10 TEMA MESECA
DOMŽALSKA
GARAŽNA HIŠA

8 VELIKI INTERVJU
RENATA KOSEC IN JANA MIKLAVČIČ,
PODŽUPANJI OBČINE DOMŽALE

11 PORTRET
IGOR KUZMIČ, PREJEMNIK
SREBRNEGA PRIZNANJA OBČINE
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Ureditev SPB-1 v
javnem interesu
vseh krajanov
Sredi junija je v
Domžalah potekalo
srečanje predstavnikov
in lastnikov objekta
SPB-1 s predstavniki
svetniških skupin
Občinskega sveta
Občine Domžale, ki so
se povabilu odzvale.
Prišli so predstavniki svetniških
skupin ter ponovno predstavili
možnosti in priložnosti, predvsem
pa svoje poglede na realizacijo sanacije največjega objekta v občini
Domžale. »Objekt je potreben obnove, pasaža je v stanju, ko je nujno
treba obnoviti hidroizolacijo in preplastitev, kar pa predstavlja strošek
več kot 1,2 milijona evrov,” opozarjajo predstavniki stanovalcev. Zavzemajo se za vzpostavitev javno
zasebnega partnerstva z občino,
kar bi po njihovem mnenju lahko
olajšalo samo sanacijo. Čeprav je
občina predlagala prenos lastništva pasaže na Občino Domžale,
pa je predlog za prebivalce sporen,
saj zahteva 100-odstotno soglasje,
kar ocenjujejo, da je v praksi neizvedljivo. Več pa v prihodnji številki glasila Slamnik.

Foto: Vido Repanšek

Ob 125-letnici PGD Dob tudi
nova enota vrtca

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 31. julija 2015.
Rok za oddajo prispevkov je v
četrtek, 16. julija 2015, do 12. ure.

V letošnjem letu Prostovoljno gasilsko društvo Dob praznuje 125-letnico obstoja, zato je bil junij v
Krajevni skupnosti Dob še posebej slovesen.

O

Pri vsakem prispevku mora biti
jasno razvidno, kdo je avtor
prispevka, podpis fotografa in
komentar k fotografiji.
Prispevke lahko v času uradnih ur
oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih
ur v nabiralniku na stavbi ali na
naš e-naslov.

b tej priložnosti so v Domu
krajanov Dob in v gasilskem domu odprli tudi
šesto enoto vrtca Urša
– enoto Pikapolonica, ki bo v svoje
prostore lahko sprejela 52 predšolskih
otrok. Kot pravijo v Dobu, je z odprtjem Pikapolonice Krajevna skupnost
Dob po dolgih letih pridobila organizirano varstvo za predšolske otroke.
Na odprtju je za dobro razpoloženje

številnih obiskovalcev poskrbela
Godba Domžale, nato pa s svojim nagovorom župan Občine Domžale Toni
Dragar, ki je poudaril pomen novega
objekta, na kratko predstavil pot do
nove pridobitve in zaželel vsem, tako
vrtcu kot uporabnikom gasilskega
doma in doma krajanov, veliko prijetnih trenutkov. Praznovanje 125-letnice gasilske enote v Dobu so obeležili
tudi z gasilsko-reševalno vajo, v kateri

so pokazali svojo pripravljenost v primeru požara na stanovanjsko-poslovnem objektu trgovine Tuš, pošte in
Krajevne skupnosti Dob. Z uspešnim
posredovanjem in sodelovanjem drugih gasilskih društev so pokazali, da
so dejansko strokovno usposobljeni
in opremljeni za najzahtevnejše posege. Visoki jubilej so zaokrožili s slovesno akademijo, ki ji je sledil blagoslov
doma, vrtca in vozila. »Želim vam, da

se boste v gasilskem domu in domu
krajanov Dob počutili dobro, in verjamem, da bodo prostori živeli z vrednotami, na katere v današnjih časih enostavno pozabimo in jih zanemarjamo.
Prijateljstvo, zaupanje, povezovanje,
nesebičnost in skrb za ljudi so vrednote, na katere vi – drage gasilke in gasilci – niste in ne boste nikoli pozabili,«
je v slovesnem nagovoru dejala podžupanja Renata Kosec. 
›2
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KULTURA
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3. slamnikarski sejem

