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I. UVOD 
 

Občina Trzin je primestna občina prestolnici Ljubljana, ena manjših občin v Sloveniji, z 
razvito infrastrukturo in bogato obrtno in podjetniško tradicijo.  Leži v Ljubljanski kotlini 
ob pomembnih prometnicah proti Štajerski in Gorenjski v območju, ki ga dnevno 
preletavajo letala, ki poletajo in pristajajo na letališču Brnik. Skozi Trzin se vozi množica 
dnevnih migrantov, ki hodijo na delo v prestolnico. Tudi obratno se proti Trzinu v IOC 
vali vsak dan veliko število vozil iz poslovnih potreb.  

Na tem koščku pod Rašico ob hribu Onger se je kljub prometnim obremenitvam, 
izsuševanju in melioraciji mokrih tal za kmetijsko dejavnost, širjenju pozidanih površin in 
vplivu rekreacije lokalnega prebivalstva, ohranil košček neokrnjene narave kamor 
zahajajo le redki obiskovalci.  

Območje ob Beli cesti proti Dobenu in na jugovzhodu občine so tla ostala močvirnata in 
nudijo pogoje za življenje nekaterim izjemno redkim močvirskim živalskim in rastlinskim 
vrstam. Včasih manjvredna kmetijska območja danes dobivajo pomen in pravo mesto v 
zavesti ljudi, da so pomembna za preživetje nekaterih redkih  vrst rastlin in živali, ki 
predstavljajo zibelko biotske raznovrstnosti pred našim pragom.  

Zato je nujno, da se omenjena področja zavaruje pred nadaljnjo širitvijo naselja in ohrani 
v nespremenjenem stanju. Pred nekaj leti je bil namreč podan predlog o umestitvi 
pokopališča na področje ob Beli cesti, ki bi uničil tamkajšnji življenjski prostor prej 
omenjenim močvirskim vrstam. 

 Z ohranitvijo neokrnjene narave pridobiva lokalno prebivalstvo na kakovosti bivanja in 
možnostjo rekreacije v naravnem okolju. Ta dobrobit za vse je mogoča le, če v naravo 
posegamo minimalno  in pustimo, da se obnavlja in zase poskrbi sama. Samo možnost ji 
moramo dati.  

II. NAMEN NALOGE  
 

Današnji način življenja s svojo hitrostjo in tekanjem sem in tja nas slej ko prej prisili k 
razmišljanju o našem zdravju, smislu in kakovosti življenja, ki ga živimo. Ne v 
materialnem smislu. Ob vikendih si želimo svežega zraka, lepih razgledov in morda 
regljanja žab z bližnjega potoka. Želimo si  kakovost bivanja tako v naših bivališčih, kot 
zunaj njih.  

Da bi to dosegli, je potrebno hoditi z naravo z roko v roki.  Živeti in dihati z njo, potem 
nam z veseljem  postreže in vrne, kar od nje potrebujemo.  Izsušenega zoranega travnika 
močvirskih tulipanov namreč ne moremo vrniti v prvotno stanje, ko bi se naveličali 
pridelave koruze, ko se več ekonomsko  ne izplača.  Gre za dejanja z dolgoročnimi 
posledicami na naravno okolje in kakovost bivanja.  
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Ohranjati naravo  je treba najprej doma, pred lastnim pragom. Pogledati kaj imamo, kako 
se vedemo do nje, kaj lahko izboljšamo. Če bi vsi razmišljali podobno, bi bilo okoljskih 
problemov bistveno manj in kakovost življenja na višji ravni.  

Začeti moramo pri sebi  in oznaniti sosedom za kaj se trudimo, za kaj se je vredno truditi. 
Daleč smo od cilja, da bi spoštovanje neokrnjene narave bilo v zavesti vsakega 
posameznika, zato jo je potrebno zavarovati pred  škodljivimi človeškimi  po posegi.  
Zavarovati pred nami samimi.  

