih 
gasilcev z dvajsetimi vozili. Iz našega društva je pri vaji sodelovalo 27 
članov. Vaja je bila razdeljena na dva dela. Prvi del je potekal na območju 
plinarne, drugi pa na križišču preko železniške proge v smeri plinarne. 
Scenarij vaje v plinarni je bil, da je prišlo do požara pri pretakanju plina. 
Na območju plinarne je bilo takrat pet oseb, ki smo jih reševali. Zaradi 
varnosti je na območje plinarne naenkrat lahko vstopilo največ 25 gasil-
cev, ostali pa so bili za varnostno ograjo. Delovanje skupin je bilo odvisno 
od vodij, vodje posameznih društev pa so nadzorovali dogajanje na drugi 
strani ograje in sodelovali z njimi preko radijske zveze. V primeru resnič-
ne intervencije na INTERINO bi bilo dobro, da je nekdo od zaposlenih 
čim prej na lokaciji, da pomaga vodji intervencije posredovati podatke, 
kje so ventili, plinske pipe in ostale naprave, ki vplivajo na delo ob nesreči. 
Plinarna INTERINA je lepo urejena in vsi rezervoarji za plin so dostopni 
z vseh strani, tako da bi bilo posredovanje mogoče z vseh strani in s 
pomočjo vozil, ki bi posredovalcem (gasilcem) nudili zaklon. 

Istočasno je na križišču preko proge prišlo do prometne nesreče dveh 
osebnih vozil in tovornjaka. Tri osebe so bile ukleščene, zato je bilo pot-
rebno tehnično reševanje. Na vaji sta bila prisotna dva reševalca, ki 
sta usmerjala naše delo in dajala navodila. Pri prometni nesreči ni bilo 
opaženih posebnosti. Pokazalo se je, da PGD Trzin s svojo reševalno 
opremo (hidravljično razpiralo, hidravljične škarje) ne more učinkovito 
posredovati pri rezanju vozil.
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16. oktobra je prišlo ob 13.37 na Mengeški cesti do prometne nesre-
če, in sicer do verižnega trčenja štirih vozil, v nesreči sta bili dve osebi 
poškodovani. Nesreča se je zgodila na meji med trzinsko in mengeško 
občino, zato so bili poleg nas aktivirani tudi CPV Helios in NMP Domža-
le, sodelovala sta tudi PGD Mengeš in PGD Kamnik. 

17. oktobra smo se odpeljali na izlet na Štajersko in v Prekmurje. 
Najprej smo si pri Slovenskih Konjicah ogledali Žičko kartuzijo, potem 
smo imeli ogled in degustacijo pri Mesarstvu Kodila, sledil je ogled gra-
du Grad v Krajinskem parku Goričko. Gre za največji grad pri nas, saj 
ima kar 365 sob. Na gradu je prav v času našega obiska potekal sejem 
s kulturno prireditvijo, tako da smo preživeli lepo popoldne. Izlet smo 
zaključili na kmečkem turizmu. 

17. oktobra je bila maša za žive in pokojne gasilce v cerkvi v Loki pri 
Mengšu. Maše so se udeležili tudi trije naši člani. 

22. oktobra je bila ob 13. uri organizirana sektorska vaja v Heliosu, 
namenjena celotni GZ Domžale. Vaja je bila dobro zasnovana, saj so 
bile vnaprej določene točke intervencije, vozila posameznih društev pa 
so se razporedila glede na čas prihoda. Vaje se je udeležilo tudi osem 
članov iz našega društva. 

24. oktobra je bil v Domžalah na Osnovni šoli Venclja Perka organizi-
ran gasilski kviz za mladino. Kviza so se iz našega društva udeležile tri 
ekipe pionirjev, starih od 7 do 11 let. Naše ekipe so od skupno 18 ekip 
zasedle naslednja mesta: ekipa najmlajših 17. mesto, ekipa deklet 13. 
mesto ter ekipa fantov nehvaležno 4. mesto, do medalje jim je zmanj-
kalo samo pol točke. Škoda, da je fantom ponagajala tekmovalna tre-
ma. Krožek Mladi gasilec letos obiskuje 35 otrok, starih od 6 do 11 let. 
Dobivamo se vsak ponedeljek od 17. do 18. ure. Ob takem številu otrok 
občutimo pri delu prostorsko stisko, vendar se mentorji trudimo, da se 
otroci naučijo čim več. Vsi skupaj si želimo, da bi se gradnja novega 
gasilskega doma kmalu začela. Na pomoč! ● Dušan Kosirnik

Sektorska vaja in gasilski kviz
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Eva Bauer 
in njen Plakat miru 
v Ameriki
Vsako leto Lions Club International organizira med-
narodni otroški likovni natečaj Plakat miru, ki je letos 
že 28. po vrsti. Lansko šolsko leto je na tem natečaju 
sodelovala tudi učenka naše šole Eva Bauer in doseg-
la neverjeten uspeh. Njeno likovno delo je bilo izbrano 
kot najboljše v Sloveniji, tudi v Ameriki se je uvrstilo 
med 23 finalistov. Tako je 7. marca v New Yorku med 
najboljšimi plakati sveta visel tudi njen izdelek.

Besedilo: Tanja Jankovič

Prijavila si se že na veliko natečajev. Kateri so ti najbolj 
ostali v spominu?
Moja razredničarka Marjana Galjot me vedno prijavlja na vse literar-
ne natečaje. Bila sem na natečaju za pesnike, morala sem napisati 
pesmico za invalide. Napisala sem tudi ljubezensko pismo in dobila 
priznanje. Nekoč so mi priznanje za pesmico poslali na dom in me 
presenetili za rojstni dan. Tudi za Karitas sem nekaj napisala. Pisala 
sem o rešitvah narave in za to prav tako dobila priznanje. Doma imam 
res veliko priznanj za svoja literarna dela.

Zadnji tak natečaj je bil Plakat miru na temo »Mir, ljubezen, zau-
panje«. Predstavi nam svojo idejo, ki si jo upodobila na plakatu.
Zgodil se mi je preblisk, zato sem to idejo spravila na papir. Vedno 
najprej nekaj sestavim, nato čez čas spet dobim idejo in potem 

dodam še to. Tako je nastalo, da se držijo za roke in držijo stvari, 
lepe in slabe strani življenja. Barve so bile problem, nisem hotela 
kičaste slike, zato sem uporabila modro in rdečo ter črno in belo. 
Sliko sem najprej narisala s svinčnikom, jo poudarila s tušem in 
pobarvala. Risala sem skoraj 6 ur, vedno v šoli. Plakat mi najprej ni 
bil všeč, ker sem imela drugo idejo, pa me je nekdo že prehitel. Če 
gledaš slike na strani Lions kluba, potem vidiš glave, ptice, cvetlice, 
zastave, ljudi – Azijce, belce, črnce – in veliko barv. Vse je preveč 
kičasto. Jaz pa sem hotela pokazati dejansko stanje v svetu, kot ga 
vidim jaz. Veliko je slabih stvari: napadi, črna kronika ... Svet je krut. 
Zakaj bi pretiravali s pozitivnostjo, saj jo je malo. Seveda je prisotna 
tudi pozitivnost, ampak ne preveč – tega v realnosti ni. Tako je pač 
moje mnenje.

Potem je bilo od vseh del iz Slovenije izbrano prav tvoje. 
Kako je bilo na predstavitvi v Izoli?
Bila sem vesela, da so izbrali moj plakat, prezentacija vsega tega 
pa me je razočarala. Po zaključku prireditve sem vzela svoje stvari 
in odhitela na plesno tekmovanje, ki sem ga imela isti dan. Me je 
že skrbelo, da bom zamudila, kar pa nisem smela, ker sem vodilna v 
naši plesni skupini. V Izoli sem zadnjič videla svoj plakat. Potem so 
ga poslali v Ameriko. 

Eva je zgovorna osmošolka naše osnovne šole. Živi v Mostah pri Komendi 
pri očetu, s katerim se zelo dobro razume. Starša sta se pred leti razšla. 
Ima nekaj dobrih prijateljev, najbolj se razume s tistimi, ki so doživeli po-
dobno izkušnjo kot ona. Rada poje, piše, riše. Nadvse rada tudi pleše. Že 
šest let pleše hip hop v skupini AIA MC Mengeš, njena želja pa je plesati 
v plesni skupini ARTIFLEX iz Ljubljane. Rada ima tudi šport, trenirala je 
karate, igrala namizni tenis. Dve leti je igrala tudi klavir. Sama zase pravi, 
da ni tekmovalna, rada pa se prijavlja na razne literarne in likovne na-
tečaje. Obožuje živali, vsem z veseljem pomaga, nekoč bi rada postala 
veterinarka.
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Trzinci – naš ponos!

Tvoj plakat je visel v Ameriki, v palači OZN v New Yorku. Si 
ponosna na svoj uspeh?
Ko sem prvič slišala za to, da sem med 23 najboljšimi na svetu, sem 
bila zelo vesela. Vsem sem to povedala. Res, res sem bila zelo vesela! 
Dobila sem celo denarno nagrado in še moja slika je visela v New 
Yorku. Tam so potem izbrali enega zmagovalca, Kitajko. Nič prese-
netljivega, na Kitajskem so šole za risanje, učijo se tehnike. Pri vsem 
tem me je najbolj presenetilo, da sem bila prva, ki je prišla tako daleč.

Se boš še kdaj prijavila?
Seveda se bom, izkoristila bom priložnost, če se mi bo ponudila, in spet 
kaj narisala. Če me bo spet preblisnila kaka super ideja, tako kot me je 
pri tem plakatu, upam, da mi bo naslednjič tudi uspelo priti tako daleč. 

Kakšen je namen projekta?
Bistvo je, da otroci razmišljajo o miru, povezovanju in potem ustvar-
jajo likovna dela z mirovnim sporočilom. Dobro je, da sodeluje čim 
več otrok z različnimi idejami. Nikoli jim ne pokažem slik otrok, ki so 
že ustvarjali. Otroci so namreč nagnjeni k temu, da rišejo tisto, kar 
vidijo. Morajo pa narisati nekaj svojega.

Kaj ste Evi svetovali pred risanje plakata?
Svetovala sem ji le, naj izbere štiri osnovne barve: črno, belo, rdečo 
in modro in ustvari čim več podrobnosti, nič teksta. Sliko moraš gra-
diti počasi, se malo ustaviti, kaj dodati. Mislim, da je ravno zaradi te 
drugačnosti Eva tudi uspela. Izmed vseh 23 del zelo izstopa. To je bil 
tudi moj namen. Če si drugačen, te opazijo. Če pogledate ostale pla-
kate, lahko vidite, da so tehnično zelo dodelani. Tu mi zaostajamo. 
Pri nas je premalo likovnega pouka, ustvarjalnosti, ročnih spretnosti.

