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Slamnikarski sejem – pristna
domžalska prireditev

Slavnostni govornik bo
dr. Martin Premk,
zgodovinar
Kulturni program
Vabljeni in dobrodošli!

Slamnikarski muzej, ki deluje pod okriljem Kulturnega doma Franca Bernika Domžale,
je v soboto, 9. junija 2018, v sodelovanju z Občino Domžale organiziral že 6. slamnikarski sejem,
s katerim obujajo spomin na dediščino slamnikarstva, ki je desetletja zaznamovala mesto
Domžale in okolico.

T

udi letošnji sejem je bil tematski – slama in vse, kar iz nje
naredimo, seveda pa v prvi
vrsti slamniki in prikaz pletenja kit iz slame. Poleg predstavitve
slamnikarstva in slamnatih izdelkov
domačih in tujih razstavljavcev so organizatorji pri izboru razstavljavcev
nadaljevali z vsebinsko nadgradnjo
eko izdelkov in izdelkov iz naravnih
materialov z demonstratorji različnih
slovenskih rokodelskih spretnosti.
Letos sta bila v času sejma na voljo

tudi dva vodena ogleda po Slamnikarski tematski poti po Domžalah in
po Slamnikarskem muzeju. Potekala
je tudi modna revija v več izhodih,
njena avtorica je bila Mateja Kozina,
na njej pa so predstavili slamnike in
njihovo uporabnost ob različnih priložnostih s poudarkom na nošenju kril:
kolekcija džinsa za mlade, dve kolekciji slovesnih popoldanskih in večernih oblačil, kolekcija z belo čipko in
ekskluzivna kolekcija, ki je posvečena spominu na slovensko slikarko

Ivano Kobilico. Slamnikarski sejem
je bil tudi letos začetna in zaključna
postaja Pohoda ob reki, ki povezuje.
Prireditev so zaključili v Slamnikarskem muzeju s 4. srečanjem ljudskih
pevcev in godcev Domžale in Kamnik
v soorganizaciji JSKD OI Domžale.
Če je bila pri pripravi in izvedbi prvega slamnikarskega sejma leta 2013
želja organizatorjev, da bi ta postal
tradicionalna domžalska prireditev,
je to že postal. Vsakoletna rdeča nit,
ki se vrti okrog slame ter vedno nova

AKTUALNO

GLAS MLADIH

OKOLJE

Finalistki projekta Štartaj
Domžale

Trgovina ponovne
uporabe

Grini v šolske klopi
pripeljal Smetolovaja

Projekt Štartaj Domžale, v katerem
Obrtna zbornica Domžale in Občina
Domžale v coworking prostoru Generator dvigujeta startup podjetništvo v
Domžalah, je v svoji drugi sezoni k sodelovanju privabil več kot 50 bodočih
podjetnikov, polnih idej. Po seriji startup delavnic je 7. junija 2018 na Obrtni
zbornici Domžale sledil finalni izbor
zmagovalcev. Obstoječim stanovalcem
Generatorja sta se pridružili Mateja
Čibej s perilom, ki ženskam po izgubi
dojk povrne ženstvenost, in Mojca Gomezel z Antikomarčkom. › 18

Naša trgovin’ca je trgovina s posebno
noto, saj v njej pomagajo osebe, ki se
zaradi svojih značilnosti ne morejo redno zaposliti. Tako dobijo možnost, da
zaživijo samostojneje ter se počutijo
koristne in pripadne skupnosti, ki jim
je dala priložnost. S svojo neizmerno
spontanostjo, srčnostjo in toplino odtajajo vsakogar. Tokrat smo besedo dali
njim, da nam predstavijo svoje življenje
in delo. Po nekaj mesecih delovanja
dnevnega centra mladi pravijo, da so
srečni.

› 19

V JKP Prodnik se zavedajo, kako pomemben je skrben in odgovoren odnos
prebivalcev do njihovega okolja, zato
veliko pozornosti namenjajo ozaveščanju najmlajših, ki se vsako pomlad razveselijo obiska vesoljčka Grinija. Maskota Grini namreč vsako leto za mlajše
učence pripravi poučno nagradno igro,
s katero otroke na zabaven način spodbuja k ločevanju odpadkov, varovanju
vodnih virov in skrbi za okolje. Učenci
2. in 3. razredov osnovnih šol so letos
prejeli posebno eko družabno igro Grini in Smetolovaj.
› 33

vsebinska nadgradnja, bogat spremljevalni program z glasbenimi, plesnimi
in pevskimi nastopi domžalskih skupin, z rokodelskimi prikazi, vodenimi
ogledi, animacijami za otroke in modno
revijo, daje sejmu poseben čar, ki vsako
leto privabi več obiskovalcev. Pri tem
moramo omeniti, da smo na letošnjem
sejmu videli tudi nekaj novih obrazov –
ustvarjalcev iz slame, ki so to postali po
zaslugi Slamnikarskega muzeja.


v petek, 27. julija 2018,
ob 20. uri
v Preserjah pri spomeniku
v Križkarjevih smrekicah

Miha Ulčar

› 26

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide v
petek, 27. julija 2018.
Rok za oddajo prispevkov je v četrtek,
12. julija 2018, do 12. ure.
Pri vsakem prispevku mora biti jasno
razvidno, kdo je avtor prispevka,
podpis fotografa in komentar k
fotografiji.
Prispevke lahko v času uradnih ur
oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih ur
v nabiralniku na stavbi ali na naš
e-naslov.
V skladu z Odlokom o javnem glasilu
Občine Domžale Slamnik nenaročeni
prispevki ne bodo honorirani, končno
odločitev o objavi prispevkov in njihovi
dolžini pa sprejema uredništvo. Za
vsa vprašanja smo vam na voljo na
e-naslovu:
urednistvo.slamnik@gmail.com

NOVOST V
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Drage bralke,
dragi bralci,
začetek juniju je bil v znamenju zdaj že tradicionalnega
Slamnikarskega sejma,
tokrat že šestega po vrsti, ki
nas vsako leto razveseli s še
bogatejšim programom. Zanimiva in vsebinsko bogata
prireditev nam predstavi številne dejavnosti, povezane
s slamo in slamniki, predvsem pa poskrbi, da postaja
slamnikarstvo prepoznavna
domžalska posebnost tako
med samimi Domžalčani kot
tudi izven meja naše občine.
Istega dne, v soboto, 9.
junija, je potekal tudi Pohod
ob reki, ki povezuje in že
tretje leto združuje Domžalčane, Kamničane in okoliške
prebivalce. Družili in povezovali pa se niso le pohodniki.
Na polovici poti pri mostu
želja pod Homškim hribom
sta se srečali kamniška in
domžalska delegacija, ki
sta se simbolično zavezali k
dolgoročnemu sodelovanju
na področju rekreativno-turističnega povezovanja.
Temo meseca smo tokrat
posvetili invalidom. Kot
polnopravni državljani imajo
invalidi enake pravice ter so
upravičeni do dostojanstva,
enakega obravnavanja,
samostojnega življenja in
popolnega sodelovanja v
družbi. Raziskali smo, ali
naša občina zagotavlja to
pravico, zapisano v ustavi.
Veliki intervju pripada
mladi čebelarki Niki Pengal,
ki se je odločila, da bo skupaj s čebelami in njihovimi
izdelki skušala živeti in
preživeti. V zanimivem pogovoru boste izvedeli veliko
o čebelah in čebelarstvu v
naših krajih, pa tudi o njeni
lastni drzni poti, predani
čebelam.
Po seriji startup delavnic
je v juniju znotraj projekta
Štartaj Domžale, ki smo ga
v Slamniku že predstavili,
na Obrtni zbornici Domžale
sledil finalni izbor zmagovalcev. Svet bosta izboljšali
ženski finalistki projekta
Štartaj Domžale, Mateja
Čibej s perilom, ki ženskam
po izgubi dojk povrne ženstvenost, in Mojca Gomezel
z Antikomarčkom, izjemno
nežnim naravnim preganjalcem komarjev.
Predstavljamo vam tudi
Marjeto Kristan, predsednico
Gasilske zveze Domžale, ki v
gasilskih vrstah ni neznano
ime, je bila pa z izvolitvijo
prva ženska, ki je prevzela
krmilo domžalskih gasilcev.
Poletje je čas številnih
kulturnih prireditev, festivalov, kina v parku … Podrobnejši program poiščite v
Koledarju kulturnih prireditev. Želim vam prijetne in
radostne poletne dni!

Špela Trškan,
odgovorna urednica

slamnik@kd- dom zale. si

Osrednja občinska prireditev
ob dnevu državnosti
Pri pomniku državnosti v parku pod Močilnikom v Dobu ter v Letnem gledališču Dob je v
ponedeljek, 25. junija 2018, ob 27-letnici samostojne Slovenije potekala osrednja občinska
prireditev ob dnevu državnosti, ki sta jo pripravili Občina Domžale in Krajevna skupnost Dob.

Ž

e pred tem dogodkom je v organizaciji veteranskih organizacij pri pomniku braniteljev slovenske samostojnosti
v Slamnikarskem parku v Domžalah
potekala krajša slovesnost z dvigom
slovenske zastave.
V uvodu prireditve je župan Toni
Dragar skupaj s predstavnikoma veteranskega policijskega in vojaškega
združenja k pomniku državnosti položil venec, nato pa je nekaj beseda
zbranim namenila predsednica Krajevne skupnosti Dob Marija Ravnikar,
ki je med drugim dejala, da se ji ob tej
priložnosti zdi potrebno, da izrazimo
podporo vsem državljanom, ki s svojim delom, trudom in zgledom ustvarjajo našo državo ter zagotavljajo njeno
življenjsko moč in uspešnost: »Bodimo ponosni na uspeh in dosežke, ki jih
imamo. Bodimo enotni. Enotnost naroda ne pomeni živeti brez razlik, temveč z razlikami ob zavedanju pomena
skupnih vrednot. Ob dnevu države vam
vsem skupaj čestitam. Položimo državi
vsa naša upanja in ji zaželimo vse dobro. Država je naš dom, ki ga moramo
skrbno varovati. Danes praznujmo skupaj z našo državo. Z našo Slovenijo.«
V Letnem gledališču Dobu je nato
sledil še kulturni program, ki ga je
povezovala Marta Starbek Potočan, v
njem pa so sodelovali: Godba Domžale, Banda citrarska s pevcem Klemenom Torkarjem, Folklorna skupina
Groblje, gledališki igralec Pavle Ravnohrib, Kulturno društvo Jožef Virk
Dob in Vokalna skupina Adam Ravbar.
Župan Toni Dragar je v svojem govoru dejal, da so nas dogodki izpred
sedemindvajsetih let za vedno zaznamovali in nas postavili na svetovni
zemljevid kot samostojno državo in
narod, ki se je končno zavedel, da
lahko in zmore dozoreti v enotnosti
in pogumu, ki je potreben za nastop
na svetovnem političnem odru. »Samozavest je tista, ki odpira vrata. Zato,
podprimo tiste redke posameznike,
ki so s svojim delom dokazali, da so
vredni zaupanja, bodimo zahtevni, bodimo pripravljeni na sodelovanje,« je

poudaril župan.
V nadaljevanju je spomnil, da smo
ob osamosvojitvi odločno strnili vrste,
zato moramo tudi zdaj stopiti skupaj
in najti pravo pot. Pot, ki bo Sloveniji
omogočala napredek in razvoj: »Naša

država mora zagotavljati okolje in pogoje za dostojno življenje vsakega državljana, in ustvariti pogoje, ki bodo
spodbujali razvoj in napredek vsakogar izmed nas. Velja pa tudi obratno
– vsakdo od nas se mora aktivno vklju-

čiti v oblikovanje svoje osebne in naše
skupne usode. Po svojih najboljših močeh in z željo po skupnem uspehu. Tudi
Domžale so občina, ki ne skriva svojih
potencialov. Možnosti so številne, mnoge med njimi se že uresničujejo, veliko
izzivov pa nas čaka tudi v prihodnje.
Vse te možnosti vlivajo upanje za lepšo
prihodnost ne le naše občine, ampak
tudi širše regije in celotne države Slovenije.«
Pred sedemindvajsetimi leti smo
Slovenci končno zaživeli v samostojni državi. Sanje naših prednikov so
se uresničile in žrtve naših prednikov
so dobile svoj pomen. Župan se je ob

tem vprašal, če se sploh zavedamo
tega. »Ob dnevu državnosti izobesimo
zastave, se za trenutek ustavimo v vsej
tej naglici vsakdana, si poglejmo v oči
in si iskreno čestitajmo. Tudi danes
morajo biti dovoljene sanje, in veliko
novih dni je še pred nami. Izzivi časa
so drugačni kot tisti pred leti, toda niso
nič manjši in nič manj pomembni kot
tedaj. Prepričan sem, da jih bomo zmogli. Kdaj, če ne zdaj? Naj vsem skupaj
ob Dnevu državnosti zaželim lep večer
in lepo praznovanje,« je še dejal župan
v svojem slavnostnem govoru.
Miha Ulčar
Foto: Vido Repanšek

Vlado Kreslin z Malimi bogovi in Beltinško bando
15. september ob 19.00 v Poletnem gledališču Studnec
Vlado Kreslin, kantavtor in folk rock
glasbenik, bo v družbi Beltinške bande
in Malih bogov v soboto, 15. septembra
2018, nastopil v pokritem, Poletnem
gledališču Studenec pri Domžalah.
Vlado bo v družbi najboljših glasbenih
prijateljev predstavil največje uspešnice, ki so nastale v obdobju njegove
glasbene kariere. Na odru se mu bo pridružil tudi ženski pevski zbor Moj spev,
ki deluje v Kulturnem društvu Groblje.
Dogodek organizirajo Občina Domžale,
Agencija Koncerti in Glasilka.
Vlado Kreslin je z glasbo začel kot
bobnar v lokalnem ansamblu Apollo leta 1970. Od takrat do leta 1980 je
kot pevec nastopal z bendi Špirit group, Zodiac, Horizont, Sanje in Avantura. Leta 1980 je s skladbo Dan neskonč-

nih sanj zmagal na Slovenski popevki.
Kmalu po tem se je priključil bendu
Martin Krpan, ki je leta 1991, po nastopu pred Bob Dylanom na ljubljanskem
stadionu, razpadel. Konec 80. se je
Kreslin začel glasbeno družiti s starejšimi godci iz rojstnih Beltincev, Beltinško bando. Posvetil se je ljudski godbi
in povzročil pravi preporod etno glasbe in njenega dojemanja na slovenskem. Ljudsko glasbo je približal mlajšim generacijam in povzročil, »da so
ljudje upali spregovoriti v lastnem narečju«. S skupino Mali bogovi, ki je nastala v začetku 90., in Beltinško bando, je Kreslin na odrih in nosilcih zvoka združil – in še združuje – včeraj in
danes, lokalno in globalno. V Beltinški
bandi deluje zdaj že druga in tretja ge-

neracija ljudskih muzikantov, najstarejši pa je Vladov oče, 88-letni Milan.
Izdal je že petnajst albumov z avtorsko glasbo, nekaj pesniških zbirk, nastopal v filmu in gledališču kot avtor
glasbe in kot igralec. Številne njegove
pesmi so skoraj ponarodele, nekatere
pa so postale navdih za romane, celovečerne filme in diplomske naloge.
Vstopnice bodo na voljo od 1. julija na prodajnih mestih mojekarte.si
po Sloveniji.
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Domžale že četrtič gostile Maraton Franja
Drugi junijski vikend je bil ponovno zaznamovan s kolesarskim festivalom Maraton Franja BTC City, ki vsako leto v treh
dneh na ceste zvabi številne kolesarske navdušence vseh starosti in pestrih kategorij. S petkovo vožnjo na čas in sobotno
družinsko-šolskim maratonom je bil dogodek Maraton Franja prisoten tudi v Domžalah.

O

dprtje dogajanja je pripadlo vožnji na čas Ljubljana–Domžale–Ljubljana.
Že četrto leto zapored so
se po ljubljansko-domžalskih cestah
za naziv državnih prvakov v posamezni vožnji na čas merili tekmovalci in amaterji z licenco, vožnja na
čas pa je štela tudi kot kvalifikacija
za uvrstitev na finalno dirko svetovnega prvenstva za rekreativne kolesarje UWCT.
Dolžina kroga in celotnega kronometra za kategorije starejši mladinci, ženske elite in vse rekreativne kategorije je bila 22 km, mlajši mladinci, mlajše in starejše mladinke pa so
prevozile le polovico tega. Moški v kategorijah pod 23 let in elite so progo
iz BTC-ja, Šentjakoba, Dragomlja in
do centra Domžal ter nazaj v Ljubljano prevozili dvakrat. Zmagovalec petkove vožnje na čas je postal slovenski
profesionalni kolesar, državni prvak

iz 2016 v Domžalah, Jan Tratnik, ki je
44 km prevozil v manj kot 50 minutah
in postavil rekordni čas proge.

galo točiti pijačo in deliti napolitanke
med hrabre in neustrašne kolesarje.

Trikrat hura za vse pogumne
kolesarje na družinskošolskem maratonu

Občina Domžale se zahvaljuje vsem
kolesarkam in kolesarjem, ki so vozili
po naši lepi občini, organizatorju, Kolesarskemu društvu Rog, za izvrstno izpeljane kolesarske dogodke, direktorju
Maratona Franja Gorazdu Penku za
predanost in organizacijo kolesarskega festivala, ki zanj traja vse leto, ne
samo tri dni, Zavodu za šport in rekreacijo Domžale za pomoč pri postavitvi
varnostnih ograj in koordinaciji med
gasilci ter vsem prostovoljnim posameznikom ob trasi, ki so pazili na promet in usmerjali karavano: PGD Pšata
- Dragomelj, PGD Ihan, PGD Domžale
mesto, PGD Študa in PGD Stob - Depala vas. In ne pozabimo na domžalsko
Šolo zdravja, ki je brez oklevanja priskočila na pomoč na okrepčevalnici.

Sobotni kolesarski dan Maraton Franja je bil namenjen najmlajšim in
njihovim družinam. Sončno vreme je
botrovalo, da so se Hoferjevega družinsko-šolskega maratona udeležile
številne pogumne in gibanja željne
družine. Po ocenah organizatorjev jih
je bilo okoli 3500. Vzrok za množično
udeležbo se skriva v edinem dnevu v
letu, ko lahko družine dalj časa varno vozijo. Starši in njihovi otroci so
tako mirno jadrali po praznih cestah,
starševska živčnost, da se bo njihovim
otrokom kaj hudega primerilo, pa po
prvih nekaj kilometrih izgine.
Na okrepčevalnico v Domžale so
prispeli že vsi sproščeni in dobre vo-

Ne gre brez zahvale!

Vožnja na čas Maraton Franja je v Domžalah potekala že četrto leto.

lje. Razveselili so se izotonične pijače, pomaranč in napolitank. Na
okrepčevalnici so bili v izredno pomoč prostovoljci iz Šole zdravje, ki so

z veseljem priskočili na pomoč organizatorju dogodka. Več kot deset prijaznih starejših občank in občanov,
oblečenih v oranžne majice, je poma-

Občina Domžale, Urad župana

Domžale in Kamnik sta prijateljski občini
To je v soboto, 9. junija 2018, dokazalo več kot tisoč udeležencev 3. Pohoda ob reki, ki povezuje, še posebej pa sta to
poudarila tudi domžalski župan Toni Dragar in kamniški podžupan Igor Žavbi.

S

pohodom ob Kamniški Bistrici so organizatorji – Modre novice, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Zavod za šport in rekreacijo
Domžale – že tretje leto povezali Kamničane, Domžalčane in okoličane.
Na 14-kilometrski trasi od Keršmančevega parka v Kamniku do Slamnikarskega parka v Domžalah so se pohodniki, več kot tisoč smo jih našteli,
lahko ustavili na 18 točkah, kjer je
bilo poskrbljeno za prijetno druženje
in zabaven program: na postojankah
so se udeleženci lahko osvežili in
okrepčali, pozabavali in se seznanili
s koristnimi informacijami. Pohodniki, ki so prehodili celotno pot, so prejeli brezplačno vstopnico za kamniški ali domžalski bazen.
Družili in povezovali pa se niso le
pohodniki. Na polovici poti pri mostu
želja pod Homškim hribom sta se srečali kamniška in domžalska delegacija. Domžalski župan Toni Dragar,
domžalska podžupanja Renata Kosec,
kamniški podžupan Igor Žavbi, direktor Zavoda za šport inrekreacijo Domžale Uroš Križanič in direktorica Za-

voda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin so na most želja pripeli ključavnico z označbo pohoda in začetnicami obeh zavodov
ter se tako simbolično zavezali k dolgoročnemu sodelovanju na področju
rekreativno-turističnega
povezovanja. Da občini Domžale in Kamnik dobro sodelujeta, je poudaril tudi župan
Dragar: »Veseli nas, da je pot ob Kamniški Bistrici odlično obiskana, tudi

na pohodu je vsako leto več udeležencev. S tovrstnim povezovanjem dokazujemo, da sta Domžale in Kamnik prijateljski občini. Sploh v zadnjih mandatih smo skupaj naredili veliko projektov, od 20-milijonskih do tistih manjših.
Čestital sem županu Marjanu Šarcu po
volitvah, in dogovorila sva se, da bomo
sodelovali tudi v prihodnje.«
Želja obeh občin je, da bi pot
vzdolž Kamniške Bistrice v prihodno-

Snemanje turistično-predstavitvenega filma
občine Domžale
V juliju bo potekal še tretji del
snemanja za naš novi turistično-predstavitveni film, ki ga bomo
javnosti predstavili konec avgusta
v Kinu v parku in s katerim bomo
zajeli pestrost in množičnost dogodkov in dih jemajočih utrinkov,

ki so odraz življenja v našem prostoru zadovoljnih ljudi. Scenarij
filma je nastal pod budnim očesom Produkcije Bakster, Urada
župana in Službe za turizem na
Občini Domžale. K sodelovanju
smo povabili vse domžalske javne
zavode, vrtec, šole, najrazličnejša
športna in kulturna društva ter
druge prepoznavne domžalske
ambasadorje. Snemanje se je
začelo decembra 2017 (zimski
del filma), drugi del snemanja
nadaljevalo v maju, v juliju pa bo
filmska ekipa končala s snemanjem. Več o premieri filma občine
Domžale pa v naslednji številki
Slamnika.

Urad župana
Občina Domžale

sti še podaljšali. Kamniški podžupan
Igor Žavbi je povedal: »Vesel sem, da v
občini Kamnik vsako leto odpremo vsaj
en odsek, a čaka nas še približno en kilometer poti, ki je trenutno neurejena.
Verjamem, da bomo v prihodnjem letu
ali dveh rešili tudi to. Smo se pa na letošnjem Pohodu ob reki, ki povezuje,
že lahko sprehodili po tistem delu, ki
je bil dokončan v zadnjem tednu. Tukaj
bomo uredili še naprave za vadbo na
prostem, nekaj klopic ipd. V prihodnosti si v občini Kamnik želimo urediti pot
do samega izvira Kamniške Bistrice.«
Podobno željo imajo tudi v Domžalah, kjer bi radi pot podaljšali do Ljubljane oziroma Dola pri Ljubljani. »V
Domžalah imamo še veliko idej, denar-

ja v proračunu tudi, največja težava
nastopi pri lastniških razmerjih. Predvsem bi radi pot podaljšali še na jug
proti Ljubljani oziroma Dolu. Idejo imamo, da bi se širili tudi po pritokih proti Mengšu in Moravčam. Razmišljamo o
dodatnih vsebinah, Kolovoz je zelo dobro obiskan, imamo fitnese na prostem,
otroška igrišča, klopce, pitnike. Trudimo se, da je pot ves čas urejena,« je dejal domžalski župan Toni Dragar.
Še enkrat znova smo dokazali, da
sodelovanje obrodi sadove in z več kot
tisoč pohodniki, ki so v večini domov
odhajali s prijetnimi vtisi, razširili pozitivno sporočilo – družimo in povezujmo se.
Besedilo in foto: Mateja Štrajhar

OBČINA DOMŽALE
OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OHRANJANJA
KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČINE
DOMŽALE ZA LETO 2018

Občina Domžale na svoji spletni strani www.domzale.si v zavihku »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni« objavlja Javni razpis za
sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale za leto 2018.
Rok za prijavo na javni razpis teče od dneva objave tega obvestila do 1.
avgusta 2018.
Številka: 620-8/2018

Datum: 29. 6. 2018
Občina Domžale
Župan Toni Dragar
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Investicije
Končana rekonstrukcija ceste Krumperk–avtocesta. Obsegala je rekonstrukcijo ceste, menjavo
spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje.

Le čevlje sodi naj
Kopitar!
Kot župan sem se vedno in se še
zavzemam za dobro občanov,
sem odprt za njihove različne
poglede in v največji meri želim
ugoditi njihovim željam. Ne
samo zato, ker je to moje poslanstvo, temveč tudi zato, ker
mi veliko pomeni, da se občani
v Domžalah počutijo zadovoljno
in prijetno. Pa vendarle se kljub
prizadevanju za kakovostno in
bogato življenje, po katerem so
Domžale znane, pojavljajo določeni pomisleki, javne kritike,
negativno vzdušje in neupravičeno nezadovoljstvo.
Občina Domžale že dolga
leta uspešno deluje na področju investicij. V zadnjem
mandatu so bile uresničene
številne prenove, dozidave,
gradnje in energetske sanacije.
Izvedene so bile z namenom,
da bi ustvarili najboljše možne
pogoje za bivanje, delovanje in
izobraževanje za vse generacije,
od najmlajših v vrtcih, učencev
v šolah, udeležencev v cestnem
prometu, uporabnikov vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja, pa vse do naših starejših občanov. Objave na spletnih
straneh Občine Domžale služijo
informiranju javnosti. Na ta način vas ažurno obveščamo, kaj
se je novega v občini zgradilo,
prenovilo in katere ceste bodo
delno ali popolnoma zaprte za
promet, ker je cesta potrebna
obnove ali pa potrebuje poseg
zaradi vzdrževanja na omrežjih
pod asfaltom. Objave pa vedno
delimo tudi prek naših družbenih omrežij, kjer pa poleg
všečkov večkrat naletimo tudi
na neprimerne in jezne komentarje, ki mečejo predvsem slabo
luč na strokovnjake na področju
projektiranja in gradbeništva.
Verjemite mi, da so to ljudje, ki
so dnevno vpeti v svoje strokovno področje, zato jim je treba
zaupati in verjeti, da so ubrali
najboljšo možno rešitev glede
na dano situacijo, upoštevajoč
vse pogoje, navedene v gradbenih dovoljenjih.
Kritiziranje vsevprek ni zdravo, če pa to že delamo, potem
naj bo previdno, in dobronamerno kritizirajmo le tisto, kar sami
znamo bolje in bi bilo prav. Kar
nas tako silno moti pri drugih,
je pogosto prav naša slabost,
ki si je nočemo priznati in je
odpraviti. Torej s kritiko ‘svojo
podobo na ogled postavljamo’.
Pred nami so dolgi poletni
dnevi, ki jih ni vredno obremenjevati s slabo voljo in negativnim vzdušjem. Naj bo to čas
komplimentov in pohval do
vaših najdražjih. Želim vam, da
poletje izkoristite na vam ljub
način, se odklopite in naberete
novih energij za vaše vsakodnevne in življenjske podvige.
Toni Dragar
župan Občine Domžale

Z

a zagotovitev varnosti in umiritev hitrosti je na cesti Krumperk–avtocesta urejeno dvig
njeno križišče na uvozu pri
skakalnem centru in v priključku ceste
v Prelog. V letu 2017 smo izvedli prvi

Nadaljujemo z obnovo
vodovodov in kanalizacijskega
omrežja

Čista pitna voda je osnovna človekova pravica, ki omogoča normalno
življenje. Čeprav se nam čista pitna

1

3
del prenove ceste v dolžini približno
700 m od vznožja pri sp. Boštaj do navezave asfaltiranega odseka pod gradom Krumperk. V letu 2018 pa smo nadaljevali s prenovo, prav tako v dolžini
700 m, in sicer preostali del ceste na
odseku od priključka za AC do asfalta
pri odseku k sp. Boštaj. Vrednost investicije je bila približno 200.000 evrov.

Izveden je nov ukrep
za umiritev prometa na
Breznikovi cesti v Prelogu

Zaključili smo z rekonstrukcijo Breznikove ceste v križišču s Staro cesto
v Prelogu, kjer je po novem izveden
ukrep za umiritev hitrosti v naselju. V
sklopu investicije sta na novo urejena
dva ločilna otoka, ki pri približevanju
narekujeta upočasnitev hitrosti,s čimer bo zagotovljena večja varnost.

za obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so zagotovljena z
naslova omrežnin, ki omogočajo, da
z nujnimi sistematičnimi obnovami
obeh omrežij zagotavljamo varno in
zanesljivo oskrbo s pitno vodo in do-

tembra 2018. V okviru del na Količevem Ob Mlinščici poteka obnova glavnega voda v dolžini 230 m in 17 hišnih
priključkov. Končanje del je predvideno do 6. avgusta 2018. V okviru del
na Ulici Mirana Jarca v Dobu bo ob-
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1. Obnova na
vodovodih na
Gregorčičevi ulici
v Domžalah
2. Končali smo s
prenovo ceste
Krumperk–
avtocesta.
3. Obnova vodovoda
in kanalizacije
Pod hribom v
Radomljah
4. Nov ukrep za
umiritev prometa
na Breznikovi
cesti v Ihanu

4
voda iz pipe zdi nekaj samoumevnega, se je treba zavedati, da so za
zagotavljanje dolgoročne varne in kakovostne oskrbe s pitno vodo potrebna redna, sistematična investicijsko
vzdrževalna dela na vodovodnem
omrežju. Obnova vodovoda in hišnih
priključkov trenutno poteka na več
lokacijah v občini Domžale, in sicer
Pod hribom v Radomljah, Ob Mlinščici na Količevem, na Ulici Mirana Jarca v Dobu, na Poti za Bistrico in Ihanski cesti v Domžalah ter na Prežihovi
ulici v Jaršah, zaključujejo pa se dela
na Bolkovi ulici na Homcu in Gregorčičevi ulici v Domžalah. Na vseh
območjih se ob obnovi vodovoda
pregleda tudi kanalizacijsko omrežje
in se ga po potrebi sanira. V okviru
investicij pa se vedno poskrbi tudi za
ustrezno urejene površine. Sredstva

bro vodo iz pipe – tako za nas kot za
prihodnje generacije.
V zaključevanju so dela na Bolkovi ulici na Homcu, kjer je bil obnovljen glavni vod v dolžini 230 m in hišni priključki, sočasno pa je bila izvedena točkovna sanacija kanalizacije.
Prav tako so v zaključevanju dela na
Gregorčičevi ulici v Domžalah, kjer je
bil obnovljen glavni vod v dolžini 290
m, priključki štirih blokov in štirih
stanovanjskih hiš, prav tako je bila
izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. V okviru obnove vodovoda in kanalizacije na ulici Pod hribom
v Radomljah obnavljamo 534 m glavnega voda vodovoda, hišne priključke in 768 m kanalizacije. V času del je
popolna zapora ceste, ki bo postavljena glede na napredovanje del, dela
pa bodo predvidoma končana 7. sep-

novljen glavni vod v dolžini 156 m in
10 hišnih priključkov. Končanje del je
predvideno do 6. avgusta 2018.
Na Poti za Bistrico v Domžalah bo v
okviru del obnovljen glavni vod v dolžini 377 m in 17 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Dela bodo predvidoma zaključena do 21. julija 2018. Na
Ihanski cesti v Domžalah bo v okviru
del obnovljen glavni vod v dolžini 120 m
in 7 hišnih priključkov, sočasno pa bo
izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Dela bodo predvidoma zaključena do 21. julija 2018. Začela so se tudi
dela na Prežihovi ulici v Jaršah, kjer bo
obnovljen glavni vod v dolžini 268 m in
19 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi sanacija kanalizacije.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Slavnostno odprtje prenovljene ceste skozi naselje Turnše
V četrtek, 31. maja 2018, je v Turnšah potekalo slavnostno odprtje ceste skozi naselje, ki so ga pripravile Občina
Domžale, Krajevna skupnost Dob in Turistično rekreativno društvo Turnše - Češenik.
Lokalna cesta skozi naselje Turnše je
izvedena za dvosmerni promet, vozišče se je večinoma razširilo na vozni
pas širine 5 m, hodnik za pešce in
utrjeno bankino. V strnjenem delu naselja je hitrost omejena na 40 km/h.
Hodnik za pešce je izveden na celotni
trasi rekonstruirane ceste. Za umirjanje prometa so skozi naselje Turnše
nameščene hitrostne ovire oziroma
dvignjena križišča. Cesta je opremljena z javno razsvetljavo, odvodnjavanje ceste je izvedeno v meteorno kanalizacijo in ponikovalnice. V sklopu
rekonstrukcije ceste se je izvedla tudi
rekonstrukcija vodovoda z okoli 50
hišnimi priključki. Prav tako se je izvedla prenova električnega omrežja
in javne razsvetljave ter mostička čez
Hujski potok. Dolžina trase prenovljenega odseka je okoli 870 m. Skupna vrednost investicije znaša okoli
500.000 evrov.
»V posebno čast in zadovoljstvo
mi je, da sem danes tukaj z vami. Verjamem, da do tega, kar imamo danes
tukaj, ni bilo tako enostavno priti. Veliko smo se pogovarjali, predvsem pa
smo vsi delali v smeri, da naredimo za

ta kraj nekaj lepega in varnega,« je dejal župan Občine Domžale Toni Dragar. Zahvalil se je krajanom za razumevanje in strpnost v času gradnje,
izvajalcu za kvalitetno opravljeno
delo, in vsem nastopajočim, ki so dogodek prijetno popestrili.

Marija Ravnikar, predsednica
KS Dob, je ob tej priložnosti povedala, da ji je v veliko veselje, da se proslavlja taka velika investicija, ki je pomembna za ta kraj, obenem pa se je
zahvalila vsem zaslužnim za odprtje
nove ceste skozi Turnše.

Slavnostnega odprtja so se poleg
župana in predsednice KS Dob udeležili tudi podžupanja mag. Renata Kosec, Feliks Lampret, podpredsednik KS Dob in vodja gradbenega
odbora za izgradnjo ceste, Janez Bizjak, vodja projekta iz oddelka za investicije Občine Domžale, Roman Štrukelj, predstavnik izvajalca del podjetja Lavacco, Srečko Španič, delovodja in številni krajani.
V programu, ki ga je povezoval
Maks Jeran, so sodelovali Mešani
pevski zbor TD Turnše Češenik pod
vodstvom pevovodje Aleša Fariča, recitatorja Lara in Tim Kolenko ter harmonikar Maks Jeran. S simboličnim
prerezom traku so župan Toni Dragar, predsednica KS Dob Marija Ravnika in predsednik Turistično rekreativnega društva Turnše - Češenik Jani
Jeraj cesto predali svojemu namenu.
Tako se je krajanom Turnš uresničila
dolgoletna želja, da se cesto skozi naselje uredi v smeri modernizacije in
zagotavljanja večje varnosti cestnega
prometa v kraju.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek
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Fotonatečaj Pomlad je postregel kar z dvema
nagrajencema

Občine združile moči
za oživitev tržnic

Konec maja se je zaključil prvi del javnega natečaja Fotografija letnega časa –
VisitDomžale.

V občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš,
Vodice in Trzin se bodo tržnice okrepile z dodatnimi
stojnicami, ki bodo razširile ponudbo prodajalcev in
spodbujale kroženje ponudnikov na tržnicah v različnih
občinah.

Cilj natečaja je pridobitev kvalitetnih
in estetsko privlačnih promocijskih
fotografij s tematiko iz okolja in dejavnosti v občini Domžale in uveljavljanju domžalskih fotografov skozi
izdelane promocijske materiale.
Pred nekaj dnevi se je sestala komisija in pregledala fotografije, ki so
prispele na naslov fotografija@domzale.si. Ker fotografij, ki so ustrezale
pogojem, navedenim v razpisu, ni bilo
prav veliko, smo se odločili, da podelimo le prvo in drugo nagrado. Najbolj
nas je prepričala fotografija Kuža in
knjigobežnica, avtorice Tanite Fabjan
Demšar. Drugo nagrado je prejela fotografija Kamniška Bistrica, avtorja
Igorja Fabjana. Izbiro strokovne komisije je potrdil tudi župan Občine Domžale Toni Dragar.
Nagrajencema čestitamo, vas pa
vabimo, da se v teh počitniških mesecih sprehodite tudi po naših krajih, v
fotografski objektiv ujamete lepe trenutke in nam jih pošljete. Več o pogojih sodelovanja si lahko preberete na:
http://domzale.si/razpis/126875.

Oživitev tržnic je namenjena povečanju
ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu
zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v
primerjavi z izdelki multinacionalk. Vodilni partner projekta je Občina Medvode. Ostali partnerji so občine Domžale,
Vodice, Mengeš, Trzin in Komenda.
Projekt se izvaja znotraj lokalne
akcijske skupine (LAS) Za mesto in
vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada – Evropa investira v podeželje. Skupna vrednost
projekta znaša 110.432,09 evra.

Obenem vse občanke in občane obveščamo, da se zaradi vse pogostejšega vandalizma spreminja režim uporabe tržnega in prireditvenega prostora v Domžalah. Zadrževanje in zbiranje na tržnem in prireditvenem prostoru izven obratovalnega časa, ki je
sicer od torka do sobote od 8. do 17.
ure, ni dovoljeno. Na to bodo opozarjale tudi table ob vhodu na tržni in prireditveni prostor. Izven obratovalnega
časa bo območje varovano.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Jure Gubanc

Tanita Fabjan Demšar, Kuža in knjigobežnica

Urad župana, Občina Domžale

Igor Fabjan, Kamniška Bistrica

Tržni prostor Domžale

28. seja Občinskega sveta Občine Domžale
V četrtek, 21. junija 2018, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 28. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil župan Toni Dragar.
Po ugotovljeni navzočnosti so člani
Občinskega sveta sprejeli zapisnik 27.
seje z dne, 19. aprila 2018, ter nasled
nji dnevni red:
1. Volitve in imenovanja
• Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Domžale
• Sklep o imenovanju novega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Center za zaščito in
reševanje Domžale
2. Obravnava in sprejem določitve
vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
3. Obravnava in sprejem Sklepa o
določitvi višine turistične in promocijske takse za območje Občine
Domžale – skrajšani postopek
4. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembi Odloka o proračunu
Občine Domžale za leto 2018 –
skrajšani postopek
5. Obravnava in sprejem Sklepa o
načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
6. Obravnava in sprejem Sklepa o
sofinanciranju začasnega spremljevalca učencu s posebnimi
potrebami
7. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine
Domžale – skrajšani postopek
8. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja
D21/1 »Športni park – sever« –
druga obravnava
9. Obravnava in sprejem Investicijskega programa za obnovo kopališča Domžale – skrajšani postopek

za leto 2018. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto
2018. Občinski svet Občine Domžale je
potrdil Načrt razvojnih programov za
obdobje od 2018 do 2021.
5. Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Sklep o načrtu ravnanja s
stvarnim premoženjem občine. Občinski svet Občine Domžale je sprejel
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

10. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja »Preserje
ob Bistrici« – prva obravnava
11. Obravnava in sprejem Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje D29/1
»Brinje 1« – prva obravnava
12. Obravnava in sprejem delovne
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017
13. Obravnava in sprejem analize
izvedenih razpisov športnih in rekreativnih programov v letu 2018
14. Vprašanja, pobude in predlogi
1. Volitve in imenovanja
• Občinski svet Občine Domžale je za člana Občinskega sveta
Občine Domžale za preostanek
mandatne dobe imenoval Mateja
Primožiča (LTD – Toni Dragar –
Lista za vse generacije).
• Občinski svet Občine Domžale je
za novo predstavnico uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svetu Javnega zavoda Center

za zaščito in reševanje Domžale
imenoval Marjetko Kristan.
2. Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Sklep o sprejemu določitve
vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2019. Vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2019
znaša 0,00158 evra. Vrednost točke
za izračun nadomestila za uporabo
nezazidanega stavbnega zemljišča za
leto 2019 znaša 0,10298 evra. Sklepa
se uporabljata od 1. 1. 2019 dalje.
3. Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Sklep o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale. Ne glede na sezono se za
celotno območje občine Domžale določi: turistična taksa v višini 1,20 evra
na osebo na dan in promocijska taksa v
višini 0,30 evra na osebo na dan.
4. Občinski svet Občine Domžale je
sprejel amandma k Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale

6. Občinski svet Občine Domžale je odobril sofinanciranje začasnega spremljevalca učenki Maši Tratar, in sicer dveh
ur dnevno v času pouka, s šolskim letom
2018/2019 dalje, vendar najdlje do spremembe ravni izobraževanja učenke.
7. Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave
Občine Domžale.
8. Občinski svet Občine Domžale je
sprejel amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu območja D21/1
»Športni park – sever«. Občinski svet
Občine Domžale je sprejel Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu območja D 21/1
»Športni park – sever«.
9. Občinski svet Občine Domžale je
potrdil Investicijski program »Obnova
Kopališča Domžale«.
10. Občinski svet Občine Domžale
je sprejel Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje ureja-

nja »Preserje ob Bistrici – jug« v prvi
obravnavi in ga posreduje v 60-dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo, ki se zaključi 30. 9. 2018.
11. Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje D29/1
»Brinje 1« v prvi obravnavi in ga posreduje v 60 dnevno javno razgrnitev in
javno obravnavo, ki se zaključi 30. 9.
2018. Občinski svet Občine Domžale je
zadolžil župana, da do drugega branja
predmetnega odloka v gradivo umesti
dva rondoja (križišče Ihanske ceste in
Kopališke ceste ter križišče Kopališke
ceste in Krumperške ulice) in ju finančno ovrednoti v programu opremljanja.
12. Občinski svet Občine Domžale
je sprejel Sklep o sprejemu delovne
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu za leto 2017.
13. Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Sklep o sprejemu analize izvedenih razpisov športnih in rekreativnih programov v letu 2018.
14. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Alenka Resinovič Reza
(Lista Reza), Marija Doroteja Grmek
(SDS), mag. Tomaž Deželak (SDS), in
Lidija Ambrož Marčun (SMC).
Vse pobude, predloge in vprašanja
lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav
tako lahko na občinski spletni strani
poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek
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ČEBELE SO ME NAUČILE BISTVENIH
STVARI O ŽIVLJENJU
NIKA PENGAL, ČEBELARKA

Nika Pengal je mlada čebelarka, ki se je odločila, da bo skupaj s čebelami in njihovimi izdelki skušala živeti in preživeti.
prizadevanj postal svetovni dan
čebel. Prepoznavna in izjemna
zamisel, na katero smo lahko
ponosni, saj je datum posvečen
spominu na pionirja slovenskega
čebelarstva Antona Janšo. Dan,
namenjen ohranitvi te ogrožene
vrste in posredno ohranitvi
našega planeta. Zakaj vse so
pomembne čebele?
Svetovni dan čebel za Slovenijo
pomeni velik dosežek in hkrati
obveznost varovanja čebel in drugih opraševalcev, ki zagotavljajo
biotsko raznovrstnost in boj proti
svetovni lakoti. Večina čebele povezuje le s pridelavo medu in drugih
čebeljih pridelkov, redki pa pomislijo tudi na opraševanje rastlin, ki
bi brez čebel izginile. Ena tretjina
hrane je popolnoma odvisna od
opraševanja čebel! Dvajseti maj je
dan, ki je namenjen čebelam, da
bodo lahko preživele, da bomo preživeli mi, ljudje.

Cveta Zalokar
Foto: osebni arhiv Nike Pengal

Z

a pogovor je v teh pomladanskih dneh komaj našla
čas, saj je sezona dela s
čebelami, ki traja le nekaj
mesecev, na višku. Zjutraj je bil
najprimernejši čas, potem je z njimi
že hitela na pašo. Lani je bila prva
zmagovalka projekta Startaj Domžale, letos je veliko časa in energije
namenila projektu domžalske Čebelarske poti. Drobcena, marljiva in
iznajdljiva je podobna čebelam, ki
so njene prijateljice in vzornice.

Po študiju kulturne dediščine na
Primorski univerzi ste se odločili,
da bo vaša prihodnost povezana s
čebelami. Je lahko čebelarstvo del
slovenske kulturne dediščine?
Čebelarstvo je ena glavnih kmetijskih dejavnosti. K temu je največ
pripomogel Anton Janša (1734–1773),
ki je na Dunaju poučeval čebelarstvo. Po njegovi smrti je cesarica
Marija Terezija odločila, da se
morajo vsi učiti čebelarjenja. Panji
kranjiči so bili podobni drevesnim
duplom, čebelarjenje težko in zamudno, tako da je Anton Žnidaršič
(1874–1947) skonstruiral AŽ panj, ki
je danes pri nas najbolj razširjen.
Tako kot kranjiči so tudi ti panji
zloženi eden poleg drugega, v vrstah, kar daje naši kulturni krajini
značilno podobo. V drugi polovici
19. stoletja se je pri nas razvila umetnost poslikave panjskih končnic,
kar predstavlja pomembno umetnostno-zgodovinsko dediščino. Nanje
so slikali prizore iz Svetega pisma,
ljudskih zgodb in vsakdanjega življenja. Smo narod čebelarjev in to
je del naše narodne identitete.
Kdo vas je navdušil za
čebelarjenje?
Vedno me je zanimalo vse, kar je povezano z zdravim načinom življenja,
fizično aktivnostjo in dejavnostmi,
ki ljudi povezujejo in družijo. Pred
leti sem v zimskem času pomagala
čebelarju žičiti okvirje za sate in
obnavljati stare panje. Neizbežno je
bilo, da sem spomladi stopila z njim
še v čebelnjak in se vpisala na tečaj
za čebelarja začetnika. Kmalu sem
vse svoje prihranke vložila v nakup
svoje opreme za čebelarjenje, zabojnik za prevoz čebel, panje in seveda
čebelje družine.
Med 1000 Slovenci jih pet čebelari.
Pred leti je bil eden ključnih
problemov slovenskih čebelarjev
visoka povprečna starost, med
čebelarji je bilo malo žensk.
Kakšno je trenutno stanje?
Slovenija je država, ki ima največ
čebelarjev na prebivalca. Povprečno
starost čebelarjev lahko povežemo
s posameznikovo upokojitvijo. Čebelarjenje zahteva veliko pozornosti
in doslednosti, saj je treba čebelje
družine pregledovati na osem dni.
Povprečna starost čebelarjev se niža.
Veliko je mladih, ki ne dobijo službe
in se čebelarjenja lotijo z razširitvijo
družinske tradicije, z namenom, da
bi si ustvarili službo. Moja pot je bila
malenkost drugačna, saj sem v tem
edina v družini in vse delam sama.

Svetovni dan čebel
za Slovenijo pomeni
velik dosežek in
hkrati obveznost
varovanja čebel in
drugih opraševalcev,
ki zagotavljajo biotsko
raznovrstnost in
boj proti svetovni
lakoti. Večina čebele
povezuje le s pridelavo
medu in drugih
čebeljih pridelkov,
redki pa pomislijo tudi
na opraševanje rastlin,
ki bi brez čebel izginile.
Ena tretjina hrane je
popolnoma odvisna
od opraševanja čebel!
Dvajseti maj je dan, ki
je namenjen čebelam,
da bodo lahko
preživele, da bomo
preživeli mi, ljudje.

Kot mlada ženska sem bila vedno
lepo sprejeta med čebelarskimi
kolegi.
Doma ste na Viru in žal ne morete
imeti čebelnjaka na svojem
vrtu. Kako torej poteka vaše
čebelarjenje?
Živim pri starših v hiši, ki nima
dovolj vrta, da lahko postavila pravi
slovenski čebelnjak. Tu imam le 10
rezervnih čebeljih družin. Moje čebelarstvo raste z vsakim letom. Začela sem z osmimi panji, zdaj pa jih
imam že 30. Imam prevozne enote,
vozim jih na različne konce Slovenije, z namenom pridobiti različne
vrste medu.
V poslovnem smislu je bil za vas
prelomen projekt Štartaj Domžale.
Poklicnih čebelarjev ni prav veliko,
večina je ljubiteljev. V katero smer
bo vodila vaša poslovna pot?
V prvi vrsti sem čebelarka – apiterapevtka. Bila sem edina, ki se
je prijavila na Štartaj Domžale in
se javno izpostavila. Ko sem bila
razglašena za zmagovalko, sem bila
presenečena in ganjena, da je komisija podprla prav čebele. Slovenci
smo res čebelarski narod, to se kaže
povsod! V poslovnem smislu se
ukvarjam z apiterapijo, čebelarim
pa še vedno ljubiteljsko, saj kot poklicna čebelarka potrebujem še vsaj
100 čebeljih družin. Moja poslovna
pot je usmerjena v izobraževanje,
informiranje ljudi o pomenu čebel
in apiterapije.
Slovenci pojemo le okoli 1 kg
medu na leto in ga pridelamo le
polovico glede na potrebe. Med in
drugi čebelji izdelki (cvetni prah,
propolis, matični mleček…) so
tudi vir zdravja in antioksidantov.
Zdravilni so tudi čebelji piki …
Znamo dovolj ceniti to bogastvo?

Čebelji pridelki so zdravje v malem.
Sestavine v njih so koncentrirane,
že v majhnih količinah zdravilno
in zaščitno delujejo na nas. Vse
več znanstvenih raziskav dokazuje
koristnost, kar je ključnega pomena
za zaupanje v ta način zdravljenja.
Latinsko apis pomeni čebela, therapia pa zdravljenje, iz tega izhaja
zdravljenje s čebelami in čebeljimi
pridelki. Apiterapija ima vedno
več privržencev in izvajalcev, saj
uradna medicina po svetu priznava
njene zdravilne učinke. Koristi čebeljih pridelkov priznavajo prav vsa
tradicionalna zdravilstva po svetu.
Apiterapija ne ustvarja odvisnosti
od izdelka kot farmacevtska sredstva in – ne škoduje. Z apiterapijo
pomagamo tako, da olajšamo delovanje farmakološkim sredstvom z
dvigom telesne odpornosti.
Katere izdelke ponujate pod
blagovno znamko Gospodična
Medična in kje jih lahko domačini
kupijo?
Gospodična Medična je nastala po
zmagi na Štartaj Domžale. Z imenom sem poimenovala tudi svoje
čebelarstvo. Blagovna znamka je
usmerjena v apiterapijo. V okviru
Gospodične Medične izvajam tudi
razstrupljevalno masažo z medom.
Je znamka, povezana z dejavnostjo
svetovanja, izobraževanja, turističnega vodenja, povezovanja in informiranja glede terapevtske uporabe
čebeljih pridelkov. Kot čebelarka pa
prodajam primarne čebelje pridelke, kot so med, sveži cvetni prah,
matični mleček, propolis, vosek. Po
zmagi na Štartaj Domžale sem poleg
mentoriranja dobila v uporabo prostor v stavbi Območne obrtne zbornice na Viru pri Domžalah.
Dvajseti maj je prav na pobudo
slovenskih čebelarjev po treh letih

Onesnaženo okolje, podnebne
spremembe, škodljivost uporabe
fitofarmacevtskih sredstev v
intenzivnem kmetovanju, bolezni
… Čebele so danes ogrožene in
marsikje so že izumrle. Kaj njih in
posredno tudi nas lahko reši?
Pojav izginjanja opraševalcev je že
dalj časa prisoten v svetu. Negativni dejavniki okolja povzročajo
izginjanje čebel. Predvsem intenzivno kmetijstvo. Čebelam lahko
pomagamo tako, da jim zagotovimo
več hrane – medovite rastline, ki
jih zasadimo na vrtovih ali v cvetličnih loncih na okenskih policah.
Čebelam primanjkuje rastlin, na
katerih bi našle cvetni prah, nektar
ali mano. Vedno bolj primanjkuje
cvetlične paše, saj se prepogosto
kosi travnike, ki postajajo monokulturni in necvetoči. In pesticidi
– fitofarmacevtska sredstva (FFS),
ki se uporabljajo na kmetijskih
površinah kot zaščitna sredstva.
Ko čebele obiskujejo rastline, ki so
bile tretirane s FFS, je od njihove
koncentracije odvisno, ali bodo
takoj umrle ali pa bodo prej nabrani okuženi nektar in cvetni prah
prinesle v panj in s tem okužile
še ostale čebele ali čebeljo zalego.
Apeliram na vse, ki se ukvarjajo s
kmetijstvom, naj omejijo, če ne popolnoma opustijo uporabo FFS, saj
umiranje čebel pomeni tudi umiranje človeštva!
V kakšnem stanju je čebela v
domžalskem okolju? Je dovolj
medonosnih rastlin?
V našem kraju se ozaveščenost o
čebeli in njenem pomenu za okolje
in človeka dviguje na zadovoljivo
raven. Smo na pravi poti. Čebelarji
v Domžalah smo precej aktivni pri
ozaveščanju prebivalstva o pomenu čebel, pojavljamo se na tržnici,
vodimo pogovore, nastopamo v
Knjižnici Domžale z razstavami in
predavanji ter informiramo šolsko
mladino na prijeten, sladek način –
z medenim zajtrkom. Pohvale tudi
Centru za mlade in z njihove strani
spodbujanje zasaditve medovitih
rastlin!
Kaj bi svetovali in sporočili
vrtičkarjem, ki bi morali
tudi misliti na čebele, saj jim
oprašujejo vrtnine?
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Spodbudila bi jih k saditvi medovitih rastlin, ki čebelam nudijo hrano.
S tem bo vrt lepši, barvit, dišeč,
čebele pa bodo v njem poskrbele
tudi za opraševanje drugih rastlin.
V imenu čebel bi jih prosila, naj
ne uporabljajo FFS! Na spletu in v
literaturi je veliko napisanega na
temo sonaravnega in ekološkega
vrtnarjenja, kamor spada predvsem
kombiniranje rastlin med seboj,
da čim bolje uspevajo, in zatiranje
škodljivcev z naravnimi sredstvi, ki
jih lahko vsak pripravi doma. Zavedajmo se, da kar škoduje čebelam,
škoduje tudi nam.
Ste med najaktivnejšimi člani
Čebelarskega društva Domžale.
Katere so vaše glavne prioritete in
naloge pri delovanju?
Predvsem izobraževanje in usposabljanje čebelarjev ter organizirano
zdravstveno varstvo čebel. Društvo
skrbi za ohranjanje čistosti avtohtone kranjske sivke in si prizadeva
ohranjati dediščino čebelarstva.
Zavzema se za promocijo čebelarstva in seznanjanje potrošnikov o
kakovosti in neoporečnosti čebeljih
pridelkov prek predavanj, razstav,
okroglih miz in podobnih dogodkov.
Že vrsto let sodelujemo ob Dnevu
odprtih vrat slovenskih čebelarjev
in pri organizaciji tradicionalnega
slovenskega zajtrka. Društvo sodeluje tudi na prostovoljnih okoljskih
akcijah v krajevnih skupnostih, saj
je pomembno, da so naše čebele v
čistem okolju.
Naša občina se trudi biti
čebelam prijazna. Kaj vse je bilo
narejenega v zadnjem času?
Občina čebelarstvo že dalj časa
podpira. Imamo ogromno posajenih medovitih dreves. V imenu
Čebelarskega društva Domžale se
zahvaljujem za dodelitev zemljišča
pri CČN Domžale - Kamnik, kjer bo
stal novi društveni čebelnjak. Občina je bila tudi pobudnica pobratenja
čebelarskih društev Domžale in
Krtina - Dob s hrvaškim čebelarskim društvom Koprivnica. Podpira
čebelarsko dejavnost in čebelarski
krožek na osnovni šoli tudi s proračunom, naša srečanja in razstave
v Knjižnici Domžale, kjer letno priredimo čebelarsko debato. Nikakor
pa ne gre pozabiti na postavitev
Čebelarske učne poti, ki povezuje
čebele in ljudi.
Bili ste ena ključnih pri
omenjenem projektu. Kaj bo
ponudila poleg sprehoda?
Nanjo lahko vstopimo na različnih
koncih in izvemo vse o čebelah, čebelarjenju, zgodovini čebelarstva in
opazimo čebelarja pri delu. Namenjena je vsem starostnim skupinam
in njihovemu povezovanju. Nanjo
so vabljeni stari starši z vnuki, družine z otroki, starejši in mladi, ki jih
ta tematika navdušuje in zanima.
Pot je mogoče prehoditi ali prekolesariti, prijazna je tudi invalidom.
Njeno bistvo je, da se seznanimo
z vso biotsko raznovrstnostjo ob
poti, se povežemo z naravo, ki nas
obdaja ter ji namenimo čas in zavedanje, da ni samoumevna. Pot je
opremljena z večjezičnimi tablami s
čebelarsko tematiko in slikami, saj
so dobrodošli tudi tuji obiskovalci
in šolske skupine.