Moj namen je orisati trenutno stanje naravnega okolja v občini Trzin in predstaviti 
aktivnosti  za ohranjanje naših mokrišč  izjemne biotske pestrosti.  

 

III.  VAROVANJE NARAVE IN OBČINA TRZIN  

 

1) PREDSTAVITEV OBČINE TRZIN 
 
Občina Trzin obsega skromnih  8,6 km² površine severovzhodno od Ljubljane in je druga 
najmanjša občina v Sloveniji.  Približno tretjino ozemlja v severozahodnem hribovitem 
delu zarašča gozd, tretjino v ravninskem delu prekrivajo polja in zadnjo tretjino, ki je 
poseljena, leži  ob prometnici proti Štajerski pod obronki gozda.  Nad naseljem se dviga 
hrib Onger s 364 m, ki ločuje stari del naselja od novejšega dela ali Mlak. Občina obsega 
tudi Obrtno -industrijsko cono (OIC), ki je tretji urbani del občine Trzin. Zahodna meja 
občine poteka po grebenu, ki se priključuje hrbtu rašiškega hribovja na vzhod in naprej 
proti jugu Trzinsko-Mengeškega polja. V občini živi približno 3.800 prebivalcev. V Trzinu 
je na voljo cca 6.000 delovnih mest, torej je izrazito delovno intenzivna občina. S 
kmetijstvom kot dodatno dejavnostjo se ukvarja le še nekaj družin. Prava kmeta, ki živita 
od zemlje, sta ostala le dva. Od leta 2004 del občine Trzin spada v sistem varovanja 
prostora NATURA 2000. To so območja, ki so življenjski prostor tistih rastlinskih in 
živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se ohranjajo v interesu Evropske skupnosti. Takšna 
ohranitvena območja v naši občini so združena v območje Natura 2000 Rašica, ki sega 
tudi v sosednje občine Mengeš, Vodice in Ljubljana. Posebno območje varovanja je 
močvirsko področje pod Dobenom, kjer najdemo tri živalske vrste, ki jih ščitimo v 
evropskem interesu, ter nekaj redkih močvirskih rastlin. Rastišče močvirske logarice na 
jugovzhodnem delu Trzina pa je naravna vrednota državnega pomena in zavarovana na 
državni ravni.  
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Karta 1: Občina Trzin  

 

2) RAMSARSKA KONVENCIJA  
 

Ramsarska konvencija je konvencija o mokriščih, ki so mednarodnega pomena in 
zagotavlja medvladno sodelovanje pri ohranjanju mokrišč, njihovih funkcij in biotske 
raznovrstnosti.  

Sklenjena je bila leta 1971 v iranskem mestu Ramsar. Danes ima že 153 držav podpisnic, ki 
so se zavezale, da bodo:  

 uvrščale mokrišča na Seznam mokrišč mednarodnega pomena in ohranjala ter 
vzdrževala njihovo ekološko ravnovesje, 

 vključevale ohranitev mokrišč v nacionalne razvojne programe in načrtovale 
celostno upravljanje povodij ob spoštovanju načela trajnostne rabe, 

 podpirale razvojno politiko ohranjanja mokrišč na svojem ozemlju z 
razglašanjem zavarovanih območij in podpirale strokovno usposabljanje 
raziskovalcev in upravljalcev mokrišč, 

 sodelovale z drugimi pogodbenicami na področju mejnih mokrišč in hidroloških 
sistemov in v skupnih razvojnih projektih na mokriščih. 

Slovenija je leta 1992 pristopila k mednarodnemu sporazumu in vpisala na seznam 
Ramsarske konvencije Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero.  

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Mokri%C5%A1%C4%8De
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zavarovana_obmo%C4%8Dja_Slovenije
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3) SPLOŠNO O MOKRIŠČIH IN BARJIH  
 

Mokrišča so območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega ali umetnega 
nastanka, stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo. Voda je sladka, polslana ali slana, 
vključno z območji obalnega morja, kjer voda ob osekah ne presega globine šest metrov.  