Njeno risbo ste poslali naprej.
Izmed vseh plakatov, ki so jih izdelali otroci na šoli, sem izbrala tri in 
jih poslala na Lions klub Ljubljana Tivoli. Tam so izmed vseh prispe-
lih del izbrali kot najboljšega Evinega in ga poslali naprej na nacio-
nalni nivo. Tudi tam je njen plakat prepričal žirijo, da so ga poslali v 
Ameriko. Njena drugačnost je prepričala tudi Američane, pristala je 
med najboljšimi na svetu. Vesela sem njenega uspeha. ●

Slike 23 najboljših Plakatov miru za šolsko leto 2014/15 
lahko pogledate na spletni strani:
http://members.lionsclubs.org/EN/serve/contests/peace-poster-con-
test/ppc-winners.php#sthash.y7UOGYss.dpuf

V šolskem letu 2014/2015 je Plakat miru na temo »Mir, ljubezen in 
razumevanje«, pod pokroviteljstvom lokalnih Lions klubov Slovenije, 
ustvarjalo 1600 otrok, starih med 11 in 13 let, iz 111 osnovnih šol. Od 124 
plakatov so žiranti na nacionalnem nivoju izbrali eno delo, ki jih je najbolj 
prepričalo. Izdelke slovenskih 24 finalistov so aprila razstavili v Manzoni-
jevi palači v Izoli, kjer je Lions klub Izola-Isola pripravil zaključno prireditev. 
Po celem svetu pa je Plakat miru risalo kar 400.000 otrok iz 65 držav. V 
Ameriki, kjer poteka zaključek projekta, so izmed 132 plakatov izbrali 23 
finalistov, med njimi je bil prvič tudi izdelek predstavnice iz Slovenije.

Pogovarjali smo se z Evino mentorico, profesorico likovne umetno-
sti, Vesno Rakef. Na kratko nam, prosim, opišite Lionsov projekt Plakat 
miru. Mednarodni Lions klub vsako leto organizira natečaj Plakat miru. 
Letos bo že 28. Nanj se lahko prijavijo otroci, stari med 11 in 13 let. Vsako 
leto je nova tema, letošnja je »Mir povezuje«. Do novembra imajo otroci 
čas, da ustvarjajo, potem slike oddamo. Pred leti nas je v projekt povabila 
Marlen Peršak iz Lions kluba Ljubljana Tivoli in od takrat so vsako leto 
naš pokrovitelj. Letos bodo na temo »Mir povezuje« ustvarjali otroci šes-
tih razredov, in dva plakata, ki me bosta najbolj prepričala, bom poslala 
naprej. Pri tem projektu mi je všeč, da ni izpostavljen le en otrok, vsi so 
enakovredni. Moto lionsov je namreč pomagati vsem.

Zakaj to počneš? 
Ker so vključeni trije športi in se mi zdi zanimiv izziv.
Kdaj si se prvič navdušil nad triatlonom?
Pred 28 leti.
Kdo te je k temu spodbudil?
Prijatelji.
Ali bi ta šport priporočal tudi drugim?
Da, ker je to najbolj zdrav način življenja.

Kot vsako leto doslej se je moj nori dedi tudi letos udeležil težke in po-
membne tekme triatlona, le da je bila letos ta v Barceloni. Vse se je 
dogajalo oktobra letos v mestu Calella 4, blizu Barcelone. Uradno ime 
dogodka je bilo IRONMAN BARCELONA.
Na takih tekmovanjih tekmujejo v treh disciplinah: plavanju, kolesarjenju 
in teku. Udeleženci plavajo 3,8 km, kolesarijo 180 km in tečejo 42 km. To 
vse je moj dedi opravil v dobrih 11 urah in 38 minutah. Od tega je 1 uro 
in 9 minut plaval, 5 ur in 27 minut kolesaril in 4 ure in 54 minut tekel. Vse 
to je opravil tako hitro, da je v cilj pritekel prvi v svoji kategoriji. Katego-
rije se vrstijo tako, da so najprej tisti najmlajši, ki jim pravimo profesio-
nalci, potem pa se zvišujejo na pet let. To pomeni, da je med tekmovalci 
razlika največ pet let. Moj dedi je zmagal v kategoriji od 65-69 let.
Udeleženci triatlona Ironman Barcelona so letos plavali po Sredozem-
skem morju, kolesarili ob morju do Barcelone in nazaj ter tekli na rav-
ninskem delu ob plaži. 
Ker je moj dedi res nor, in se tega ne zaveda, se takega tekmovanja ude-
leži vsako leto. Že več kot dvajsetkrat! S to zmago si je prislužil mesto 
na svetovnem prvenstvu na Havajih. A ga ni sprejel, saj si finančno tega 
ne bi mogel privoščiti. Sicer pa se je svetovnega prvenstva udeležil že 
šestkrat, a žal nikoli ni zmagal, ker so tam tekme res zelo zahtevne, in 
zmagajo res najhitrejši, najbolj vzdržljivi in najbolj zagrizeni tekmovalci. 
Vsi, ki se želijo tekmovanja udeležiti in se boriti za naslov svetovnega 
prvaka, pa morajo najprej pokazati svoje kvalitete na kvalifikacijah.
Triatlon je nevaren šport, tega se tekmovalci zavedajo. Moj dedi se ni-
koli ni poškodoval preveč resno, je pa res, da je na kvalifikacijah nekaj 
let nazaj zavil s proge in se na ovinku ob neki hiši s kolesom prevrnil, si 
pošteno opraskal noge in roke, tudi dres ni vzdržal in se je seveda strgal. 
Gotovo se kdo sprašuje, zakaj prenaša tak napor in ali mu lahko 
početje na kakršen koli način poslabša zdravje. Moj dedi ni samo 
nor (na triatlon), je tudi zelo pameten, in ve, da dokler ga nekaj 
razveseljuje, drži pokonci, ohranja odlično zdravje in vitalnost in 
ima tako veliko in pozitivno podporo svoje družine, sinov in vnukov, 
ni ničesar, kar bi ga lahko ustavilo. ● Kaja Škrlep, 7. a

Še ena zmaga na  
seznamu Antona Škrlepa

Kratek intervju
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Toplina lesa v izdelkih 
Formawood
Plastika in ceneni izdelki še vedno prevladujejo na 
naših trgovskih policah, a se počasi le vračamo v čase 
naravnih materialov in ročno izdelanih proizvodov. 
Tudi takih, ki so narejeni iz vsestranskega in vedno 
uporabnega lesa. Zagotovo imamo doma lesen okvir 
za sliko, valjar ali vsaj kuhalnico. Iz lesa pa lahko 
nastane še marsikaj drugega, so prepričani v družini 
Pevc, ki že vrsto let ustvarja raznovrstne izdelke iz 
lesa pod blagovno znamko Formawood.

Besedilo: Tanja Jankovič

Tomaž, ste veterinarski tehnik, službovali ste v Emoni. Kako 
to, da ste začeli mizariti in se ukvarjati z lesom?
Les sem imel vedno rad, in sem veliko ustvarjal z njim. Ko sta bila otroka 
še majhna, sem jima naredil iz domačih lesenih hlodov vlak z vagonom 
in gugalnico. To je slučajno videla ravnateljica vrtca iz Črnuč. Zanimalo jo 
je, ali bi naredil kaj podobnega za njihov vrtec. In sem, z veseljem. Naredil 
sem jim vlakec, gugalnico, traktor, hišico, kmečki voz s konjem. Kmalu je 
bilo naročnikov in dela čedalje več, pa sem pustil službo in se začel ukvar-
jati samo z izdelovanjem lesenih igrač. Z njimi sem opremil skoraj 100 
vrtcev v Ljubljani in še 25 v Kranju. K meni so prihajali z raznimi željami 
tudi predstavniki krajevnih skupnosti.

Dolgo ni teklo vse tako lepo in gladko ...
Tomaž: Ko so ukinili samoprispevek, KS in vrtci niso imeli več toliko de-
narja. Pa sem začel delati pohištvo, opremljati hotele, na koncu sem delal 
za naročnika v tujini. Takrat se mi je pridružila tudi Valči. Potem se je zgo-
dilo, da sva ostala čez noč brez naročnika in s polnim skladiščem izdelkov. 
Naložila sva jih v kombi in se vozila od trgovine do trgovine. Prodala sva 
vse, kar sva imela. Tako se je začelo, torej pred več kot 20-imi leti. Nikoli 
več nismo bili odvisni le od enega naročnika, ampak se nam je začela ši-
riti mreža strank po celi Sloveniji. Zdaj smo prisotni tudi že na Hrvaškem. 
Valerija: Za nami je trnova pot. Delali smo po cele dneve, in še danes je 
tako. Je pa tudi lepo, saj pri delu uživamo.

In potem se je zgodila nova kriza leta 2009. Se vam je zelo 
poznalo pri prodaji?
Tomaž: Da, zelo. Izdelke smo morali pomanjšati, da so bili cenejši, in 

Trzinski podjetniki

povečati njihovo količino. Pridružila sta se nam tudi Asja in Grega. 
Najprej smo začeli izdelovati male okrasne tablice, ki se jih je spomni-
la Asja. Bile so, in so še vedno, velika prodajna uspešnica. Takrat takih 
izdelkov ni bilo na našem trgu. Vse, kar je na njih napisano, je narejeno 
ročno, nič ni sitotiska. Potem smo počasi širili ponudbo.

Kje in kako nastajajo ideje za nove izdelke?
Tomaž: Naš razvojni oddelek sta Asja in Grega, prej sva bila pa midva 
z Valči. Odkar sta se pridružila, smo spremenili večino artiklov. Majhni 
so, lepi in dobro se prodajajo. Večina je unikatnih, izdelujemo jih le mi. 
Pomembno nam je, da je vse lepo in kvalitetno narejeno. Naše izdelke 
drugi zelo radi kopirajo.
Grega: Ni čisto tako, da sva midva z Asjo razvojni oddelek. Vsi imamo 
ideje, se o njih skupaj pogovarjamo, potem še realiziramo. Velikokrat 
se na podlagi pogovora ali želje stranke porodi nova ideja. In potem 
naredimo nekaj takega, česar še nima nihče. Naše stranke rade dela-
jo z nami, ker imamo stalno nove in kvalitetne izdelke, kratke dobavne 
roke in primerne cene. Pri izdelkih smo vedno inovativni.
Valerija: Ko naša moška zagledata kos neobdelanega lesa, že vidita, kaj 
lahko iz njega ustvarita. Povsod imamo razstavljenih veliko prototipov.

Kaj vse pri vas nastane iz lesa?
Grega: V ponudbi imamo približno 700 artiklov. Izdelujemo različne 
izdelke za dom in gospodinjstvo, kot so deske za salamo in rezanje 
kruha, police za začimbe, solnice, krožniki za slovenski zajtrk, škatle 
za piškote, zabojčki za shranjevanje z različnimi motivi, obešalniki za 
ključe, vodoodporni cvetlični lončki za dišavnice ali rože. Pri nas na-
stajajo tudi izdelki za gostince: masivni postrežni in servirni krožniki 
ter palete, podstavki za litoželezne posode, leseni metuljčki za nata-
karje, raznovrstni pogrinjki. Prav tako imamo aranžerske izdelke za 
cvetličarje in ostale lesene darilne izdelke, kot so: stenske vaze, ure, 
razglednice in voščilnice, kravate z duhovitimi napisi in še veliko več.