V načrtu je tudi postavitev
in delovanje čebelnjaka za
apiterapijo. Kakšni so njeni
učinki?
Apiterapija je veda in znanost, ki
pomeni zdravljenje s čebelami in
čebeljimi pridelki. Vanjo spadajo
aerosolna terapija – vdihavanje aerosolov iz čebeljega panja, uživanje
čebeljih pridelkov (med, cvetni prah,
propolis, matični mleček, apilarnil,
vosek in čebelji strup), razstrupljevalna masaža z medom ter samo
čebelarjenje. Apiterapija pomaga pri
krepitvi in poživitvi organizma, čiščenju kože, prekrvavljenosti, čiščenju nakopičenih toksinov in težkih
kovin v telesu, krepitvi imunskega
sistema, aktiviranju organizma za
samozdravljenje, deluje sproščujoče
in pomaga pri zmanjševanju kardiovaskularnih motenj, alergijskih
pojavih, revmatskih obolenjih, motnjah prebavnega sistema, težavah
z zanositvijo, zmanjšanju prostate,
kronični utrujenosti, živčnih motnjah, nespečnosti in mnogih drugih bolezenskih stanjih.
Kako lahko povežemo čebelarstvo
in turizem?
Apiturizem je edinstvena potovalna izkušnja, ki povezuje sprostitev,
odkrivanje novih krajev, način življenja in narave ter hkrati izobražuje. Krepi zavest o odgovornosti
do narave. Prikazuje Slovenijo kot
domovino čebelarjev, z bogato kulturo in stoletnimi čebelarskimi praksami. Delovanje in pomen čebel
je možno preslikati na delovanje
in pomen človeka, in njegovo udejanjanje vrednot kot so pripadnost,
organiziranost, delavnost, spoštovanje, harmonija. Apiturizem
vključuje obiske čebelarjev in predstavitve ter pokušino pridelkov. Z
veseljem se tej dejavnosti priključujemo tudi v Domžalah z novim
čebelnjakom.
Kako navdušiti mlade za
čebelarjenje, predvsem pa za
spoštljiv odnos do čebel?
Ljudje smo vizualna bitja z veliko
domišljije. Eden izmed pristopov k
ozaveščanju in navduševanju mladih za čebelarjenje je prav gotovo
umetnost. V tem smislu smo zmagovalci, saj smo si izmislili poslikavo panjskih končnic. Otrokom v
vrtcih in začetnih razredih osnovne šole je tako verjetno najlažje
približati marljive čebelice prav s
tem – s poslikavo panjskih končnic in pa obiskom čebelnjaka. Med
delavnico poslikave, vizualnim
prikazom in okušanjem različnih
vrst medu je skozi igro trebna
opozoriti na pomen čebel. Vse to
bo možno v novem čebelnjaku, ki
bo postavljen v neposredni bližini
CČN ob Kamniški Bistrici, kjer bo
posebej poudarjen tudi odnos do
čistega okolja, revitalizacije in
pomena čebel, ki k temu bistveno
pripomorejo.
Čebelarjenje je zanimiva, a zelo
specifična profesija. Kako vidite
svojo prihodnost?
Čebele so me do zdaj naučile eno
bistvenih stvari v življenju. To je
biti v trenutku. Ko si z njimi, ko delaš z njimi, ni nikakršne možnosti, da bi bil v mislih kje drugje. Si
točno tukaj in zdaj, ne v preteklosti in prihodnosti. Pravzaprav gre
za čisto meditacijo, osredotočenost
na to, kar počneš. Želim iti naprej
s čebelami, skrbeti za njihov obstoj, hkrati pa poglabljati znanje
o apiterapiji. Izobražujem se tudi
v tujini, z namenom razširiti znanje, pridobiti čim več izkušenj. Še
naprej bom izobraževala ljudi o
pomenu čebel in čebeljih pridelkov za človekovo zdravje, v Sloveniji in izven njenih meja širila znanje o naši veliki čebelarski dediščini, ki je tako edinstvena v svetu.
Kakšna je moja prihodnost: lahko
samo ugibam in verjamem, da bo
prava zame. ❒
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GODBA DOMŽALE

“Koncert glasbe iz muzikalov”

20.30 | 5. jul

Po lanskoletnem koncertu filmske glasbe smo veseli, da
se na prvi večer Kina v parku vrača Godba Domžale. Letos
bomo uživali v glasbi iz muzikalov, pod vodstvom Damjana
Tomažina.

PREBUJANJA

21.30 | 5. jul

komična drama / režija: Peter Bratuša / scenarij: Peter Bratuša, Špela
Levičnik Oblak / igrajo: Sebastian Cavazza, Katarina Čas, Saša Pavlin
Stošić, Primož Pirnat, Jure Zrnec, Jana Zupančič, Petja Labovič, Branko
Šturbej / 2017, Slovenija / distribucija: karantanija / 85’ / V postel-

jah šestih protagonistov, ki jih vsakega po svoje zalezuje kriza
srednjih let, bomo spoznavali, da je odraščanje proces, ki se
nikoli ne konča.

TRIJE PLAKATI
PRED MESTOM

21.30 | 6. jul

kriminalna drama / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / režija:
Martin McDonagh / scenarij: Martin McDonagh / igrajo: Frances
McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes, Peter
Dinklage, Caleb Landry Jones, Željko Ivanek / 2017, Velika Britanija,
ZDA / distribucija: Blitz / 115’ / Martin McDonagh (Morilca na

kolektivca) s kot oglje črno tragikomedijo in veličastno Frances McDormand v glavni vlogi zaorje v drobovje “small-town”
Amerike.

JAZ SEM TI

21.30 | 7. jul

komedija / L’un dans l’autre / režija: Bruno Chiche / scenarij: Bruno
Chiche, Nicolas Mercier, Fabrice Roger-Lacan / igrajo: Stephane De
Groodt, Louise Bourgoin, Aure Atika, Ginnie Watson, Jean-Benoît
Ugeux / 2017, Francija / distribucija: 2i film / 85’ / Komedija o paru

prešuštniških zaljubljencev, ki se zamenjata v svojih telesih.
Seveda to povzroči precej zapletov :)

LADY BIRD

21.30 | 12. jul

komična drama / Lady Bird / režija: Greta Gerwig / scenarij: Greta
Gerwig / igrajo: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas
Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith / 2017, ZDA
/ distribucija: Karantanija / 94’ / Samostojni režijski prvenec igr-

alke Grete Gerwig prinaša očarljivo oseben pogled na turbulenten odnos med materjo in najstniško hčerko, na pritiske
odraščanja in resnični pomen tistega, čemur pravimo dom.

BITKA MED SPOLOMA

21.30 | 13. jul

biografska komična drama / Battle of the Sexes / režija: Jonathan
Dayton, Valerie Faris / scenarij: Simon Beaufoy / igrajo: Emma Stone,
Steve Carell, Andrea Riseborough, Natalie Morales, Sarah Silverman,
Bill Pullman, Alan Cumming / 2017, ZDA / 121’ / Resnična zgodba

o teniški tekmi, ki sta jo leta 1973 odigrala takrat najboljša
tenipška igralka na svetu Billie Jean King ter bivši Wimbledonski prvak in serijski falot Bobby Riggs.

DUNKIRK

21.30 | 14. jul

akcijska vojna drama / Dunkirk / režija: Christopher Nolan / scenarij:
Christopher Nolan / igrajo: Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance, Harry Styles, James D’Arcy / 2017, Velika Britanija,
ZDA, Francija, Nizozemska / distribucija: Blitz / 107’ / Ko štiristo tisoč

mož ni moglo domov… je dom prišel k njim. Izvrstna vojna
drama režiserja Christopherja Nolana.

ZADNJI LEDENI LOVCI

21.30 | 19. jul

dokumentarni film / režija: Jure Breceljnik, Rožle Bregar / scenarij: Jure
Breceljnik / 2017, Slovenija / distribucija: Fivia / 72’ / Celovečerni do-

kumentarni film pripoveduje zgodbo o kulturi inuitskih lovcev
vzhodne Grenlandije, ki ji danes, po skoraj 4000 letih obstoja
v neusmiljenem naravnem okolju, grozi izginotje.

ČRNI PANTER

21.30 | 20. jul

akcijski spektakel / Black Panther / režija: Ryan Coogler / scenarij:
Joe Robert Cole, Ryan Coogler, Jack Kirby, Stan Lee / igrajo: Chadwick
Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Jekesai Gurira,
Martin Freeman, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis / 2018,
ZDA / distribucija: 2i film / 134’ / T’Challa (Črni panter) se vrača

v rodno Wakando da bi prevzel prestol, a se sooči s starimi
sovražniki, ki ne ogrožajo le obstoja afriškega kraljestva, ampak celega sveta.

POKLIČI ME
PO SVOJEM IMENU

21.30 | 21. jul

drama / Call Me by Your Name / režija: Luca Guadagnino / scenarij:
James Ivory, André Aciman / igrajo: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois
/ 2017, Italija, Francija, Brazilija, ZDA / distribucija: Con film / 130’ /

Luca Guadagnino (Nemirna obala) se vrača v poletno opojno
in obsijano osrčje obmorske Italije s tenkočutno zgodbo o
odraščanju ter nadvse čutno zgodbo o prvi ljubezni.

SKRITE FIGURE

20.30 | 30. avg

zgodovinska drama / Hidden Figures / režija: Theodore Melfi / scenarij:
Allison Schroeder in Theodore Melfi po knjigi Margot Lee Shetterly /
igrajo: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Mahershala Ali / 2016, ZDA / distribucija: Filmbankmedia / 121’ / Resnična zgodba o treh temnopoltih Nasinih

znanstvenicah, ki so odigrale pomembno vlogo pri programu
izstrelitve prvega Američana v vesolje.

LOGANOVI SREČNEŽI

20.30 | 31. avg

komedija / Logan Lucky / režija: Steven Soderbergh / scenarij: Rebecca Blunt / igrajo: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig,
Katie Holmes, Riley Keough, Hilary Swank / 2017, ZDA / distribucija:
Blitz / 119’ / Steven Soderbergh (Seks, laži in video trakovi,

Oceanovih enajst, dvanajst, trinajst) z napeto in komično
zgodbo o ropu dirkališča na ameriškem jugu.

ČUDO

20.30 | 1. sept

drama / Wonder / režija: Stephen Chbosky / scenarij: Jack Thorne,
Steve Conrad, Stephen Chbosky, po romanu Čudo, R.J. Palacia /
igrajo: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin
/ 2017, ZDA / distribucija: Blitz / 113’ / Filmska priredba istoimen-

skega romana o dečku s hudo deformacijo obraza, ki se prvič
odpravi v redno šolo.

INFO IN SPREMLJEVALNI DOGODKI
Vse projekcije Kina v parku so brezplačne. Na voljo je 200
sedežev, sedežnega reda in rezervacij ni, če želite pa lahko
prinesete tudi svoje lastne stole, ležalnike in piknik odeje!
Češminov park se nahaja ob Plečnikovi ulici v Domžalah.
Parkiranje je omogočeno tik ob parku, na parkirišču OŠ
Domžale in pri stanovanjskem naselju Bistra. V parku je odprta tudi filmska kavarna, ki bo na dneve projekcij obratovala do
01:00 ure. V slučaju slabega vremena se projekcija prestavi
v Mestni kino Domžale (Ljubljanska 61), če pa bo projekcijo
prekinil dež, bomo film isti konec tedna v nedeljo predvajali v
Mestnem kinu Domžale.

USTVARJALNA FILMSKA STOJNICA
vsak petek v času Kina v Parku | 19.00 do 21.00, ob pavilionu v Češminovem parku | ustvarjali bomo “stop motion”
filme, pikselirali in se igrali z optičnimi igračami

SEJEM PLAKATOV

19.00 | 12. jul

12. julij od 19.00 do začetka projekcije | poleti v Mestnem
kinu Domžale počistimo arhiv filmskih plakatov in jih damo
brezplačno na voljo ljubiteljem filmov - in seveda: kdor prvi
pride, prvi melje!!! :)
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KAKŠNI SO PROBLEMI INVALIDOV?
Medobčinsko društvo invalidov Domžale z drobtinicami, ki jih ima na voljo, poskuša za invalide narediti največ, kar se da.
Ohranjevanje zdravja in drugi
rehabilitacijski programi

Miha Ulčar
Foto: MDI Domžale

E

na izmed stvari, s katero se
moramo kot družba soočati,
je tudi problematika invalidov. Kot polnopravni državljani imajo invalidi enake pravice in
so upravičeni do dostojanstva, enakega obravnavanja, samostojnega
življenja in popolnega sodelovanja v
družbi. Omenjena pravica je zapisana v ustavi.

Realno stanje daleč od
zapisanega v ustavi

Analiza stanja v obdobju 2010–2014,
ki jo je opravila Zveza delovnih invalidov Slovenije, kaže, da je realno stanje daleč od tistega, kar je zapisano v
ustavi. Kot ključni problem z vidika
okolja so v analizi stanja izpostavili
pomanjkljivo ali neustrezno zakonodajo ter premalo politične volje na
posameznih področjih invalidskega
varstva. Po statističnih podatkih o
trgu delovne sile se invalidi srečujejo
z dvakrat višjo brezposelnostjo kot
neinvalidi, poleg tega pa je na tisoče
invalidov izključenih iz trga delovne
sile in zato niso zajeti v statističnih
podatkih o brezposelnosti. Več verjetnosti je, da bodo vir dohodkov invalidov socialni prejemki kot pa plača. Poleg tega je dohodek invalidov
na splošno znatno nižji od dohodka
neinvalidov. Invalidi živijo v nedostopnem okolju in to kljub dejstvu, da
skupaj z drugimi osebami z začasno
zmanjšano gibljivostjo predstavljajo 40 odstotkov prebivalstva. Mnogo
invalidov se nikoli ni udeležilo prostočasnih, kulturnih ali športnih dejavnosti in ni nikoli imelo dostopa do
gledališč, kinematografov, koncertov,
kavarn, restavracij, knjižnic …

Številne invalidske
organizacije se vztrajno trudijo
za boljši položaj invalidov

Kot smo lahko razbrali iz analize stanja položaj delovnih invalidov oziroma invalidov na splošno v Sloveniji in tudi drugod po svetu, gotovo
ni idealen, a številne invalidske or
ganizacije se vztrajno trudijo, da bi
se njihov položaj izboljšal ter jim
njihova oviranost ne bi kratila dostojanstva in temeljnih človekovih
svoboščin. V naši lokalni skupnosti
se s problematiko invalidov aktivno
ukvarja Medobčinsko društvo invalidov Domžale (MDI Domžale), v katerega je po zadnjih podatkih vključenih 1684 invalidov iz občin Domžale,
Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče.
Največ invalidov, prek 1300 prihaja iz
občine Domžale. Povprečna starost
članov je 74 let. Evidenco članstva v
društvu vodijo po kategorijah, iz nje
pa je razvidno, kakšne oblike invalidnosti imajo njihovi člani. Na ta način tudi lažje prilagajajo in usmerjajo
svoje aktivnosti in programe. Tisti, ki
se želijo včlaniti v njihovo društvo,
morajo pri včlanitvi predložiti potrdilo odločbe ZPIZ, da imajo status
delovnega invalida. Letna članarina
pa znaša 10 evrov.
Interese svojih članov, pomoč in
razne aktivnosti MDI Domžale pelje
že 43 let. Kot smo že vajeni pri različnih drugih organizacijah, se tudi
to društvo sooča s finančnimi in kadrovskimi težavami. Kljub temu pa v

Letošnjega programa za ohranjanja zdravja v Radencih se je udeležilo 40 invalidov.

največji moči iz tistih drobtinic, ki jih
imajo na voljo, naredijo kar se da največ v zadovoljstvo svojih članov, ki
jim skrb in pomoč društva pomenita
izredno veliko. Društvo izvaja posebne socialne programe za pomoč invalidom, potem so tu še razne pomoči
pri vsakdanjih opravilih (nudenje
prevozov po nakupih, k zdravniku,
po opravkih …), pomoč pri nudenju
informacij in pravnih vprašanjih,
skrb za rekreacijo in oblike druženja,
obiski invalidov na domu, v domovih
za ostarele in bolnišnicah. Mnogo invalidov je tudi osamljenih, potrebujejo pogovor in bližino sočloveka.

tate tudi svetovali in jih usmerili v
zdravstvene ustanove. V društvu so
obiskali 172 invalidov ob nastanku
invalidnosti, poslabšanju njihovega
zdravstvenega stanja in pri vsakodnevni pomoči pri izvajanju laične
nege. Vsak invalid in član društva,
ki je iskal pomoč ali pa je bila prepoznavna s strani prostovoljca, je dobil
pomoč, pa naj bo to na zdravstvenem,
socialnem ali finančnem področju. V
program je bilo vključenih 1140 invalidov, za vse dejavnosti programa so
v društvu porabili 13.893,49 evra. Za
izvedbo programa so opravili 3749
prostovoljnih ur.

MDI Domžale izvaja dopolnilne
dejavnosti javnih služb, včasih
tudi namesto njih

Zagotavljanje zagovorništva

Vida Perne, predsednica MDI Domžale, nam pove, da njihovo društvo
opravlja številne naloge na področjih
skrbi za zdravje in rehabilitacijo, izobraževanje, usposabljanje, kulturno umetniške dejavnosti, rekreacijo
in šport, informiranje, zagotavljanje
tehničnih pripomočkov ter socialne
varnosti, zagovorništvo in pravno
pomoč ter zaposlovanje invalidov. Da
bi zadovoljili posebne potrebe invalidov, je društvo razvilo številne posebne socialne programe in nekatere
specifične storitve za zadovoljevanje
njihovih potreb. Izvedeni posebni
socialni programi, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, predstavljajo
dopolnitev dejavnosti javnih služb,
včasih tudi namesto njih, in kot samostojno dejavnost društva z namenom, da se lahko invalidi čim bolj
neodvisno in enakopravno vključujejo v življenje in delo, da ne bi bili
diskriminirani.

Preprečevanje in blaženje
socialnih ter psihičnih posledic

V okviru tega programa invalide obiskujejo na domu, bolnišnicah in domovih starejših občanov. S takšnimi
stiki lažje prepoznajo njihove probleme in potrebe. Pri tem ugotavljajo, da
se vedno več invalidov srečuje z zdravstvenimi težavami, osamljenostjo,
nesposobnostjo skrbeti sami zase
in plačevanja osnovnih življenjskih
potreb. V lanskem letu so finančno
ogroženim invalidom razdelili 246
prehranskih paketov. Velik del izdelkov jim je podarila Anina zvezdica,
nekaj pa so jih še dokupili. Vloge za
socialno pomoč je vložilo 41 invalidov in so bili vsi upravičeni do finančnih sredstev, ki so jih razdelil po
pravilniku o delitvi socialnih pomoči (3670 evrov). V času okrevanja so
30 invalidom omogočili topel obrok.
V okviru tega programa so obiskali
tudi 49 invalidov ob njihovih okroglih obletnicah in jih razveselili s
praktičnim darilom. Na meritve RR,
P, KS, Hol, TG je prišlo 222 invalidov,
v društvu pa so jim glede na rezul-

Invalidi so danes vedno bolj odrinjeni od družbenega dogajanja, zato se
mnogokrat znajdejo v brezizhodni
situaciji. Ne vedo, kam se obrniti, ko
nastanejo problemi in težave po nastanku invalidnosti ali poslabšanju
zdravstvenega in socialnega stanja.
V ta program je bilo lani vključenih
42 invalidov. Da so lahko rešili svoje
probleme in potrebe, so jih prostovoljci MDI Domžale spremljali in zagovarjali v različnih institucijah (UKC
Ljubljana, DSO Domžale + Mengeš,
CSD Domžale in ZPIZ). Prostovoljci
so pri tem programu opravili 432 prostovoljnih ur.

Informativna dejavnost

Informativna dejavnost je v tem društvu razvita že od ustanovitve. Prostovoljci so obiskali 1212 invalidov in 466
ostalih članov ob začetku novega leta.
Vsi člani društva so prejeli letni koledar, na katerem so bile napisane vse
dejavnosti, ki se izvajajo na društvu
za dobrobit invalidov. O delu in življenju invalidov so informirali širšo
javnost v CD v Ljubljani na Festivalu
za tretje življenjsko obdboje, kjer je
sodelovalo 13 invalidov.
Ob prazniku invalidov so obiskali 1212 invalidov in jih seznanili o dejavnostih, ki bodo potekale ob prazniku in srečanju v športni dvorani.
Člane društva so informirali s prispevki o članih društva in izvedenih
dejavnostih v občinskih glasilih, og
lasni deski na društvu in v času uradnih ur v poslovnih prostorih društ
va. V posebni socialni program je
bilo vključenih 1892 invalidov, pro
stovoljci so za ta program naredili
3996 prostovoljnih ur.

Usposabljanje za aktivno
življenje in delo

Na društvu so izvajali izobraževanje
in usposabljanje pri psihofizičnih
aktivnostih in kreativnih skupinah.
Invalidi so pridobili znanje za izboljšanje zdravstvenega in socialnega
stanja. Naučili so se izvajati vsakodnevna opravila na lažji in vsakemu
invalidu sprejemljiv način. V program
je bilo vključenih 119 invalidov.

Program je obsegal rehabilitacijo invalidov po nastali invalidnosti in za izboljšanje zdravstvenega stanja v različnih naravnih in klimatskih zdraviliščih. Na društvu je bila organizirana
prilagojena psihofizična rehabilitacija
invalidom. Invalidom in ostalim članom so omogočili 809 cenejših kart za
kopanje v Termah Snovik v vrednosti
3121,50 evra. Že osemnajstič so omogočili okrevanje težkim in socialno
ogroženim invalidom in njihovim
spremljevalcem. Sofinancirali so okrevanje 31 težkim in socialno ogroženim
invalidov v termah Radencih v višini
3197,94 evra. Poleg tega so večkrat izvedli program okrevanja v različnih
drugih zdraviliščih, skupaj pa je bilo v

obiske razstav, kulturnih dogodkov …
V okviru društva deluje tudi ženski
pevski zbor. V program kulture in
družbenih dejavnosti je bilo vključenih 232 članov, za izvedbo pa so porabili 2567,20 evra in opravili 315 prostovoljnih ur.

Prostovoljci v MDI Domžale v
letu 2017 opravili 15.360 ur

Po besedah Vide Perne je društvo v
letu 2017 za delovanje opravilo 2416
prostovoljnih ur, za posebne socialne programe 12.944 ur, skupaj je bilo
opravljenih 15.360 prostovoljnih ur.
Vsi prostovoljci so se trudili, da bi izboljšali kvaliteto življenja invalidov.
Si pa v društvu želijo, da bi se jim
pridružili novi prostovoljci. Trenutno
je v delo društva na prostovoljni ravni
vključenih 17 prostovoljcev, kar je glede na število članov izredno majhna
številka, zato je breme na vključenih
prostovoljcih toliko večje.

Želijo si pravičnejšega
sofinanciranja programov

Ženska ekipa MDI Domžale je bila letos
na državnem prvenstvu v balinanju tretja.

ta program vključenih 1377 članov. Za
izvedbo so porabili 11.668,76 evra in
naredili 2882 prostovoljnih ur.

Rekreacija in šport

Program je nudil invalidom športne
dejavnosti, kot so balinanje, kegljanje, pikado, streljanje, plavanje in
psihofizična rekreacija. Na ta način so
dosegli boljšo psihofizično kondicijo,
ohranili zdravje oziroma ga izboljšali. Tako so postali samostojnejši pri
izvajanju osnovnih življenjskih aktivnostih. V vseh športnih dejavnostih
so zelo uspešni, saj so domov prinesli
medalje in pokale. Moška ekipa v balinanju je lani na državnem prvenstvu
zasedla tretje mesto in prejela tudi občinsko priznanje za doseženi rezultat.
Skupno je bilo v program športa vključenih 76 invalidov. Za najem balinišča,
športne rekvizite in opremo športnikov so v društvu porabili 4605,14 evra
in naredili 1176 prostovoljnih ur. V
letošnjem letu pa je tretje mesto na državnem prvenstvu v balinanju osvojila ženska ekipa.

Dnevni centri in skupinski
pogovori

Z nastankom invalidnosti in osamljenosti zaradi invalidnosti, invalid
ne ve, ne kam ne kako naprej. Na
društvu so izvajali ustvarjalne delavnice, na katerih so invalidi lahko
prepoznali svoje skrite talente in jih
izpopolnjevali. Tako so pridobili na
samozavesti in socializaciji v ožjem
in širšem okolju. Zaradi izoliranosti
in odrinjenosti od okolja so imeli klepetalnice, na katerih so se pogovarjali
in drug drugemu svetovali, kako premagati invalidnost in rešiti probleme,
ki se pojavijo v vsakdanjem življenju.
V posebni socialni program je bilo
vključenih 41 članov, za izvedbo so
porabili 855,36 evra in naredili 252
prostovoljnih ur.

Kulturna in družbena dejavnost

Za izboljšanje kvalitete življenja je društvo izvedlo različne aktivnosti – izlete,

Prav tako se v društvu soočajo s finančnimi težavami. V lanskem letu
so imeli 65.326 evrov prihodkov, od
tega je bila donacija FIHO v višini
6838 evrov, donacije iz občinskih pro
računov 16.408 evrov, občine 16.081
evrov, donacije 16.194 evrov, članarine 21.505 evrov in še nekaj drugih
prihodkov. Največji delež prihodkov
predstavljata sofinanciranje občin 24,6
odstotka, od tega največ prispeva
Občina Domžale, in članarine članov
društva 32,9 odstotka (letna članarina je 10 evrov). Za posebne socialne
program so v lani namenili 34.526
evrov, za delovanje društva pa 30.656
evrov (stroški prostorov, materialni
stroški ...).
V MDI Domžale izpostavijo tudi
problematiko financiranja s strani
Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij (FIHO).
Čeprav vsako leto oddajo vlogo za
sofinanciranje njihovih programov,
je ta ne obravnava, ampak sofinancira programe samo na nacionalni
ravni. Tako sredstva dobi Zveza delovnih invalidov Slovenije, ta pa jih
v nadaljevanju med svoje člane razdeli po nekem solidarnostnem ključu. Pri tem zveza ne upošteva število
članstva in dejstva, da so stroški izvajanja programov društev z večjim
številom članov večji, kot pri tistih
z manjšim številom članov. Tako pri
sofinanciranju programov invalidov
na posameznega člana MDI Domžale
kot največje društvo v zvezi dobi 2,5
evra, neko društvo z veliko manjšim
številom članov pa tudi 250 evrov
na člana. Trenutno MDI Domžale
pri FIHO spodbija sporno zakonitost
odločbe v zvezi s podeljevanjem finančnih sredstev. Prav tako so nam
na MDI Domžale povedali, da so na
Občino Domžale podali pobudo za
dopolnitev obstoječega pravilnika za
vrednotenje družbenih, socialnih in
humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna. V obstoječi pravilnik
bi bilo nujno potrebno vnesti merila
in pogoje za razdeljevanje finančnih
sredstev na razpisu. Vendar zaenkrat
odziva na njihov predlog dopolnitve
pravilnika, ki so ga posredovali na
Občino Domžale, še ni bilo.
Problemi, s katerimi se srečujejo
invalidi, so jasni in znani. MDI Domžale se s prostovoljci in z izvajanjem
programov trudi olajšati vsakodnevne tegobe invalidov, kar jim kljub
majhnemu društvenemu proračunu
in z drobtinicami iz naslova javnih
sredstev, kar dobro uspeva. V zadovoljstvo invalidov, kar je najbolj pomembno. ❒
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Med dobitniki priznanj Naša Slovenija
tudi Matjaž Brojan
Kultura-natura Slovenija je gibanje za
ohranjanje ter uveljavljanje slovenske
kulturne in naravne dediščine. Že vrsto let to področje celovito spremlja
in za zgledne dosežke pri ohranjanju
in uveljavljanju slovenske kulturne

Pomembnejše področje njegovega dela je zbiranje gradiva, saj je zbral
neverjetno količino zapisov, dokumentov in predmetov o nekdanjih časih, še zlasti na Domžalskem. Njegova zbirka obsega celotno bibliografi-

V obrazložitvi so spomnili tudi na
njegovo darilo KS Ihan, zapuščino 38
knjig in druge dokumentacije o njihovem sokrajanu, jezikoslovcu dr. Antonu Brezniku ter sodelovanju pri postavitvi njegove zbirke, omenili pa

jo Domžal: publikacije, brošure in zloženke, marsikatero je pomagal tudi
oblikovati, hrani predmete, povezane
z radijem, zbirke zvoncev, sekir, kovaške opreme, svetil in še marsičesa,
kar smo lahko občudovali na različnih
razstavah po Sloveniji.
Pozabili niso niti na njegov književni opus, povezan z Domžalami:
Domžalska bančna leta, Stoletna sokolska športna sled, 80 let nogometa v Domžalah, Katarina iz domžalskega spomina, Počivajoči domžalski
spomin, Domžalci in njihov čas. Posebej pomembna je njegova Slamnata sled Domžal, s katero za zdajšnje,
predvsem pa bodoče rodove ohranja
kulturno dediščino, povezano s slamnikarstvom, njegovo zgodovino, obsegom slamnikarske obrti in industrije na Domžalskem, ponazori tehnike
pletenja kit, šivanja slamnikov ... Posebej dragoceno je njegovo sodelovanje pri postavitvi muzejske zbirke slamnikarstva, ki bi jo bilo brez sodelovanja Matjaža Brojana nemogoče postaviti v okvir delovanja Slamnikarskega muzeja v Domžalah. V njegovih temeljih je tako po vsebini kot po
razstavljenih gradivih in predmetih
vgrajena izjemno bogata in dragocena
zbirka narodopisnega in drugega gradiva, ki ga je Matjaž Brojan, ki s Slamnikarskim muzejem uspešno sodeluje še danes, zbiral vse življenje z namenom ohranitve tega pomembnega
dela zgodovine občine, ki jo avtor še
vedno nadgrajuje.

so tudi, da je znan kot odličen rezbar
(Prešernovi verzi Zdravljice, Brižinski
spomeniki, Rateški in Stiški rokopisi)
ter njegova prizadevanja za ohranjanje narave in naravne dediščine.
Vsi prejemniki priznanj so prejeli
grafike Za vasjo akademske slikarke
Dore Plestenjak, predvsem pa tudi iskreno hvaležnost Gibanja Kultura-Natura, ki je zapisalo, da je spet bogatejši za nabor dragocenih ljudi, ustanov,
pobud, predvsem pa prepričljivih, živih vsebin iz različnih delov skupnega slovenskega kulturnega prostora,
in ugotovila, da morda pa slovenski
zgodbi le niso pisane samo temne napovedi. Le zakaj, se človek vpraša ob
vsem povedanem, predstavljenem in
nagrajenem. Saj ni treba veliko – le
verjeti je treba vanjo, v našo slovensko zapuščino, sedanjost in prihodnost, in zanjo skupaj, z roko v roki,
tudi kaj dobrega storiti in jo tako ohraniti bodočim rodovom.
Ob njihovih besedah in iskrenih
čestitkah našemu Matjažu Brojanu
pa smo Domžalci, tako nas imenuje,
pa tudi Slovenija, res lahko veseli, da
imamo v svoji sredi človeka, kot je Matjaž. S svojim ustvarjalnim delom in
raziskovanjem zgodovine in kulturne
dediščine našega območja jo ohranja
nam in bodočim rodovom. Pa znamo
njegovo delo dovolj ceniti, ali bomo
za to neverjetno dediščino znali pravo
vrednost postaviti šele v prihodnosti?

Branje je lahko prijeten napor
V Knižnjici Domžale smo v četrtek,
24. maja 2018, s slavnostno prireditvijo zaključili deseto sezono bralnega projekta za odrasle Okusimo
besedo.
Projekt je namenjen spodbujanju in uveljavljanju branja. Z izborom knjig želimo izpostaviti aktivnejši pristop k iskanju in branju kakovostne literature, povezane s poslanstvom promocije branja in bralne kulture. V projekt smo letos uvrstili 97 knjižnih naslovov.
Sodelovalo je 140 bralcev, 118 je
bralno značko zaključilo, v Domžalah 26, v Mengšu 42, v Trzinu 29, v
Moravčah 12 in v Šentvidu devet.
S seznama knjig so bile največkrat brane: Babica vas pozdravlja
in se opravičuje Fredrika Backmana, Alamut Vladimirja Bartola, Vodna vrba Alme M. Karlin, Podobe iz
sanj Ivana Cankarja, To noč sem jo
videl Draga Jančarja, Prepričevanje
Jane Austen, Češnjev cvet Ferija Lainščka, Sonce vzhaja in zahaja Erne-

no življenje dreves Petra Wohllebena
in Velikani Himalaje Vikija Grošlja.
Veliko je bila brana poezija Ferija Lainščka Demoni ljubezni in zbirka Šlagerji, Srečka Kosovela Sonce
na Krasu in Strel v tišino, Svetlane
Makarovič Zima vezilja, zbirka Raj
Neže Maurer in Eros Tanatos Alojza
Gradnika.
Med eseji so bili najbolj brani:
Tek na mestu Renate Salecl, Hvaležnost Oliverja Sacksa, Hvalnica ločitvi Brine Svit in Umetnost razmišljanja Hermana Hesseja.
Prireditev ob zaključku bralnega projekta je ob podelitvi priznanj
in knjižnih nagrad popestril pesnik
in glasbenik Peter Andrej z interpretacijo uglasbene poezije Erike Vouk.
Dragi ljubitelji knjig in branja, še
enkrat hvala za sodelovanje, hvala za vaše utrinke, misli ob prebranih knjigah in vabljeni k sodelovanju tudi v prihodnje.
»Knjiga je čudovita mojstrica preobrazbe, zakladnica zgodb, iz črk po-

sta Hemingwaya, Smisel konca Juliana Barnesa, Balada o Sneguročki
Svetlane Makarovič in Nebesa pod
Pohorjem Toneta Partljiča.
S seznama strokovnih knjig so
bile najbolj brane: Izštekani najstniki in starši, ki štekajo Alberta in Leonide Mrgole, Izviri, ki napajajo življenje s smislom Elisabeth Lukas, Skriv-

rajajoči se svet. V hipu mi pričara nekaj, o čemer nimam pojma in kar presega vsakršno domišljijo. Poleg tega
ji uspe še to, da me spomni na nekatere stvari, kakor da bi šlo zame. Aha,
natanko tako, to poznam!.« (Ilma Rakusa).

Matjaž Brojan med nagrajenci (četrti z desne)

in naravne dediščine posameznikom
in institucijam podeljuje priznanja.
Letos so jih podelili 9. junija, na Razkrižju, kjer je bila gostiteljica Občina
Razkrižje z županom Stankom Ivanušičem. Društvu, posebej pa dobitnikom priznanj so pripravili imeniten
kulturni program z ogledom zanimivosti in znamenitosti tega prijaznega
dela Slovenije ter druženjem.
Sobota v Razkrižju je bila praznična, iskrena, lepa, povedna in navdihujoča. Med prejemniki priznanj je bil
na predlog Kulturnega doma Franca
Bernika Domžale tudi Domžalčan Matjaž Brojan, novinar in publicist, urednik, kulturni delavec, kronist in avtor številnih knjižnih del, zbiratelj in
ljubitelj vsega lepega (rezbar in kipar),
ki je tako v občini Domžale kot širše
veliko prispeval k ohranjanju kulturne in naravne dediščine, predvsem pa
je njegovo dosedanje delo najbolj izrazito vidno v več kot 20 knjižnih izdajah, ki na različne načine ohranjajo
slovensko in tudi domžalsko narodno
in kulturno izročilo.
V obrazložitvi so izpostavili skoraj
50-letno novinarsko delo: kot urednik
občinskega glasila, dopisnik za območje občine Domžale na Radiu Slovenija ter ustvarjalec številnih samostojnih radijskih oddaj za različne medije, v katerih najdemo številne na temo
ohranjanja zgodovinske in naravne,
predvsem pa kulturne dediščine, ki ji
je namenjal skrb vso svojo življenjsko
in delovno pot.

Vera Vojska
Foto: Kultura-Natura Slovenija

Slava Sabol Čuk
Knjižnica Domžale
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V CENTRU ZA MLADE
JULIJA DOGAJA
PONEDELJEK, 2. 7., 18:00-20:00

CZM v parku

Prvi julijski popoldan se bo CZM dogajanje preselilo v Češminov
park. Čakajo vas pilates, grafiti in slackline.
Pilates bo vodila Maša Saksida, inštruktorica

torek, 3. 7., 18:00-20:00

Poletni make-up trendi

Na delavnici ličenja bosta spoznali
najnovejše poletne trende in jih tudi
preizkusili.

sreda, 4. 7., 18:00-20:00

TAROK TURNIR

Vabljeni vsi tarok navdušenci in vsi, ki se igre želite naučiti.

cETRTEK, 5. 7., 18:00-20:00

MAVRIcNE MAJICE

Na ustvarjalni delavnici si
boste lahko izdelali unikatno
majico z mavričnim motivom in
tudi preizkusili tehniko
"neskončni valj".

PONEDELJEK, 9. 7., 18:00-20:00
Okraševanje Placa za mlade

Čas je za poletno okrasitev Placa za mlade!
Ne bomo pozabili niti na poletno osvežitev sladoled!

torek, 10. 7., 19:00-20:00
Pilates v parku

Pridružite se nam na pilatesu v Češminovem parku.
Vodi: Maša Saksida, inštruktorica
pilatesa in maserka

sreda, 11. 7., 18:00-20:00
FRIZERSKA DELAVNICA

Frizerska delavnica poletnih pričesk.

cETRTEK, 12. 7., 18:00-20:00

PING PONG TURNIR

Rad igraš ping pong? Pridruži se nam na
turnirju. Udeležence čaka zabava,
zmagovalce pa še nagrada.

Dogodki so namenjeni med mladim med 15. in
30. letom. Vsi dogodki so brezplačni. Obvezne
predhodne prijave

MEDNARODNE PRILOŽNOSTI ZA MLADE

Te mika tujina? Bi se udeležil mladinske izmenjave ali
kratkoročnega EVS in skupaj s sovrstniki spoznaval različne
kulture in države? Udeležba je brezplačna!

Mladinska izmenjava FORum THEatre Genders Equality,
Thessaloniki, Grčija (september 2018)
Mladinska izmenjava Graffiti exchange makes local
change, Domžale (10.-17. september). Izmenjava
vključije tudi pripravljani obisk med 20. in 22. junijem.
Več informacij najdete na naši spletni strani
ali pa nam pišite na info@czm-domzale.si.
Center za mlade Domžale, Ljubljanska cesta 58, Domžale
040/255-568, 01/722-66-00;
www.czm-domzale.si, info@czm-domzale.si

V Mengšu slovesno odkrili pomnik naše
osamosvojitve
Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo je 26. maja v Mengšu odkrilo pomnik slovenskemu narodu za
upor proti agresorju 1990–1991.
To bo trajen spomin na rojstvo
naše države, na čas, ko se je slovensko ljudstvo uspešno uprlo nadvladi drugega naroda. Obenem je bilo
na mostu razbremenilnika čez Pšato odkrito obeležje, ki nas spominja
na protitankovsko blokado 27. junija 1991.
Osrednji govornik in častni pokrovitelj je bil predsednik RS Borut
Pahor, ki je poudaril izjemno enotnost slovenskega naroda v tistem
času ter voljo in hotenje, da se postavimo zase. Dejal je tudi, naj aktivni udeleženci osamosvojitve poenotimo mnenja in razlago dogodkov iz
leta 1990 in 1991.
Resnica je na srečo vedno samo
ena in ne vedno tista, ki jo razlaga
ozek vrh slovenskih osamosvojiteljev. Brez izjemne podpore enotnih
Slovencev doma in po svetu, vojakov
in milice z orožjem v rokah ne bi bilo
tega, kar imamo: svojo državo.
Na slovesnosti sta direktor direktorata za obrambne zadeve MORS
Srečko Zajc in predsednik PO ZVVS
Ljubljana - okolica Janez Gregorič
hraniteljem orožja v tajnih skladiščih podelila spominski znak tajna
skladišča 1991.
Omenjena priznanja so prejeli:

Slovesni trenutek – odkritje pomnika

Karol Anžin, Božidar Cerar, Dominik
Grmek, Franc Habe, Janez Hribar, Stane Kovač (posthumno), Milan Narat,
Janez Pirnat, Marjan Pohlin, Franc
Semprimožnik, Marko Senica in Marko Trampuž. Še enkrat se jim zahvaljujemo za hrabro dejanje.
Veterani vojne za Slovenijo smo
izjemno ponosni, da smo lahko tudi

sami pripomogli k veličastnemu dejanju, rojstvu naše države. Nismo pa ponosni na 28 let naše države. Želeli in
upali smo, da bo naša država demokratična in po volji ljudstva, in da ne
pristanemo v krempljih vplivnih posameznikov, ki nam v svojem interesu
krojijo usodo.
Janez Gregorič

Po nova znanja v CZM
Ob zaključku šolskega leta Center za
mlade Domžale pripravi lahkotnejše
vsebine. Poleti se boste lahko kratkočasili na delavnicah naravne kozmetike,
druženju v parku, ob risanju grafitov,
ustvarjanju unikatnega nakita in majic
in še bi lahko naštevali. Skozi leto pa
CZM Domžale ponuja tudi resnejše delavnice in tečaje, ki mladim omogočajo,
da krepijo svoja znanja in kompetence
ter si izven šolskega sistema nabirajo
znanja za prihodnost.
Med najbolj obiskanimi so že vrsto
let ustvarjalne delavnice. Pod mentorstvom Mateje Absec potekajo vsako sredo, na njih pa imajo mladi priložnost
krepiti svojo kreativnost, razvijati veščine kulturnega in umetniškega izražanja
ter neformalno znanje in izkušnje delijo med sabo. Kako uspešni so pri tem,
si lahko ogledate na razstavi, ki je v prostorih CZM na ogled do konca poletja.
Zelo obiskane so tudi fotografske delavnice, ki potekajo vsakih 14
dni pod mentorstvom Klemena Brumca. Mladi se učijo različnih fotografskih
tehnik, pri čemer je poudarek na praksi.
Mladi fotografi tako sodelujejo tudi na

fotografskih natečajih in vsako leto pripravijo samostojno razstavo, dva izmed
njih sta se letos udeležila tudi projekta
Bit&Beat, ki je potekal v Ajdovščini.
Poleg razvijanja ustvarjalnosti CZM
mlade spodbuja k učenju tujih jezikov
in spoznavanju mednarodnih priložnostih. Letos se je bilo mogoče učiti
kar treh tujih jezikov. Potekala sta začetni in nadaljevalni tečaj španskega in
francoskega jezika, pa tudi začetni tečaj
in konverzacija v nemškem jeziku. Mladi so lahko osvojili nova jezikovna znanja in nadgradili obstoječa. Ta jim bodo
še kako prav prišla tudi med poletjem,
ko se marsikateri mlad človek odloči za
potovanje ali izobraževanje v tujini.
Teh priložnosti je v Domžalah veliko. CZM je v aprilu je gostil 11 tujih prostovoljcev, marca se je za devet mesecev
ekipi pridružila prostovoljka iz Estonije, takrat sta se za eno leto oziroma devet mesecev v tujino odpravili dve mladi Domžalčanki, julija pa so se po prve
mednarodne delovne izkušnje v Grčijo odpravili še štirje mladi. Delali bodo
na medkulturnem festivalu, pri čemer
bodo pridobili nova znanja, kompeten-

ce in veščine sodelovanja v medkulturnem okolju, priprave in organizacije festivala in komunikacije v tujem jeziku.
Ena od glavnih aktivnosti CZM je
spodbujanje zdravega načina življenja.
Plac za mlade mladim ponuja priložnost, da se lahko družijo in pomerijo v
različnih družabnih aktivnostih. Skozi
leto poteka enkrat tedensko pilates, ki
ponuja priložnost za športno udejstvovanje in jih spodbuja k zdravemu načinu življenja. K spremembi življenjskega sloga so mladi spodbujeni še na eko
delavnicah in delavnicah naravne
kozmetike, kjer imajo priložnost spoznati alternative obstoječi industriji.
Vse to dokazuje, da Center za mlade
Domžale skrbi za različne interese mladih, in je to prostor, kjer lahko vsakdo
najde nekaj zase, se nauči česa novega.
Če CZM ne ponuja katerih aktivnosti, ki
jih želijo mladi, pa imajo mladi možnosti, da te ideje posredujejo mladinskim
delavcem in jih z njihovo pomočjo uresničijo. Dve mladi Domžalčanki sta tako
pred kratkim že uresničili eno svojo idejo in s pomočjo CZM prijavili svojo prvo
mednarodno izmenjavo.
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Spomini Antona Tomažiča na usodni čas v knjigi V objemu slovenske
pomladi
Bil je prelomni čas, čas, ki nam ga je
bilo dano preživeti. Zgodila se nam
je osamosvojitev države in uresničitev tisočletnih želja Slovencev. To je
bilo kratko, nekaj drobcenih let dolgo
obdobje, ki je pripeljalo do dejstva,
da smo po njem postali svoji gospodarji, nič več podložniki dotedanjim
cesarsko-kraljevim in drugim (revolucionarnim) gospodarjem. Rečemo
lahko, da je bil to srečni čas, ki nam
ga je bilo po namigu usode v našem
življenju dano doživeti.
Središčni dejavnik tega pomembnega, a za tiste, slovenstvu predane
ljudi tudi nevarnega, kreganj in vsakršnih razprtij polnega časa, je bil
Demos – koalicija ljudi, ki so si posebej srčno želeli na demokratičnih
osnovah uresničitve velikega cilja –
osamosvojitve.
Demokratična opozicija Slovenije, kar Demos v razvezi pojma pomeni, je s strnitvijo sil v pravem času in
na pravi način postavila tudi prave
cilje, ki jih je s svojimi ukrepi – referendumom, različnimi pravnimi
ukrepi in volitvami tistega decembrskega dne tudi dosegla. Eden glavnih dejavnikov v tem, za Slovence
tako usodnem in nadvse pomembnem procesu, je bil naš občan An-

ton Tomažič z Vira. Ne le, da je bil –
kot pravi sam – ‘zraven’, bil je eden
tistih, ki si je z držo, ravnanji in srčnim zavzemanjem za prave cilje zaslužil status, da je bil in ostal resnični in pravi osamosvojitelj ter politik
tistega usodnega časa. Četudi je potem prav hitro prišlo do razkola in
razpada Demosa, to ne more izničiti
velikega dosežka slovenske poenotenosti v tistem času, a tudi prispevka,

ki ga je v tem velikem dejanju slovenstva prispeval Anton Tomažič.
Te dni je pri Mohorjevi založbi v
Celovcu izšla njegova knjiga V objemu slovenske pomladi, ki prinaša v
strnjeni, dokumentarni podobi Tomažičeve poglede na tisti prelomni
čas, poglede, ki jih poudarja in potrjuje svojo nezmotljivo govorico množica dokumentov, osebnih spominov,
člankov, magnetogramov in vsega tistega, kar je Tomažič v knjigo zbral.
Če bi kdo že zaradi kakršnegakoli,
predvsem ideološkega nasprotovanja hotel avtorju ugovarjati, pa tega
spričo neverjetne količine skrbno
zbranega dokumentarnega gradiva
ne more. To gradivo seveda govori s
svojo govorico. Tomažič se v omenjeni, za Slovenijo in Slovence tako zelo
krizni čas, ni pridružil zadnji hip, ko
bi presodil, da je pravi trenutek biti
‘zraven’, temveč je bil z vsem svojim bitjem in žitjem eden od pionirjev slovenske pomladi. Veliko dejanje
slovenstva je Tomažič soustvarjal od
samega začetka, ko so najbolj ozaveščeni Slovenci (in tudi najpogumnejši) zaslutili, da morajo stopiti skupaj
v udejanjanju velikega narodovega
cilja. Tone je poprej soustvarjal Slovensko demokratično zvezo in postal

član njenega izvršilnega odbora. Bil
je dejavnik v Narodnih demokratih,
saj si je kot podpredsednik prizadeval, da bi duh Demosa med Slovenci
obstal tudi potem, ko je zaradi notranjih razprtij (kako slovensko!) ta razpadel. Demokratični pluralizem je bil
in ostal njegov ideal, ki pa ga zaradi
svojega političnega duha na Slovenskem Tomažiču ni bilo dano doživeti.
Še danes ga je težko celo zaslutiti, kaj
šele doživeti!
Njegovi zavezniki v knjigi so dokumenti. Množica dokumentov na
enem mestu. Ti dokumenti, posebej
kot faksimili, so tisto blago, ki mu
tudi najbolj zagrizeni nasprotniki trditev in dejstev, ki jih le-ti prinašajo, ne morejo nasprotovati. Tako lahko rečemo, da knjiga na zajetnih 535
straneh prinaša resnico o našem osamosvajanju. Tudi to nam omogoča,
da uvidimo po dobrih dveh desetletjih, odkar živimo v svoji državi, kdo
je bil resnični tj. predani član Demosa, in kdo se mu je pridružil le zaradi lastne preračunljivosti; kdo se je
potegoval za samostojno Slovenijo
in kdo je bil proti njej; kdo je bil pravi akter rušenja Demosa in kdo njegov branitelj. Prinaša nam spoznanje
predvsem tega, kdo je bil pravi demo-

krat, in kdo oni, ki je s figo v žepu sodeloval v prelomnih časih Slovenije.
Danes doživljamo v mnogih oddajah predvajane televizijske posnetke zaslužnih osamosvojiteljev,
ki se drenjajo okoli predsednika države. Med njimi prepoznavamo tudi
mnoge, danes etablirane politike, ki
so bili v omenjenih prelomnih časih
proti samostojni Sloveniji, proti plebiscitu, pač pa za ohranitev Jugoslavije in njenega totalitarnega sistema;
sploh vsega, kar je povozil novi demokratični čas (kakršenkoli je že), in
vse, kar je prišlo z njim. Velik zagovornik demokratične podobe Slovenije in osamosvojitelj Slovencev je bil
Anton Tomažič.
Za omenjene cilje je živel, o njih
govoril in si zanje srčno prizadeval.
Njegovim besedam: »Za mojo domovino Slovenijo, ki jo imam srečno rad,
bi dal tudi življenje,« so se mnogi posmehovali, saj so z ironijo, sarkazmom in omalovaževanjem grdo podcenjevali njega in vse, kar nam danes
dobrega prinaša v objemu in v lepe
spomine objeta slovenska pomlad.
Za dejanje resnice o usodnem času
moje in tvoje domovine avtorju iskreno čestitam.

