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Prazen list se pred menoj blešči, v že skoraj zimskem 
času. Edina stalnica so spremembe, če ne drugega, 
pa letnih časov. Radomljani smo šli na predsedniške 
volitve in glasovali za spremembe. Rezultat v volilnih 
okrajih Domžale I, II in Kamnik je jasno pokazal, 
da si želimo sprememb na vseh področjih. Seveda 
sprememb na boljše. Generacije se prepočasi 
menjajo, število borčevskih pokojnin se ne zmanjšuje, 
tako da bojazni za spremembe v Sloveniji ni.

Na mladih svet stoji, navadno ugotovijo tisti, ki se 
ob obisku poštarja zdrznejo ob velikosti mesečnega 
prejemka. Zaradi »dobrega« gospodarjenja, država 
živi iz rok v usta. Z obdavčevanjem prihodkov in 
zmanjševanjem pokojnin pokriva vrzel med daljšo 
pričakovano življenjsko dobo in nezaposlenostjo. Po 
načrtih pokojninske reforme v letu 2020 naj bi bila 
dostojna višina pokojnine 70 % plače. Hudič je v 
podrobnostih, ker nikjer ne piše katere plače. To nas 
verjetno ne zanima, ker, ko se bomo upokojevali »mi 
mladi«, bo vse drugače, sedanji upokojenci pa bodo 
zasluženo počivali pri Sv. Marjeti.

Univerzalnega recepta ni. Vsak se mora truditi po svojih 
močeh, na vseh ravneh in področjih. Uspešnost države 
se ne meri po posameznikih, temveč po zadovoljstvu 
vseh državljanov. Radomljani imamo srečo, ker smo 
v bližini narave, vrtcev, šol, trgovin, pač vsega, kar se 
nam zdi danes samoumevno. To nam je dala država 
Slovenija. Včasih malo pozabljamo na pitno vodo, 
elektrifikacijo, javno razsvetljavo in občinski internet. 
Moramo biti hvaležni. Tudi to je lastnost, ki je nima vsak. 
Hvaležnost državi se pokaže z izobešanjem državne 
zastave ob vseh državnih praznikih, udeležbi na vseh 
volitvah in referendumih in petjem himne. Tudi skrb 
za domači kraj pokaže, kako krajani doživljajo svojo 
državo. Že v zgodovinskih zapisih je bila Gorenjska 
najbolj urejena pokrajina v deželi Kranjski. 

V Turističnem društvu Radomlje in ostalih društvih 
(preko 20 v Radomljah) se trudimo izgled in kakovost 
življenja v kraju ohraniti na enaki ravni ali pa celo 
dvigniti. Pred desetimi leti še ni bilo Športnega parka, 
treh brvi čez Bistrico, poti ob Bistrici, pločnikov in 
še bi lahko naštevali. Potrudimo se, da te pridobitve 
zadihajo s polnimi pljuči in da mladi začnejo prosti čas 
preživljati v Radomljah in ne v megleni Ljubljani.

Peter Zvonc
predsednik TD Radomlje

Veseli December v Radomljah 

VIKEND 

16. in 17. 12. 2017 

stojnice, kokice, 

harmonikaš, 

vrtci, Božiček in 

KUHANČEK 

Sobota 16.00 - 22.00 

Nedelja 10.00 - 16.00 

 Kdo bi rad spremembe?

Glasilo Radomeljsko ogledalo izdaja 
TURISTIČNO DRUŠTVO RADOMLJE
Urednik: Anže Knific, sourednica: Zlatka Levstek
Uredniški odbor: Peter Zvonc (predsednik TD), Veronika 
Pogačar, Danica Merlin, Katra Sonc Svetlin, Mateja Kegel 
Kozlevčar, Igor Kuzmič
Lektoriranje: Zlatka Levstek, fotografije: Marjan Levstek, 
arhiv TD Radomlje, društva
Oblikovanje in prelom: E-natura, Anže Knific s.p.
Založnik: Defensor d.o.o., www.obramba.com

Naslov uredništva: 
TD Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje, 
td.radomlje@gmail.com

Izid glasila Radomeljsko ogledalo, december 2017 so
financirala podjetja in zasebniki, katerih oglase 
objavljamo, ter KS Radomlje.

Glasilo Radomeljsko ogledalo izhaja predvidoma enkrat 
letno. 
Uredništvo si pridružuje pravico do krajšanja prispevkov.
Tiskana naklada: 1000 kos, brezplačnik
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V 2017 smo bili priče številnim dogajanjem v 
mednarodnem okolju, pa tudi v Sloveniji, kar je 
posledično zaznamovalo tudi naše delo. Da je 
leto naokoli, nas vedno znova spomni pregled 
zastavljenih ciljev in načrtov, ki smo si jih zadali ob 
začetku leta. Pogled nazaj, pregled zastavljenih 
in uresničenih ciljev in že je novo leto pred vrati. 
Povedano drugače: ni bilo časa za počitek, skozi 
vse leto je bila potrebna akcija!

V preteklem letu smo si zastavili kar nekaj večjih projektov, 
predvsem na objektih, ki so v lasti KS in jih zato lažje 
obvladujemo. Še vedno je osrednja stična točka vseh 
dogodkov v Radomljah ravno Kulturni dom, to pa je tudi 
edina ‘’srebrnina’’ naše KS in zato še toliko bolj vredna 
naše  pozornosti.

Letos smo v Kulturnem domu vgradili novo scensko 
razsvetljavo, ki je bila že dotrajana in ni sledila 
zahtevam po vse bolj kakovostnih in tehnično zahtevnih  
prireditvah. Odločili smo se za opremo priznanih 
proizvajalcev MAORI d.o.o. in MK Light Sound d.o.o v 
vrednosti 27.500,00 evrov. Brez občinske pomoči nam 
je ne bi uspelo zaključiti, vendar smo glavnino sredstev 
zagotovili iz lastnega proračuna. S tem smo olajšali 
delo nastopajočim v zadovoljstvo in užitek gledalcev. 
Spomladi pa nas je po dolgoletnem sodelovanju zapustil 
hišnik in se podal novim izzivom naproti. Predano in 
vestno je skrbel za Kulturni dom, zato Stane iskrena hvala!

Investicije v cestno in ostalo infrastrukturo
Kot je že v ‘’navadi’’ - in tudi letošnje leto ni izjema- 
večina investicij, zapisanih v občinskem proračunu, kljub 
zagotovljenim sredstvom zamuja, niso zaključene ali pa 
se še niso niti začele in so prenešene v naslednje leto. Da 
ne bo zvenelo kot opravičilo: največkrat se zatika ravno 
pri pridobivanju zemljišč - soglasij za izvedbo. Zakaj tako? 
Kdo je kriv? Včasih je potrebno stopiti tudi korak nazaj in 

poiskati skupno rešitev, pa bodo morda projekti stekli. 
Res pa je tudi, da je vsake potrpežljivosti enkrat konec.

Projekti, ki smo jih uspeli izvesti: 
• Zgrajena je bila nova ‘’Mlinarska brv’’ med Radomljami 
in Homcem, ki je bila predana v uporabo v mesecu 
avgustu. Celotna naložba je bila vredna 230.000,00 €. 
• Zaključena je bila širitev pokopališča, ki ga je izvedla 
Gorenjska gradbena družba v vrednosti 120.000,00 €.
• Zaradi slabe utrjenosti podlage in razpokanega cestišča 
pred našim Kulturnim domom je bilo potrebno v celoti 
zamenjati temeljno podlago cestišča ter na novo položiti 
asfaltno prevleko.
• Končana so bila gradbena dela za postavitev nove 
Telekomove BP (bazne postaje mobilnih telekomunikacij) 
v Radomljah. Izvedla se je postavitev nove BP in odstranitev 
stare. Uredili smo tudi prostor, ki ga uporabljajo člani 
‘’Šole zdravja’’ za jutranjo telovadbo. Izvajalec del je bilo 
podjetje Gradnje Grča d.o.o. iz Notranjih Goric.
• Zaključena je tudi rekonstrukcija Opekarniške ceste 
‘’RADOMLJE – ETAPA 2-3’’ na odseku od predvidenega 
območja OPPN Opekarna Radomlje do križišča 
Opekarniška-Pod hribom, ki vodi proti naseljema Hudo 
in Volčji potok - skupaj v dolžini približno 400 m.
Nekaj projektov, ki so v fazi  priprave ali pa čakajo 
na administrativna ali zemljiška soglasja, ki so nujno 
potrebna za izvedbo:
• Nadaljevanje  rekonstrukcije  Opekarniške ceste 
‘’RADOMLJE območje OPPN’ Opekarna Radomlje 
do križišča z cesto Radomeljske čete’’ (v kolikor bodo 
pridobljena vsa lastniška soglasja).
• Obnova in preplastitev ceste Pod hribom, Radomlje, 
se je prestavila v leto 2018 zaradi predvidene obnove 
vodovodnega omrežja (zagotovljena sredstva 
150.000,00 €).
• Predvidena je izgradnja meteorne kanalizacije na 
območju Gregorčičeva/Radomeljske čete za Gasilskim 
domom za izboljšanje poplavne varnosti. Pridobljena 
so ustrezna lastniška soglasja (razen enega, ki je v fazi 
usklajevanja) in sredstva 20.000,00 €. Predviden rok za 
izvedbo je v prvi polovici 2018.
• Obnova korita in izvedba protipoplavnih ukrepov na 
Radomeljski mlinščici v letu 2018 (10.000,00 €).
• Rekonstrukcija ceste Radomlje - Rudnik do občinske 
meje – začetek  v  letu 2018, končanje v letu 2019 
(150.000,00 €).

Žal so se dela za izboljšanje protipoplavnih ukrepov 
na Hujskem potoku in rekonstrukcija Hujske ceste 
ponovno premaknili in to v leti 2018-2019!  Še vedno pa 
načrtujemo ureditev in asfaltiranje vseh neurejenih cest, 
ulic in hodnikov za pešce v naši krajevni skupnosti. 

Združevanja in povezovanja krajanov
Letos so društva pripravila - samostojno ali v sodelovanju 

 KS Radomlje 2017: obilo dogodkov in tudi vlaganj
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s KS Radomlje - vrsto prireditev. Večina teh je prerasla v že 
kar tradicionalne letne prireditve. Vsekakor je to pohvalno, 
če vemo, da velika večina temelji naprostovoljni osnovi in 
je podprta z le skromnimi finančnimi sredstvi. Zato ostaja 
stališče KS Radomlje še vedno nespremenjeno in vsem 
društvom, ki domujejo v naših prostorih, še naprej nudi 
brezplačno uporabo le teh.

Tudi letos je z letnim koncertom za prijetno druženje 
poskrbel Moški pevski zbor Radomlje. Foto-video-kino 
klub Mavrica nam je pripravil vrsto fotografskih razstav in 
filmskih večerov, ki so se običajno nadaljevali z prijetnim 
druženjem in klepetom po končanem programu.  Muzikal 
Annie je zabeležil več kot 20 ponovitev in bil vedno odlično 
obiskan, na kar so člani KD Mlin in KD Ihan in Godbe 
Domžale (glasbena podpora) lahko izredno ponosni. 
Člani KD Mlin so v goste povabili še druga sorodna 
društva, ki so se predstavila z lastnimi predstavami.  
Predstavil se je tudi KPD Drouz, ki je v letošnjem letu 
izstopil iz okrilja KD Mlin in se podal na samostojno 
pot.Ne smemo pozabiti na vrsto slikarskih razstav, ki 
jih pripravlja Likovno društvo Senožeti v prostorih naše 
Galerije dom. Društvo upokojencev s svojimi številnimi 
sekcijami združuje in motivira  člane ter s prisotnostjo 
vedno poskrbi za prijetno vzdušje na prireditvah. 

Turistično društvo je pripravilo in organiziralo vrsto 
dogodkov, od katerih bi izpostavil odlično obiskano 
drugo in tretjo ‘’garažno razprodajo’’. Odlično je 
bil organiziran tudi irski večer glasbe, poimenovan 
AMART-2017 v izvedbi in zasnovi Rada Likarja.  Letos so 
se prvič predstavili tudi člani prvega Študijskega krožka v 
Radomljah in sicer z obnovljenimi predmeti iz lesa. 

Kulturno-zgodovinske vrednote prejšnjega in 
današnjega časa 
Pomemben sestavni del mozaika naše KS je tudi 
negovanje zgodovinskega spomina – izročil kraja. Zato 
smo slavnostno razvili prapor nekdanjega Sokolskega 
društva Radomlje, dejavnega med leti 1919 in 1940, 
ki je svoje mesto dobil v novi vitrini v Kulturnem domu 
Radomlje. S simboličnim darilom, ki bogati prostore naše 
Pošte, smo obeležili 120 letnico Pošte v Radomljah. 
Vsako leto tudi krajevna organizacija Združenja borcev 
za vrednote NOB Radomlje pripravi  slovesnost in se 
dostojno pokloni spominu na mrtve, pokopane na 
partizanskem grobišču na pokopališču v Radomljah.

Na različne načine ohranjamo naravo 
Ena od naših nalog in ciljev je, da varujemo okolje in 
omejimo tiste dejavnosti človeka, ki so naravi in okolju 
škodljivi. Zato smo tudi letos skupaj s TD Radomlje 
organizirali spomladansko čistilno akcijo, ki je bila 
dobro obiskana. Prizadevamo si za ohranitev živalskih 
in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali pa so že 
ogroženi, mednje sodijo tudi žabe. Prizadevamo si 
ohraniti obe lipi v vaškem parku v centru Radomelj ter lipo 

pri cerkvi. Skrbimo za urejenost rekreativnih površin in 
otroških igrišč. Žal pa letos novo načrtovanih investicij na 
tem področju ni bilo. Tu so še zelene površine Športnega 
parka, kjer domujeta NK Radomlje in ŽNK Radomlje. 
V prijaznem in urejenem zavetju sprehajalne poti ob 
Kamniški Bistrici pa deluje Teniški klub Radomlje, ki je 
letos obeležil 25-letnico ustanovitve kluba.

Informiranje  krajanov  
Glavni lokalni vir obveščanja in informiranja krajanov še 
vedno ostaja spletna stran www.radomlje.si. Trudimo 
se, da bi jo uporabljalo čim več društev in bi se tako 
predstavljala širšemu občinstvu. Pomembno je tudi 
lokalno glasilo RADOMELJSKO OGLEDALO, ki žal 
izhaja le enkrat letno in je tako bolj pregledne narave, 
vendar ostaja eden najstarejših načinov širjenja novic in 
še vedno uspešno tekmuje s sodobnimi tehnologijami 
obveščanja. Za pripravljenost ob morebitnih naravnih 
nesrečah in pridobivanje izkušenj za delo na KV in UKV 
frekvencah pa skrbi Radioklub 27. julij Radomlje.

Kaj še dodati: kako končati projekte, kakšne napake 
smo naredili? Ni večjih napak, ni slabo, ste na pravi poti, 
manjši administrativni popravki in korekcije, zgledno 
delovanje KS…, vse to so ugotovitve in priporočila 
občinskega Nadzornega odbora, ki je temeljito pretresel 
naše poslovanje v letu 2016. To je še dodatna spodbuda 
in potrditev, da delamo dobro in za vso našo lokalno 
skupnost. 

Priložnost izrabljam tudi za povabilo vsem na že 
tradicionalni božični sejem 16. in 17. decembra v 
središču Radomelj, na katerem si lahko pričaramo nekaj 
prazničnega razpoloženja tudi v našem kraju. 

Do božiča in novega leta je torej le še nekaj vročičnih 
decembrskih dni. V tem času si vsak le najboljše obeta in 
vse, kar je dobrega, drugim želi. 
Naj vas prevzame svetloba božične noči, v novem letu 
2018 pa naj bo le sreča zajeta! 
Metod Marčun,  predsednik KS Radomlje
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Vsako leto v življenju je drugačno, prinaša različne 
novosti, znanja in izkušnje v naš prostor. Tudi leto 
2017 ni bilo drugačno. Po mili zimi nas je pričakala 
razkošna pomlad in delo na vrtu in okolici. Vestno 
smo urejali vaško jedro in pot ob Bistrici skupaj s 
krajevno skupnostjo. Tudi učna pot Blata Mlake 
je bila pod našim upravljanjem. Spomladanske 
čistilne akcije so bolj za vzorec in prav je tako. Smeti 
se iz narave umikajo na svoje mesto – deponije.