Izdelujete tudi pohištvo in podobne večje izdelke.
Tomaž: Seveda, delamo tudi po naročilu – stopnice, kopalniške omari-
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Vse naredimo 
ročno – pišemo, 
rišemo, barvamo, 

zavijamo.

Tomaž Pevc – inovator, navdušen potapljač, ljubitelj naravnega in vsega 
lepega. Mladostna ljubezen ga je pripeljala iz Ljubljane v Trzin, kjer sta si 
z Valerijo ustvarila družino. Tu je začela rasti tudi njegova mizarska delav-
nica, v kateri je najprej ustvarjal sam, čez nekaj časa se mu je pridružila 
žena in kasneje tudi njuna otroka Grega in Asja. Zdaj jih je v podjetju pet, 
poleg štirih družinskih članov je v delavnici še mizar. Vsak je sicer zadolžen 
za svoje področje, a dela tudi vse ostalo. Veliko se pogovarjajo in sodeluje-
jo pri nastajanju in razvoju idej ter njenih realizacijah in plasiranju na trg. 
V njihovih prostorih tako že vrsto let uspešno sodelujeta dve generaciji 
zgovornih in prijaznih članov družine, ki jim les poje posebno pesem.
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ce, otroške mize, stole in drugo. Seveda ne vse in ne za vsako ceno. K 
nam pridejo gostinci ali drugi z raznimi željami, mi pa naredimo izde-
lek po njihovih željah in meri. Tudi London pub in Palmieri uporabljata 
naše izdelke. Tudi številni Trzinci ...

Kateri izdelek je bil vaš prodajni hit?
Valerija izstreli: Največja uspešnica je bil jo-jo, ko smo pred leti spro-
žili pravo jo-jo manijo. Vsi so ga hoteli imeti, komaj smo jih sproti 
sestavljali. 
Tomaž preudarno: Vsi izdelki se dobro prodajajo.

Je pri izdelku pomembna kvaliteta in vrsta lesa?
Tomaž: Seveda. Včasih so dobro vedeli, da vsak les ni dober za 
vse. Za vse izdelke, ki se uporabljajo zunaj, so primerni hrast, bor 
ali smreka. Za izdelke v kuhinjo je najboljša bukev. To sem vedel 
že nekoč in še izkušnje so me naučile. Grega to bolje pozna tudi 
teoretično. Zaradi nove zakonodaje moramo biti še posebej pa-
zljivi pri izdelkih za gospodinjstvo, zagotoviti moramo sledljivost 
lesa.
Asja: Na primer les in olja, ki jih uporabimo pri izdelavi desk za 
rezanje, morata imeti potrdilo, da sta primerna za stik z živili. 
 
Kaj menite, v čem je čar vaše ponudbe?
Asja: Da smo drugačni. In da delamo vse ročno – krasimo, pišemo, 
zavijamo. Naš izdelek ima dušo.
Valerija mi pokaže kuhalnico, ki ima na držalu sličico: Vsaka gospodi-
nja ima kuhalnico. Zakaj ne bi bila lepo okrašena? 

Trzinski podjetniki

Srečanje s podjetniki
Odbor za gospodarstvo za 26. november 2015 načrtuje sreča-
nje s podjetniki, ki poslujejo v naši občini. Srečanje bo ob 16. uri 
v Dvorani Marjance Ručigaj. Dnevni red srečanja še ni dokon-
čen, predlog pa je naslednji:

• Usklajevanje interesov kraja (Občine in prebivalcev)  
s podjetniki

• Pridobivanje kadra (krajanov Trzina) za potrebe zaposlovanja 
• Izmenjava mnenj o razvoju podjetništva
• Predstavitev podjetij in njihovih dejavnosti krajanom

 Prosimo, da vprašanja pošljete po elektronski pošti na naslov  
info@trzin.si, da vam do srečanja pripravimo odgovore.

Zakaj ime Formawood? Tako angleško zveni.
Asja: Dobila sem idejo, preverila, ali ime že obstaja, pa ni. Imamo še 
dve blagovni znamki: Kuhini, kjer je poudarek na modernem, ravnih 
linijah in pikah, ter Rustik nature, ki predstavlja bolj stare, zaobljene 
oblike. Imena so taka zato, ker želimo prodreti tudi v tujino. 

Kje pa lahko kupimo vaše izdelke?
Asja: Naše izdelke lahko najdete v več trgovinah po Sloveniji, kot so: Mül-
ler, Bauhaus, Jager, Eurogarden, Semenarna Ljubljana, Arboretum Volčji 
Potok, Gašperlin ... Postavljamo tudi spletno trgovino: http://formawood-
-shop.si/, kjer lahko naročite manjše izdelke, ki jih v trgovinah ni.

Iz Pevčeve delavnice prihajajo čudoviti ročno izdelani leseni izdelki. 
Del njihove ponudbe si lahko ogledate na njihovih spletnih straneh: 
http://formawood.si/ ali na FB: https://www.facebook.com/forma.
wood. Če pa vas pot zapelje mimo Ulice Kamniškega bataljona 1, se 
le oglasite pri njih, saj vam bodo izdelke z veseljem pokazali. Morda 
med njimi odkrijete darilo, s katerim boste za novo leto presenetili 
svoje najdražje. ●

gradnja, prenova, zakonodaja, 
energetska sanacija, oprema, 
barve, materiali, zasaditve,
vrtovi in okolica
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Štiri svečke za štiri 
adventne tedne
Po Andrejevem se dnevi veliko kasneje prebujajo iz meglene teme in 
veliko prej prehajajo v hladni somrak večera. Narava obmiruje, v tem 
času pogosto že počiva pod snežno odejo. Sonce komaj kdaj prodre 
skozi meglo in oblake, moč mu pojema. V hladu in temi tičita skriv-
nost in strah. Vendar je v mesecu decembru (grudnu) tudi čas, ko 
najlepši prazniki že trkajo na vrata. Zato je tu trenutek za ustvarjanje 
prazničnega vzdušja. Letos je prva adventna nedelja 29. novembra, 
ko boste imeli v roki že predzadnjo številko letošnjega Odseva. Na 
prvo nedeljo adventa bomo v že okrašenih domovih prižgali prvo od 
štirih adventnih svečk, ki pomenijo upanje, mir, veselje in ljubezen. 
Včasih so bile na venčku tri vijolične sveče in ena roza, drugje pa je bil 
običaj, da so dodali še peto, belo svečo. Danes, ko nas zasipajo s ko-
mercialno ponudbo različnih venčkov, ga pogosto kar kupimo. Lahko 
pa ga naredimo sami z eno veliko svečo ali s štirimi različnih velikosti, 
tudi barvo sveč prilagajamo notranji okrasitvi.

In kot pravi etnolog dr. Bogataj, ima vsak praznik svojo lupino ali 
zunanjo podobo, ima pa tudi globljo vsebino, pomene in sporočila. 
V sodobnem svetu se pomen praznikov pogosto prevesi k lupini. Ži-
vljenjski ritem, agresivno hitenje, pogosta odtujenost ter odsotnost 
pogovorov in skrbi za tiste, ki so nam najbližji in s katerimi pravzaprav 
najbolj neposredno sooblikujemo vsakdanjike in praznike, so le neka-
teri od vzrokov, da nam ti dnevi in obdobja, ko naj bi bili »prazni dela«, 
pogosto uidejo na raven povprečja in potrošniškega avtomatizma. 
Med vsemi prazniki in prazničnimi obdobji prinašajo največ globo-
kih vsebin in pomenov prav dnevi in tedni v decembru, ki jim z nekaj 
več kot deset let starim poimenovanjem pravimo veseli december, v 
resnici pa je to obdobje, ki ga zaznamujejo advent, božič, Silvester in 
novo leto. Ob upoštevanju palete različnosti, ki nam jo sporoča božič-
no-novoletna kulturna dediščina različnih časovnih obdobij ter različ-
nih družbenih in geografskih okolij, lahko odkrijemo številne vrednote 
in ustvarjalnosti, ki pomenijo izzive naši sodobnosti. Za naše davne 
prednike so bili to dnevi pričakovanj. Pričakovanja ponovnega vzpona 
sončeve moči, ki je pred tem, v jesenskem obdobju, začela postopoma 
ugašati. S ponovnim rojevanjem sončnih žarkov se je odpiralo novo 

Na dlani

obdobje, ki so ga šele s koledarjem začeli pojmovati kot leto. Torej ob-
dobje novega zagona in moči, novih gospodarskih prizadevanj, novih 
in predvsem boljših družbenih odnosov ter novih iskanj na področju 
duhovne ustvarjalnosti. To je bilo pričakovanje rojevanja vsega živega, 
vsega naravnega. V tem obdobju je vzklilo žito, ki so ga pred tem po-
sejali v posodice, bivalno okolje so okrasili z zimzelenim rastlinjem, v 
posodo na mizi so položili orehe, lešnike, rožiče in jabolka, ki so zrasla 
v domačem sadovnjaku. Polje je spočito čakalo na novo setev, živina 
v hlevu je bila deležna posebne skrbi s prazničnimi priboljški. Ljudje 
so se na praznik pripravljali. Bilo je tisto značilno stopnjevano vzdušje, 
ki je imelo tudi svoje vonjave. Po prazniku je dišalo že nekaj dni pred 
njim; vsak dan drugače, a vedno le po tistem, kar so z delom, znanjem, 
marljivostjo in vztrajnostjo sami pridelali, po tistem, kar je bilo plod 
človekovega prizadevanja v sodelovanju z naravo. Vse to so lahko še 
vedno sestavine naših sodobnih prazničnih dejanj in užitkov.

In kaj je v preteklosti cerkev zapovedovala za adventni čas? Poleg 
posta in druge pokore je bilo obiskovanje jutranjih maš glavna du-
hovna priprava. Slovenski človek je do nedavnega občutil svojevrstni 
čar teh jutranjih opravil, ko so se s plamenicami in svetilkami v rokah 
zgrinjali v temnem jutru od vseh strani v cerkev. Za marsikoga je bila 
pot po zasneženi gazi do cerkve težavna, in vendar se je dogajalo, da 
so bile božje hiše jutro za jutrom polne vernikov. Prepovedano je bilo 
ženitovanje, fantovsko petje in vriskanje. Kako se časi spreminjajo! 
Pa vseeno okrasimo svoje domove in okolico, ne glede na verovanje, 
začel se je božični čas, veseli december – lučke, sneg, kuhano vino, 
prireditve, veseli ljudje, obdarovanje, obiskovanje, svečke z vonjem po 
cimetu in pomarančah, peka keksov ter čas, ki ga ljudje najraje preži-
vimo v družbi svojih najbližjih. ● Dunja Špendal

TD Kanja Trzin vabi na prireditev: 
Likovniki in adventni čas

Kdaj: 26. novembra 2015, od 10. ure naprej 
Kje: Jefačnikova domačija, Mengeška 37a, Trzin 
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Miklavž 
piškote peče
Prvi datum, ki si ga mnogi otroci zapomnijo, je 6. december, god sve-
tega Miklavža, kakor pravimo svetemu Nikolaju, ki je gotovo eden 
najbolj priljubljenih svetnikov. Otroci ga s posebnim veseljem priča-
kujejo. Miklavževanje je zagotovo najstarejše praznovanje, vendar ne 
v zdajšnji podobi. Na predvečer svojega godu hodi ta svetnik – kakor 
otroci v svoji nedolžni preprostosti verujejo – s svojim spremstvom, 
angeli in parkeljni, od hiše do hiše in prinaša pridnim otrokom darila, 
porednim pa šibe in jih prepusti kaznim svojih spremljevalcev. 