Energy escape room, podjetje Promina in Študentski servis). Uspešno
smo pridobili tudi sredstva, s katerimi smo lahko v maju izvedli tri aktivnosti za otroke, vključene v projekt Učenje za življenje. Otroci so se

ti kar nekaj izzivov za prihodnost.
Iz šol, vrtcev in CSD so izpostavili predvsem nujnost širitve projekta Učenje za življenje in potrebe po
nadgradnji ter dopolnitvi že obstoječih programov in oblik pomoči za
otroke, mladostnike ter predvsem
tudi njihove starše.
Sam dogodek je popestril mladostnik Matic Juvan iz Domžal, ki
je podprl projekt Učenje za življenje
tako, da nam je zapel in zaigral pesmi Lady Gaga Applause ter tudi svojo prvo avtorsko pesem All Night, za
kar se mu iskreno zahvaljujemo. Seveda pa nismo pozabili tudi na posladke, ki smo jih študentke in študentje pripravili sami ter vrečke s
spominki za udeležence. Iskreno se
zahvaljujemo tudi vsem, ki ste se dogodka udeležili in nas podprli.
Vse zainteresirane, ki bi lahko
kakorkoli (s svojim časom in energijo, znanjem, materialnimi ali finančnimi sredstvi) podprli projekt
socialnega učenja Učenje za življenje lepo vabimo k sodelovanju. Prosimo, kontaktirajte vodjo projekta
prek elektronskega naslova veronika.rajk@gov.si

Matjaž Brojan

Zaključna prireditev projekta ŠIPK
V sredo, 23. maja 2018, smo študentje in študentke študentskega inovativnega projekta za družbeno korist
(ŠIPK) z imenom Podpora projektu
Učenje za življenje (ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in
Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada) na Centru za socialno delo v Domžalah organizirali
predstavitev opravljenega dela in
ugotovitev kot zaključek našega štiri
mesečnega projekta.
Naš namen je bil zainteresirani
javnosti predstaviti projekt, cilje in
tudi rezultate. Dogodka, ki je bil organiziran predvsem zato, da bi predstavnikom petih občin, ki jih pokriva CSD Domžale, ter javnim zavodom in drugim organizacijam na
tem območju predstavili ugotovitve,
so se udeležili zaposleni na Centu za
socialno delo Domžale, prostovoljki v projektu Učenje za življenje, dve
svetovalni delavki iz šol in svetovalna delavka vrtca v Domžalah. Med
udeleženci so bile tudi tri predstavnice različnih strank, ki so kandidirale na državnozborskih volitvah na
tem območju ter predstavnika spletnega in tiskanega medija iz lokalnega območja.
Prireditev, ki sta jo povezovala študenta Špela in Aleš, je odprla Ana Zakšek, univ. dipl. soc. del.,
ki je nadomeščala direktorico CSD
Domžale, sledila pa je predstavitev
projekta Učenje za življenje s strani
vodje projekta, Veronike Rajk, univ.
dipl. soc. del., ki je bila tudi strokovna sodelavka v projektu ŠIPK. Povedala je nekaj o zgodovini projekta
Učenje za življenje, ki na CSD Domžale uradno poteka že 20 let, in tudi,
kako poteka pomoč v projektu, ki je
namenjen družinam s številnimi izzivi. Navzoče je pozdravila tudi doc.
dr. Liljana Rihter, predstojnica Katedre za raziskovanje in organizacijo na FSD UL ter pedagoška mentorica v projektu ŠIPK, ki je izpostavila
tudi tri temeljne cilje, ki jih je zasledoval ŠIPK. Sledil je del, v katerem
smo študentke in študentje predstavili naše delo.
V okviru projekta smo znotraj prvega cilja – Ugotavljanje potreb in
zadovoljstva ključnih deležnikov
projekta Učenje za življenje – izvedli pet intervjujev s svetovalnim delavkami šol in vrtca ter anketo med

otroki, starši in prostovoljci o zadovoljstvu in morebitnih dodatnih potrebah po podpori. Dobili smo 11 izpolnjenih vprašalnikov otrok, devet s strani staršev in 11 izpolnjenih vprašalnikov prostovoljcev/k.

tno stran projekta. Sodelovali smo
s stojnico na eni lokalnih prireditev
v največji občini, ki jo pokriva CSD
Domžale, pripravili in objavili več
prispevkov v lokalnih časopisih in
glasilih ter projekt Učenje za življe-

Ekipa študentov ŠIPK in
CSD Domžale

Rezultati raziskave so pokazali, da
bi na vsaki osnovni šoli pomoč projekta Učenje za življenje potrebovalo nekje od 10 do 20 otrok. Pomoč se
nanaša na podporo pri učenju, pomoč pri ostalih stvareh, socializaciji, vključevanju med sovrstnike, pomoč pri potrebah priseljenih družin.
Raziskava je pokazala pozitivne rezultate projekta Učenje za življenje,
v katerega pa je vključeno premajhno število prostovoljcev, in zaradi
tega ne morejo pokriti vseh potreb.
Dodatno bi projekt potreboval več
kot 50 dodatnih laičnih sodelavcev,
ki bi lahko nudili pomoč v družinah.
V okviru drugega cilja – Promocijska in komunikacijska kampanja smo za projekt Učenje za življenje oblikovali promocijski material
(letake, plakate in vizitke) ter sple-

nje predstavili tudi preko televizijskega programa Kanal A in lokalnega radia Hit. Tako se je širila prepoznavnost projekta predvsem v lokalnem okolju, našel pa se je tudi kdo,
ki se je zaradi pridobljenih informacij na CSD zanimal za sodelovanje
(pomoč) v projektu, kar pa se že tudi
navezuje na tretji cilj projekta ŠIPK
– Pridobivanje kadrovskih in finančnih sredstev.
K sodelovanju nam je uspelo privabiti predvsem medije (Domžalec.
si, Kanal A, Radio Hit, Slamnik, Modre novice, Mengšan, Rokovnjač,
Moravčan in Odsev) ter nekaj sredstev s, katerimi smo se lahko uspešno predstavili na stojnici na dogodku Spoznajmo se, praznujmo skupaj
(pri tem so nam pomagali fotokopirnica JOCopy, javno podjetje Prodnik,

tako lahko udeležili popoldanskega druženja s športnimi in družabnimi igrami ob pici v prostorih društva
Lipa, si ogledali nogometno tekmo
NK Domžale in se udeležili lova na
zaklad. Ob tej priložnosti bi se radi
lepo zahvalili prav vsem, ki ste nam
kakorkoli pomagali, da smo otrokom, ki so običajno izključeni iz takšnih aktivnosti ter s šibkimi socialnimi mrežami, lahko omogočili nepozabne izkušnje.
Po predstavitvi dela smo z veseljem prisluhnili povratnim informacijam udeležencev, ki so nam študentkam in študentom, kot tudi projektu Učenje za življenje, med diskusijo podali tako pohvale kot tudi predloge za nadaljevanje. Sodelujoči so
se strinjali, da smo uspeli dobro ugotoviti trenutno stanje in identificira-

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.
01/72 45 106
031/353 347
(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)

Krajšanje nohtov ter
odstranjevanje trde kože na bolnih in
zdravih nogah.
Zaupajte našim strokovnjakom.
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Prijetne počitnice v parku

Prva pomoč, dan krvodajalstva, skrb za starejše
Območno združenje Rdečega križa
Domžale je bilo skupaj z izpostavo
Uprave RS za zaščito in reševanje Ljubljana ter Občino Domžale organizator
in izvajalec XXIII. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči
civilne zaščite, Rdečega križa in prostovoljnih gasilskih društev. Tako so
bile Domžale v začetku junija v znamenju ekip prve pomoči, ki so se v okviru
tekmovanja občanom predstavljale na
12 lokacijah ter jih praktično seznanjale z nudenjem prve pomoči, hkrati pa
tudi z ukrepi pri reševanju in oskrbi
poškodovancev. Na vseh lokacijah so
ob potrebni skrbi za prikaz reševanja
pozornost namenili tudi povabilu občanov in občank, da si njihovo delo
ogledajo. Iz lastnih izkušenj, spremljala sem delo štirih ekip prve pomoči,
lahko zapišem, da so bile ekipe deležne številnih pohval gledalcev, od ka-

Vrtnica, roža, vredna poklona, pravijo v Arboretumu, kjer so tej čudoviti
cvetlici namenili ves junij, ko obiskovalcev ni manjkalo niti v Zgornjem niti
Spodnjem rozariju, skupaj blizu tisoč
vrst vrtnic so lahko občudovali tudi
na Kongresnem griču, številni ljubitelji vrtnic so uživali na slovenskem
dnevu vrtnic. Obiskovalce so posebej
očarale papeške vrtnice. Junij so s
svojim obiskom polepšali lipicanci,
še vedno pa lahko v juliju občudujete
cvetoče avte, nadaljuje se projekt Narodna galerija v Arboretumu, vabijo
razstave kaktusov in orhidej pa tudi
tropskih metuljev. Otroke in odrasle
navdušujejo dinozavri, velikani morskih globin in pravljični junaki. Svoja vrata redno odpira galerija Janeza
Boljke z razstavo Kostarika, vroča točka biodiverzitete, najmlajše pa so ves
junij razveseljevale različne ustvarjalne delavnice in sprehodi, manjkalo ni
strokovnih predavanj in drugih prireditev, saj skoraj lahko zapišemo, da
ni dneva, ko se v Arboretumu Volčji
Potok ne bi kaj dogajajo.
Tudi v juliju, v času počitnic, Arboretum ne bo počival. V njem ne bo
manjkalo aktivnosti za otroke – naj-

več na otroškem igrišču. Tako se bo
julij začel s tiskanjem z drevesnimi
listi, zagotovljene bodo počitnice z
Bioexom*(poletno varstvo za otroke),
lahko se bodo zabavali v lutkovni delavnici (7. julij) vabijo pa tudi na naravoslovne počitnice v parku (od 30. julija do 3. avgusta). Ljubitelji vrtnic ne
pozabite na strokovno predavanje o
negi vrtnic poleti (5. julij), ves julij bo
v parku joga, vabijo v delavnico z naslovom: Petje zvoka OM – OM Chanting, ki jo lahko obiščete vsak petek v
juliju, ob sobotah pa delavnico Mantra Gajatri, poskrbeli so tudi za družinsko telovadbo s Šinšinom (8. julij
2018), v otroški delavnici bodo spoznavali kuščarje kot hišne ljubljenčke (15. julij), vabijo vas v slikarsko delavnico (21. julij), veliko priložnosti za
prijetno preživljanje počitnic v Arboretumu Volčji Potok pa bodo tudi v avgustu, zato se ne pozabite prijaviti.
Uživajte, obiščite Arboretum in si
polepšajte poletne dni.
Za več informacij so vam na voljo
na info@arboretum.si ali na telefonski številki: 01 831 23 45.
Vera Vojska
Foto: Arboretum Volčji Potok

Uspešna ekipa prve pomoči OZ RK Domžale s predsednikom Branetom Kosmačem in
sekretarko Majdo Mernik

terih so nekateri tudi sami preizkusili
svoje znanje s tega področja, nekateri
pa so lahko obnovili tudi pravilno uporabo avtomatskega defibrilatorja.
Med dvanajstimi ekipami je prvo
mesto zasedla ekipa OZ RKS Vrhnika pred OZ RKS Ljubljana ter OZ RKS
Grosuplje in OZ RKS Logatec 1. Vsem
sodelujočim čestitamo, prvouvrščeni
ekipi pa želimo veliko uspeha na državnem preverjanju.

Likovni in
Otok športa – 10 dobrih let
literarni natečaj Ustvarjamo neprecenljive trenutke in Božičkov tek: Že tri leta zapored
puščamo majhne stopinje. po Domžalah tečejo Božički v rdečih
Grem na kul-turo zaNašeseboj
poslanstvo je vzgajati otroke na kapicah na Dobrodelnem Božičkovem
V februarju je Center za mlade Domžale objavil javni razpis za črkovni in
literarni natečaj z naslovom Grem na
kul-turo. Zdaj že tradicionalni natečaj, ki je letos potekal že peto leto,
spodbuja mlade in mlade po srcu,
da se prepustijo domišljijskemu svetu ter ustvarijo likovna in literarna
dela.
Glavna tema natečaja je bila kultura v njeni najširši različici. Široko
področje izbrane tematike je udeležencem omogočalo proste roke pri
izbiri različnih likovnih tehnik in
literarnih žanrov. Skupaj je prispelo
kar 297 del, od tega 276 likovnih in
21 literarnih del. Na natečaju je sodelovalo 62 predšolskih otrok, 144
osnovnošolcev in 91 dijakov, študentov in odraslih. Razpis natečaja je
segel tudi izven območja domžalske
občine, saj so na natečaju sodelovali
vrtci in šole iz različnih slovenskih
krajev. Žirija tako dejansko ni imela
lahke naloge, med toliko prispelimi
deli je bil izziv izbrati najboljša. Likovna dela sta ocenila akademski
slikar Janez Praprotnik in likovna
pedagoginja Lučka Berlot, literarna
dela pa knjižničarka Tjaša Klopčič
in pisec člankov, recenzij, kolumn in
pravljic Matic Slapšak. Nagrajena in
pohvaljena dela so bila razstavljena
na razstavi v Centru za mlade Domžale, odprtje pa je potekalo 17. maja
2018. Imena nagrajencev so objavljena na spletni strani Centra za mlade
Domžale.

športnem, kreativnem in socialnem
področju. Z družinami želimo spletati
vezi na družinskih klubih ter s podjetji
ustvarjati team buildinge, ki presegajo pričakovanja. Na koncu dneva pa se
vprašamo, ali smo naredili dovolj za
družbo, v kateri živimo in naredimo
še kaj dobrodelnega. Ponosno stojimo
z vami že 10 let in Ustvarjamo Neprecenljive Trenutke!
Vesoljček izzy je prava in prva
faca Otoka športa. Je navihan, prijeten za objem in vesel vesoljček, ki rad
telovadi in se zabava z otroki. S svojo
raketo je priletel na Otok športa, od takrat dalje je naš stalni član na tečajih.
Ne moremo reči, da je ravno spreten,
je pa zelo vztrajen in nikoli ne obupa.
Če pade, se pobere in poizkusi z nova.
Otrokom rad pripravlja vesoljske poligone, ki so izziv tudi najbolj spretnim
junakom. Na koncu vsakega tečaja pa
otroke razveseli z diplomami in pravimi vesoljskimi medaljami.
Akademija Otoka športa predstavlja najboljše v nas. Vztrajno razvijamo svojo edinstveno metodiko poučevanja in izdajamo priročnike, kako
otroka ‘peljati’ po učni poti, ki bo zanj
prijetna, ga bo motivirala in čim bolj
pripeljala do zastavljenega cilja. Verjetno ste nas že opazili, kako na igrišču naredimo cel direndaj z rekviziti in pridno vadimo. Ko pa nas obišče
vesoljček Izzy, potem pa se prava zabava šele začne. Dobra zgodba, igra in
vaja so zagotovilo, da bo vaš otrok hitro osvojil želeno znanje in z veseljem
svoj prosti čas preživljal na igrišču.

Zapišimo še, da se je zelo dobro odrezala tudi ekipa OZ RK Domžale, ki jo
sestavljajo: Ajda Lalič, Viktorija Capuder, Peter Nemec, Jure Dežman, Lidija
Blažej in Jasmin Veladžić, saj je med
12 ekipami dosegla odlično 7. mesto.
Sekretarka OZ RKS Domžale Majda
Mernik jim čestita in se jim zahvaljuje
za uspešno sodelovanje. Enako pa iskrena hvala za pomoč pri organizaciji Občini Domžale, TIC Domžale, izpostavi Uprave RS za zaščito in reševanje
Ljubljana ter Centru za zaščito in reševanje Domžale.
V juniju je ves svet praznoval tudi
svetovni dan krvodajalstva, v Sloveniji
pa 4. junij praznujemo kot dan krvodajalstva v spomin na 4. junij v letu 1945,
ko smo v Sloveniji odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. Sicer pa
ima krvodajalstvo v Sloveniji dolgo in
uspešno tradicijo, saj s prostovoljnimi

teku. Lahko rečemo, da smo izredno
ponosni na dogodek in tekače, ki z dobro voljo pomagajo tistim, ki nas potrebujejo. Lani smo zbrali 1560 evrov
za Dom upokojencev Domžale, in
upamo, da bomo vsako leto uspešnejši. Naša želja je, da Dobrodelni Božičkov tek postane tradicionalni tek, na
katerega bomo vsi skupaj ponosni.
Otroški programi so srce Otoka
športa. Za otroke pripravljamo praznovanja rojstnih dni, tečaje plavanja,
rolanja, smučanja in bordanja ter zimske in poletne počitnice. Nasmeh, poskok in že gremo, pridno telovadimo.
Med športnimi aktivnostmi se obliku-

in neplačanimi krvodajalkami in krvodajalci že dolga leta zagotavljamo zadostne količine varne in kakovostne
krvi za naše bolnike. Krvodajalstvo je
področje, na katerega smo lahko ponosni – tako doma kot v tujini.
Na dan slovenskega krvodajalstva
so podporniki krvodajalske pobude
Daruj energijo za življenje!, ki poteka s podporo družbe Petrol, d. d., Ljubljana v sodelovanju z Rdečim križem

jemo, dobimo prijatelje in se navadimo sodelovati, predvsem pa sproščeno uživamo in odkrivamo ta širni svet.
Na koncu dneva … pa kaj bi vam, staršem, to govorili. Ampak, če nam je
uspelo otrokom pripraviti nepozaben
dan, potem smo zelo zadovoljni in že
komaj čakamo jutri.
Animacija na najvišjem nivoju:
Animacija za otroke? Veliko ljudi ob tem
pomisli na nekaj žog, malo pobarvank
in bo šlo … Mi se otroške zabave lotimo
skrajno resno! Kreativne delavnice oblikujemo v tiskarni, kjer imamo na voljo
veliko materialov in barv. Za športne aktivnosti napihnemo vse žoge, pripravimo poligone in travnik zasujemo s tisočimi barvnimi žogami. Zuuuu … na drugi strani se že dviga napihljivi grad in

Slovenije in Zavodom RS za transfuzijsko medicino, pripravili že četrto vseslovensko krvodajalsko iniciativo, kar
kaže na njeno prepoznavnost in priljubljenost. Letos poteka pod sloganom
Ohranite mirno kri in jo raje darujte
tistim, ki jo zares potrebujejo. Osnovni namen je spodbujanje solidarnosti,
strpnosti in medsebojnega spoštovanja, ki so temelji krvodajalstva. To so
tudi temelji krvodajalskih akcij domžalskega območnega združenja RK, ki
se tudi ob tej priliki iskreno zahvaljuje
vsem krvodajalkam in krvodajalcem za
njihovo plemenito poslanstvo.
Delovanje Rdečega križa tudi na
našem območju podpirajo številni člani in članice ter njihove družine, skrb
RK pa je posebej namenjena starejšim
podpornikom, ki jih krajevne organizacije redno obiskujejo ob njihovih boleznih, jubilejih in tradicionalnih praznikih. Posebno pozornost je starejšim
v juniju namenila tudi Krajevna organizacija RK Dob, saj jih je povabila na
prijeten celodnevni izlet proti Štajerski, kjer je bilo dovolj časa za spoznavanje zanimivosti in znamenitosti pa
tudi druženje, predstavitev dela Rdečega križa, in za iskreno hvaležnost
vsem, ki že desetletja pomagajo tej humanitarni organizaciji. Prijeten dan so
preživeli v muzeju hmeljarstva, si ogledali že znamenito fontano piva v Žalcu, precej pozornosti pa namenili tudi
obisku Jožefovega hriba v bližini Celja,
na katerem se je v zadnjih letih razvila
pestra dejavnost: duhovno-prosvetna
Orglarska šola sv. Jožefa varstva starejših, katerega zmogljivost je 121 stanovalcev. Dom sv. Jožef je torej zavod, ki
ima sicer več dejavnosti, a je ena ustanova, v kateri se dejavnosti prepletajo
in prav zato eno podpira drugo, tako
duhovno kakor materialno. Misijonska
hiša lazaristov je ustanoviteljica in lastnica. Ob ogledu so videli marsikaj zanimivega, veliko pa jim je pomenil tudi
klepet ob prijetnem kosilu. Za sladko
presenečenje je poskrbela Breda, ki se
ji lepo zahvaljujejo.
Vera Vojska
Foto: OZ RK Domžale

animacija se lahko začne. Če otroška domišljija ne pozna meja, potem smo veseli, če se ji lahko približamo.
Team buildingi: Že vrsto let pripravljamo team building programe,
ki temeljijo na izvirnosti in športnem
duhu. Začeli smo z Igrami brez meja
in Robin Hood turnirjem ter vsako leto
vztrajno dodajali programe. Smo eni
prvih v Sloveniji, ki smo razvili svoj
Mobilni escape room, ki ga lahko postavimo kjerkoli. Z dobro ekipo zmoremo zadovoljiti najvišje zahteve in preseči pričakovanja. Danes lahko rečemo, da se z veseljem lotimo team buildinga za 50, 100 ali 300 oseb.
Ena ekipa, eno srce!
Naslednjih 10 let: Dnevi kar letijo mimo in včasih nimamo časa, da bi
razmišljali, kako naprej. No, ko se glave ohladijo, pa vseeno vemo, kaj si želimo. Želimo ostati tukaj z vami, z vašimi junaki in biti del te zgodbe še vsaj
naslednjih 10 let. Še naprej se bomo
trudili privabljati otroške nasmehe
in ponosne solze staršev. Trudili se
bomo voditi vaše otroke čez mostove,
jih učiti preproste stvari, kot so hvala
in prosim ter poslušati svoje srce.
Hvala, da ste z nami že 10 let.
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Pripeljite svojega očeta
v študentski dom
za upokojence
Je vaš oče ostal sam doma? Mu je dolgčas in je osamljen, pa tudi kosila si
sam ne skuha? Pripeljite ga v študentski dom za upokojence – v dnevno
varstvo Doma upokojencev Domžale. Tu bo nekaj ur dnevno preživel v
družbi svojih vrstnikov, postregli mu bomo zajtrk in kosilo, deležen bo
zdravstvene nege in oskrbe, naši strokovni sodelavci pa pripravljajo zanimive programe z različnimi dejavnostmi – od kulturnih in družabnih
prireditev do telovadbe, sprehodov, ustvarjalnih delavnic in drugih interesnih dejavnosti. Pri nas vaš oče ne bo nikoli sam.

Dogovori za razširitev dnevnega varstva

Trenutno lahko dnevno varstvo izvajamo za dve osebi, si pa glede na naraščajoče potrebe po tej vrsti institucionalnega varstva prizadevamo za
razširitev in nadgradnjo storitve. Za to potrebujemo dodatna sredstva in
nove prostore. Veseli nas pozitiven odziv Občine Domžale, ki je prav tako
prepoznala potrebo po širjenju dnevne oskrbe. Skupaj smo si namreč že
ogledali prostore, ki bi bili primerni za preureditev v center dnevnega
varstva. Seveda se tu pot do večjega centra še ne konča, treba bo pridobiti še odobritev s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, a
prepričani smo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo.

Dnevno varstvo za daljšo samostojnost v domačem okolju

Dnevno varstvo je namenjeno tistim, ki še lahko živijo v svojem domačem okolju, čez dan, ko so njihovi svojci in bližnji v službah, pa potrebujejo pomoč pri vsakdanjih opravilih, socialno oskrbo ter zdravstveno
nego in varstvo. Tovrstna oblika varstva pripomore k aktivnemu preživljanju vsakdanjika starostnikov, krepi njihovo telesno in duševno
zdravje ter vpliva na njihovo daljšo samostojnost in bivanje v domačem
okolju. Poleg tega seveda pomeni tudi razbremenitev za svojce.
mag. Nataša Zalokar, direktorica DU Domžale

pisma bralcev

Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov, v skladu s
svojo uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori
in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki za rubriko Pisma
bralcev morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organizacij, strank, društev
ipd.) ter kontakt, na katerem je mogoče preveriti avtentičnost avtorja.

Podreški most – epilog
Novi most v naselju Podrečje je narejen
in odprt za promet. Glede na investicijski
vložek bo most zdržal več kot 100 let in
tudi nosilnost novega mostu je brez problemov za težo težkega kamiona. Žal pa
je občina Domžale krajane spet peljala
žejne čez vodo. V čem je problem? V prometni varnosti, na katero smo krajani ves
čas gradnje opozarjali. Občina Domžale
je kot odgovor posredovala informacijo,
da se bodo v okviru novega mostu izvedle
tudi tehnične ovire, ki bodo zagotavljale
nizke hitrosti vožnje skozi naselje. Sicer
nisem strokovnjak za cestni promet, vendar postavitev prometnih znakov in omejitev hitrosti na 30 km/h brez dodatnih
ukrepov verjetno niso tehnične ovire? Da
pa bo mera polna, se je v istem času, kot
se je zaključeval most, izvajalo tudi konč-

no asfaltiranje cest od gradu Krumperk
do skakalnice, in glej ga zlomka, tam
pri skakalnici pa so lahko takoj naredili
dva ležeča policaja. Pozivam odgovorne
na občini Domžale, da nam krajanom
Podrečja posredujejo uradni odgovor, po
kakšnem predpisu, pravilniku, logiki ali
zdravi kmečki pameti so postavili ležeča
policaja med skakalnico, medtem ko na
območju gostega naselja, kjer je veliko
otrok, kjer poteka šolska pot in kjer krajani želimo umiritev prometa, kar smo že
večkrat jasno pozivali, pa tega niso naredili. Upam, da se bodo na Občini Domžale zamislili in spoznali zmoto, ter zadevo
uredili, še preden bi lahko prišlo do prometne nesreče s hudimi poškodbami, ki
si je nihče ne želi.
Tomaž Hren, Podrečje

Domžalsko kopališče – domžalski
spomenik
Pred vrati je nova kopalna sezona. V Domžalah to pomeni, da so pred vrati poletne
počitnice in se bo kopalna sezona štela v
dnevih od konca junija do konca avgusta.
Žal lahko ugotovimo, da so Domžale na
temu segmentu rekreacije popolnoma
odpovedale. Bazenski kompleks kot tak
je star že več kot 35 let, če sem pošten,
se od mojih mladih let, ko smo hodili na
domžalsko kopališče, ni prav veliko spremenilo, kar je zelo žalostno za kraj, ki želi
biti mestna občina. Pred dobrimi štirimi
leti, še pred začetkom gradnje nove športne dvorane, ki je zdaj postala le večja
telovadnica, sem predstavil idejo, da bi v
Domžalah gradili športno dvorano, ki bi
v kletnih prostorih imela tudi 25 m bazen.
Žal se je zadeva odvila tako, da pokritega
bazena v Domžalah ni. Je pa pred nami
spet nova priložnost, in sicer, da se v
okviru obstoječega bazenskega kompleksa naredi novi bazenski kompleks, ki

bo imel tako zunanje kakor tudi notranje
plavalne površine. Na voljo je kar nekaj
sredstev iz Evropskih skladov, pa še finančno bi se investicija veliko bolj pokrila, kakor se je edina večja investicija v
Domžalah, to je garažna hiša. Kot sem že
omeni, bi se sama investicija hitro povrnila, saj imamo v občini Domžale veliko
vrtcev in osnovnih šol, pa tudi kar nekaj
profesionalnih in rekreativnih športnih
klubov in društev, pa seveda so tukaj
tudi občani Domžal vseh starosti, željni
rekreativnega plavanja tudi izven poletne
sezone. Skratka, nov bazenski kompleks,
ki bi imel odprt bazen in pokriti bazen, bi
bil uporaben za vse generacije v občini
Domžale, prav tako bi zvišal kakovost življenja v občini in tudi kakovost športnih
aktivnosti v občini. Zakaj ne bi končno v
občini Domžale kopalno sezono šteli 365
dni v letu?
Tomaž Hren, Podrečje

POIŠČITE NAS TUDI NA FACEBOOKU
glasilo občine domžale
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NA ČELU DOMŽALSKIH GASILCEV
PRVIČ PREDSEDNICA
MARJETA KRISTAN, PREDSEDNICA GASILSKE ZVEZE DOMŽALE

Konec aprila 2018 je Gasilska zveza Domžale na skupščini dobila novo vodstvo, saj je dosedanjemu vodstvu potekel
petletni mandat.
mlade izvajajo tudi v drugih obdobjih
koledarskega leta. Seveda pa ne smem
pozabiti na izkušene gasilce veterane,
saj se tudi z njimi na ravni zveze veliko
ukvarjamo. Veterani se udeležujejo raznih tekmovanj, se dobivajo na prireditvah in kar je najbolj pomembno, da je
prisotna dobra volja med njimi.«

Miha Ulčar
Foto: Iztok Dimc

S

kupščina bi morala po planu potekati že konec marca,
pa so jo morali zaradi nenadne smrti predsednika Gasilske zveze Domžale Staneta Kovača
prestaviti. Na skupščini je bila za
predsednico Gasilske zveze Domžale
izvoljena Marjeta Kristan, ki v gasilskih vrstah ni neznano ime, je pa z
izvolitvijo postala prva ženska, ki je
prevzela krmilo domžalskih gasilcev. V preteklem mandatu je opravljala funkcijo pomočnice poveljnika
Gasilske zveze Domžale za izobraževanje, v svojem matičnem društvu
PGD Jarše - Rodica je poleg številnih
funkcij med leti 2007–2013 opravljala
tudi funkcijo poveljnice. Se pravi,
da ji gasilskih izkušenj, ki jih bo pri
svojem delu potrebovala, ne manjka.
Prav tako se je v preteklosti redno
udeleževala gasilskih izobraževanj
in usposabljanj, po gasilskem činu
pa je gasilska častnica I. stopnje.
Marjeta prihaja iz Jarš, kjer sta si z
možem pred dobrimi dvajsetimi leti
ustvarila dom. V zakonu sta se jima
rodili dve hčerki, imata pa že tudi dva
vnuka. Po poklicu je poslovodkinja in
to delo opravlja v trgovini Tuš na Rodici. V prostem času, ki ga veliko časa
preživi s svojim vnukom in skrbjo za taščo, se rada odpravi v naravo, za posebne slavnostne trenutke si zelo rada nadene tudi narodno nošo. Ker ima talent
za ročne spretnosti, skupaj s hčerko,
ki vodi delavnice na temo ročnih del,
veliko tudi ustvarjata. Že od malih nog
je gasilka od glave do pet, saj se je že
kot majhna deklica vedno zadrževala
okrog gasilskega doma v Jaršah, zemljo
zanj pa sta gasilcem podarila njena
starša. Marjeta je že dva mandata tudi
svetnica v Občinskem svetu Občine
Domžale, kjer je bila izvoljena na Listi
Tonija Dragarja. Pravi, da na ta način
spoznava delo lokalne skupnosti, saj
je poleg pri odločanju pri pomembnih
zadevah, obenem pa kot svetnica dobiva širši vpogled, kar je zelo pomembno
tudi pri njenem delu v gasilski zvezi.

Velik preobrat je bil že
takrat, ko je kot prva ženska
poveljevala društvu

Ko je kot prva ženska v PGD Jarše - Rodica prevzela funkcijo poveljnice, kar
se je zgodilo na hitro, ji ni bilo lahko:
»Na funkcijo poveljnice društva sem
vskočila, ker sem bila edina s činom
gasilskega časnika. Takrat je bil to kar
preobrat v Gasilski zvezi Domžale in nasploh. V prvem tednu mojega mandata
je umrl naš gasilski član veteran, zato
sem po funkciji vodila pogreb. Ko sem
si pred mrliškimi vežicami v Mengšu na
glavo poveznila čelado in si na roke nataknila bele rokavice, se je večina prisotnih gasilcev, ki so se udeležili pogreba,
začela spraševati kaj je zdaj to. Takrat
se po drugih gasilskih društvih še ni
vedelo, da sem poveljnica društva,« o
svojih začetkih poveljevanja društvu
pove Marjeta, za katere pravi, da so
bili kar razburkani in pestri, saj je šlo
včasih tudi besedno na nož. Spopadati
se je namreč morala z moškim egom:
»Kar dobro sem morala podvizati ter se
postaviti na svoje noge oziroma se jim
približati. Led se je počasi prebil, vedeli so, da nekaj pa le znam, vedno pa
sem jim tudi povedala, kar jim gre. Na
začetku so mislili, da bom samo lutka,

Kot predsednica krovne
gasilske organizacije mora
v prvi vrsti skrbeti za
povezovanje, usklajevanje in
uresničevanje želja ter potreb
posameznih društev

vendar nisem bila, obenem pa imam
še močan glas.« Je bilo pa po njenih
besedah na začetku zanjo res težko,
saj je morala sama ugotoviti, kako se
peljejo vse gasilske zadeve, ki so v pristojnosti poveljnika. Počasi so ji moški
kolegi začeli priznavati njeno vlogo
in lahko se je uveljavljala na svojem
področju. Ko si je izborila svojo vlogo,
ki ji je po funkciji pritekla, so ji začeli tudi pomagati: »Vzeli so me v svoje
vrste in za svojo. Potem ni bilo več problemov. Mislim, da sem kar dobra povezovalka in organizatorka. To mi leži.
Nisem zahrbten tip človeka, vsakemu
povem vse, kar mu pripada. Prav tako
prenesem vse kritike.« Krst poveljnice
so ji naredili gasilci po eni izmed prvih
sektorskih vaj, ko so jo v krogu slavnostno poškropili z vodo.

Gasilska zveza Domžale daje
velik poudarek izobraževanju
in usposabljanju gasilcev

Kot poveljnica društva je po funkciji
sodelovala tudi v poveljstvu Gasilske
zveze Domžale, kjer je z delom nadaljevala tudi potem, ko ni bila več poveljnica v domačem društvu. V gasilski
zvezi je postala predsednica komisije
za izobraževanje. Po Marjetinih besedah daje domžalska gasilska zveza velik poudarek na izobraževanju svojih
članov. V letu 2017 je v jesenskem času
potekal tečaj za višjega gasilca, ki ga je
uspešno zaključilo 35 tečajnikov in si
pridobilo naziv višji gasilec. Operativni
gasilci se v skladu z razpisom Gasilske
zveze Slovenije in regije Ljubljana III
udeležujejo tečajev za pridobitev specialnosti v ICZR na Igu. Takšnih usposabljanj se je lani udeležilo 73 gasilcev.

Poleg tega se je na ravni Gasilske zveze
Slovenije usposabljanja za pridobitev
naziva nižji gasilski častnik udeležilo
devet gasilcev, usposabljanja za naziv
gasilski častnik pa štirje gasilci.

Gasilska zveza Domžale je
uspešna organizacija, kar
priznavajo tudi drugje

Po Marjetinih besedah je Gasilska zveza Domžale kar velika organizacija,
saj je vanjo vključenih 16 gasilskih
društev s skupno 3196 člani: »Kot
gasilska zveza navzven zelo dobro kotiramo. V zvezi med seboj zelo dobro
sodelujemo, skrbimo za izobraževanja
in usposabljanja, saj imamo veliko
usposobljenih operativnih gasilcev. Pri
našem delovanju nam Občina Domžale
finančno zelo pomaga pri nakupu gasilskih vozil in opreme, pri izobraževanju
in usposabljanju, zdravniških pregledih
in pri gradnji gasilskih domov. Smo dobro usposobljeni, imamo opremo, ki jo
uporabljamo na intervencijah in vajah.
Prav tako se udeležujemo prireditev in
tekmovanj na vseh ravneh. Veliko delamo tudi z mladino in se obenem trudimo, da bi bilo mladine v naših vrstah
čim več. Prav zaradi tega ima mladina
v delovanju naše zveze posebno mesto.
Mladi po društvih aktivno sodelujejo na
gasilskih tekmovanjih in kvizih, za njih
pa organiziramo tudi gasilske tabore
ter druge oblike druženja. Da bi pridobili čim več mladih v sklopu aktivnosti
meseca požarne varnosti, po društvih
potekajo dnevi odprtih vrat, društvene,
sektorske vaje, prestavitve gasilske dejavnosti v vzgojno izobraževalnih ustanovah in evakuacije iz objektov. Številna društva aktivnosti in predstavitve za

Odločitev, da se spoprime s funkcijo
predsednice Gasilske zveze Domžale,
zagotovo ni bila lahka. Marjeta pravi, da si na čelu vseh gasilcev, kjer je
v prvi vrsti treba skrbeti za povezovanje, usklajevanje in uresničevanje
želja ter potreb posameznih društev.
»Ker sem gasilka s srcem in dušo, prav
tako sem se počutila dovolj zrelo, da
vodim to organizacijo, sem se odločila,
da se potegujem za funkcijo predsednice zveze. V poveljstvu svojega matičnega društva sem bila v najboljših letih,
ko sem imela v sebi dovolj adrenalina
in želje po akciji. Takrat, ko te ponoči
zbudi pozivnik, takoj odhitiš na intervencijo, ker vodiš svojo ekipo. Zdaj so
pa tu leta in sem se odločila, da svoje
znanje, izkušnje in povezovalnost prispevam za dobrobit vseh društev, ki
so vključena v Gasilsko zvezo Domžale. Treba je povezovati, saj smo samo
skupaj lahko močnejši in večji,« o svoji
odločitvi, da se spoprime s funkcijo
pove Marjeta. Poleg sej predsedstva
se udeležuje tudi vseh sej poveljstva
in posameznih komisij. S tem je na tekočem z vsem, kar se dogaja na zvezi
in v posameznih društvih. Obenem pa
se kot čisto sveža predsednica še uči.

Ob sebi ima šopek dobrih in
krasnih ljudi

Seveda jo povprašamo tudi o tem, če
se je morala kot ženska spopasti s kakšnimi opazkami na ta račun. Pravi,
da se s tem ni nič obremenjevala, ker
je led prebila že v času, ko je opravljala funkcijo poveljnice društva, kar je
bilo veliko hujše, ko se je morala spopasti z moškim egom. »Zdaj se mi zdi,
da so me kar dobro sprejeli. Do zdaj nisem imela nobenih problemov, tudi ne
na volitvah, ker me vsi poznajo že od
prej. Prepričana sem, da bomo zvozili. Gremo naprej s polno paro. Ob sebi
imam šopek dobrih in krasnih ljudi, ki
me podpirajo in mi pomagajo pri določenih odločitvah. Vedno uberem neko
srednjo pot,« pravi Marjeta.

Še naprej bodo peljali po poti,
ki jo je začrtal pokojni Stane
Kovač

Pogovor nanese tudi na pokojnega
Staneta Kovača, ki je to funkcijo opravljal pred njo. Pravi, da sta s Stanetom
ves čas zelo dobro sodelovala, obenem pa je kot predsednica komisije
za izobraževanje spremljala njegovo
delo. Njegova smrt je njo in vse ostale
zelo presenetila: »Upam, da bom dobro peljala naprej po poti, ki jo je začrtal Stane. Mnogo je še idej in zamisli,
ki jih je Stane želel izpeljati do konca.
Eden izmed večjih projektov, za katerega se je močno prizadeval Stane, je ta,
da Domžale dobijo poligon za usposabljanje in izobraževanje prostovoljnih
gasilcev ter pripravo desetin za tekmovanja. Tu se bom borila naprej, da čim
prej pridemo do tega poligona.«

S sogovornico se dotakneva tudi
dobrih medsebojnih odnosov z drugimi gasilskimi zvezami, še posebej s
Koprivnico in Lendavo. Po njenih besedah je prijateljstvo in sodelovanje
s Koprivnico iz sosednje hrvaške izredno zgledno in temelji na vzajemnem
spoštovanju, saj ne mine nobene prireditve, da je ne bi obiskala delegacija z ene ali druge strani. Seveda se bo
Marjeta zavzemala, da se bo takšna
oblika sodelovanja krepila še naprej.
Ravno tako je z dobrodelnim gasilskim
koncertom, ki je postal že tradicionalen: »Lani v mesecu oktobru smo skupaj z Občino Domžale organiziral že 8.
dobrodelni koncert. Prireditev je lepo
uspela, zbrana sredstva so šla na poseben račun v sklad, v katerem imamo
zdaj že zbranih 36.222,86 evra. Ta sredstva pa so namenjena pomoči gasilcem
v primerih, da se sami znajdejo v nesreči ali stiski. Do zdaj smo iz tega sklada
že pomagali nekaterim gasilcem, zato je
takšen sklad več kot dobrodošel.« Marjeta pravi, da bodo utečene stvari peljali naprej, saj se ji zdi pomembno in
pametno, da se stvari, ki imajo dodano
vrednost, peljejo naprej, zato teh smernic ne bo spreminjala. Bo pa kvečjemu
dodala še kakšno poglobljeno stvar.

Pri županu Toniju Dragarju
imajo gasilci popolno podporo,
za kar so mu zelo hvaležni

Da ima naša lokalna skupnost izreden
posluh za potrebe gasilcev in se zaveda, da so gasilci izredno pomembni za
zagotavljanje požarne varnosti in posredovanje v drugih nesrečah, ni treba
posebej izpostavljati, saj nam to priznavajo tudi marsikje drugje. »Medsebojno sodelovanje z lokalno skupnostjo je pri nas na zelo visokem nivoju,
sodelovanje pa je izredno zgledno.
Gasilci imamo pri aktualnem županu
Toniju Dragarju popolno podporo, saj
je do nas odprt, nam prisluhne in nam
pomaga po svojih najboljših močeh, za
kar smo mu zelo hvaležni. Ravno zaradi podpore Občine Domžale je samo
delovanje zveze in društev na zelo visoki ravni. Tako smo dobro opremljeni
z gasilskimi vozili in opremo, pomoč pa
nam občina nudi tudi pri drugih oblikah, kot so sofinanciranje zdravniških
pregledov operativnih gasilcev, skrb
za izobraževanje in usposabljanje in
nenazadnje tudi pri gradnji gasilskih
domov. Župan se rad udeležuje tudi
raznih gasilskih prireditev in nam tudi
na ta način pokaže svojo pripadnost,«
o zglednem sodelovanju z županom
in Občino Domžale pove Marjeta, ki v
nadaljevanju izpostavi tudi dobro sodelovanje s poklicnimi gasilci Centra
za zaščito in reševanje Domžale, pa
naj bo to na vajah, intervencijah ali
pri kakšnih drugih stvareh.

Gasilstvo je pomembno
poslanstvo

Oba s sogovornico sva si enotna,
da je gasilstvo pomembno poslanstvo
in da so gasilci pripravljeni priskočiti na pomoč v vsakem trenutku: »Vsi
prostovoljni gasilci imamo svoje življenje, službe, družine … Ko zazvoni pozivnik, gasilec vse spusti iz rok in odhiti
na pomoč. Takrat ni pomemben prepir
med sosedi. Takrat gasilci stopimo skupaj in nastopimo kot celota, prisotna
sta požrtvovalnost in srčnost. Obenem
so gasilci pomemben del lokalne skupnosti, saj so prisotni vsepovsod. Skorajda ne mine nobena prireditev, da na
njej ne bi sodelovali gasilci.« ❒
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Bi postal prostovoljec,
prostovoljka?

Preserc na Jezers’k

Društvo upokojencev Domžale po občnem zboru
nadaljuje s svojim delom po sprejetem programu.

športno društvo preserje Izbira kraja je vedno nekje v Sloveniji,
kamor sami ne zaidemo prav pogosto.
Organizatorji Barbara, Katja, Marjan
in Pavle so nas tokrat popeljali na Jezersko, točneje na Šenkovo domačijo,
ki jo skupno z domačimi vodi Polona
Karničar. Tu je pravi mali raj domačih
živali, saj na pašnikih vidiš krave, konje
in ovce, okoli kmetije pa tekajo kure,
goske, mačke in psi. Ko smo starejši po-

društvo upokojencev domžale
V njem je v letu 2018 posebna skrb namenjena projektu Zveze društev upokojencev Slovenije Starejši za starejše, ki ga
sicer že izvajajo, tudi ob evropski pomoči, v številnih slovenskih društvih upokojencev, v letošnjem letu pa je že zaživel tudi znotraj DU Domžale. Program
je namreč namenjen starejšim od 69 let
– ne glede na to, ali so člani društva upokojencev ali ne, živijo pa v lastnih gospodinjstvih. Namen programa je spoznati
kakovost življenja starejših ter njihove
potrebe po pomoči in storitvah s ciljem,
da jim omogočimo čim daljše samostojno življenje v lastnih gospodinjstvih.
Koordinatorica projekta Marija Radkovič, ki vabi vse, ki bi želeli pomagati kot
prostovoljci, da pokličejo na telefonsko
številko 031 623 114 ali se v času uradnih
ur – vsak ponedeljek in petek med 9. in
11. uro oglasijo v prostorih društva. Ne
pozabite: Danes jaz pomagam tebi, jutri
bo kdo mlajši pomagal meni!
Še na kratko o izletu domžalskih upokojencev sredi aprila na Ptuj in Ptujsko
Goro. O prijetnem dnevu sem se pogovarjala z Dušanom Mijatovim, ki je izlet

Športno društvo Preserje je letos že enajstič pripravilo kampiranje za svoje člane.

tudi skrbno fotografiral. Povedal je, da
so bili na poti do Ptujske Gore z znamenito baziliko in v njej z reliefom Marije
zavetnice s plaščem prijetno presenečeni
nad gnezdom štorkelj. Sledil je dvourni
sprehod po starodavnem mestu in obisk
najimenitnejših stavb pod vodstvom vodičk, občudovanje mogočnega gradu in
poslušanje zgodb iz bogate preteklosti
Ptuja, nepozabno je bilo tudi srečanje z
znanim igralcem Tadejem Tošem in županom mesta Ptuj Miranom Senčarjem.
Hkrati vabijo vse upokojence z območja, ki ga društvo pokriva s svojo dejavnostjo, da se jim pridružijo in si jesen življenja popestrijo z dejavnostmi v različnih krožkih.
V juniju je pokrajinska zveza društev
upokojencev Gorenjske, skupaj z Društvom upokojencev Moravče in Občino
Moravče na Tuštanju pripravila 27. srečanje upokojencev Gorenjske. Organizatorji so pripravili prijeten kulturni in
družabni program, ki sta več tisoč prisotnim omogočila prijetno druženje in prijateljevanje, ki se ga bodo še dolgo spominjali.

stavljali šotore, so se otroci igrali ob bližnjem potoku. Po dvigu zastave je sledila večerja, ki so nam jo pripravili na
kmetiji: domača obara in ajdovi žganci.
V sobotno jutro smo se prebudili ob
meketanju ovac. Po telovadbi, ki smo jo
izvajali pod strokovnim vodstvom članice Barbare, smo nato uživali v zajtrku v
naravi. Po planu je bil nato pohod. Manjša skupina se je odpravila okoli Planšarskega jezera, ostali pa proti 1543 m

Vera Vojska

visoko ležeči Češki koči. Po delno zahtevni in dobro markirani planinski poti
smo po uro in pol zmerne hoje prispeli na cilj. S soncem obsijani vrhovi Dolgi hrbet, Grintovec in Kočna so nas prijazno vabili naprej, mi pa smo samo uživali ob pogledu nanje in na dolino pod seboj. Begal nas je le mrki pogled oskrbnice koče, ko nam je po dobri uri čakanja
postregla z mlačno joto. Prijetno utrujeni smo se vrnili v dolino in se že veselili
popoldanskih družabnih iger. Organizatorji so nam na bližnjem travniku pripravili igro Človek, ne jezi se v živo, pa skupinsko prenašanje vode v loncu na vrvicah, boj za ščipalke in za zaključek smo
se pomerili v pripravi palačink za danes
tako aktualni naziv Master Chef.
Nedeljsko dopoldne je bilo namenjeno izobraževanju. Mag. David Ravnik nas je navdušil s predavanjem in
praktičnimi prikazi Minute za ergonomijo. Spoznali smo svoje telo, kako
mu prisluhniti, kako pravilno izvajati
razne vaje, kako skrbeti za zdravje na
delovnem mestu, kako se sprostiti in
kako pomembno je to, da te pravilno
vzgajajo od dojenčka naprej.
Organizatorjem se zahvaljujemo za
izvirnost in se že veselimo naslednjega kampiranja.
Besedilo in foto: Viktor Marinšek

19. srečanje vojnih invalidov Slovenije v Podčetrtku
V okviru programa integracije vojnih invalidov Slovenije je konec maja v Podčetrtku potekalo 19. srečanje vojnih invalidov, ki smo se ga udeležili
tudi člani sekcije Domžale, ki dela znotraj Društva vojnih invalidov Zasavje.
društvo vojnih invalidov Organizirali smo skupni avtobusni prevoz
in se 26. maja 2018 ob 11. uri zbrali v
Športni dvorani v Podčetrtku. Udeležba
je bila zelo veliko, bili so številni člani
vseh društev vojnih invalidov z družinskimi člani. Na slovesnosti je bilo veliko
praporov in slovenskih zastav, med njimi je bil iz Domžal veteran Grmek. Organizatorji so pripravili prijeten program.
Po govorih župana Občine Podčetrtek,
predsednika DVI Celje in slavnostnega
govornika predsednika Zveze društev
vojnih invalidov Domžale Janeza Podržaja so v kulturnem in družabnem programu nastopili Moški pevski zbor Celje

in ansambel Kozjanski lumpi. Mogoče
je bilo tudi degustirati različne izdelke
iz kozjanskih vasi in krajev, lahko pa
smo si ogledali tudi izdelke sekcije Nagelj, ki deluje v DVI Zasavje.
Ob zaključku srečanja si je bilo mogoče ogledati zanimivosti kraja in okolice ter turistične znamenitosti. Podčetrtek in okolica so zelo znani tudi zaradi term in drugih lepot. Avtobus s člani
DVI Zasavje se je nato odpeljal še čez hrvaško mejo ob Sotli v Kumrovec na popoldansko proslavo mladosti in radosti. Kraj leži v obmejnem pasu s Slovenijo ob reki Sotli. Glavna zanimivost je
turizem, z etnološkim muzejem, Staro

selo z restavriranimi majhnimi vaškimi
hiškami, zgrajenimi konec 19. stoletja.
Titova rojstna hiša, zgrajena leta 1860,
je kot prva hiša zidana z zidaki. Od leta

1953 je muzej Maršala Tita, ki smo si ga
ogledali tudi člani DVI Zasavje. Po ogledu smo se vrnili v Sloveniji in imeli kosilo v znani stari gostilni Šentrupert v Bi-

strici ob Sotli. Od tu smo lahko videli turistični kraj Svete gore. Malo je krajev, ki
bi imeli toliko znamenj svetosti kot Svete gore, saj si je pet cerkvenih stavb našlo svoje mesto ene same gore. Zanimivost si ogleda zelo veliko obiskovalcev.
Prijetno utrujeni smo se vračali domov, hvaležni za prijeten dan, varno vožnjo, posebej pa se zahvaljujemo naši
tajnici Urški Holešek in njenim pomočnicam za prostovoljno celodnevno pomoč in oskrbo potnikov. Prepričan sem,
da bo prijetno srečanje vsem obiskovalcem še dolgo ostalo v prijetnem spominu. Naslednje leto pa se spet srečamo.
Jože Novak

World Carp Classic Junior 2018

Še vedno brez vseh pravic in odškodnin

Z novimi izkušnjami naprej

Ob dnevu slovenskih izgnancev

Mladi ribiči (z leve): Svit Vovk, Klemen Justin in Primož Grčar

Klemen Justin, mladi ribič z Vira, se je
kot kapetan mlade slovenske ribiške
ekipe skupaj s Svitom Vovkom in Primožem Grčarjem konec maja udeležil
mladinskega svetovnega pokala v lovljenju krapov – WCCJ 2018 na Češkem.
Tekmovanja se je udeležilo 13 ekip
mladih ribičev. Ostali so bili od naših
veliko bolj izkušeni in z velikim številom odličnih uvrstitev na različnih tekmovanjih, zato je slovenska ekipa na
tem tekmovanju predvsem nabirala izkušnje. Kljub ne najvišji uvrstitvi (10.
mesto) so bili naši mladi ribiči z udeležbo na prvem tovrstnem tekmovanju
zelo zadovoljni. Na tekmovanje so odšli z zelo malo informacijami, kako to
sploh poteka. So pa dali, to so priznali
tudi vsi ostali ribiči, vse od sebe, se trudili in borili, malce računali na srečo, ki
pa tokrat ni bila na njihovi strani. Sicer
so imeli kar nekaj prijemov, a ulov ni za-

dostil tekmovalnim kriterijem. Teža ujetih rib je bila premajhna. Vendar so spoznali številne znane ribiške tekmovalce in se od njih tudi nekaj naučili, hkrati pa se veselili praktičnih nagrad, med
katerimi je bilo sicer največ hrane za
ribe. Vsi fantje pa so bili zelo veseli pripomočkov za lovljenje rib, ki jim bodo
prišli še kako prav. Prepričani so, da
jim bodo izkušnje s tokratnega tekmovanja in tudi nova znanstva pomagali k
še boljšemu uspehu na naslednjem svetovnem ribiškem tekmovanju.
Naši mladi ribiči se zahvaljujejo za
pomoč prav vsem, ki so jim omogočili
udeležbo na tem tekmovanju. Do naslednjega svetovnega srečanja mladih ribičev jim čestitamo in želimo še mnogo
ujetih velikih krapov, predvsem pa prijetnih trenutkov za vodo in v naravi.
Vera Vojska
Foto: Klemen Justin

Društvo izgnancev Slovenije
941–1945, krajevna organizacija Domžale, je tudi letos skupaj z društvi izgnancev iz Ljubljane sodelovalo na
prireditvi, namenjeni 7. juniju – dnevu
slovenskih izgnancev. Ta dan v spomin
na več kot 80.000 izgnancev in 17 000
beguncev – žrtev vojnega nasilja praznujemo že od leta 1971, obeležujemo
pa ga z različnimi srečanji, ki so predvsem priložnost za pogovor in obujanje
spominov na trpljenje v drugi svetovni
vojni, ki ne bo nikoli pozabljeno.
Tudi letos so se v Mostecu zbrali
nekdanji izgnanci in begunci, da bi se
srečali, predvsem pa ob prazniku slovenskih izgnancev opozorili na svoj položaj, ki kljub desetletjem od konca vojne še vedno ni povsem rešen. Ob pesmih Moškega pevskega zbora Barke in glasbene skupine dobrodelne-

ga društva Nikoli nisi sam smo se spomnili na čas, ko so bile žrtve vojnega
nasilja oropane človeškega dostojanstva, na čase velikih stisk, ko so imele
družine pol ure časa, tudi v naših krajih, da poberejo najosnovnejše stvari in
odidejo v izgnanstvo – v taborišča in v
njih preživijo težka štiri leta trpljenja
pa tudi upanja, da se vrnejo domov. Ob
tem so se spomnili na težave, s katerimi so se srečevali ob prihodu na požgane vasi in domove, izropane hiše in velikokrat tudi nerazumevanje družbe, ki
jim je pozneje prisluhnila, jim dodelila
nekatere pravice, nekatere pozneje tudi
odvzela, nikoli pa povrnila materialne
škode, ki je nastala ob izgonu.
V daljšem govoru je Ivica Žnidaršič,
predsednica Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 predstavila problematiko življenja in dela izgnancev in begun-

cev, mnogi živijo na robu družbe, in prizadevanja društva, da bi žrtve vojnega
nasilja vendarle dobile vsaj simbolično
odškodnino za povzročeno materialno
škodo. Ob tem je predstavila usodo predlaganega zakona ki je reševal to vprašanje, vendar ni doživel druge in tretje
obravnave, tako da je društvo spet na
začetku. Opozorila je tudi na stranke,
ki zakon o odškodnini podpirajo, žal pa
niso prišle v parlament, zato bodo prizadevanja za sprejem tovrstnega zakona v prihodnje še težja. Opozorila je
tudi na neprimerno pisanje o zgodovini
izgnanstva – predvsem otrok, sicer pa
celovite obravnave izgnanstvo Slovencev v drugi svetovni vojni še ni doživelo podrobne zgodovinske predstavitve.
Na prijetnem srečanju so izgnanci
obujali spomine, hkrati pa krepili tudi
vezi med njimi, saj je marsikomu pomoč prijatelja pomagala, da je preživel.
Člane in članice domžalskega društva obveščamo, da uradnih ur do septembra ni. Vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležujete spominskih
prireditev, s katerimi se opozarja na gorje, ki so ga žrtve vojnega nasilja preživele v tujini, ki ne sme nikoli v pozabo, kot
poje pesem: Veseli smo, ker smo doma,
pozabili pa ne bomo nam storjenega gorja. Prijetno poletje želimo!
Vera Vojska
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Poročilo
o delu
V uvodu radi postrežemo z vsaj eno
vzpodbudno primerjavo, naj bo tokrat na temo prometnih nesreč oziroma prometne varnosti. Lani smo
od sredine maja do sredine junija
posredovali v kar dvajsetih prometnih nesrečah, letos v enakem obdobju (le) desetkrat. Seveda je že samo
ena prometna nesreča preveč, a razlika je vzpodbudna, na konkretne
razloge pa bi težko pokazali. Upajmo le, da se statistika ne bo prav na
hitro izravnala.
Med omenjenimi lanskimi nesrečami so bili med poškodovanimi tudi
pešci, kolesarji in motoristi. Letos je
bila med desetimi nesrečami ena z
udeleženim kolesarjem, ki pa je bil
na srečo le lažje poškodovan. V ostalih nesrečah so bila udeležena osebna in tovorna vozila. Hujša se je 4.
junija pripetila v Blagovici, ko sta čelno trčili dve osebni vozili, v enem od
njiju sta ostali težko poškodovani in
ukleščeni dve osebi, voznik drugega
vozila je bil lažje poškodovan. Prav
tako voznika osebnih vozil, udeleženih v nesrečah na Trojanah in na Količevem. Na avtocesti smo posredovali petkrat. V naletu treh osebnih vozil
sta se lažje poškodovali dve osebi.
Zdravniško pomoč je potreboval tudi
voznik škode superb, ko je njegovo
vozilo med vožnjo oplazil vlačilec.
Posredovali smo pri treh požarih.
Dva sta bila v naravi in manjšega
obsega. Požar skladišča lesnih polizdelkov v Domžalah je bil zagotovo
najobsežnejši na območju naše enote
letos. Skupaj s prostovoljnimi društvi
smo bili aktivirani 15. junija ponoči
ob 1.49. Ob prihodu na kraj dogodka,
le štiri minute po prijavi, je bil požar
že polno razvit in skladišče je kljub
takojšnjemu gašenju pogorelo do tal.
Uspelo pa nam je zavarovati sosednjo mizarsko delavnico in vse ostale
objekte. Na gašenju smo sodelovali z
gasilci prostovoljnih društev Domžale - mesto, Jarše - Rodica in Vir. Gasilci PGD Dob so v rezervo na sedež CZR
Domžale prišli z vozilom in moštvom.
Štirikrat smo pomagali reševalcem pri prenosu obolelih oziroma
poškodovanih oseb; enkrat smo
skupaj s člani Gorske reševalne službe Kamnik pomagali pri prenosu
poškodovanke iz gozda nad Rovami.
Dvakrat smo šli preverit domnevni vonj po dimu v SPB in k sreči ni
bilo ne dima ne ognja. Odstranili
smo podrto vejo s Krumperške ceste,
in na Prevojah pri Lukovici pomagali pri izvleku v bajer prevrnjenega
traktorja. S bajerja smo odstranili iztekle motorne tekočine in preprečili
nadaljnje iztekanje.
Nenavadno pogosto zadnje čase
odpiramo vrata osebnih vozil, v katerih so zaklenjeni otroci. K sreči gre
vedno za splet nerodnih okoliščin
in starši so vedno prisotni. Do zdaj
še nismo imeli primera, da bi straši
namerno pustili ali pozabili otroka
v avtu. Smolo je imel tudi fantek na
Viru, ki se je na gugalnici tako nesrečno zataknil, da so se starši morali obrniti na našo in na pomoč reševalcev NMP Domžale. Na koncu se je
vse srečno končalo brez posledic. V
veliko pomoč pri intervencijah, kjer
so v takšnih in drugačnih nesrečah
udeleženi otroci, so nam medvedki z
znakom CZR in napisom gasilec.
Ker smo začeli s prometnimi nesrečami in zaključili pri naših najmlajših: končalo se je šolsko leto in
začel se je čas brezskrbnih, razposajenih dni za najmlajše in najstnike.
Vozniki, bodimo previdni in poskrbimo, da si bomo poletje zapomnili
le po lepih in pozitivnih dogodkih.
Vabimo vas, da naše delo sprem
ljate na spletni strani www.czrdomzale.si in na naši facebook strani.
Želimo vam prijetne in varne poletne dni.

slamnik@kd- dom zale. si

17. maj – dan veteranov vojne
za Slovenijo

Sedma pregledna razstava ročnih
del v Lipi

Sedemnajsti maj 1990 je dan zavrnitve premeščanja
orožja TO

Kako lepe čipke in vezenine ter ljubke dobrodelne punčke

Na ta dan leta 1990 je Jugoslovanska
armada izdala ukaz, da se zaradi
varnostnih razlogov premesti vse
orožje v lasti štabov TO v vojašnice.
Večina teh skladišč je bila dobro varovana, oborožitev nekaterih štabov

Postroj praporščakov

pa se je že prej nahajala v skladiščih
vojašnic.
Sedemnajsti maj 1990 je dan zavrnitve premeščanja orožja TO. Za ta korak se je v Sloveniji odločilo 16 ObmŠTO in tako je kar nekaj orožja, last
občin in delovnih organizacij, ostalo v
njihovih rokah.
Ta veteranski praznik po tradiciji praznujemo na Geossu. Na srečanju
nas je nagovoril predsednik policijskega združenja Sever dr. Tomaž Čas. Poudaril je, da niso osamosvojitev izpeljali zgolj vodilni na položajih obrambe
in takratne milice. Brez več desettisočglave množice mož in tudi žena, ki so v
usodnem trenutku poprijeli za orožje,
to nikomur ne bi uspelo. Tudi s preprodajo orožja se mi nismo ukvarjali, zato
je že čas, da se tudi to razčisti in obelodani. Zato veterani ne dovolimo, da si
posamezniki lastijo osamosvojitev.
Vojni veterani smo sicer po knjižni
razlagi odsluženi vojaki, ki smo zavarovali interese novo nastale države. Navzlic temu smo ponosni na to in kljub letom, ki se nam po zakonu narave kopičijo, bi mnogi še vedno stopili v bran
domovine. Janez Gregorič

Izlet v Trst
Tako kot vsako leto smo se telovadke skupine Šole
zdravja Ihan tudi letos podale na izlet v Trst.
šola zdravja ihan V jutranjih
urah smo se odpravile iz Ihana proti
Primorski, do Sežane, kjer se nam je
pridružil vodič Bogdan. Pot smo nadaljevali do Trsta, kjer smo ogledali
Slovenski narodni dom, se seznanili
z njegovo zgodovino, predvsem pa o
pomenu in aktivnostih te ustanove,
ki povezuje slovenski narod. Vsem
obiskovalcem tega mesta je znano, da
brez dobre tržaške kave obisk Trsta ni
popoln. Po kavi smo se odpravile na
grič, da si ogledamo katedralo. Z zgodovino, ki je bila v tem kraju še kako
pomembna za obstoj slovenske besede kot tudi z zdajšnjim delovanjem te
ustanove nas je seznanil in nas poučil
naš vodič Bogdan. Po ogledu katedrale smo se odpravili v središče mesta,
kjer smo mimoidočim predstavili našo
aktivnost – telovadbo.