Maja smo uredili nasad pri Škrjančevem. Z okoliškimi 
lastniki smo se posvetovali in pustili španski bezeg 
in oreh. Odstranili smo robidovje in odmrle
grme, da se lahko sedaj prostor normalno kosi.
Sodelovali smo na Pohodu ob Bistrici, ki povezuje. 
Zavoda za šport Domžale in Kamnik uspešno 
povezujeta krajane v naravi, kar je njuno temeljno 
poslanstvo. Stojnica v Radomljah je predstavila 
turistično in gostinsko ponudbo v okolici. Radomlje 
je prehodilo preko 600 pohodnikov.

Povorka narodnih noš v Kamniku je zaradi slabega 
vremena odpadla. Šopek nageljnov je našel svoje 
mesto na razvitju sokolskega prapora v kulturnem 
domu. Originalno delo več šivilj sedaj, namesto 
na podstrešju, ponosno razkazuje svoje barve na 
mestu, ki mu pripada.

Tretja Garažna razprodaja je uspela. Vse stojnice 
so bile polne. Zahvala gasilcem za posojene mize. 
Svoje mesto na stojnici je našla celo gospa iz Velenja, 
ki tako preživlja svoj prosti čas. Bilo je tudi nekaj 
preprodajalcev, vendar je bistvo garažne razprodaje 
ostalo. Ponudimo, kar nam je odveč, pa je še

vedno uporabno in išče novega lastnika. Na 
Prod, na naš večnamenski prostor ob Bistrici, smo
pripeljali novo hrastovo mizo in upamo da bodo pri 
njej krajani nemoteno uživali. Rezervacijo prostora 
si lahko zagotovite na td.radomlje@gmail.com. 

Še vedno ni stekla sanacija kamnitega mostu na 
Mlinščici. Lastnika na desnem in levem bregu sta 
začela urejati okolico in je pogled na most vsak dan 
lepši. Ko bo enkrat obnovljeno poslopje, bi bilo
dobro, da bi tudi most zasijal v vsem svojem sijaju.
Občina Domžale je že imela načrtovan projekt z 
vsemi dovoljenji, vendar je gradbeno dovoljenje 
zastaralo. Denarnih sredstev je vedno premalo. TD 
Radomlje je v delovni akciji očistilo neposredno 
okolico mostu. Tudi lastnik bližnje parcele je bil 
zadovoljen.

Leto je že skoraj minilo in čakajo nas še dolgi zimski 
večeri v družinskem krogu. Tudi če nimate nikogar, 
pojdite v družbo, da ne bo osamljenost prevelika. 
Veseli December v Radomljah 16. in 17. 12. 2017 
bo prinesel novoletno vzdušje tudi v vaško jedro. 

TD Radomlje se bo tudi drugo leto trudilo, da bi
Radomlje in okolica bila všečna vsem obiskovalcem,
ne glede na namen obiska. Pridružite se nam 
lahko osebno na delovnih akcijah ali pa preko 
elektronskega naslova.

Veselo in srečno novo leto vam želi Turistično 
društvo Radomlje.

Peter Zvonc, predsednik TD Radomlje

 Turistično društvo Radomlje v letu 2017
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 Garažna razprodaja v Radomljah se je prijela
Vse preveč uporabnih reči konča na deponiji 
odpadkov. Po eni strani je razumljivo, saj velika 
večina ljudi niti ne ve, kam z robo, ko bolj temeljito 
pospravijo stanovanje, preurejajo, se selijo, menjajo 
garderobo ali pa so otroci kakšne reči že prerasli. 

Turistično društvo  Radomlje se je zato odločilo, 
da svojim krajanom ponudi odlično možnost, da 
za njih neuporabne predmete prodajo na Garažni 
razprodaji. Tako reči dobijo nov namen, nov dom, 
prodajalci zaslužijo kakšen evro, kupci pa po izjemno 
ugodni ceni lahko pridejo do povsem uporabnih 
in zanimivih zadev. Prvo garažno razprodajo je TD 
Radomlje organiziralo v septembru 2016, drugo 
letošnjega aprila, septembra smo ‘pod streho’ 
spravili že tretji dogodek. Razprodaja se je v 
Radomljah lepo prijela, udeležujejo pa se je tudi 
prodajalci in kupci iz širše okolice. Ne nazadnj je 
garažna razprodaja tudi simpatičen družadogodek 

dogodek in lepa priložnost, da se lokalna skupnost 
spoznava in povezuje ob za okolje (in denarnico) 
koristnem dogodku. 
Zadnji dve garažni razprodaji v Radomljah je 
spremljala tudi Borza rastlin, kjer so se menjavale 
sadike, semena in rastline, ki so se nekomu preveč 
razrasle oz. namnožile. 

TD Radomlje vsekakor namerava tudi v prihodnje 
organizirati garažne razprodaje. Za enkrat se je 
pokazalo, da je organizacija dogodka dvakrat 
letno ravno prav pogosta. Torej, če ne boste vedli, 
kam z rabljenimi oblačili, otroškimi kolesi, vrtnimi 
pripomočki, okraski za dom, knjigami in množico 
drugih reči, jih nikar ne vrzite v koš, med kosovne 
odpadke ali na deponijo; ponudite jim drugo 
možnost in jih prinesite na prodaj na naslednjo 
garažno razprodajo v Radomljah. Naj stvari krožijo!
Irena Razinger

Letošnjo pomlad smo se v Turističnem društvu 
Radomlje odločili na razstavi cvetja v Arboretumu 
predstaviti tudi Krajevno skupnost Radomlje in 
njene znamenitosti, društva ter ponudbo domačih 
podjetij. 
V Arboretumu smo na fotografijah predstavili 
radomeljske znamenitosti, kot tudi novo zloženko 
Doživi Radomlje z zemljevidom »atrakcij« v 
Radomljah ter bližnji okolici. Na zemljevidu so 
kulturne in naravne znamenitosti, zanimivosti, 
rekreacijske poti in ponudba podjetij v Radomljah
ter bližnji okolici.

Po odzivih sodeč je obiskovalce zanimala ponudba 
in dogajanje v Radomljah. Na zemljevidu smo 
predstavili lokacije naravne in kulturne dediščine, 
ponudbo rekreacije, sprostitve, gostinstva in 
kulinarike.
Za nastanek in izdajo zloženke DOŽIVI RADOMLJE 
se moramo še posebej zahvaliti KS Radomlje 
in vsem sponzorjem – ponudnikom storitev v 
Radomljah, ki so sodelovali. Seveda načrtujemo 
podobno predstavitev pripraviti tudi v letu 2018, 
k sodelovanju pa vabimo tudi ostala radomeljska 
društva.                                                          Anže Knific

 Predstavitev Radomelj na razstavi v Arboretumu

je v Radomljah lepo prijela, udeležujejo pa se je 
tudi prodajalci in kupci iz širše okolice. Ne nazadnje 
je garažna razprodaja tudi simpatičen družabni

priložnost in jih prinesite na naslednjo garažno
razprodajo v Radomljah. Naj stvari krožijo!
Irena Razinger
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Turistično društvo Radomlje od leta 2016 z Občino 
Domžale sodeluje pri urejanju Poučne okoljske 
poti Blata – Mlake, ki obiskovalcem podrobneje 
predstavlja močvirnat svet Blat in Mlak, poplavni 
gozd črne jelše, šotne mahove, rastline ter živali, ki 
jih najdemo v neposredni bližini ribiškega bajerja.

Poučna okoljska pot Blata – Mlake je med 
Radomljani in ostalimi obiskovalci vsako leto bolj 
priljubljena, tako za opazovanje in doživljanje 
narave ter njenih procesov, kot tudi za sprehode ob 
žvrgolenju ptic. Blata in Mlake imajo izreden pomen 
zaradi izredne biotske pestrosti, redkih rastlinskih 
vrst – šotni mah (Sphagnum sp.), pojava železovih 
bakterij v površinskih vodah in drugih zanimivosti.

Kljub “razprtijam” med nekaterimi lastniki in 
uporabniki upamo, da bo prav naše društvo uspelo 
pokazati izreden pomen ohranjanja močvirnatega 
sveta Blat in Mlak ter neposredne okolice, ki lahko 
služi tudi za primerjavo med naravno in kultivirano 
krajino. Naša velika želja je, da se to močvirnato 
območje, ki ga predstavlja poučna okoljska pot, 
ohrani tudi za naše otroke in vnuke, da bi lahko še 
desetletja proučevali njegove posebnosti. Pobudo 
za ohranitev območja mokrišč v Češeniških gmajnah, 
katerih del so tudi Blata in Mlake, v naslednjem 
članku predstavlja Društvo Terra Anima, ki nadaljuje 
pobudo civilne iniciative za zavarovanje iz leta 2010.

Aktivnosti v zvezi z zavarovanjem območja sicer 
segajo že v začetke samostojnosti Slovenije. Leta 
1992 je Zavod RS za varstvo narave podal prvi 
predlog za začasno razglasitev Češeniških in 

Prevojskih gmajn za naravni rezervat, po letu 2003 
pa so nastale tudi številne strokovne podlage za 
zavarovanje območja.

Turistično društvo Radomlje načrtuje spomladi 
2018 urediti pot in informativne table ter odstraniti 
smeti ob Poučni okoljski poti Blata – Mlake ter na 
območju mokrišča. V prihodnje bomo nekajkrat 
letno organizirali vodene sprehode po učni poti 
pod strokovnim vodstvom, prvič že drugo soboto 
v maju (12.5.2018). Ob predhodni najavi oz. po 
dogovoru je mogoče strokovno vodenje tudi za 
zasebne skupine, šole in vrtce, za več informacij nas 
lahko kontaktirate po e-pošti: td.radomlje@gmail.
com.

Naša velika želja je, da se otroci in odrasli vrnemo 
v naravo, jo doživljamo, spoznavamo in ohranjamo.
Anže Knific

Vodnik in zloženka Poučna okoljska pot Blata – Mlake 
sta dostopni na spletni strani:  www.visitdomzale.si

 Poučna okoljska pot Blata – Mlake
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 Pobuda za ohranitev Češeniških gmajn
Ali imate pri vas kačje pastirje? 

Konec oktobra sem bila kot pripovedovalka 
in pisateljica, povabljena k prisostvovanju na 
Škotskem mednarodnem festivalu pripovedovanja 
v Edinburgh. Letošnja zelena nit festivala je bila 
ekologija v najširšem smislu. V okviru globalnega 
srečanja pripovedovalcev, katerega so se udeležili 
najbolj poznani pripovedovalci iz vsega sveta, 
sem tudi sama vodila delavnico. Uvod vanjo je 
bila kratka zgodba o šotnem mahu, ki je nastala v 
našem domačem mokrišču, v Blatah in Mlakah.

Udeležba na tako velikem in prepoznavnem 
dogodku mi  je v čast, ponosna sem, da sem lahko 
v družbi velikih imen pripovedovanja govorila, kako 
pomembne so okoljevarstvene zgodbe in pripo-
vedovanje le-teh za pozitivno spremembo v svetu. 
Na neformalnem delu srečanja sem klepetala z
angleškim pripovedovalcem, okoljevarstvenikom 
in učiteljem. Zanimalo ga je, od kod sem doma, 
pa še bolj natančno iz katerega predela in seveda, 
kakšna je narava, kjer sem doma. Prisežem, da so 
se njegove oči ob odgovoru “Ob mokrišču.” orosile. 
Zasanjano se je zagledal vame, zasanjano in otožno 
obenem, in me vprašal:
“Se pravi imate kačje pastirje?”
Hrepenenje v vprašanju mi je dalo vedeti, da kačjih 
pastirjev v Angliji ni več veliko, nadaljnji pogovor je 
to potrdil. Še dolgo po pogovoru se nisem mogla 
prav pomiriti. Obenem presrečna in ponosna 
nad pestrostjo biodiverzitete lokalnega okolja ter 
pretresena nad možno resničnostjo, da se spomladi 
ne razveselim kačjih pastirjev.

Kako veliko darilo je, da živimo ob mokrišču, smo 
v okviru društva Terra Anima, začele sporočati že s 
knjigo Kako ozeleni Srce, poslanstvo pa še vedno 
nadaljujemo s pripovedovanjem zgodb po šolah, 
alternativnim vodenjem po gozdni učni poti in z 
delavnicami, ki jih organiziramo na tem področju. 
Ena takih, ki nam je vlila upanja in dala zagona, je 
bil projekt Gozdna knjiga, v katerem je skupina 
mladih od 7. do 16. leta spoznavala edinstveni 
ekosistem mokrišča, še več, tekom srečanj so preko 
izkustev, doživetij in umetniškega ustvarjanja spletli 
pristno vez s tem čudovitim blatnim kraljestvom. 
Videla sem, kaj lahko stori opolnomočenje otrok v 
stiku z lokalnim naravnim okoljem in kakšen vpliv 
ima na otroke, zato verjamem, da je skupna skrb za 

ohranitev okolja, ki izhaja iz zavedanja in spoštovanja 
le-tega, ključna za zdrav in uspešen razvoj lokalne 
skupnosti.

Da živimo ob mokrišču je veliko darilo, poleg 
znanih prednosti, tudi iz energijskega smisla, saj so 
mokrišča, kot veliki kotli življenjske energije, ki nam 
dajejo zaleta in moči. In prav ta veliki kotel življenja, 
naše Blate in Mlake, potrebujejo našo pomoč. Ker 
ne želimo, da vprašanje “Ali imate kačje pastirje?” 
postane del naše resničnosti in ker želimo, da bodo 
generacije za nami lahko odraščale s tem čudovitim 
gozdom, smo se odločile ukrepati.

Iz leta v leto se zaradi takih ali drugačnih razlogov 
degradira vedno več gozda, zeleno srce našega 
kraja se krči. Da bi ustavile smer v katero potujemo, 
smo v okviru Društva Terra Anima, razpisale 
Civilno iniciativo za zaščito celotnega območja 
Češeniških gmajn. Leta 2010 je bila vzpostavljena 
Civilna pobuda za zavarovanje Češeniških gmajn, 
predvsem zaradi načrtovanega uničenja gozda 
južno od Rove, ki je preprečila načrtovano gradnjo 
soseske na zavarovanem področju. Zdaj imamo 
priložnost za korak dlje, skupaj lahko dosežemo, 
da gozd pridobi status zavarovanega območja. Na 
nas domačinih je, da se zavzamemo za naše skupno 
naravno bogastvo, od katerega imamo vsi korist. 
Zato vabimo vse, ki bi želeli pomagati ali na kakršen 
koli način sodelovati pri skupnem delovanju za 
ohranitev našega domačega naravnega okolja, da 
se obrnete na Špelo Kaplja. (kapljaspela@gmail.com) 
Verjamem, da nam skupaj lahko uspe!

Špela Kaplja
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Domačini iz Radomelj in bližnjih okoliških krajev 
so leta 1919 ustanovili telovadno društvo Sokol
Radomlje, v letu 2017 pa smo v spomin v Kulturnem 
domu Radomlje izobesili njihov prapor.