Barje je poseben tip mokrišča za katerega je značilno stalno ali občasno zastajanje vode. 
Porasla so z vodoljubnimi in vlagoljubnimi rastlinami, iz katerih nastaja šota. Šota nastaja 
iz odmrlih rastlinskih delov, predvsem šotnih mahov, ki zaradi pomanjkanja zraka ne 
razpadejo v humus, ampak se v procesu pooglenitve spremene v šoto. 

V grobem delimo barja na tri tipe:  

Pri visokih barjih je površje dvignjeno nad okolico in odmaknjeno od nivoja podtalnice, 
zato je njihov vodni režim odvisen od padavin. Te so najpomembnejši vir hranilnih 
mineralnih snovi za rastline, ki rastejo na revni podlagi. Odvisne so izključno od 
padavinske vode. V Sloveniji najdemo visoka barja na Pokljuki, Jelovici in na Pohorju.  

Pri prehodnih barjih, kamor spadajo tudi nekatera v občini Trzin, se delno ali v celoti 
mešata revna padavinska voda in mineralno bogatejša podtalnica oziroma površinska 
voda. V Sloveniji se pojavljajo kot obrobne površine nekaterih visokih barij ter nekaj 
manjših koščkov v okolici Ljubljane.  

Nizka barja so mineralno bogatejša z rodovitnejšo podlogo, saj preko njih tečejo potoki, 
ki prinašajo vodo bogato s hranili. Najdemo jih v okolici Bleda, na Boški planoti, v okolici 
Velikih Lašč, Grosuplja, v Beli krajini, Ljubljanski kotlini.  

Tipična rastlina, ki jo najdemo na barjih, je šotni mah (Sphagnum sp.), izrazit pokazatelj 
kislih tal. Na visokih in prehodnih barjih pogosto tvori ogromne blazine, ki lahko rastejo 
tisočletja in tvorno ustvarjajo okolje za življenje drugim rastlinskim in živalskim vrstam s 
specifičnimi prilagoditvami na tovrstno okolje, ki ne morejo živeti nikjer drugje.  

 

4) POMEN BARIJ IN NJIHOVA OGROŽENOST 
 

Skupaj z drugimi mokrišči so barja naravni vodni zbiralniki, ki preprečujejo poplave. 
Večina poplav v urbanih predelih je namreč posledica uničenega naravnega vodnega 
režima in nepropustnih asfaltiranih površin. Barja, kot velike naravne spužve, ujamejo 
površinsko odtekajoče vode in jih počasi oddajajo, s čimer preprečijo velika vodna 
nihanja. Izhlapevanje vode z barjanskih površin blaži sušo in v poletnih mesecih hladi 
okolico s čimer vzdržujejo ugodno mikroklimo. Barja so svojevrstne čistilne naprave, 
bogata vegetacija omogoča odlaganje strupenih snovi in prekomerne količine hranil. 
Barja imajo tudi estetsko funkcijo, ki omogoča sprostitev. Mogoče jih je le opazovati in 
uživati njihovo lepoto. Hitro lahko postanejo učilnica ali prostor za ozaveščanje o pomenu 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Mokri%C5%A1%C4%8De
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0ota&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0otni_mah
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zrak
http://sl.wikipedia.org/wiki/Humus


7 
 

ohranjanja naravnega prostora in medsebojnih odnosov tam živečih bitij z neživimi 
dejavniki in človekom.  

Barja so zaradi urbanizacije, intenzivnega kmetijstva ter vedno novih komunikacijskih 
potreb najbolj ogroženi vodni ekosistemi ter s stališča varovanja narave dragocene 
naravne vrednote.  