Pot smo nadaljevali proti Miramaru, si ogledali grad, se sprehodili po
grajskem parku in nato nadaljevali
pot proti Svetem pri Komnu. Tu smo
imeli kosilo, potem pa smo si ogledali še vaško cerkev in spomenik padlih
borcev prve svetovne vojne. Pot smo v
večernih urah nadaljevali proti domu.
Pri izvedbi tega izleta so nam pomagali sponzorji. Hvala našemu krajanu in županu Toniju Dragarju, ki nam
je omogočil, da smo lahko izvedli ta čudoviti in nepozabni izlet. Z dobro malico nas je tudi tokrat pogostila gostilna Mngan – Janez Kralj iz Preloga. S takšnimi druženji se še bolj povežemo,
spomin nam seže v mladostna leta in
ne nazadnje so bile med nami članice,
ki so prvič v svojem življenju obiskale
te kraje. Skratka, bilo je lepo in poučno.
Helena Rode

lipa, univerza za tretje živ
ljenjsko obdobje Klekljarska
skupina Slamice, vezilje iz Domžal
in skupina prostovoljk Unicef so nas
sredi maja povabile na razstavo čipk,
vezenin in punčk, ki so jo pripravile v
prostorih Univerze za tretje življenj-

je razveselila svoje nekdanje učiteljice
klekljanja Stanke Pibernik, je pohvalila vse sodelavke, ki so s prepletanjem
nitke ustvarjale prave umetnine, in se
jim zahvalila za čudovite izdelke.
Z melodijama V dolini tihi in Tam,
kjer murke cveto, kjer so glasbenicam

sko obdobje, društva Lipa Domžale.
Številni obiskovalci so bili nad razstavljenim očarani, zelo lep pa je bil tudi
kulturni program, ki so ga pripravile
citrarke in kitaristke pod vodstvom
Damjane Praprotnik.
Razstavo je po melodiji iz filma
Cvetje v jeseni odprl predsednik društva Marjan Ravnikar. Po kratkem
pozdravu, v katerem je posebno pozornost namenil obiskovalcem iz Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar iz Ljubljane, kjer mentorica klekljarskega krožka Marija Rupert gojencem posreduje znanje, je vsem zaželel prijeten ogled, se s šopkom zahvalil glavni organizatorici in mentorici Mariji Rupert, hkrati pa vse povabil, da se tudi sami vključijo v krožke
v okviru univerze in tako še prijetnejše preživljajo jesen življenja.
O kovani čipki, ki je bila v letošnjem
šolskem letu osrednji projekt krožka,
je spregovorila mentorica etnologije
Ana Vrtovec Beno, ki je govorila o lepoti detajlov na hišah, predvsem gavtrov, ki so bile osnova projekta kovane
čipke, ter povabila vse, da si tovrstno
umetnost, kolikor je je še na hišah, pogledajo. Mentorica Marija Rupert, ki se

in pevkam pomagali vsi obiskovalci,
v ušesih, smo nato pohiteli od takšne
do drugačne čipke, občudovali velike in male vezene čudovite prte, vezilje vodi Ana Burnik, in se zaustavljali ob pridnih prostovoljkah, ki ustvarjajo priljubljene punčke iz cunj. Pred
kratkim so se predstavile tudi na večji razstavi v atriju Mestne hiše v Ljubljani. S punčkami iz cunj Unicef Slovenija že vrsto let uspešno zbira sredstva za cepljenje otrok proti nevarnim
otroškim boleznim.
Čudovita razstava ročnih del je še
enkrat več pokazala, koliko ročnih
spretnosti, ljubezni in želje po ustvarjanju se skriva v vseh, ki obiskujejo
univerzo za tretje življenjsko obdobje
Domžale, pa naj gre za čipke, vezenine ali punčke iz cunj. Prav vsak izdelek, še posebej pa letos kovane čipke,
je dokaz ustvarjalnosti, ki ni v jeseni
življenja nič manjša, morda pa celo
večja in lepša ter marsikomu popestri
življenjsko pot. Če tudi vi mislite tako,
septembra bo čas, da se v to prepričate kot študent ali študentka naše Univerze za tretje življenjsko obdobje. Dobrodošli!
Vera Vojska

glasilo občine domžale

Društvo za medgeneracijsko povezovanje Sinica
VABI na
Tečaje predelave oblačil in tekstila, ki se kopiči v domačih omarah
Termini: julij in avgust
Brezplačna udeležba za občane Občine Domžale je pod naslednjimi pogoji: brezposelni, rejniške družine, enostarševske
družine, osnovnošolci, srednješolci, dijaki, študentje, ki so oziroma so njihovi starši upravičeni do pomoči na CSD, udeleženci, ki obiskujejo
katerega izmed programov socialne aktivacije in njihovi družinski člani. Vsi tečajniki iz ranljive skupine imajo ob predložitvi potrdil
mesečno brezplačno udeležbo na tečaju.
V letu 2018 se lahko iz drugih občin brezplačno udeleži tečaja 30 oseb, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.
Zaposlen – 2 meseca (64 ur)/240 €, osnovnošolci – 2 meseca (64 ur)/100 €, študentje in upokojenci – 2 meseca (64 ur)/190 €

Prijavite se: tel: 068 602136, e-naslov: sinica.jozi@gmail.com
Naše delo sponzorirajo: Občina Domžale in Slamnik – glasilo Občine Domžale
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Rade pogledamo tudi izven meja naše občine
Društvo podeželskih žena Domžale je pred kratkim uspešno opravilo svoj občni zbor,
na katerem so posebno skrb namenile tudi čebelarstvu.
društvo podeželskih žena domžale V skladu s programom in željami njenih članic so konec maja
obiskale slovensko obalo. Pa ni šlo le
za obisk morja in kratko spoznavanje
Izole in Strunjana, temveč so se dekleta odločila, da obiščejo podjetje
Argeta in se prepričajo, kako nastaja
ena najbolj znanih paštet. Prijetno so
bila presenečena nad odzivom vodstva podjetja v Izoli, ki je z velikim veseljem privolilo v obisk, posebej se je
potrudila gospa Zdenka, ki je uredila
vse potrebno, da so dekleta z velikimi pričakovanji obiskala proizvodne
hale, pokukala pa tudi v skladišča,
predvsem pa se seznanila s potekom
delovnega procesa, katerega rezultat
so raznovrstne paštete, ki so zelo dobrodošle na slovenskem, predvsem pa
mednarodnih trgih. Ni treba posebej
povedati, da marsikatera obiskovalka
zna pašteto narediti sama in jo je zelo
zanimalo, kako je videti proizvodnja
tega artikla, ki v posameznih tednih
doseže tudi do 20 milijonov paštet.
Po kratkem postanku v izolskem
hotelu Delfin, ki posebno skrb namenja prav upokojencem in invalidom,
ter kratkem prisrčnem koncertu kitaristke in pevke slovenskih narodnih pesmi, smo prišle v Argeto, njena soseda je Bar kava. Na vsakem koraku smo
se seznanjale z njihovo skrbjo za čistočo in zdravje, zato smo si tudi me nadele posebne halje, kape in copate, naše

roke pa so bile deležne kopeli, kot jo je
blizu 250 delavcev vsak dan. Na tokratni liniji je bila kokošja pašteta, ki se
je začenjala pri zmrznjeni kokoši, njenem kuhanju in odstranjevanju kosti
ter nato oblikovanju v pašteto, kjer so
nas zelo zanimali razni dodatki. Večina proizvodnega procesa je avtomatiziranega, zato pa nič manj pomembno sicer manjše število delavcev, ki jih
ne zdaj ne v prihodnosti ne bodo mogli
nadomestiti stroji ali roboti. Na ogledu
so dekleta postavljala številna vprašanja – ne le o kvaliteti paštet, v katerih
ni aditivov, ojačevalcev arome, konzervansov, barvil ali glutena. temveč tudi
o položaju delavcev, plačah in primer-

Spomladanski družinski izlet
Člani Medobčinskega društva Sožitje, Mengeš smo se
na lepo sončno soboto, 19. maja 2018, podali na težko
pričakovani družinski izlet.

nih pogojih za delo. Voditeljici Zdenka in Gordanka sta bili nad številnimi
vprašanji presenečeni, vendar smo odgovore dobile in se ob koncu razveselile tudi prijetnega presenečenja v obliki
paštet, ki so nas doma še dolgo spominjale na prijazno Argeto.
Obisk slovenske obale smo nadaljevale s postankom v Strunjanu, kjer je
kopanje za marsikatero pomenilo kratek počitek pred kmečkim in drugim delom, ki ga spomladi nikoli ne zmanjka.
Društvo z delom nadaljuje, ob tej
priložnosti pa se Krajevni skupnosti
Dob, iz katere so številna dekleta, zahvaljuje za finančno pomoč.
Vera Vojska

Društvo Sinica –
za Madagaskar
Lani in letos smo tečaj
šivanja v Društvu Sinica
brezplačno omogočili članici
ekipe študentov medicine.
Na tečaju je krojila in šivala torbice za
zdravniške in toaletne pripomočke ter
puščice. Na ta način so zbirali donacije za odpravo.
Pet študentov medicine, dentalne
medicine in zdravstvene nege v Ljubljani se avgusta za tri mesece odpravljajo na humanitarno-medicinsko odpravo v vasico Matanga, ki leži

medobčinsko društvo sožitje
Udeležba je bila nad pričakovanji, saj
smo napolnili dva avtobusa. Po avtocesti smo se prek Postojne, Pivke in
Ilirske Bistrice pripeljali do Jelšan, kjer
smo imeli prvi postanek in toplo malico. Po opravljenih mejnih formalnostih smo pot nadaljevali proti Reki do
romarskega kraja Trsat, ki je na 135 m
nadmorske višine. Obiskali smo najstarejšo cerkev na Hrvaškem, posvečeno Materi Božji. To je bazilika svete
device Marije oziroma Trsatske Gospe.
Z video posnetkom smo se seznanili z
zgodovino. Nastanek je povezan z legendo, ki govori o angelih, ki so odnesli hišo device Marije iz Nazareta in jo
prinesli na Trsatski hrib, od tam pa v
italijanski Loretto. Po tem ko je hišica
izginila s Trsata, je dala družina Frankopan na tem mestu zgraditi kapelo,
pozneje še cerkev in Frančiškanski samostan. Največja znamenitost je slika,
imenovana Mati milosti. Naslikana je

na cedrovo desko, naslikal pa naj bi jo
evangelist Luka.
Po ogledu smo se odpeljali do Opatije, starega hrvaškega mondenega letovišča, ki je bilo zelo pomembno za
časa Avstro-Ogrske. Po lepo urejenih ulicah, prek lično urejenih parkov smo odšli do obale, kjer smo se
vkrcali na barko, ki nas je popeljala
na panoramski izlet po opatijski rivieri. Opatija je še zdaj mondeno turistično mesto, ki leži pod goro Učko.
Dvourni ogled obalnih mest z morja
je hitro minil, vožnja je bila vsem zelo
všeč. Uživali smo na toplem soncu in
se sprostili ob vožnji z barko. Po pristanku smo imeli nekaj časa, da smo
si privoščili odličen sladoled in kavo
ter se prehajali ob obali, predvsem pa
se imeli lepo.
Za zaključek ekskurzije smo se odpeljali na pozno kosilo in se v večernih urah, polni vtisov vrnili domov.
Metka Mestek

na jugovzhodnem delu Madagaskarja. So skupina dobrih prijateljev, zanesenjaki, neustrašni pustolovci, nasmejani, predvsem pa dobrohotni ljudje in s poslanstvom pomagati soljudem pri skrbi za dragoceno zdravje. Z
znanjem, ki so ga marljivo pridobivali med študijem, želijo nuditi osnovno
zdravstveno oskrbo tamkajšnjim prebivalcem, ki sicer te možnosti nimajo.
Informacije, kako jim lahko pri odpravi pomagate, so na spletni strani: https://
madagaskar2018.wordpress.com.

PGD Dob – tekmovanje
za Pokal KS Dob in GZ Domžale
Najboljše desetine iz Doba in z Rov
pgd dob Že skoraj štiri desetletja se v
začetku junija v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Dob in pod pokroviteljstvom Krajevne skupnosti Dob
zberejo članske gasilske desetine iz vse
Slovenije, največ seveda iz Gasilske zveze Domžale, da se pomerijo za prehodni
pokal KS Dob, ki je del slovesnosti ob
njenem prazniku. Zadnja leta srečanje
gasilskih desetin iz GZ Domžale v Dobu
pa pomeni tudi priložnost za izbor najboljših ekip PGD z območja GZ Domžale.
Obe tekmovanji sta tudi letos pokazali odlično pripravljenost vseh desetin
prostovoljnih gasilskih društev, ki tudi
sicer namenjajo veliko skrbi izobraževanju in usposabljanju svojih ekip – pa
naj gre za teoretična znanja ali praktič-

ši pa so pokale prejeli na prireditvenem prostoru sredi Doba, kjer je bila
zvečer zelo uspešna gasilska veselica.
Bili so deležni pozdrava Roberta Hrovata, predsednika PGD Dob, za odlične rezultate pa sta jim čestitala tudi
Marija Ravnikar, predsednica sveta KS
Dob, in Anton Pavlič, podpredsednik
GZ Domžale.
Rezultati 39. prehodnega pokala KS Dob: Članice A 1. PGD Rova, 2.
PGD Žeje - Sveta Trojica, 3. PGD Radomlje B, 4. PGD Dob. Med člani A je
zmagalo PGD Dob 4A, pred PGD Studenec, 3. mesto CZR Domžale A, četrta
je bila ekipa PGD Dob B.
Tekmovanje za pokal Gasilske
zveze Domžale:

ne vaje, ki jih redno trenirajo na svojih
vadbiščih in skušajo doseči odlično izvedbo. Za najboljša mesta na 39. tekmovanju za prehodni pokal KS Dob se
je pomerilo 29 ženskih in moških desetin, med njimi ekipe z različnih koncev
Slovenije, ki vedno rade pridejo v Dob.
V tekmovanju Gasilske zveze Domžale
je sodelovalo 28 desetin. Desetine so se
pomerile v dveh vajah in lahko smo občudovali njihovo požrtvovalnost, dobro
pripravljenost in usklajenost, ki vse kažejo na njihovo dobro usposobljenost.
Ta se tudi sicer kaže tako na področju
preventive, v različnih vajah, še posebej
pa, ko se je treba spopasti s požari pa
tudi posledicami naravnih nesreč. Tekmovanje so vodili Jure Rogelj, Matjaž
Merkužič in Stanko Grčar.
Tekmovanje v Športnem parku Dob
je bilo dobro organizirano, najbolj-

• Med članicami A je zmagalo PGD
Rova, pred PGD Žeje - Sveta Trojica,
tretje mesto je pripadlo PGD Dob,
četrto pa IPGD Tosama.
• Med članskimi desetinami je prvo
mesto pripadlo PGD Dob 4, pred
PGD Studenec A1, na tretje mesto se
je uvrstila desetina CZR Domžale A.
• Med članicami B je zmagalo PGD
Radomlje, pred PGD Ihan in PGD
Homec. Tudi med člani B je slavilo
PGD Dob, pred PGD Žeje - Sveta Trojica in PGD Rova.
Vsem desetinam iskrene čestitke,
še posebej pa članicam PGD Rova, ki
so naslov prvakinj z najboljšim časom
doslej letos osvojile že petič.
Nasvidenje na jubilejnem 40. tekmovanju v Dobu.
Vera Vojska
Foto: S. G.

Še eno uspešno šolsko leto
V dneh ob koncu junija so se že zaprla tudi vrata
Univerze za tretje življenjsko obdobje, društva Lipa
Domžale, ki je tako zaključila še eno šolsko leto svojih
študentov in študentk.
društvo lipa – univerza za
tretje življenjsko obdobje
domžale Za študenti in študentkami so ure novih znanj in spretnosti,
prijetnih trenutkov v slikanju in risanju, v ustvarjanju z glino, v novostih
na področju drugih predmetov, vrsta
spretnosti, ki so se kazale v izdelovanju ročnih del, tudi dobrodelnosti v
obliki Unicef punčk. Za njimi so nove
besede in nova znanja iz vrste tujih
jezikov, pa nova poglavja umetnostne
zgodovine, tudi kratka in daljša potovanja, novi uspehi na literarnem,
glasbenem in folklornem področju,
številne oblike rekreacije, tudi vrste
predstavitev dejavnosti, s katerimi so
skušali v svoje vrste privabiti vse, ki si
želijo svoje jeseni življenja obogatiti
in si morda celo izpolniti življenjske
sanje, za katere v času zaposlitve in
drugih zadolžitev ni bilo časa. Prav po
zaslugi glasbenic iz Lipe so Domžale
postale pravi citrarski center.
Velikokrat je Lipa nastopala doma
in po vsej Sloveniji, pri tem so se zlasti odlikovale članice literarnega krožka in glasbenice – citrarke, kitaristke
in pevke, tudi folklorna skupina Češminke. Ni bilo meseca brez kulturne

prireditve in srečanja. Pri tem je pomembno še to, da so se vsi skupaj in
vsak zase vselej veselili uspehov in si
želeli, da bi bili prijetna družina prijateljev, ki so radi skupaj in komaj čakajo, da se spet dobijo.
Tega mnenja je tudi direktor Marjan Ravnikar, ki je ob koncu letošnjega šolskega leta dejal: »V imenu društva Lipa – Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale se zahvaljujem
vsem članom društva Lipa, mentorjem
in animatorjem, da smo skupaj več kot
uspešno zaključili še eno od 21 šolskih
let. Dogodkov je bilo kar nekaj in prepričan sem, da brez vašega prizadevanja in sodelovanja nam to ne bi uspelo. Ob zaključku šolskega leta vam želim prijetne počitnice in vas vabim, da
se vidimo spet v oktobru. Vabim pa tudi
vse občane, da se nam v novem šolskem letu pridružijo in obogatijo tretje življenjsko obdobje s pridobivanjem
novih znanj.«
Veliko prijetnih trenutkov v poletnih mesecih in nasvidenje jeseni – v
starih in novih oblikah prijetnega druženja v društvu Lipa – Univerzi za tretje življenjsko obdobje Domžale.
Vera Vojska
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Spodnje perilo in boj proti
komarjem v finalu Štartaj Domžale
Projekt Štartaj Domžale, v katerem Obrtna zbornica Domžale in Občina Domžale v coworking prostoru Generator
dvigujeta startup podjetništvo v Domžalah, je v svoji drugi sezoni k sodelovanju privabil več kot 50 nadobudnih
bodočih podjetnikov, polnih idej. Po seriji startup delavnic je 7. junija 2018 na Obrtni zbornici Domžale sledil finalni izbor
zmagovalcev.
Besedilo in foto: Klara Prednik

V

se se je začelo v četrtek, 10.
maja, ko so udeleženci na
delavnici izvedeli, ali je njihova podjetniška ideja res
ta prava. Prvo delavnico je izvedel
Nejc Tomšič, skrajno zanimiva oseba, saj se kot doktor medicine zdaj
ukvarja s programiranjem, kot startupovec s svojo aplikacijo Mediately
pa je tudi motivator drugih startupov.
Nadobudnim slušateljem je povedal,
naj ne gojijo strahu pred tem, da nekaj ne bi šlo po planu. Osredotočiti se
morajo zgolj na to, da imajo svoj cilj
in veselje, ki ga bodo imeli, potem ko
ga bodo dosegli, vedno pred očmi. K
temu je pritrdila tudi Mellanie Grudniik, soorganizatorka dogodka in
podjetniška mentorica, in sicer, da si
morajo tega, da svoj hobi spremenijo
v posel, želeti iz vsega srca.

1
5

2

3
6

4
7

Podjetništva se ne da naučiti iz
knjige

Na drugi delavnici, v četrtek 17. maja,
pa je zbrane skozi razvoj prvega produkta po metodi Google popeljal Matija Goljar, vodja Ustvarjalnika, prvega
slovenskega pospeševalnika podjetništva mladih. Razliko med podjetjem
in startupom je udeležencem razložil
takole: »Tipično podjetje je predvidljivo
samo po sebi. Osrednja lastnost startupa pa je, da se uči.« S tem je med udeleženci pogasil morebiten strah pred
neuspehom. Slovenci kot narod smo
veliki perfekcionisti. Tistega, kar delamo, nočemo pokazati svetu, dokler ni
popolnoma dovršeno. To pa je skregano z logiko startupa in nam večinoma
onemogoča uspeh. Produkt je treba že
od prve skice naprej testirati ter pridobivati mnenja in odzive ljudi, saj ga le
tako lahko izboljšujemo glede na dejanske potrebe potrošnikov in ne samo
na podlagi lastne ideje. Podjetništva se
ne da naučiti iz knjige. Če se ga boste
lotili na tak način, ne boste prav daleč
prišli. Tudi zadeti na koš se niste učili
iz knjige, temveč z neštetimi meti.
Naslednja delavnica v seriji petih
je bila v sredo, 23. maja, na njej pa so
bodoči podjetniki izvedeli za načine,
s katerimi se lahko prebijejo do prve
prodaje. Malo več informacij pa so poleg tega dobili tudi o sami ekonomiki
podjetja. Preden se lotijo poskusa
prve prodaje, morajo razmisliti o produktu, in o tem, da ga bodo čim bolje
predstavili. Prva predstavitev stranki
je namreč odločilna. Namen mora
biti, da s potencialno stranko najdejo
skupno noto, da odkrijejo, kaj morajo
določeni osebi povedati, da pridobijo
njeno zanimanje in zaupanje v produkt. Obenem pa ji morajo že servirati

Coworking prostor Generator

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

konkreten razlog, da pride produktu
nasproti. Da predstavitev postane
prodaja, morajo izpostaviti resnično
prednost produkta v primerjavi s konkurenčnimi na trgu. Postaviti si morajo vprašanje, kateri problem potencialne stranke njihov produkt rešuje?
Ključnega pomena za nadaljnji posel
pa je tudi to, da že pred prvo prodajo natančno izračunajo končno ceno
svojega produkta, saj jih ta pozneje ne
sme presenetiti, da ne bi mogli pokriti
stroškov proizvodnje.
Spet na četrtek, 31. maja, so se (bodoči) podjetniki zbrali, da bi izvedeli,
kako kratko in jedrnato predstaviti
svojo idejo potencialnim investitorjem in kupcem. Takšne informacije,
napotki in triki so vsekakor pomembni za vsakogar, ne samo za bodoče
podjetnike. Vsak se mora v svojem
vsakdanjem življenju na različne načine prodajati (npr. na razgovoru za
službo, pri pisanju mailov, ki jih dandanes v življenju posameznika kar
mrgoli, povabilu na zmenek, povabilu
na sestanek ali poslovno kosilo, in še
ob mnogih drugih priložnostih). Na
delavnici pa so udeleženci ob pomoči
Matije Goljarja in Mellanie Grudniik
ena na ena odkrivali skrivnosti pri pi-

Obrtna zbornica Domžale je v sodelovanju z Občino Domžale lani začela s projektom Generator, katerega glavni namen je spodbuditi podjetniški potencial
posameznikov in ekip s podjetniško idejo v Domžalah in okolici. Znotraj projekta mentorji pod vodstvom vodje Mellanie Grudniik tistim, ki so s svojo idejo
pokazali največjo resnost in željo, nudijo ustrezno podporno okolje za razvoj
njihovega produkta in vstopa na trg.
Trenutni stanovalci Generatorja so Mateja Čibej s perilom Catharina Rose
Mastectomy Intimates, Mojca Gomezel z Antikomarčkom, Miha Hrovat s pivom
Mister, Nika Pengal z naravnim medenim čigumijem ČUBI, Slavko in Klemen
Verbovšek z inovativnim vozičkom Oldi ter Blaž Križnar z Blazno Lesno unikatnimi lesenimi izdelki.

Matija Goljar, vodja Ustvarjalnika
Perilo Catharina Rose Mastectomy Intimates
Antikomarček, stoodstotni naravni odganjalec komarjev
Zmagovalka Mateja Čibej
Zmagovalka Mojca Gomezel
Komisija in zmagovalki
Zmagovalki Mateja Čibej in Mojca Gomezel z mentorico Mellanie Grudniik
v coworking Generatorju

sanju odličnega maila potencialnim
odjemalcem in investitorjem, v katerem so jih že v parih stavkih prepričali, da so oni tista prava izbira.

Finalni del

Na peti, finalni delavnici, pa so imeli
priložnost naučene veščine preizkusiti
v praksi. Deset se jih je opogumilo in
prijavilo svojo idejo na finalni pitch,
s katerim so se pred komisijo in ostalimi udeleženci potegovali za mesto v
coworking prostoru Generator, hkrati
pa za enoletno mentoriranje ena na
ena. Zaradi raznolikosti idej – od posebnih torb, do nove vrste sadnega
vina – je bila odločitev komisije še toliko težja. Po strokovnem pogovoru se
je komisija, ki so jo sestavljali Mellanie
Grudniik, vodja Generatorja in predsednica komisije, Marjeta Podpeskar
Omahen z Občine Domžale, Karolina
Vrtačnik, direktorica Območno obrtno-podjetniške zbornice Domžale, Andrej
Počivavšek iz Skupine Počivavšek in
podpredsednik Obrtne zbornie Domžale, in Aljaž Osetič iz Ustvarjalnika, le
odločila, da bo izbrala dve zmagovalki.

Mateja Čibej s perilom, ki
ženskam po izgubi dojk povrne
ženstvenost

Obstoječim stanovalcem Generatorja
sta se pridružili dve novi stanovalki. Prvo mesto si je priborila Mateja
Čibej s svojo podjetniško idejo prav
posebnega perila Catharina Rose Mastectomy Intimates, ki ženskam tudi
ob izgubi dojk vrača ženstvenost in
jim omogoča, da zasijejo v vsej svoji
veličini. Vrhunsko izdelano perilo je
narejeno tako, da se prilagaja vsaki
protezi. Naj vaša ženstvenost ponovno zasije s po meri izdelanim perilom
Catharina Rose.

Mateji je pri 13 letih za rakom na
dojkah umrla mama, zaradi iste diagnoze pa je prekmalu izgubila tudi
obe babici. Prav zato se je odločila,
da bo svoje perilo usmerila k ženskam, ki so prebolele raka na dojkah.
Še kako dobro se zaveda, da tak rak
ženske prizadene tako psihično kot
tudi fizično. Telo se spremeni, njene
dojke – simbol ženstvenosti in materinstva – kar naenkrat niso več njene.
Mateji se zdi izjemno pomembno, da
se ženskam, ki so izgubile tako močan
simbol ženstvenosti, poišče način in
omogoči, da se jim povrne občutek
ženstvenosti. Občutek, da so kljub
izgubi dojk še privlačne in ženstvene,
tako kot vse ostale ženske.
Kot potencialna bolnica se zaveda,
da rak še zdaleč ni več bolezen, ki ženske prizadene le po dopolnjenem petdesetem. Da jo ta bolezen lahko doleti
v najbolj vitalnih, aktivnih in produktivnih letih, ko bo na vrhuncu svoje
moči in zavedanja sebe kot ženske.
Prepričana je, da bi si po takem življenjskem udarcu sama bolj kot karkoli želela spet nadeti pisan nedrček,
ali pa res čudovitega čipkastega, ki bi
ji pomagal povrniti zunanjo in s tem
tudi notranjo ženstvenost. Vse ženske
vedo, da lepo spodnje perilo vpliva na
to, da se v svoji koži dobro počutijo.
Dobro počutje pa jim da voljo in moč,
s katero lahko spremenijo svet.

Mojca Gomezel z
Antikomarčkom, izjemno
nežnim naravnim
preganjalcem komarjev

Drugo mesto je zasedla Mojca Gomezel s svojo poslovno idejo Antikomarčka, ki ga je kot velik alergik bila
primorana razviti zase in svoje otroke, saj so ji bila vsa ostala sredstva, ki

jih ji je trg ponujal, preagresivna, in
je takoj dobila hudo alergijsko reakcijo. Antikomarček je tako stoodstotno
naravno mazilo, ki je izjemno nežno
do kože, a hkrati močan odganjalec
klopov in komarjev. Zdaj se le še z nasmehom spominja tistih hudih dni,
ko je njen sin doživel izjemno hudo
reakcijo na komarjeve pike. V trenutkih obupa se dostikrat porodijo najboljše zamisli in tudi tukaj ni bilo nič
drugače. Ideja za Antikomarčka se ji
je porodila ravno takrat.
Mojca ve, da je njen Antikomarček
popolnoma naravno mazilo, pozna in
zaupa vsem lastnostim sestavin, zato
ga je z veseljem začela priporočati
staršem otrok, ki pripeljejo jahat svoje
otroke. Prav vsi so se zaljubili v Antikomarčka in mu ostajajo zvesti. Uspešno testiranje Antikomarčka je Mojco
tudi prepričalo, da se prijavi na Generatorjev projekt Štartaj Domžale in ga
predstavi širšemu krogu ljudi.
Mojca, prej zaposlena v velikem
slovenskem podjetju, se je nekega
dne odločila, da bo svoje življenje
raje posvetila eni njenih največjih ljubezni v življenju – konjem. Ko je zapustila to podjetje, je po nekem času
le prišla do ugodnega prostora na obrobju Ljubljane, kjer zdaj že nekaj let
uspešno vodi svoj ranč Pri 7 hrastih,
kjer se primarno ukvarja z jahanjem
za otroke. Ker je njeno delo večinoma
v naravi, je toliko bolj izpostavljena
neljubim pikom insektov, ki hočeš
nočeš pašejo zraven take vrste dela.
Ker ima močne alergije, ji nobeno od
obstoječih mazil ne odgovarja. Zato
je morala razviti svoje, ki ji končno
odgovarja. Nad Antikomarčkom so
navdušeni tudi starši otrok, ki obiskujejo ranč. Za zabavo brez skrbi,
Antikomarček poskrbi! ❒
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NAŠA TRGOVIN’CA – TRGOVINA
PONOVNE UPORABE
Naša trgovin’ca je trgovina s posebno noto, saj v njej pomagajo osebe, ki se zaradi svojih značilnosti ne morejo redno
zaposliti. Na ta način pridobijo možnost, da naredijo nekaj koristnega in spodbujajočega ter ovrednotijo svoje življenje,
hkrati pa razvijajo svojo delovno sposobnost in kreativnost s spoznavanjem stvari v praksi.
Cveta Zalokar
Foto: Iztok Dimc

J

anuarja 2014 sta Alenka in Vesna, mami otrok s posebnimi
potrebami, združili moči ter
ustanovili društvo Verjamem
vate. Sprejemanje situacije in njunih
otrok jima je razširilo zavedanje, da
je drugačnost nekaj edinstvenega; je
modrost, ki jo premore le tisti, ki se ji
popolnoma preda. In sta neumorno
delali naprej. V maju 2015 sta registrirali prvo socialno podjetje v Domžalah
ter odprli trgovino z rabljenimi oblačili
in igračami, ki sta jo poimenovali Naša
trgovin’ca. Njun cilj je bil vključevati
mlade z razvojno motnjo v aktivno življenje ter jim na ta način dati možnost
uresničitve njihovih želja po delu.
Zavedali sta se predsodkov glede drugačnosti in rabljenih oblačil, vendar
pa je njuno iskreno in srčno delo kmalu privabilo v trgovino na Ljubljanski
cesti (blizu Policije) vse več ljudi, ki so
zapuščali trgovino s občutkom sprejetosti in pripadnosti. Na občinskem
razpisu sta pozneje pridobili še sredstva za sofinanciranje projekta vzpostavitve dnevnega centra v Domžalah
in septembra 2017 izrekli dobrodošlico
petim mladim pomagačem, ki so dobili možnost, da zaživijo samostojneje
ter se počutijo koristne in pripadne
skupnosti, ki jim je dala priložnost.
S svojo neizmerno spontanostjo, srčnostjo in toplino odtajajo vsakogar.
Tokrat smo besedo dali njim, da nam
predstavijo svoje življenje in delo.
Prosim, predstavite se našim
bralcem.
Jaka: Star 22 let. Imam Downov
sindrom, zato pri nekaterih stvareh
potrebujem pomoč. V Kamniku sem
končal šolo s prilagojenim programom. Starši, učitelji in zdaj mentorji
me ves čas spodbujajo, da sem čimbolj
samostojen. Trudim se, da veliko
stvari opravim sam. Doma pomagam
v kuhinji, pospravim svojo sobo in pomagam staršem. Tudi v dnevni center
hodim sam.
Maša: Doma sem v Dobu in stara 23
let. Imam telesno okvaro, zato sem
na vozičku. Osnovno in srednjo šolo
sem končala v zavodu Cirius Kamnik.
Zaključila sem triletni program pomožnega administratorja in štiriletni
program za administratorja.
Grega: Star sem 25 let in živim v
Srednjih Jaršah. Rad delam v Naši
trgovin’ci. Rad bi igral v kakšnemu
ansamblu na harmoniko.
Meta: Stara sem 21 let. Vsak dan prihajam v dnevni center in Našo trgovin’co
na delo in sem rada v družbi prijateljev.
Skupaj hodimo na kavice in se pogovarjamo. Všeč mi je, da hodim na delo.
Urban: Doma sem v Dolskem. Imam
sestrico Eriko, atija, Martino, Nino in
Anžeta. Vsak dan pridem v center, kjer
rad pomivam posodo. Rad se družim
s prijatelji. Obnašam se kulturno in
odraslo. Nekoč bom šel, ko mi bodo
dovolili, domov z avtobusom.
Kakšno je vaše delo v Trgovin’ci?
Urban: V trgovin’ci zlagam oblačila, pišem deklaracije, pometam in
sesam. Prinašam tudi pošto iz nabiralnika in odnašam smeti. Sodelujem
tudi pri pranju oblačil in likanju.
Jaka: Delam pri sestavljanju in tiskanju računov, pišem sprejemnice
in deklaracije za izdelke. Rad tudi

sodelujem pri pripravljanju poslovnih
načrtov. Vsi se trudimo, da svoje delo
opravimo odgovorno in samostojno.
Zelo sem vesel in ponosen nase, ko kaj
opravim sam in brez pomoči drugih.
Maša: Rada prodajam in izdajam
račune. Dobro obvladam računalnik,
ker sem končala administrativno
šolo, znam vse delo pri blagajni.
Vesela sem, da sem lahko aktivno
vključena v delo in družbo. Upam, da
bom lahko kmalu dobila tudi delo v
administraciji.
Grega: V trgovin’ci rad zlagam oblačila ter pri tem pomagam Vesni in
Alenki. Deklariram izdelke, pometam
in nosim smeti. Zelo rad delam.
Meta: Rada zlagam oblačila, pišem
deklaracije in na oblačila pripenjam
etikete. Pomagam tudi pri izdelavi
map, ki jih delamo za Helios. Najrajši
pa tiskam račune. Pri delu sem natančna in hitra.
Kakšen odnos imate do strank in
one do vas?
Jaka: Zelo so prijazni, rad vidim, če se
mi nasmehnejo. Takrat čutimo toplino in energijo. Največ prodamo oblek,
pa knjig, veliko tudi predelamo.

Maša: Ni mi všeč, če nas stranke kar
tikajo, drugače pa so v redu.
Grega: Razmišljamo, da bi vsak od
nas imel svoj poseben izdelek, ki bi
ga tržil.
Meta: Prijazne so tudi šivilje, ki
delajo z nami. Veliko dobimo starih
oblačil. Mi jim pomagamo pri striženju, režemo blago, paramo žepe,
odstranjujemo gumbe. Potem jih
predelajo v nove.
Urban: Navdušeni smo nad strankami in komaj čakamo, da pridejo. Tudi
naše šivilje so vedno dobre volje.
Mi poskrbimo, da je lepo zloženo in
zlikano.
Kaj še radi počnete?
Meta: Rada tudi rišem in gledam filme, še posebej so mi všeč romantični,
kjer se zaljubljeni pari lupčkajo …
Vesela sem bila, ko nas je lani obiskal
Samuel Lucas in nam zapel. Rada
poslušam tudi Luko Seška in jem
sladkarije.
Grega: Rad berem knjige, igram
Enko in rešujem križanke. Vesel sem,
tudi kadar na igrišču igramo košarko.
Naša skupina se imenuje adrenalinski veter in zelo hitro mečemo na koš.

Sodelovanje s stičiščem in želje za povezovanje z drugimi

Društvo Verjamem vate je organizacija, ki je vključena v naš izobraževalni program NVO s potencialom. V programu so organizacije, ki so zelo aktivne in se
želijo v svojem delovanju še izboljšati, tako da se izobražujejo. Društvo Verjamem vate si v prihodnje želi še več motiviranih prostovoljcev, povezovanja z
enako mislečimi in drugimi panogami, kot so ekološko usmerjene organizacije, lokalni pridelovalci hrane, organizatorji letovanj in tako dalje. Vabljeni,
da stopite v stik z njimi ali pa jih kar obiščete v njihovi Trgovin’ci v Domžalah.
Prav tako vabljene nevladne organizacije, da se vključite v brezplačni program
podpore NVO s potencialom. Več o tem najdete na spletni strani www.consulta.si.

Stičišče NVO osrednje Slovenije

Dobra ideja

Ker je v zadnjem času veliko težav
z odpadno plastiko, vam v Naši
trgovin’ci ponujajo rešitev pri nakupu sadja in zelenjave. Namesto
plastičnih vrečk lahko pri njih
kupite reciklirano vrečko iz starih
zaves, ki je prav uporabna, pralna
in priročna.
Urban: Zelo radi imamo tudi vrt, ki
smo ga letos dobili blizu Mercatorja.
Radi skrbimo zanj, včeraj smo jedli
naše češnje, na vrtu pa nam rastejo
fižol, kumare in paprike, krompir pa
smo že pojedli.
Jaka: Jaz rad samo delam, zato tudi ne
maram praznikov in vikenda pa tudi
dopusta ne. Doma tudi pečem slaščice,
še posebej rad Urškino pecivo. Pravkar
sem začel z novim delom v kavarni Vejca v Domu upokojencev, kjer po enkrat
tedensko jaz in Grega pomagava pri
strežbi in počistiva mize. Vsi so zelo
prijazni, jaz se zelo potrudim, rad pomagam starejšim in otrokom v stiski.
Vesela sva bila, ko sva dobila ‘tringelt’.
Maša: Najrajši imam, da gremo skupaj na kavico, ki jo vsi radi pijemo.
Tam se tudi pogovarjamo in smejimo.
Kakšne pa so vaše želje in načrti?
Jaka: Jaz bi si rad s svojim denarjem,
ki bi ga zaslužil, kupil lepo srajco. To
potrebujem pri strežbi.
Grega: Po poklicu bi želel biti maser.
Moja največja želja je, da bi se učil
voziti avto. Nameravam se poročiti in
imeti družino.
Maša: Moja želja je, da bi naredila
izpit in si kupila avto. Potem bi šla
sama na morje.
Urban: Najrajši grem na izlet z atijem. Upam, da bo to kmalu. Lani smo
dobili božičnico, in vesel sem, ker
smo jo sami zaslužili. Rad bi, da bi

dobil delo v čistilnem servisu, saj sem
natančen in nič ne pozabim.
Meta: Vesela sem, kadar nas pelje na
izlet Jurček Nowakk, na pohode. Pa
tudi morje imam zelo rada.
Po nekaj mesecih delovanja dnevnega centra mladi pravijo, da so srečni. Tkejo nove socialne vezi, predvsem pa radi dnevno pomagajo v Naši
trgovin’ci in ustvarjajo svoj lastni program. V dnevnem centru se trudijo,
da mladi ohranjajo obstoječa znanja,
z delom v trgovini pa spoznavajo
nova, še neznana in težje razumljiva
področja tudi v praktičnem pogledu.
Morda bo zapisano izziv in spodbuda
še za koga, ki bi želel v svoje delo
vključiti mlade, drugačne, a prisrčno
pridne pomagače. Možnosti je obilo,
od pomoči pri strežni v lokalih, čistilnicah, manjših delavnicah, kjer potrebujejo pomoč pri zlaganju, sortiranju
… Obrnite za na društvo in z veseljem
vam bodo svetovali in pomagali. Verjemite: to je izkušnja, ki vas bo zaznamovala in vam odprla nova obzorja.
Kaj sta posebnosti Naše trgovin’ce
in dnevnega centra?
Naša trgovin’ca je trgovina s posebno
noto, saj v njej pomagajo osebe, ki se
zaradi svojih značilnosti ne morejo
redno zaposliti. Na ta način pridobijo
možnost, da naredijo nekaj koristnega in spodbujajočega ter ovrednotijo
svoje življenje, hkrati pa razvijajo
svojo delovno sposobnost in kreativnost s spoznavanjem stvari v praksi.
V dnevni center so vključene osebe
z zmerno telesno in duševno motnjo v
razvoju in tako jim omogočajo dnevno
socialno inkluzijo. Prav tako v okviru
popoldanskega bivanja enkrat tedensko dajemo možnost tudi osebam, ki
niso vključene v dnevni center, da spoznavajo delo. Pri tem sodelujejo z Os
novno šoo Roje in Zavodom Cirius. ❒

10. julij, torek

Knjižnica Domžale
10.00–12.00 | ODKLOPI SE!
Druženje ob družabnih igrah / za osnovnošolce /
vsak torek in petek od 10.00 do 12.00 / vstop prost
/ org.: Knjižnica Domžale.

1. julij, nedelja

Arboretum Volčji Potok
11.00–12.00 | TISKANJE Z DREVESNIMI
LISTI
Otroška delavnica / vodi: ŠAD Mavrica / primerno
za vse starosti / plača se vstopnino v park, delavnica je brezplačna / obvezna prijava na prireditve@
arboretum.si.

Knjižnica Domžale
10.00–12.00 | ODKLOPI SE!
Druženje ob družabnih igrah / za osnovnošolce /
vsak torek in petek od 10.00 do 12.00 / vstop prost
/ org.: Knjižnica Domžale.

3. julij, torek

Knjižnica Domžale
20.00 | BORUT PERŠOLJA: RAZGLEDI
Odprtje razstave / v kulturnem programu sodelujejo: Moški pevski zbor Janka Kersnika Lukovica,
predsednik Planinskega društva Domžale Peter
Primožič, Marjeta Keršič Svetel, avtor razstave
Borut Peršolja, Luka Peršolja / povezovalka: Kaja
Peršolja / razstava je na ogled od 2. do 28. julija
2018 / vstop prost / org.: Borut Peršolja, Knjižnica
Domžale.

2. julij, ponedeljek

20.30 | TI LOVIŠ!
Komedija / igrajo: Ed Helms, LilRel Howery, Jon
Hamm, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Isla Fisher, Jeremy Renner, Nora Dunn / filmsko dogajanje je povzeto po resnični zgodbi, objavljeni v
časopisu The Wall Street Journal / peterica prijateljev že od osnovne šole dalje en mesec na leto
tekmuje v igri 'ti loviš!', in ko tokrat igra sovpada s
poroko edinega neporaženega igralca, si ga želijo
prijatelji privoščiti kot lahko tarčo … a je le-ta pripravljen na vse.

Kino v parku (Češminov park)
21.30 | DUNKIRK
Akcijska vojna drama / igrajo: Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance, Harry
Styles, James D'Arcy / film prikazuje dogodke med
neverjetno bitko pri Dunkirku ter evakuacijo zavezniških vojakov iz Belgije, Britanije in Francije,
ki so bili odrezani in obkoljeni z nemško vojsko v

14. julij, sobota

Kino v parku (Češminov park)
21.30 | BITKA MED SPOLOMA
Biografska komična drama / igrajo: Emma Stone,
Steve Carell, Andrea Riseborough, Natalie Morales, Sarah Silverman, Bill Pullman, Alan Cumming, Elisabeth Shue / resnična zgodba o teniški
tekmi, ki sta jo leta 1973 odigrala takrat najboljša
teniška igralka na svetu Billie Jean King ter bivši
Wimbledonski prvak in serijski falot Bobby Riggs.

Knjižnica Domžale
10.00–12.00 | ODKLOPI SE!
Druženje ob družabnih igrah / za osnovnošolce /
vsak torek in petek od 10.00 do 12.00 / vstop prost
/ org.: Knjižnica Domžale.

13. julij, petek

Kino v parku (Češminov park)
21.30 | LADY BIRD
Komična drama / igrajo: Saoirse Ronan, Laurie
Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée
Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith, Stephen
McKinley Henderson, Odeya Rush, Jordan Rodrigues, Marielle Scott / samostojni režijski prvenec
igralke Grete Gerwig (Frances Ha, Maggie ima
načrt) prinaša očarljivo oseben pogled na turbulenten odnos med materjo in najstniško hčerko,
na pritiske odraščanja in resnični pomen tistega,
čemur pravimo dom.

12. julij, četrtek

Mestni kino Domžale, 1. julij

Mestni kino Domžale, 1. julij

Mestni kino Domžale
18.15 | Z LJUBEZNIJO, SIMON
Romantična komična drama / igrajo: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine
Langford, Alexandra Shipp / Simon Spier ima
veliko skrivnost, ki jo uspešno skriva pred svojo
družino, prijatelji in sošolci: je gej… a skrivnosti
niso večne.

Ti loviš!

Z ljubeznijo, Simon

Poletno gledališče Studenec
21.00 | LEPO JE BITI MUZIKANT
Zgodba o mladostnih sanjah, prijateljstvu, ljubezni in življenjski preizkušnji, ki naenkrat spremeni vse / gledališka igra z glasbo Slavka in Vilka
Avsenika – njun bogat glasbeni opus navdihuje

Mestni kino Domžale
20.30 | ANT-MAN IN OSA
Akcijska domišljijska pustolovščina / igrajo: Paul
Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Hannah
John-Kamen, Walton Goggins, Michelle Pfeiffer,
Michael Pena / medtem ko Scott Lang krmari med
vlogo superheroja in vzornega očeta, Hope van
Dyne in dr. Hank Pym potrebujeta njegovo pomoč
v novi nujni misiji, v kateri skupaj z Oso odkrijeta
skrivnosti svoje preteklosti.

26. julij, četrtek

Mestni kino Domžale
20.30 | IZGUBLJENA MED VALOVI
Pustolovska romantična drama /igrajo: Shailene
Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas / sveže zaljubljeni par se z jadrnico na poti čez Pacifik znajde v najmočnejšem orkanu v zgodovini in po njem,
brez navigacije, bori za preživetje in pot nazaj domov / posneto po resnični zgodbi.

25. julij, sreda

Knjižnica Domžale
10.00–12.00 | ODKLOPI SE!
Druženje ob družabnih igrah / za osnovnošolce /
vsak torek in petek od 10.00 do 12.00 / vstop prost
/ org.: Knjižnica Domžale.

24. julij, torek

Kino v parku (Češminov park)
21.30 | POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU
Drama / igrajo: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois, Vanda Capriolo, Elena Bucci,
Antonio Rimoldi, Marco Sgrosso / Luca Guadagnino (Nemirna obala) se s filmom, ki je posnet po
istoimenskem romanu Andréja Acimana, vrača v
opojno in obsijano osrčje obmorske Italije s tenkočutno zgodbo o odraščanju ter nadvse čutno zgodbo o prvi ljubezni.

Knjižnica Domžale, 3. julij

Odklopi se

Dogaja se ...

slamnik

20.30 | SICARIO 2: VOJNA BREZ PRAVIL
Akcijski film / igrajo: Benicio Del Toro, Josh Brolin,
Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Manuel Garcia-Rulfo, Catherine Keener / Sicario 2: Vojna brez
pravil odpira novo poglavje / mamilaška vojna na
mehiški meji se še zaostri, ko začnejo karteli v ZDA
tihotapiti teroriste, in zvezni agent Matt Graver se
mora znova povezati z nemirnim Alejandrom.

Mestni kino Domžale
18.30 | KLUB ZADOVOLJNIH ŽENSK
Komedija / igrajo: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson,
Andy Garcia, Don Johnson / življenje štirih dolgoletnih prijateljic se obrne na glavo na vsemogoče
načine, ko se njihov bralni krožek loti branja in
debate o romanu Petdeset odtenkov sive.

29. julij, nedelja

Poletno gledališče Studenec
21.00 | LEPO JE BITI MUZIKANT
Zgodba o mladostnih sanjah, prijateljstvu, ljubezni in življenjski preizkušnji, ki naenkrat spremeni vse / gledališka igra z glasbo Slavka in Vilka
Avsenika – njun bogat glasbeni opus navdihuje
mnoge glasbenike in razveseljuje poslušalce vseh
generacij.

Arboretum Volčji Potok, 5. julij

Nega vrtnic poleti

julij
avgust

KINO

poletni

Arboretum Volčji Potok
8.00–20.00 | RAZSTAVA TROPSKIH
METULJEV
V steklenjaku pri pristavi tudi letos poplesujejo krhki in graciozni tropski metulji / na ogled razvojne
stopnje njihove popolne preobrazbe / barve, vzorci
in edinstvenost vrst, kot so morfo, sovjeoki metulj,
pisanček ali monarh, vas bodo ponesle v eksotični
svet / zadnji vstop je mogoč uro pred zaprtjem parka / vstopnina odrasli: 8,50 €; upokojenci, dijaki,
študenti: 7 €; osnovnošolski otroci: 5 €; otroci do 3.
leta starosti: brezplačno.

Knjižnica Domžale
10.00–12.00 | ODKLOPI SE!
Druženje ob družabnih igrah / za osnovnošolce /
vsak torek in petek od 10.00 do 12.00 / vstop prost
/ org.: Knjižnica Domžale.

31. julij, torek

Poletno gledališče Studenec
21.00 | LEPO JE BITI MUZIKANT
Zgodba o mladostnih sanjah, prijateljstvu, ljubezni
in življenjski preizkušnji, ki naenkrat spremeni vse
/ gledališka igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika
– njun bogat glasbeni opus navdihuje mnoge glasbenike in razveseljuje poslušalce vseh generacij.

Kino v parku (Češminov park), 14. julij

Dunkirk

Galerija Domžale
Mestni trg 1, Domžale
(trgovski kompleks Vele)
Galerija je septembra zaprta.

Center za mlade Domžale
Ljubljanska cesta 58, Domžale,
T 01 722 66 00, info@czm-domzale.si,
www.czm-domzale.si

Info

GAUTRI – KOVANA ČIPKA:
KLEKLJARSKA SKUPINA SLAMICA,
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJESKO
OBDOBJE LIPA DOMŽALE
Razstava čipk bo na ogled od 17. do 31. julija 2018.

ČUDEŽNI KOVČEK, ZVEDAVČEK
Razstava risbic, ki so nastale ob projektu
Čudežni kovček, zvedavček, bodo na ogled
od 2. do 16. julija 2018.

Knjižnica Domžale
RAZGLEDI: BORUT PERŠOLJA
Fotografska razstava bo na ogled od 2. do
28. julija 2018.

Menačenkova domačija
O KMEČKO-OBRTNIŠKI DRUŽINI
AHČIN IN STALNA KIPARSKA
POSTAVITEV FRANCETA AHČINA
Stalna razstava
Menačenkova domačija bo zaprta od junija
do konca septembra. V tem času je možna
predhodna najava obiska na telefon 01 722
50 50 (KDFBD, v delovnem času) ali na e-naslov info@kd-domzale.si.

Slamnikarski muzej
300 LET SLAMNIKARSTVA NA
SLOVENSKEM
Stalna razstava
Muzej bo zaprt od 16. do 31. julija. V tem
času je možna predhodna najava obiska na
telefon 01 722 50 50 (KDFBD, v delovnem
času) ali na e-naslov info@kd-domzale.si.

Razstave

Arboretum Volčji Potok, 20. julij

Travnik gladiol

Koledar kulturnih prireditev
v občini Domžale/ julij
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koledar dogodkov

Ant-man in osa

Mestni kino Domžale, 26. julij

Poletno gledališče Studenec, 20. julij

Poletno gledališče Studenec
21.00 | LEPO JE BITI MUZIKANT
Zgodba o mladostnih sanjah, prijateljstvu, ljubezni in življenjski preizkušnji, ki naenkrat spremeni vse / gledališka igra z glasbo Slavka in Vilka
Avsenika – njun bogat glasbeni opus navdihuje
mnoge glasbenike in razveseljuje poslušalce vseh
generacij.

21. julij, sobota

Kino v parku (Češminov park)
21.30 | ČRNI PANTER
Akcijski domišljijski spektakel / igrajo: Chadwick
Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o,
Danai Jekesai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, Florence Kasumba, John Kani, Winston Duke,
Sterling K. Brown / T’Challa (Črni panter) se vrača
v rodno Wakando, da bi prevzel prestol, a se sooči
s starimi sovražniki, ki ne ogrožajo le obstoja afriškega kraljestva, ampak vsega sveta.

Poletno gledališče Studenec
21.00 | LEPO JE BITI MUZIKANT
Premiera / zgodba o mladostnih sanjah, prijateljstvu, ljubezni in življenjski preizkušnji, ki naenkrat spremeni vse / gledališka igra z glasbo Slavka
in Vilka Avsenika – njun bogat glasbeni opus navdihuje mnoge glasbenike in razveseljuje poslušalce vseh generacij.

Knjižnica Domžale
10.00–12.00 | ODKLOPI SE!
Druženje ob družabnih igrah / za osnovnošolce /
vsak torek in petek od 10.00 do 12.00 / vstop prost
/ org.: Knjižnica Domžale.

Arboretum Volčji Potok
8.00–20.00 | TRAVNIK GLADIOL
Od danes naprej na ogled več kot 110.000 prekrasnih gladiol.

Lepo je biti muzikant

Kino v parku (Češminov park)
21.30 | JAZ SEM TI
Komedija / igrajo: Stephane De Groodt, Louise
Bourgoin, Aure Atika, Ginnie Watson, Jean-Benoît
Ugeux / komedija o paru prešuštniških zaljubljencev, ki se zamenjata v svojih telesih, kar seveda
povzroči precej zapletov.

Arboretum Volčji Potok
10.00–12.00 | LUTKOVNA DELAVNICA
Otroška delavnica / vodi: Sonja Kononenko / kako
naredimo lutke, ki so enostavne za izdelavo in privlačne za otroke / izdelali boste prapraribo, praprapolža ali pravljičnega junaka po svoji izbiri /
plača se vstopnino v park, delavnica je brezplačna
/ obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

7. julij, sobota

Kino v parku (Češminov park)
21.30 | TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
Kriminalna drama / igrajo: Frances McDormand,
Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes,
Peter Dinklage, Caleb Landry Jones, Abbie Cornish, Kathryn Newton, Samara Weaving, Željko Ivanek / več mesecev je že minilo, odkar so Mildred
Hayes umorili hčerko, policija pa še vedno ni našla
morilca, zato se razjarjena in prizadeta mati odloči za drzno potezo: najame tri reklamne panoje, ki
stojijo pred vstopom v domače mestece, nanje pa
da napisati ogorčeno sporočilo, namenjeno šefu
policije Williamu Willoughbyju.

Knjižnica Domžale
10.00–12.00 | ODKLOPI SE!
Druženje ob družabnih igrah / za osnovnošolce /
vsak torek in petek od 10.00 do 12.00 / vstop prost
/ org.: Knjižnica Domžale.