Podoba tega prikupnega svetnika Nikolaja ali Miklavža, kot ga poz-
namo danes, je mlad kultni pojav, ki se je razširil v 19. stoletju, in je v 
nas močno živa že od otroških let, bolj kakor podoba malokaterega 
drugega svetnika. Najstarejši so parklji, hudobci, osebe, ki se preob-
lečejo v hudiče. Parklji so ostanki predkrščanskih verovanj v duhove 
rajnih. Prej je bila to nevidna sila, oče, mati ali kak starejši član druži-
ne, ki je v temi Miklavževega večera prinesel nekaj jabolk, orehov ali 
lešnikov. Plodovi narave so naše značilno prastaro darilo, darila, kot jih 
poznamo danes, pa so k nam prišla iz zahodnega sveta. 

In kdo je sveti Miklavž?
Prav veliko zgodovinskih podatkov iz njegovega življenja ni, več nam 
o njem povedo prisrčne legende. Trdno je dejstvo, da je bil Nikolaj 

MIKLAVŽEVANJE 
IN 

MIKLAVŽEVA TRŽNICA

Otroci, ki obiskujejo vrtec Žabica, 
bodo vabila dobili v vrtcu. Starši, 
katerih otroci ne obiskujejo vrtca v 
Trzinu, naj svoje podatke pošljejo na 
miklavzevanje2015@gmail.com
in vabilo jim bomo poslali po pošti.

od 11:00 do 18:00 
Miklavževa tržnica 

s pestro ponudbo stojničarjev

ob16:00 
Gledališka predstava za otroke in 

prihod Miklavža

Kdaj? V soboto, 5. 12. 2015
Kje? Na ploščadi T3

V primeru dežja Miklavževa tržnica odpade, Miklavževanje pa se preseli v veliko telovadnico OŠ Trzin.

VABLJENI!

škof v Miri, kjer je v visoki starosti umrl okoli leta 350. Pobožnim 
staršem se je rodil potem, ko sta bila že dolgo poročena in sta izgu-
bila upanje na potomce. Bila sta dobra in usmiljena človeka, odprta 
za reveže. Sin Nikolaj (njegovo ime pomeni »zmaga ljudstva«) ju je 
v tem posnemal. Ko sta mu starša zapustila lepo premoženje, ga je 
razdelil med reveže, sam pa je postal redovnik. Ko je v Miri umrl škof, 
so se verniki po goreči molitvi odločili: tisti duhovnik, ki bo naslednje 
jutro prvi stopil v cerkev, naj bo novi škof. To je bil Nikolaj. Svojim 
vernikom je hotel biti zgled, zlasti v dobrodelnosti. Ko je nastopil 
škofovsko službo, so kristjane v rimski državi še preganjali in tudi 
sam je bil zaradi vere v ječi. Kmalu po smrti so ga ljudje začeli častiti 
kot svetnika. Zaradi svoje dobrote je postal priprošnjik v vseh mo-
gočih življenjskih stiskah. Po legendi je priskrbel primerno doto trem 
dekletom, ki so bile obubožane in bi zabredle v sramoto, tako pa so 
se lahko pošteno poročile. Od tod nemara izhaja šega, da otrokom 
ponoči prinaša darove v nastavljene posode. Tri rdeča jabolka so-
dijo zato – z orehi vred – med obvezne darove. V podobah jih nosi s 
seboj, so pravzaprav tri kepe zlata, ki jih je ponoči porinil skozi okno 
hčeram siromašnega očeta.

Kot zavetnika si ga lastijo tudi mornarji, brodarji in splavarji. Prve 
cerkve njemu v čast so postavljali ob vodah. Ljubljanska stolnica, ki 
je posvečena sv. Nikolaju, je bila prvotno cerkev ljubljanskih ribičev in 
čolnarjev. Na Slovenskem je temu priljubljenemu svetniku posvečenih 
največ cerkva – okoli 200. V nekaterih so naslikani prizori iz legende o 
njegovem življenju in dobrodelnosti.

Po vseh slovenskih pokrajinah se ponovno obuja miklavževanje in tudi 
v Trzinu bo Miklavž s svojim spremstvom obiskal vse pridne in malo 
manj pridne otroke in jim pričaral čarobni večer. ● Dunja Špendal

Miklavž bo 
otroke obiskal  

tudi letos.
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Okusimo besedo. Bralna značka za odrasle »Okusimo 
besedo« je projekt promocije kakovostnega branja, ki traja od 
začetka oktobra do konca aprila in se zaključi s slavnostno 
podelitvijo priznanj v domžalski knjižnici v maju. Zato vabljeni v 
Krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin!

Na dlani

Z jesenjo pridejo tudi manj ugodni pogoji za večino tekačev. Mraz, dež 
in sneg poskrbijo, da marsikateri par tekaških copat ostane dalj časa 
nedotaknjen. Čeprav zime zadnja leta niso več take, kot so bile nekoč, 
so razmere v tem obdobju veliko manj ugodne za vsakodnevno tekaško 
rutino. Svoje dodajo še redkejše tekaške prireditve, ki poskrbijo, da je 
motivacija za tek še bolj okrnjena. Kljub številnim uporabnim izgovo-
rom si lahko tekači zimski trening popestrite s številnimi dopolnilnimi 
dejavnostmi, ki so ključnega pomena za dolgo poletno tekaško sezono.

1. Kaj naj oblečemo?
Dojemanje mraza je zelo subjektivno. Medtem ko nekateri tekaške 
copate pospravijo v kot že pri temperaturah pod 10 °C, drugi vztrajajo 
pri temperaturah globoko pod lediščem. Neprimernih pogojev za tek 
skorajda ni, obstajajo samo neprimerno oblečeni tekači. Oblecite se po 
tako imenovanem sistemu čebule in živih barv, to je več tankih plasti, ki 
jih prilagajate razmeram. Ne pozabite na kapo in rokavice! Ravno skozi 
dlani in glavo izgubimo največ toplote.

2. Kaj obuti?
Tekaške poti so v zimskem obdobju pogosto mokre, blatne, poledenele 
in prekrite s snegom. Tako kot se razmere pozimi razlikujejo od tistih 
poleti, se tudi zimska obutev od letne. V zimskih razmerah obujte te-
kaške copate z bolj izrazitim profilom podplata, ki vam omogoča bolj 
stabilen korak, zgornji del pa naj bo iz nepremočljive membrane, ki bo 
ohranjala vaša stopala suha dalj časa, omenjeni materiali pa hkrati bo-
lje zadržujejo toploto! 

3. Ne prezrite ogrevanja!
Zaradi nižjih temperatur smo pozimi še toliko bolj dovzetni za nastanek 
poškodb, kot so razne natrganine mišic ali tetiv. Ogrevanje je pomem-
ben del treninga poleti in pozimi. Lahko ga sicer opravite še v toplem 
stanovanju, vendar ga nikar ne zamenjajte za »segrevanje« ob radia-
torju! V ogrevanju morate gibalni aparat pripraviti na napor v glavnem 
delu, s pasivnim segrevanjem ob toplotnem telesu tega ne boste do-
segli. 5-10 minut dinamičnega gibanja in nekaj dinamičnih razteznih vaj 
bo dovolj, preden se podate na tekaške steze.

4. Kako trenirati?
O temperaturah smo nekaj rekli že pri točki o oblačilih, prav tako pa jih 
moramo upoštevati tudi pri metodah treninga. Naše telo je izjemen 
stroj, ki se zna prilagoditi težkim zimskim razmeram. Vdihan mrzel zrak 
se po dihalnih poteh do pljučnih mešičkov segreje in na ta način nam 
pljuča ne zmrznejo. Vse to seveda pod pogojem, da intenzivnost tre-
ninga ohranimo nizko. V zelo mrzlih dneh tek ni prepovedan, le tempo 
znižajte, da se frekvenca dihanja in bitja srce ohranja nizko!

5. Kombinirajte tek z vadbo v dvorani!
Tek pozimi seveda ni prepovedan, ga pa lahko odlično kombinirate z 
vadbo v dvorani. Tekači zelo radi tečejo, vse drugo, kar ni tek, pa v večini 
po celi črti zanemarjajo. V mislih imam predvsem vadbo moči in giblji-
vosti. Moč in gibljivost sta tisti gibalni sposobnosti, ki tekačem ponava-
di manjkata. Zima bo torej odlično obdobje, ko lahko trening dopolnite 
s strokovno vodeno vadbo v dvorani.

6. Preventiva
Ta točka se v veliki meri povezuje s prejšnjo. Z izboljšanjem moči in gib-
ljivosti boste naredili veliko v smeri preventive pred nastankom poškodb. 
Močne in dolge mišice so tiste, ki vas bodo nesle daleč, zima je idealno 
obdobje, da se jim posvetite. Osredotočite se na glavne tekaške mišice 
v predelu kolka, trupa in nog. Poiščite svoje šibke točke in jih izboljšajte!

7. Sanacija poškodb
Prav tako je zima idealen čas za sanacijo dolgotrajnih poškodb. Pozimi 
ste bolj sproščeni, ni pritiskov in tekaških tekmovanj, zato se osredoto-

čite na svoje zdravje. Zdravnik naj postavi pravo diagnozo za poškodbe 
in nato s pomočjo strokovnjaka za gibanje določite, zakaj je do poškod-
be prišlo ter odpravite posledice!

8. Začetniki, začnite!
Mogoče se zdi kot slaba šala, ampak ni! Zima dejansko je dobro zače-
tno obdobje na poti, da postanete tekač. Zaradi dopoldanske službe 
boste verjetno obsojeni na tekanje v mraku, v iskanju motivacije pa se 
lahko pridružite tekaški skupini. Treningi v tem letnem času so manj 
intenzivni, distance so manjše, zato se boste z lahkoto priključili. Do po-
mladi, ko se začnejo prve tekaške prireditve, boste že čisto pravi tekač!

9. Izobražujte se!
O dejavnosti, ki ji namenjate več ur tedensko, morate vedeti več! Redno 
prebiranje tekaških revij, spletnih portalov in knjig vam bo dalo številne 
koristne informacije. Kako se obleči, kako trenirati, kdaj biti pozoren na 
tekaške poškodbe, kako se jim izogniti itn. Informacije in znanje so ključ 
do napredka.