 

5) TRZINSKO BARJE 
 

Kljub nezadržnemu človeškemu raziskovanju življa v gorah, jamah, po osamelih planotah, 
itd je skorajda neverjetno, da je na obrobju Ljubljane ostala botanikom in drugim 
raziskovalcem  skrita dolina Motnice do pred desetimi leti. Zalit nekdanji glinokop z 
okoliškimi travniki se je izkazal kot prvovrstno ohranjen življenjski prostor, ki nudi 
pogoje za rast relativno velikemu številu redkih rastlinskih vrst in ogroženih živali. Gre 
za prehodno barje, ki je v nižinskem delu Slovenije velika redkost. V Trzinu živijo največji 
evropski kačji pastir veliki studenčar, hrošč rogač in netopir mali podkovnjak. V 
dolini Motnice najdemo rastišče lepega čeveljca in izjemno redke loeselove grezovke. Za 
hišami že najdemo mesojedo okroglolistno rosiko ter nekatere redke vrste.  

 

6) REDKE ŽIVALSKE VRSTE V TRZINU 
 

VELIKI STUDENČAR – NAJVEČJI KAČJI PASTIR V 
EVROPI 

Odrasli samci dosežejo 8 cm, samice 9 cm,  imajo 
črno telo z rumenimi lisami. Večino življenja 
preživijo v stadiju ličinke v gozdnih potokih s 
peščenim, rahlo muljastim dnom. Razvoj ličink, ki 
živijo zakopane na dnu potoka, traja 3-5 let. Ko 
ličinke zapuste vodo se preobrazijo v odrasle krilate 
osebke. Veliki studenčar je plenilec in odličen 
letalec. Ogrožajo ga regulacija vodotokov, ki 
onemogočajo njegov razvoj, ter onesnaževanje. 
Varujemo ga preko NATURE 2000.  

Slika 2: Veliki studenčar  
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HROŠČ ROGAČ 

Sodi med največje hrošče v evropskem prostoru, samci zrastejo tudi do 7,5 cm odvisno od 
hrane, ki je dostopna ličinkam. Čeljusti samcev so preobražene v rogovom podobno obliko 
– od tu tudi slovensko ime – rogač. Glava, ovratnik in noge so temne, obarvanost pokrovk 
variira od temnorjavih do kostanjevo-rdečih. 
Rogačev razvoj je vezan na mešani listni gozd 
v katerem prevladuje hrast. Samice rogača 
namreč odlagajo jajčeca v štore in padla stara 
drevesa. Ličinke se hranijo z nagnitimi 
koreninami in se zabubijo globoko v tla. 
Razvoj poteka do pet let. V Sloveniji je uvrščen 
na rdeči seznam zaradi pretirane zbirateljske 
vneme in neprimernega gospodarjenja v 
gozdovih saj samice ne najdejo dovolj starih 
dreves za nadaljevanje zaroda.  Varuje se 
njegovo okolje z NATURO 2000.                         Slika 3: Rogač 

 

MALI PODKOVNJAK  

Je najmanjši netopir v skupini 
podkovnjakov, ki imajo ime po 
nenavadni kožni tvorbi okrog 
nosnic v obliki konjske podkve 
(trup z glavo meri do 5 cm). 
Samice malih podkovnjakov 
imajo porodniško kolonijo v 
cerkvi svetega Florjana v 
Trzinu. Tam jih najdemo 
poleti, ko imajo mladiče.  

 
 

Slika 4: Mali podkovnjak 
Vsaka samica ima enega mladiča in v tem času polovijo ogromno žuželk za hrano. Pozimi 
se skrijejo v podzemlje Dobena in Gobavice, ki je kot habitatni tip »Jame, ki niso odprte za 
javnost« varovane z uredbo o NATURI 2000.     

 

 

 

 

Mali podkovnjak 



9 
 

OSTALE OGOŽENE ŽIVALSKE VRSTE NA PODROČJU TRZINA  

Na območju občine Trzin najdemo veliko različnih žab in drugih dvoživk, ki za svoj razvoj 
potrebujejo vodno okolje,  redkega metulja travniškega postavneža, potočnega raka 
koščaka in druge.  