6. julij, petek

20. julij, petek

Kino v parku (Češminov park)
21.30 | ZADNJI LEDENI LOVCI
Dokumentarni film / režija: Jure Breceljnik, Rožle
Bregar / film pripoveduje zgodbo o kulturi inuitskih lovcev vzhodne Grenlandije, ki ji danes, po
skoraj 4000 letih obstoja v neusmiljenem naravnem okolju grozi izginotje / film je prejel več nagrad na različnih filmskih festivalih.

19. julij, četrtek

Knjižnica Domžale
10.00–12.00 | ODKLOPI SE!
Druženje ob družabnih igrah / za osnovnošolce /
vsak torek in petek od 10.00 do 12.00 / vstop prost
/ org.: Knjižnica Domžale.

17. julij, torek

Franciji med 27. majem in 4. junijem 1940.

Mestni kino Domžale, 27. julij

Neverjetni 2

21.00 | ANT-MAN IN OSA
Akcijska domišljijska pustolovščina / igrajo: Paul
Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Hannah
John-Kamen, Walton Goggins, Michelle Pfeiffer,
Michael Pena / medtem ko Scott Lang krmari med
vlogo superheroja in vzornega očeta, Hope van
Dyne in dr. Hank Pym potrebujeta njegovo pomoč
v novi nujni misiji, v kateri skupaj z Oso odkrijeta
skrivnosti svoje preteklosti.

Mestni kino Domžale
19.00 | TI LOVIŠ!
Komedija / igrajo: Ed Helms, LilRel Howery, Jon
Hamm, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Isla Fisher, Jeremy Renner, Nora Dunn / filmsko dogajanje
je povzeto po resnični zgodbi, objavljeni v časopisu The Wall Street Journal / peterica prijateljev že
od osnovne šole dalje en mesec na leto tekmuje v
igri “ti loviš!” in ko tokrat igra sovpada s poroko
edinega neporaženega igralca, si ga želijo prijatelji privoščiti kot lahko tarčo … a je le ta pripravljen
na vse.

28. julij, sobota

Poletno gledališče Studenec
21.00 | LEPO JE BITI MUZIKANT
Zgodba o mladostnih sanjah, prijateljstvu, ljubezni in življenjski preizkušnji, ki naenkrat spremeni vse / gledališka igra z glasbo Slavka in Vilka
Avsenika – njun bogat glasbeni opus navdihuje
mnoge glasbenike in razveseljuje poslušalce vseh
generacij.

21.00 | SICARIO 2: VOJNA BREZ PRAVIL
Akcijski film / igrajo: Benicio Del Toro, Josh Brolin,
Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Manuel Garcia-Rulfo, Catherine Keener / Sicario 2: Vojna brez
pravil odpira novo poglavje / mamilaška vojna na
mehiški meji se še zaostri, ko začnejo karteli v ZDA
tihotapiti teroriste, in zvezni agent Matt Graver se
mora znova povezati z nemirnim Alejandrom.

Mestni kino Domžale
18.30 | NEVERJETNI 2
Animirana družinska domišljijska pustolovščina
/ sinhronizirano; glasovi: Lotos Vincenc Šparovec, Nina Valič, Nataša Tič Ralijan, Rok Suhadolc,
Alenka Tetičkovič / v nadaljevanju zgodbe o superherojski družini je v središču pozornosti mama
Helena, medtem ko je oče Janez heroj doma, kjer
skrbi za družino in otroke / opozorilo: v filmu je
več prizorov s svetlobnimi učinki, ki lahko vplivajo
na ljudi z epilepsijo zaradi svetlobne preobčutljivosti.

Knjižnica Domžale
10.00–12.00 | ODKLOPI SE!
Druženje ob družabnih igrah / za osnovnošolce /
vsak torek in petek od 10.00 do 12.00 / vstop prost
/ org.: Knjižnica Domžale.

27. julij, petek

mnoge glasbenike in razveseljuje poslušalce vseh
generacij.

Mestni kino Domžale, 27. julij

Sicario 2: vojna prez pravil

Mestni kino Domžale, 29. julij

Klub zadovoljnih žensk

Arboretum Volčji Potok, 31. julij

Razstava tropskih metuljev

Zbira in ureja: Matija Kralj
Fotografije: promocijski material
Koledar kulturnih prireditev izhaja v glasilu Slamnik. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj
dogodka. Uredništvo ne odgovarja za spremembe programov in si pridržuje pravico do krajšanja prispelih informacij. Informacije o dogodkih
v avgustu 2018 pošljite do 18. julija na naslov:
koledar@kd-domzale.si.

Koledar dogodkov

PRVA RAČUNALNIŠKA POMOČ
Vsak drugi petek v mesecu med 12. in 14. uro vam
nudimo brezplačno pomoč pri uporabi računalnika, osvojite pa lahko tudi osnove drugih vsebin
informacijske tehnologije (katalog COBISS in Moja
knjižnica). Prijave na tel. št. 01 724 12 04.

PREDSTAVITEV APLIKACIJ
V Knjižnici Domžale vam lahko pokažemo delovanje aplikacij mCobiss, DomLib, Biblos ipd. Prijave
in rezervacije terminov: vojka.susnik@dom.sik.si
ali petra.strajnar@dom.sik.si.

COBISS – VIRTUALNA KNJIŽNICA
SLOVENIJE
Brezplačno izobraževanje za otroke in mlade vsako sredo med 12. in 14. uro. Prijave: 01 724 12 04.

Tečaji, natečaji

Galerijski atelje
Ulica Matije Tomca 6, Domžale

Slamnikarski muzej Domžale
Kajuhova 5, Domžale
(domuje v Godbenem domu Domžale)
T 01 724 84 08
Muzej bo zaprt od 16. do 31. julija. V tem času je
možna predhodna najava obiska na telefon 01 722
50 50 (KDFBD, v delovnem času) ali na e-naslov
info@kd-domzale.si. Vstopnina. Muzejska trgovina. Dodatna ponudba plačljiva.

Menačenkova domačija
Cankarjeva ulica 9, Domžale
T 01 722 50 50
Menačenkova domačija bo zaprta od junija do
konca septembra. V tem času je možna predhodna najava obiska na telefon 01 722 50 50 (KDFBD,
v delovnem času) ali na e-naslov info@kd-domzale.si.

Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Ljubljanska 61, Domžale
T 01 722 50 50, info@kd-domzale.si,
www.kd-domzale.si

Knjižnica Domžale
Cesta talcev 4, Domžale
T 01 724 12 04 ali 01 722 50 80,
info@dom.sik.si, www.knjiznica-domzale.si
slamnik@kd- dom zale. si

21.30 | PREBUJANJA
Komična drama / režija: Peter Bratuša / igrajo: Sebastian Cavazza, Katarina Čas, Saša Pavlin Stošić,
Primož Pirnat, Jure Zrnec, Jana Zupančič, Petja
Labovič, Branko Šturbej / v posteljah šestih protagonistov, ki jih vsakega po svoje zalezuje kriza
srednjih let, bomo spoznavali, da je odraščanje
proces, ki se nikoli ne konča.

Kino v parku (Češminov park)
20.30 | KONCERT GODBE DOMŽALE

Arboretum Volčji Potok
18.00–19.00 | NEGA VRTNIC POLETI
Strokovno predavanje / preden pritisneta poletna vročina in suša, morajo vrtnice dobiti posebno nego, treba jih je obrezati, okopati, pognojiti,
opleti in zaliti / izvajalec predstavitve v rozariju:
Matjaž Mastnak, strokovnjak za vrtnice / plača se
vstopnino v park, delavnica je brezplačna / obvezna prijava na prireditve@arboretum.si.

5. julij, četrtek
letnik lviii | junij 2018 | številka 6slamnik | 21

koledar dogodkov

22 | slamnik

številka 6 | junij 2018 | letnik lviii

iz naših vrtcev in šol

slamnik@kd- dom zale. si

V tebi sonce proslavlja svoj rojstni dan

Na izletu v Logarski dolini

Malce nenavaden naslov, ki je del pesmi Toneta Pavčka z naslovom Ptice. Tako se
je imenoval zaključni koncert šolskih zborov Osnovne šole Rodica ob sodelovanju
mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Mengeš v sredo, 16. maja 2018.

V tednu po zaključnih nastopih za starše so se otroci treh
starejših skupin vrtca Dominik Savio odpravili na izlet v
Logarsko dolino.

oš rodica Sodelovanje ni bilo naključno, saj sta otroški zbor OŠ Rodica
z zborovodkinjo Emo Cerar (prvič na
tekmovanju) in mladinski pevski zbor
OŠ Mengeš (že večkrat nagrajena zborovodkinja Nataša Banko), dosegli naziv Zlati zbor 26. revije Zagorje ob Savi
27. marca 2018.
Na tem koncertu smo torej lahko prisostvovali in poslušali cvetober
šolskega prepevanja.
Najprej se je z dvema pesmicama
predstavil mlajši otroški zbor OŠ Rodica z zborovodkinjo Tjašo Huth. Sledile
so štiri pesmi otroškega pevskega zbora OŠ Rodica, od ljudske Pršva je luba
vigred, ki so jo zapeli brez spremljave in še tri pesmi z odlično klavirsko
spremljavo Uroša Peleta – Biži, biži,
Otroci vprašujejo in Ptice. Na zvončkih se jim je pridružila učenka Neža
Pogačar.
Te štiri pesmi so bile tudi tekmovalne. Za doživeto interpretacijo in
tehnično dovršenost sta zbor in dirigentka dosegla 81 točk, s tem pa tudi
zlato priznanje, ki bo vsem vzpodbuda za nadaljevanje uspešne poti zbora
ob sodelovanju razumevajočega vodstva OŠ Rodica.
Mladinski zbor OŠ Rodica je zapel
pet pesmi, ki so ustrezale mladosti in
nam. Prvič je pred ta zbor stopila nova
moč za glasbeno vzgojo Katja Gačnik.
Poslušali smo dovolj ubrano petje ob

vrtec dominik savio Zakaj prav ta
kraj? Zato, ker so se lani tam najstarejši otroci udeležili tridnevnega bivanja
in so vsi navdušeni pripovedovali, kaj
vse so videli in doživeli, tako da so
vzbudili veliko zanimanja pri ostalih.
Že nekaj dni pred izletom smo vzgojiteljice prebirale zgodbe in pravljice,
povezane s tem krajem. Otroci so vso
pot spraševali, ali bo kmalu vidna skala Igla, ali se bo videl Presihajoči studenec, ali bo mogoče kje zmaj. Videli
smo Iglo, nismo pa videli zmaja, velikanov in Presihajočega studenca. Srečali pa smo se s škratom Nejkom, ki je
že stari znanec otrok, ki so bili lani na
bivanju in zna tako lepo pripovedova-

ti pravljice v Pravljičnem gozdu. Prepoznali smo ogromno pravljic in se seznanili z nam nekaj neznanimi. Pa tudi
škrat Zvonko nam je včasih ponagajal. Veste, to je prav poseben škrat, ki
je neviden in zelo rad spotika po gozdnati poti, še posebno med koreninami. Otroci so bili pri hoji previdni, tako
da je ponagajal le tu in tam.
Po ogledu Pravljičnega gozda, igri
na igralih in kosilu smo se polni vtisov
odpravili proti Domžalam. Otroci, ki so
bili prvič v tem kraju, so se odločili, da
prosijo starše za družinski izlet, saj so
bili navdušeni nad pravljicami, ki živijo
v lepem gozdu, obdanem z glasovi ptic.

kom smo se vozili 10 minut, za isto
razdaljo pa nam je vožnja z navadnim
vlakom vzela kar dve uri. Na Dunaju
smo končno prestopili na pravi vlak
za Prago. Do Prage smo imeli še štiri ure vožnje. Dunajski in praški vlak
sta si mnogo bolj podobna, vendar

točko smo izbrali Karlov most. Pred
našim slavnim sprehodom po mostu
sta nam nekaj o njem povedala učenca. Na mostu je bilo ogromno slikarjev in drugih umetnikov. Nato smo odšli do Praškega gradu. Tam smo imeli možnost kupiti spominke ter različ-

se v nekaterih stvareh, ki se nanašajo na udobje, krepko razlikujeta. Praški vlak ima enako postavitev sedežev kot dunajski. Med vožnjo se je po
vlaku vozila neke vrste strežba. Lahko si kupil hrano ali pijačo. Neko dekle je naročilo tudi kavo in vsem ljubiteljem kave sporoča, da kava ni slaba, vendar ni tako dobra, kot je pričakovala. Po štiriurni vožnji smo končno prispeli v Prago. Hostel Cosmopole
je od železniške postaje oddaljen približno 15 minut hoje. Ko smo se namestili v sobe, smo odšli še na večerjo v
KFC. Potem smo se vrnili v hostel in
se pripravili za spanje. V hostlih so po
navadi najbolj uničeni tuši, ta hostel
pa je bil skoraj nov in je izredno dobro
ohranjen ter urejen.
Ponedeljek – drugi dan: Zajtrk
smo lahko pojedli do 9. ure in tudi
hrana je bila dobra, čeprav je bila ponudba zajtrka zelo skromna. Nato smo
morali ob isti uri štartati in za začetno

ne vrste kart glede na želene ogledane znamenitosti graščine. Sami smo
izbrali karto, ki je omogočala dostop
do točk ena, tri, pet in osem (katedrala
sv. Vita, grobnica sv. Janeza Nepomuka …), ki nam je ustrezala, vendar pa
bi za fotografiranje v določenih predelih morali kupiti posebno dovoljenje.
Ogledali smo si večinoma vse cerkve
in katedrale na gradu, od katerih nam
je bila najbolj všeč katedrala sv. Vita
s svojimi čudovito poslikanimi vitraži
ter grobnica sv. Janeza Nepomuka. Pri
nakupu karte smo pridobili tudi dovoljenje za obisk Zlate uličke, kjer so razstave srednjeveških oklepov, orožja in
mučilnih naprav. Za tem smo odšli na
kosilo v okolico pod gradom. Največ
nas je odšlo v pizzerio Nero, kjer smo
za ugodno ceno dobili sveže pripravljeno okusno hrano, kogar pa testenine in pica ne zanimajo, ima na razpolago sosednje restavracije s tradicionalno in hitro prehrano. Tam smo

tudi poskusili češko tradicionalno sladico trdelnik, ki je zelo okusna. Zaradi
dežja smo se odpravili nazaj v hostel,
kjer smo imeli prosti čas do večera.
Proti večeru pa smo se odpravili še na
ogled cerkve, ki jo je Jože Plečnik začel
graditi, vendar pa je zaradi pritožb, še
posebej drugih arhitektov, razočaran
zapustil Prago sredi gradnje cerkve.
Zaradi tega na svoje lastne oči nikoli
ni videl cerkve Najsvetejšega Srca Jezusovega. Odpravili smo se proti hostlu. Na poti tja pa smo imeli še čas za
nakup večerje. Ko smo prišli v hostel,
smo presenetili dve dekleti, ki sta imeli rojstni dan z marmornim kolačem.
Torek – tretji dan: Zjutraj smo pojedli zajtrk, spakirali kovčke in se podali na stari mestni trg, kjer smo si
ogledali mestno hišo in najstarejšo
še delujočo astronomsko uro na svetu. Sprehodili smo se skozi judovski
del mesta in pokukali na staro pokopališče. Nato smo imeli prosti čas za
kosilo in samostojni ogled mesta, kjer
smo imeli možnost vožnje s kočijo.
Zabavali smo se ob opazovanju uličnih umetnikov in nakupili nekaj spominkov, saj so bili tam najcenejši. Ob
štirih smo se odpravili v hostel, kjer
smo vzeli prtljago in se odpravili proti glavni železniški postaji. Ob šestih
smo imeli vlak iz Prage in ker na Češkem prenavljajo železnico, smo se
vmes nekaj časa vozili z avtobusom.
Potem smo se vozili na vlaku iz Linza
do Beljaka, od tam pa naravnost v Ljubljano. Ob šestih zjutraj smo prišli na
glavno železniško postajo in se z avtobusom odpeljali v OŠ Dob, kjer se je
naše potovanje končalo.
Vsem, ki se radi peljejo z vlakom,
priporočamo tako pot, saj je to edinstvena in zelo zanimiva priložnost.
Hkrati pa nas je prevzela lepota in karizma Prage. Pot pa priporočamo tudi
vsem tistim, ki bi si radi ogledali to
očarljivo mesto in radi hodijo na potovanja. Najbolj od vsega pa nam je bil
všeč razgled s Praškega gradu, od koder se je videlo skoraj celotno Prago,
zato si ga je vredno ogledati, in verjamemo, da bo razgled všeč tudi vam.

Uspeh mladih
domžalskih
raziskovalcev
Vsako leto v maju
v Istanbulu poteka
mednarodno tekmovanje
raziskovalnih nalog s
področja naravoslovja, na
katerem sodelujejo dijaki iz
več kot 40 držav.
Letos je na področju fizike prvo mesto
zasedla naloga Od Lune do središča
Galaksije z radijskimi valovi dveh
Domžalčanov, Tima Kmecla in Špele
Bernardič, ki obiskujeta tretji letnik
gimnazije na GSŠRM Kamnik. Z nalogo sta se pomerila tudi na državnem
srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti ter v kategoriji Astronomija
in fizika osvojila zlato priznanje.
S pomočjo radioamaterske opreme
sta izmerila in izračunala kopico podatkov o orbiti Lune, potrdila veljavnost Keplerjevih zakonov in določila tudi maso Zemlje. Z opazovanjem

Montaža sevalca

vodikovih črt z valovno dolžino 21 cm
sta izdelala tudi ‘zemljevid’, ki kaže
hitrosti gibanja snovi v različnih delih naše Galaksije. Raziskovalno nalogo sta opravila pod mentorstvom Simona Mermala (S53RM) in profesorja Lojzeta Vrankarja. Eksperimentalni
del je bil izveden z opremo in v prostorih Radiokluba Domžale, katerega aktivni član je tudi Simon – Sine.
Renata Capuder M.

klavirski spremljavi Marije Pepelnak
Arnerić. Zbor bo moral še dozoreti in
se programsko oplemenititi.
Kot zadnji so nastopili gostje učenci mladinskega zbora OŠ Mengeš. Ta
zbor in otroški zbor iste osnovne šole
nas je na tekmovanjih že večkrat navdušil in razveselil z zlatom. Zagnanost in usposobljenost zborovodkinje Nataše Banko ter dolgoletna podpora ravnatelja šole žanjeta zaslužene uspehe.
Tudi mengeški pevci so zapeli tekmovalni program, za izvedbo katerega so v Zagorju prejeli 87,3 točke. Program so sestavljale belokranjske ljudske pesmi, kjer so poleg zbora nastopile tudi v bele narodne noše obleče-

ne pevke. Sledili sta dve skladbi Tadeje Vulc in lahkotna večglasna pesem
ob spremljavi Teje Komar Clap Your
Hands.
Veseli me, da se je dvojici šol z dobrim prepevanjem (OŠ Dob z zborovodkinjo Karmen Banko in OŠ Mengeš
z Natašo Banko) tokrat pridružila nekdaj zborovsko bleščeča OŠ Rodica.
Doživet, prijeten in kvaliteten pevski nastop so ob odlični organizaciji pedagogov OŠ Rodica in recitatorjev, ki jih je pripravila Draga Jeretina
Anžin, zaključili s skupnima pesmima
skladateljev P. Dolenca (Žitni klas) in
Sončno, avtorja tega prispevka, profesorja Tomaža Habeta.

Ana Dolinšek

prof. Tomaž Habe

OŠ Dob v Prago z vlakom
Ekskurzija v Prago
srednja šola domžale Da bi bili
sploh lahko izbrani za ekskurzijo v
Prago, smo morali izpolnjevati vsaj
enega od naslednjih pogojev: povprečje ocen nad 4,5, dosežek na državni
ravni (srebrno, zlato priznanje s tekmovanja) in imeti status nadarjenega
učenca.
Prav tako nismo smeli imeti vedenjskih težav. Zatem smo morali zase napisati ‘priporočilno pismo’,
v katerem smo morali predstaviti vse
svoje dosedanje dosežke ter kako bi
sami pripomogli k ekskurziji in njenemu poteku. Izbirali smo lahko med temami: geografske predstavitve poti,
blog, fotografiranje, zgodovina vlakov, Plečnik in Rothmayer v Pragi in
turistično vodenje.
Tisti, ki so izbrali prvo, četrto,
peto in šesto dejavnost, so se morali
že vnaprej pripraviti. Na zemljevidih
so si ogledovali zarisano pot ter raziskovali podnebje, rastlinstvo in kulturo, raziskovali so Plečnikovo delo in
delo njegovega učenca, brali o vlakih
v preteklosti in poiskali največje praške znamenitosti. Priprave na to pot
so trajale en mesec, nato pa smo se v
nedeljo, 15. aprila, zbrali v Ljubljani
na glavni železniški postaji, kjer se je
naša ekskurzija začela.
Nedelja – prvi dan: V Prago smo
potovali z vlakom. Že zgodaj zjutraj
smo se usedli na mednarodni vlak v
Ljubljani. Vlak je imel kupeje, kjer se
je stole dalo raztegniti, da smo lahko naredili ‘postelje’, na katerih smo
spali. Na Dunaju smo prestopili na
nov vlak. Ta se je od slovenskega zelo
razlikoval. Ni imel kupejev, stoli pa so
bili podobno razporejeni kot na avtobusu. Na začetku in na koncu vagona
so bili štirje stoli obrnjeni eden proti drugemu, vmes pa je bila miza. Na
nek način smo spoznali tudi zasebni
vlak, ki je imel na stolih majhne tablice, na katerih si si lahko krajšal čas z
gledanjem filmov. Vendar to ni trajalo
dolgo, saj so nas kmalu spodili s tega
vlaka. Ker so nas pustili na nič kaj dostojni postaji, smo se z navadnim vlakom vrnili na Dunaj. Z zasebnim vla-
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Učenci OŠ Dob na ekskurziji v Londonu
Svet danes postaja globalna vas. Ljudje vsakodnevno potujejo, ker želijo spoznavati
svet in ljudi,in ker v drugih državah opravljajo službene obveznosti. Uprabljati morajo
jezik, ki ga tam razumejo, večinoma je to angleščina.
oš dob Ker se tudi v naši šoli kot prvi
tuji jezik učimo angleščino, smo se na
šoli Dob letos odločili, da se odpravimo pogledat, kakšno je življenje v veliki prestolnici Velike Britanije in kako
se bomo znašli med angleško govorečimi prebivalci. Odlično nam je šlo.
V soboto, 19. maja 2018, na dan poroke kraljičinega vnuka, smo se učenci zadnje triade in učitelji spremljevalci zgodaj zjutraj zbrali pred šolo,
kjer nas je pričakal avtobus, s katerim
smo se odpeljali na pot do Benetk.
Tam smo po opravljenih formalnostih na letališču Marco Polo počakali na letalo, s katerim smo poleteli do
londonskega letališča Gatwick. Ker je
to drugo največje letališče v Londonu, smo potrebovali kar nekaj časa,
da smo prišli do postaje vlaka, ki nas
je odpeljal proti središču mesta, kjer
smo bili v prijetnem hotelu nastanjeni v času našega bivanja v Londonu.
Od tam smo se vsak dan odpeljali na
postajo Victoria station, od koder smo
s podzemno železnico brzeli v najrazličnejše smeri Londona. Na hodnikih podzemne železnice in na vlakih
smo preživeli veliko časa in dodobra
spoznali ta hitri in nam nepoznani
način gibanja po mestu. Peljali smo
se tudi s slavnim double deckerjem,
ki pa je zaradi obilice prometa dokaj
počasno prevozno sredstvo. Znamenitosti Londona smo si ogledali tudi
ob vožnji z ladjico po reki Temzi in ob
počasnem vrtenju v kabini slavnega
London Eyeja, ogromnega kolesa, ki
je bil ob Temzi postavljeno ob vstopu
v drugo tisočletje.

Osnovna šola Roje iz Domžal in Osnovna šola 27.
julija iz Kamnika, sta v petek, 18. maja 2018, gostili
250 tekmovalcev in spremljevalcev iz 11 ustanov, ki so
se pomerili na 25. regijskih igrah specialne olimpijade
Slovenije gorenjske regije.
oš roje Tekmovanje je namenjeno ot
rokom in odraslim s posebnimi potrebami. Poleg športnega duha in rezultatov
je na tovrstnih prireditvah pomembno
predvsem razvijanje zdrave tekmovalnosti, solidarnosti in prijateljstva.
Regijske igre smo odprli s predstavitvijo vseh ekip, dvigom zastave specialne olimpijade Slovenije ob njeni
himni ter izrečeno zaprisego sodnikov
in tekmovalcev. V uvodnem delu so
nas nagovorili tudi gostje: podžupanja

V muzeju voščenih lutk Madame Tussaus smo se fotografirali ob
slavnih osebnostih, obiskali National History Museum, Science Museum in National Gallery, se sprehodili
do Buckinghamske palače, si ogledali
čudovito arhitekturo Houses of Parliament in katedrale Westminster Abbey,
slavni zvonik Big Ben, ki je v procesu
prenove, edini dvižni most na Temzi Tower Bridge, občutili utrip uličnega nastopanja na Leister Square, utrip
Kitajske v predelu China Town, prisostvovali glasbenim in plesnim nastopom na Picadilly Circus, si ogledali menjavo straže Horse Guards Parade in uživali v netipičnem, prelepem
sončnem londonskem vremenu.
S pravim angleškim zajtrkom so
nas razveseljevali v hotelu, do sitega
pa smo se ob popoldnevih najedli v ti-

pičnih londonskih pubih. Videli smo,
kje trenira slavni Chelsea Football
Club in si spočili oči v prelepem parku pred kraljičino palačo, kjer se ponosno in brezskrbno sprehaja veliko
najrazličnejših pernatih živali.
Potovanje je minilo prehitro in v
ponedeljek popoldne smo se morali že podati na pot proti letališču Gatwick, od koder smo poleteli nazaj proti Benetkam.
Vsi skupaj smo si bili ob koncu edini, da bi si želeli, da bi potovanje trajalo dlje, saj nas je angleška prestolnica prevzela. Začutili smo utrip osemmilijonskega mesta, po katerem se
vsak dan sprehaja še dva milijona turistov, in ugotovili, da znamo to, kar
se naučimo, tudi koristno uporabiti v
vsakdanjem življenju.
Helena Gregorič, OŠ Dob

Srečanje predstavnikov mreže zdravih šol
V torek, 22. maja 2018, se je na OŠ Rodica odvijalo srečanje predstavnikov mreže
slovenskih zdravih šol.
oš rodica Najprej so se vsi zbrali v
zbornici. Prisotne sta nagovorili in
pozdravili ravnateljica Milena Vidovič in vodja Zdrave šole OŠ Rodica
Sonja Koželj - Juhant. Ravnateljica
je med drugim izpostavila naš najbolj pereč problem, in sicer stisko
s prostori, zato bomo v prihodnosti
mogoče naredili prizidek ali podružnico šole na Viru. Izpostavila je tudi
prednostne naloge raznih projektov, v katere je vključena naša šola
(Zdrava šola, Eko šola, Unesco, Erasmus+), in poudarila pomembnost
izobraževanja naših učiteljev. Sledil
je nagovor in zahvala naši šoli koordinatorke Slovenske mreže zdravih
šol Branke Đukić.
V nadaljevanju je učiteljica Saša
Klemenc predstavila projekt Spirit, ki
so ga pod njenim mentorstvom izvajale učenke 5. razredov. Ustvarile so
knjigo o veverici, ki raziskuje Domžale. Le-to so nam predstavile in omenile glavne znamenitosti Domžal, ki
so zajete v njej. Predstavnikom so jo
tudi podarile.
Sledile so razne dejavnosti. Učiteljica Petra Šuštar je vodila sproščanje
s tehnikami joge. Naredili smo vajo
pet kitajskih organov, stresali smo
svoja telesa, si razgibali hrbtenico,
pravilno dihali na ha in hu ter ležali in
si sproti domišljali slike. Pregnali smo

25. regijske igre specialne
olimpijade za gorenjsko regijo

Občine Domžale mag. Renata Kosec,
podžupan Občine Kamnik Matej Slapar, predstavnik Specialne olimpijade
Slovenije Matej Štetner in seveda obe
ravnateljici, Marjanca Bogataj in Jasna
Lampe, ki sta igre tudi uradno odprli.
Tekmovalci so se pomerili v atletskih disciplinah, elementih namiznega
tenisa in košarke. Glede na prijavljene
rezultate so bili razporejeni v tekmovalne skupine po največ šest tekmovalcev,
kar omogoča vsakemu izmed njih doseči zmago v svoji kategoriji. Tekmovanja
se je udeležilo tudi 13 tekmovalcev OŠ
Roje, ki so dosegli odlične rezultate. Po
zaključku tekmovalnega dela je že tradicionalno potekalo kosilo in pred odhodom domov zabavni del z glasbo.
Atletske igre SOS predstavljajo eno
izmed pomembnejših tekmovanj, namenjenih osebam s posebnimi potrebami. Mnogi izmed njih vse leto trenirajo
posamezno kategorijo, v kateri se predstavijo na tem tekmovanju. Pohvala v
obliki medalje jih spodbudi, da nadaljujejo v razvijanju sposobnosti.
Vanda Trobevšek

LETOVANJA 2018 V ORGANIZACIJI ZPM DOMŽALE
Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za
letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana v času poletnih počitnic
pripravlja zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem zdrave
poletne počitniške aktivnosti, namenjene otrokom in mladim.
Otroci bodo na letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih vzgojiteljev-animatorjev.
Na voljo bo več terminov s pestrimi počitniškimi programi tako na
morju kot v hribih, in sicer v Piranu, Poreču, Savudriji, Umagu, na Srednjem vrhu nad Gozdom Martuljkom in v Zgornjih Gorjah pri Bledu.
ZDRAVSTVENA LETOVANJA
Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. Do
zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oziroma mladostnik
med 5. in 19. letom starosti s stalnim bivališčem v občinah Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, če je bil v času od preteklega
razpisa (od 25. 2. 2017 do 16. 2. 2018) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa
v zdravstveni karton), ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to
zabeleženo v medicinski dokumentaciji.
Obrazec: Zdravniški predlog je na razpolago pri osebnih zdravnikih otrok.
Na voljo je več terminov letovanja na morju na različnih lokacijah:
kraj letovanj........................ termin letovanja........................ število dni
Poreč....................................... 30. 6.–7. 7. 2018............................................. 7
Savudrija................................ 7. 7.–17. 7. 2018.............................................10
Umag...................................... 20 7.–27. 7.2018............................................. 7
Piran....................................... 27. 7.–6. 8. 2018............................................10
Savudrija................................ 6. 8.–16. 8. 2018............................................10
Piran....................................... 16. 8.–26. 8. 2018..........................................10

slabo energijo in jo zamenjali z ljubeznijo, srečo in dobro samopodobo.
Po končani jogi smo se odpravili v učilnico kemije, kjer nas je sprejela učiteljica Mateja Vidmar in nam
predstavila potek pouka kemije, svoj
izbirni predmet, in potek izdelave
balzama za ustnice. Izdala nam je
tudi recepture krem. Pomagale so ji
asistentke osmošolke, ki so ji pripravile sestavine in pomagale gostjam,
ki so se lotile izdelave balzama, ki
jim je na koncu zelo dobro uspel.
Sledilo je prijetno medgeneracijsko
druženje in sodelovanje, kjer smo izdelovali cvetje iz krep papirja. Delavnico so vodile gospe iz medgeneracijskega društva (Marija Radkovič, Sonja Beno in Marija Sušnik). Povedale
so nam zgodovino izdelovanja rož iz
krep papirja, nato pa so učenci 5. a razreda pomagali udeleženkam. Izdelali
smo tulipane.

Po izdelavi rož smo odšli v knjižnico, kjer sta nam knjižničarka Sabina Burkeljca in Draga Jeretina Anžin
predstavili svoj projekt Znanje ne pozna meja. Izpostavili sta izredno prijetno izkušnjo in povezanost s sodelujočo hrvaško šolo.
Dopoldne smo popestrili z zdravo
in raznoliko hrano, ki so nam jo pripravile družine priseljencev na naši
šoli. Okušali smo njihove raznolike
domače dobrote.
Ta dogodek je bil v okviru obeležitve 25 let slovenske mreže zdravih
šol. Naša šola že 20 let uspešno sodeluje v tej mreži. O naših uspešno
izvedenih promocijah zdravega načina življenja se je slišalo tako v naši
državi kot tudi izven naših meja.
Lena Oberwalder Zupanc,
Živa Hrovat, Maja Korošec,
Alja Gabrovec

CENIK LETOVANJ ZA POLETJE 2018
Vrsta letovanja....................................................... 10 dni............... 7 dni
Zdravstveno letovanje na morju..................................69,90 €........... 48,93 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju.......330,00 €........231,00 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga v hribih........./..................... 157,50 €
V ceno so vključeni polni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci,
program, nezgodno zavarovanje in DDV.
Podrobnejše informacije o letovanjih ter prijavi otrok in mladostnikov na letovanja bodo objavljene na spletni strani Zveze prijateljev mladine Domžale in v brošurah Počitnice 2018, ki jih bomo dostavili osnovnim šolam, vrtcem v UE Domžale in Srednji šoli v Domžalah do konca
aprila 2018.
Za več informacij nas lahko pokličete na telefon številka: 041 367 808
ali na telefonsko številko: 01 721 27 91, vsako sredo med 16. in 18. uro
oziroma pišete na naš e-naslov: zpm.domzale@siol.net in vas prosimo,
da pripišete še vašo telefonsko številko.
Prijavnica bo objavljena na naši spletni strani: www.zpm-domzale.si
ali pa jo osebno prevzamete v naši pisarni v času uradnih ur do zasedbe
prostih mest.
mag. Karlina Strehar, predsednica ZPM Domžale
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Varne točke odprte tudi poleti

Sestavljanka z Novico Novakovićem

Si se znašel v težavah? Ne veš, kam po pomoč? V Domžalah
te čaka 17 varnih točk, ki so odprte tudi med poletjem.

Sredi junija je bil na OŠ Venclja Perka zaključni nastop krožka Gledališka igralnica pod
mentorstvom Hiše smeha.

Varne točke so različni javni prostori
(na primer mladinski center, knjižnica, zdravstveni dom, center za socialno delo), ki nudijo pomoč otrokom v
stiski. Prepoznamo jih po modri nalepki, na kateri je bela smejoča hišica. Vanje se lahko zatečejo vsi otroci
in mladostniki, ki potrebujejo takšno

ali drugačno pomoč – so pozabili
ključe od doma, želijo poklicati starše, potrebujejo vozni red avtobusa ali
se soočajo z resnejšimi situacijami,
kot sta družinsko in medvrstniško
nasilje.
V Domžalah je varnih točk 17, najdete pa jih po vsej občini.

Center za socialno delo Domžale

Center za mlade Domžale

Picerija Pipca

Cvetličarna Jože Tratnik Domžale

oš venclja perka V improvizacijski igri z naslovom Sestavljanka so
učenci deklamirali in peli pesmi,
ki so si jih iz zbirke Čudnolike slike
pesnika Novice Novakovića izbrali
sami. Zanje so si izmislili melodije in

sestavili koreografije. Vsak je narisal
tudi svoj košček sestavljanke, ki se
je sestavljala med igro. Po zaključku
nastopa je nastopajoče čakalo prijetno presenečenje: pridružil se jim je
avtor pesmic, jim čestital za čudovit

nastop, nato pa še sam prebral nekaj
svojih navihanih pesmi, tako da dobre volje in smeha ni manjkalo.
Patricija Verbole
Foto: Eva Žurbi

Pomah poletju
Poletje je tu … Približuje se z vso hitrostjo in nas vabi v gore, na morje, na skupna
druženja in rajanja, večerne klepete in sprehode v naravi in še marsikaj.
Cvetličarna Vijolica Dob

Knjižnica Domžale

Društvo Verjamem vate – Naša trgovin’ca

Cvetličarna Slovnik Ihan

Lekarna Vir

Dom upokojencev Domžale

Policijska postaja Domžale

Cafe Rondo Radomlje

Zdravstveni dom Domžale

Avtoset Dragomelj

Vrtec Urša

Lidl Domžale

Hofer Domžale

vrtec urša, enota mavrica So
pa to tudi dnevi, ko se poslavljamo
in zaključujemo določeno obdobje.
Mi otroci in strokovni delavci v vrtcu
se tako vedno ob koncu junija zberemo na zaključnem srečanju enote
Mavrica.
V torek smo veseli mahali v poletje vsi otroci in strokovni delavci enote Mavrica, kjer smo v večnamenskem prostoru naše enote na veliko veselje dočakali še en zaključek
uspešnega, vihravega, a prijetnega
šolskega leta. Na veliko veselje vseh
nas in otrok so se povabilu odzvali
tudi ravnateljica Martina Pančur ter
pomočnici ravnateljice Urša Javoršek
in Nuša Rožič. Cilj našega zaključnega druženja je bil en velik pomah
poletju, še bolj ponosni pa smo bili
ta dan na naše požrtvovalno delo,
saj smo s skupnimi močmi doprinesli enoti Čutno pot. A da je bilo dogajanje čim bolj pestro in res nekaj posebnega, so otroci Mavričnega zborč-

ka v uvodu zapeli tri pesmi, prvič pa
so se s pesmijo in deklamacijo od vrtca poslovili tudi bodoči prvošolčki.
Peli so ubrano, suvereno, in ponosni smo, da odhajajo v šolske klopi
korajžni in nasmejani, kot pravi mini
maturantje, tako o sebi namreč govorijo tudi sami. Preko ikt tehnologije smo si ogledali kratek kolaž foto
utrinkov. Slišati je bilo utripe otroških src, zavzeto so strmeli v pano,
kdaj bodo zagledali sebe, in ko so se,
je bila tišina presekana, čutiti je bilo
vznemirjenje. Njihovi pogledi so povedali vse. Da se imajo prijetno. In
kako veliki so postali.
Strokovni delavci smo pristavili svoj piskerček s hudomušno dramsko igro, v kateri je bilo videti prizor,
kako običajno pripravljamo v družini
odhod na morje – malce nerodno, navihano, resno …
Sledilo je odprtje Čutne poti na
igrišču. Da pa je bilo odprtje tako, kot
ga vidimo na najimenitnejših odpr-

tjih, smo v zasedbi odraslega Mavričnega zbora zapeli pesmi o Lipi, drobnih ptičkih in malih sončkih.
Lepe misli, besede in prisrčen nasmeh in pogled nam je ob samem
odprtju namenila tudi ravnateljica Martina Pančur, ki se je na veselje vseh otrok tudi sama sprehodila po njej. V njenih očeh smo videli otroške iskrice, obenem pa ponos,
da smo to, kar smo in znamo biti, da
to, kar delamo, delamo dobro. In to
nam daje moč.
Naj zaključim naše vrtčevsko leto
s pesmijo Anike Horvat: »Kako preprosto je imeti rad nekoga, kako preprosto je, nositi v srcu vas,… Kako preprosto res, je rad imeti sonce, kako
preprosto ga, zaviti je v dlan … Vi ste
naši mali sončki, naša sreča in naš nasmeh …«
Hvala vam, da ste naši!
Poletje, dober dan!

Andreja Ropotar Jagodic, mag.
PV, vodja enote
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izbr@no v knjižnici domžale
k n j i g e z a o d ra s l e

Naomi Klein

Ne ni dovolj: kljubovanje
Trumpovi politiki šoka in
oblikovanje sveta, kakršnega
potrebujemo
Mladinska knjiga, 2018

Za Kleinovo je Trump bolj kot individualni odklon, logična posledica številnih
stranpoti in nekakšen morbidni simptom neoliberalizma,
sicer bi ga vsi ti bebavi izpadi in izrazi politične nekompetence morali že davno odpihniti. Njegova izvolitev je dala
pospešek politiki šoka in novim pretresom na področju
mednarodnih odnosov, socialnih in okoljskih politik, zato
Kleinova poziva k odločni državljanski akciji. Verjame v
upornega duha in moč solidarnosti, ki se bo manifestiral v
nekakšnem ljudskem šoku, ki bo odprl pot politikam, ki se
bodo tvorno soočile s socialno neenakostjo in okoljskimi
problemi. Kot podkrepitev poziva k akciji je v zadnjem
delu knjige objavljen dokument, pri katerem je tudi sama
sodelovala in ki predstavlja primer, kako se lotiti reform od
spodaj. Gre za t. i. Manifest skoka, kanadski primer ljudske
iniciative, tekst, ki bi ga morali prebrati tudi pri nas.
Svetlana Slapšak

Istomesečniki
Goga, 2018

Nadvse topel roman intelektualke in
antropologinje Svetlane Slapšak, publicistke, aktivistke in borke za človekove
pravice, je pred dvema letoma izšel z naslovom Ravnoteža in bil razglašen za najboljšo srbsko leposlovno
knjigo leta 2016. Zgodba, ki je postavljena v zadnjo dekado prejšnjega stoletja (tisočletja) v Beograd in delno v
Slovenijo, v vojni čas, ko je bil kaos zaradi vojne na višku,
ko se je Balkan spreminjal v pekel, je pravzaprav nepomembna, trivialna. Bistvo pripovedi so junaške aktivistke, ki ne le pomagajo beguncem, ubežnikom, invalidom,
ranjenim na dušah in družinskim članom, ki so tako ali
drugače zaznamovani, bolni ali drugačni. Pri tem se neskončno žrtvujejo, a vztrajajo do konca. Služijo, da lahko
dajejo ljudem in živalim. Pri tem so izpostavljene, ponižane, a ozaveščene in ponosne, imune na nacionalistične
in šovinistične izpade. Vzporedno teče še ena zgodba po
vzoru sester Brontë, feministična, očiščevalna.
Amos Oz

Juda
Mladinska knjiga, 2018

Izbral in uredil: Janez Dolinšek

ga je proučeval, o njem predaval, ga živel. Vse bolj je opažal, da je nauk eno, življenje pa drugo. Na lastni koži se je
soočal z nesmisli, kot je recimo celibat, s spletkarjenji, lažmi in elitizmom. O Cerkvi kot organizaciji je začel dvomiti,
še preden je v sebi odkril homoseksualna nagnjenja. Ko pa
je začel spoznavati svojo pravo in iskreno naravo, so mu
začele odpadati vse pridobljene plašnice. Danes je Charamsa izobčenec iz Cerkve, ki svojo zgodbo pripoveduje
iskreno, inteligentno in brez obžalovanja. Verujoč človek,
ki se je bil sposoben soočiti sam s sabo in svetom, ki mu
je pripadal, z vsemi pripadajočimi posledicami. Človek, ki
ne prenese (več) zlaganosti in hinavščine Cerkve.
k n j i g e z a o t r o ke i n m l a d i n o

Igor Karlovšek

Preživetje
Miš, 2018

Najstnik Simon je strasten smučar, ki posega po najvišjih mestih tudi na mednarodnih
tekmovanjih. A prometna nesreča prekine
njegovo športno pot, in Simon se zaveda, da je
njegove kariere nepreklicno konec. Težko pa se s tem sprijazni njegov oče, Simonu se zdi, da ga ima oče za slabiča. Da
mu dokaže nasprotno, se odloči med poletnimi počitnicami
en mesec preživeti v kočevskih gozdovih brez pomagal civilizacije. Sprva je težko, a Simon je trmast, nauči se delati
ogenj, loviti ribe, jesti kobilice … Nenadoma pa v njegovo
življenje divjaka trešči dvanajstletna deklica, ki se sama
prebija skozi gozd, sledijo pa ji ugrabitelji. Jima bo s skupnimi močmi uspelo zbežati in se rešiti na varno? Odličen
pustolovski-kriminalni roman je hkrati tudi zgodba o odraščanju in premagovanju ovir, ki nam jih prinaša življenje.
Žiga X. Gombač

Gobčko in Hopko
Miš, 2018

Pisatelj Žiga X. Gombač in ilustratorka
Tanja Komadina sta ustvarila prijetno
zgodbo o očetu in sinu, ki s pomočjo pogovora rešujeta
težave. Deček Domen hodi v vrtec. Ko ga nekega dne očka
pride iskat, je zelo slabe volje. Vso pot do doma molči.
Včasih sta skupaj »štela oblake in žvižgala s pticami, iskala stopinje dinozavrov ...« Očeta skrbi, kaj je narobe z njegovim sinom. Domisli se imenitne rešitve, kako bi skupaj
premagala težavo. Jima bo uspelo? Zgodba bo mnogim
staršem v veliko pomoč, ko se bodo z otrokom pogovarjali
o prijateljstvu, žalosti in sreči, o reševanju problemov ...
Peter Carnavas

Zadnje drevo v mestu

Apostol Juda je poleg Jezusa Kristusa
osrednja tema romana, ki ga je napisal
izraelski pisatelj Amos Oz, stalni kandidat za Nobelovo nagrado za literaturo. Druga osrednja
tema v romanu je izraelsko-palestinski konflikt, ki ne
temelji le na boju za ozemlje. Glavni nastopajoči v romanu preživljajo zimske dni na koncu petdesetih in začetku
šestdesetih let 20. stoletja pod isto streho v Jeruzalemu.
Študent Šmiel Aš najde službo družabnika invalidnemu
intelektualcu Geršomu Valdu, ki si deli hišo s snaho in
vdovo Ataljo. Lepotica precej mlajšemu študentu vname
srce. Najbolj zanimive so razprave med študentom in intelektualcem o judovstvu, krivdi, izdaji, krščanstvu, Jezusu
in Judi. »Judovo oziroma Judeževo ime je sinonim za izdajalca, hkrati pa je ves judovski narod zaznamoval kot izdajalskega,« pravi Oz, ki je v očeh številnih Judov izdajalec,
saj se že od šestdesetih let prejšnjega stoletja zavzema za
mirno rešitev judovsko-arabskega konflikta. Roman Juda
je zagovor miroljubne rešitve izraelsko-palestinskega spora, to je ustanovitve dveh suverenih držav.

Skrivnost, 2018

Krzysztof Charamsa

Zgodba filma je postavljena v pokrajino
Vlaška, današnjo Romunijo, v leto 1835.
Zgodba z grotesknim humorjem globoko
dregne v različna nasprotja in je bogata
zbirka tragikomičnih interpretacij časa in prostora, saj je
avtor svojo folklorno avtentičnost črpal iz zgodovinske
literature. Na nenavadni ‘eastern’ odpravi se srečamo s celo
paleto junakov različnih verovanj, narodnih pripadnosti
in družbenih statusov. Izzivalni vidik, tokrat staroveškega
brbotajočega balkanskega kotla krutosti do drugačnih,
šibkejših, žensk, revnih, sužnjev, izpeljan brez olepševanja
in skozi predsodkov polne duše nekega drugega časa. Gre
za svetovno priznano umetniško delo, ki nas skozi slutnjo
groze in stopnjevanje napetosti vodi do končne eksplozije
nepojmljivo brutalne krutosti in zla tedanjega klera ter
despotskih bojarjev, kar je v tedanje družbi sprejeto kot od
Boga dano in naravno.

Prvi kamen: Jaz, gejevski
duhovnik, in moj upor proti
hinavščini Cerkve
Mladinska knjiga, 2017

Charamsa je poljski duhovnik, ki je
vzgojen v katoliški veri, tudi sam iskreno
prevzel vero svojih staršev, sledil božjemu klicu med
duhovščino, študiral na Poljskem, v Švici in Rimu in se
povzpenjal sledeč svojim sanjam vse do vatikanske Kongregacije za nauk vere. To je eden najvišjih Cerkvenih uradov, ki se ukvarja z doktrino vere, sveti oficij, inkvizicija.
Mladi duhovnik je poleg globoke vere v Boga slepo zaupal
Cerkvi kot organizaciji. Vendar, više ko je bil na položaju,
večji je bil njegov uvid v hinavščino in zlaganost nauka, ki

Edi se po sivem betonskem mestu
najraje vozi s kolesom, njegov najljubši
cilj pa je park z zadnjim drevesom v mestu. Dokler ne
posekajo še tega poslednjega drevesa, kar Edija seveda
nadvse užalosti. K sreči pa nekega dne v mestu naleti
na poganjke listov, ki vzbujajo novo upanje za življenje
v mestu ... Pomembna in poučna slikanica o drevesih,
ki jih vse preveč jemljemo za nekaj samoumevnega in
jih tudi zelo lahkomiselno sekamo ter si s tem še poslabšujemo že tako strašljivo prihodnost zaradi bolj kot ne
nepovratno uničenega ekosistema ...
medioteka

DVD

Bravo!
Fivia 2018

kolumna • odtis človečnosti

LENART ZAJC

TRAPARIJE, KI VODIJO
ČLOVEŠTVO
Ko je pred dobrimi dvajsetimi leti internet osvojil
svet, je bilo smiselno pričakovati, da bo človeštvu
dokončno zagospodovala znanost, da se bodo
špekulacije umaknile smiselni argumentaciji, in da
bo estetika počasi izrinila plehkost.

P

a vendarle se je zdaj, dvajset
let pozneje, izkazalo pričakovanje renesanse razumskega
za čisto utopijo, in je bilo naivno predvidevanje, da smo ljudje kritična in znanja željna bitja. Pač, v svetu, kjer so na voljo in pri roki vse informacije, se ljudje večinoma odločajo za
tisto, ki zveni najbolj bombastično in
divje šokantno. Popolnoma vseeno je,
kaj je, da je le dovolj eksplozivno! Očitno interneta, tega tako potencialnega
in koristnega izuma, človeštvo za zdaj
ne zna bistveno bolje uporabiti, kot
da povezuje skupine čudakov, ki jim
omogoča, da se drug na drugega sklicujejo, ko širijo svoje čudaške zamisli
in s pomočjo njih ostajajo v varnem
zavetju topoumja. Ni bistveno, če medicina stokrat dokaže, da cepljenje ne
povzroča avtizma, ker med cepivom
in avtizmom ni popolnoma nobene
neposredne povezave, da pa je ta očitna pri globalnem zatiranju kužnih
bolezni, ne, nasprotniki cepljenja se
tu ne bodo umaknili v razmislek, pač
pa argument enostavno zavrnili z:
»Medicina laže, ker … (tu lahko sami
vstavite argumente, ki ste jih ob takih
prilikah slišali)!«
Pa pustimo tu ob strani, da večina
teh velikih nasprotnikov sodobne medicine začne ob opaznejšem pešanju
lastnega zdravja iskati medicinsko
pomoč, če boste vztrajali pri stališču,
da je medicina v redu, in posledice
cepljenja človeštvu koristne, boste na
koncu skoraj v vseh primerih slišali,
da imate oprane možgane. Približno
na enak način bo potekal razgovor z
zagovornikom ploskosti Zemlje, ali
pa begunsko preplašenim ljubiteljem
mejnih ograj, kot tudi zagovornikom
teorije takšne ali drugačne zarote. Vsi
ti ljudje imajo svoja prepričanja podprta z internetnimi objavami znancev,
ki so delili objave svojih znancev, in
vse to sega do nekoga, ki pač ve, ker je
guru interneta. Ob tem je treba poudariti, da mnenja in prepričanja sama po
sebi niso nič slabega, vsi jih imamo in
seveda so včasih zmotna, saj nihče ni
popolnoma nezmotljiv. Tudi ni težava,
ko se čudaštva začno s pomočjo interneta povezovati in seštevati, težava
nastane, ko se nam ne ljubi več ukvarjati s temi čudaštvi, oziroma še slabše,
ko se začno čudaštva, zaradi želje po
všečnosti vpletati v dnevne družbene
oziroma politične prakse.
Tako me je pred kratkim zelo presenetilo argumentiranje ameriškega pravosodnega ministra o tem, da
Biblija dopušča ločevanje otrok od
staršev. Dobro, Biblijo sem pred več
leti nekajkrat prebral, vendar sem od
takrat tudi nekajkrat spal in marsikaj pozabil, tako da mi je mogoče na
tem področju natveziti vse mogoče.
Pa vendar vem, da so ZDA sekularna
država, ena prvih, ki so ločile vero od
države, se pravi me sklicevanje nekega ministra na Biblijo, ko opravičuje
uveljavljanje krutosti državnih zakonov, milo rečeno, preseneti. Se pravi,
zakon, ki še kako vpliva na ljudi, argumentira z dogmatičnim besedilom, ki
apriori izključuje skepso oziroma moč
argumentov. Moč Biblije kot argumenta je namreč lahko bodisi absolutna,
brezdvomna, utemeljena na veri, ali
pa moči nima. In ravno zato se takšna
argumentacija sesuje ob soočenju z
neverujočim oziroma drugače verujočim, približno tako kot se sesujejo vsi
argumenti o ploskosti Zemlje, ko se
soočijo z znanostjo. Tako kot se fizika

ali še bolje gradbena statika pri svojih
projektih ne sme in ne more meniti
za dokaze ploskozemljanov, tako se
zakonodajna državna telesa ne smejo
in ne morejo meniti za argumente, ki
jih vernikom narekuje verska dogma.
Seveda bi lahko odmahnili z roko, češ,
to je nekje daleč v ZDA in se nas niti
ne tiče, ne vem kako, ko ne bi tudi naš
novoizvoljeni predsednik državnega
zbora svojo izvolitev pozdravil z zaključno mislijo: »Bog živi Slovenijo.«
Hja!
Morda je v zanosu mislil na Prešernovo Zdravljico in tega mu človek
seveda ne more zameriti, nenazadnje
je njena sedma kitica, torej tista, ki ne
omenja Boga, saj je Slovenija po ustavi
sekularna država, tudi državna himna
in France Prešeren največji slovenski
pesnik. Se pravi, glede na to, da je
moje življenje globoko prepredeno s
kulturo, bi mi to moralo biti všeč. Pa
vendar! Človeku na takšnem položaju
se ne sme zarekati, ves čas se mora zavedati, kaj govori in zakaj to govori, in
ves čas mora imeti v mislih, da je na
položaju, na katerem odgovarja vsem
državljanom in ne le tistim, ki mislijo

V tej želji manipulirajo
predvsem z občutkom
ogroženosti, deljenjem
ljudi na naše in njihove, z
verskimi prepričanji ljudi
… in tu ponovno trčimo
ob peklensko nevarnost
interneta kot dokazanega
prostora družbenih
manipulacij, namesto
prostora, ki bi odpiral prosto
pot racionalnemu razmisleku
in argumentom.

enako kot on, javne funkcije morajo
biti opravljane pravično za vse. Ravno
tako kot mora statik, ki gradi avtocestni viadukt, spoštovati zakone gravitacije, pa čeprav bi utegnil sam verjeti
v ploskost Zemlje.
Na srečo se statiki zavedajo znanstvenih zakonov in ne eksperimentirajo z gradnjo glede na njihova iracionalna prepričanja, ni pa tako z družbenimi zakonitostmi in zakoni, saj so
ti podvrženi politiki in predvsem prikrajanju politikov, ki si bolj kot občega dobrega želijo ponovne izvoljenosti. V tej želji manipulirajo predvsem
z občutkom ogroženosti, deljenjem
ljudi na naše in njihove, z verskimi
prepričanji ljudi … in tu ponovno trčimo ob peklensko nevarnost interneta
kot dokazanega prostora družbenih
manipulacij, namesto prostora, ki bi
odpiral prosto pot racionalnemu razmisleku in argumentom. Ravno zato
moramo spregovoriti, ko kdorkoli
tvezi nerazumne traparije, pa čeprav
se nam zdijo preveč trapaste ali pa
preveč geografsko oddaljene, da bi se
nanje sploh odzvali, saj nas bodo sicer te iste, nedoumljive traparije prek
interneta dohitele in nam jih bodo čez
nekaj let vsiljevali naši vrli politiki. ❒
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IZ SLAME CELO PTIČJA STRAŠILA
Slamnikarski sejem, ki so ga v Domžalah v soboto, 9. junija, pripravili že šestič, vsako leto prinese kaj novega, sicer pa
večino sodelujočih povezuje slama.
Besedilo in foto: Primož Hieng

L

etos so na primer pripravili
zabavno tekmovanje v izdelavi ptičjih strašil, kjer je bila
slama osnovno gradivo. Na
sejmu smo srečali izdelovalce slamnikov, pa tiste, ki pletejo slamnate
kite, drugi spet iz slame izdelujejo
slike in nakit. Iz tega gradiva nastajajo celo hiše, v Prekmurju pa so
doma doužnjeki, to so okraski, vaze
in lestenci, ki jih napravijo s posebnim prepletanjem slame.
»Za nami je šesti Slamnikarski sejem in prepričana sem, da se strinjate z
našo oceno, da smo bili pri organizaciji
in izvedbi te enkratne etnološke prireditve tudi tokrat zelo uspešni. Čeprav
smo bili v dneh pred njim zaskrbljeni
glede vremena, se je vse dobro izšlo.
Zato smo bili še toliko bolj zadovoljni,«
je povedala direktorica Kulturnega
doma Franca Bernika Cveta Zalokar.
Sejem je ponovno pridobil na svoji
odmevnosti, je poudarila Zalokarjeva:
»Slamnikarstvo tako postaja prepoznavna domžalska posebnost, s katero
izkazujemo spoštovanje do naših prednikov. Sejma se vsako leto udeležuje
več obiskovalcev, letos so bili še posebej opazni in številni mlajši obiskovalci
in mlade družine. Vse bolj zanimiva
in pestra pa je tudi vsebinska in programska zasnova, pri čemer so posebej
pomembni prijaznost in odprtost razstavljavcev in drugih, ki sodelujejo pri
programu in aktivnostih.«
Sodelujoči in organizatorji so skupaj uspeli pripraviti resnično zanimivo in vsebinsko bogato prireditev, s
prikazom številnih dejavnosti, povezanih s slamo in slamniki. »Veseli
smo tudi podpore občine Domžale, ki z
nami odlično sodeluje. Sejem je že postal tradicionalna prireditev, tako da
vas že zdaj vabimo, da z nami sodelujete pri 7. slamnikarskem sejmu, ki bo
tudi drugo leto drugo junijsko soboto,«
je še povedala Zalokarjeva.