Ob ustanovitvi Sokolskega telovadnega društva 
so izvolili organe društva in vodstvo s starosto dr. 
Ivom Potokarjem. Sledila so leta bogate društvene 
dejavnosti. Društvo je negovalo telovadbo, vadilo 
skupne nastope, društvene ekipe so nastopale 
doma in v okolici pa tudi v Ljubljani. Sokolsko 
društvo je povezovalo poleg odraslih članov tudi 
naraščaj in žensko vrsto. V društvenih odsekih so 
imeli pevce, igralce, negovali so ples, prirejali so 
veselice in druge dogodke vezane na letni čas. 
Nabavili so telovadno orodje, izdelali sokolske 
kroje, izšolali nekaj telovadnih vaditeljev in nastopali 
na velikih sokolskih shodih. Prizadevni člani društva 
so zgradili sokolski dom in ga 6.8.1934 slovesno, z 
velikim telovadnim nastopom, z množičnim obiskom

drugih sokolskih društev, svečano odprli. V 
letu 1938 so razvili društveni prapor. Prapor je 
unikatna vezena umetnina, ki je združevala člane 
telovadnega društva Sokol Radomlje. Po 2. Svetovni 
vojni je bil prapor delno preoblikovan v AFŽ
Slovenije. Na prvi strani prapora, na modrem delu 
Jugoslovanske zastave, je bil napis Sokol, na belem 
delu letnica ustanovitve društva 1919 in letnica 
razvitja prapora 1938, na rdečem delu pa je bil 
napis KREPIMO SE. Ob robu prapora je lep izvezen 
narodni ornament. Na zadnji strani je uvezen simbol 
sokolskih društev Sokol, ob robu pa je uvezena 
bogata vezenina z narodnim motivom. Vsa vezenina 
je iz zlatih nitk, prapor je zaključen z zlatimi resami. 

Sokolski prapor so izdelale: učiteljica ročnih del 
Marija Trampuš, Ivka Cerar – Špornova in Marija 
Nastran, ki je bila ob razvitju prapora tudi botra. 

Več kot 60 let se ni vedelo ali prapor obstaja v 
prvotni obliki. Šele ob odločitvi turističnega društva 
pred petimi leti, da poiščejo in zberejo še ohranjene 
društvene predmete, dokumente in fotografije, 
smo ugotovili, da je prapor, sicer popravljen, še v 
Radomljah. Letos, v iztekajočem se poletju, smo ga 
ponosno ponovno razvili in je predstavljen javnosti 
kot del uspešnega društva. Prapor je razstavljen 
v nekdanjem Sokolskem domu, v sedanjem 
Kulturnem domu Radomlje, kamor navsezadnje tudi 
sodi. Prapor je skozi čas pridobil muzejsko vrednost 
lokalnega značaja, ki je priča nekdanji bogati in 
razvejani sokolski dejavnosti v Radomljah. Ohranjen 
prapor ima visoko spominsko vrednost. 
Igor Kuzmič

  Prapor Sokolskega telovadnega društva

Srečno 2018!
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 Društvo upokojencev Radomlje
TU SMO IN ŠE VEDNO SODELUJEMO…
…upokojenci društva Radomlje, ki združujemo 
delo za KS Radomlje, Homec-Nožice, Preserje in 
Rova.

Na poteh načrtovanih aktivnosti za leto 2017 smo 
bili kar uspešni. Komisija za socialo, z vodjo Metko 
Cerar, je še po srečanju z letošnjimi jubilanti pridno 
obiskovala na domovih tiste člane, ki se zaradi 
slabega zdravja srečanja niso mogli udeležiti. Sicer 
je onemogle člane obiskovala tudi med letom.
Člani kolesarsko-pohodne sekcije so načeli leto že 
2. januarja s pohodom do TK Soud in nadaljevali s 
pohodi ob četrtkih po bližnjih nizkogorjih do aprila. 
S srečanjem kolesarjev pri Mlinčkih v Topolah na 
povabilo DU Komenda, pa se je pričela sezona 
kolesarjenja. Udeležili smo se tudi kolesarskega 
srečanja v Kokrici, na ravni PZDU Gorenjske. Že četrtič 
smo organizirali meddruštveno srečanje s kolesarji 
sosednjih DU, ki smo ga zaključili z medsebojnim 
mini tekmovanjem in prijetnim druženjem.
Na tekmovanja na ravni PZDU za Gorenjsko so se 
odzvali naši tenisači, na Duplici, DU Kamnik, ena 
ekipa igralcev v prstometu pa v DU Kranj, kjer 
smo dobili napotke o pravilih in osnove izmer za 
tekmovalne površine. V petkih ob 7.30 nas že lahko 
vidite, kako spoznavamo prve »naslade« dobrih in 
pravilnih metov ploščkov pri prstometu.
Pridne so tudi telovadke v telovadnici OŠ Preserje, 
kamor naša vaditeljica Janka Jerman vabi še nove 
članice, pa tudi člane. Vabljeni!

nas prav prijetno presenetile plesalke Češminke 
iz Domžal, saj z njimi plešeta tudi dve naši članici. 
Svojevrsten fenomen je sodelovanje našega 
društva s Šolo zdravja, jutranja telovadba Domžale. 
Na našem telovadišču ob Bistrici se vsako jutro ob 
8.00 uri zbere 30 do 40 članov, pridno telovadimo, 
se družimo in celo prepevamo. Ko se je sredi poletja 
v neposredni bližini postavljal telefonski oddajnik, 
smo še kako hvaležni KS in TD Radomlje, ker so s 
pozitivno naravnanostjo in pravilnim pristopom 
pripomogli, da nam izvajalci del niso preveč 
poškodovali telovadnega poligona. Hvala Vam!
S TD Radomlje smo tudi letos družno izpeljali 
avtobusni izlet z ogledom Trsata in lepot 
Kvarnerskega zaliva, sami pa smo organizirali še 
izlete: junija v Novo in Staro Gorico in po češnje v 
Goriška Brda, avgusta na srečanje DU Gorenjske 
regije v Žirovnici in ogled skakalnic pod Poncami, 
septembra v Polzelo, na obnovljeni grad Komenda 
in naprej na kopanje v Topolšico. Zadnji izlet z 
avtobusom je postregel z uro pouka v stari Osnovni 
šoli »Brihtna Glava«, kjer smo se do solz nasmejali 
in iz vedenja v spričevalu nizke ocene dobili, 
nadaljevali pa z martinovanjem v Beli Krajini.
Sredi decembra nas čaka še pohodni izlet s 
prednovoletnim srečanjem in srečanje organov 
vodstva našega društva, kjer bomo ocenili 
uspešnost letošnjih aktivnosti in razmišljali, kako 
naprej, saj se sedanjemu vodstvu prihodnje leto 
izteče mandat in ga nekaj članov, po dvanajstih letih 
ne želi več podaljšati. Če nam je vsem skupaj kaj do 
dobrega sodelovanja v našem društvu, razmišljajte 
tudi vi, kako bi pridobili primerne kandidate, ki bi se 
bili pripravljeni aktivno vključiti v organe upravljanja  
Društva upokojencev Radomlje.

Dobre izkušnje imamo z meddruštvenim 
sodelovanjem. Vedno nas razveselijo najmlajši iz 
vrtca Kekec, na odru ob zborih članstva ali pa pri 
jutranji telovadbi. Na letošnjem zboru članstva so

Prisrčno povabljeni!                           Martin Capuder
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V Radomljah, med nami, živi mlada, živahna, vedno 
nasmejana, aktivna, poslovno uspešna, prijazna 
gospa Tinkara Koleša. Je mati osemletnega Liama 
in petletne Stele. Z možem Alešem, ki je poleg 
službe uspešen triatlonec, in s starši živi v svetli hiši 
s pogledom na Kamniške Alpe. 

V Centru za mlade Domžale je zaposlena že 12 
let, zadnjih pet let pa ga tudi zelo uspešno vodi.
Obiskala sem jo v njeni pisarni med otroškimi
risbami in slikami in besede so priplesale. 

Gospa Koleša, kakšna je vaša strokovna izobrazba in kaj 
vas je prineslo v CZM?
Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana politologinja 
smeri obramboslovje. V CZM me je prineslo veselje do dela 
z mladimi in obilje prostega časa po zagovoru diplome. 
Morda je bilo naključje, da so v CZM ravno takrat iskali 
prostovoljca za učenje osnovnošolca in tako sem začela. 

Kakšen kolektiv vodite in kako se počutite v Domžalah?
Naš kolektiv je majhen in edinstven. Sestavlja ga štiri 
do šest zanesenjakinj, ki včasih službo zamenjajo 
za dom in  v vsako izpeljano zadevo vložijo 120 %. 
Rada sem v Domžalah. Zdijo se mi prijetno mesto, 
kjer je veliko možnosti za rekreacijo, sprehode, 
kulturno udejstvovanje in še mnogo drugega. 

Kateri mladi pri vas najdejo sprostitev, uteho in 
izpolnitev?
Trudimo se, da bi ponudili čim bolj raznolike dejavnosti 
in da bi prav vsi našli nekaj zase v CZM-ju. Veliko je 
možnosti za neformalno učenje – trenutno od različnih 
kreativnih delavnic, fotografskih srečanj, knjižnega kluba, 
jezikovnega tečaja, šiviljskega tečaja… Tisti, ki potrebujejo 
še malo dodatnega truda na šolskem področju, se 
družijo na učnih uricah kemije, na individualni učni 
pomoči in delavnicah o tehnikah učinkovitega učenja. 
Tisti s težavami, ki jih sami ne znajo rešiti, pa se lahko na 

svetovalnici pogovorijo s psihologinjo. Kreativni lahko 
letno sodelujejo na dveh natečajih – fotografskem in 
likovno-literarnem. K tem natečajem smo uspeli privabiti 
sodelujoče iz cele Slovenije in so prepoznani na široki 
ravni. Mesečno se mladi umetniki lahko z lastnimi 
razstavami predstavijo v našem razstavnem prostoru. 
Dijaki in študenti so navdušeni nad mednarodnimi 
priložnostmi, ki jim jih ponujamo zadnji dve leti. Z nami 
se lahko brezplačno udeležujejo različnih usposabljanj v 
okviru mednarodnega programa Erasmus+, se srečujejo 
s sovrstniki iz drugih držav in spoznavajo svet. Dobro leto 
pa ponujamo tudi dnevno sobo za druženje mladih Plac 
za mlade. Tu se mladi lahko prosto družijo, igrajo namizni 
tenis, pikado, berejo revije… Poleg mladih, pa pri nas 
nekaj zase najdejo tudi starši, saj tri do štirikrat na leto 
pripravimo tudi kakšno delavnico ali predavanje za njih. Na 
medgeneracijskih delavnicah pa se pridružijo tudi starejši.

Kako program dela z otroki in mladimi razporedite čez 
celo leto?
Program se odvija preko celega leta. Delavnice, 
tečaji, učna pomoč, predavanja, obiski šol, razstave, 
mednarodne aktivnosti, prostovoljstvo. Vse to se dogaja 
preko celega leta.  Nekaj zatišja je takoj po novem letu, 
ko nas čakajo vsa poročila o projektih ter v višku poletja. 

Imate v svojem programu tudi humanitarne delavnice?
Trudimo se, da naše delo in lokacijo izkoristimo tudi 
za dobrodelne aktivnosti. Zbiramo plastične zamaške, 
izmenjujemo knjige in imamo novoletni bolšjak. 
Pravkar smo se priključili vseslovenskemu projektu 
Božiček za en dan in smo zbirno mesto za vsa darilca 
dobrih ljudi, ki bomo te praznike polepšali otrokom, 
ki zaradi različnih okoliščin živijo v težkih razmerah.  

Imajo občinske in republiške službe razumevanje za 
vaše delo? Vas dovolj podpirajo, tudi finančno?
S sodelovanjem z Občino Domžale sem zadovoljna. 
Mislim, da ima vladajoča struktura posluh za naše delo, 
nam daje podporo in mlade Domžalčane prepoznava 
kot pomemben del prebivalstva. V zadnjih dveh letih 
smo se uspeli dogovoriti za vzpostavitev dnevne sobe 
za mlade, povečali so sredstva za financiranje in nam 
odobrili dodatnega zaposlenega. Z veseljem pa se 
bomo v prihodnosti tudi pogajali za večje in bolj ustrezne 
prostore, ki nam bodo odprli še nove možnosti.  Na 
republiškem nivoju se vsako leto povečuje konkurenca v 
mladinskem sektorju. Pošteno se je potrebno potruditi za 
dokaj omejena sredstva, sofinanciranje pa s seboj prinese 
še goro papirologije, ki je včasih prav sama sebi namen.

Vam je kdaj žal, da ste svoje sposobnosti posvetili 
mladim?
To pa zagotovo ne. Že v osnovni šoli sem želela delati 
z mladimi, potem pa me je mladostno raziskovanje

 Tinkara Koleša, direktorica Centra za mlade Domžale
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popeljalo na pot turizma in kasneje na področje 
obramboslovja. Danes pa sem spet tu, z mladimi, kar 
je prav zanimivo. Za to, da sem danes tukaj, se moram 
pošteno zahvaliti prejšnji direktorici CZM-ja Lili Jazbec, ki 
je tudi postavila temelje delovanja centra.  Ona je tista, ki 
je 12 let nazaj v meni prepoznala kakovostno in zanesljivo 
sodelavko, s potenciali za delo z otroki in mladimi.

Kako se lahko mladi informirajo o vaši dejavnosti in se 
pridružijo?
Na področju deljenja informacij moramo biti kar aktivni 
in inovativni. Včasih je prav težko slediti vse nove oblike 
komuniciranja mladih in najti pravo obliko, ki jo mladi 
sploh opazijo. Klasično imamo spletno stran, Facebook 
profil, Snapchat, letake, plakate. Vsak mesec smo z živimi 
info točkami prisotni na štirih osnovnih šolah. Predstavitve 
imamo na Srednji šoli Domžale. Opažamo pa, da so zelo 
opažene ulične akcije, ko mlade »ujamemo« pred šolo ali 
na avtobusnih postajah. 

Je morda pri vas kaj zanimivega tudi za Radomljane?
Prav vse kar ponujamo je na voljo za vse prebivalce 
občine Domžale. Pri aktivnostih, kjer pričakujemo 
preveliko število prijav, dajemo prednost Domžalčanom. 
Vem pa, da je najbrž za mlade Radomljane, predvsem v 
zimskem času, problem prevoz na naše aktivnosti. 

Kakšni so vaši načrti s CZM v prihodnosti? Je program 
že dovolj obsežen ali ga boste še razširili?
Glede števila aktivnosti mislim, da bomo težko še bolj 
povečali našo ponudbo. Že zdaj se zgodi, da se na isti 
dan hkrati odvijajo tudi tri aktivnosti. Zagotovo pa bomo 
program spreminjali vsebinsko. Interesi mladih se danes 
tako hitro spreminjajo, da je temu potrebno slediti. Prav 
povratne informacije mladih, ki hodijo v naš center, so 

vir navdiha pri oblikovanju novih vsebin. Zagotovo 
bomo še veliko naredili na področju ponudbe aktivnosti, 
ki se odvijajo na mednarodnem področju. V začetku 
naslednjega leta bo na sprejem občinskih svetnikov 
čakala strategija za mlade do leta 2021 in verjamem, da 
bomo s tem dokumentom in dogodkom, ki bo  obeležil 
sprejem dokumenta, dobili še veliko idej za delovanje v 
prihodnjih letih.

Kakšno se vam kot Radomljanki zdi življenje  Radomljah? 
Je dovolj dogajanja za odrasle in za mlade?
Radomlje so zame idealna lokacija. V 20 minutah vožnje 
sem lahko v Ljubljani ali pa ob vznožju poti na Sv. Primoža. 
Po petih minutah hoje se lahko sprehajam ob Kamniški 
Bistrici, se otroci podijo po Arboretumu ali pa vozijo 
po kolesarskem poligonu.  Otroka se brez težav sama 
igrata na ulici. Glede dogajanja v Radomljah pa je tako. V 
Domžalah velikokrat pravijo, da se nič ne dogaja in da je 
za vse potrebno iti v Ljubljano. Najbrž mnogi rečejo, da 
se v Radomljah nič ne dogaja in da je za vse potrebno iti 
v Domžale ali v Ljubljano. Problem pa je, da se ljudje ne 
potrudimo in ne poiščemo, kaj vse se dogaja v lokalnem 
okolju. Spomnimo se samo na vse uspešne predstave in 
odprtja razstav ter druge kulturne prireditve v Kulturnem 
domu Radomlje, na lokalni novoletni program, ki se bliža, 
na vse možnosti rekreacije… Res pa je tudi, da nas danes 
službe in vse ostale obveznosti tako posrkajo vase, da se 
velikokrat vračamo domov le na počitek in spanje. 