10. Načrtujte novo sezono!
Konec leta je čas, da pogledate na preteklo sezono. Preglejte svoje 
tekaške dnevnike in ocenite uspešnost sezone. Poglejte, kaj ste delali 
dobro in kaj bi lahko storili še bolje. Na podlagi vtisov sezone, ki se kon-
čuje, načrtujte novo. Sklenite, kaj boste spremenili v postopku treninga, 
da boste trenirali več, manj, da boste naredili kaj več v smeri preventive 
pred poškodbami ... Poiščite tekaške prireditve v novem letu in se kar 
prijavite! ● 

Uroš Kožar, diplomirani kineziolog in trener pri KinVital v Domžalah in 
Ljubljani. Vprašajte ga za nasvet na: uros.kozar@kinvital.si

10 nasvetov za tek pozimi
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Dobrodelnost v 
tednu Karitas
Vsakoletni teden Karitas v novembru nas še posebej 
opozarja, da so tudi med nami ljudje, ki s strahom 
pričakujejo prihodnji dan.
Letos se o dobrodelnosti veliko govori in tudi dela. Prihaja in odhaja 
množica ljudi, ki so zapustili svoje domove in se podali v negotovi 
boljši svet. A pot je dolga in pomoč dobrodošla. Neizmerno smo 
hvaležni tistim, ki pomagajo po službeni dolžnosti, in vsem tistim, 
ki pomagajo kot prostovoljci. Življenje naših občanov pa teče naprej 
in prinaša lepe in žal dostikrat tudi težke preizkušnje. Na to bo opo-
zarjal teden Karitas z raznimi dobrodelnimi koncerti in prireditvami. 

V Trzinu Župnijski Karitas deluje že vrsto let. Smo skupina pro-
stovoljcev, ki želi delati dobro v korist prosilcev, vendar odgovorno 
do darovane pomoči in do darovalcev. Večkrat se sprašujemo, ali je 
naše delo uspešno, saj vedno več ljudi potrebuje pomoč. Žal bodo 
pomoči potrebni vedno med nami.

Mati Terezija pravi: »Kdor ima v srcu ljubezen, ima vedno nekaj, 
kar lahko da. Res je, da je pomembno, da poslušamo, razumemo, 
tolažimo in usmerjamo – a je žal velikokrat materialna stiska tista, 
ki privede prosilce do nas.« 

Zato bomo tudi letos na nedeljo Karitas, 29. novembra 
2015, pri obeh mašah in po njih v župnišču zbirali hrano, higi-
enske pripomočke in denarna sredstva za prosilce iz Trzina.

Veseli bomo vsega, kajti letos smo prejeli zelo malo hrane; saj je veliko 
pomoči s strani Škofijskega Karitasa namenjene beguncem. Svoj dar 
lahko nakažete tudi na račun ŽK Trzin 02305-0253395295 pri NLB.

Vsem darovalcem se že vnaprej zahvaljujemo. Krajanom Trzina želimo 
lep prazničen december, pričakovanja poln adventni čas in mirno, blagos-
lovljeno in uspešno leto 2016. ● Člani Župnijskega Karitasa Trzin

Prostovoljstvo – kaj je to?
Vsaka prireditev, uspešna ali manj uspešna, zahteva veliko priprav, 
vaj, sodelovanja … Ste se že kdaj vprašali, kdo so tisti ljudje, ki neu-
morno delajo že dolgo pred napovedanim dogodkom?
In kaj pomeni termin »prostovoljsko delo«, ki je v slovarjih različno de-
finiran? Zakon o prostovoljstvu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije leta 2011, le-to definira kot »družbeno koristno brezplačno 
aktivnost posameznika, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami pri-
speva k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in skupin«. 
Prostovoljsko delo, ki terja predanost, odgovornost in sodelovanje v 
okviru društev ali institucij, ima torej velik pomen za razvoj in za pri-
hodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vre-
dnot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato 
ga je treba negovati in ustrezno vrednotiti. Vrednost njihovega dela 
mora biti prepoznavna na vseh ravneh s strani organizatorja in javno-
sti, kot tudi s strani državnih in lokalnih oblasti.
In pogled v zgodovino? Na Slovenskem so imele različne zveze in 
združbe prijateljev že v 7. in 8. stoletju določene značilnosti današnjih 
nevladnih organizacij. Začetek tovrstnih organizacij enačimo z nas-

tanki cehov (obrtniških bratovščin), verskih dobrodelnih organizacij in 
fundacij v 14. stoletju. Po drugi svetovni vojni so nevladne organizaci-
je omejeno delovale, saj je država prevzela marsikatero skrb za ma-
lega človeka, postopoma pa se je s spremembami v družbi porajala 
potreba po ponovnem tovrstnem delovanju.
Na področju prostovoljstva v Sloveniji še ni bilo narejenih celovitih 
raziskav, zato je mogoče podati samo okvirne ocene prostovoljnih 
ur, ki jih gotovo ni malo. Spomnimo se na vse elementarne nesreče, 
osebne katastrofe, pomoč ljudem, ki živijo v pomanjkanju, zbiranje 
sredstev za zdravljenje, na neprecenljivo delo gasilcev, humanitarnih 
organizacij, civilne zaščite, turistične dejavnosti, upokojence, skrb za 
mladino in še in še. Pa vseeno ne gre spregledati dela tistih prosto-
voljcev, ki s prireditvami popestrijo vsakdanjost, tako od najmlajših 
do starejših, ki prispevajo k povezovanju občanov in dvigu kvalitete 
življenja. Tudi v naši občini, ki je po državnih merilih ena od najmanj-
ših, je bilo opravljeno veliko število prostovoljnih ur, ker so vsa društva 
zelo aktivna v dobro občanov. V razmislek pa to: ko vam kakšno do-
gajanje ni všeč, pristopite skozi vedno odprta vrata in ponudite po-
moč in svoje izkušnje, kajti vzajemno spoštovanje je osnova za dobro 
sodelovanje. ● Dunja Špendal
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Osnovni 
tečaj oblikovanja 
svetlobe
Ustvarjanje primerne svetlobe za proslave in prireditve je zelo po-
memben člen pri kreiranju prijetnega okolja za gledalce oziroma obi-
skovalce. Kako to storiti enostavno in učinkovito, se boste naučili v 
12-urnem tečaju, ki bo potekal med vikendom 28. in 29. novembra v 
kulturnem domu v Trzinu. Tečaj je namenjen vsem, ki sodelujete ali 
boste sodelovali pri organizaciji prireditev kot oblikovalci svetlobe 
(idealna priložnost za tiste, ki bi to radi postali!), in tistim, ki bi se 
radi priključili delovanju gledaliških skupin v KUD-u Franca Kotarja. 
Primeren je za začetnike, starostno ni omejen.

Na osnovnem tečaju boste spoznali vrste reflektorjev, učinke, ki 
jih želimo z njimi narediti, pomen barv svetlobe, kdaj se določena 
svetloba uporablja in kako učinkujejo sence. Na konkretnih primerih 
boste nastavili luči in se naučili uporabljati svetlobno mešalno mizo 
s prednastavljenimi seti.

Tečaj se bo začel v soboto, 28. novembra, ob 10. uri in bo trajal 6 
pedagoških ur, skupaj s polurnim odmorom za kavo do 15. ure, nada-
ljeval se bo v nedeljo ob istem času.

Prijave so možne prek prijavnega obrazca na spletni strani www.
kud-trzin.si ali po telefonu 064 185 744. Kotizacija za tečaj znaša 
40 evrov in jo je treba poravnati pred začetkom. Število mest je 
omejeno. ● Brigita Ložar

Trzinski strelci  
z dobrimi rezultati  
v novo strelsko  
sezono
V preteklem mesecu se je za strelce začela nova tekmovalna sezo-
na. Lani so jo zaključili z vrhunskimi dosežki na Državnem prvenstvu, 
zato bo letos zanje kar garanje, da bodo uvrstitve in dosežke prese-
gli. Po uspešni lanski sezoni se naša članska pištolska ekipa meri z 
najboljšimi ekipami iz Slovenije v 1.A Državni ligi.
Da se naši rezultati še dvigujejo in da imamo vedno več članov, pa ni 
samo zasluga pridnih trenerjev in vodstva, ampak tudi vedno boljših 
pogojev dela. Naše novo strelišče je namreč bogatejše še za 6 no-
vih elektronskih tarč, za kar se iskreno zahvaljujemo Občini Trzin, ki 
nadaljuje s projektom opremljanja našega strelišča. S to pridobitvijo 
smo zdaj pred zadnjo fazo, ki bo pomenila zaključek naše vizije mo-
dernega 12-mestnega strelišča.

Organizacijski odbor društva 
je že začel s pripravami na naslednje 

tekmovanje, Skirco Borisa Paternosta, 
ki bo potekalo januarja 2016.

To bo že 20. - torej jubilejna izvedba tekmovanja, ki ga prirejamo v 
spomin na tragično preminulega prijatelja Borisa.

„Skirca“ ima že vrsto let sloves dobro organiziranega mednarodne-
ga tekmovanja in je največje strelsko tekmovanje v Sloveniji. Skoraj 
vsako leto nas presenetijo ekipe iz novih držav. Letos smo bili še 
posebej veseli dveh predstavnic Mehike in predstavnika Armenije ter 
najboljših strelcev iz Slovenije in sosednjih držav. Tudi letos nestrpno 
pričakujemo prijave.

Tokrat bomo tekmovanje izvedli kot 3-dnevni dogodek, ker pa nam 
podaljšana izvedba tekmovanja prinaša tudi dodatne stroške, vabi-
mo vse, ki bi želeli podpreti naša prizadevanja, da nam pomagajo z 
dotacijami. Za več informacij se lahko povežete z nami preko info@
sdtrzin.com ali pa nas obiščite na strelišču v času treningov.

Rezultati prvih tekem že kažejo sadove trdega dela. In kot je v na-
vadi, so najboljše rezultate spet dosegli naši najmlajši.

Na Kekčevem pokalu v Leskovcu so med mlajšimi pionirji trzinski 
strelci posegli po najvišjih mestih. Luka Lukić je bil 2., Jan Emberšič 
pa 3. Sledili so jima še Tadej Purkart na 13. mestu, Domen Mušič 
Zupanc na 16. in Amir Hadžić na 19. Daša Dolenšek je bila 7. in je 
skupaj z Lukom in Janom ekipno osvojila 2. mesto.

Pionirke so na Pokalu prijateljstva dosegle ekipno 4. mesto. Do 
stopničk jim je zmanjkal le en sam krog. Ekipo so sestavljale Koritnik 
Zala, Nina Dimc in Kaja Zorman. Pionirji so se na Pokalu prijateljstva 
zavihteli na 7. mesto. Ekipo so sestavljali Simon Vukadin, Kristjan 
Vinko in Jan Emberšič.

Najbolje se je na prvem turnirju Državne lige odrezal mladinec Jan 
Fortuna, ki je z odličnim rezultatom s pištolo osvojil bronasto medaljo. 
Mladinke so ekipno osvojile 4. mesto. Posamezno se je najbolje uvrstila 
Saša Javorac, ki je za las zgrešila 3. mesto, Suzana Lukić pa je bila 6. 