Gostje iz tujine

• Turistična skupnost mesta Koprivnice (Hrvaška) – izdelovanje slamnatih izdelkov ter predstavitev
zanimivosti Občine Koprivnice
• Slamarska sekcija HKPD Matija Gubec, Tavankut (Srbija) – izdelovanje
slamnatih izdelkov in slik iz slame
• Trijnie Patberg (Nizozemska) – izdelki iz slame
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»Želimo si, da sejem postane tradicionalna prireditev kot obuditev spomina
na dediščino slamnikarstva, ki je stoletja
zaznamovalo Domžale in okolico,« pravi Katarina Rus Krušelj, sodelavka KD
Franca Bernika. »Tudi letošnji sejem je
bil tematski, torej slama in vse, kar iz nje
naredimo, seveda pa v prvi vrsti slamniki in prikaz pletenja kit iz slame. Poleg
predstavitve slamnikarstva in slamnatih
izdelkov domačih in tujih razstavljavcev,
slednji so prišli iz Hrvaške, Srbije in Nizozemske, smo pri izboru razstavljavcev
iskali tiste, ki lahko ponudijo ekološke
izdelke in take iz naravnih materialov.«
Z vsem tem, povrhu vsega pa z
edinstvenim Slamnikarskim muzejem
s stalno razstavo 300 let slamnikarstva
na Slovenskem, ohranjajo dolgoletno
tradicijo te dejavnosti. Slamnikarstvo
je bilo sprva domača obrt, pozneje pa
je ta prerasla v industrijo. »V 18. stoletju
se je slamnikarska obrt začela razvijati
na območju Ihana, Domžal in okolice,
kjer je v zadnjih desetletjih 19. stoletja
prerasla v izdelavo v obrtnih delavnicah
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in tovarnah,« pravijo sodelavci muzeja.
»Te so v razcvetu letno izdelale več kot
milijon slamnikov za domači in tuji trg.
S slamnikarstvom na tradicionalni način se danes ukvarjajo le še redki posamezniki, ki si s prikazovanjem pletenja
slamnatih kit ter izdelave slamnikov in
cekarjev na različnih prireditvah in delavnicah prizadevajo za ohranjanje tradicionalne obrti, ki je že delno zamrla.«
In kakšen je postopek, če želimo
dobiti slamo, primerno za spletanje
kit? »Slamo za pletenje slamnatih kit
odbiramo poleti, po ročni žetvi žit,« pravi Rus Krušljeva. »Iz snopa izberemo
najlepše bilke, jih zvežemo v pušeljne in
posušimo na soncu. Suhi slami porežemo klasje, jo odrežemo pri prvem kolencu in razporedimo po debelini. Slamice
zvežemo in spletamo v kito z ovijanjem
v določenem vrstnem redu z ene na drugo stran. Slamice med pletenjem večkrat namočimo. Kite spletamo iz štirih
do 21 slamic, največkrat iz sedmih.«
Joži Košak je prava legenda med šivalkami slamnikov, večino svoje delov-
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1. Ana Cajhen
razveseljuje
kupce s cekarčki,
pujski in
torbicami.
2. Gostji iz srbskega
Tavankuta
3. Beti in Jani
Jakob izdelujeta
doužnjeke.
4. Mnogi so si
privoščili nov
slamnik.
5. Slamnikarsko
sezono je odprl
župan Toni
Dragar.
6. Modna revija
letošnjih
slamnikov
7. Iz slame so delali
ptičja strašila.
8. Mladi rod
klobučarske
družine Pajk
9. Otroci iz vrtca
Urša imajo radi
svoje klobučke.
10. Poletna zaščita

10

ne dobe pa je preživela v tovarni Univerzale, s katero se je s stečajem končala tovarniška slamnikarska tradicija.
Gospa Joži še danes šiva slamnike in z
veseljem sodeluje na Slamnikarskem
sejmu, poleg tega pa se posveča izobraževanju bodočih šivalk na tečajih,
ki jih prireja KD Franca Bernika.
Med temi je izjemen korak naprej
napravila Ana Cajhen, ki je po duši in srcu, kot pravi zgodovinarka, ljubiteljica
tradicije in zgodb, ki se dedujejo po ustnem izročilu. »Šivanje slamnatih kit me
izpolnjuje in mi je hkrati v veliko veselje,«
pove Ana. »Ukvarjanje s slamo se je začelo iz gole radovednosti, ko sem se na tečaju šivanja v praksi podučila o tem, kar
kot sodelavka muzeja v teoriji podajam
obiskovalcem. Odločila sem se, da prispevam k obuditvi tradicije izdelovanja
slamnikov in drugih izdelkov iz slame, da
ponesem star način izdelovanja v nove
čase, da obudim delo rok Domžalcev, ki
je bilo predolgo razvrednoteno. Zdaj kupce razveseljujem z mojimi cekarčki, pujski, škatlicami ter torbicami in torbami.«

Vrh tokratnega sejma je bil tudi
tokrat uradni začetek slamnikarske
sezone, ko naj bi se s tem pokrivalom
obvarovali premočnih sončnih žarkov.
Iz slame napravljeno pokrivalo si je na
glavo nadel domžalski župan Toni Dragar, ki s slamnikom velikokrat obdari
svoje goste, saj je v zadnjih letih postal
imenitno protokolarno darilo.
In kakšna bo letos slamnikarska
moda? Na to vprašanje je odgovorila
Mateja Kozina, ki je letos pripravila
modno revijo slamnikov v več izhodih.
Predstavila je slamnike in njihovo
uporabnost ob različnih priložnostih
s poudarkom na nošenju kril: kolekcijo džinsa za mlade, dve kolekciji
slovesnih popoldanskih in večernih
oblačil ter kolekcijo z belo čipko in ekskluzivno kolekcijo, ki jo je posvetila
spominu na slovensko slikarko Ivano
Kobilco.
Prireditev so zaključili s 4. srečanjem ljudskih pevcev in godcev Domžal in Kamnika v Slamnikarskem muzeju v Domžalah. ❒

so se predstavili s Kaj mi nuca planinca
in Fantje se zbirajo, ljudski pesmi z nagajivo vsebino in teh je bilo na koncertu kar nekaj. Zadovoljni poslušalci so
nato zaploskali pevski skupini Predice
iz Kamnika, ki se, podobno kot vsi nastopajoči pevci, trudijo, da ne bi pozabili starih ljudski pesmi, temveč bi zanje navdušili tudi mlade generacije in bi
se le-te iz vsebine pesmi tudi kaj naučile. Zapele so pesmi: Kaj si imela in Stara
mati kara me. Žal Jožeta Jagodica, ki bi
se predstavil z diatonično harmoniko,
opravičeno ni bilo, zato pa smo še enkrat več lahko občudovali ljudske pevke Šole zdravja Domžale, ki pod vodstvom Marike Haler že peto leto uspešno združujejo vsakodnevno rekreacijo,
zdrav način življenja in ljubezen do petja. Tokrat smo prisluhnili dvema zelo
znanima ljudskima: Vse ptičice lepo pojejo in Pleničke je prala. Harmonikar
Tone Marinšek in pevka Majda Novak

sta vse vesele ljudi povabila, da prisluhnejo njunima pesmima: Zato smo danes
med vas prišli ter Venčku ljudskih in z
obema navdušila obiskovalce, ki so ob
koncu prisluhnili ljudskim pevkam Kulturnega društva Domžale, ki pod vodstvom Mare Vilar nadaljujejo petje ljudskih pesmi še iz nekdanjega Toka. Tudi
tokrat so se predstavile z dvema res ‘starima’ ljudskimi pesmima: Vzemi, vzemi, prstan z roke in Marija z Ogrskega
gre ter bile deležne glasnega aplavza –
tudi za njihovo skrb, da se pevska dediščina ohrani za prihodnje rodove in nikoli ne pozabi.
»Naj ljudska pesem še naprej
razveseljuje naša in vaša srca,« je ob
koncu koncerta ljudskih pesmi dejala
voditeljica, se zahvalila izvajalcem in
obiskovalcem, ter jih povabila, da tudi
v prihodnje radi prisluhnejo pevcem, ki
nam pojejo, in godcem, ki godejo.

Pevci nam pojejo, godci pa godejo
Zato smo danes med vas prišli, da veseli bi bili.
Že četrtič po vrsti je bil tudi letos – kot
pika na i, v okviru Slamnikarskega
sejma, kjer ne manjka niti pesmi niti
plesa, v organizaciji Javnega sklada
RS za ljubiteljske dejavnosti, izpostav
Domžale in Kamnik, ter soorganizaciji
sejma, v Slamnikarskem muzeju prijetno pevsko srečanje naslovljeno Pevci
nam pojejo, godci pa godejo. Pozno
popoldne je prineslo veliko ljudskega
izročila, ljudskih pesmi, predvsem pa
ljubezni pevcev do ljudskih pesmi, ki
jim poslušalci vselej radi prisluhnejo in
tudi pritegnejo. Koncert je vodila Špela
Šebenik, nastope pa si je ogledala dr.
Mojca Kovačič, strokovna spremljevalka za to področje.
Najprej so zapeli pevci Moškega pevskega zbora Janez Cerar DU Domžale,
ki pojejo že od leta 1960 in so se pred
petimi leti pod vodstvom Marike Haler odločili, da več pozornosti namenijo petju pesmi na ljudski način. Tokrat
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Recenzija filmov: Klub zadovoljnih žensk in
Ljubiti Pabla

Domžalski rogisti v Avstrijo
po novi Zlati rog

Že v izhodišču moramo priznati, da
je film Klub zadovoljnih žensk (Book
Club) narejen brez kakršnekoli poglobljenosti, vendar kljub vsemu z
jasnim namenom, da vsaj iz ženskega dela gledalstva izvabi čustva. Na
kupu se je namreč zbrala smetana
ameriških igralskih legend ženskega spola: Jane Fonda, Diane Keaton,
Candice Bergen in Mary Steenburgen
ter se obdala še z nekaj šarmantnimi
moškimi sotrpini, ki jih zastopajo
Don Johnson, Andy Garcia in Richard
Dreyfuss. Rezultat je preprosta komična drama brez slehernih igralskih pretenzij in ambicij, vendar z
dovolj jasno dramaturško premiso,
da ji uspemo slediti do samega konca brez pretirano monotonih oscilacij. Lahko bi se sicer vmešali tudi
zlobni jeziki in zgodbo označili za
čisti kič, se pravi ‘pocukran filmski
pofl’, ki v ničemer ne presega npr.
kakšnega filmskega nadaljevanja 50
odtenkov. Glavne junakinje zgodbe
so štiri najboljše prijateljice, ki levji
delež svojega življenja prijateljujejo
v obliki knjižnega kluba, kjer si vselej
izberejo kakšno knjižno uspešnico z
namenom ‘razširitve življenjskih obzorij’. Ker v danem trenutku izberejo
prav 50 odtenkov sivine, lahko kar
se da logično sklepamo, da gre pri
naših gospeh v častitljivi starosti za
obuditev seksualne komponente, ki
jo seveda vsaka izmed njih dojema na
svoj način. Boljša polovica dolgoletnega para (Streenburgen) tako začne
z erotičnimi namigi ponovno pritegovati možev interes, zmedena vdova
(Keaton), ki je pretirano zaposlena s

Domžalski rogisti smo začeli z vajami in nastopi leta 1991 –
za seboj imamo že 27 let uspešnega nastopanja tako
z B rogovi, zadnjih 12 let pa tudi v Es zasedbi.

svojimi odraslimi otroki, mora ugotoviti, da je nemara že čas za kakšno
novo razmerje, ostarelo divo (Fonda),
ki se je čustveno zaprla že pred leti in
se še vedno zadovoljuje s seksualnimi
afericami za eno noč, preseneti vrnitev ljubezni njenega življenja, spoštovana zvezna sodnica (Bergen) pa
na sledeč način dobi priložnost, da
se spomni še kakšne druge funkcije

la z glavo in se z zadrego obračala po
kinodvorani, iščoč še kakšne druge
predstavnike moškega spola.
Ljubiti Pabla (Loving Pablo) po drugi strani ponuja novo ‘resnično zgodbo’
kolumbijskega narkomanskega monarha Pabla Escobarja, ki mu sicer očitajo, da je kvalitativno veliko slabši od
Netflixove nadaljevanke. Med drugim
tudi zaradi nespretno uporabljene an-

Klub zadovoljnih žensk

Ljubiti Pabla

svojega reproduktivnega organa. Priznati je sicer treba, da gre za razmeroma predvidljivo in neštetokrat videno
dramaturško izhodišče, ki mestoma
deluje celo vsiljeno in klišejsko, vendar so omenjene tete tako vešče igralske obrtnice, da lahko z zgolj s prepričljivostjo svoje igre ponudijo nekaj
pristne situacijske komičnosti v obliki
kratkočasne zabave. Sicer v zgodbi ne
bomo našli kakšne posebne inovativne poante, razen tistih najbolj predvidljivo abstrahiranih: denimo spoznanje, da prava ljubezen nikoli ne umre
ali da se je pač treba imeti rad in da so
le pravi prijatelji resnično bogastvo.
Intelektualno zahtevnejša publika
pa bo sicer ob vsem skupaj zmajeva-

gleščine. Če smo v tem oziru nekoliko
popustljivi, lahko vendarle opazimo po
daljšem času vidnejšo vlogo že nekoliko igralsko odcvetele Penelope Cruz,
ki uprizori novinarko Virginijo Valleo,
izredno čustveno, vendar tudi izrazito
pogumno Escobarjevo ljubico. Oskarjevec Javier Bardem pa je po drugi strani v vlogi Pabla morda res poskrbel za
nekoliko rokohitrsko igralsko izvedbo
svojega filmskega značaja, ki pa je zaradi njegove nesporne karizme še vedno dovolj solidna, da usodno ne zmoti niti samega ritma podajanja zgodbe,
čeprav je le-ta mestoma tudi luknjasta.
Oba filma si lahko ogledate tudi v
Mestnem kinu Domžale.

Žiga Čamernik

Prvih 25 let
Glasba daje dušo vesolju, / krila umu, polet domišljiji / in šarm ter veselje do življenja.
(Platon) V duhu te misli antičnega filozofa smo v soboto, 9. junija, v Kulturnem domu
Franca Bernika doživeli tradicionalni koncert Pevskega društva Mešani pevski zbor
Klas Groblje. Pod letošnje leto so zapisali 25 let prepevanja.
mepz klas groblje MePZ Klas
Groblje je bil v okviru KD Groblje
ustanovljen jeseni 1993, na prvem
koncertu pa so se pevci predstavili
dve leti pozneje. Prvi umetniški vodja
zbora je bil prof. Tomaž Pirnat, po štirih letih ga je za naslednje štiriletno
obdobje nasledila prof. Janja Dragan
Gombač, ki ji je sledil prof. Peter Pogačar. Leta 2009 je umetniško paliči-

sko ljudsko v priredbi M. Rožanca Dober večer. Nato so se s pesmimi sprehodili in obiskovalcem predstavili,
kaj vse obsega njihov pevski repertoar: slovenske ljudske in umetne avtorske skladbe (Njega ni, Slovenske dežele, Kantaj, Nineta in Ptičja svatba),
obiskali smo severne dežele, prisluhnili gospelu Wade in the Water in zborovski priredbi skladbe Eltona Johna

Jubileji so tudi čas priznanj in tokrat so si dolgoletni pevci prislužili tri
srebrne Gallusove značke, 11 zlatih in
šest častnih značk, saj v zboru pojejo
že od njegove ustanovitve. Priznanja
je podelil vodja območne izpostave
JSKD Domžale Matej Primožič. Zborovodkinjo, zbor in gostje ter predsednico zbora so poslušalci nagradili z bučnim aplavzom – pripravili so odličen

kd domžalski rogisti Za nami je
več kot 970 nastopov v Sloveniji in tujini
(Avstrija, Italija, Češka, Hrvaška). Lahko
rečemo, da so dnevi ‘potnih rok, suhih
ust in ostalih znakov treme’ že zdavnaj
za nami, pa vendar vedno iščemo možnost napredovanja v kakovosti igranja,
širjenja svoje mreže poznanstev in s tem
možnost kar najlepšega predstavljanja
naše skupine, občine in države.
Tako se skoraj vsako leto (če nam finance dopuščajo) odpravimo vsaj na
eno tekmovanje v Avstrijo, kjer je lovska
kultura zelo razvita in sprejeta v širšem
okolju – ne samo lovci. Tako na primer
ves mesec celotno območje diha in živi
za to tridnevno tekmovanje. Na tej prire-

felner) in skladbo po lastnem izboru iz
kategorije zahtevna skladba (Lackenhofer Jägerpolka – J. Hayden).
V izredno težki skupini Es smo z
naskokom ohranili status osvojene
kategorije Zlati rog. Petčlanska komisija strokovnjakov nam je namenila 511 točk, kar je skoraj 95 odstotkov vseh možnih točk.
Letos smo v rahlo spremenjeni in pomlajeni zasedbi sodelovali: Daniel Savnik (dirigent), Jernej Hribar, Tomaž
Tavčar, Ivan Kozarič (UV), Andrej Volkar in Tine Pavli. Petmesečne priprave
na tekmovanje in več kot 500 prostovoljnih ur članov nam pomeni dodatni zagon za začetek priprave na udeležbo na

ditvi prisotni vsi – od najmlajšega pa vse
do najstarejšega vaščana (in po pravilu
vsi v tradicionalnih narodnih nošah). Za
nas pa to pomeni, da moramo ta dan, v
15 minutah, pred strogo žirijo strokovnjakov predstaviti svoj talent in znanje,
ki smo ga pridobili z leti. To pa je nekaj,
kar spet požene kri po žilah, dvigne nivo
adrenalina, saj to ni le eden izmed nastopov, tu ni popravkov. Teh nekaj minut
je višek celoletnega pripravljanja, višek
vseh ur, vloženih v vaje in izobraževanje.
Tudi letos smo člani KD Domžalski
rogisti 19. maja 2018 kot edini slovenski
predstavniki odpravili na mednarodno
tekmovanje rogistov v Avstrijo v kraj
Kremsmünster (grad Kremsegg).
Tudi letos smo se morali na tekmovanju predstaviti s tremi skladbami. Odločili smo se za obvezni signal (Reh tot),
obvezno skladbo iz kategorije zahtevna
skladba (Jagdliche Festfanfare – A. Soll-

2. evropskem prvenstvu lovskih rogistov
na Slovaškem, letos konec septembra.
Tako kot smo v začetku 90. let prejšnjega stoletja orali ledino in se kot prvi
podali na mednarodno tekmovanje v
tujino, tako se bomo tudi letos kot prvi
udeležili evropskega prvenstva.
V ta namen smo s pomočjo Občine
Domžale letos kupili tudi tri nove Es rogove in nove uniforme, saj nastopi rogistov ne vključujejo le slušnega zaznavanja, silno je pomemben tudi videz.
Na tem mestu bi se rad zahvalil za
izjemno požrtvovalnost vseh članov.
Dokazali smo, da se da redno, leto za
letom, ohranjati visoko raven izvajanja težkih skladb in v Evropi dokazovati, da tudi v Sloveniji visoko cenimo in negujemo lovsko kulturo.
Jernej Hribar
predsednik KD Domžalski rogisti
Foto: Marko Majcen

Likovna sekcija KD Domžale
v Galeriji Domžale
Od 11. do 16. junija 2018 razstavljajo Ana Rajer, Ida Rebula,
Nevenka Semeja, Danica Smrdel in Marjana Tavčar.

co prevzel prof. Matevž Kink, hkrati
pa se je zbor osamosvojil, nastalo je
Pevsko društvo Mešani pevski zbor
Klas Groblje. Njegovo delo z letošnjo
sezono nadaljuje zborovodkinja Ana
Češnjevar. Pevci so se uspešno predstavili na več domačih in tujih zborovskih tekmovanjih, tradicionalno
za novo leto zapojejo v Železni jami,
sezono pa s koncertom zaključijo na
pragu poletja.
Letošnji koncert so naslovili Prvih
25 let … Pozdravili so nas s primor-

Circle of Life. Zaključek je umirjeno
dopolnila skladba Goodnight, Sweetheart. V pevskem premoru je nastopila mlada sopranistka Sara Praznik
v ariji iz operete The Enchantress Art
is Calling for Me in navdušila poslušalce. Pianistka Teja Komar zbor spremlja že kar nekaj let, tudi mlada violinistka Klara Matzele je zbor že spremljala, v priredbi Eltonovega Kroga življenja pa se jima je poleg sopranistke pridružila še Katarina Vrtačnik na
djembah.

glasbeni večer za vse glasbene sladokusce in ljubitelje zborovske glasbe.
Povezovala sta ga Lucija Štih in Anže
Kovačič.
Za konec pa še morda misel iz Eltonove pesmi: You should never take
more than you give (Ne bi smel vzeti
več, kot daš) … In glasba je pomemben člen življenjskega kroga, v katerega smo vpeti prav vsi, ‘duša življenja’.
Veselimo se naslednjih glasbenih
doživetij!
Marta Keržan

galerija domžale Likovna sekcija
Kulturnega društva Domžale je novonastala skupina likovnih ustvarjalk,
ki izhajajo iz nekdanjega domžalskega Likovnega društva Petra Lobode. V
Galeriji Domžale so pripravile pregledno razstavo svojih najnovejših slik.
Vsaka zase v svojem značilnem slikarskem slogu slikajo predvsem krajinske
motive, slovensko stavbno dediščino,
cvetlična tihožitja in druge domišljijske motive. Likovnice še vedno ustvarjajo brez mentorstva, vendar ohranja-

jo ustvarjalne smernice nekdanjega
likovnega društva, ki je delovalo več
kot 40 let pod vodstvom domžalskega
akademskega slikarja Danijela L. Fuggerja. Enkrat mesečno se srečujejo v
Knjižnici Domžale, kjer si izmenjujejo
kreativne poglede na ustvarjena dela.
Redno se tudi udejstvujejo različnih
slikarskih kolonij in likovnih natečajev. Odziv obiskovalcev razstave je bil
pozitiven, zato jim tudi v prihodnje želimo obilo ustvarjalne vztrajnosti.
Katarina Rus Krušelj
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Zgodbe iz Kofutnikove domačije – sorodniki, ki so delali
v slamnikarskih tovarnah po svetu (6. del)
V interpretacijskem načrtu z naslovom Kofutnikova domačija kot ekomuzej, ki smo ga v okviru priprav za ohranitev
Kofutnikove domačije zasnovali v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, osrednje mesto zavzema zgodba župana
Johana Giovanellija, ki pa je močno povezana tudi s slamnikarstvom – v njegovi ožji družini je bilo kar pet družinskih članov,
ki so delali v slamnikarskih tovarnah v Domžalah, po Evropi in v New Yorku.

I

z pisem, ki so jih sorodniki in
prijatelji v letih 1922–1929 pisali
v Srednje Jarše, razberemo, da je
bila družina zelo povezana, skrbeli so drug za drugega tako z nasveti
in navodili kot materialno – iz Amerike so v Jarše redno pošiljali denar in
stvari (predvsem obleke), v nasprotno
smer pa kaj malega, kar je spominjalo
na domače kraje – lipov čaj, posušene
gobe … Doma so tudi poskrbeli za otroke staršev izseljencev – za nezakonskega sina Franceta Giovanellija – Franca
Modra ter za Lovrencovi hčerki, ki sta
tri leta za starši prav tako odpotovali
v Ameriko. Zelo zanimiva so poročila
o socialnem življenju, ki nam pripovedujejo o tem, da je bila domžalska
skupnost na tujem močno med seboj
povezana. V pismih spregovorijo tudi
o časih, ko je bilo težko dobiti delo, in
da življenje v Ameriki ni bilo tako enostavno, kot so si predstavljali doma.
Tako v pismu, namenjenemu nezakonskemu sinu, piše: »Naznanjamo
ti, da smo dobili pismo, kjer prosiš za
obleko. Seveda in še za več drugih reči.
Samo tvoje želje so previsoke, ker ne
veš, kako moramo v Ameriki delat za
denar. Prvo je za življenje, drugič pa, da
si par krajcarjev prišparamo za takrat,
kadar ni dela. Če bi pa samo ata delali,
bi sploh ne mogli nič prišparati, če bi
mama tudi ne delala. Doma mislite, da
je v Ameriki tako lahko življenje, kakor
v starem kraju. Čez dan moramo delati
v tovarni, zvečer pa doma, zato pa nam
niso namisu nepotrebne reči.«
Pakete s stvarmi so pošiljali po sorodnikih in prijateljih, ki so potovali v

bju, a so za raziskovanje zelo dragocena. Poslane fotografije so ohranjale
žive podobe ljudi, ki so si bili blizu,
sporočale so o pomembnih dogodkih
(rojstva, poroke …) ter tudi prinašale
podobe preživljanja prostega časa in
okolja, v katerem so živeli. Ker nam
danes slamnikarji ne morejo sami pripovedovati svojih življenjskih zgodb,
so pisma edini dokumenti, skozi katera lahko dobimo vpogled v njihovo življenje – način razmišljanja in medsebojne odnose, kot so ga opisali sami.
Fotografije pa ostajajo dokument o
tem, kaj jim je bilo pomembno, da pokažejo svojcem.
Delovna skupina za vsebinski načrt
Kofutnikova domačija kot ekomuzej

Otroci Lovrenca Giovanellija z inštrumenti
okoli leta 1926. Slika domačim med drugim sporoča, da je tudi v ameriški družini
glasba pomemben del njihovega življenja,
kot je bila tudi v domovini.

Frances, hčerka Franceta Giovanellija, na izletu okoli leta 1930. Fotografija sporoča o
načinu preživljanja prostega časa in stvareh, ki so jih v Ameriki lahko privoščili.

domovino, denar in dokumente pa pogosto preko banke Franka Sakserja –
podjetnika, ki je imel v lasti časopisno
podjetje, zastopstvo za ladijske družbe, v domovino je po naročilu pošiljal
denar, preskrbel je za dokumente in
organiziral prevoze. Njegova banka
je propadla v gospodarski krizi leta
1929. Tako beremo iz uradnega pisma
iz leta 1923: »Po naročilu g. Lovrenc
Giovanelli, 151 Harman St. Brooklyn,
N. Y., vam priloženo pošiljamo listine,
s katerimi skušajte dobiti dovoljenje
za potovanje v Ameriko za njegove
dve hčerki Frančiško in Valentino
Giovanelli in Nežo Yokan, katera jih bo

spremljala, čim bodo tamošnje oblasti
pričele sprejemati prošnje za potne
liste. S slovenskimi izjavami vložite
prošnje za potne liste pri domačem
županstvu ali okrajnem glavarstvu. Ko
dobijo potne liste, naj gre Neža Yokan
z istimi in dvema angleškima listinama
osebno k amerikanskemu konzulu ter
vzame potrebne slike seboj, da tudi on
njih potne liste podpiše in potrdi. Ostali
2 listini, na katerih je naša opazka, pa
naj prinese seboj, da jih bo za – mogla
predložiti naselniški oblasti dospevši
v New York. Vas vljudno pozdravljajoč
ostajamo s spoštovanjem, Frank Sak
ser State Bank«

Iz pisem je razvidno, da pogrešajo domače. V Ameriki vztrajajo, vendar: »Jaz o vas zmeraj premišljujem,
kolikokrat si mislim, zakaj nisem doma,
da bi vam vsaj malo pomagala delat.
Res se tukaj, če eden dela, lahko živi,
če pa ne dela, je pa še huje kot doma,
pa lepa obleka in dobra hrana, to ne
osreči človeka. Kdor more živeti tja v en
dan, je že, kdor nima nobene skrbi, jaz
pa zmeraj mislim nazaj, kako je doma,
kako je pri vas.«
Ameriška pisma s Kofutnikove domačije nam odstirajo le majhno nišo v
življenja Kofutnikovih tako v Ameriki
kot doma v relativno kratkem obdo-

Literatura:
–– Arnez, J., 1966. Slovenci v New
Yorku, Studia Slovenica. Studia
Slovenica, New York.
–– Poljanšek, M., Cencelj, G., 2016.
Johan Giovanelli (1894–1964) iz
Kofutnikove domačije v Srednjih
Jaršah: raziskovalna naloga s področja etnologije. Osnovna šola
Rodica, Domžale.
–– Prajs, M., Ferlič, Ž., 2016. Ameriška pisma iz Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah iz prve
polovice 20. stoletja: Raziskovalna naloga s področja etnologije.
Osnovna šola Rodica, Domžale.
–– Prajs, M., Prajs, Š., 2018. Fotografije iz Kofutnikove domačije
v Srednjih Jaršah: Raziskovalna
naloga s področja zgodovine.
Osnovna šola Rodica, Domžale.

Obilo dogodkov in aktivnosti Likovnega društva Mengeš v juniju
Pestro poletno dogajanje
smo primerno proslavili, gostiteljema
podarili kar nekaj ustvarjenih del, razveselila sta se podarjenih starih okenskih kril z motivi iz kmečkega življenja.
V ponedeljek, 11. junija 2018, smo
začeli s performansom ob zaprtju razstave Stol v Galeriji Bala v Kranju. V
starem mestnem jedru smo na ulici
postavili konstrukcijo stola z našimi
likovnimi deli, poleg pa stole in simbolično prikazali njihov pomen. Zanimiva izkušnja za nas kakor tudi za mimoidoče. To je bila že druga uspešna
razstava v tej galeriji, kamor nas povabi JSKD IO Kranj.

likovno društvo mengeš Konec
maja je v Trdinovem hramu v Mengšu
stene s slikami zapolnila dolgoletna
članica društva Dari Korošec. Devet
likovnih del različnih motivov bo na
ogled gostom najmanj mesec dni.
Tudi letos so Paletke, članice društva, sodelovale na tradicionalni Golažijadi 2. junija 2018, ki jo je organiziral RUP Mengeš. Druženje je bilo zelo
prijetno, golaži pa dišeči in okusni.
Športno društvo Sela pri Kamniku
je 2. junija 2018 organiziralo mednarodni ex tempore, enodnevno slikarsko
druženje, ki sta se ga udeležila člana
Špela Magister in Aleš Koman.
Tradicionalne delavnice Turističnega društva Kanja iz Trzina na gradu Jablje 3. junija 2018 se je tudi letos
udeležilo osem članic društva, ki so
ustvarjale v senci grajskega paviljona
v zavetju dreves.

V počastitev 1. svetovnega dne čebel je član društva Lojze Burja postavil v mestni kavarni Mesing bar razstavo likovnih del in fotografij. V prvem
prostoru so na ogled tri likovna dela
cvetja v mešani tehniki, drugi prostor
pa krasi sedem fotografij čebel.
10. srečanje na vasi, na vrtu Jurčkove kmetije, kot se reče po domače na
kmetiji Bernarde in Antona Skoka, se
je v soboto, 9. junija 2018, od 10. ure
dalje dogajalo … Desetič smo se že srečali likovniki Likovnega društva Mengeš na njuni kmetiji. Ob tej priliki so
bila razstavljena tudi dela, ki smo jih
člani Likovnega društva Mengeš ustvarili na prejšnjih srečanjih in podarili
družini Skok. V zavetju sadnih dreves v
sadovnjaku so nastajala nova likovna
dela, nekateri so vadili tehniko pastela, drugi akrilno tehniko. Sodelovalo
je 13 članov. Deseto jubilejno srečanje

KUD likovna sekcija Polzela je 2.
junija organizirala 2. ex tempore Kulturna dediščina in Ivan Cankar ter
hkrati praznovala tudi 30-letnico delovanja. Sodelovala je le Leonida Goropevšek, saj je bilo prav ta dan povsod polno dogodkov, ki so se jih člani društva udeležili. Odprtje razstave
v arkadah dvorca Novi Klošter je bilo
15. junija 2018, prireditve se je udeležilo šest članic društva.
V čakalnici zobozdravstva Mojce
Koželj in zobne ordinacije Jake Jelačina, Zadobrovška cesta 18 a, Ljubljana, razstavlja sedem likovnih del Ire-

na Gorenc. To je njena 10. samostojna likovna razstava z naslovom Utrinki od tu in tam, postavljena bo do sredine septembra.
Sprehod ob Pšati – galerije na prostem v Staretovem drevoredu v Športnem parku Mengeš so se poleg članov
društva udeležili gostje iz Cerkelj na
Gorenjskem, Kisovca, Polzele in Trbovelj. Osemnajst likovnikov je razstavilo
na 22 stojalih 95 slik in tri kipe. Prireditev je bila dobro obiskana, vreme je bilo
lepo, spodbudno pa je, da si je galerijo ogledalo kar veliko mladih in otrok.
Besedilo in foto: Binca Lomšek
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Odprtje 18. kulturnega poletnega 18. kulturni poletni festival Studenec 2018 –
festivala Studenec 2018
pod novo platneno streho
Prekrasen gotski ambient cerkve sv. Lenarta na
Krtini, odlični slovenski zborovski sestavi, priznani in
uveljavljeni solisti klasične glasbe in številno občinstvo,
je že osemnajsto leto zapored slovesna kulisa odprtja
kulturnega poletnega festivala Studenec.
Letošnjo ki je potekala v soboto, 26.
maja 2018, je odprl evropski poslanec
Alojz Peterle. V kratkem nagovoru je
poudaril pomen festivala za obiskovalce tako ožje regije kot celotne Slovenije. Tudi sam je že vsa leta njegov
redni gost. Koncert je z izbranim besedilom povezoval znani televizijski
in radijski napovedovalec Igor Velše.
Otvoritveni koncert je pripadel
odličnemu Komornemu zboru Orfej iz
Ljutomera, ki deluje pod umetniškim
vodstvom Andraža Hauptmana (mimogrede, Peterle je zanj rekel, da je
garancija za uspeh, saj vse, kar pride
iz rok Hauptmana, ne more biti drugače kot odlično) in Romane Rek. Zbor je
nastal pred skoraj 30 leti ter ima za seboj številne nastope doma in v tujini.
V zadnjih letih se je preizkusil tudi na

tekmovanjih. Tako je leta 2010 in 2016
osvojil zlato plaketo, obakrat tudi absolutno tretje mesto na tekmovanju
Naša pesem v Mariboru, 2015 pa postal zmagovalec Mednarodnega tekmovanja Varsovia Cantat na Poljskem
ter si prislužil zlato diplomo in kipec
zlata lira.
Zborovodja Andraž Hauptman je
za koncert izbral zahtevni program.
V prvem delu smo slišali pretežno sakralna dela tujih skladateljev različnih obdobij od Claudija Monteverdija
(Cantate Domino, Zefiro torna), Felixa
Mendelssohna (Denn er hat seinen
Engeln befohlen, Mitten wir im Leben)
do Francisa Poulenca (O magnum mysterium) in Gabriela Fauréja (Après un
rêve), v drugem pa zakladnico zborovskih del, ki so jih napisali slovenski
skladatelji Karol Pahor (Oče naš hlapca Jerneja), Uroš Krek (Samotno ugibanje, Vester, Camenae), Hilarij Lavrenčič (Petelinček je zapieu), Walter
Lo Nigro (Dekle je pralo srajčke dvej),
Ubald Vrabec (Polka je ukazana) in Josef Gruber, sicer Avstrijec, ki je uglasbil pesem Sonce že zahaja na besedilo
Stanka Premrla.
Zbor Orfej sestavljajo pevci različnih starosti, od mladih do bolj izkušenih, vendar to ni vplivalo na homogenost zvoka. Posamezne skupine
ženskih (čisti soprani) oziroma moških glasov so se v akustičnem abientu zlile v eno. Zborovodja je z izjemno
muzikalnostjo in sugestijo oblikoval
skladbe eno za drugo v prepričljivi ritmični, melodični in interpretativni jasnosti, s posebnim poudarkom na čisti izgovorjavi besedila. Na trenutke se
je celo zdelo, da mu zbor ne more (ali
ne zna) v polnosti slediti. Prvi del, ki
je zajemal obdobje skoraj 400 let vokalne glasbe, so najbolj izstopale izvedbe Monteverdijevih motetov Cantate Domino in Zefiro torna ter Poulencova O magnum mysterium. V drugem delu pa nedvomno Oče naš hlapca Jerneja, ki ga je zborovodja predstavil z zvočno, dinamično in agogično

živo interpretacijo, ter Krekovo Vester,
Camenae, skladbo, s katero je zbor na
tekmovanju Naša pesem 2016 v Mariboru dobil priznanje za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe.
Zbor in dirigent sta na koncu koncerta
doživela izjemen odziv publike, ki je
spontano vstala in zasluženo, s stoječim aplavzom, nagradila nastopajoče.
Le pet dni po odprtju festivala Studenec so se v krtinski cerkvi na drugem koncertu z naslovom Operna fantazija predstavili sopranistka Nina
Kompare Volasko, klarinetist Miha
Kosec in pianistka Teja Komar. Vsi trije glasbeniki so znani glasbeniki domžalske regije, saj se je Miha Kosec prvih ur klarineta začel učiti na Glasbeni šoli Domžale (prof. Karel Leskovec), pozneje pa študij zaključil na

priznani Univerzi Mozarteum v Salzburgu v Avstriji. Prav tako je mlada
pianistka Teja Komar svoje glasbeno
šolanje začela v domžalski glasbeni
šoli. Trenutno je študentka 2. letnika
klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Sopranistka Nina Kompare Volasko, ki prihaja iz Mengša, je študij
petja končala na Konservatoriju Birmingham v Veliki Britaniji in pozneje
še podiplomski študij na Glasbenem
konservatoriju v Bruslju.
Večer je zaznamovala glasba opernih napevov v glasbenih preoblekah
za klarinet in klavir skladateljev Giuseppeja Verdija, Pietra Mascagnija in
Georga Bizeta, dve ariji iz opere Julij
Cezar baročnega skladatelja Georga
Friedricha Händla in skladbo Pastir na
skali za sopran, klarinet in klavir skladatelja Franza Schuberta. Sopranistka
Nina Kompare Volasko je pokazala veliko mero muzikalnosti. S čistim, zvonkim in gibčnim glasom je lepo oblikovala tako spevnejšo prvo arijo kot koloraturno drugo. Klarinetistu Mihi Koscu je pripadel večji del koncertnega
programa, saj je kar v štirih zahtevnih
priredbah izkazal obvladovanje svojega inštrumenta. Z veliko mero virtuoznosti, liričnosti in z lepim, zaokroženim tonom v celotnem obsegu so znani operni napevi zazveneli prepričljivo
in izrazno diferencirano. Izjemno zahtevno V Koncertni fantaziji Carmen v
petih stavkih, ki jo je v originalu za violino in klavir napisal Pablo de Sarasate, za klarinet pa priredil Miha Kosec, je klarinetist pokazal vse svoje muzikalne in tehnične sposobnosti. Primerno klavirsko oporo je nudila mlada pianistka Teja Komar. Zadnja
skladba na programu je bila Schubertova mojstrovina Pastir na skali, ki so
jo vsi trije umetniki poustvarili z veliko mero liričnosti, povednosti in gibčnosti. Polna cerkev poslušalcev je ob
koncu koncerta hvaležno nagradila
umetnike z dolgim aplavzom.
Pia Brodnik
Foto: Uroš Zagožen

Domača gledališka predstava: Lepo je bili muzikant
18. kulturni poletni festival Studenec
2018 je v polnem zamahu in po dveh
imenitnih koncertih v cerkvi sv. Lenarta na Krtini, muzikalu Mamma
mia! in nepozabnem koncertu Perpetum Jazzile (gostovanje SNG Opere
Ljubljana s Seviljskim brivcem je prestavljeno na petek, 31. avgusta, ob 20.
uri), je pred nami vrhunec letošnjega
kulturnega poletja: vselej težko pričakovana domača gledališka predstava,
ki je namenjena kar več jubilejem tako
Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan kot posameznikov, ki so in bodo s
predstavo tesno povezani.
Najprej je to režiser Lojze Stražar,
tudi dolgoletni predsednik društva,
neutrudni kulturni delavec, za katerega je režija predstave Lepo je biti muzikant že 50. po vrsti. Iskreno čestitamo in vse bralce spomnimo, da je prvo
skrajšano predstavo režiral daljnega
leta 1963. To je bila Klopčičeva Mati,
ki so jo tedaj odigrali v Osnovni šoli
Krtina, nato pa se je zvrstilo še 48 režiserskih podvigov, med njimi je veliko takih, ki jih je Lojze tudi priredil, v
nekaterih začetnih predstavah pa tudi
igral. Drugi jubilej je povezan z vsebino predstave Lepo je biti muzikant,
saj je namenjena obeležitvi 65-letnice neutrudnega ustvarjanja Slavka in
Vilka Avsenika, katerih glasba bo rdeča nit predstave. In ne nazadnje je letošnja predstava lahko že tudi uvod v
praznovanje 70-letnice uspešnega delovanja Kulturnega društva Miran Jarc
Škocjan, ki je bilo začeto leta 1949.
Kot že zapisano, je rdeča nit letošnje domače gledališče predstave Lepo je biti muzikant glasba Slavka in Vilka Avsenika, ki jo bodo izvajali mladi igralci in glasbeniki pod imenom ansambel Fantov pet, v katerem
bodo gledalci prepoznali tudi nekatere obraze iz velike studenške uspešnice Veselica v dolini tihi, ki je res navdušila več tisoč obiskovalcev. Za začetek pa zapišimo, da sta dramatizacija
in odrska priredba delo Alojza Stražarja, ki je tudi režiser, in Eve Kraševec,
Darja Erbič je besedilo prevedla, glas-

beni producent pa je, le kdo bi lahko to
delo bolje opravil, Slavko Avsenik ml.
Obiskovalci Studenca bodo na življenjsko pot harmonikarja pospremili zaljubljenca v Avsenikovo glas-

val priznani tercet: Tina Debevc, Lidija Križnik in Tone Habjan, sicer pa
bodo v predstavi sodeloval tudi člani Peškega okteta in Komornega pevskega zbora Šutna Kamnik pod vod-

bo Miha (Jernej Gašperlin), ki s prijatelji Jožetom (Primož Ložar, trobenta), Janijem (Grega Čepon, klarinet), Kristjanom (Klemen Bračko, kitara) in Ivanom (Blaž Prašnikar, bariton) ustanovi ansambel Fantov pet
in se poda na pot uresničitve mladostnih sanj, kjer je veliko prostora
za prijateljstvo in ljubezen, pa tudi
ovir in nasprotovanj ne manjka. Seveda ne gre brez sodelovanja deklet
muzikantov (Ana Plahutnik, Natalija Cerar), nepogrešljivega menedžerja (Jure Sešek), Mihovih staršev (Jože
Vunšek, Pia Brodnik – ne bo le Mihova mati temveč bo tudi mentorica solističnih pevcev), pomembnega gostilničarja (Konrada Pižorna - Kondija) in mnogih drugih, tudi pevcev in
plesalcev, ki vsak zase in vsi skupaj
ustvarjajo vsebinsko zanimivo predstavo, ki bo zanesljivo navdušila vse,
ne le ljubitelje Avsenikove glasbe.
Ob ansamblu Fantov pet bo prepe-

stvom zborovodje Karla Leskovca. Na
tehničnem področju z režiserjem Lojzetom Stražarjem sodeluje preverjena ekipa, ki se bo zanesljivo tudi letos potrudila, da bo vse, kot je treba,
pa naj gre za sceno (Jože Napotnik
s sodelavci), kostumografijo (Nada
Slatnar), koreografijo (Goran Bogdanovski) in vseh drugih, ki soustvarjajo letošnjo predstavo, seveda nihče
ne sme manjkati.
Tudi vi ne, spoštovani bralci in
bralke Slamnika, ki se boste zagotovo strinjali z besedami, ki vam jih je
Alojz Stražar zapisal v svojem uvodniku v kroniki 60 let Poletnega gledališča na Studencu dr.Velimirja Vulikića: Bog daj, da ta izvir ne bi nikoli presahnil.
Dobrodošli na premieri v petek,
20. julija, ob 21. uri in vseh 14 ponovitvah!

18. Studenec 2018

Vera Vojska
Foto: Uroš Zagožen
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Krstna izvedba domače gledališke predstave
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Plesi treh držav navdušili

Verjemi v ljubezen, ljubezen je
vse

Folklorna skupina KD Groblje, Domžale odlično nastopila v Italiji
folklorna skupina kd gro
blje Če bi prešteli vse nastope Folklorne skupine Groblje, Domžale v
posameznem letu, potem pridemo
do številke 20 in še več, saj so s plesi
in narodnimi nošami povsod dobro-

razum o sodelovanju, ki poleg izmenjav predvideva organizacijo mednarodnih folklornih delavnic v Italiji in
Sloveniji. Obe slovenski skupini sta se
na pot podali skupaj, zato sta Nevenka Unk-Hribovšek (FD Groblje, Dom-

dušile s svojimi folklornimi plesi sred
trga, kjer so našim plesalcem FS Groblje, Domžale lahko zaploskali za dva
navdušujoča prepričljiva in prijetna
nastopa, ki nista navdušila le obiskovalcev, temveč tudi njihovega starega

došli gostje – pa naj gre za nastope
doma ali v tujini, kamor se odpravijo
vsaj enkrat letno. Tako so obiskali že
vrsto evropskih držav ter predstavljali
Slovenijo in Domžale. V juniju so bili
tako v Italiji, kjer so zaplesali v mestu
Aviano. Njihov gostitelj je bila Gruppa
Folcloristico Danzerini di Aviano, pri
organizaciji prireditve pa je sodelovala tudi Občina Aviano.
Tradicionalna že 21. razstava domačih živali in ljudskih obrti v Avianu
je zelo lepo obiskana. Namenijo ji tako
osrednji trg Trento kot kar nekaj okoliških ulic in parkov, tako da si številni obiskovalci lahko na stojnicah med
drugim ogledajo izdelke kmetij (mesnine, siri, sadje, zelenjava, vina ipd.)
in še marsikaj.
Udeleženci folklornega dela prireditve so bili: Federico Angelica, Danzerini di Aviano, Volkstanzkreis St.
Bartholomä iz Avstrije, Rožančevi
fantjiči (ŽKUD Tine Rožanc), vokalno
instrumentalna skupina iz Ljubljane,
in Folklorna skupina Groblje, Domžale, ki z gostitelji sodeluje že osem
let in dvakrat je ta znamenita in uveljavljena folklorna skupina nastopila
tudi pri nas. Ne nazadnje ima FD Groblje Domžale z Avianom sklenjen spo-

žale) in Janez Mramor (Fantjiči) pripravila usklajen program.
Po prihodu v Aviano so bile tako
slovenski folklorni skupini kot avstrijska deležni prisrčnega pozdrava,
na vsakem koraku pa tudi velike pozornosti in prijateljstva. To se je kazalo tudi na nastopu v CRO, zelo slavni onkološki kliniki z bolniki od blizu in daleč. Srečanje je bilo zelo čustveno – v nošah in s harmonikami so
obiskali na posteljo priklenjene bolnike, za mobilne bolnike in obiskovalce
ter osebje pa pripravili kratek nastop.
Skupine so sodelovale tudi pri maši.
Fantjiči so igrali in prepevali, Betka
Kralj je prebrala prošnje v slovenščini, enako je bila v slovenščini tudi molitev folklornika, maša pa se je zaključila z Lepa si, lepa si roža Marija.
Večerja je minila v splošnem pogovoru, obujanju spominov ter prijetnem igranju in petju, saj so vsi glasbeniki združili instrumente in skupaj
s pevci, ki so tudi zaplesali, uprizorili pravi koncert, kjer je bilo največkrat
slišati glasbo Avsenika in Slaka.
Nedelja je bila v znamenju velike
slovesnosti. Folklorne skupine so se
predstavile v narodnih nošah v paradi,
posebej pa so številne obiskovalce nav-

znanca dr. Tomasinija, ki je izredno pohvalil nastopa obeh slovenskih skupin.
Po pozdravnih govorih župana,
decernenta za kulturo in predsednika
domače skupine so si prijatelji izmenjali simbolična darila in se prisrčno
poslovili v prepričanju, da to ni bilo
njihovo zadnje uspešno sodelovanje.
FS Groblje, Domžale je vseskozi
posebej skrbno opozarjala na slovensko in domžalsko zastavo ter tablo z
imenom skupine. Ob tej priložnosti se
iskreno zahvaljuje Občini Domžale za
pomoč pri gostovanju v Italiji, kjer so
se skupaj s Fantjiči odločili tudi za bodoče sodelovanje.
Dr. Francu Hribovšku, predsedniku FD Groblje, Domžale sem za imenitne nastope v Italiji iskreno čestitala in ga povprašala o nastopih v naslednjih mesecih. Povedal je: »Pred
nami je nastop na osrednji občinski
prireditvi ob dnevu državnosti, zaplesali bomo na akademiji v počastitev visoke obletnice Župnije Domžale, vneto pa se pripravljamo na 10. mednarodni gala folklorni festival 8. septembra
v Domžalah, na katerega ste že danes
lepo povabljeni.«
Vera Vojska
Foto: Viljem Kaker

Tradicionalni letni koncert MPZ TRD Turnše - Češenik
mpz trd turnše - češenik Prijeten
sobotni večer na prireditvenem prostoru Turistično rekreativnega društva
Turnše - Češenik, v zraku vonj bezga,
povsod pa ljubezen. Ljubezen v pesmih
Mešanega pevskega zbora TRD Turnše
- Češenik in plesu Češmink, ki so jo ta
večer delili s številnimi ljubitelji, ko so
dodobra napolnili prireditveni prostor
in prav vsako točko nagradili z glasnim
aplavzom ter svojo ljubeznijo do petja.
Rožic ne bom trgala, Al’ me boš kaj
rada imela in Ko bi jaz vedel so bile
prve tri pesmi ‘ljubezenskega’ večera,

vsem pa poje zaradi ljubezni do petja
in pripadnosti Turistično rekreativnemu društvu Turnše - Češenik, hkrati
pa bogati življenje v Krajevni skupnosti Dob, saj v njej skoraj ni prireditve,
na kateri jim ne bi zaploskali.
Gromkega aplavza so bili deležni
tudi v svojem zadnjem spletu zapetih
pesmi, v katerih je ljubezen, po mnenju večine, najlepše čustvo, zazvenela v najpopularnejših slovenskih popevkah. Tako smo prisluhnili popevkam: Dan ljubezni, Ljubezen na prvi
dotik in Ljudje pomladi. Pevci in pev-

ki sta ga povezovalca Barbara Ropotar
in Maks Jeran začela z besedilom pevke Milice Tomšič in odlomka iz svetega pisma, v katerem je veliko besedil
povezanih z ljubeznijo, to mehko in
zvenečo besedo, ki je bila tega prijetnega pevskega večera rdeča nit koncerta. Pevci in pevke pod vodstvom
Aleša Fariča so pripravili čudovit koncert, peli še bolje kot lani, hkrati pa
nam ob narodnih pesmih o ljubezni
zapeli kar nekaj slovenskih popevk na
temo ljubezni. Koncert sta voditelja,
ki sta se jima pridružila tudi Herman
Berčič in Milica Tomšič, popestrila s
pesmimi Toneta Pavčka, Mile Kačič,
Ferija Lainščka, slišali pa smo tudi
Sheakesperov sonet – Vse o ljubezni.
V toplem večeru smo nato prisluhnili pesmim Ljubca moja, kaj si strila. Verjemi v ljubezen, Kako bom ljubila in Ti si moja ljubezen, kjer so se
odlikovali tudi solisti. Bod moja, bod
moja, Ljubca moja in Srček dela tika
taka so bile tri ljudske pesmi, s katerimi so nas razveselili pevci in pevke
ter marsikomu ob njihovi vsebini pričarali nasmeh na ustnice, predvsem
pa tudi občudovanje zbora, ki že več
kot deset let enkrat tedensko pridno
obiskuje vaje, veliko nastopa, pred-

ke so jih zapeli z občutkom in veseljem
ter nas prepričali, da vedo, kaj je ljubezen. Za njimi so zaplesale Češminke,
prava folklorna skupina, organizirana
v okviru Univerze za tretje življenjsko
obdobje društva Lipa in Šole zdravja. V njihovem nastopu se je tudi tokrat pokazala plesna in glasbena dediščina, domžalska tradicija ter lokalne
šege in navade. Sproščene in razigrane plesalke sta spremljala Mila Živulovič, harmonika, in Janez Vrenjak, kitarist, zaplesale pa so Cekar tanz, novo,
že peto postavitev, delo Bože Bauer.
Po pozdravu Janija Jeraja, predsednika društva, ki se je posebej zahvalil vodji zbora Alešu Fariču in vodji Češmink Boži Bauer, je bilo v prisrčnem
srečanju, pevci in pevke so poskrbeli
tudi za pogostitev, dovolj priložnosti za
pogovor o koncertu in siceršnjem delu
društva ter velike pridobitve – obnovljene cesti skozi Turnše, v kratkem pa
pride na vrsto tudi cesta skozi Češenik.
Domov smo odhajali z mislimi o ljubezni, za katero najbrž velikokrat zmanjka časa, pa tako malo je bilo treba, da so
nas pevci in pevke prepričali: »Verjemi v
ljubezen, ljubezen je vse. Ne živi brez nje,
vedno naj te spremlja v dobrem in zlu.«
Vera Vojska

Tolkalska zabava ali zaključni koncert Eneja Nika Jurana
Mladi tolkalec Enej Nik Juran, ki se jeseni odpravlja na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, se je od svojih prijateljev z nižje glasbene šole
in številčnega občinstva, ki je dodobra napolnilo veliko dvorano Kulturnega doma Franca Bernika, poslovil z zanimivim koncertnim večerom, ki so
ga popestrili še violinist Gal Juvan, pianist Miran Juvan ter tolkalna skupina in učenci tolkal Glasbene šole Domžale.
Enej Nik Juran je še eden v vrsti talentiranih mladih glasbenikov, ki jih
je (uspešno) izoblikovala Glasbena
šola Domžale. Pri osmih letih sta ga s
tolkali seznanila Alojz Pirnat in Lovro
Ašič, zadnjih pet let pa ga je poučevala Katarina Kukovič, ki kot odlična
glasbenica in pedagoginja bdi nad
najmlajšo generacijo domžalskih tolkalcev in svoje znanje uspešno prenaša na učence. Enej Nik se redno udeležuje tekmovanj, na katerih dosega
vidne uspehe. Med njimi naj izpostavim ugledno mednarodno tekmovanje
Svirél v Vipolžah, na katerem je letos
osvojil zlato priznanje, še isti dan pa
uspešno opravil tudi sprejemne izpite
na Konservatoriju za glasbo in balet v
Ljubljani. Kakor pravi sam, uživa tako
v solističnem poustvarjanju kot v orkestrski oziroma komorni igri, zato
ne preseneča, da je na svoj zaključni
koncert povabil svoje glasbene prijatelje, s katerimi je priredil programsko
nevsakdanji, a zato nič manj zanimiv

koncertni večer, ki najbrž nikogar ni
pustil ravnodušnega.
Na prvi pogled heterogen spored, ki ga je z besedo povezoval Luka
Štiftar, je bil namreč sestavljen premišljeno in je segel tako na podro-

čja resne klasične glasbe, virtuoznih
‘showpiece’ skladb kot tudi popularne glasbe. Najprej smo slišali Enejevo
izvedbo skladbe Sudden Change (Nenadna sprememba) za tolkala solo
Siegfrieda Finka, v kateri je mladenič

pokazal obvladovanje različnih tolkal, nato pa je ob klavirski spremljavi
Mirana Juvana predstavil še glasbeno
učinkovit in razgiban Koncert št. 1 za
marimbo in godalni orkester Roberta
Oetoma. Že pri tretji točki koncertnega večera smo slišali izrazito osebno
delo z naslovom Hrepenenje za violino in klavir Mirana Juvana, ki ga sicer bolje poznamo v vlogi pianista in
je tudi tokrat spremljal svojega sina
Gala Juvana. Po tej občuteni skladbi,
polni sladkobnih melodij, viškov in
njihovih umiritev, smo slišali povsem
nasprotno delo – energični in ritmično motorični uvodni stavek Koncerta
za dve violini v d-molu, BWV 1043 Johanna Sebastiana Bacha. Solistična
parta sta suvereno izvedla Gal Juvan
na violini in Enej Nik Juran na marimbi, pri klavirju ju je spremljal Miran Juvan.
Po Bachovi baročni mojstrovini je
Enej Nik Juran oder prepustil obema
glasbenikoma iz družine Juvan, ki sta

z muzikalnim zanosom izvedla priljubljeni Čardaš Vittoria Montija, v zadnjem delu koncertnega večera, ko
so bile na sporedu še tri priredbe popularnih skladb, so v ospredje ponovno stopila tolkala. Najprej je Enej Nik
Juran izvedel Blues for Gilbert Marka Glentwortha, nato pa so se mu na
odru pridružili še tolkalna skupina in
učenci tolkal GŠ Domžale, s katerimi
je izvedel priredbi pesmi Friend Like
Me Alana Menkena in Don’t You Worry ‘Bout a Thing. Prav sporočilnost
slednje naj opogumi Eneja Nika Jurana za uspešen začetek na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
Mihael Kozjek
Foto: Miro Pivar

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 27. julija 2018.
Rok za oddajo prispevkov je v
četrtek, 12. julija 2018, do 12. ure.
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Razstava pred Mavričinim jubilejem

Strokovni nastopi
Slamnikarskega muzeja

Bogastvo naše kulturne dediščine je naša dota za prihodnost.
foto kino video klub mavri
ca Sredi junija 2018 je Foto kino video
klub Mavrica iz Radomelj ljubiteljem
njihove dejavnosti pripravil še en
kulturni dogodek, kakršnih je bilo v
skoraj 70-letni zgodovini na stotine.
V Knjižnici Domžale so namreč odprli
razstavo, na kateri na 64 fotografijah
predstavljajo dogodke, ljudi in kraje,
fotografirane pred več desetletji, in jih
tako ohranjajo med nami. Razstavo
so med gledalce pospremili s štirimi
kratkimi filmi, za katere še kako velja
besedilo, zapisano v povabilo na razstavo: »Že pol stoletja vestno beležimo
in arhiviramo podobo naše dežele in jo
prikazujemo na razstavah, v filmih videokasetah in drugih medijih.«
Enako bi lahko zapisala za razstavo, ki je odprta do konca junija. Tudi
z njo so namreč želeli sporočiti, da
je bogastvo naše kulturne dediščine
naša dota za prihodnost. Z njimi se
je strinjala tudi njihova gostja Dušica Kunaver, samostojna kulturna publicistka, zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega gradiva, avtorica in
izdajateljica mnogih knjig, predvsem
pa velika prijateljica Mavrice, ki je ob
vsakem od štirih kratkih filmov razmišljala o kulturni dediščini, pridruži-

li pa so se ji tudi Matjaž Brojan, Janez
Meglič in Veronika Gorza.
Tako smo si ob prijetnem kramljanju Igorja Lipovška najprej ogledali
dokumentarni film Žetev in mlačev v
Krašnji, posnet pred sedmimi leti, ob
njem slišali vrsto besed, ki jih danes
skoraj ne poznamo več. Pa ni prav, je
dejala gospa Dušica, in poudarila pomen običajev, rekov in starih obr-

Tokratna gostja Mavrice je bila Dušica
Kunaver.

ti za sedanjost in prihodnost, ob tem
pa nas spomnila, da so bila kmečka
opravila – kljub trdemu delu, za ljudi nekoč praznik. Znova nas je pritegnil film Nočno življenje pekov, posnet pred štirimi desetletji, ki nas je
popeljal v nekdanje pekarne, kjer so
bile namesto današnjih strojev glav-

ne pekove roke in njegova ljubezen do
kruha. Prisluhnili smo začetkom kruha ter se seznanili z reki, ki jih prav
o kruhu ne manjka. Dokumentarni
film Ko b sodov ne blo nas je seznanil
z obrtjo, ki izumira. Gospa Dušica pa
je ob tem opozorila na bogato kulturno dediščino, povezano z vinom. Zadnji film Ko v nošo se odenem nas je
v pogovoru z znano izdelovalko oblačil za narodne noše, gospo Cirilo, spomnil na pomembnost izvirnosti narodne noše za slovensko izročilo. Nadaljevanje pesmi Alpskega kvinteta …
ponosen sem in srečen, pa bi moralo
veljati prav za vso dediščino, za katero
ugotavljamo, da se stanje na tem področju malce izboljšuje, vendar pa je
treba ohranjanju dediščine dati še več
skrbi, predvsem mladi generaciji.
Razstava in dokumentarni filmi so
neprecenljive vrednosti za ohranjanje
kulturne in druge dediščine na našem
območju, zato moramo Foto kino video klubu Mavrica Radomlje izreči iskreno zahvalo, saj bi bili brez zagnanih članov in članic ter opravljenega
dela na tem področju in območju bistveno revnejši. Naša naloga pa je, da
dediščino spoštujemo in ohranjamo.