Gospa Tinkara Koleša, najlepša hvala za odkritosrčen in 
zanimiv pogovor. Želim vam še veliko prijetnih uric med 
otroki in mladimi v Centru za mlade Domžale in veselja 
v krogu družine v Radomljah.

Zlatka Levstek

 Nov vhod v Arboretum je odprt
Sredi novembra, na lep sončen dan, so pri naših sosedih 
v Arboretumu odprli prepotreben nov vhod, imenovan 
nov vstopni objekt. 

Slavnostni trak pred vhodom sta prerezala minister 
za kulturo Tone Peršak in direktor Arboretuma Aleš
Ocepek. Pred vhodom, ki se približa drevoredu in ga 
hkrati ohranja kot najpomembnejši element vstopa v 
park, sta po svečanem odprtju posadila spominsko drevo. 
Arhitektura objekta poudarja diskretnost, prosojnost in 
uporabo lesa in kovine, naravnih materialov v sozvočju z 
vzdušjem parka kot celote. Vstopni objekt je kot recepcija 
in informacijski pult, kjer je moč kupiti tudi spominke. 
Ob recepciji so sanitarije in dve previjalnici za dojenčke, 
katerih  bodo vesele še zlasti mlade družine. Območje 
pred vhodom je večnamenski prostor, ki bo  križišče vseh 
programskih vsebin. 
Ureditev vstopa v park je povezana z novo programsko 
potjo in prinaša priložnost za razvoj ter dodaja nov 

prepoznavni element kulturnemu spomeniku državnega 
pomena. Zaposleni v novem objektu so dobili prijazen 
in lep delovni prostor, številnim obiskovalcem pa je na 
voljo raznovrstna kakovostna storitev. 
Igor Kuzmič
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V Radomljah in okolici imamo številne uspešne 
ljudi, tudi družine. Ena od njih je družina Pilih, 
kjer sta poleg sina Arneja in hčerke Vite, v šport 
zaljubljena tudi starša mami Alenka Pustotnik 
in oče Tomaž Pilih. »Šport nas res povezuje, tako 
vsebinsko kot organizacijsko, saj je treba otroke 
voziti na treninge in tekme. To je naš posebni skupni 
čas, ki včasih odpira številna vprašanja, povezana s 
športom in življenjem,« skupni čas opisuje Tomaž, 
ki se z Alenko že od mladosti ukvarja s športom. 

Alenka in Tomaž – športnika od malih nog
»Sam sem od malih nog treniral nogomet. Igral 
sem za Bilje, Novo Gorico in Ajdovščino. Alenka 
pa košarko, takrat v drugi Jugoslovanski ligi za 
Partizan Mengeš. Še danes dvakrat tedensko igra 
s staro ekipo, poleg tega tudi teče trikrat tedensko 
s Trisportovo tekaško skupino. Letos je prvič 
uspešno odtekla 10 kilometrov km na Ljubljanskem 
maratonu. S tem sva lahko dober zgled otrokoma,« 
pravi Tomaž Pilih. 
Tomaž Pilih – radomeljski Ironman 
Ironman je zagotovo športna preizkušnja v 
kateri tisti, ki se tekmovanja udeležijo, v prvi vrsti 
premagujejo sami sebe, nato pa tudi sotekmovalce. 
Ironman tekmovanju rečejo tudi dolgi triatlon in 
je relativno mlada športna zvrst, saj bo naslednje 
leto, v primerjavi z drugimi “klasičnimi” športi, 
praznoval šele štirideset let. Sestavljajo ga tri 
športne discipline v natančno določenem vrstnem 
redu in v naslednjih dolžinah: 3,8 km plavanja, 180 
km kolesa in maraton (42 km teka). Kot pravi Tomaž 
Pilih, je pri tej preizkušnji, ki jo običajni ljudje vidimo 
kot preizkušnjo, ki presega naše meje, pomembno 

končati tekmo, nadgradnja pa tudi hitro opraviti s 
progo. »Med tekmo se večkrat znajdeš v položaju, 
ko se boriš sam s seboj in takrat je najpomembneje 
obdržati fokus: navadno pomisliš na ves trud in ure, 
ki si jih vložil v pripravo na tekmo in predvsem na 
družino in prijatelje, ki so tako ali drugače s teboj.« 
Kot pravi Tomaž, se treningi in priprave na takšno 
tekmovanje razlikujejo od same tekme. »Na 
treningu nikoli ne moreš simulirati tako dolge 
tekme, zato nikoli ne veš, kako se bo na koncu 
izšlo. Na začetku plavanja se navadno boriš za svoj 
prostor v vodi. Predstavljati si morate, da na tekmi 
sodeluje med 2500 in 3500 tekmovalci in kljub 
temu, da ne startajo vsi skupaj, je v vodi strašanska 
gneča. Proti koncu plavanja se borba za prostor 
v vodi umiri in misli preusmeriš v menjavo: ali 
boš hitro slekel neoprensko obleko, ali boš vzel 
vse potrebno in podobno. Kolesarski del grobo 
rečeno traja pol tekme in v drugi polovici se 
kolesa precej zasitiš. Takrat je dobrodošla vsaka 
spodbuda s strani navijačev ob progi.  Misli bežijo 
k zadnji menjavi in zavedanju, da je pred teboj še 
maratonska preizkušnja. Običajno je največ težav 
prav pri tej disciplini: takrat se pred teboj postavijo 
vsi neporavnani računi tega dne -bodisi plačaš 
davek slabe priprave na tekmo, bodisi previsoko 
zastavljenega tempa v prejšnjih dveh disciplinah, ali 
pa premalo ali preveč zaužite hrane in  tekočine,« 
borbo, s katero se spopadajo tekmovalci, opisuje 
radomeljski Ironman. Priprave na tekmo običajno 
potekajo od šest do devet mesecev, na začetku je 
obseg treningov okoli 10 ur na teden, v zadnjem 
mesecu priprav pa od 16 do 18 ur tedensko.  
Tomaž se je do zdaj spopadel s tremi Ironmani in 

 Športna družina Pilih iz Preserij pri Radomljah
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Med poletnimi počitnicami, ko so dnevi najdaljši, se 
ob večerih sredi Hudega zbirajo vaščani, predvsem 
mlajša generacija.  Namen druženja je igranje
odbojke. Že tretje leto zapored smo sredi vasi 
postavili igrišče za odbojko – na travi. Organizator 
igre je Borut, vedno poskrbi, da je igrišče urejeno 
in lepo pokošeno. Na igrišču veljajo tudi malo manj 

stroga pravila, kakšen dotik mreže ali prestop je 
pogosto dovoljen, odvisno od razpoloženja. Ker pa 
se večer prehitro prevesi v noč, je na vrsti pogovor 
in debata o prekrških in goljufanju. Ob pijači in 
prigrizkih, ki jih prinesemo kar s seboj, se imamo
vedno lepo.
Alenka Kosmač Marolt

vse tudi uspešno zaključil – v Barceloni leta 2015, 
Roth v Nemčiji 2016 in Kalmar na Švedskem letos. 
»Na svoj prvi Ironman sem se pripravljal pet let.« S 
triatlonom se je začel ukvarjati po čistem naključju - 
s prijatelji so se odločili poskusiti v najkrajši različici 
triatlona imenovani “Triatlon za vsakogar” ali super 
sprint triatlon. Sledile so daljše preizkušnje: najprej 
super sprint razdalja, nato sprint, pa olimpijska, t.i. 
polovička (polovični Ironman) in na koncu Ironman.« 
Vita in Arne, osnovnošolca športnega srca  
Najmlajša člana družine Pilih sta osnovnošolca Vita 
in Arne. Oba obiskujeta Osnovno šolo Preserje pri 
Radomljah, prav tako pa sta oba vajena stati na 
stopničkah. Športnika od glave do peta. 
Vita Pilih
Vita v triatlonu vidi predvsem sprostitev in čas, ki ga 
preživi s prijatelji in pozabi na šolo. Poleg triatlona 
in šole igra tudi violino v orkestru, obiskuje dramo, 
v šoli pa sodeluje tako na kulturnih prireditvah kot 
športnih, kjer zastopa šolo. »Šolo zastopam tudi 
na športnih tekmovanjih, ki ne sestavljajo triatlona. 
Izjemno obožujem petje, tako da včasih doma že 
kar preveč pojem,« v smehu doda Vita, ki velik izziv 
vidi v združevanju obveznosti in športnih dejavnosti. 
»Je kar težko, saj je veliko snovi, pa tudi sem zelo 
ambiciozna in želim imeti le odlične ocene. Temu 
namenim kar nekaj svojega spanca in me oči in 
mami velikokrat na koncu že pošteno preganjata v 
posteljo.«
Arne Pilih
»Triatlon je šport, ki ga sestavljajo tri discipline: 
plavanje, kolesarjenje in tek. Moja najljubša

disciplina je plavanje, ker je na večini tekem prva 
disciplina in ker sem takrat najbolj spočit,« pravi 
najmlajši član družine Arne. Poleg triatlona so 
njegovi hobiji tudi nogomet, kot pravi rad brca žogo 
in preigrava prijatelje, ter namizni tenis, badminton 
in košarka. Na vprašanje, kako združuje športne in 
druge aktivnosti s šolskimi obveznosti, Arne pravi, 
da se je prijavil samo na tiste dejavnosti, ki mu ne 
križajo treningov. 
Družina Pilih rada bere, zelo radi potujejo in 
raziskujejo nove kraje. »Poleg potovanj pa na drugi 
strani obožujemo skupno poležavanje doma pred 
spanjem in razpredanje o dogodkih minulega dne, 
prebranih knjigah, izzivih, željah,« še dodajajo.

Mateja Kegel Kozlevčar  

 Odbojkarsko igrišče sredi Hudega

Oprema sejnih sob,
konferenčnih dvoran in učilnic

svetovanje - prodaja - servis

LESTRA d.o.o., Preserje pri Radomljah, Vaška pot 17C, 1235 Radomlje
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Na svoj prvi tabor sem šla, ko sem jih štela devet 
in mi je še sedaj žal, da nisem začela že prej. Moje 
življenje se je, ne da bi se sploh zavedala, korenito 
spremenilo. Taborništvo me je že takrat globoko 
zaznamovalo.

Od organizacijskih veščin do veščin preživetja v 
naravi sem se naučila. Za veliko tega, kar sem danes, 
se lahko zahvalim taborništvu. Moji navihanosti in 
živahnosti je dalo krila in moji zgovornosti je dalo 
smisel. Postalo je vodilo, preko katerega sem lahko 
usmerila in izživela svojo energijo.

Najprej kot mali tabornici, ki je v senci iglavcev 
pisala šaljive pesmi, potem kot malo večji deklici, 
ki se je z velikim veseljem zgubljala po raznih 
orientacijah vse okrog po pokrajinah Slovenije. Od 
novih poznanstev do novih znanj in sposobnosti 
je taborništvo razvijalo vse dele moje male duše. 
Lovljenje med drevesi, nočno bedenje ob pesmi, 
tekmovanje v streljanju z lokom, v poznavanju 
vozlov, pripravljanje skečev. Vse to so neprecenljivi 

spomi-ni, ki jih nikdar ne bi zamenjala in jih nikdar 
ne bom pozabila.

Ko sem postala vodnica in si prislužila modro rutko, 
sem prevzela čisto novo razsežnost odgovornosti. 
Postala sem skrbnica malih nadebudnih tabornikov 
in sedaj je bilo na meni, da razvijam in širim njihova 
krila. S to odgovornostjo so se začela najbolj 
zahtevna, pa tudi najbolj nagrajujoča in najlepša 
leta mojega taborništva. Zelo rada sem vodnica. 
Zelo rada sem tabornica in to tudi vedno bom.

Naj vam predstavim še, kako poteka delo v 
našem rodu, Rodu mlinskih kamnov Radomlje: 
tedenski sestanki, mesečne akcije, udeleževanje na 
vseslovenskih orientacijah, zimovanje in letni tabor. 
Celo leto spominov, potegavščin in smeha. In ko v 
zboru na taboru pogledam okoli sebe, si ne morem 
pomagati, da ne bi pomislila, da je podobno 
pomembno vlogo kot v mojem, čeravno ne vedno 
enako, taborništvo igralo in igra tudi v življenjih 
vseh, ki stojijo pred mano.                        Tina Jerman

 Taborništvo - otroštvo v divjini

ZU-MA d.o.o. 
Prešernova 054,1235 Radomlje
01 7230 160, 041 593 864

Računovodske storitve,
davčno in finančno svetovanje, revizija

Vsem bralcem in krajanom želimo blagoslovljen božič,
naj vam novo leto 2018 prijazno prinese vse, kar je
staro zamudilo in obdrži vse dobro iz iztekajočega leta!
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 V Radomljah se krepi gasilski podmladek
Kakor ima vsako drevo svoje korenine, od katerih je 
odvisna stabilnost debla in bogata krošnja, je tako 
tudi pri gasilcih. V Radomljah smo ponosni, da smo 
z nekaterimi odločitvami v preteklosti poskrbeli, da 
so se naše korenine dodobra utrdile in bo krošnja v 
prihodnosti cvetela. 

Projekt GASILSKE MALE ŠOLE, ki smo zagnali v 
konec leta 2015, se je izkazal za pravo pot v času, 
ko prostovoljstvo ni nekaj samo po sebi umevnega 
in imajo otroci že v prvih korakih šole na voljo 
ogromno interesnih dejavnosti. A seveda mi 
nočemo, da se gasilstvo jemlje kot dejavnost, saj to 
že v sami definiciji ni. Je nekaj več, je način življenja, s 
katerim otroke seznanimo,  da bodo lahko v lokalno 
skupnost prispevali ali pomagali kot posamezniki 
ali kot skupina.

Drugo leto zapored za vse otroke ob koncu šolskega 
leta organiziramo GASILSKI DAN. To je dan, ko se v 
gasilskem domu zberemo ob 9. uri in se razidemo 
okoli 17. ure. V tem času pa mentorji za otroke po 
starostnih skupinah pripravijo delavnice preko 
celotnega dneva. V letu 2017/2018 gasilsko malo 
šolo obiskuje med 18 in 20 otrok starih od 3 do 5 
let.

Za konec pa, da ne bomo krivični do ostalih, 
se zahvaljujemo vsem članom, donatorjem, 
podpornikom in nasploh vsem vam vaščanom, 
ki nas podpirate skorajda na vsakem koraku pri 
izvajanju našega poslanstva. Več o našem delu, 
seveda že tradicionalno, boste videli in si o njem 
prebrali v zborniku, katerega vam bodo člani skupaj 
s koledarjem dostavili v decembrskih dneh. 

Naši ‘’mali gasilci’’ se dobivajo enkrat tedensko v 
gasilskem domu, pridno se učijo gasilskih znanj, 
predvsem pa se igrajo in se v naši sredini zelo
dobro počutijo.

Ob zaključku letošnjega leta pa vam Upravni odbor 
še zadnjič v mandatu 2013-2018 želi SREČE, MIRU 
in ZDRAVJA v letu ki je pred nami.
Borut Kaplja, PGD Radomlje

Cesta borcev 5, 1235 Radomlje    Tel:(01) 722 88 90     www.optika-vid.si
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Naše društvo deluje devetnajst let. Ustanovili smo 
ga 5. 9. 1998. Sprva nas je bilo 30, danes nas je 64.
 