 

7) REDKE RASTLINSKE VRSTE V TRZINU 
 

LOESELOVA GREZOVKA  

Je drobna orhideja (5-15 cm), ki ima pri Trzinu eno izmed treh 
najvrednejših populacij pri nas. Zaradi zeleno rumene barve jo je 
precej težko opaziti, vendar si zaradi svoje redkosti in zanimive 
zgodovine zasluži posebno pozornost. Je strogo zavarovana povsod 
po Evropi in uvrščena v najvišje kategorije varstva.  

                                                                                                      Slika 5: Loeselova grezovka  

MAJSKA PRSTASTA KUKAVICA 

Je precej čokata rastlina, nad močnim steblom olistana s pikastimi stebelnimi listi in 
gostim socvetjem, ki ga sestavljajo številni škrlatnordeči cvetovi. Majska prstasta 
kukavica uspeva le na vlažnih pustih tleh na svetlih legah. Kot ranljiva vrsta je uvrščena 
na Rdeči seznam ogroženih rastlin Slovenije, saj uspeva v življenjskih prostorih, ki so zelo 
občutljivi na spremembe. Kot ostale kukavice je v Sloveniji zavarovana vrsta. 

 

 

MESNORDEČA PRSTASTA KUKAVICA  

Mesnordeča prstasta kukavica ima do 6 suličastih stebelnih listov. 
Debelo steblo nosi gosto in dolgo socvetje. Cvetovi so rožnate, 
ciklamne barve z belim osrednjim delom in risbo iz temnejših črt in 
peg. Tudi  mesnordeča prstasta kukavica uspeva na vlažnih in pustih 
tleh na svetlih legah in je uvrščena na Rdeči seznam ogroženih 
rastlin Slovenije in je seveda zavarovana. 

 
 

Slika 6: Mesnordeča prstasta kukavica  
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NAVADNA MOČVIRNICA  
 
Je kukavičevka s štrlečimi cvetovi, ki so združeni v rahlo 
socvetje. Ima cvetove rjavo rožnate barve in belo medeno ustno, 
v sredini je rumenkasta, znotraj cveta rožnata. Pojavlja se 
raztreseno po vsej Sloveniji razen v severovzhodnem delu 
Slovenije. Kot ogrožena vrsta je uvrščena na rdeči seznam 
ogroženih rastlin. Raste na nizkih barjih in močvirnih travnikih 
na karbonatni podlagi.   
 
 
 
 
                                                                                                                Slika 7: Navadna močvirnica  
 
LEPI ČEVELJC  
 
Steblo lepega čeveljca je olistano s puhasto dlakavimi jajčastimi listi. Rastlina razvije do 
dva velika cvetova. Ustna je vrečasta in rumene barve. Ostali cvetni listi so ozki in rjave 
barve. Ta redka rastlina običajno raste v majhnih skupinah  nad 800 m v alpskem svetu ali 
visokih dinarskih planotah.  Ker gre za zavarovano 
vrsto, je ni dovoljeno poškodovati ali odnašati z 
naravnega rastišča. Za lepi čeveljc velja varovalni 
režim NATURA 2000. Zaradi svoje izjemne nižinske 
lege je za rastišče v dolini Motnice v občini Trzin  
izdan Odlok o začasnem zavarovanju lokalne 
naravne vrednote (Uradni vestnik OT, št. 2/2006) in 
(Uradni vestnik OT, št. 3/2009).                                                                  

                                                                                                    
Slika 8: Lepi čeveljc 

 