Tudi to leto je bila v Galeriji Domžale na ogled zaključna razstava likovnikov društva
Lipa – Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale.
nagovoril predsednik društva Marjan
Ravnikar, medtem ko je razstavljena
likovna dela podrobneje predstavila
mentorica dipl. slikarka Marija Mojca Vilar. Sodelovalo je 22 ljubiteljskih
slikark in slikarjev: Joži Anžin, Breda
Cerar, Angelca Dovžan, Dorena Garc,
Ljudmila Inkret, Mira Jarc, Vlasta
Janžekovič, Franci Kerč, Dušan Klop-

čič, Angela Kralj, Gregor Kralj, Majda
Korbar Božič, Brigitta Leskovar, Nuša
Lojen, Marjeta Ložar, Irena Osolnik,
Iva Petek, Veronika Strašek, Dragica
Šetina, Joži Tomšič, Ana Volgemut in
Tatjana Žmavc.
V letošnjem izobraževalnem programu so se skrbno posvetili risanju in
slikanju na večjih formatih, kar predstavlja pomemben ustvarjalni izziv za
ljubiteljske ustvarjalce – od tihožitja z
zelnatimi glavami, s prepleteno steklenico in košarico, nato drevesa v naravnem okolju v različnih letnih obdobjih
in pogledih do proporcialnega raziskovanja kolesa, ki je kot model dobil
svoje mesto tudi v razstavnem prostoru. Tako je razstava postala delno tudi
ambientalna, hkrati pa smo obiskovalci pridobili primerjalni vpogled v tehnično natančnost oziroma likovno interpretacijo ustvarjalcev. Razstava je
bila odprta do 6. junija.
Katarina Rus Krušelj

Sonce, mavrica in zvezde v Medgeneracijskem
centru Bistrica v Domžalah
V Medgeneracijskem centru Bistrica v Domžalah je 1. junija 2018 šest članic Likovnega
društva Mengeš na vrtu ustvarjalo ‘mavrico’ in ‘zvezde’.
likovno društvo mengeš Vsak
motiv je sestavljen iz štirih platen dimenzije 50 krat 70 cm. Zaključek tega
projekta je bil 7. junija 2018, ko je posvetilo tudi ‘sonce’. Takrat smo postavili v avlo centra razstavo vitražev članov
društva in vse tri mozaike, ki jih bodo
pozkasneje oskrbovanci občudovali v
nadstropjih ob dvigalih, sonce v prvem,
mavrico v drugem in zvezde v tretjem
nadstropju. V tem projektu so sodelovale članice Leonida Goropevšek, Ina
Malus, Milica Tomšič, Binca Lomšek,
Dari Korošec, Martina Kozamernik,
Helena Testen, Irena Gorenc in Diana
Korelc. Seveda brez našega tehničnega strokovnjaka Alojza Burje ni šlo, saj
nam vedno pomaga postaviti razstave,
za kar smo mu vsi člani zelo hvaležni.
Besedilo in foto: Binca Lomšek

SLAMNIKARSKI MUZEJ V Gorenjskem muzeju Kranj je 18. junija potekal 3. zgodovinski dan z naslovom
Gorenjska v času prve svetovne vojne
in soška fronta 1915–1917, na kate-

Drugi simpozij v ljubljanskem SAZU-ju, ki je bil 21. junija, je bil posvečen Gustavu Tönniesu (1814–1886),
slovenskemu industrialcu švedskega
rodu. Kot graditelj mnogih ljubljan-

rem je med trinajstimi predavatelji iz
različnih strokovnih krogov Katarina
Rus Krušelj predstavila zgodovinski
prispevek o Domžalah med prvo svetovno vojno. Zagotovo je velika vojna,
kakor so jo ljudje poimenovali zaradi
svoje geografske razsežnosti, zaznamovala tudi Domžalčane. Po zaslugi domžalskega kronista in župnika
Franca Bernika so se spomini na vojno ohranili vse do danes. Nepogrešljivi so predvsem njegovi podrobni zapisi vojnega življenja v Domžalah, ki je
drastično spremenilo domači kraj in
tukajšnje ljudi.

skih javnih stavb je skupaj s sinovi
veljal za najpomembnejšega podjetnika v Ljubljani druge polovice 19.
stoletja. Udeleženci simpozija so modernizacijo osrednje Slovenije predstavili skozi zgodovino družine Tönnies oziroma skozi oris razvoja določenih gospodarskih panog. Med njimi je strokovni prispevek pripravil
tudi Roman Kos, in sicer zgodovinski
oris in uporabo hidravličnih stiskalnic Tönnies za oblikovanje slamnikov, ki jih muzej hrani.

Vera Vojska

Spet uspešno zaključeno izobraževalno leto
likovnikov Lipe Domžale
društvo lipa – univerza za
tret
je življenjsko obdobje
domžale Odprtje razstave je bilo
v torek, 29. maja. Kulturni program
so izvedle kitaristke pod vodstvom
prof. Damjane Praprotnik, prav tako
članice Lipe Domžale, otvoritveni
program pa je povezovala Mira Jarc.
Zbrane ljubitelje likovne umetnosti je

Slamnikarski muzej, ki deluje znotraj Kulturnega doma
Franca Bernika Domžale, je v juniju sodeloval na dveh
strokovnih simpozijih.

Slamnikarski muzej Domžale
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Čas je za vlado, ki bo resnično
zavihala rokave

Novi projekti v letu 2018

Najprej iskrena hvala za vaše glasove in zaupanje,
ki ste ga na nedavnih parlamentarnih volitvah namenili Novi Sloveniji! Politična povolilna matematika kaže, da do vlade vodita vsaj dva možna seštevka. Hkrati pa je vmes preveč neznank, da bi lahko
v tem trenutku na glas razmišljali, kakšne barve bo
13. slovenska vlada. Nekateri analitiki opozarjajo
tudi na možnost, da ne bo sklenjen noben koalicijski dogovor in bo treba znova na volitve. Ne glede
na te analize pa je treba jasno povedati naslednje:
Slovenija potrebuje vlado, ki bo za glavni izziv štela naš razvojni preboj in modernizacijo temeljnih
družbenih podsistemov. Potrebujemo vlado, ki bo
razumela, da je čas velikih ideologij mimo in da je
pogled k izzivom prihodnosti edini, ki ima smisel
in nas pelje naprej. Preštevanje na leve in desne
je morda temeljna značilnost slovenskega političnega prostora že od naše samostojnosti naprej, a
dejstva kažejo, da je za naš razvoj neproduktivno.
Prišli smo tako daleč, da nas že nekdanje vzhodnoevropske države, ki smo jim bili nekoč za vzor,
prehitevajo po gospodarski rasti in razvoju. Zato
je skrajni čas, da Slovenijo moderniziramo in jo
pripeljemo nazaj med najboljše srednjeevropske
države. Treba bo enostavno zavihati rokave in se

Potrebujemo vlado, ki bo
razumela, da je čas velikih ideologij
mimo in da je pogled k izzivom
prihodnosti edini, ki ima smisel in
nas pelje naprej.
problemov konkretno lotiti. Teh ni malo. Zvišati moramo prenizke plače in pokojnine, urediti
sistem dolgotrajne oskrbe za starejše, spodbuditi
rodnost in državo pripraviti na morebitno novo
gospodarsko krizo.
V Novi Sloveniji se zavedamo, da tega ni mogoče doseči le s spiskom dobrih želja. V programu, ki smo ga predstavili že pred volitvami, smo
pripravili konkretne rešitve za zgoraj navedene
probleme. Logično je, da zato ta program zdaj
predstavlja naše temeljno izhodišče v pogajanjih
za vstop v novo vlado. Če hoče slovenska politika
narediti korak naprej, pa ne bi škodovalo, da bi
koalicijska pogodba postala bolj zavezujoč dokument. Resnična pogodba z jasnimi vsebinsko in
časovno opredeljenimi cilji ter tudi posledicami,
če do njihove uresničitve ne pride.

Na 28. seji občinskega sveta smo svetniki in
svetnice potrdili mandat nadomestnemu članu
občinskega sveta. Na mesto pokojnega Staneta
Kovača (LTD – Toni Dragar- Lista za vse generacije) je do konca mandatne dobe nastopil Matej
Primožič. Ob tej priložnosti našemu novemu svetniku iskreno čestitamo.
Med pomembnejšimi točkami, ki so bile
obravnavane na seji, bi izpostavila sprejem rebalansa za leto 2018, in dveh točk, ki se nanašata
na obnovo domžalskega bazena.
Veseli nas, da smo uspeli zagotoviti proračunska sredstva za dodatne projekte, ki bodo izpeljani
še v letošnjem letu: centralna info točka za mlade
v okviru Centra za mlade, ki je del Strategije za
mlade, izgradnja športnega parka v Depali vasi,
obnova otroškega igrišča na Homcu, postavitev
workout naprav v Športnem parku Domžale, ureditev okolice ob šoli v Jaršah, priprava elaborata
za Dnevni center za varstvo starejših občank in
občanov, menjava umetne trave na nogometnem
igrišču Športnega parka Radomlje, izdelava projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri
vrtcu Cicidom na Viru, priprava projektne dokumentacije in komunalne opremljenosti zemljišča
za gradnjo Regijskega vadbenega poligona za
usposabljanje gasilcev, investicije (rekonstrukcija

Med pomembnejšimi točkami,
ki so bile obravnavane na seji, bi
izpostavila sprejem rebalansa za leto
2018 in dveh točk, ki se nanašata na
obnovo domžalskega bazena.

Smetarske ceste v Dobu, rekonstrukcija Mlinske
ceste, Kolodvorske ceste, itd. ), izdelava projektne
dokumentacije za obnovo objekta na Ljubljanski 58 (Domžalski dom), priprava investicijske in
projektne dokumentacije z namenom postavitve
Ekoparka pri Godbenem domu Domžale, obnova
večnamenske ploščadi v Športnem parku Domžale (‘balon’) in izdelava projektne dokumentacije
za menjavo umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Domžalah.
Obravnavali in sprejeli smo tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu območja D21/1 Športni park – sever – druga obravnava in Investicijski program za obnovo
kopališča. Začetek del je predviden po zaključku
kopalne sezone 2019. Kopališče bo pripravljeno za
uporabo v sezoni 2021.

sds / mag. tomaž deželak

nsi / ljudmila novak, poslanka v državnem zboru rs

Operacija imenovana: Toni, zakaj po
dvanajstih letih vladanja ni občinskega
prostorskega načrta (OPN)?!?

Hvala za vaš glas

V uvodu tokratne kolumne bi se rad najlepše
zahvalil vsem tistim, ki ste nam namenili glas
– zato vam želim vse dobro in od srca najlepša
hvala. Trudili se bomo, da upravičimo vaše zaupanje tako na državnem kot tudi na lokalnem nivoju. Dejstvo pa je, da so državnozborske volitve
za nami, pred vrati pa so lokalne. Po pregledu
rezultatov z volišč je razvidno, da se v Republiki Domžale brez nekega skupnega kandidata ne
obetajo spremembe. Torej po Titu Tito. Kar pomeni, da bodo podjetniki, naslednja štiri leta,
župana še vedno lahko presrečni srečevali v posvečenih žlahtnih prostorih (to so tiste ustanove,
ki posebno cenijo pridelek iz Gadove peči; vir:
SSKJ), in ki se ne nahajajo v prostorih občine.
Da se ne bo vlagalo v razvoj Domžal in občane,
ampak le popravljalo ceste in postavljalo semaforje. OK, očitno si to zaslužimo. Vendar pa vem,
da si zaslužimo, da ustvarjamo na svojem, da pa
to lahko uresničimo, potrebujemo Občinski prostorski načrt (OPN). Veste to je tisti dokument,
ki vam omogoča spreminjanje namembnosti
zemljišč, tako da lahko sebi ali otrokom postavite hišo, delavnico, razvijete obrt in nenazadnje

Vendar pa vem, da si zaslužimo, da
ustvarjamo na svojem, da pa to lahko
uresničimo, potrebujemo Občinski
prostorski načrt (OPN).

naredite nekaj, kar si zaslužite. Vendar tega dokumenta ni pa ni. Seveda vam bo oče mesta v
svoj zagovor rekel, da se ne da. Da so ministrstva
pretoga. Da so tam sami birokrati. No, dejstvo je,
da zagotovo niso najbolj urni, ampak v dvanajstih letih (toliko trajata osnovna in srednja šola)
bi se pa že dalo. Vsaj drugje se je! Seveda, če bi
jih kdo na to spomnil. In ne samo zadnje leto.
Zato te, naš dragi župan, na tem mestu najlepše
prosim: Odtrgaj si čas, ki ga preživljaš z volivci
v hramih učenosti, ter občini in volivcem pomagaj, da pride po dvanajstih letih tvoje vladavine
v naše kraje ta tako zaželeni OPN. Pa če ne gre
drugače, pa vsaj tik pred volitvami. Prepričan
sem, da ti bodo volivci vse oprostili in pozabili
na desetletno čakanje.

Najprej se iskreno zahvaljujem vsem občanom
in občankam občine Domžale, ki ste mi namenili svoj glas na volitvah. Oddani glasovi zame
so tudi letos zadoščali, da sem bila ponovno izvoljena za vašo poslanko. Hvala za nov mandat.
Trudila se bom, da bom upravičila vaše zaupanje in vas dobro zastopala v Državnem zboru
Republike Slovenije.
Pravična in varna Slovenija ter podpora marljivim in delovnim ljudem so naša vodila pri sprejemanju zakonodaje v parlamentu. Zavzemali se
bomo za ureditev razmer v zdravstvu, dostojne
pokojnine, boljšo družinsko politiko, manj birokracije in manjše davke ter za tiste spremembe,
ki jih Slovenija nujno potrebuje. V tem trenutku
še ni znana vladna koalicija, zato ne vemo, ali
bo NSi v vladi ali opoziciji. V vsakem primeru pa
bomo poslanci NSi ravnali konstruktivno in podpirali vse dobre predloge, in nasprotovali vsemu
tistemu, kar otežuje življenje državljanov.
V času volilne kampanje sem nekatere izmed
vas obiskala tudi na domu ali se srečala z vami
na trgu, tržnici, stojnici ali kje drugje. Hvala, da
ste me prijazno sprejeli, me poslušali in morda
lažje razmislili o tem, komu boste letos namenili
svoj glas. Hvala vsem, ki ste svojo državljansko
dolžnost odgovorno sprejeli in se udeležili volitev, čeprav je bila vaša izbira morda tudi dru-

Iskrene čestitke ob praznovanju
dneva državnosti. Ne glede na naše
zadovoljstvo z rezultatom volitev
pa naj veselo plapolajo slovenske
zastave z naših domov. Oblast se
menja, država, ki jo simbolizira
zastava, pa naj živi še na dolga leta.
gačna. To je demokracija, ki smo si jo izborili s
samostojno Slovenijo, s tem pa tudi možnost, da
z volitvami in izbiro svojih predstavnikov v DZ
soodločamo o stvareh, ki so v pristojnosti politike. Le-ta pa v večji meri vpliva na naše življenje,
kot si morda mislimo.
Po konstitutivni seji parlamenta in izvolitvi
predsednika nas čaka še potrjevanje vlade, ki pa
je v tem trenutku še precej v oblakih. Morda pa jo
le učakamo, saj je za državo in vse nas najbolje,
da ima država vlado, ki prevzame odgovornost
za državo.
Iskrene čestitke ob praznovanju dneva državnosti. Ne glede na naše zadovoljstvo z rezultatom
volitev pa naj veselo plapolajo slovenske zastave z naših domov. Oblast se menja, država, ki jo
simbolizira zastava, pa naj živi še na dolga leta.

lista reza / rok grašič, generalni sekretar
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Konec je!

OPPN Brinje1 – tretji polčas

Mesec junij verjetno bolj kot dan državnosti zaznamujejo mnogokatere valete (hvala, OŠ Preserje pri Radomljah, da sem bil del nje) in počitnice za šolarje. Več kot upravičenih počitnic,
ki smo si jih zaslužili. Do septembra lahko zopet
rečemo: »Konec je!«
Marsikdo se ob tem zdrami in poda kako nejevoljno in zavidljivo opazko, češ: »Kaj ste pa takega delali vse leto? Lenarili in uživali v sladkem
brezdelju.« Dolce far niente, kot pravijo Italijani,
je po mnenju nekoga, ki nima lastnih otrok ali
pa ima že odrasle, tako da je pozabil na dni, ko
so še gulili šolske klopi, vse, kar smo počeli v
preteklih desetih mesecih. Figo, da je res. Če ne
prej pa – verjemite; to govorim iz lastnih izkušenj – v zadnjih dneh vse svoje moči uperjamo v
šolo, ko nam voda po navadi že pošteno zamaka
grlo in je še posebej naporno.
Letos sem imel 9 predmetov. 9 predmetov – 9
popolnoma različnih področij, ki jih moraš v pravem razmerju in ravnovesju vzdrževati vse leto. Če
samo na enem ne uspeš, se ti slabo piše. Ob tem
ne morem mimo tega, da se zadnje čase gleda na
dijake, študente in učence zviška. Je to pošteno?
Tisto, kar me v slovenskem šolskem sistemu
najbolj moti, pa je kopica balasta. Če je v sre-

Ne podpiram sistema, v katerem
smo se znašli, in prekomerne
obremenitve s stresom, ki človeka
razčloveči!
dnjih nekoliko reduciran, ga je v osnovni šoli na
pretek! Kupi podatkov, ki se jih je treba naučiti
zgolj za par dni. In potem jih pozabiš. Ker so tako
zelo neživljenjski in nepomembni.
Podpiram šolanje, raznovrstnost znanj, ki
jih šola daje na razpolago, in tudi ocenjevanje
do neke mere. Ne podpiram pa učenja nečesa,
kar ti ne bo koristilo nikoli v življenju, ne podpiram tako obsežnega učnega načrta, kakršnemu
smo priča, ne podpiram mišljenja, da moramo
vsi znati vse, ne podpiram tega, da lahko dnevno pridobiš več ustnih ocen, ne podpiram ... Ne
podpiram sistema, v katerem smo se znašli, in
prekomerne obremenitve s stresom, ki človeka
razčloveči! Politika pa naredi v smeri šole premalo, ker je že pred leti zaspala na lovorikah, ki
si jih danes na zasluži več, in ostala pri mnenju,
da je slovenski učni sistem dodelan.
Besedilo na željo avtorja ni jezikovno pregledano.

Junijska seja Občinskega sveta Občine Domžale je že tretjič v letošnjem letu obravnavala Občinski podrobni prostorski načrt Brinje1. V tem
primeru lahko zapišem, da gre za tretji polčas
– kot pri spremljanju nogometne tekme, ko sodnik na vsak način podaljšuje tekmo, ker želi, da
zmaga določena ekipa. Pri sprejemanju omenjenega načrta gre za podobno zgodbo. Obravnava
OPPN Brinje1 je namreč že bila na dnevnem redu
februarske seje in tudi umaknjena z dnevnega
reda. Zadeva se je ponovila na marčni seji občinskega sveta, kjer pa je 14 svetnic in svetnikov
končno združilo moči in nasprotovalo nepremišljenemu predlogu ter doseglo umik omenjene
točke.
Ob tem bi rad opozoril, da nihče ne upošteva
pripomb krajanov Zaboršta, ki so neposredno
ogroženi in se jim bodo bivalni pogoji bistveno
poslabšali, da ob tem posebej ne omenjam, da v
nekaterih delih Zaboršta še ni kanalizacijskega
omrežja in tudi vse ceste niso asfaltirane. Na ta
problem smo stanovalci že dali pripombe, vendar niso bile upoštevane.
Umeščanje industrijskih in proizvodno-obrtnih objektov spada v območja, ki so v OPN določena za ta namen z razlogom, ker povzročajo

Umeščanje industrijskih in
proizvodno obrtnih objektov sodi v
območja, ki so v OPN določena za ta
namen z razlogom, ker povzročajo
raznovrstne emisije na okolje.

raznovrstne emisije v okolje. V Evropi, katere
članica je tudi Slovenija, velja ta standard že
mnogo desetletij. Industrijski objekti in objekti, namenjeni za obrtno dejavnost, ne spadajo v
stanovanjska območja.
Ali si res želimo večjo gostoto prometa? Ali
res potrebujemo še en trgovski center? Se kdo
vpraša, kakšno vlogo, če sploh, smo imeli krajani pri tako velikem posegu v naravo. Razumem,
da je volilno leto, pa vendar ni potrebe, da se
občinski podrobni prostorski načrt sprejme –
najverjetneje tudi z ‘lomljenjem rok županovih
svetnikov’. Je pa zanimivo, da se županu mudi
s sprejetjem, saj je po prvi obravnavi, ko je predlog sprejet, 60-dnevni rok za pripombe, pa ravno v času dopustov.

letnik lviii | junij 2018 | številka 6slamnik | 33

okolje

slamnik@kd- dom zale. si

Grini v šolske klopi pripeljal Smetolovaja
V Javnem komunalnem podjetju Prodnik se zavedamo, kako pomemben je skrben in odgovoren odnos prebivalcev
do njihovega okolja, zato veliko pozornosti namenjamo ozaveščanju najmlajših, ki se vsako pomlad razveselijo obiska
vesoljčka Grinija.

M

askota Grini vsako leto
za mlajše učence pripravi
poučno nagradno igro, s
katero jih zabavo spodbuja k ločevanju odpadkov, varovanju
vodnih virov in skrbi za okolje.
Učenci 2. in 3. razredov osnovnih
šol na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče so letos
prejeli posebno eko družabno igro Grini
in Smetolovaj, z namenom, da jih na
zabaven način spodbudimo k razmišljanju o pomenu ločevanja odpadkov,
varovanja virov pitne vode in spoštljivega odnosa do okolja, v katerem živijo,
skozi igro pa k razmišljanju o tej tako
pomembni tematiki privabijo tudi svoje
prijatelje, starše in ostale sorodnike.

Otroci so ustvarili več kot 530
čudovitih Smetolovajev

Učence 2. in 3. razredov (skoraj 1500
otrok) smo nato povabili, da narišejo
Smetolovaja, kot si ga sami predsta-

vljajo, in tako sodelujejo v nagradni
igri. Svojega Smetolovaja je ustvarilo
več kot 500 otrok in določanje nagrajencev še zdaleč ni bila lahka naloga.
Izmed vseh prispelih izdelkov je namreč tričlanska žirija izbrala najboljše
tri in jih nagradila z družinskimi vstopnicami za obisk Muzeja iluzij.

na novo polepljen kamion. Otroci so
se Grinija kot vedno zelo razveselili,
obenem pa so bili zelo ponosni, da bo
njihov trud s pomočjo smetarskega kamiona viden daleč naokoli.
Vsem, ki so oddali svojega Smetolovaja, se iskreno zahvaljujemo za trud
in sodelovanje. Prav tako tudi staršem,
učiteljicam in učiteljem, ki so otroke v
tako velikem številu spodbudili k risanju Smetolovaja, saj tako skupaj med
otroki krepimo zavest o pomenu varovanja okolja in skrbi za čisto pitno vodo.

Aktivno sodelovanje vseh
osnovnih šol

Ponosni in veseli smo, da so v Grinijevi
ozaveščevalni akciji zelo aktivno sodelovale prav vse osnovne šole na območju občin delovanja podjetja Prodnik,
v velikem številu tudi učenci iz domžalske občine, iz katere prihajajo vsi
trije nagrajeni Smetolovaji. Največji
delež risbic glede na število učencev
pa so ustvarili učenci OŠ Jurija Vege
Moravče, POŠ Vrhpolje. Grini jih je
zato konec maja ponovno obiskal, jim
čestital, se jim zahvalil za vse ustvarjene risbice in jim na ogled pripeljal

Tadeja Jenčič,
Javno komunalno podjetje Prodnik

Grinijeva akcija nagrajena z Zlato nagrado DIGGIT 2018

V Ljubljani vsako leto poteka konferenca o digitalnih komunikacijah DIGGIT,
znotraj katere podeljujejo nagrade za najboljše projekte s tega področja. Žirija,
ki so jo sestavljali ugledni strokovnjaki s področja digitalnih komunikacij,
je lansko Grinijevo akcijo Grinalnice (www.grini.si/igralnica/grinalnice)
prepoznala kot presežek in jo nagradila z Zlato nagrado DIGGIT 2018 kot
najboljšo digitalno akcijo v Sloveniji za otroke, s posebnim poudarkom na
strateškem razmišljanju podjetja Prodnik, ki tako učinkovito izobražuje ciljne
skupine in družbeno odgovorno gradi pozitiven odnos do okolja. Nagrada še
dodatno potrjuje, da so Grinijeve akcije kakovostne in uspešne in se skupaj z
Grinijem že veselimo prihodnjih projektov.

Nagrajeni risbe Smetolovajev. Od leve
zgoraj: Živa Z., 3. b, OŠ Rodica; in Tibor
D., 3. k, PŠ Krtina. Spodaj: Anja M., 2.bOŠ
Preserje pri Radomljah

kolumna • kam greš, človek?

anton komat

PLASTIK FANTASTIK
Vsako leto poraba plastike naraste za nekaj odstotkov in količina odpadne plastike na globalni ravni letno že presega 300
milijonov ton.

Š

tel sem okrog deset let, ko me
je babica popeljala na obisk
k svoji znanki. Sedeli smo v
dnevni sobi in med vnetim
ženskim pogovorom sem glodal napolitanke in srkal kokto. Pogled mi
je obtičal na šopku cvetja, ki je stal v
vazi sredi mize. Začuden, da v vazi ni
vode, sem gospe rekel: »V vazi ni vode,
cvetje bo ovenelo.« Nasmejala se je: »Te
rože ne potrebujejo vode, ker so umetne
in nikoli ne ovenejo. Nič dela ni z njimi,
le vsak teden z njih sperem prah. Ko se
jih naveličam, kupim nove, te pa vržem
proč.« Babica, ki je gojila čudovit rožni
vrt, je čudno pogledala, jaz pa sem kot
otrok nevede vstopil v svet plastike –
‘plastik fantastik’. Ta čas živimo sredi
deponij odpadne plastike, še huje, lahko zatrdim, da se že hranimo z lastnimi odpadki, z iztrebki potrošniške civilizacije, ki se bo zastrupila z lastnimi
smetmi. Tega ne počne nobeno drugo
bitje tega planeta.
Vsako leto poraba plastike naraste
za nekaj odstotkov in količina odpadne
plastike na globalni ravni letno že presega 300 milijonov ton. Od te količine
okrog 13 milijonov ton konča v oceanih. Pretresljivi so posnetki plavajočih
otokov plastike in ‘plastificiranih’ obal,
vendar se še ne zavedamo, da je to le
vidni del človeške nemarnosti, bolje
rečeno neumnosti. Tisto, kar je očem
skrito, namreč predstavlja povsem drugačne oblike tveganja, tako za organizme kot za človeka. To so majhni delci
plastike, ki jih je najti vsepovsod po
planetu, v rekah in jezerih, v podtalnici
in vodovodih, v usedlinah, prsti, naši
hrani, v organizmih od zooplanktona
do sesalcev in človeka. Našli so jih tako

na odmaknjenih gorah Mongolije kot v
usedlinah pet kilometrov pod gladino
oceana. V povprečju na vsakem kvadratnem kilometru oceana plava okrog
65.000 delcev mikroplastike, največ v
morjih Vzhodne Azije, kjer presegajo to
povprečje za 27-krat!
Plastične mase so sintetični polimeri, dolge verige organskih molekul, sestavljene iz ponavljajočega se niza enot
na bazi ogljika. Poznamo plastične polimere, kot so PE, PP, PS, PVC ali PET, ki
se uporabljajo za plastenke, embalažo,
vrečke, cevi, tekstil ali kot pigmenti,
polnila in abrazivna sredstva. Poleg
teh obstoje še izolacijski in instalacijski
materiali, pnevmatike za vozila, prevleke, obloge, stavbno pohištvo, epoksi
smole in alkidne spojine. Mikroplastika
so koščki izvornih polimerov velikosti
od 1 nanometra do 5 mm. Ločimo primarno in sekundarno mikroplastiko.
Primarna mikroplastika je proizvedena
za posebne namene (kozmetika, izdelki
za osebno higieno, brivske pene in zobne kreme) in jo sestavljajo mali delci
snovi. Naravne sile, kot so UV sevanje,
fizikalne sile (pritiski, vetrovi, valovanje) in temperaturne razlike ter kemično delovanje kisika in nekaterih mikroorganizmov drobijo dolge verige plastike v delce, ki se imenujejo sekundarna
mikroplastika. Mimogrede, deklarirana
biološko razgradljiva plastika (npr. nakupovalne vrečke, embalaža prehranskih artiklov) se dokončno razgradi
le pri temperaturah nad 50 stopinj C,
kar se lahko dosega le pri industrijskih
kompostarnah, ne pa v naravi! Še ena
laž industrije in trgovine!
Lotimo se zdravstvenih tveganj človeka, morda bo to delovalo pri našem

odrekanju plastičnih mas. Industrija
je v plastiko dodajala številne aditive,
ki povečujejo odpornost materiala na
udarce, temperaturne razlike in UV sevanje, zavirajo gorenje in dejavnost mikrobov. Pozneje je znanost prepoznala, da so med aditivi številne izjemno
nevarne snovi z učinkom hormonskih
motilcev (HDC – Hormone Disrupting
Chemicals), vendar je industrija ves
čas zanikala zdravstvena tveganja,
ker menda ‘še ni dokončnega dokaza’
o tveganjih. Toda številni znanstveni
dokazi obstoje za motnje imunskega
sistema, upad plodnosti in rodnosti,
pojav razvojnih anomalij ter motnje
hormonskega sistema in genske ekspresije. Med najbolj nevarne aditive v
plastiki spadajo:
• ftalati, ki jih najdemo v medicinskih
napravah in farmacevtskih pripravkih, prehranski embalaži, armaturah avtomobilov, talnih oblogah, računalnikih, parfumih in kozmetiki;
• BPDE (polibromirani difenil etri) so
uporabljani predvsem kot zaviralci
gorenja v talnih oblogah, zavesah,
prevlekah pohištva in avdiovizualni
tehniki ter računalnikih;
• BPA (bisfenolA), dodan prozorni
plastiki, plastenkam, zobnim plombam in notranjim plastificiranim
prevlekam konzerv;
• Stiren, vgrajen v embalažo in pribor
za enkratno rabo, v izolacijske materiale in talne obloge.
Delci mikroplastike v okolje nenehno izločajo vse vgrajene aditive, hkrati
pa vežejo nase težke kovine, kot so kadmij, krom in svinec in tudi druge toksine (PCB-ji, dioksini, furani) iz okolja,
skozi katerega potujejo. Posebej bi opo-

Raziskava je pokazala,
da pranje enega samega
kosa sintetičnega oblačila
sprosti okrog 2000 delcev
mikroplastike, ki zlahka
prečijo vse obstoječe filtre
pralnih strojev.

zoril na sintetična tekstilna vlakna v
naših oblačilih, katerih delci v procesu
pranja v pralnem stroju zaradi mehanične abrazije prehajajo v okolje. Glede
na letno globalno proizvodnjo sintetičnega tekstila (poliester, akril, poliamid), ki je leta 2013 znašal 55 milijonov
ton, si lahko predstavljamo, kakšne
količine teh delcev nenehno zvišujejo
kontaminacijo. Raziskava je pokazala,
da pranje enega samega kosa sintetičnega oblačila sprosti okrog 2000 delcev
mikroplastike, ki zlahka prečijo vse obstoječe filtre pralnih strojev. Manj znano je, da mnogo prispeva tudi abrazija
avtomobilskih pnevmatik na asfaltu,
od koder delce mikroplastike raznašata
veter in voda kamorkoli po pokrajini,
predvsem po urbanih središčih, kjer je
promet najgostejši.
Zaskrbljujoče je dejstvo, da se aditivi iz plastike biomagnificirajo v prehranski verigi in to s faktorjem 10 na
vsak naslednji člen. V prehranskem
nizu sardela-oslič-tun to pomeni, da
ima oslič desetkrat večjo koncentraci-

jo, tun pa stokrat večjo koncentracijo
aditivov na enoto telesne teže kot sardela. Poleg tega pa je večina teh strupov hidrofobnih in lipofilnih, zato se
bioakumulirajo v maščobnem tkivu
organizmov. Naj vam bo to vodilo, da
se izogibate prehranjevanju z velikimi morskimi plenilci, kot so npr. tuni,
morski psi ali mečarice.
Nekatere države se že lotevajo tega
velikega problema človeštva, ZDA in
Nizozemska sta pozornost usmerili
na vsebnost primarne mikroplastike v
kozmetiki, v EU pa so se skozi projekt
MERMAIDS osredotočili na mikroplastiko, ki izvira iz pranja sintetičnega
tekstila.
Polucija z delci plastike ima številne
kumulativne posledice, ki povzročajo
domino efekte v ekosistemih. Ti drobni
delci skupaj s strupi, ki jih izločajo ali
vežejo nase (v koncentraciji, ki je lahko milijonkrat večja kot v okolni vodi),
potujejo po svetu z vetrovi, rečnimi in
morskimi tokovi, z migracijami organizmov, skozi prehransko verigo in s
človekovo pomočjo. Najdemo jih povsod v okolju, organizmih in vodi, ki jo
pijemo, in v hrani, ki jo jemo. Na ta način končajo v naših telesih, s posledicami, ki jih znanost še ne pozna dovolj.
Organizirajo se številne akcije čiščenja divjih odlagališč in nemarno
odvrženih odpadkov v naravi. Vse lepo
in prav, toda to so zgolj olepševalne akcije, ki vzbujajo iluzijo, da le ni tako slabo, kakor je bilo poprej videti. Resnica
pa je očem skrita in zahteva takojšnje
ukrepanje. Resen izziv zahteva pameten odziv. Ko se bomo zavedali, da jemo
lastne odpadke, bomo tudi učinkovito
ukrepali. Pa začnimo pri sebi! ❒
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Domžalčani mirno pričakujejo evropsko
uverturo s Širokim

Odličen zaključek sezone
za rumene bojevnike

Slovensko nogometno prvenstvo se je šele dobro končalo, že nas greje vročica SP v Rusiji,
na vrata pa bo kmalu potrkalo novo evropsko poletje za nogometaše Domžal.

V NK Kalcer Radomlje tudi letos neizmerno ponosno
zaključujemo sezono, v kateri smo ponovno dokazali,
da hočemo, zmoremo in smo.

nk domžale Medtem ko je vse več misli usmerjenih k prvemu krogu kvalifikacij za evropsko ligo, v katerem so bodo
varovanci trenerja Simona Rožmana
pomerili z ekipo Široki Brijeg iz Bosne in
Hercegovine, je v roke igralca Domžal romalo prestižno priznanje. Senijada Ibričića so soigralcev in nasprotniki iz prve
lige, izbran za najboljšega nogometaša
slovenskega prvenstva 2017/18. V že 14.
izboru Sindikata profesionalnih igralcev
nogometa Slovenije sta se v najboljšo
enajsterico sezone uvrstila še dva ‘rumena’, Tilen Klemenčič in Lovro Bizjak.
Domžalčani so se v pripravah na no
vo sezono zbrali 11. junija, s ciljem kar
najboljše priprave na evropske preizkušnje. V zadnjih dveh letih so navduševali z uspehi na evropskih zelenicah, in
še kako živ je spomin na lansko sezono,
ko je naprej padel nemški Freiburg, tudi
poznejši finalist Evropske lige, francoski Marseille, pa se je moral zelo potruditi, da je izločil žilave Domžalčane. Ti
tokrat kvalifikacije začenjajo proti Širokemu, ki bo 12. julija prvo tekmo odigral
doma, povratna bo teden dni pozneje v
Domžalah. Če bodo nogometaši ob Kamniški Bistrici izločili tekmeca, jih v
drugem krogu čaka ruska ekipa FC UFA.

Senijad Ibričić, najboljši igralec lanske
sezone, je z NK Domžale podaljšal
pogodbo.

Domžalčani bodo formo pred pomembnimi tekmami v Evropi pilili na šestih prijateljskih tekmah. Na uvodni 20.
junija je bil boljši večkratni makedonski
prvak Vardar, ki je slavil z 2:1. Domače je
sicer v vodstvo popeljal Agim Ibraimi, a
so gostje do polčasa izenačili in zmagoviti zadetek dosegli v 76. minuti. Na drugem srečanju je rumeni ekipi nasproti
stala makedonska Shkëndija. Tekma se
je končala z rezultatom 1:1, znova so v

prvem polčasu po zadetku Senijada Ibričića povedli Domžalčani, gostje pa so izenačili 15 minut pred koncem srečanja.
»Iščemo predvsem ekipe, ki so že igrale
v skupinskem delu evropskih tekmovanj.
Takšne tekme nam lahko močno koristijo,
kar se je denimo pokazalo že v zimskem
pripravljanjem obdobju. Na tovrstne obračune gledamo predvsem vsebinsko, saj
želimo vseskozi simulirati različne situacije, s katerimi se lahko soočimo v kvalifikacijah za evropsko ligo. Tam odločajo malenkosti, zato moramo narediti vse,
da bomo nanje kar se da dobro pripravljeni,« se je pomena prijateljskih tekem in
nasprotnikov dotaknil trener Rožman, ki
bo v prihajajoči sezoni lahko računal na
novinca v rumenem dresu. Branilec Darick Kobie Morris, 22-letni nogometaš hrvaško-ameriških korenin, je v Domžale
prišel iz zagrebškega Dinama.
Igralskih sprememb v ekipi do ev
ropske uverture ne bo, pogodbe s številnimi nosilci igre so podaljšane, tako da
Domžalčani v mirni pričakujejo evropsko poletje, ki lahko znova poskrbi za
nogometno mrzlico ob Kamniški Bistrici. Nastavki za kaj takega se zdijo pravi.

nk kalcer radomlje S trdim delom, veliko ljubezni do nogometa, kakovostnim kadrom in skrbno premišljeno strategijo stopamo po poti uspehov
in napredka.
Mladinska nogometna šola se lahko pohvali z uspešno zaključeno sezono, tekom katere je barve rumenih bojevnikov ponosno zastopalo več kot 200
otrok. Z najzahtevnejšo nalogo, obstankom mladincev in kadetov v prvi slovenski ligi, smo uspešno opravili. Z neizmerno voljo in željo se je fantom, sku-

mo pozabiti tudi vse ostale selekcije, ki
so tekom leta nadgrajevale svoje znanje, ga uspešno kazale na mnogih turnirjih in ligaških tekmah, se ob enem
zabavale in preživele nešteto ur na zelenicah Športnega parka Radomlje. Tudi
člansko moštvo nas je z lepimi predstavami v 2. SNL razveseljevalo skozi celotno leto. Z osvojenimi 57 točkami so se
uvrstili na odlično 4. mesto na lestvici.
Z veseljem je opazovati, kako se za
treniranje nogometa v Radomljah vsako leto odloči več nadobudnih nogo-

paj s trenersko ekipo, uspelo z nehvaležnega zadnjega mesta dvigniti po lestvici, s čimer so zagotovili, da se bo prva
liga v Radomljah igrala še naprej.
Za še enega od velikih metov je poskrbela ekipa U-13, ki je z nizom 11 zaporednih zmag, z vsega skupaj enim
remijem in enim porazom ter zadetimi 100 goli, postala prvak 2. lige MNZ.
Po njihovi zaslugi bodo prihodnjo sezono tudi mlajši dečki igrali v prvoligaški konkurenci. Na tem mestu ne sme-

metašev, še lepše pa je opazovati njihovo rast, razvoj, napredek in veselje ob
igranju nogometa. Pred nami so zaslužene počitnice, a tudi med njimi igrišča
ne bodo samevala, saj bomo tudi letos,
tokrat že 11. zapored, organizirali poletno nogometno šolo in aktivne počitnice. Že zdaj pa se veselimo nove sezone
in na tem mestu v klub vabimo vse otroke, željne igranja nogometa.

Domen Jarc
Foto: Lado Vavpetič/nkdomzale.si

Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Plavalno društvo Domžale
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Za vas organiziramo
rekreativno plavanje z učenjem plavalnih tehnik pod vodstvom
izkušenih učiteljev plavanja za odrasle in mladostnike, starejše od 10 let!
Prijave na: info@plavalnodrustvo-domzale.si ali na: 040 836 218 (Gaja)

Zavod za šport in rekreacijo Domžale v sodelovanju s
Plavalnim društvom Domžale organizira:
2 TEDNA PLAVANJA ZA SENIORJE
za odlično in zdravo rekreacijo na domžalskem kopališču
za plavalce in neplavalce
16.–20. 7. 2018
vsak dan od 9:00 do 10:00

13.–17. 8. 2018
vsak dan od 9:00 do 10:00

Sprostitev v vodi, druženje in zabava! Premagovanje strahu v vodi in prilagajanje na vodo
ter učenje osnovnih plavalnih tehnik s prijaznimi in izkušenimi učitelji plavanja.
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Več info in prijava:
Plavalno društvo Domžale:
info@plavalnodrustvo-domzale.si
040 836 218 (Gaja)

PL

Cena: 30 €

Mladi košarkarji uspešni še
v Španiji, člani se krepijo
Potem ko so se v končani košarkarski sezoni pri Helios
Suns razveselili naslovov državnih prvakov v kategoriji
U-13, U-15 in U-19, so fantje letnika 2002 zdaj zablesteli
še na močnem turnirju v španskem Bellpuingu.
kk helios suns so bili na severo
vzhodu Španije, nedaleč od Barcelone,
poraženi le v finalu in se domov v Domžale ponosno vrnili z drugim mestom
na mednarodnem turnirju VM Develops
Basketball. V skupinskem delu so najprej ugnali Tanyconta Zaragozo s 96:90,
naslednji dan so bili prav tako za šest
točk uspešnejši od Juventuta (101:95).
Za konec so premagali še reprezentanco
Andore z 81:72 in zakorakali v finale.
Tam je bila nato premočna Valencia,
ki je že pred polčasom ušla na varno
dvomestno prednost in jo zadržala do
zadnjega piska za končno slavje s 96:82.
Kljub temu mladi domžalski košarkarji
parketa niso zapuščali sklonjenih glav,
saj so pustili odličen vtis. Še posebno Nace Frelih in Urban Klavžar, ki sta
bila izbrana v najboljšo peterko. Urban,
ki že tako ali tako blesti pod slovenskimi obroči, je bil imenovan za najboljšega košarkarja turnirja. O njegovem izjemnem potencialu zgovorno priča tudi
dejstvo, da ga je v juniju na treninge povabil veliki madridski Real, kjer je do
nedavnega blestel Luka Dončič.
Domžalski dres bosta v prihodnji sezoni nosila še dva mladinska reprezentanta, Jan Maček in Bine Prepelič, ki bosta skupaj z vrstniki v prihodnji sezoni
potrjevala, da ima Helios Suns najuspešnejši mladi pogon v Sloveniji. Nedavni
uspehi to potrjujejo, okrepitve pa pripomorejo, da bo tudi v prihodnje tako.
Za naskok na visoke cilje v članski
konkurenci se v Domžale vrača stari

Urban Klavžar in Nace Frelih

znanec Miha Fon, za Helios je igral v sezoni 2012/13, v zadnjih treh letih pa je
branil barve Rogaške. Ob njem se bo v
članskem moštvu kalil tudi reprezentant
v selekciji U-18 Adrian Jogan, ki je v juniju podpisal prvo profesionalno pogodbo.
Domžalčani tako tudi s takšnimi dejanji
dokazujejo, da bodo še najprej stavili in
predvsem zaupali domačemu kadru.
Domen Jarc

letnik lviii | junij 2018 | številka 6slamnik | 35

šport

slamnik@kd- dom zale. si

Ob uspehih na mednarodni sceni padel tudi nov klubski rekord
Kar devet medalj z državnih prvenstev so v juniju osvojili domžalski atleti, vseeno pa je dosežek meseca pripadel Nuši Mali, ki je na tekmi
svetovnega pokala v gorskih tekih osvojila 15. mesto.
ak domzale Že prvenstvo Slovenije
za mlajše mladinke in mladince ter istočasno za mlajše člane in članice je
poskrbelo, da se je bera medalj z najpomembnejših domačih tekem v letošnji sezoni lepo okrepila. Z naslovi državne prvakinje sta se v Ljubljani med
mlajšimi mladinkami okitili Alenka
Pirnat v metu kladiva z osebnim rekordom 43,77 metra ter Maja Per v teku na
2000 metrov z zaprekami. Maja, ki bo
v tej disciplini čez teden dni nastopila
na evropskem prvenstvu v Györu, je
bila še četrta v teku na 800 metrov. Po
srebru sta posegla Janina Drolc, ki je
na stopničkah delala družbo Alenki,
in Jan Emberšič v metu kladiva. Bronasto medaljo je okoli vratu prejel
Alan Radič v metu diska. Tudi med
mlajšimi člani smo imeli dva dobitnika medalje, Anže Trapečar je bil drugi v metu kopja, ki je iz njegovih rok
poletelo 57,89 metra, tretji pa je bil v
teku na 3000 metrov Simon Štebe.
S šolskim naslovom državnega prvaka se od 6. junija dalje in prvenstva
Slovenije v atletiki za učence in učenke

osnovnih šol lahko pohvali Matic Križman. Domžalski atlet je upravičil vlogo favorita v suvanju krogle in slavil z
dosežkom 14,95 metra. V Žalcu se je z
osebnim rekordom v skoku v daljino izkazala Eva Hasanagič, ki je s 5,01 metra
dolgim skokom osvojila 16. mesto, pod
nov najboljši osebni mejnik pa sta se v
teku na 300 metrov podpisala Luka Dacar in Oskar Vuk. Prvi je s časom 38,78
osvojil 13., drugi z 39,78 16 mesto.
Tri domžalske atletinje so v juniju oblekle reprezentančni dres. Alenka Pirnat in Maja Per sta nastopili na
četveroboju reprezentanc mlajših mladincev in mladink Češke, Madžarske,
Slovaške in Slovenije. Na Ptuju je 9.
junija Alenka v metu kladiva osvojila šesto mesto z rezultatom 43,11 metra, znova pa je na nehvaležnem četrtem mestu na mednarodni tekmi pristala Maja Per. V njeni paradni disciplini, teku na 2000 metrov z zaprekami,
je z najhitrejšim časom letos 7:10,40 za
malenkost manj kot štiri sekunde zaostala za bronom in manj kot sekundo
za osebnim rekordom iz lanske sezone.

Nuša Mali (s številko 139) je pokazala odlično formo pred julijskim evropskim
prvenstvom v gorskih tekih v Skopju.

Nuša Mali, letos že državna prvakinja
v krosu in v dolgih tekih, pa je na svojem najljubšem terenu, gorskih tekih,
osvojila odlično 15. mesto na 13. izvedbi svetovnega pokala v gorskih tekih za
mlajše mladinke. To je najboljši slovenski rezultat na tej tekmi v zadnjih petih
letih. V italijanski Lanzadi je za dobro
štiri kilometre dolgo progo, polno strmih klancev in zahtevnih spustov, tudi
po ozkih ulicah in stopnicah, potrebovala 26 minut in šest sekund. Zmaga je
v močni konkurenci odšla v ZDA, druga je bila turška tekačica, tretja pa Romunka.
Odlični so bili domžalski atleti tudi
na mitingih. Z odličnim dosežkom
10,71 sekunde se je zmage na tekmi v
Mariboru teku na 100 metrov veselil
Luka Marolt, tretja pa je bila z novim
klubskim rekordom na mitingu v Kranju Maruška Vuk v teku na 60 metrov.
Novi klubski mejnik med pionirkami
U-14 znaša 8,30 sekunde, pred tem je
bil vse od leta 2009 v rokah Gabrijele
Kumek (8,33).
Domen Jarc

Že 25. zaključek sezone Ženskega 20. festival
veterank in
košarkarskega kluba Domžale

Za nami je prvi Josip Iličić
Cup 2018

Uspešno smo zaključili še eno košarkarsko sezono.

Zmagal Čepon, Karnar
odličen tretji

V nedeljo, 27. maja, je mednarodni nogometni turnir
Josip Iličić Cup 2018 na zelenice Športnega parka
Radomlje pripeljal 600 nadobudnih nogometašev, ki so
zastopali barve 48 ekip kategorij U-9 in U-10.

šah Na jubilejnem 20. šahovskem
srečanju veterank in veteranov, ki je
v začetku junija potekalo v Gostišču
Golob v Zgornji Polskavi, je sodelovalo 116 udeležencev. Zanesljivo je
zmagal član Podpeči Dušan Čepon,
ki je le dvakrat remiziral in iz devetih partij v aktivnem šahu zbral osem
točk. Enako število točk je osvojil
Marjan Kastelic, Krka Novo mesto, in
osvojil drugo mesto. Zelo dober je bil
tudi tokrat Marjan Karnar, član ŠD
Domžal, sicer tudi upokojenski prvak
Gorenjske, ki je zbral sedem točk. Na
dobro osmo mesto se je uvrstil član
ŠD Domžale Jože Skok, ki je zbral 6,5
točke. Mojstrica Pavla Košir, tudi članica Domžal, je zbrala šest točk, pri-

nk radomlje Kljub velikemu organizacijskemu zalogaju smo v NK
Radomlje tako ponovno dokazali, da
z veliko mero veselja in zagnanosti
pomagamo pri razvoju nogometa in
zdravega življenjskega sloga mladih,
tako v regiji kot širše.
V zgodnjih jutranjih urah so se v
športnem parku začele zbirati prve
ekipe nogometašev, polnih pričakovanj, zdrave tekmovalnosti in želje,
da na igrišču pokažejo kar se da veliko znanja. V vsaki od kategorij je
nastopalo po 24 ekip, razdeljenih v
šest skupin. Tekme so se odvijale na
osmih igriščih hkrati, kar je omogočilo, da je turnir potekal kar se da tekoče. Na turnirju so se nam pridruži-

sta turnirja – Josipa Iličića. Vse ekipe
so se trudile po najboljših močeh, a vsi
na žalost niso mogli napredovati vse
do finala, v katerem sta se v kategoriji
U-9 za prvo mesto pomerili NK Olimpija in Atalanta B. C., kjer je slednja slavila z rezultatom 0:1. V finalu za kategorijo U-10 sta se pomerila NK Celje in
NK Ilirija, kjer so Celjani zmagali z 2:0.
Tretje mesto v kategoriji U-9 so osvojili
Domžalčani, ki so premagali NK Jezero
Medvode, medtem ko so pri U-10 bron
po strelih z bele točke osvojili domači
Radomljani in se z rezultatom 5:4 veselili zmage nad AŠK Bravo.
Igralnemu delu je sledil veliki dogodek – podelitev priznanj, medalj in
pokalov iz rok težko pričakovanega

li številni okoliški klubi kot tudi nekateri iz tujine, med katerimi je najbolj odmevala Atalanta B. C., katere
pomemben članski igralec je siloviti Josip Iličić. Po predstavitvi ekip je
sledil tudi uvodni nagovor selektorja slovenske nogometne reprezentance, Tomaža Kavčiča in župana Občine Domžale Tonija Dragarja. Vse prisotne je lepo pozdravil tudi predsednik NK Radomlje Matjaž Marinšek.
Po odigranem skupinskem delu, po
katerem sta iz vsake skupine napredovali dve najboljši ekipi in štiri najboljše tretjeuvrščene, je sledilo razigravanje. Prav z vsako tekmo se je stopnjevala želja po zmagi in napetost pred težko pričakovanim prihodom prvega go-

nogometnega vzornika, Josipa Iličića.
Otroci so se neizmerno razveselili njegovega prihoda, se z njim fotografirali in prejeli njegove avtograme, ki jih
bodo spominjali na ta prekrasen dan
v znamenju nogometa.
Za uspešno izvedbo turnirja se moramo na tem mestu zahvaliti vsem
podpornikom, sponzorjem, sodelavcem, staršem in tudi igralcem starejših selekcij, ki so pomagali pri premierni izvedbi turnirja. Ponovno smo
dokazali, da s skupnimi močni premikamo meje, prispevamo k skupnosti
in razvoju nogometa ter odgovorno širimo zdrav življenjski slog.