Ob ustanovitvi smo si zadali, da bomo organizirali 
telovadne urice za otroke in rekreacijo za 
šoloobvezne otroke, mladino, študente in odrasle. V 
OŠ Preserje pri Radomljah imamo Telovadne urice 
za otroke od 3. do 5. let. Njim se posvečamo, ker 
se zavedamo, da je v tem obdobju zelo pomembno 
razvijati otrokove psihomotorične sposobnosti. 
Na uricah otroci razvijajo osnovno motoriko, ki 
je pomembna za razvoj otrokovih sposobnosti 
na področju mentalnega razvoja v kasnejši dobi. 
Otrok bo tako bolje bral, pisal in računal. Na uricah 
izvajamo poligone, atletiko, športno gimnastiko, 

igre z žogo in elementarne igre. Vsako leto se nam 
pridruži 24 otrok iz Radomelj in bližnje okolice. 
Otroci se tudi učijo samostojnosti, upoštevanja 
pravil in skupinske dinamike. Vadba poteka od 
oktobra do konec aprila. Potem pa posije sonček 
in se otroci raje igrajo in tekajo zunaj v naravi. Za 
malčke skrbi 7 vaditeljev, nekateri od njih so bodoči 
vzgojitelji in učitelji. To so: Lara Poljanšek, Tadeja 
Poljanšek, Katja Pavlič, Nika Vrenjak, Urška Prosenc, 
Gašper Flerin, Vida Lampe.

Poleg telovadnih uric imamo organizirano 
rekreativno vadbo za badminton. Obiskujejo ga 
šoloobvezni otroci, mladina do 20 let, študentje ter 
odrasli. Imamo organizirano vadbo še za odbojko 
in nogomet. 
Člani Športnega društva vsako leto sodelujemo v 
aprilski občinski čistilni akciji. S Krajevno skupnostjo 
Radomlje in TD Radomlje poskrbimo za odvoz 
odpadkov iz narave. Naše društvo in krajani s 
Hudega poskrbimo za področje Opekarniške ceste, 
Hudo in cesto ter gozdove do Rudnika.

Poleg teh dejavnosti se člani društva radi podamo 
na izlete in pohode. Druženje, gibanje in delo v 
naravi in za naravo nas ohranja mlade. 

Olga Šraj Kristan, predsednica društva

 Športno društvo želva Radomlje

Zakaj imamo babico?
Zaradi očeta in mame:
da nas k sebi vzame, 

kadar ju ni doma.

Zakaj imamo dedka?
Zaradi napredka:

da vidimo, česa vsega
on še ne ve in ne zna.           

 (M. Košuta: O babici in dedku)

                                                    

Čas, ki ga vnuki preživijo s starimi starši, je zagotovo 
zelo dragocena popotnica za otrokovo življenje, 
saj so dedki in babice pomemben del družine v 
današnjem času. In prav babica in dedek sta varno 
pribežališče za vnuke, kadar imajo starši druge 
obveznosti.  Malenkosti v življenju so tiste, ki nam 

vedno znova polepšajo naše dni. Takšni so tudi 
dnevi v vrtcu »Kekec«, kadar nas obiščejo dedki in 
babice. V našem vrtcu so postali že tradicionalni.
Zavedamo se, da je gibanje tako v predšolskem 
obdobju kot preko celega življenja zelo pomembno. 
Zato smo v mesecu maju povabili dedke in babice 
na gibalno dejavnost. Aktivno so se vključevali v 
razgibavanje ob vnukih. Pri premagovanju gibalnih 
dejavnosti na poligonu so nekateri sodelovali,  
drugi pa samo spodbujali vnuke. Naše srečanje 
smo nato nadaljevali s petjem pesmic. Skupaj smo 
zapeli pesem Mi se imamo radi.  Otroci so babicam 
in dedkom narisali tudi risbice. Ob koncu našega 
druženja smo se pogostili s piškoti, čajem in vodo. 
Še posebno sladke pa so bile češnje, ki sta jih iz 
Ajdovščine prinesla Markova nona in nono.
Ob pogledu na zadovoljne obraze babic in dedkov 
si želimo še podobnih srečanj.
vzg. Andreja Bigec in Marta Štrajhar

 Babice in dedki v vrtcu »KEKEC«

Zakaj imamo babico?
Zaradi očeta in mame:
da nas k sebi vzame, 

kadar ju ni doma.

Zakaj imamo dedka?
Zaradi napredka:

da vidimo, česa vsega
on še ne ve in ne zna.           

 (M. Košuta: O babici in dedku)
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 Radomlje – moj kraj

V letošnjem letu smo v Radomljah praznovali 
peto obletnico Šole zdravja. Skupina šteje kar 
enainštirideset članov, od tega je skoraj polovica 
moških. Smo skupina , ki si je sama uredila kotiček 
za vadbo. Ob njem šumi  Kamniška Bistrica,  v 
grmovju nam prepevajo ptice in obkrožajo nas 
raznovrstne cvetice. 
Velikokrat se sprašujemo, kaj bomo počeli, ko 
se bomo odpravili v pokoj in ustvarili nov ritem 
življenja in s čim si bomo zapolnili prosti čas. Za to 
je zagotovo primerna Šola Zdravja, ki sta nam jo 
predstavila zakonca Pele, ki sta zaslužna, da smo  
v Radomljah ustanovili eno izmed najštevilčnejših 
skupin Šole Zdravja. Starost ni pomembna, ‘nikoli ni 
prezgodaj in nikoli prepozno’, pravi naš najstarejši 
telovadec. Zdravje je v naših rokah in sami za 
zdravje lahko največ naredimo, je  Grishina  misel. 
Človek doživi nadvse dober občutek, kadar ga 
ljudje sprejmejo takšnega, kot je. 

Prisluhnite svojemu občutku, vaše telo pa vam bo 
samo povedalo, kaj potrebuje. Ker le vi sami poznate 
svoje telo in njegove pomanjkljivosti, se morate tudi 
sami odločiti za primerno telovadbo. Pridružite se 
nam, stranskih učinkov zagotovo ni.
Danica Merlin

 V Radomljah na sončni jasi

“Ali res poznamo svoj kraj?” je bilo vprašanje, 
ki smo si ga zastavili vzgojitelji in otroci iz Vrtca 
Domžale, enote Mlinček Radomlje, že pred letom 
dni. 

Ko smo skupaj z otroci raziskovali naš kraj - 
Radomlje, kjer večina živi že vse svoje življenje, smo 
ugotovili, da pravzaprav kraja, razen tistega , kar 
uporabljamo vsak dan, sploh ne poznamo. V naše 
raziskovanje smo vključili stare starše, za katere smo 
predvidevali, da bodo največ vedeli o kraju, pa smo 
tudi tu ugotovili, da velika večina spet prepoznava 
le tisto, kar vsakodnevno uporablja in pa nekaj 
posebnosti, ki so jih srečevali v življenju, vendar tudi 
to večina pozna le površno. 
Naša radovednost nas je gnala naprej in tako 
smo poiskali nekoga , ki pa o Radomljah ve res 
veliko in prišli do gospoda Igorja Kuzmiča. Kot 
član TD Radomlje pozna zgodovino: posebnosti, 
zgodovinska ozadja, pomembne osebe, dogodke 
in zgradbe v Radomljah. Dogovorili smo se , da nas 
popelje na Voden ogled Radomelj. Lansko leto smo 
s seboj povabili stare starše, ki so z veseljem sprejeli 
naše povabilo. Prišlo je, skupaj z otroki, okrog 
90 oseb. Po končanem ogledu so bili udeleženci 
navdušeni in skupna ugotovitev je bila, da moramo 
takšne oglede ponoviti.
V letošnjem septembru smo ogled ponovili. Tokrat 

smo, poleg starih staršev, povabili tudi starše in pri-
jatelje otrok iz našega vrtca. Ogleda se je tudi 
tokrat udeležilo 80 oseb. Skupni zaključek ogleda 
je prinesel ugotovitev, da svojega kraja res ne 
poznamo, da ima zelo bogato zgodovino, ki se je 
premalo zavedamo. 
Želimo si, da bi pomembnejše objekte, ki smo jih 
spoznali, označili z nekaj osnovnimi podatki , da 
bi lahko tudi ob vsakodnevnih sprehodih naše 
otroke in tudi vse, ki pridejo v naš kraj, ozaveščali 
o   vrednosti in zgodovinski posebnosti našega 
kraja. Naše raziskovanje bomo nadaljevali, saj smo 
se že dogovorili za Voden ogled severnega dela 
Radomelj.
Dragica Repanšek, vodja enote Mlinček
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Imamo novo celostno podobo društva. Lepa je, 
kajne? Čeprav se že dolgo nismo brali, to ne 
pomeni, da so aktivnosti v našem društvu zamrle. 
Nasprotno – kar veliko se je dogajalo. Brenčalo je v 
panjih, brenčalo je na naših dogodkih in še naprej 
naj bo tako živahno. 

Živahno poletje in jesen 
Pri društvenem čebelnjaku na Brdu smo avgusta 
vendarle realizirali tradicionalno »spomladansko« 
srečanje čebelark in čebelarjev društva in 
njihovih družinskih članov. Septembra smo se 
skupaj  odpravili na Koroško. Na obisk k koroškim 
čebelarjem tako na naši kot na avstrijski strani.
Čebelarska društva Domžale, Krtina-Dob in Lukovica 
so v Knjižnici Domžale v novembru organizirala 
okroglo mizo “ Ali dovolj poznamo čebelje pridelke 
in njihov pozitiven vpliv na nas?”. Z njo smo želeli 
informirati občane o kvaliteti in pomenu uživanja 
raznovrstnih čebeljih pridelkov za zdravo življenje 
ter jih osveščati o pomenu medonosne čebele in 
čebelarjenja. 
Gregor Lužar, naš največji čebelar v društvu,  je 
predstavil čebeljo družino, vrste medu in kako 
gospodari s čebelami. Zakonca Viktorija (88 let) 
in Miro Pevc (95 let) sta povedala kako pozitivne 
izkušnje imata pri uživanju čebeljih pridelkov. 
Daša Sojer, učiteljica gospodinjstva, naravoslovja 
in biologije na OŠ Ihan je spregovorila o pomenu 
uživanja čebeljih pridelkov med šolarji.
Anton Komat, slovenski svobodni raziskovalec, pisec, 
scenarist, publicist ter naravovarstvenik je opozoril, 
da je čebelja družina fenomen naravnega okolja 
in da je njen vpliv na našo prehrano neprecenljiv. 

Čebele so sedaj že ogrožena živalska vrsta.  Opozoril 
je, da ima uporaba gensko spremenjenih semen 
porazen vpliv na čebele in druge opraševalce.
Dr. Marjeta Levstek iz Centralne čistilne naprave 
Domžale-Kamnik je opozorila na pomen čiščenja 
voda obstoj čebel. Nika Pengal, apiterapevtka nam 
je na eni od debat približala apiterapijo.

Ambiciozni načrti
V teku so aktivnosti za postavitev društvenega 
čebelnjaka ob Kamniški Bistrici v bližini Čistilne 
naprave. Čakamo še na potrditev občinskih organov, 
potem pa načrtujemo tudi postavitev čebelarske 
učne poti ob Kamniški Bistrici. 

Slovenski zajtrk v šolah in vrtcih
V petek, 17. novembra je bil v šolah in vrtcih 
tradicionalen slovenski zajtrk, seveda tudi z medom. 
V kolikor nas vodstva teh ustanov povabijo, otrokom 
tudi predstavimo svet čebel in njihovih pridelkov.

Pobratenje našega društva s čebelarji iz Koprivnice
Upravni odbor ČD Domžale je sprejel sklep, da 
se naše čebelarsko društvo pobrati s Čebelarskim 
društvom Lipa iz Koprivnice na Hrvaškem. Predlog 
za pobratenje je nastal na osnovi poglobljenih 
stikov ob predstavitvi občine Domžale v mestu 
Koprivnica. 
Elena Skok

Čebelarjevo voščilo
Če se ne bomo pred Novim letom osebno srečali 
in si segli v roke, naj vam zaželimo sreče in zdravja, 
tudi s pomočjo čebeljih pridelkov. Naj medi!

 Brenčalo je v panjih, brenčalo je v društvu
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 OŠ Preserje pri Radomljah skozi prizmo dogodkov
Vsako leto znova se vprašamo: »Kaj smo se z učenci 
naučili? Kaj smo drug drugemu podarili? Kaj smo si 
doprinesli? S čim smo se prepričali, navdušili …?«

Odgovori na ta vprašanja nam vedno znova 
povzročajo zadrego. Morda je ugotovitev na 
koncu šolskega leta: »Bilo je nepozabno leto!« del 
odgovorov, za katere si prizadevamo.

Nepozabno leto – vsako leto??? Da, zagotovo. 
Številne kulturne poslastice, ki opravičujejo naziv naj 
kulturna šola 2016 v kategoriji velike šole, bogatijo 
vsakdan ne le učencem in učiteljem, temveč tudi 
staršem, babicam, dedkom in ostalim krajanom. 
Že tradicionalni sprejem malčkov na prvi šolski 
dan, njihov dan, ko jih Šolska skupnost sprejme v 
svoj objem, Dan jezikov, Plesni venček, proslava 
ob kulturnem dnevu, Dobrodelni koncert, Športna 
sobota, Valeta, proslava ob dnevu državnosti in 
številne razredne prireditve, namenjene ostalim 
učencem ali staršem, so zgovorni pokazatelj, da je 
kultura na OŠ Preserje pri Radomljah doma. 

Pomlad 2017 nam je postregla z rojstvom dvojezične 
pesniške zbirke Od malega nagaja, pesem z 
nami raja. Več kot šestdeset pesmi v slovenščini 
in angleščini krasijo še likovni izdelki, nastali pod 

spretnimi prsti naših učencev. Izjemen dosežek, na 
katerega smo vsi ponosni.

Bogato zbirko dosežkov, pridobljenih z roko v roki, 
predstavljajo tudi priznanja iz znanj tako na šolski, 
regijski in državni ravni ter športni dosežki, ki so 
priča, da se naši učenci radi gibajo in skrbijo za 
svoje zdravje. Da je zdravje vrednota, kažejo tudi 
številni naravoslovni dnevi, povezani s to temo. 

Vrednota pa ni samo zdravje, vrednoto nam 
predstavlja znanje. Učenje izven tradicionalnih 
okvirjev, učenje z izkušnjo, učenje, kjer je učitelj 
mentor, usmerjevalec … to je naša želja. Zavedamo 
se, da smo na pravi poti, ki še ni uhojena, a jo s 
številnimi koraki počasi, a zagotovo utrjujemo s 
pestrimi ekskurzijami v tujini in širom po Sloveniji, 
tabori in zanimivimi šolami v naravi. Pri vsem tem 
ne pozabljamo na dobre medsebojne odnose, ki so 
temelj našega skupnega uspeha.

Ugotavljamo, da je vsako šolsko leto novo poglavje v 
naši edinstveni, nepozabni knjigi, polni preizkušenj, 
katere naslovnico bogati misel: »Vsaka voda je na 
začetku kalna, a sčasoma se zbistri.«

Jasmina Pogačnik in Tanja Kastelic



22      Radomeljsko ogledalo

Moški pevski zbor Radomlje združuje pevce iz 
Radomelj in okoliških krajev ter Kamnika. Zbor 
že peto leto vodi zborovodja Primož Leskovec. 
Program obsega dela slovenskih in tujih avtorjev, 
umetno, duhovno in narodno pesem. Pevci imajo 
pevske vaje dvakrat tedensko v Kulturnem domu. 

Zbor redno sodeluje na Območnih srečanjih odraslih 
pevskih zborov in na republiških revijah obrtniških 
pevskih zborov. Poleg tradicionalnih letnih tematskih 
koncertov kulturno obogati vsakovrstne prireditve 
in komemoracije na radomeljskem področju, širši 
okolici ter v tujini.

Na 57. območni reviji odraslih pevskih zborov, ki je 
bila v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah, 
se je radomeljski zbor uspešno predstavil z tremi 
pesmimi, na 35. reviji obrtniških pevskih zborov 
Slovenije v Mariboru, pa je zapel dve pesmi. 
Radomljani smo med redkimi zbori, ki so, razen na eni, 
nastopili na vseh revijah obrtniških pevskih zborov. 