Začela se je tudi 2. Državna liga in Odprti turnir Gorenjske, kjer se 
strelci ravno tako borijo za dobre rezultate. S puško so Žan Močnik, 
Irena Šinko in Marko Živkovič osvojili 1. mesto, s pištolo pa so Urška 
Borc, Andreja Gorjup in Srečko Vinko dobili pokal za 2. mesto. Srečko je 
bil med posamezniki bronast. ● Andreja Gorjup, Marko Živković

Na dlani
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Barviti Ekvador  
in skrivnostni  
Galapagos: Vabljeni 
v drugi svet
Južna Amerika je resnično svojevrsten kontinent. Vsaka država po-
sebej kaže svoj odraz veličine in eksotike ter nam ponuja nenehno 
raziskovanje. Najverjetneje je to razlog za vračanje na ta čudoviti 
del sveta in opisovanje njegovih raznolikosti. Tokrat bomo z Iztokom 
Bončino pokukali v južnoameriško državo Ekvador, v njegov razgi-
bani in močno raznoliki svet. Majhna, gorata dežela leži med Tihim 
oceanom in amazonskim nižavjem, med visokimi vulkani, ledeniški-
mi ali vulkanskimi jezeri in globokimi andskimi dolinami. V tem iz-
redno bogatem rastlinskem svetu živijo domačini, ki tvorijo preplet 
različnih kultur. Zagotovo pa se najbolj ponaša z znanim Galapaškim 
otočjem, za katerega nedvomno lahko rečemo, da je svet zase. Zanj 
se je zanimalo mnogo naravoslovcev, vključno z Darwinom. To je kraj 
z neokrnjeno naravo in brezčasnostjo, kjer lahko v vsakem trenutku 
občuduješ neverjetni živalski svet. Otočje tvorijo vulkanske kamni-
ne, svet, ki ga ne vidiš nikjer drugje, s še vedno aktivnimi vulkani; 
zadnji izbruh je bil maja letos. Pridružite se iguanom, orjaškim žel-
vam, mantam, velikim rdečim rakovicam in morskim psom na tem 
čudovitem delčku našega planeta v torek, 24. novembra, ob 20 uri v 
kulturnem domu v Trzinu. Pripeljite še koga s seboj, ne bo vam žal. 
Vstopnina je 2 evra. Se vidimo! ● Ana Pirc
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Jesenske 
ustvarjalnice
V preteklem letu se je osem udeleženk preizkusilo v 
ustvarjanju nakita s pomočjo povoskanih niti in žice, 
letos pa v Trzinu pripravljamo nove ustvarjalne delav-
nice za odrasle, ki bodo potekale v prijetnem okolju 
Jefačnikove domačije.

Naučili se boste posebnih tehnik izdelovanja iz papirja in filcanja. Te-
matika bo tokrat bolj predpraznično obarvana – z ročno izdelanimi 
voščilnicami boste lahko razveselili svoje sorodnike in prijatelje, deko-
rativni izdelki iz filca pa bodo služili kot okras vašega stanovanja ali 
božične jelke, lahko pa jih tudi podarite. 

Papirna tehnika Iris zgibanja 
Z Brigito Ložar se boste naučili zanimive in enostavne tehnike zgi-
banja papirja in ustvarili enkratne voščilnice za božič, novo leto ali 
kot uokvirjene slike. Tovrstno zgibanje je starodavna tehnika, nastala 
okoli leta 1700, razvili so jo nizozemski rokodelci. Dandanes seveda 
uporabljamo drugačne materiale, ki jih lahko pripravimo sami ali pa 
kupimo pripravljene. 

Suho polstenje
Nekega dne se je francoski menih odpravil na dolgo potovanje. Nosil 
je čisto nove sandale, ki so ga kmalu ožulili. Ob poti je pobral koščke 
volnenega prediva, ki so se ujeli na kamenje, in jih vtaknil v sandale, 
da bi ublažil bolečino. Ko je po nekaj dneh prispel na cilj, je odkril, 

da se je puhasta volna spremenila v trdo blago. Tako vsako leto 23. 
novembra v Evropi praznujemo dan sv. Klemna, zavetnika klobučarjev. 
Za suho polstenje potrebujemo posebno iglo in mikano nepredeno 
volno. Igla za filcanje ima kavlje, s katerimi zajemamo volnena vlakna 
in jih potiskamo med druga vlakna. Tako nastajajo manjši dekorativni 
izdelki, nakit, živali in še mnoge druge čudovite drobnarije. S pomočjo 
volnene preje in iglo lahko izdelamo neverjetne stvari. Postopek vam 
bo predstavila Simona Kralj. 

Filigramska papirna tehnika
Tehnika rolanja tankih papirnih raznobarvnih trakov je nastala v 18. 
stoletju in je bila popularna predvsem med plemiškimi damami, ker ni 
predstavljala težkega garanja za njihove nežne ročice. Je pa zahtevala 
nekaj potrpljenja in natančnost. Danes je tehnika ponovno izredno 
popularna. Z njo se da ustvariti stenske motive, slike, voščilnice in tudi 
3D izdelke. Kako izdelati motiv, ki ga boste lahko uporabili na voščilni-
cah ali kot novoletni okras, vas bo naučila Brigita Ložar. 

Izdelki iz filca
Filc je nepogrešljiv material za izdelavo figuric za mizice v vseh letnih 
časih, iz njega lahko delamo tudi čeveljčke za punčke, različne okra-
ske in podobno. Hobby filc poleg volne vsebuje tudi viskozo, zato je 
cenejši in primeren za različne projekte, pri katerih sestava ni toliko 
pomembna, zelo primerna je za ustvarjanje z otroki, poskusne mo-
delčke in podobno. Volneni filc je iz 100-odstotne volne, zato je tudi 
dražji, vendar njegova kvaliteta povsem upraviči ceno. Simona Kralj 
vas bo naučila, kako iz kosov netkanega filca, nitjo, polnilom in nekaj 
dodatki ustvariti čudovit izdelek. 

Polimerna glina I in II
Popularen izdelek med rokodelci je v zadnjih desetletjih polimerna gli-
na. Ponuja raznolike možnosti ustvarjanja, je lahko dostopna, gnetlji-
va, končni izdelki pa so lepi in obstojni. Izdelavo obeska za verižico s 
pomočjo mini stiskalnice in nekaj orodij vam bo prikazala Brigita Lo-
žar. V drugem terminu boste ustvarili izdelke s tehniko mokume gane. 

Prijave so možne prek prijavnega obrazca na spletni strani www.
kud-trzin.si ali po telefonu 064 185 744. Kotizacija za posamezno 
delavnico znaša 10 evrov, vseh 6 pa 54 evrov in jo je treba poravnati 
pred začetkom. V znesek je vključen potreben material. Število mest 
je omejeno. ● Brigita Ložar

Delavnica ustvarjanja 
novoletnih voščilnic za otroke
Osnovna šola Trzin in Društvo prijateljev mladine Trzin vabita 
na ustvarjalno delavnico, ki bo potekala v ponedeljek, 30. 
novembra 2015, med 17.30 in 19. uro v Osnovni šoli Trzin. Na 
delavnici, ki se bo odvijala v likovni učilnici, vodila pa jo bo 
Breda Podbevšek, boste otroci in starši ustvarjali novoletne 
voščilnice. Z veseljem vas pričakujejo v čim večjem številu.

Termini

Filc: nedelja, 22. 11. 2015, od 18. – 20.30
Suho polstenje: ponedeljek, 23. 11. 2015, od 18. – 20.30
Iris zgibanje: nedelja, 29. 11. 2015, od 18. – 20.30 
Filigram papir: ponedeljek, 30. 11. 2015, od 18. – 20.30
Polimerna glina I: nedelja, 6. 12. 2015, od 18. – 20.30 
Polimerna glina II: ponedeljek, 7. 12. 2015, od 18. – 20.30

Vse delavnice potekajo v Jefačnikovi domačiji.

Čas zase, za 
povezovanje, 

klepet in 
sprostitev
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Da bodo sprehodi v zimskih mesecih prijetni za vas in vašega ljub-
ljenčka, poskrbite za ustrezno nego tačk – pred sprehodom in po njem.

Ker so sprehajalne površine pozimi mrzle in pogosto posute s pe-
skom in soljo, ki razjeda kožo na blazinicah tačk, je v zimskem času 
priporočljivo negovati pasje blazinice in kožo med prsti. Koža na blazi-
nicah namreč zaradi zunanjih agresivnih dejavnikov lahko popoka, kar 
psu povzroči bolečine. Psu lahko s preventivnim ravnanjem prihrani-
te trpljenje. Nega pasjih tačk naj se začne s striženjem krempljev in 
dlak ob blazinicah tačk, pred sprehodom pa tačke lahko zaščitite z 

mazilom za nego tačk ali na pasje tačke nadenete posebne zaščitne 
čeveljčke, ki jih dobite v specializiranih trgovinah za male živali.

Pomembno je, da tudi po sprehodu pasje tačke skrbno pregledate. 
Najprej jih umijte z mlačno vodo in odstranite umazanijo ter dobro 
preglejte kožo na blazinicah. V kolikor se vam zdijo tačke potrebne 
nege, jih lahko namažete z balzamom za nego tačk, ki naj vsebuje 
arganovo olje za regeneracijo, žajbelj za celjenje ran in kamilico za 
pomiritev vnetij – takšna nega po sprehodu bo preprečila nastanek 
vnetij in pospešila obnavljanje razpokane kože. ● Saša Primožič

Svetovni dan čebel  
združuje Slovence  
in povezuje svet
Čebele in ostali opraševalci so za življenje ljudi zelo 
pomembni. Od opraševanja je odvisna kar tretjina 
pridelane hrane na svetu in čebele imajo med vsemi 
opraševalci najpomembnejšo vlogo. Z opraševanjem 
opraševalci omogočajo kmetijsko proizvodnjo, ki 
zagotavlja varno preskrbo s hrano, čebele pa poleg 
tega s svojimi visoko hranljivimi izdelki pomembno 
prispevajo k izboljšanju kvalitete prehrane za ljudi.

Besedilo: dr. Peter Kozmus, Čebelarska zveza Slovenije

Čebele imajo preko opraševanja pozitivne učinke na celoten eko-
sistem in z njim povezanim ohranjanjem biotske raznovrstnosti 
v naravi. Biotska raznovrstnost je ključnega pomena za razvoj in 
ohranjanje naravnega okolja. Med drugim nam zagotavlja hrano, 
kisik, čisti vodo in zrak, stabilizira vreme in podnebje ter pomaga 
pri prilagajanju na spremembe. Čebele so poleg tega tudi dober bi-
oindikator razmer v okolju. Preko opazovanja njihovega razvoja in 
zdravstvenega stanja lahko ocenjujemo, kdaj se v določenem okolju 
nekaj dogaja in kdaj je treba ukrepati. Če na opozorila ne reagiramo 
pravočasno, so lahko kasnejše posledice še večje. 