TRZINSKI MESOJEDI ROSIKI 

Mesojede rosike so svojevrstna posebnost, svojo 
hrano lovijo s svojimi dišečimi lepljivimi sokovi, 
ki jih izločajo na svojih listih. Hrane ne 
proizvajajo s fotosintezo kot druge rastline. Gre 
za prilagoditev zaradi pomanjkanja dušika v 
tleh. Na območju Trzina rasteta okroglolistna 
rosika in  srednja rosika, ki je izjemno redka in 
ji grozi skorajšnje izumrtje. V Sloveniji so znana 
le štiri rastišča. Zato je občina Trzin izdala za 
okroglolistno rosiko Odlok o začasnem 
zavarovanju lokalne naravne vrednote (Uradni 
vestnik OT, št. 2/2006) in    (Uradni vestnik OT, št. 3/2009).       Slika 9: Okroglolistna rosika                                                                                                                                                    
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MOČVIRSKI TULIPAN  

je ponos občine Trzin, saj se nahaja v njenem grbu. Je rastlina iz 
družine lilijevk, ima zvonaste cvetove obrnjene navzdol v značilno 
škrlatno-rdečem vzorcu. Rastejo le na zelo vlažnih rastiščih na 
Ljubljanskem barju, v Krakovskem gozdu in na severovzhodu 
Slovenije.  Gre za redko zaščiteno vrsto. Nekdaj je bilo te rastline v 
Trzinu v izobilju, žal ne več. Najdemo je le še na nepreoranem 
jugovzhodnem delu občine Trzin ob potoku Blatnica v omejenem 
številu. Zaščita rastišča močvirske logarice je pod okriljem države 
kot naravne vrednote državnega pomena do katere pa ima država 
žal  mačehovski odnos. Število teh rastlin se iz leta v leto manjša.  

Slika 10: Močvirski tulipan  

 

Poleg omenjenih najdemo na področju Trzina še dlakavo mahovnico (sorodnico borovnice 
in brusnice), belo kljunko, trilistni mrzličnik, ozkolistni in širokolistni munec, ogroženo 
rožma-rinovolistna vrba ter druge. Da bi jih ohranili moramo poskrbeti, da se okolje 
potrebno za njihovo rast ne spremeni.  
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IV.  ZAKLJUČEK  
 

Da bi ohranili naravo jo je potrebno pustiti v svoji samoti, da živi svoje življenje s čim 
manj človeškega vpliva. Tega si želimo tudi za mokrišča v Trzinu z vso bujnostjo življenja, 
ki ga premorejo. Da bi spremenili svoj odnos do teh neokrnjenih predelov, to lahko 
storimo le z ozaveščanjem, s širjenjem znanja in lepote o naravi. To lahko storimo tako, 
da stopimo iz naših domov v gozd, na travnik, da naravo vidimo in občutimo in se o njej 
podučimo. Vendar naša prisotnost jo hkrati  tudi ogroža.  

Torej kje najti kompromis med ohranitvijo in kvalitetnim preživljanjem časa v naravi? 

V občini Trzin potekajo aktivnosti na hribu Onger, kjer poteka gozdna učna pot, ki bo do 
konca leta 2011 opremljena z informacijskimi točkami o drevesnih vrstah in najdenih 
izkopaninah naših prednikov iz rimskih časov. Namenjena bo rekreaciji in izobraževanju. 

Občina Trzin si prizadeva varovati vodne vire in svoja mokrišča. Z zavarovanjem lokalnih 
naravnih vrednot varujemo rastišče lepega čeveljca in okroglolistne rosike. Da bi dvignili 
zavest lokalnega prebivalstva je dana pobuda za novo učno pot po obstoječi poti proti 
bajerju in delu mokrišča, ki ga pogosto obiskujejo sprehajalci in tekači. Najlepši biseri 
doline Motnice pa naj bi ostali še naprej skriti in nedotaknjeni. Le tako bomo v naravi 
uživali in jo hkrati varovali za nas in bodoče rodove.  
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ZAHVALA 

 

Za pomoč  pri nastajanju zaključne seminarske  naloge se zahvaljujem:  

 

ga. Jožici Valenčak – predsednici Turističnega društva Kanja Trzin 

g. Miro Štebe – uredniku glasila Odsev  

g. Janezu Mihaelu Kocjanu – biologu in botaniku 

ga. Maji Brozovič – Zavod RS za varstvo narave  

ga. Andreji Slameršek – Zavod RS za varstvo narave 
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