Zbor je nastopil na petih spominskih slovesnostih 
in komemoracijah. Povabljen je bil na prireditev 
ob Slovenskem kulturnem prazniku v Frankfurt 
v organizaciji Slovenske katoliške župnije, zapel 
je na prireditvi Spoznajmo se, praznujmo skupaj 
v Češminovem parku v Domžalah in nastopil na 
slavnostni prireditvi Obrtne zbornice Slovenije 
»Obrtnik leta« na Brdu pri Kranju. Zbor se je letos 
posvetil tudi nabožni tematiki. V tem smislu je pel 
kot gost pri nekaj svetih mašah v cerkvah na širšem 
področju Domžal. V veliki dvorani Kulturnega doma 
v Radomljah je v petek, 1. decembra, moški zbor 
pripravil svoj tradicionalni letni koncert »Nocoj 
praznuje pesem«, ki je bil tokrat posvečen znanemu 
občanu Domžal, skladatelju prof. Tomažu Habetu. 

Moški pevski zbor Radomlje bo z nekaj pesmimi 
obogatil tudi že tradicionalno božično – novoletno 
prireditev Veseli december v Radomljah.  

Marjan F. Levstek

 Moški pevski zbor Radomlje v letu 2017
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 Janez Šraj
  In memoriam

V letošnjem letu nas je v  starosti 86 let zapustil še eden od starejših 
Radomljanov, Janez Šraj, katerega pretekla dejanja so vtkana v vse pore 
našega kraja. Večina mlajših ga je poznala kot lastnika nekdanjega ‘Motela 
Šraj’, starejši pa se ga spominjamo predvsem po aktivnostih v  njegovem 
najbolj ustvarjalnem obdobju, ko je poleg tega, da je bil ugleden obrtnik, tudi 
član Združenja borcev, ustanovni član Moškega pevskega zbora Radomlje ter 
predsednik KS Radomlje v  letih 1968 - 1974, ko se je pričelo obdobje najbolj 
aktivnega razvoja našega kraja.

Janez Šraj je bil rojen leta 1931, torej v nemirnem obdobju med obema 
vojnama, v podjetniški družini v Radomljah. V sedemdesetih letih je bil zelo 
aktiven predsednik  krajevne skupnosti, v njegovem času so nastale številne 
pridobitve, ki so postale za nas danes popolnoma samoumevne: asfaltirana 
cesta do sosednje vasi Rova, prva ureditev križišča v Radomljah, izgradnja vrtca 
Kekec, ureditev mrliških vežic in še mnogo podobnih projektov. 

Ni mu bilo vseeno za razvoj kulture v kraju, saj  je bil ustanovni član Moškega 
pevskega zbora Radomlje, ki so ga takrat sestavljali večinoma sami domačini, 
med njimi tudi oba Janezova brata, saj je bilo znano, da so bili pevska družina. 

MoPZ se je kasneje številčno povečal in večkrat  gostoval tudi v tujini, krajevno skupnost so za njim prevzemali 
številni podobno zagnani domačini in za razvoj kraja poskrbeli mlajši, morda bolj izobraženi. Pa vendar je v utripu 
našega vsakdanjika vtkano tudi veliko dela in idej pokojnega sokrajana Janeza Šraja. Zato naj mu bo ta droben zapis 
v trajen spomin tudi med člani Krajevne skupnosti in  Turističnega društva Radomlje.

 Združenje borcev za vrednote NOB Radomlje
Kot vsako leto smo tudi to začeli s spominsko 
slovesnostjo 7. januarja na Rudniku ob 72. obletnici 
smrti tridesetih borcev in aktivistov OF. Letos je 
spominsko slovesnost organiziralo naše Združenje 
borcev za vrednote NOB Domžale, Krajevna 
organizacija ZB NOB Slavka Šlandra, v letu 2018 
pa je spet na vrsti občina Kamnik.
25. februarja smo se udeležili spominske slovesnosti 
na Oklem ob 73. obletnici smrti 72 borcev Kamniško-
zasavskega odreda. Kar precej nas je na Oklo prišlo 
peš iz Domžal.
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, ob 
76. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda, je bila tudi letos 27. aprila 
na Žejah. Dvorana Doma krajanov na Žejah je bila 
nabito polna. V četrtek, 27. julija, smo se zbrali pred 
spomenikom v Kriškarjevih smrekcah na spominski 
slovesnosti ob 76. obletnici odhoda prvih borcev 
proti nacističnim okupatorjem v partizane. S 
partizanskimi pesmimi so nastopili člani Moškega 
pevskega zbora Radomlje, recitirali sta Zlatka Levstek 
in Janka Jerman, slavnostni govornik pa je bil Igor 
Lipovšek, ki je zelo zanimivo osvetlil širše dogajanje 
v letih pred napadom sil Osi na Jugoslavijo.
5. avgusta smo se udeležili spominske slovesnosti 

v Hrastovcu ob 76. obletnici spopada Radomeljske 
čete z Nemci. 28. oktobra, smo se na Golčaju 
poklonili spominu na borce Radomeljske čete, ki so 
zaradi izdaje pred 76. leti padli v boju s sovražnikovo 
premočjo na tem kraju, ko so bili na poti v Posavje, 
da bi pomagali preprečiti nemško izseljevanje 
Slovencev iz obmejnega pasu ob meji s Hrvaško.
31. oktobra smo se s kratko slovesnostjo ob 
grobišču padlih borcev in žrtev okupatorjevega 
nasilja na pokopališču v Radomljah poklonili 
spominu tistih, ki so v letih od 1941 do 1945 izgubili 
življenje zato, ker so se z orožjem uprli okupatorju, 
ali so sami ali njihovi svojci ta upor podpirali. Borili 
so se za to, da mi živimo na svoji zemlji in smemo 
govoriti slovensko. Ne pozabimo in ohranimo vsaj 
to pridobitev njihove požrtvovalnosti, če smo že 
povsem zanemarili njihove sanje o boljšem, lepšem 
in bolj pravičnem svetu. Nastopili so člani Moškega 
pevskega zbora Radomlje, učenca Osnovne šole 
Preserje pri Radomljah Matej in Nuša, recitatorki 
Zlatka Levstek in Janka Jerman  ter pevka  Silva 
Kosec.
Vsem krajanom in krajankam želim veselo 
praznovanje ter obilo zdravja, sreče in veselja v 
novem letu 2018.                                     Peter Jerman
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Kultura je pomemben del našega vsakdana in sem 
spada tudi  oblačilna dediščina, ki je kljub naši 
majhnosti silno pestra in raznolika in je v preteklosti 
vplivala na različna dogajanja v kulturi oblačenja, 
folklori, gledališču in raznih drugih vejah umetnosti. 

Oblačila so se razlikovala po pokrajinah, po krajih, 
po premožnosti ljudi in še po marsičem. Do druge 
polovice 19. stoletja  so bili pri nas  v rabi trije stili 
oblačenja: alpski , primorski in panonski. Del te 
oblačilne dediščine, ki se je ohranila do danes, 
je tudi narodna noša , ki pa se žal spreminja. Na 
razstavi »Prišla je na kant, a je nosila gosposki  
gvant«,  sem marca letos v KD Radomlje želela 
pokazati posebno žensko oblačilo KOČEMAJKO, 
ki je v začetku predstavljala domače delovno 
oblačilo kmetic in preprostih žena. Narejena je bila 
iz  domačega  platna, raševine in sukna. To je bila 
jopa, navadno podložena, oprijetega kroja, ki se je 
v pasu zvončasto razširila. Rokavi so bili zelo ozki in 
v ramenskem delu nabrani. Do druge polovice 19. 
stoletja so se zelo razlikovale od podobnih oblačil, ki 
so jih nosile meščanke. Po tem pa so se tudi kmečke 
žene začele zgledovati po njih in šivilje so pričele 
izdelovati kočemajke iz boljših materialov, ter jih 
krasile z čipkami, trakovi in drobnimi kamenčki. Na 
razstavi je bilo na ogled kar nekaj primerov iz tega 
obdobja, prelepi izdelki in lepo ohranjeni, ter vsi iz 
kmečkega okolja.

Drugi del razstave je bil namenjen   židanim rutam,  
nosile  so jih predvsem starejše žene, ki so jih 
znale pod brado zavezati na poseben način. Niso 
bile svilene, temveč iz viskoze, tkane iz dveh niti 

v prelepih žakard vzorcih.  Ruta je bila lahko tudi 
darilo, ki je pomenilo snubitev. Kupovali so jih na 
sejmih, ali pa so jih prodajali krošnjarji.

Tretji del razstave je bil likovno obarvan. Stene 
razstavišča Kodrove dvorane  so krasile slike slikarja 
Antona Rojca, rojenega 1892 na Hudem. V šolo 
je hodil v Radomlje, večji del svojega življenja pa 
je preživel v Kamniku. Po poklicu je bil mizar in 
rezbar, ter slikar samouk. Izdeloval je okvirje za 
cerkvene potrebe, obnavljal oltarje in restavriral 
slike. Nadvse  rad je slikal kamniške vedute in 
pokrajino. Razstavljena oblačila in slike so dale 
prostoru posebno žlahtnost in razstava je bila lep 
prispevek k prazniku žena. Posebej moram omeniti, 
da imajo v Krašnji  muzejsko hišo, kjer gospa Vera 
Beguš skrbno varuje in neguje ne samo oblačila 
temveč tudi različne stare predmete, ki jih ji v 
varstvo prinesejo domačini. Velik del razstavljenih 
eksponatov je bil prav od tam, za kar se ji lepo 
zahvaljujem. Tudi v Menačnikovi domačiji so mi za 
razstavo priskočili na pomoč, kajti tudi oni  imajo 
lepo zbirko starih oblačil.
Ob Dnevu narodnih noš v Kamniku smo razstavo 
prenesli v Dikino galerijo, kjer je bilo zanimanje silno 
veliko. Mnogi  starejši obiskovalci so se spomnili 
svojih prednikov in njihovih oblačil, mlajši pa so 
primerjali obleke z današnjo modo.

Drugo leto bom poskusila pripraviti razstavo o 
spodnjem perilu, ki so ga nosile naše babice. Če 
najdete  doma kaj primernega, pokličite, vse seveda 
vrnem!
Veronika Pogačar

 Kočemajka
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 Radomeljski likovniki delovno v letu 2017
Likovno društvo Senožeti, ki je vstopilo v 16. leto 
svojega delovanja, ostaja aktivno in delovno, kot 
je že vsa leta svojega obstoja. Trenutno nas je 32 
aktivnih članov, ki se srečujemo enkrat tedensko 
po tri šolske ure, redno  preko celega leta.  
Že vsa leta delamo pod vodstvom akad. slikarja 
Janeza Zalaznika in, kot smo že večkrat poudarili, 
imamo svojo ‘šolo’ slikanja in risanja, kjer se člani 
preko likovne teorije in praktičnega dela v ateljeju 
seznanjamo s sodobnimi in tudi s preteklimi 
likovnimi obdobji.
Tako kot vsako leto smo tudi letos organizirali 
večdnevno poletno likovno kolonijo, kjer v naravi 
preverjamo pridobljena znanja. Tokrat smo že drugič 
doslej obiskali slikovito Lonjsko polje na Hrvaškem, 
v bližini Siska; letos smo imeli težjo nalogo, saj smo 
poleg slikanja v naravi proučevali tudi fotografijo 
in pomen le-te v prenašanju na platno.  Vsak od 
udeležencev je skušal s fotoaparatom zabeležiti 
značilnosti pokrajine in to potem likovno upodobiti 
na platnu ali na papirju. Zaščiteno področje 
Lonjskega polja je nudilo številne možnosti za 
raziskovanje, vse to pa smo skušali predstaviti tudi 
na razstavi v galeriji Dom Radomlje, ki smo jo odprli 
24. 11. 2017.
Sodelovali smo tudi v državnem  natečaju »Velika 
črta«, kjer je sodelovalo 15 naših članov, v končni 

člani našega društva smo na tem bienalnem 
tekmovanju vedno zelo uspešni; doslej so bile 
razpisane teme: Tudi črna je barva, Kolaž, Tekst 
v podobi, Parafraze v slikarstvu ter Geometrijska 
abstrakcija. Prav na vsakem od teh natečajev se je v 
finalni izbor uvrstilo več naših likovnikov, za kar smo 
prejeli tudi posebna, zlata priznanja JSKD Ljubljana. 
Naše poslanstvo vidimo predvsem  v izobraževanju 
in podajanju osnovne likovne abecede, saj je znano, 
da smo Slovenci  na likovnem področju (zahvaljujoč 
slabemu šolskemu sistemu)  skoraj  nepismeni.
Kot pomemben dogodek v tem letu štejemo tudi 
pridobitev manjše likovne galerije v Kamniku, ki 
smo jo poimenovali po naši umrli kolegici Diki. 
Njeni najbližji sorodniki so namreč izrazili željo, da 
njena rojstna hiša v starem mestnem jedru Kamnika 
ostane za namen likovne dejavnosti. Poprosili so  
nas, če bi mi kot društvo poskrbeli, da se v tej stari 
meščanski hiši ohranja galerijska dejavnost, kar smo 
s pomočjo Kamniške občine tudi uresničili. Tako se 
sedaj redno vrstijo posamezne razstave in drugi 
kulturni dogodki, ki so bili doslej vsi lepo sprejeti in 
dobro obiskani. Obnovili smo tudi našo internetno 
stran ter dali poseben poudarek dogodkom v 
galeriji Dika.
To leto zaključujemo optimistično, ker se nam 
je pridružilo tudi nekaj novih, predvsem mladih
članov, ki bodo zagotovo naši dejavnosti vlili 
množico novih idej, predvsem pa optimizma.
Danica Šraj, predsednica društva

izbor so se uvrstile štiri članice: Nada Dimic, Ve-
ronika Židanek in Danica Šraj iz Radomelj ter Ela 
Moravec iz Trzina. To je bil že šesti državni razpis in 
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Naš sovaščan Igor Marolt iz vasi Hudo se je v letošnjem 
letu, ravno ob koncu šolskega leta, 24. junija, udeležil 
gorskega ultra maratona čez greben Velebita nad 
Jadranskim morjem. 

Tek samotnega volka, kot so ga poimenovali organizatorji, 
je bil izredno naporen. Ne toliko zaradi dolžine proge - 
80 kilometrov ter 4000 m višinske razlike, pač pa zaradi 
izjemne vročine, ki je že v dopoldanskem času dosegla 
30 stopinj, ter se samo še stopnjevala do 36 stopinj. Teren 
po katerem so ultramaratonci tekli, je bil kamnit, s slabo 
uhojenimi potmi, v nekaterih delih čisto zaraščenimi in 
skoraj nedostopnimi.

 Po lepi, neokrnjeni naravi, na kateri je srečal samo nekaj 
tam živečih živali in krav, ki so se prosto pasle po planini, 
je vročina še tistih nekaj izvirov vode čisto presahnila. 
Tekači so imeli velike težave in kar nekaj jih je zaradi 
premajhnih količin vode, ki so jo imeli s seboj, odstopilo. 
Igor je končno po sedemnajstih urah kot peti prišel na 
cilj, zelo utrujen a vesel, da mu je uspelo preteči enega 
najbolj napornih tekov, kar jih je tekel. Na cilju se je 
končno lahko odžejal s hladnim pivom.
V maju se je Igor udeležil športno-rekreativne prireditve 
24 ur Svetega Primoža in bil v kategoriji tekmovalci tretji. 
Vrh je osvojil 20 krat.
Alenka Kosmač Marolt

 Gorski ultra maraton VELEBIT 2017 

 Študijski krožek - s podstrešja v dnevno sobo
V Radomljah je letos prvič zaživel Študijski krožek, ki so 
ga poimenovali »S podstrešja v dnevno sobo«. Gre za 
majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, 
učijo in družijo radovedni ter s svojimi rezultati prispevajo 
k razvoju domačega okolja, projekt opisuje mentor Anton 
Urbanija. Vsebino, potek in zahtevnost učenja si izbirajo 
sami, rezultate pa potrdi le njihova uporaba, zato je za 
tovrstno dejavnost vse več zanimanja. 