V zadnjem obdobju so, predvsem na območjih z intenzivnim kme-
tijstvom, čebele in ostali opraševalci vse bolj ogroženi. Njihov ži-

vljenjski prostor se spreminja in krči, s tem pa so razmere za njihovo 
življenje in razvoj vse slabše. Medovitih površin je zaradi vse večjih 
površin monokultur in spremenjene ter intenzivnejše tehnologije pri-
delave travinja vse manj in še te nudijo čebelam potrebno hrano le v 
krajših obdobjih in zmanjšani pestrosti kot nekoč.

V okviru prizadevanj za zaščito čebel ima pomembno vlogo oza-
veščanje javnosti o pomenu čebel in čebelnih pridelkov. Zato bo Re-
publika Slovenije, na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, Organizaciji 
združenih narodov predlagala, da 20. maj razglasi za svetovni dan 
čebel. 20. maj smo predlagali, ker je to dan, ko se je rodil Anton Jan-
ša (1734-1773), ki je poznan kot začetnik modernega čebelarstva in 
eden takratnih najboljših poznavalcev čebel. Bil je prvi učitelj mo-
dernega čebelarstva na svetu, saj ga je že cesarica Marija Terezija 
imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi čebelarski šoli na 
Dunaju. Njegovo delo in življenje je opisano v mnogih čebelarskih knji-
gah, med drugim tudi v knjigi Svetovna zgodovina čebelarjenja, ki je 
bila izdana leta 1999.

Do sedaj so pobudo podprle že številne organizacije in posamezniki. 
Med drugim je pobudo v okviru 44. čebelarskega kongresa Apimondia 
2015 v Južni Koreji podprla tudi največja svetovna Čebelarska zve-
za Apimondia. Ta združuje različne organizacije, posameznike in tudi 
različne politične stranke, saj pobudo z veseljem podprejo skoraj vsi, 
ki se z njo seznanijo.

Ker želimo, da pobudo podprejo in se z njo še bolje seznanijo tudi slo-
venski čebelarji in druga javnost, bodo v mesecih od decembra 2015 
do marca 2016 predsednik ČZS Boštjan Noč in zaposleni na ČZS s 
prepoznavnim vozilom obiskali vsa čebelarska društva v Sloveniji in 
poročali o izidu pobude. Na dogodke bodo povabljeni župani, vplivne 
osebe in še drugi, ki bodo želeli v okviru dogodka pobudo podpre-
ti. O terminu obiska bodo čebelarska društva obveščena, z njimi bo 
dogovorjena lokacija obiska in morebiten program. Informacije bodo 
posredovane tudi lokalnim medijem, ki bodo tako informirali krajane, 
da se bodo lahko srečanj udeležili in podprli prizadevanja ČZS. ●

Čebelnjaki 
so posebnost 
slovenskega 
čebelarstva. 

S svojim videzom 
bogatijo kulturo 

krajine.

Nega pasjih tačk v zimskih mesecih
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Ali ste vedeli?

Napovednik  
Društva upokojencev 
Žerjavčki Trzin
Sreda, 3. 12. 2015,
ob 8.45 odhod z vlakom iz Mlak v hram kulture 
Torek, 8. 12. 2015,
ob 18. uri tradicionalni novoletni koncert »Zapojmo  
in zaigrajmo skupaj« v OŠ Trzin
Petek, 18. 12. 2015,
ob 16.30 prednovoletno srečanje članov DU Žerjavčki
Sreda, 23. 12. 2015,
ob 19. uri proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Druge aktivnosti

Ob lepem vremenu so še vedno aktivni: 
Kolesarji/ke kolesarijo ob četrtkih izpred CIH ob 9. uri.
Pohodniki/ce se odpravijo ob torkih na krajše in daljše sprehode 
izpred Mercatorja ob 8. uri.
Balinarji/ke balinajo vsak dan ob lepem vremenu od 9. ure dalje.
Strelci/ke z zračno puško vadijo streljanje ob četrtkih ob 17. uri.
Pevci/ke se zbirajo ob torkih na vajah v CIH, dvorana Marjanca 
Ručigaj, ob 18. uri.
Ročne spretnosti preizkušajo in ustvarjajo v društveni sobi Men-
geška 9 ob četrtkih po 10. uri. Kdaj se še kaj dogaja, vprašajte po 
tel. 031 405 646. 

Vsem krajankam in krajanom želimo zdravja in veselo praznovanje 
prednovoletnih praznikov. ● Zoran Rink

Je zelena 
vedno  
zelena?
Če si vzamete le pol urice časa in ste pripravljeni opazovati, poslušati 
in razmišljati, vam lahko na sprehodu po domačem hribu Onger gozd 
pove svojo zgodbo in odstre marsikatero skrivnost. Snovalci gozdne 
učne poti so prepoznali »veliko učilnico življenja« in omogočili Trzin-
cem, da spoznamo drevesa kot svoje sosede in vstopimo v njihov 
dom. Šepet iglic in listov, skrivnostne vonjave, dotik skorje, igra barv … 
Le borih 70 metrov vzpona in spusta je treba premagati na nekaj več 
kot kilometer dolgi poti, da med 18 drevesnimi vrstami najdemo tisto, 
ki se v imenu ponaša z zeleno barvo. Pa je res tudi v resnici zelena? 

Naj izdamo, da drevesa, ki je na prvi pogled podobno smreki, ne bos-
te našli med domačimi vrstami, pa se v našem gozdu vseeno dobro 
počuti. Zaradi kakovosti lesa in hitre rasti so se tudi v Sloveniji poigra-
vali z mislijo, da bi ga gospodarsko bolje izkoristili, a je drevesnih se-
stojev te vrste, ki so le ostalina nekdanjih zamisli, vse manj. Zanimivi 
so le še kot parkovna drevesa.

Drevo izhaja iz Severne Amerike in spada v družino borovk. Prvi jo 
je leta 1792 odkril škotski naravoslovec Archibald Menzies, danes pa 
nosi ime po enem največjih botanikov Davidu Douglasu, ki je semena 
tega drevesa prinesel v Evropo. To je zelena duglazija (Pseudotsuga 
menziesii), eno največjih dreves na Zemlji, ki se potegne v višino tudi 
do 90 metrov. Zato ne preseneča, da se boste morali na gozdni učni 
poti pri številki 10, oziroma tam, kjer se ta spusti najnižje, pošteno 
zazreti v nebo. Mogočno, rdeče-rjavo, razpokano ravno deblo, ki na 
otip deluje kot plutovina in se pusti objeti dvema paroma dolgih rok, 
si šele proti vrhu obleče zeleno srajčico. Zato ne opazimo takoj meh-
kih, približno 3 centimetre dolgih iglic in temnih, jajčastih storžev, ki 
rastejo posamič na koncu poganjkov, lahko pa zaznamo smolnat vonj. 
Če iglice podrgnemo v roki, nas vonj spomni na citruse.

Jesenske pisane barve bodo kmalu šelestele le še pod nogami, v 
zimskem pričakovanju se bodo zeleno odeti bahali iglavci (le macesen 
bo, ker je smel biti drugačen, izgubil zelenilo). Bo zelena duglazija os-
tala zelena? Kakšne barve bodo vaše misli? ● Nataša PavšekFo
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Vremenska sekir(i)ca

V naslovu prispevka minuli mesec smo nakazali, da bo oktober dober, 
in v tem duhu se je vreme pokazalo vsaj ob izteku meseca. Sledil 
pa mu je nenavadno sončen in topel začetek, kaj začetek, kar vsa 
prva polovica sicer pregovorno sivega novembra! Že res, da se človek 
tudi lepega vremena in belega kruha naveliča, vendarle pa smo bili 
letos ob tem času še posebej veseli takega vremena. Bolj kot za 
nas, stalne prebivalce na sončni strani Alp, je šlo to na roko tisočim 
prehodnim »gostom«, ki so si – hočeš nočeš – izbrali našo državo, na-
tančneje njene predele na vzhodu in severovzhodu, kot tranzitno pot 
v obljubljeno deželo. Zdi pa se, da je ta bolj podobna izmišljeni deželi 
iz filma Neverland, po slovensko V iskanju dežele Nije, ki ga trenutno 
predvajajo naši kinematografi. Morda veste vi, kje je ta dežela? Vsi 
skupaj vemo le to, da mora biti tam, od koder prihajajo, nekaj res 
hudo in zelo narobe. Po drugi strani pa se ob tem vprašamo, ali je 
pri nas res vse tako prav in dobro (uradna podoba razvitejših dežel je 
očitno že taka …), da prihajajo sem, kljub temu da pri nas večinoma 
še ne ostajajo? Je res več, če imaš več, ali je, kot vse pogosteje sliši-
mo, manj včasih v resnici več? Trzinci, ste torej pripravljeni na manj 
ali zahtevate vedno le več? 

»Če jeseni ni kam devati, spomladi ni kje jemati,« je ena vremenskih 
ljudskih modrosti za letni čas, ki mu novembra, zadnjega od mese-
cev v jesenskem trojčku, tudi poteče »rok uporabe«. Ker imamo v 
novembru praviloma opravka le s sivim megleno-oblačno-deževnim 
vremenom, si je pač treba izmisliti poživitev, na primer: moški si v 
dobrodelne namene puščajo rasti brke in brado (t. i. movember iz an-
gleškega moustache/brki + november). Tudi ta ideja je »čezlužarska« 
(avstralska, da ne bo pomote) in Slovenci smo jo, kot večino teh, ki 
pridejo do nas od tam, sprejeli odprtih rok. S tem ni seveda nič naro-
be, žal pa se je v praksi že večkrat pokazalo, da ostane pri nekaterih 
»Zlovencih« humanizem le na načelni ravni oziroma se raje skrijejo za 
popolnoma nasprotne komentarje v stilu »kaj pa je tega/tebe treba 
bilo«. Kot že zapisano, smo bili v zadnjem času res potrebni lepega 
vremena in smo ga na srečo tudi deležni. 

Pogled v oktobrsko vremensko statistiko kaže, da je bil ta tempe-
raturno le v visokogorju nekoliko pod dolgoletnim povprečjem, drugje 
pa nekoliko nad njim (za manj kot stopinjo Celzija), vendar so bili 
vsi odkloni v mejah pričakovane spremenljivosti. Mesec se je začel s 
hladnim vremenom, sledili pa sta nadpovprečno topli prva in zadnja 
tretjina meseca, medtem ko je bila sredina meseca večinoma prehla-
dna. Podpovprečne temperature so navadno povezane z obilnejšimi 
padavinami, teh smo imeli sicer oktobra v Ljubljanski kotlini le okrog 
dolgoletnega povprečja, precej več pa v vzhodni Sloveniji. Večina pa-
davin je padla v prvi in drugi tretjini meseca, glavnina sončnih dni 
(natančneje ur s soncem, teh je bilo manj kot tri četrtine pričakova-
nih) pa je bila v zadnji tretjini oktobra. Na dlani je torej ugotovitev, da 
smo bili oktobra precej prikrajšani za sončno vreme. 