žkk domžale Sezona je bila za ŽKK
Domžale ponovno zelo pisana, saj
smo nastopali s kar šestimi ekipami,
od najmlajših deklic U-11 do članske
ekipe v 1.SKL.
Kot najbolje znamo, smo jo v ŽKK
Domžale zaključili s prijetnim druženjem v Športnem parku Domžale. Dekleta, vodstvo kluba, trenerji, starši in
prijatelji smo se ob prijetnem vzdušju
spomnili vseh lepih trenutkov naše že
25. košarkarske sezone. Kot se spodobi, smo dogodek izkoristili za podelitev nagrad, priznanj in zahval
Nagrade za najuspešnejše ekipe v
razdelitvi letnega koledarja:
1. nagrado, vstopnice za obisk košarkarske tekme Slovenija:Španija so
prejele: Freya, Manca, Lana R., Zala K
2. nagrado, kopanje v vodnem mestu Atlantis so prejele: Neja, Taja, Živa
3. nagrado, pice v piceriji Olivija so
prejele: Maja M., Maša P., Tia P., Miša
V.
Dekleta ekipe U-11 so prejela zaslužena priznanja Košarkarske zveze Slovenije, vse ostale vse do kategorije U-15 pa zahvale za sodelovanje
v ekipah. Podelili smo tudi priznanja
za posebne dosežke, ki so v letošnjem
letu obogatili naš klub: Ana Markovič najboljša strelka ekipe U-15 in 4.
najboljša strelka v ligi; Klara Papić
najboljša strelka ekipe U-17 in dosežene prve točke v članski kategoriji;
Manca Rakun najboljša strelka ekipe
U-19; Vanja Tajher najboljša strelka
članske ekipe; Natalija Oven najboljša skakalka članske ekipe; Ula Dremel za dvakrat dosežen dvojni dvojček v članski kategoriji; Eliza Pintar
za dosežene prve točke v članski kategoriji in uspehe v 3 x 3 košarki ob koncu sezone; Ana Požar za dosežene
prve točke v članski kategoriji.
V sezoni smo imeli tudi sila bogato dogajanje: junij 2017: doseženo
2. mesto ekipe U-14 in 3. mesto ekipe
U-19 na United World Games v Avstriji; julij 2017: nastop Tamare Grabovica in Zarje Dremel za slovensko reprezentanco U-18 v 3 x 3 košarki v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, Madžarska; avgust 2017: priprave v Postojni in osvojen naslov državne prvakinje v kategoriji U-18 v 3 x 3 košarki Zarja Dremel; september 2017: sodelovanje z NVO gre v šolo; november 2017: 1. festival košarkarske šole
ŽKK Domžale; december 2017: novo-

letna in dobrodelna prireditev za pomoči potrebnim družinam; februar
2018: 2. festival košarke, tokrat v Komendi, prejemnici občinskih priznanj
za športne dosežke: Zarja Dremel, zlata medalja, najboljša športnica občine Domžale, nekoč naša Eva Stefanoski; april 2018: 3. festival košarke košarkarske šole ŽKK Domžale, sodelovanje na dogodku ob prazniku Občine Domžale Spoznajmo se, praznujmo skupaj; maj 2018: športna sobota na OŠ Preserje pri Radomljah; junij 2018: piknik ob zaključku sezone.
Uvrstitev ekip v sezoni 2017/18:
• članice 8. mesto;
• mladinke U-19, 13. mesto;
• kadetinje U-17, 11. mesto;
• starejše deklice U-15 14. mesto;
• mlajše deklice U-13, 13. mesto;
• najmlajše deklice U-11.
Skupaj doseženo 10. mesto v pokalu mladih (od 33 klubov v Sloveniji).
V regijsko selekcioniranje U-14
vključene: Ana Markovič, Tia Cerar Šimenc, Pika Pezdir, Zala Bratovž, Lucija Lipužič
Zahvala tudi vsem staršem, prijateljem in podjetjem, ki nas podpirate.
Da, tudi ta sezona je hitro minila,
nova že trka na vrata, spet bomo drzni, ker smo ŽKK Domžale #EnaEkipaEnoSrce
ŽKK Domžale

veteranov v
Zgornji Polskavi

Prizorišče 20. festivala veteranov v Zgornji
Polskavi

stala je na 21. mestu in bila najboljša
veteranka. V močni zasedbi je bila
solidna uvrstitev Trzinca Boruta Bajca
na 37. in Džemala Veskoviča, Mengeš
- Trzin na 39. mestu, oba sta zbrala po
pet točk. Priznanja je podeljeval tudi
župan Slovenske Bistrice dr. Ivan Žagar, velike zasluge pa ima za uspeh
tradicionalnega festivala nedvomno
neumorni Silvo Krebs, ki je za svoj
trud prejel posebno priznanje. Sodil
je mednarodni sodnik Boris Perkovič.
Jože Skok

Gala Andrić Rebolj
NK Radomlje
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27. domžalski plesni dan navdušil gledalce
V nedeljo, 10. junija, je v Športni dvorani Domžale potekal že 27. domžalski plesni dan.

Tekmovalke Piruete dejavne
v kotalkanju po vsej Sloveniji
V nedeljo, 3. junija 2018, je bilo mednarodno tekmovanje
v umetnostnem kotalkanju Pirueta 2018.

plesna šola in plesni klub
miki Plesna šola in Plesni klub Miki
sta sezono zaključila z dvema produkcijama, več kot 600 plesalci in bučnimi aplavzi gledalcev, ki so napolnili
dvorano. Ob 17. uri so se na dogodku
MI, KI plešemo s Pevskim studiem Nataše Nahtigal, v novih, rdečih majčkah
(darilo plesne šole), predstavili plesalci Plesne šole Miki. V uvodu je vse
prisotne nagovorila Špela Rozman,
vodja PŠ Miki, ki je skupaj s plesnimi
pedagogi tudi zaplesala. Tokratni nastop je bil za plesalce poseben, nekateri izmed njih so zaplesali ob prekrasnem petju pevcev in pevk Pevskega
studia Nataše Nahtigal. Nastopili so
vsi, najmlajši plesalci iz gibalne igralnice in predšolskih skupin Plesalnice,
baletke, več kot 30 skupin plesalcev iz
osnovnih šol in plesalci jazz baleta,
hip hopa ter break dancea, jazz dame
in plesalke Plesomanije. Bučni aplavz
je pospremil nastop oseb z motnjo v

duševnem razvoju, plesalcev društva
Sožitje iz Kamnika, ki so nam predali
najbolj srčno sporočilo plesa.
Plesalci so vse leto pridno trenirali s pedagogi, usvajali nova znanja, da
so na nastopu predstavili celoletni napredek. Iskrene čestitke prav vsem.
Tako nastopajoče kot gledalce so z
otvoritveno točko navdušile plesalke
mladinske show dance formacije, ki
so gledalcem predstavile tekmovalno koreografijo The Story of the Tree,
s katero se bodo na letošnjem državnem prvenstvu potegovale za najvišje
uvrstitve. Ob zaključku prireditve je s
podarjenim cvetjem plesalce razveselila cvetličarna Rožcar.
Za plesalce Plesnega kluba Miki plesna sezona prihaja k vrhuncu z nastopi
na pozno junijskem državnem prvenstvu v plesu 2018. Na večerni produkciji ob 20. uri so predstavili vse skupinske tekmovalne točke in nekaj solo oziroma nastopov v paru, ki so jih skrbno

pripravili s svojimi plesnimi pedagogi
in koreografi. Slednji vsako leto znova
skupaj s plesalci posegajo po zelo visokih uvrstitvah, in tako na državni kot
svetovni ravni uveljavljajo ime kluba,
ter opozarjajo na odlične plesalce, ki
jih imamo v Sloveniji. »V času priprave na tekmovanje pa si predvsem prizadevajo, da plesalci usvojijo celoten delovni proces priprave na tekmovanje,
od začetka sezone z nadgradnjo plesnih vzorcev, tehnik, moči in kondicije,
medsebojnega sodelovanja, spoštovanja, podpore in pomoči ter preseganje
lastnih, sebi znanih sposobnosti. In to
je tudi tisto, kar plesalci izkusijo – pristne adrenalinske izkušnje ob usvojenih
lastnih presežkih,« je v uvodu večerne
prireditve izpostavila predsednica PK
Miki, Saša Eminić Cimperman.
Prav vsem plesalcem želimo prijetne počitnice. Se vidimo naslednje
šolsko leto, ko bomo praznovali 30 let
Plesne šole Miki.

Tudi ob zaključku namiznoteniške sezone
odlični uspehi
Letošnja tekmovalna namiznoteniška sezona se počasi bliža koncu, a naši uspehi se
nadaljujejo.
namizni tenis Nekaj informacij z nekaterih tekmovanj. V Velenju je potekal
2. TOP turnir RS za mladince in mladinke. Pravico nastopa je imelo 24 najboljših, razdeljeni so bili v tri kvalitetne
skupine po osem tekmovalcev oziroma
tekmovalk, v kateri je vsak igral z vsakim. Pri mladincih je Rok Trtnik v prvi
jakostni skupini zmagal, Aljaž Frelih je
osvojil sedmo mesto. V drugi skupini je
zmagal Tim Pavli, Bor Rutar je osvojil
šesto, Matej Prezelj pa osmo mesto. V
tretji skupini je Javor Zavec osvojil osmo
mesto. Pri mladinkah je v prvi skupini
Katarina Stražar osvojila drugo, Tara Kobetič pa četrto mesto. V drugi skupini je
Nika Kobetič osvojila četrto mesto, Gaja
Kobetič pa v tretji skupini prvo mesto.
V Novem mestu je potekal 2. TOP
turnir RS za kadete in kadetinje. Tudi
tu je bil sistem tekmovanja enak kot v
mladinski konkurenci, torej 24 udeležencev, razdeljenih v tri skupine
po osem. Pri kadetinjah je Gaja Kobetič v prvi skupini osvojila peto mesto, v drugi skupini Živa Markič peto,
Eva Šobar šesto in Brina Markič sedmo mesto. Pri kadetih je Aljaž Goltnik
v prvi skupini osvojil peto in Dejan Jokić sedmo mesto, v tretji skupini pa
David Grad četrto mesto.
Na Otočcu je potekal letošnji zaključni namiznoteniški (masters) turnir, pravico nastopa je imelo najboljših šestnajst na rang lestvici v posamezni starostni kategoriji. Iz našega kluba smo imeli kar 17 predstavnikov oziroma predstavnic. Takšna udeležba
in končni rezultati so nov dokaz, da v
našem klubu delamo zelo dobro, zato

tudi rezultati ne izostanejo. Nekaj odmevnejših z masters turnirja: članice:
Ana Tofant prvo, Katarina Stražar 3. do
4. in Tara Kobetič 5. do 8. mesto, čla-

res kopico dobrih rezultatov in uspehov, kar je nov dokaz, da delamo dobro. Vabimo vse, ki vas zanima igranje
namiznega tenisa ali pridobitev nazi-

kk pirueta Tekmovanje je bilo že
26. po vrsti in tako je domači klub
postavil tekmovanje v meje tradicionalnosti. Tudi tokrat so se tekmovanja
udeležili športniki iz Avstrije, Italije,
Hrvaške in Slovenije.
Domači kotalkarski klub Pirueta je
bil med vsemi devetimi klubi najštevilčnejši. Tudi uspehov ni manjkalo,
saj so osvojili kar pet prvih mest in štiri druga mesta.
Na tekmovanju je bil prisoten tudi
novi predsednik Zveze kotalkarskih
športov Slovenije Drago Ozebek, ki je
pohvalil domači klub za izredno požrtvovalno delo pri organizaciji tako velikega tekmovanja. Vsi gostujoči tekmovalci kot spremljevalci so izkazali

ma v Trzinu do nastopov v Češminovem parku in prav zdaj se pripravljajo na svojo predstavitev v Murski Soboti. Lokalni organizator jih je povabil
na svojo prireditev v sklopu občinskega praznika.
Niso pa pozabili na tekmovalni del
nastopov in konec junija jih čaka najpomembnejše tekmovanje, to je državno prvenstvo, ki bo po nekaj letih
spet v Renčah.
V klubu pričakujejo uspehe in seveda uvrstitve v reprezentanco Slovenije, ki bo v avgustu in septembru nastopala tako na evropskem kot na svetovnem prvenstvu, in upamo, da ne
brez tekmovalcev domačega kotalkarskega kluba Pirueta.

veliko zahvalo organizatorjem tekmovanja, to je funkcionarjem domačega
kotalkarskega kluba.
V klubu se trudijo tudi na drugačen način, kako popularizirati kotalkarski šport. Udeležujejo se številnih prireditev od Florijanovega sej-

Ker imajo v klubu tudi disciplino
hitrostnega rolanja, naj omenimo, da
so pred 14 dnevi organizirali državno
prvenstvo, na katerem so ponovno bili
najuspešnejši prav tekmovalci domačega kluba.

Uspešni na finalu šolskega
namiznoteniškega tekmovanja
V Murski Soboti je potekal letošnji finale osnovnošolskih
namiznoteniških tekmovanj.
namizni tenis Pravico nastopa so
imeli samo najboljši, osem tistih v
vsaki kategoriji, ki so se prebili skozi
tekmovalna sita prek šolskih, regijskih, področnih, četrtfinalnih in polfinalnih tekmovanj. Tudi letos smo
imeli iz naše sredine kar nekaj predstavnikov, ki so nas zastopali na tem
zaključnem, finalnem tekmovanju.
Gaja Kobetič, ki je nastopila v konkurenci učenke absolutna kategorija (s
točkami Namiznoteniške zveze Slovenije), je osvojila tretje mesto, Aljaž Goltnik je bil v enaki kategoriji pri učencih
še boljši, osvojil je drugo mesto. Nejc
Gerkšič je pri učencih od 6. do 9. razreda osvojil šesto mesto, Ula Guček pa pri
učenkah od 1. do 5. razreda peto mesto.
Trenerja David in Janez sva s konč-

ni: Andraž Avbelj in Rok Trtnik 9. do
16. mesto, mladinke: Katarina Stražar
3. do 4., Tara Kobetič 5. do 8. in Nika
Kobetič 9. do 16. mesto, mladinci: Rok
Trtnik 2. Aljaž Frelih 3. do 4., Tim Pavli in Bor Rutar 9. do 16. mesto, kadeti: Aljaž Goltnik 5. do 8. in Dejan Jokić
9. do 16. mesto, kadetinje: Gaja Kobetič
prvo, Brina in Živa Markič ter Eva Šobar 9. do 16. mesto, mlajši kadeti: David Grad in Luka Jokić 5. do 8. mesto.
Pred nami so zdaj tudi nekatera tekmovanja v tujini, o njih več prihodnjič. Kot lahko razberete, imamo

va namiznoteniškega sodnika, da se
nam pridružite – nikoli ni prepozno.
Podrobnejše informacije glede treningov dobite pri našemu trenerju Davidu (031 502 157), glede sodniške organizacije, sojenja in vodenja tekmovanj
pa pri Janezu (031 612 835). S treningi v novi sezoni za nove člane začenjamo v ponedeljek, 3. septembra, urnik: ponedeljek, torek, sreda in petek
od 15.30 do 16.30. Lokacija je že znana,
naša telovadnica v Mengšu, Slovenska cesta 39, poleg slaščičarne Flere.
Besedilo in foto: Janez

Besedilo in foto: KK Pirueta

nimi rezultati vsekakor zadovoljna.
Vesela sva tudi, da se učenci in učenke v zelo velikem številu udeležujejo
krožkov namiznega tenisa v osnovnih
šolah, v katerih jih trenirava, saj so na
tekmovanjih prikazovali res odlično
igro in napredek. Pričakujeva, da se
bodo vsem njim v novem šolskem letu
od septembra dalje na krožkih namiznega tenisa pridružili še številni novi
učenci in učenke, ki jih veseli igranje
namiznega tenisa, tega zelo zanimivega in tudi najhitrejšega športa z žogo.
Vsem skupaj iskrene čestitke za požrtvovalno celoletno delo in ne pozabite: »Največja nagrada za človekov
trud ni tisto, kar bo zanj dobil, temveč
tisto, kar bo postal.« (John Ruskin)
Besedilo in foto: Janez

Še zadnji utrinek pred odhodom s finalnega osnovnošolskega namiznoteniškega
tekmovanja v Murski Soboti
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na kratko

Novi barvasti pasovi
Sezona treningov se počasi približuje koncu, v soboto, 9. junija 2018, pa nas je čakalo še sklepno dejanje – izpiti za
višje pasove.

sankukai karate klub domža
le Telovadnico Osnovne šole Venclja
Perka so v dopoldanskem času napolnili karatejski izdihi in kijaji, in tokrat
so se otroci zares potrudili. Kot običajno smo začeli z nastopom naših najmlajših, ki so prikazali nekaj osnovnih tehnik. Pozneje so se številni izmed njih udeležili tudi izpita za prvi
beli pas, saj se bodo prihodnje leto
pridružili starejšim vrstnikom. Belim
pasovom so sledili še barvni, tehnike
so postajale vse težje, otroci pa se niso
predali. Ves semester so pridno trenirali in na izpitu pokazali prav vse, kar
znajo. V večernem času je potekal še
izpit za odrasle. Veseli nas, da so bili

številni med njimi uspešni in so Karate klub Domžale s svojimi barvami še
dodatno popestrili.
Med tistimi, ki so izpit za višji pas
uspešno položili so: Prvi beli pas, 8.
kyu, so pridobili: Nika Čater, Tit Farič, Ela Pavli, Julija Rdendšek Sadar,
Valentina Vodopivec, Amalija Zupan,
Jan Levstek, Adam Kern, Tilen Dovžan, Lovro Lukan, Brina Bergelj, Zara
Bergelj, Elina Grabljevec, Karolina Kuhar, Mark Sajovic, Kristian Sever, Tian
Spreitzer, Bine Stuchly, Tia Teslić, Gal
Zabret, Ian Zupan Huđek, Maj Žolger, Karla Bandelj, Jaka Barlič, Matevž
Bračič, Helena Čulibrk, Gal Grad, Lovro Grojzdek, Anže Habič, Vasja Ivan-

Spoznavni potop – morje
Kot inštruktor potapljanja bi vam rad predstavil, kakšen
je spoznavni potop morje. Kako se potapljati z jeklenko,
lahko preizkusimo na spoznavnih potopih v odprtih
vodah (morje, jezera, reke).
Starost: Spoznavnega potopa v odprtih
vodah (Discover Scuba Diving in Local
Diving ) se lahko udeležijo otroci stari
najmanj 10 let. Nato se lahko potapljajo
s starši ali profesionalnim potapljačem
do globine največ 12 m. Seveda se globina prilagodi za vsakega posameznika.
Vsak, ki se prijavi na spoznavni potop,
ne potrebuje nobenega predhodnega
znanja o potapljanju, kajti vse to mu
razloži in pokaže inštruktor.
Prijava. Pred potopom mora izpolniti štiri obrazce: prijavnico, izjavo o
zdravstvenem stanju, izjavo o zavedanju odgovornosti in prevzemu tve-

ganja ter osnovna pravila varnega potapljanja. Pri mladoletnih osebah morajo obrazce zanje podpisati njegovi
starši ali zakoniti zastopniki.
Kaj potrebujemo? Za spoznavni
potop potrebujete brisačo in kopalke, vse drugo priskrbi inštruktor, le če
imate lastno masko ali plavutke je priporočljivo, da jih prinesete s seboj.
Znanje: Inštruktor vam na preprost
način razloži, kako deluje potapljaška
oprema in kako se uporablja. Ne rabite nobenega predhodnega znanja o
potapljanju.
Kaj se bomo naučili? S potapljaško jeklenko z zrakom je treba diha-

ti ves čas enakomerno. Nujno je vedeti, da pod vodo nikoli ne zadržujemo
diha. To pravilo je zelo pomembno in
ga moramo ves čas spoštovati, predvsem zaradi pritiska vode, ki se povečuje z večjo globino. Ko se spuščamo,
se pritisk in gostota zraka povečujeta,
volumen pa zmanjšuje, ko se dvigujemo, pa je ravno obratno.
Zaradi tega moramo pravilno izenačevati zrak v pljučih, ušesih in potapljaški maski. V pljučih ga izenačujemo tako, da pod vodo nikoli ne zadržujemo diha, regulator za dihanje je
ves čas v ustih.
Pritisk v ušesih oziroma na bobenček izenačujemo vseskozi in na rahlo.
Najlažji način je, da se primemo za
nos in narahlo pihnemo v nos, s tem
izenačimo pritisk v ušesih.
Izenačevanje zraka pod masko
opravimo tako, da na rahlo pihnemo
zkozi nos v masko, to se zgodi tudi takrat, ko nam voda pride v masko in
jo pod vodo izpraznimo. To naredimo
tako, da primemo za zgornji del maske, dvignemo glavo in na rahlo pihnemo v masko.
To je nekaj teorije, ki jo poslušamo,
predno gremo v vodo. Pod vodo je treba teorijo spraviti v prakso. Prav hitro
ugotovimo, da sta plovnost in ravnotežje dosti bolj komplicirana kot na
kopnem. Pogoji so zelo podobni kot
v vesolju, zato tudi astronavti vadijo pod vodo. Ampak ni nič hujšega,
s pomočjo inštruktorja se plovnost in
ravnotežje oblada po nekaj minutah.
Opravijo se še vaje za pravilno dihanje, izenačevanje pritiska, praznjenje
maske, in smo že pripravljeni za raziskovanje podvodnega sveta.
Potapljanje je predvsem skupinska
dejavnost, spoznamo veliko novih prijateljev, ter pod morjem vidimo svari,
ki jih drugi zemljani ne vidijo. Vsakemu priporočam potapljanje kot varen
in zanimiv šport. Če koga to zanima,
se mi lahko pridruži.
Grčar-Sub
PADI inštruktor: Franc Grčar

čič, Leonardo Lupi, Jaka Moder, Marcel Pecotić, Zala Pečan, Kristijan Potočnik, Dion Bejtulai, Voranc Kralj,
Luka Polc, Roman Sušnik.
Nosilci drugega belega pasu, 7.
kyu, so od zdaj naprej: Luka Bon, Gaber Cotman, Mojca Požek, Kristina
Bandelj, Matic Dekleva, Lovro Godec,
Lina Jemc, Žanžak Kepic, Mark Dekleva, Ines košec.
Izpit za tretji beli pas, 6. kyu, so
uspešno opravili: Jakob Vodlan, Žan
Zabret, Vid Majhenič, Lucija Majhen,
Elvis Osmani, Kaja Peterka, Lev Praprotnik, Vasja Rovšek, Mike Smolnikar, Aleks Suhaj, Tobija Vid Škulj,
Liam Zajc, Danaja Zupan Jeseničnik,
Sara Žalec, Jaka Avsec, Vitan Bregar, Aljaž Buriel Tavčar, Ajda Gradišar, Luka Gregorič, Izak Hercog, Timotej Hercog, Sara Jemc, Taja Jemc,
Žiga Jereb, Tian Kepec, Lev Aleksej
Leskovec, Kian Marko Lokar Strel,
Ostap Lotokhov, Jurij Antolič, Trina
Razboršek.
Znanje za rumeni pas, 5. kyu, so
prikazali: Jan Komat, Katarina Avgu-

štin, Žiga Brnot, Jerca Capuder, Adnan
Pajazetović, Timotej Smrekar, Jaka
Bizjak, Jaka Corel, Eva Kokelj, Ula Kokelj, Tadej Mihelič, Vito Šeme, Alex
Vagaja, Max Velepec, Maja Zabret.
Oranžni pas, 4. kyu, so si prislužili: Hana Arko, Urban Bečan, Karin
Majcen, Manca Martina Nemanič, Matija Nemanič, Hana Spreitzer, Borut
Stojanovič, Viktorija Vugrinec, Sanela Brkič, Riena Hribar, Franc Turnške,
Tomaž Zver.
Zeleni pas, 3. kyu, si bodo odslej
lahko zavezali: Zara Kolenc, Jure Podgoršek, Rado Samardžić.
Prav vsem karateistom iskreno čestitamo!
Treningi na lokacijah se sicer končujejo, za tiste najbolj zagnane pa sezone še ni konec. V začetku julija nas
namreč čaka letna karate šola v Umagu, kjer bomo ves teden počeli tisto,
kar imamo najraje – trenirali karate.
Pripravite kimono in kopalke, se vidimo!
Tjaša Š. Savšek

Gaja Hribar, zmagovalka
svetovnega pokala

OŠ Dragomelj ima
Državnega prvaka

V torek, 12. junija 2018, je v Mariboru potekalo osnovnošolsko
državno prvenstvo za judoiste. Naslov državnega osnovnošolskega
prvaka je osvojil šestošolec Maks
Ferlan. Judo Golovec je osvojil skupno pet medalj, dve peti mesti in
eno sedmo.
Besedilo in foto: Judo Golovec

šah

Zmaga Jožeta Skoka
V mestecu Novi Vinodolski nedaleč
od Crikvenice v Kvarnerju na Hrvaškem je bil v okviru tridnevnih športnih tekmovanj v različnih panogah
v okviru fit4 novi, kjer je glavni motiv
v skrbi za šport in zdravje, odigran
tudi šahovski turnir. Med 22 udeleženci je zmagal član Domžal MK Jože
Skok, ki je v 11 krogih nasprotnikom
prepustil le pol točke, igralci so imeli
10 minut časa za razmislek. Na turnirju v Kulturnem domu v Novem
so igrali šahisti iz Novega Vinodolskega, Senja, Crikvenice, Kraljevice
in okolice. Vrstni red: Skok 10,5, Tomljanović 9,5, Zoričić 8, Ivan Prpić
7,5, Milan Prpić 6,5 itd.

Po šestih turnirjih vodi
Rus Timagin

Najboljša športnica Osnovne šole Dob je med starejšimi
kadetinjami -65 kg osvojila prvo mesto.
klub borilnih veščin domža
le Skoraj ni številke Slamnika, v
kateri ne bi pisala o uspehih Kluba
borilnih veščin Domžale, ki ga vodi
Marjan Bolhar, vsestranski športnik,
ambasador športa, o katerem smo

judo

tudi državna reprezentanca Slovenije v kickboxingu, v kateri sta se borili tudi dve članici Klub borilnih veščin Domžale: Gaja Hribar in Gaja Šalamun, ki se že lahko pohvalita s številnimi uspešnimi nastopi. Tokrat se

Šahovsko društvo Železničar iz
Ljubljane se je tudi tokrat neumorno lotilo pokala oziroma cikla desetih turnirjev v pospešenem šahu
za leto 2018, sedem najboljših pa
šteje v končno razvrstitev.
Na junijskem turnirju je zmagal
Leon Mazi pred Dušanom Zorkom,
tretji pa je bil odličen član Domžal
Jure Plaskan. Na turnirju je sodelovalo 62 šahistk in šahistov. Po še-

Zmagovita trojka z junijskega turnirja,
z leve Zorko, Mazi in Plaskan

Zmagovalka Gaja Hribar v žaru borbe (desno)

pred kratkim lahko tudi brali, da je
tudi požrtvovalen človek, saj je brez
pomisleka pomagal poškodovancu v
prometni nesreči.
Tudi tokrat pišemo o uspešnem nastopu, le da so tokrat v prvem planu
dekleta. Pred kratkim je namreč v Riminiju v Italiji potekalo tekmovanje
za svetovni pokal v kickboxingu Zveze WAKO Bestfighter, imenovano Best
fighter. Med 2400 tekmovalci in tekmovalkami s štirih kontinentov je bila

je posebej odlikovala Gaja Hribar, letos tudi najboljša športnica Osnovne
šole Dob, ki je med starejšimi kadetinjami -65 kg osvojila prvo mesto. Gaji
iskrene čestitke, le-te pa namenjam
tudi Gaji Šalamun, ki je med mladinkami -65 kg osvojila četrto mesto. Obema dekletoma pa hkrati želimo prijetne počitnice.
Vera Vojska
Foto: KBV Domžale

stih turnirjih vodi ruski mojster Pjotr Timagin, tesno za njim pa je Dušan Brinovec iz Žalca, tretji Dušan
Zorko iz Kranja, četrti David Brinovec iz Žalca, peti pa Metod Logar iz Kranja. Vsi omenjeni igralci
so sicer odigrali pet turnirjev. Sledijo Jeseničan Zlatko Jeraj na šestem,
Ljubljančan Matjaž Kodela na sedmem, Virjan Boris Skok na osmem
in Marko Kodela, tudi iz Ljubljane,
na devetem mestu, ki pa so se udeležili vseh šestih turnirjev. Deseti je
Domžalčan Jože Skok, ki je na enem
turnirju manjkal. Velja omeniti še
Dobljana Boštjana Jerana, ki je trenutno na 14. mestu, vendar ni sodeloval na zadnjih dveh mesečnih
turnirjih, na marčnem turnirju pa
je celo zmagal. Na zelo dobrem 20.
mestu je Trzinec Borut Bajec. Cikel
Slovenskih železnic, na katerem se
je doslej odzvalo kar 152 ljubiteljev
šaha, bodo nadaljevali septembra.
J. S.
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Bolečine več ne čutiš,
zdaj spokojno, mirno spiš.
Ostali so nam prelepi spomini
in delo tvojih pridnih rok.
Nikoli te ne bomo pozabili,
si in vedno boš z nami
in med nami, dragi naš Dušan.

Vedno znova rad bi v zeleno naročje,
ki je spleteno iz smrek in mahov,
tisočkrat vračam se v mislih domov …
(Elza Budau)

zahvala
Dne 3. junija se je v 81. letu starosti
od nas poslovil dragi mož, oče, dedek
in pradedek

zahvala

Martin Kač

Nepričakovano nas je po hudi in kratki bolezni
v 53. letu starosti zapustil ljubi mož, oči, sin,
brat, svak, bratranec, stric in prijatelj

Še vedno si med nami,
samo daleč, daleč stran ...

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 83. letu starosti
sklenil naš dragi mož, oče, dedek in brat

Ludvik Mavsar
iz Nožic

iz Preserij pri Radomljah

Iskrena hvala članom društva Sožitje za prijazne, tople
in bodrilne besede, prav tako tudi članom MePZ Svoboda
Mengeš, nekdanjemu kolektivu OŠ Roje in kolektivu OŠ
Venclja Perka.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
bivšim sodelavcem in znancem za izrečena ustna in
pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darovane
svete maše, ter vsem, ki ste se prišli poslovit na njegovi
zadnji poti. Posebna zahvala zdravniku dr. Logarju iz
ZD Kamnik in patronažni sestri Špeli iz ZD Domžale
za vso skrb, pozornost in nego v času njegove bolezni.
Zahvaljujemo se Gasilskemu društvu Homec za častno
spremstvo in g. Antonu Pavliču za besede slovesa. Hvala
g. župniku Janezu Gerčarju za lepo opravljen pogrebni
obred in sveto mašo, pevcem za ganljivo petje ob slovesu
in trobentaču za zaigrano Tišino. Hvala cvetličarki Mojci
iz cvetličarne Na ovinku za čudovito cvetje in Pogrebni
službi Vrbančič.

Posebno smo hvaležni pevcem Lire Kamnik za ganljivo slovo
od našega Martina, ki je vrsto let prepeval z njimi.

Hvala vsem, ki ste imeli našega Ludvika radi in ga boste
ohranili v lepem spominu.

Zahvala župniku g. Gerčarju za lepo opravljen obred, prav
tako hvala tudi organistu, pevcem in trobentaču.

Vedno boš v naših srcih.

Iskrena hvala številnim sorodnikom, prijateljem, znancem,
sosedom in vaščanom za izrečena številna sožalja in
tolažilne misli. Hvala tudi za številna pisna sožalja. Hvala za
darovano cvetje, sveče, svete maše in druge dobre namene.

Dušan Štupar
iz Gradišča pri Lukovici
6. 12. 1965–30. 4. 2018

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, poslovnim
partnerjem, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena
sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše in vso podporo,
ki ste jo nam nudili.
Hvala g. župnikom Pavlu Okolišu, Jožetu Tomšiču in
Pavlu Juhantu za lepo opravljeno pogrebno slovo. Hvala
zdravstvenemu osebju, ki je v času bolezni skrbelo zanj
in mu lajšalo bolečine, g. Lovru Lončarju za poslovilni
govor, ge. Anki za prečudovito cvetje, pevcem in pevkam
za lepo petje, Pogrebni službi Vrbančič in vsem, ki so
našega dragega Dušana pospremili na njegovi zadnji
prezgodnji poti.
Ni besed, s katerimi bi se zahvalili za vse, kar ste storili,
nas tolažili in čustvovali z nami. Hvala vam.

Iskrena hvala nekdanjim sodelavcem Stola Kamnik in
Melodije Mengeš za obujanje lepih spominov na pokojnikovo
inovatorsko delo kot prispevek k izboljšanju delovnih
pogojev zaposlenih.

Hvala osebju ZD Domžale za vso skrb.
Hvala pogrebni službi.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
poslednji poti.
Vsi njegovi
Preserje, junij 2018

V globoki žalosti, vsi njegovi

Tako tiho, skromno si živel,
takšno tudi si življenje imel,
zdaj rešen vseh si bolečin,
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 66. letu starosti
sklenila naša draga žena, mami, sestra,
teta in botrca

zahvala

Martina Marinček

V 77. letu starosti je za vedno odšel od nas
naš dragi mož, oči, dedi in praded

roj. Štrukelj
7. 11. 1952–10. 5. 2018
iz Doba, Kajuhova ulica 3

Ivan Bodlaj
iz Domžal

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče. Lepa hvala
gospodu župniku iz Domžal za lep poslovilni obred. Hvala
patronažni sestri Tanji Kralj za bodrilne besede. Hvala
Pogrebni službi Vrbančič, pevcem in zaigrani žalostinki Tišina.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, znancem in nekdanjim sovaščanom iz Vrbe za
izraze sožalja, za podarjeno cvetje in sveče in spremstvo na
njeni zadnji poti.
Hvala tudi osebju onkološkega inštituta, osebni zdravnici dr.
Olgi Ložar, patronažni službi iz ZD Domžale, oskrbovalkam
Comett oskrba, d. o. o., gospodu župniku Juretu Ferležu za
lepo opravljen pogrebni obred, pevcem župnijskega zbora,
cvetličarni Vijolica in Pogrebni službi Vrbančič.
Vsi njeni

Vsi njegovi

Vsi njegovi
Junij 2018

Vse na svetu mine, vse se spremeni,
le spomin na tebe ostaja in z nami
naprej živi.

v spomin
Dne 29. junija mineva eno leto, odkar je
svojo življenjsko pot sklenil naš dragi
mož, oče, dedek, brat, stric in tast

Aleksander Pozman
z Vira pri Domžalah

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
Vsi njegovi

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 91. letu starosti
sklenil naš dragi očka, dedek in pradedek

Janez Bergant
iz Radomelj, Šlandrova ulica 6

Ti ne veš, kako boli,
ker tebe več med nami ni.
V naših srcih ti naprej živiš.

Moje srce je prostor,
ki minevanju časa
prižiga luči moje večnosti.

v spomin

v spomin

Dne 3. julija bo minilo 20 let, ko nas je v
cvetu mladosti zapustil naš sin in brat

V teh dneh sta minili dve leti,
odkar je odšel naš

Karel Kiselak

Branko Moder

iz Turnš pri Dobu

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu
in prižgete svečke v spomin.
Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečene besede sožalja,
za cvetje in darovane sveče, ki naj gore v njegov spomin.
Vsem, ki ste ga spremili na njegovo poslednjo pot,
najlepša hvala.
Otroci Cvetka, Janez in Tatjana z družinami

Hvala vsem, ki te spomine ohranjate z nami.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas. (Mila Kačič)

Tvoji domači

Tiho je odšla naša

Spomini živijo v nas in ti si del njih.

zahvala

Mojca Habas
iz Domžal

POIŠČITE NAS TUDI NA FACEBOOKU

Ob slovesu naše drage mami, babi in tašče se vsem iskreno
zahvaljujemo za tolažilne besede, izrečena sožalja, cvetje,
sveče in ostale darove.
Resnično hvala vsem in vsakemu posebej za iskrene objeme in
stiske rok.
Vsi njeni

glasilo občine domžale

letnik lviii | junij 2018 | številka 6slamnik | 39

objave | nagradna križanka

slamnik@kd- dom zale. si

OBČINA DOMŽALE
Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel na te bo ostal,
spomin za vedno bo živel.

Nekoč, nekje
bomo spet skupaj …

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA

POSOJILA S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO
MERO ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA
V OBČINI ODMŽALE ZA LETO 2018

v spomin

zahvala

Dne 2 .julija bo minilo 10 let, odkar nas je
zapustil dragi mož, oče, dedek, brat in stric

Svojo življenjsko pot je v 80. letu starosti
sklenil

Janez Ručigaj

Julijan Rahne

Občina Domžale na svoji spletni strani www.domzale.si v zavihku
»Objave/javni razpisi naročila, objave/aktualni« objavlja Javni
razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje podjetništva v občini Domžale za leto 2018.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
Počivaj v miru!

Številka: 3130-2/2018

iz Doba

iz Srednjih Jarš, Čevljarska ulica 19
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče.
Posebna zahvala gre g. župniku Matjažu Križnarju, Pogrebni
službi Vrbančič in pevcem za lepo zapete žalostinke.

Rok za prijavo na javni razpis teče od dneva objave tega obvestila
do 15. septembra 2018.

MALI OGLASI

Vsi tvoji

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti.

Danica Ravnikar

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
čeprav zdaj spokojno spiš,
v naših srcih še živiš …

Dne 23. julija 2018 bo minilo deset let,
odkar nas je zapustil naš dragi mož, oči,
tast in ata

Marko Klemenc, st.

Inštrukcije, najcenejše: angleščina, fizika, matematika.

Šivalni stroji: servis in prodaja šivalnih strojev (gospodinjskih in
industrijskih). Marko Pratneker,
s. p., Slamnikarska 3 b, Domžale.

NAJBOLJŠE INŠTRUKCIJE vseh
predmetov v Domžalah. Jaka –
Zoisov štipendist,

t: 041 920 149

(1924–2018)

v spomin

Taxi Domžale – prevozi oseb –
spremstva starejših – najceneje.
t: 040 608 421

zahvala

Vsi njegovi

Datum: 5. 6. 2018
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Ob boleči izgubi naše drage mami se iskreno zahvaljujemo
vsem, ki ste nam stali ob strani, sorodnikom, dobrim sosedom,
patronažni sestri gospe Romani, dr. Antonu Štruklju za
pogoste obiske z najsvetejšim, domačemu župniku za lepo
opravljen pogrebni obred, pevcem, Pogrebni službi Vrbančič
za dostojen pogreb, vsem prisotnim za sveče, darovane svete
maše in izrečena sožalja.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Odkup vozil od letnik 1998 naprej, cela, lepa, karambolirana
ali v okvari.
t: 041 774 816

t: 051 775 200

t: 070 725 776

Brezplačen odvoz vseh kovinskih predmetov, pralnih strojev
in koles, plinskih jeklenk ter
akumulatorjev.
t: 040 78 00 78

Male oglase sprejemamo vsak delavnik med 10. in 12. uro ter v sredo med
15. in 17. uro osebno v uredništvu (Kulturni dom F. Bernika Domžale) ali pisno
v nabiralnik pri vhodu z zadnje strani in po e-pošti: slamnik@kd-domzale.si

Vsi njeni

iz Radomelj

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
Vsi njegovi

SPREJEM zahval in v spomin je možen vsak delavnik med
10. in 12. uro, v sredo pa tudi med 15. in 17. uro osebno v uredništvu
(Kulturni dom Franca Bernika Domžale) ali pisno v nabiralnik pri
vhodu z zadnje strani oziroma po e-pošti slamnik@kd-domzale.si.
nagradna križanka 6

nagradna križanka 5
Nagrajenci, ki so pravilno rešili
križanko v glasilu Slamnik
št. 5-2018:

Tinkara Rutar iz Trzina (2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu
Franca Bernika za sezono 2018/2019)

Vilma Grilj iz Mengša (2 vstopnici za
ogled filma v Kulturnem domu
Franca Bernika za sezono 2018/2019)

Anisa Tič iz Domžal (2 vstopnici za
ogled filma v Kulturnem domu Franca
Bernika za sezono 2018/2019)

nagradna
križanka

6

Kulturni dom
Franca Bernika, p. p. 2
1230 Domžale

Nagrade podarja:
Kulturni dom Franca Bernika
Domžale, Ljubljanska cesta 61,
1230 Domžale

Rešitev križanke je:
STALINOVA SMRT

Nagrajuje Kulturni dom
Franca Bernika Domžale
Nagrade:

Trikrat po dve vstopnici za
ogled filma v Kulturnem domu
Franca Bernika Domžale
za sezono 2018/2019
Pravilno geslo križanke nam lahko
pošljete do ponedeljka, 16. 7. 2018,
na naslov: Uredništvo Slamnika,
Ljubljanska c. 61, 1230 Domžale.
Imena izžrebanih dobitnikov nagrad
bodo objavljena v naslednji številki.
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slamnik@kd- dom zale. si

Vsaj sled gorništva (2.)
Netipični potopis ali drugi dan štiridnevne hoje po Domžalski poti spominov: od Moravč do Trojan.
Borut Peršolja

K

o človek zaloputne vrata
sveta, ga nič več ne more
zadržati. Vse je na svojem
mestu in vsakdo ima svoje
mesto. Harmonijo pokrajine začini
njena nenehna spremenljivost. Zato
se med hojo, ki zdržema traja več dni,
spremeni veliko stvari (žal tudi teža
nahrbtnika).
Dnevi, namenjeni vztrajni hoji, so izpolnjeno dolgi. Einstein bi se mogoče
strinjal, da na ta način tudi dlje živimo.
Namenoma si pustimo dihati, docela
se naužijemo vsake ure, vsake minute,
vsakega koraka. Kadar se nam mudi,
opozarja francoski filozof hoje Gros,
običajno počnemo več stvari hkrati. To
pa še ono in še kaj drugega. Takrat je
čas tako poln, da se razliva čez robove
telesa. Čas poka po šivih kakor natrpan
nahrbtnik (pravzaprav naritnik), v katerega smo brez vsakršnega reda nametali stvari. Nasprotno pa počasnost pomeni, da se scela prilegamo času, tako
tesno, da se vdih in izdih pretakata kot
kaplja za kapljo drobnega, pomladnega
dežja. Takšno raztezanje časa fizično in
duhovno poglablja pokrajino, tudi hribovski prostor starosvetnih Limbarske
gore, Golčaja in Dolin.
Ena od lepih skrivnosti tokratne
hoje je počasno približevanje pokrajini. Iz Moravč ves čas opazujem cerkev
sv. Valentina, ki korak za korakom
postaja vedno večja in bolj domača.
Ko zapustim hiše v dolini in zasopem
v tihi gozd, se začne poglabljati tudi
prijateljstvo z goro. Njen značaj nosim

1

2

3

4

5

6

1. Dane Zajc: z ostrino skoncentrirane misli nas pospremi na pot. 2. Delana vrtača z ostrimi prehodi sporoča: delo je življenje.
3. Nasmeh, ki obeta doživeto nadaljevanje hoje. 4. Strmega, spektakularnega melišča tod ne pričakujemo. 5. Križišča, stičišča,
mimobežnice: sledi sodobnega človeka. 6. Hoja odstira poglede, pokrajina jih ostri in oživlja.

v sebi ves dan, prepoznam pa ga v različnih vrstah svetlobe, v znanih razgledih in vedno novih detajlih ob poti.
Stranski greben se približuje zgolj rahlo, komaj zaznavno, pokrajina pa se
odpira in razgalja. Navzočnost vsega
okrog se počasi, ampak zares počasi
naseli v (priznam!) utrujeno telo.
Pokrajina, po kateri vodi Domžalska pot spominov, je cel paket okusov,
barv, vonjev, ki me prežemajo. Že od
uležanih gozdnih korakov ne mislim
več nase, skrb (za čem že?) je izpuhtela z jutranjo roso. Hodil sem lahkotno,
olajšan za breme te teže. Napolnjevali
so me želje, uresničljivo upanje in še
kar drzni, tudi sijajni načrti.
Že nekaj let vem, da se moram vsaj
enkrat na leto nekam odpraviti sam.
Filozofija hoje pravi, da »če se sprehajamo v skupini ali celo v dvoje, potem v tem
ni nič izletu podobnega razen poimeno-

vanja, še več, gre za nekaj povsem drugega, kar se prej približa poimenovanju
srečanje, dogodek.« Res je: hoditi je treba tudi sam, kajti svoboda je bistvenega
pomena. Osvobojen prisilnega ustavljanja in vsiljenega nadaljevanja poti
ter izpogajane odločitve za to ali ono
različico poti, ki nasprotujejo lastni fantaziji, krepim lastni tempo. Kar koli bi
poseglo vmes, bi zaustavilo moj hodilni
stroj, mojo pokrajinsko ustvarjalnost,
moje gorniško življenje. Ko neobremenjen s komerkoli pridem do spomenika, znamenja se brez sramu ustavim,
s tihim premikanjem ustnic preberem
napis in zaprem oči. Miže shranim spomin, ki napaja nadaljevanje poti.
Hoja v družbi, še zlasti kadar vodim druge, me zavezuje, da lovim
obljubljeno časovnico, da dosledno
in glasno oberem sadove videnega in
doživetega ter da na koncu pričakova-

no zrem v zadovoljne obraze. Je bilo v
redu? Tempo je zato vsiljen, prilagojen, kačasto valovit in raztrgan, kot
vrhnja stran belih oblakov. Pri hoji
v lastni družbi pa zarana poiščem
notranji ritem tistega dne in ga ohranjam, negujem, celo vzpodbujam. Ta
Domžalska pot spominov je dolga več kot 110 km in je speljana v
nadmorskih višinah od 300 do 957
m (Špilk nad Blagovico). Pot ima
trenutno 19 kontrolnih točk, od
tega deset v naseljih pri skrbnikih
z vpisnimi knjigami in žigi, devet
pa pri spomenikih in obeležjih
NOB. Označba na poti je rdeče-bela
Knafelčeva markacija, zanje pa skrbijo planinska društva Blagovica,
Domžale, Janez Trdina iz Mengša,
Moravče in Onger iz Trzina.

ritem mi ponavadi zelo ustreza in me
zanesljivo vodi čez dan, čez strmali in
vrhove do točke, ko se spočito utrudim. V tem ritmu lahko hodim zdržema ure in ure, ne da bi se zares in
mučeniško izčrpal. Moči, okrepljene v
planini, moči podarjene domovini.
Ko me preleti skobec ali ko v daljavi
slišim trušč pravkar podrtega drevesa,
se zavem, da popolna, divja samota ni
absolutno nujna. Ritmi različnih oblik
življenja odhajajo in prihajajo. Da, tudi
samota se deli, kakor kruh ali dan. Zato
razumem Domžalsko pot spominov kot
eno od ujetih priložnosti za nesebično
deljenje in tesanje poguma slehernega
hodca in poznejšega gornika.
Prestop iz Moravške doline v Črni
graben ni spektakularen, nič dramatičnega ni v dolomitnem pobočju, poraslem z rdečim borom, mogoče le preblisk v glavi, ki premleva izrečene stavke, odslužene citate in preizkušene teorije. Polna navzočnost Trojan se pokaže
v samotnih kmetijah, ki jih brani lajež
psov. Ta navzočnost se v zaporednih odmerkih nalaga v dušo ves čas, do srečno
utrujenega večera. In ko se odpravim
spat, imam komaj še, če sploh, potrebo
po tem, da bi mislil na kar koli. Zgolj dihal bi, zaprl oči in na svojem telesu čutil
sloje še kako žive pokrajine.
Telo, ki hodi, je prevajalec pradavnega toka življenja. Napredujoč
na dveh nogah smo vztrajna sila med
veličastnimi drevesi, med srčnimi in
preprostimi ljudmi, ki jih je tod, na
domači zemlji, izklesalo življenje.
Fotografski utrinki S poti na blogu
Razgledi (http://borut.blog.siol.net/).
Nadaljevanje – od Trojan do Radomelj – pa prihodnjič. ❒

Bodo lahko v Študi mirneje spali?
Zgodba o novem odlagališču odpadkov v Študi se po vsej verjetnosti počasi zaključuje.
inšpekcijska pregleda, na podlagi
katerih so ugotovili izvor neprijetnih
vonjav iz bioplinarne Ihan, ki je od
družbe KOTO, d. d., prejela v obdelavo odpadek – substrat, neposredno
po toplotni obdelavi, zaradi tega
pa je pri prečrpavanju prihajalo do
močnejšega izhlapevanja in neprijetnih vonjav. Prav tako je inšpektorat
prepovedal nadaljnje dovažanje in
skladiščenje odpadkov na tej parceli in tudi na sosednjih parcelah. Inšpektorica je odredila postavitev fizičnih preprek, da ne bo mogoč ne
nadzorovan dostop do odpadkov nepooblaščenim osebam. V nadaljevanju pa je bila s strani inšpektorata izdana še odločba, ki določa, da mora
Publikus v roku 15 dni po vročitvi te
odločbe odstranitev bale z odpadki s
tega zemljišča.

Miha Ulčar

P

otem ko je Inšpekcija RS
za okolje in naravo IRSOP
po opravljenem izrednem
inšpekcijskem pregledu z
ukrepom prepovedala nadaljnje dovažanje in skladiščenje odpadkov ter
odredila postavitev fizičnih preprek,
da bo onemogočen nenadzorovan
dostop do odpadkov nepooblaščenim osebam, naj bi inšpektorat že
izdal tudi odločbo, da mora podjetje
Publikus v roku 15 dni po vročitvi
odločbe odstraniti bale z odpadki
s tega zemljišča. To je bila tudi ena
izmed zahtev civilne iniciative, ki se
je formirala, potem ko so krajani ugotovili, da v njihovi neposredni bližini
nastaja novo odlagališče odpadkov.
Se pravi, da bodo v Študi in okolici po
vsej verjetnosti kmalu lahko mirneje
spali. Da bo temu res tako, bo treba še
malo počakati, saj se še niti ne ve, kaj
bo v bodoče na tem zemljišču gradilo
podjetje Publikus, ki je napovedalo,
da je zemljišče kupilo z namenom
bodoče izgradnje gospodarske infrastrukture, kot to dovoljuje potrdilo o
namenski rabi zemljišča. V Publikusu so v zvezi s tem povedali, da konkretneje investicija še ni zasnovana,
zato so lokacijo trenutno nameravali
koristiti za potrebe začasnega skladiščenja bal lahke frakcije.

Strah krajanov zaradi
skladiščenih bal z odpadki je
bil upravičen

V prejšnji številki Slamnika smo podrobneje predstavili dogajanje in
aktivnosti v zvezi z novonastalim od-

lagališčem za odpadke v Študi, ki je
združil krajane Štude, Šentpavla in
Male Loke v civilno iniciativo, ki je
od pristojnih institucij zahtevala določene ukrepe, predvsem v smeri, da
se prepove nadaljnje dovažanje bal z
odpadki na zemljišče v Študi in odvoz
že skladiščenih bal na drugo lokacijo,
ker na tem prostoru ne dovolijo nobenega deponiranja odpadkov, zemljišče
pa naj se povrne v prvotno stanje. Največja bojazen oziroma strah krajanov
je, da bi prišlo zaradi požara (samovžiga ali požiga) do ekološke katastrofe, prav tako pa se skladiščene bale z
odpadki nahajajo na vodovarstvenem
območju. Pri tem je treba dodati, da
sta v neposredni bližini tudi Petrolova
bioplinarna in Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik. V reševanje
omenjene problematike se je aktivno

vključila tudi Občina Domžale, ki je od
pristojnih institucij in od družbe Publikus, d. d., zahtevala določena pojasnila v zvezi z namero, vrsto odpadkov
in pridobljenih soglasij pristojnih institucij. Obenem je župan Toni Dragar
odredil tudi izvajanje požarne straže,
ki jo izvajata Center za zaščito in reševanje Domžale in Gasilska zveza Domžale. Na Občini Domžale v zvezi z omenjeno problematiko aktivno sodelujejo
tudi s civilno iniciativo in predsedniki
krajevnih skupnosti.

Inšpekcija za okolje in naravo
IRSOP prepovedala nadaljnje
skladiščenje bal z odpadki in
z odločbo odredila njihovo
odstranitev s tega zemljišča

Po prijavi je Inšpekcija za okolje in
naravo IRSOP opravila dva izredna

Podjetje Publikus s prstom
kaže na državo

Ker mora zdaj podjetje Publikus v
določenem roku odstraniti bale z
odpadki, smo izvedeli, da fizičnih
preprek, ki bi preprečevale neposreden dostop do skladiščenih bal, ne
bodo zgradili. Skladiščene bale še
niso začeli odvažati. Po vsej verjetnosti bodo svoje novo mesto našle
v Centru za ravnanje z odpadki v
Suhadolah (CROS), kjer pa je ravno
zaradi večje količine že skladiščenih
bal z odpadki zavrelo med občani
Komende in okolice. V podjetju Publikus pravijo, da je skladiščenje lahke frakcije v CROS začasno, saj zdaj
tečejo pogovori s tremi podjetji za odvoz približno 6000 ton lahke frakcije.
So pa izpostavili tudi stisko, v kateri
so se znašli, saj država še ne izvaja

obvezne državne gospodarske javne
službe sežiganja komunalnih odpadkov. Ker so tuji upravljavci objektov
za energetsko izrabo prepoznali stisko slovenskih centrov za obdelavo
odpadkov, je posledično tudi cena
za prevzem poskočila v nebo. Zaradi
vsega navedenega so se v Publikusu
tudi odločili, da bodo poskušali sami
izvesti investicijo izgradnje termičnega objekta, ki pa se ne bo nahajal
na območju občin širšega domžalskega bazena.

Civilna iniciativa bo še
naprej budno spremljala
dogajanje

Vodja civilne iniciative Borut Ernestel nam je povedal, da vsa stvar v
zvezi s skladiščenimi balami v Študi
zaenkrat še stoji, podjetje Publikus
pa bi moralo po odločbi bale odstraniti nekje do sredine julija. Edino
stvar, ki se je je v zadnjem času lotilo
podjetje Publikus, je ta, da so nekaj
raztrganih bal dodatno zaščitili s
folijo. Ernestla obenem skrbijo tudi
izcedne vode, ki v deževnih dneh
tečejo iz bal. Te izcedne vode pa naj
bi bile rjave barve. Seveda bodo v
civilni iniciativi naprej budno spremljali dogajanje, saj glede na to, da
je v zadnjih dneh vse skupaj malce
potihnilo, ne dogaja se pa še nič, kar
malo sumljivo, zato se zna zgoditi,
da bodo bale ostale tam dlje časa,
kot to veleva odločba inšpektorata.
Je pa vodja iniciative pohvalil sodelovanje in aktivnost Občine Domžale
ter župana Tonija Dragarja v zvezi z
rešitvijo omenjene problematike, saj
so tako z njim kot s pristojnimi službami na občini v dnevnih stikih. ❒