Vsak študijski krožek ima svoje načine delovanja, v 
Radomljah so se odločili, da bodo zavržene predmete 
ponovno oživili in jih vrnili v vsakodnevno uporabo. 
Ti predmeti pa so resnično različni, smo spoznali na 
zaključnem srečanju skupine, kjer so ob kulturnem 
programu predstavili tudi svoje delo. Člani študijskega 
krožka, je ročno delo prava sprostitev za možgane, ki so 
skozi svoje delo obnovili 10 čudovitih predmetov. Vsak od 
udeležencev je namreč prinesel predmet, ki ga je obnovil. 
»To so predmeti, ki jih spominjajo na otroštvo, preteklost,« 
pravi mentor Anton Urbanija. Nekateri so si izbrali stol od 
pradeda, pa ogrodje lesene ure, pivnik, volovski jarem, 
kolovrat, kovček in nočno omarico. 

Skupina je bila zelo raznolika, najstarejši član Miha Velepec 
šteje kar 87 let. Projekt sicer sofinancira Ministrstvo za 
šolstvo in šport, Andragoški center, ki vodi in razvija 
projekt, pa skrbi tudi za usposabljanje vodij in mentorjev 
ter spremlja delovanja krožkov na terenu. V Sloveniji 
poteka več kot 300 tovrstnih krožkov. 

»Zahvala vsem, ki ste sodelovali pri projektu. Moram 
priznati, da so študijski krožki novost v naših krajih, zato 
si nisem predstavljal, kaj prinašajo. Presenetilo me je, 
da so brezplačni, da je način dela neformalen, a vse to 
doprinese k napredku in poživitvi kraja. V prihodnje upam, 
da bo tega še več, prav tako pa si želim, da se vključuje 
še več ljudi, ki se tako tudi povezujejo med seboj. V 
Radomljah je veliko društev, klubov, a ko se pojavi nekaj 
novega, to privabi tudi nove obiskovalce,« je na dogodku, 
na prvi razstavi 10. novembra letos, v Kodrovi dvorani 
Kulturnega doma, povedal predsednik Krajevne skupnosti 
Radomlje Metod Marčun. V kulturnem programu so 
nastopile tudi članice pevske skupine Panj iz Osnovne šole 
Preserje pri Radomljah ter Moški pevski zbor Radomlje.                                
Mateja Kegel Kozlevčar
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 Teniški klub Radomlje praznuje 25. obletnico
Leto 2017 je za Teniški klub Radomlje posebno leto. 
Praznujemo 25. obletnico ustanovitve in delovanja 
društva. Začetki igranja tenisa v Radomljah sicer 
segajo že v leto 1985, ko se je, na pobudo g. Metoda 
Klemenca, pričela gradnja prvih dveh teniških 
igrišč, ki sta otvoritev dočakali v letu 1987. Teniška 
sekcija je takrat delovala pod okriljem Športnega 
društva Radomlje. Prvi predsednik sekcije je bil g. 
Srečko Satler.

Leta 1992 je sledila ustanovitev samostojnega 
društva z imenom Teniški klub Radomlje. Prvi 
predsednik TK Radomlje je bil, žal že pokojni, g. Milan 
Trbižan, ki je klubu predsedoval vse do leta 2007. V 
obdobju od 2007 do 2009 je bil predsednik kluba 
g. Igor Škrjanc. Od leta 2009 pa klubu predseduje g. 
Franc Kaplja. Petindvajseto obletnico ustanovitve in 
delovanja društva smo obeležili s teniškim turnirjem 
dvojic in uradnim delom v mesecu maju. 

Osrednjemu dogodku so posebno noto dodali 
tudi predstavniki Teniške zveze Slovenije, Zavoda 
za šport Domžale in KS Radomlje. Teniški klub 
Radomlje je ob tej priložnosti dolgoletnemu članu, 
g. Janezu Šarcu, za njegov prispevek pri razvoju 
kluba, podelil naziv častnega člana.

Zelo uspešno leto je za našimi mladimi teniškimi
igralci, ki trenirajo pod okriljem Andreja Kraševca. 
Če izpostavimo le nekaj najbolj izstopajočih
rezultatov: 
Aljaž Jeran je na zimskem državnem prvenstvu do 

14 let osvojil drugo mesto. Med aprilom in julijem 
je zasedal celo prvo mesto na teniški lestvici fantov 
do 14 let. 
Ana Lanišek je v kategoriji deklic do 12 let na 
poletnem državnem prvenstvu zasedla 1. mesto, 
Maša Viriant pa 2. mesto. Ana je sezono zaključila 
na skupno 2. mestu.
Brina Šulin se je na poletnem državnem prvenstvu 
deklic do 14 let uvrstila v četrtfinale.

Lahko se pohvalimo, da se zaradi uspehov naših 
mladih teniških upov, TK Radomlje uvršča na 7. 
mesto med 82 teniškimi klubi v Sloveniji.

Leto 2017 predstavlja nov mejnik tudi v življenju 
našega člana in uspešnega teniškega igralca Aljaža 
Kaplje, ki svoj študij in teniško kariero nadaljuje v 
ZDA, na Jacksonville State University v Alabami.  

Z optimizmom zremo v prihodnost, zato vas vabimo, 
ljubitelje športa in narave, da se nam pridružite. 
Verjemite, ob športnih aktivnostih, v objemu 
čudovite narave ob reki Kamniški Bistrici, in v dobri 
družbi, vam nikoli ne bo dolgčas.

Šporni pozdrav, Teniški klub Radomlje

Marko Bolta
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V letu 2017 smo nadaljevali z bogatim kulturno-
umetniškim programom. Že takoj po novem 
letu smo izvedli štiri ponovitve priljubljenega 
muzikla Annie, ki pa se ga občinstvo, na naše 
veliko veselje, zlepa ni naveličalo. Vsebina sodi 
bolj v zimsko ozračje, zato smo se odločili, da ga 
ponovimo še jeseni. In ta odločitev je bila pravilna, 
saj ugotavljamo, da ni uspeh vedno samo številno 
občinstvo, ampak zadovoljstvo, ki ga opazimo na 
njihovih obrazih in čestitke, ki prihajajo z vseh strani 
Slovenije. Takrat vemo, da delamo dobro in delamo 
za ljudi, ki znajo prepoznati, ceniti in podpreti naš 
trud in prizadevanja po dobrih predstavah, ki jih v 
Sloveniji še ni bilo. Muzikal Annie je zagotovo tak 
projekt. 

Domača predstava Kaj je videl batler? je žanrsko 
povsem drugačna, kar pa ne pomeni, da se zato 
nismo odločili, da tudi te ne ponovimo. Situacijska 
komika, na mestih nekoliko kontroverzna, celo 
pohujšljiva, je bila mnogim že prvič zelo všeč in so 
se nasmejali do solz. In naš namen, da ponudimo 
ljudem različne oblike gledaliških umetnosti, je bil 
dosežen. Pri nas so gostovali tudi igralci iz KD Ribno 
s komedijo Opalo ima vsakdo rad, iz KD Visoko s 
predstavo Butelj za večerjo in sosednjega društva 
KD J. Gostič iz Homca s predstavo Kadar mačke 
ni doma. Tako smo poskrbeli za nasmejane konce 
tednov in ljudi izpred ekranov privabili v okrilje 
Kulturnega doma Radomlje, ki postaja vse bolj 
kulturno središče in osrednji družabni prostor v 
Radomljah. Seveda to, da se uskladi in pripravi vse 
te dogodke, ni ravno mačji kašelj. Zato se za ves 
trud in sodelovanje zahvaljujemo g. Marku Cerarju 

iz KS Radomlje, KS Radomlje in vsem društvom, 
ki delujejo v KD Radomlje ter PGD Radomlje za 
razumevanje in podporo pri koriščenju prostorov, 
organizaciji in zagotavljanju miru in reda. 
Kulturno društvo Mlin Radomlje je letos doživelo 
tudi nekaj organizacijskih sprememb, saj smo na 
Občnem zboru izglasovali novega predsednika 
društva, Nejca Lisjaka, ki ga bolj poznamo kot 
režiserja in igralca v muziklih, ter nov upravni odbor. 
KPZ Drouz smo zaželeli srečo, ker so se odločili za 
samostojno pot. Vse ostalo pa ostaja bolj ali manj 
enako. Idej imamo ogromno, ljudi za izvedbo je za 
silo dovolj, denarja pa pač vedno premalo. Kulturno 
društvo melje dalje še naprej. Zastavljamo si visoke 
cilje, prestavljamo meje in skušamo dokazati, da 
združujemo srčne, sposobne, ustvarjalne ljudi, ki jih 
druži ljubezen do gledališča in umetnosti.

Še naprej bomo z vami in takoj po novem letu smo 
pripravili spektakularni muzikal Pepelka z odlično 
zasedbo. Pepelko bo igrala vsem dobro poznana 
Tjaša Hrovat, njen princ pa bo tudi njen srčni 
izbranec Uroš Steklasa. Obljubljamo vam magično 
pravljico, ki je ne gre zamuditi.
Do takrat pa še tradicionalno Miklavževanje, ki je 
v največje veselje najmlajšim s predstavo domače 
avtorice Nine Mav Hrovat Jazbec in njegovo petje. 
V prihodnjem letu bodite z nami in spremljajte naše 
delo na facebooku Kulturno društvo Mlin Radomlje 
in Pepelka – muzikal.
Želimo vam miren in blagoslovljen božič, ponosen 
dan samostojnosti in enotnosti ter nasmejano, 
srečno in zdravo novo leto 2018! 
Nejc Lesjak

 Kulturno društvo Mlin Radomlje
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 Kulturno prosvetno društvo Drouz
Pevski zbor Drouz, ki si je ime nadel po ptici pevki 
“drozg”, je začel delovati konec leta 2011 pod 
okriljem Kulturnega društva Mlin Radomlje kot 
ženski zbor. V svoji tretji sezoni delovanja se je zbor 
razvil v mešano zasedbo, v letošnjem letu pa so 
pevci ustanovili svoje društvo, Kulturno prosvetno 
društvo  Drouz. 

Za sabo imajo že kar nekaj nastopov, med drugim so 
nastopili na 1. A Cappella tekmovanju LaCappella, 
na Sozvočenjih, božičnem sejmu v Postojnski jami, 
v muzikalih Moje pesmi, moje sanje in Annie, z 
večkratnimi ponovitvami v več sezonah. Nastopili 
so tudi v ljubljanski Kazinski dvorani in sodelovali 
z različnimi glasbenimi skupinami, kot so Vipavski 
tamburaši, Trobsi, MPZ Lek, klapa Sidro, Gorenjski 
okteto, z Evo Černe itn. Zbor vodi akademska 
glasbenica Uršula Jašovec.

V marcu je zbor nastopil na reviji pevskih zborov v 
Domžalah, v aprilu pa v Češminovem parku. Bili so 
povabljeni v Knežak, kjer je nekaj pevk pomagalo 
primorski kulturi povzdigniti krila. V maju se je zbor 
predstavil na odprti vaji v okviru Tedna ljubiteljske 
kulture in pa sodeloval na 5. vseslovenskem Dnevu 
ljubezni, kjer so skupaj s celotno Slovenijo zapeli 

vsem znano skladbo Dan ljubezni skupine Pepel in 
kri. Počitnice so začeli z nastopom v Ihanu z ubranim 
petjem ljudskih napevov, saj je zboru pomembno 
ohranjanje slovenske ljudske zapuščine. V začetku 
jeseni so se predstavili na Čarobnem dnevu v 
Volčjem Potoku, v oktobru pa so bili povabljeni tudi 
v Radovljico, kjer so tamkajšnjo publiko navdušili 
z otvoritvijo prvega letošnjega sklopa epskega 
programa. Novembra so nastopili v Kultu3000 v 
Ljubljani, povabljeni pa so bili tudi k sodelovanju 
pri koncertu pevskega zbora Staneta Habeta v 
Domžalah. V Brežicah, v glasbeni šoli so jih gostili 
domačini iz Brežic, kjer so se ravno tako predstavili 
s svojim epskim programom. 

Pri vseh teh koncertih jih na klavir spremlja mlada 
pianistka Teja Komar, kot presenečenje poslušalcem 
pa z njimi z ubranim glasom zapoje mladi sopranist 
Žan Penič. Pevci so se celo leto pridno pripravljali na 
svoj samostojni koncert, v sklopu epskih koncertov, 
ki bo 10.12.2017 v Kulturnem domu Radomlje 
ob 19.00 uri ob spremljavi vrhunskih akademskih 
glasbenikov, tako da nas čaka lep večer, ki ga ne 
smemo zamuditi.                                                          

BK
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Foto kino in video klub MAVRICA se je letos kot 
prvo med vsemi kulturnimi društvi na območju 
občine Domžale predstavilo v Knjižnici Domžale in 
sicer v 18. oktobra. Predstvitve društev so potekaje 
na pobudo in v organizaciji domžalske izpostave 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS (JSKD).

Člani Foto sekcije so se predstavili z razstavo 
fotografij, ki so jih posneli na letošnjem dogodku v 
Češminovem parku in ji dali naslov »Ples domžalskih 
maskot, vrtičkarjev in fotografov« ter s priložnostno  
improvizirano dokumentarno razstavo o mavriških 
klubskih dejavnostih »skozi čas«, o katerih je novinar 
nekoč zapisal, da mavrica v tem primeru pomeni 
»mavrico številnih aktivnosti in dejavnosti«.

V filmskem sporedu predstavitve so člani  VIDEO 
sekcije  številnim gledalcem zavrteli niz igranih in 
dokumentarnih filmov iz arhivov prejšnje filmske in 
sedanje video  sekcije kluba Mavrica.

Nekaj zanimivih podatkov o MAVRICI, o njenem 
nastanku in delovanju, je prisotnim nanizal član Igor 
Lipovšek,  izvajalce predstavitve in številne gledalce  
pa je v imenu organizatorja, območne izpostave 
JSKD, pozdravil vodja Matej Primožič.

Člani kluba Mavrica smo se v petdesetletnem 
delovanju neštetokrat predstavili kulturni javnosti 
doma, pa tudi po svetu, saj so naše fotografije bile 
sprejete in so visele na razstavah po svetu, tudi  na 
Kitajskem, sodelovali smo s fotografi Tokijskega 
društva ARK EN CIEL (Mavrica),  v okviru  kulturnega 
sodelovanja  mesta  Kamnik z mestom Ennigerloh, 

mesta ob Renu  v Severni Nemčiji, smo  postavili in 
odprli tri razstave in na njih predstavili naše kraje 
in ljudi  (Med  pastirji  na Veliki planini,  razstavo 
o Kamniku in okolici, itd.), ter jim zavrteli nekaj 
filmov o zanimivostih naših krajev (Sveti Primož 
in pomlad),itd. Doma pa smo v razstaviščih v 
Radomljah, Domžalah, Kamniku, Radovljici, itd. v  50 
letih postavili vsaj 200 razstav. 

Poglejmo še »bero« letošnjega leta: 
9. januarja  smo v Knjižnici Domžale odprli razstavo 
z naslovom »SPOZNAJMO SE, PRAZNUJMO 
SKUPAJ (utrinki s praznovanja občinskega praznika 
v   Češminovem parku).

30. januarja v kulturnem domu v Radomljah 
samostojna razstava člana, dipl. ing. Milana Jazbeca 
GRADNJA (o gradnji plinovoda od Trojan do Vodic)
15. maja v Kulturnem domu v Radomljah samostojna 
razstava člana Petra Rojca  z naslovom VRT, KI 
POČIVA (pred tem je bila ista razstava odprta v 
razstavnih prostorih Arboretuma v Volčjem potoku).

11. aprila smo z razstavo BOGASTVO DEDIŠČINE 
gostovali v razstavišču – rojstni hiši Jakoba Aljaža v 
Zavrhu pod Šmarno Goro. Odprta je bila do konca 
aprila.