Podatki za Domžale, gre za ARSO-vo postajo, kažejo, da smo imeli 
kar 16 padavinskih, 13 meglenih in celo dva nevihtna dneva. Največ 
dežja v enem dnevu – 26 litrov – so izmerili v četrtek, 15. oktobra, 
zjutraj. Dan kasneje je v bližnjih Grintovcih snežilo kar precej pod 
Kamniškim sedlom in tudi na Krvavcu, a je v naslednjih sončnih dneh 
sneg v prisojah hitro pobralo. Zanimivo je, da se nas je slana uspešno 
izogibala ves mesec, saj smo je bili deležni prvikrat šele zjutraj prve-
ga šolskega dne po krompirjevih počitnicah (2. novembra). Naj vam 
mine preostanek meseca, kljub temu da se bo tudi v prihodnjih dneh 
in tednih prav vsak dan in proti večeru ter postopoma in povsod (s)
temnilo vse do nižin, v pričakovanju prave zime s snegom in dobrih 
treh mož. ● Trzinčanov Miha, občinski vremenski svetnik

Beguncem naklonjeno vreme in 
gostiteljeve oblačne misli

Količina padavin oktobra 2015 na širšem območju Ljubljanske kotline; na letni ravni 
(spodnja vrstica) smo minuli mesec tudi v Trzinu presegli tisočico. 
(Viri: ARSO, Slovenski meteorološki forum, Vremenski forum ZEVS, vremenska postaja 
OŠ Trzin.)

Postaja Oktober 2015 (v mm)

Ljubljana Bežigrad 127
Domžale 135
Radomlje 139
Trzin 144
Moste pri Komendi 145
Letališče Brnik 173
Grosuplje 179
Brezje pri Tržiču 196
Topol pri Medvodah (685 m) 220
Vrhnika 230
Trzin / januar – oktober 2015 1031

Kje čakati na  
lepše vreme 
...
Včasih nam narava postavi na ogled za-
nimive predstave. Takšne - miniaturne. In če 
jih opazimo, nam nudijo prav posebno zadovoljstvo. Že res, da 
znani slovenski pregovor pravi »Oktober je dober«, a bogomolj-
ka, ki se je sredi oktobra zaradi dežja kar za štiri dni (toliko časa 
smo jo lahko opazovali pri čakanju na izboljšanje vremena) za-
tekla pod cvet cinije na vrtu ob Jemčevi cesti, si tega verjetno 
ni mislila. Vmes, ko je dež ponehal, se je že odpravila v »previs« 
pod cvetom, a se je ob novih kapljah hitro vrnila na svoj prej-
šnji položaj. Se sploh zavedamo, kako je miniaturni svet, ki nas 
obkroža, lep in zanimiv? Enkraten. ● Dimež

Odklon povprečne dnevne temperature oktobra 2015 v sosednji Ljubljani glede na povpre-
čja za obdobje 1991–2010 
Vir: ARSO
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Napovednik

Božično- 
novoletni  
koncert
Bliža se praznični čas. Tudi letos vas  
vabimo, da ga preživite z nami na našem 
tradicionalnem božično-novoletnem koncertu 
»Zapojmo in zaigrajmo skupaj«, ki bo v 
torek, 8. decembra 2015, ob 18. uri v 
veliki telovadnici OŠ Trzin.

S svojimi točkami vam bodo večer popestrili 
otroci Vrtca Palčica, učenci Osnovne šole Trzin 
in nekaj gostov s plesnimi in pevskimi nastopi.

Veselimo se vašega obiska! 

Mag. Helena Mazi Golob,
ravnateljica OŠ Trzin; 
Lado Krašovec, predsednik DPM Trzin

Priznanja 
za lepši in bolj urejen 
Trzin
Vse, ki imate radi Trzin in si želite, da bi bil naš kraj 

še lepši, bolj urejen in zanimiv tudi za obisko-
valce, Turistično društvo Kanja Trzin vabi 

na XIV. PODELITEV PRIZNANJ ZA 
LEPŠI IN BOLJ UREJEN TRZIN, 
ki bo v petek, 27. novembra 2015, ob 
19. uri v dvorani Kulturnega doma 
Trzin, Mengeška cesta 9.

Na prireditvi si boste ob kultur-
nem programu ogledali projekcije 

posnetkov najlepših trzinskih vrtov in 
s svojo prisotnostjo počastili prejemnike 

priznanj, ki so se trudili za prijetnejši, bolj 
pisan in sproščujoč trzinski vsakdan.

Vabljeni!

Vabilo na 
branje  
trzinskih 
zgodb
Turistično društvo Kanja Trzin in Kra-
jevna knjižnica Tineta Orla Trzin vabita 
na branje zgodb o Trzinu, ki so prispele na 
objavljeni razpis. 
Srečali se bomo v zadnjem mesecu tega leta, 
in sicer 2. decembra 2015 ob 19.30 v Je-
fačnikovi domačiji, Jemčeva cesta 37A, 
Trzin.

V poslušanju zgodb bomo uživali v 
večeru, dišečem po cimetu.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na 
prednovoletno  
zabavo
Občina Trzin vabi na prednovoletno zabavo 
za občane Trzina, ki bo v  
petek, 18. decembra 2015,  
ob 20. uri v kulturnem domu. 
Lepo povabljeni! 
Občina Trzin, župan Peter Ložar

Vabilo na 
tradicionalno 
srečanje starejših 
občanov
Spoštovane občanke in občani, Občina Trzin in prostovolj-
ke skupine Trzinski izvir vabijo na tradicionalno srečanje 
starejših občanov. Namenjeno je vsem, ki ste oziroma 
boste do konca letošnjega leta dopolnili 70 let ali več. 
Srečanje bo v nedeljo, 13. decembra 2015, ob 16. uri v kul-
turnem domu. Če se srečanja ne morete udeležiti sami, se 
ga lahko udeležite skupaj s spremljevalci. Lepo povabljeni!

Župan Peter Ložar l. r.

Miklavževanje 
– obisk Miklavža 

in tržnica s  
pestro ponudbo  

stojničarjev! 
Stran 21

Poučne 
delavnice za odra-

sle in 
gledališke 

predstave za otroke. 
Strani 22, 23, 24 

in 25

Jesenske 
in novoletne 
ustvarjalne 
delavnice. 
Strani 20 

in 26
Sledi trzinske 

preteklosti
Občina Trzin in Medobčinski muzej 
Kamnik vas vabita na odprtje drugega dela 
stalne razstave z naslovom Sledi trzinske  
preteklosti od konca 18. stoletja do 
danes, ki bo v četrtek, 3. decembra 

2015, ob 17. uri v Jefačnikovi  
domačiji, Jemčeva cesta 37a.

Napovednik 
DU Žerjavčki. 

Stran 28



PEUGEOT 2008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,5 l/100 km. Izpuh CO2: 90 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0531 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00018 g/km. Število delcev: 0,01. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

www.peugeot.si

AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA / PARKIRNI SENZORJI ZADAJ / VEČFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK

ŽE ZA

15.600

PEUGEOT 2008 STYLE 1,6 BlueHDi

€

Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008  (Style 1,6 BlueHDi 73 kW) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot 
Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru fi nanciranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe fi nanciranja) je 15.600 EUR; mesečni obrok je 167 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 
mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba fi nanciranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 03. 11. 2015 znaša 7,8 % in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,3 %; fi nancirana vrednost 10.920 EUR; skupni znesek za plačilo 18.328 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

AVTO VELKAVRH d.o.o., Prečna 91, 8000 Novo mesto, tel. 07 334 85 10RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00 KONCESIONAR LETA 2014

RODEX.indd   1 11/13/15   10:58 AM

DTP OBLIKOVALEC/ OBLIKOVALKA
Dobrodošel/ dobrodošla med nami, 

KAJ PRIČAKUJEMO:
• Obvladovanje programov InDesign, Photoshop, Illustrator CC

• Vsaj tri leta delovnih izkušenj s področja preloma 
• Suveren in samostojen prelom strani

• Občutek za podrobnosti
• Samostojnost, samoiniciativnost in dobro funkcioniranje v timu

• Komunikativnost in odgovornost

KAJ NUDIMO:
• Zaposlitev s trimesečno poskusno dobo z možnostjo podal-

jšanja pogodbe najprej za določen, nato za nedoločen čas.
• Zagotavljamo stabilno okolje, dobre delovne pogoje, uigrano 

ekipo, različne izzive in redno plačilo.

Motivacijsko pismo in CV pošlji do 27.11.2015, 
na barbaras@ir-image.si in oglasili se ti bomo.

TRŽNIK/TRŽNICA
Dobrodošel/ dobrodošla med nami, 

za regionalno revijo Modre novice!

ZA NAS IMAŠ:
• proaktivnost in željo po prodaji

• veselje do trženja oglasnega prostora 
• sposobnost aktivnega sodelovanja z uredništvom in 

soustvarjalci revije.

ZATE IMAMO:
• stabilno delovno okolje

• ekipo, v kateri boš dobrodošel
• priložnost za razvoj in skupno rast z istomislečimi
• nešteto novih izzivov malega in velikega formata

• druženje in zabavo z dobrimi ljudmi.

Motivacijsko pismo in CV pošlji do 30.11.2015, 
na barbaras@ir-image.si in oglasili se ti bomo.



Dacia s klimo že za 7.990 €
Podarimo vam: • 4 zimske pnevmatike 
 • 7 let jamstva*

 • 2 leti kasko zavarovanja**

* Velja do izpolnitve prvega od pogojev: 7 let ali 100.000 km in ob nakupu z Dacia Financiranjem. 3 leta tovarniške garancije in podaljšano 
jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto, velja do 31.10.2015 .**Brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvi dve leti in paket zimskih pnevmatik 
podari Dacia kupcem novih osebnih vozil, ki opravijo nakup preko Dacia Financiranja in velja do 31.10.2015. 

Poraba pri mešanem ciklu: 3,5 - 9,0 l/100 km. Emisije CO2: 90 - 155 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisija NOx: 0,011 - 0,049 g/km. Emisija trdih 
delcev: 0,00001 - 0,0024 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 - 32,59. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana

Zanesljiva. Ne glede na vse.www.dacia.si

Prodaja novih vozil:  01/ 20 00 563, prodaja rabljenih vozil: 01/20 00 560,
servis: 01/20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON. DO PET. OD 8:00 DO 18.00, SOB. OD 8.00 DO 12.00, NED. ZAPRTO

titel_3046_cmyk.tif

TALNE OBLOGE
tla oblikujejo dom

LARS d.o.o., 
Špruha 13, Trzin, 

08 20 500 20, www.lars.si

DELOVNI ČAS: 
PON., TOR, ČET: 7:30 – 16:00, SRE: 7:30 – 17:30, PET: 7:30 – 15:00

NAJVEČJA IZBIRA VINILNIH TALNIH OBLOG. 
Na zalogi 60 dizajnov s pripadajočimi letvami.

NOVO: Nakupi na obroke s karti cami NLB in DINERS.