25. septembra smo v Kulturnem domu v Radomljah 
odprli razstavo z naslovom VRTIJO,VRTIJO SE 
MLINSKA KOLESA… S svojimi deli je sodelovalo 22 
članov in mladih članov Počitniškega Foto krožka 
Mavrice.
Janez Kosmač

 Foto kino in video klub Mavrica - 50 let
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 Vedno dejavni radioamaterji
Volje nam pa, radomeljskim radioamaterjem res ne 
zmanjka. Zagon, s katerim izvajamo svojo dejavnost 
na področju amaterskega radio-goniometriranja, 
lova na lisico, kjer je vsaj eden od naših članov 
vedno v vrhu na državnem nivoju in po pravilu zelo 
uspešen na evropskih in svetovnih prvenstvih, kot 
tudi na konstruktorskem področju, kar ne ugasne.
 
Prav konstruktorske rešitve pri gradnji novih anten 
so pripomogle k temu, da smo bili v letošnjem 
letu v svetovnih kratkovalovnih tekmovanjih še 
uspešnejši v primerjavi s preteklimi leti. Po lastni 
ideji zgrajena unikatna antena s hitrim preklopom 
za vse smeri sveta za eno od nižjih frekvenčnih 
območij, kjer oddajno-sprejemni elementi dosegajo 
gigantske velikosti, postavljena na Zgornji Slivni, 
je pripomogla radioamaterjema Vitu, S56M in 
Robertu, S57AW,  pri osvojitvah kar dveh svetovnih 
rekordov v enem od največjih svetovnih tekmovanj 
odprtega tipa. Objava članka o konstrukciji antene 
je v radioamaterski javnosti požela lep odmev. Pa 
ne spimo na stari slavi. Za letošnje novembrsko 
svetovno prvenstvo smo testno pripravili anteno, ki 
je razpeta nad kar ½ ha velikem travniku. Nasploh 
imamo v teku kar nekaj projektov.

Obnova in nadgradnja antenskih sistemov v 
Radomljah je radioamaterju Ivu, S57AL, ki se tudi 
sicer praviloma uvršča med najboljših 10 na svetu v 
eni od najtežjih kategorij,  na oktobrskem svetovnem 
prvenstvu pripomogla k uvrstitvi tik pod svetovnim 
vrhom. Preizkušnja zadnjega novembrskega 
vikenda je bila za svetovno elito novo presenečenje. 
Naša znanja in konstruktorske sposobnosti pa niso 
le namen sama sebi. V enem od prejšnjih glasil 
smo opisali, da je radioamaterstvo ljubiteljsko, 
nepoklicno ukvarjanje z radio-tehniko iz osebnih 
potreb in brez pridobitniških namenov. In vendar 
je ta hobi za nekatere od nas postal način življenja 
in vplival tudi na del naše poklicne poti. Znanja, 
pridobljena na radioamaterski poti so Vitu, S56M, v 
mirovni operaciji na Kosovu v letih 2005 in 2006, kjer 
je vodil projekt vzpostavitve  sistema kratkovalovnih 
zvez za potrebe kosovske mejne policije, prišla še 
kako prav. Tudi Robertu, S57AW, ki v letošnjem letu 
s svojimi znanji pomaga pri izgradnji podobnega 
sistema za potrebe tunizijske nacionalne garde, 
ki v Ministrstvu za notranje zadeve Tunisa skrbi za 
varovanje meje in morskega prometa. Še kako 
pomembno je delo za pomoč pri preprečevanju

kriminala in aktualnih ilegalnih migracij. Tudi zato se 
radomeljski radioamaterji lahko malo pohvalimo, 
da smo z znanji, pridobljenimi v društvu, prispevali 
svoj kamenček za varnost v svetu.

In krajevno. Kadar klasične komunikacije odpovejo, 
ko gre kaj narobe, smo tu, na razpolago. Starejši se 
boste še spomnili, da so bile radioamaterske zveze 
edina komunikacija v času potresa v Skopju, na 
žalost tudi v času vojne na območju bivših republik 
Jugoslavije. Prve informacije o nesreči v Černobilu 
je posredoval radioamater, v orkanu Katarina so 
pomoč nudili radioamaterji. V času žledoloma pred 
nekaj leti, je bilo kar nekaj območij, kjer smo lahko 
edino radioamaterji zagotovili komunikacijo. Si takih 
primerov želimo čim manj. Smo pa pripravljeni, 
sistem je postavljen. Preko občine se vključujemo v 
sistem Civilne zaščite, preko Zveze radioamaterjev 
Slovenije v Amatersko radijsko omrežje za nevarnost 
(ARON) in preko Mednarodne zveze radioamaterjev 
v sistem GAREC - Globalni sistem ARON.

Za zaključek. Tudi redne klubske zaveze smo letos 
izpolnili. Organizirali in izpeljali smo tradicionalni 
»Lov na lisico« v Komendi, 19. leto zapored skupaj 
s prijatelji iz Moravč izvedli akcijo osveščanja o 
nevarnosti sladkorne bolezni ob 14. novembru, 
Svetovnem dnevu diabetesa, udeležili smo 
se srečanj Zveze radioamaterjev Slovenije in 
Slovenskega tekmovalnega kluba. In še mnogo 
tega.

Vitomir Kregar (S56M) in Ivo Jereb (S57AL)

APRIL 2017 LETNIK 49 4,10 EUR
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OBRAMBA

OBVEŠČEVALNI APARAT ISIS
»Tisti, ki zavezujejo in odvezujejo: Emni …«

MED MITOM IN RESNIČNOSTJO
Horten Ho229
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OBRAMBA
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OBRAMBA

AMERIŠKA »MATI«  IN RUSKI »OČE«  VSEH BOMB

SAVSKA OBRAMBNA LINIJA - pozabljena zgodba 1. svetovne vojne

REVIJA

OBRAMBA
www.obramba.com

Na voljo v vseh bolje založenih kioskih in benciskih servisih
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Želimo vam veliko veselja in uspeha pri reševanju 
nove, skandinavske nagradne križanke. Rešitve  
pošljite najkasneje do 31. januarja 2018 na naslov: 
TD Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje 
s pripisom – Nagradna križanka. Ne pozabite 
pripisati svojega naslova!

Komisija TD bo izžrebala tri reševalce, ki bodo za 
pravilno rešitev prejeli knjigo: 
Vojne fotografije 1941-1945 – partizanske enote. 
Knjige jim bo podarila založba Defensor d.o.o. Če 
želite, lahko knjigo naročite na spletni strani: 
www.obramba.com

Rešitev nagradne križanke št. 31
Navpično: 1. jajce, 2. jesen, 3. ono, 4. Tonček, 5. ja, 
7. kesanje, 8. zid, 10. mat, 12. maj, 14. elan, 15. Nina, 
16. Kasa, 17. torek, 18. arija, 21. GO, 24. sad.

Komisija TD Radomlje je iz prispelih rešitev
nagradne križanke št. 31 izžrebala tri reševalce:
1.  Cerar Ivanka, Škrjančevo 17, 1235 Radomlje
2.  Polda Škrjanc, Prečna ul. 7, 1235 Radomlje
3.  Jože Dvornik, Prešernova 75, 1235 Radomlje

Nagrajencem čestitamo! Knjižne nagrade bodo 
prejeli na dom.

Vsem reševalcem naših križank želimo 
veselje in srečo v letu, ki prihaja!
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 Imate morda glivično okužbo?
Najpogostejša glivična okužba je okužba nog, ki se 
imenuje Tinea Pedis ali atletsko stopalo. Okužimo se v 
savnah, tuših, kopališčih, športnih objektih, oziroma na 
mestih, kjer ljudje z glivično okužbo puščajo spore.

Običajno prve spremembe opazimo na koži med prsti. 
Začetno luščenje kože napreduje v nastanek drobnih 
mehurčkov in razpok. Širjenje okužbe spremlja rdeča 
koža. Prisotni sta srbečica, lahko tudi bolečina. Bakterijska 
okužba se pogosto pridruži osnovni glivični okužbi.
 V kolikor se okužba pojavi na nohtih, govorimo o 
onihomikozi. Običajno je prizadet en noht, kasneje 
pa se okužba preseli tudi na sosednje. Te neprijetnosti 
zdravimo  z lokalnimi antimikotiki. 
V kolikor je pri okužbi več kot polovica nohta zadebeljena 
za več kot 3 mm, oziroma je prizadeta večina nohtov 
na roki ali nogi, je potrebno zdravljenje z sistemskim 
antimikotikom v tabletah, ki jih predpiše vaš zdravnik. 
Za manj obsežne okužbe pa vam v lekarni svetujemo 
ustrezna zdravila brez recepta.
Sami si preventivno pomagamo z ustrezno higieno nog 
tako, da poskrbimo za suha, čista stopala. Nogavice naj 
bodo bombažne in jih peremo na višjih temperaturah. 
V obutev namestimo tanke vložke, ki  jih pogosto 
zamenjujemo. S tem glivicam ne bomo nudili ugodnih 
pogojev za razmnoževanje.
Po podatkih evropske študije se glivice različno hitro 

širijo – najugodnejši klimatski pogoj za razvoj glivic je 
vlažna klima s temperatura pod 35°C. Tudi Slovenija sodi 
v državo z ugodnimi razmerami.

V lekarni se za zdravljenje glivičnih okužb kože in 
nohtov najpogosteje svetuje lak za nohte z zdravilno 
učinkovino ciklopiroks, saj ta dobro prodira skozi keratin 
v nohtu. Zdravilo po določenem času doseže fungicidno 
koncentracijo na mestu okužbe, zato pride do nepovratne 
vezave učinkovine na celično steno gliv, kar prepreči 
njihovo normalno dihalno verigo in glive ne preživijo. 
Mazilo z učinkovino terbinafin  deluje tako, da vpliva 
na zgodnjo fazo biosinteze glivičnega sterola, zaradi 
česar gliva odmre. Ta zdravilna učinkovina ne vpliva na 
presnovo hormonov ali drugih zdravil, ki jih morebiti 
bolniki uporabljajo za zdravljenje drugih bolezni, kajti 
delovanje ni povezano s sistemom citokrom P-450. 
Seveda imamo v Lekarni Radomlje na voljo še veliko 
drugih proti glivičnih  pripravkov, ki vam jih bomo 
svetovali glede na vrsto in obseg vaše okužbe.
Ne odlašajte s pričetkom zdravljenja. Okužba se hitro 
širi in se nikoli ne pozdravi sama od sebe. Zdravljenje 
nohtov na rokah traja približno 6 mesecev, na nogah pa 
9 do 12 mesecev. Ker pozitivne spremembe zdravljenja 
običajno niso takoj vidne, mnogi niso dovolj vztrajni pri 
odpravljanju te neprijetnosti.
Irena Pirnat, mag.farm., Lekarna Radomlje

 Dežurni lekarni od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017:
 Lekarna Kamnik sob, ned in prazniki 17.00 - 20.00
 Lekarna Domžale ned in prazniki 09.00 - 12.00

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

»Konec leta je čas zaobljub, 
povezanih z bolj zdravim 
načinom življenja. Naj vam 
jih pomagamo izpolniti tudi 
v prihajajočem novem letu: 
srečno 2018!«

 Klavdija Grum, mag. farm., Lekarna Radomlje
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Leto 2017 je bilo v našem klubu jubilejno. Praznovali 
smo petletnico obstoja kluba, izvolili novega/starega 
predsednika, deklice in dekleta pa so nas ponovno 
razveseljevala z lepimi predstavami na igriščih.

Vse se je začelo že v mesecu januarju, ko smo postavljali 
temelje za spomladanski del sezone v tekmovalnem in 
organizacijskem smislu, saj se je bližalo novo petletno 
obdobje. Tekom sezone 2017/18 se nam je pridružilo 
veliko deklic, ki vadijo na krožkih, klubske igralke so nas 
zelo dobro zastopale v tekmovanjih pod okriljem naše 
nogometne organizacije, imeli pa smo tudi zavidanja 
vredno število reprezentantk. Organizirali smo igralne in 
festivalne dneve, kjer smo izvajali promocijske aktivnosti 
v sklopu dekliškega in ženskega nogometa, omenjene 
aktivnosti pa so bile zelo dobro obiskane in to samo 
dokazuje, da je zanimanje za ženski nogomet pri nas še 
vedno izjemno. 
Pomlad 2017 je ponovno prinesla nekaj izjemnih uspehov. 
Tekmovalno so vse naše ekipe in selekcije tvorile sam 
vrh slovenskega dekliškega in ženskega nogometa, 
imeli pa smo tudi reprezentantke v vseh slovenskih 
reprezentančnih selekcijah, ki so skupaj s soigralkami 
več kot uspešno zastopale barve naše države. V klubu 
namenjamo veliko pozornosti tudi organizacijskemu 
področju. Ponovno smo gostili turnir UKI Cup, ki je bil prvič 
organiziran v dveh dnevih, saj je bilo število prijavljenih 
ekip tolikšno, da je bilo potrebno enodnevni turnir 
podaljšati za en dan. Dva tekmovalna dneva, 33 moštev iz 
14-ih klubov, več kot 350 igralk, 107 odigranih srečanj in 
347 doseženih zadetkov - to je le delež celotnega turnirja. 
Ob vseh pohvalah in lepih gestah gostujočih ekip lahko 
zatrdimo, da je bil turnir odlična promocija ženskega 
nogometa tako v Sloveniji kot izven naših meja.
V klubu veliko pozornosti namenjamo strokovnemu 
izobraževanju trenerskih kadrov in tako so se naše 
trenerke in trenerji izobraževali na različnih področjih. Da 
je naša družina vse večja, kažejo tudi podatki, da imamo 
v ŽNK Radomlje kar sedem glavnih trenerk/trenerjev in 

šest pomočnikov.

Impresivna prva polovica sezone 2017/18
S sezono 2017/18 smo v svoje vrste pripeljali nekaj novih 
obrazov. Pridružil se nam je športni direktor Marko Kous 
in novi trener deklic U17, dobri znanec radomeljskega 
nogometa, Gregor Mohar.
Z novima trenerjema se je klubu pridružilo tudi lepo število 
perspektivnih mladih igralk, ki so svoje znanje dokazovale 
skozi jesenski del na zelenicah. In bilo je kaj videti. Čeprav 
v mlajših selekcijah rezultati niso v ospredju, velja omeniti, 
da se naše najmlajše deklice do 9 in do 11 let odlično 
merijo v ligah s fanti, ekipi deklic do 13 in do 15 let sta 
končali jesenski del brez poraza in na vrhu lestvic. Ekipa 
deklet do 17 let je morala enkrat samkrat priznati premoč 
in po polovici sezone zaseda 2. mesto v državi, članice 
pa so presenetile celotno nogometno javnost in po 
zmagi proti državnim prvakinjam ter odigrani polovici 
sezone vodijo na prvenstveni lestvici, poleg tega pa so 
se zanesljivo uvrstile tudi v polfinale pokala Slovenije. Tu 
je še rekreativna ekipa, ki prav tako zelo uspešno zastopa 
radomeljske barve v rekreativni ligi.
ŽNK Radomlje ima v svojih vrstah tudi zavidljivo število 
reprezentantk, več kot 17 jih je v drugi polovici leta 2017 
zastopalo slovenske barve v kvalifikacijah za evropska in 
svetovna prvenstva. Reprezentancama deklet do 17 in 
do 19 let se je drugo leto zapored uspelo uvrstiti v Elitni 
del kvalifikacij za EP, ženska članska reprezentanca pa po 
pričakovanjih nastopa v težki kvalifikacijski skupini za SP 
2019.

Naj ob tej priložnosti vsem bralcem, obiskovalcem, 
navijačem, igralkam, staršem in ostalim, povezanim 
z našim klubom, zaželimo zdravo, uspešno, srečno in 
radosti polno leto 2018.

VSI ZA ŠAMPIONKE RUMENE!!! 

Uroš Juračič

 ŽNK Radomlje: Petletnica delovanja kluba
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plošče za mokre prostore okrasni profili ogrevanje / hlajenje strešna okna

Ponujamo rešitve za gradnje in adaptacije...

podstrešne stopnice

zvočna izolacija

Vesel Božič 
in srečno v novem 

letu 2018!

Že več kot 25 let z vami