Tatjana Regent

Kino v parku

Jana Strahinič,
atletinja in maratonka

Terapevtski učinek malih
živali na starostnike

Slamnikarski muzej, Kulturni dom
Franca Bernika Domžale in Občina
Domžale so v soboto, 13. junija 2015,
pripravili že 3. tradicionalni slamnikarski sejem, ki je vso soboto s stojnicami,
kulturnim programom in vodenimi
ogledi slamnikarskega muzeja privabljal obiskovalce od blizu in daleč.
Zadovoljni so bili prav vsi prodajalci slamnikov, zato se ne čudite, če
bodo ob vročem vremenu glave Domžalčanov in Domžalčank pred vročino
zavarovane s pravimi domžalskimi
slamniki. 
›4

Ženska, ki ve, da življenje ni praznik, z
obema nogama trdno stoji na realnih
tleh. “Ni pomembno, kolikokrat padeš,
važno je, da se znaš pobrati in poskusiti znova”, je njeno vodilo. Ostaja zvesta sama sebi. Počasi, a vztrajno sledi
svojim sanjam. V življenju je prišla
do spoznanja, da lahko doseže vse in
še več, če si to močno želi, kajti le tedaj so tudi vse njene misli in dejanja
usmerjene na končni cilj. Spoznajte
njeno zgodbo.

Mestni kino Domžale se ob koncu sezone tradicionalno preseli na prosto
v Češminov park v Domžalah, kjer bo
letos že tretjič potekal Kino v parku.
Prve tri vikende v mesecu juliju se bo
na travniku pred paviljonom v Češminovem parku zvrstilo devet večernih
filmskih projekcij, ki bodo letos prvič brezplačne. Na ta način bogatimo
poletno dogajanje v Domžalah, kjer
je Kino v parku – s širokim izborom
filmskih naslovov – zagotovo eden od
osrednjih dogodkov.

› 30

Atletinja in maratonka Jana Strahinič
je ena tistih športnic, ki ji leta predstavljajo izzive in vse prej kot ovire.
Čeprav se je z atletiko začela ukvarjati
relativno pozno, žanje uspeh za uspehom ne le v domačem okolju, pač pa
tudi v mednarodnem. Med njenimi
največjimi uspehi so bronasta medalja na evropskem veteranskem prvenstvu leta 2010, je petkratna zmagovalka balkanskih prvenstev in večkratna
slovenska državna prvakinja v svoji
kategoriji.

› 31

Obiskali smo domžalski Dom upokojencev in spoznali, da spada med tiste
tovrstne ustanove, ki za udobje in dobro počutje svojih stanovalcev poskrbijo na najrazličnejše načine. Tudi s
tem, da so pri njih male živali dobrodošle. Tako je šestletni kuža Jimmy
že nekaj časa zaščitni znak doma. Za
povrh, kot potrjuje tudi direktorica
Doma upokojencev mag. Nataša Zalokar, ima kosmatinec na stanovalce
resnično terapevtski učinek.

› 15

V skladu z Odlokom o javnem
glasilu Občine Domžale Slamnik
nenaročeni prispevki ne bodo
honorirani, končno odločitev o
objavi prispevkov in njihovi dolžini pa sprejema uredništvo. Za vsa
vprašanja smo vam na voljo na:
urednistvo.slamnik@gmail.com



› 40
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aktualno
Drage bralke,
dragi bralci,
pozdravljeni v poletnih mesecih,
ko bo marsikatero Domžalčanko
in Domžalčana pred soncem ščitil
nov slamnik. Namreč, v Domžale se
vračajo slamniki …Vsaj tako je bilo
videti na tretjem slamnikarskem
sejmu, ki je bil drugo soboto v juniju
v Slamnikarskem parku ob stavbi
Občini Domžale.
Prostovoljno gasilsko društvo
Dob je v letošnjem letu praznovalo
125. rojstni dan. Ob tej priložnosti so
znotraj Doma krajanov Dob in gasilskega doma odprli tudi šesto enoto
vrtca Urša – enoto Pikapolonica, ki
bo v svoje prostore lahko sprejela 52
predšolskih otrok. Poleg slovesne
akademije so praznovanje 125-letnice gasilske enote v Dobu obeležili še
z gasilsko-reševalno vajo, v kateri
so pokazali svojo pripravljenost v
primeru požara. Konec maja je potekala tudi občinska zaščitno-reševalna vaja Domžale 2015, ki je bila
izvedena z namenom, da se preizkusi sistem aktiviranja, mobilizacijska
pripravljenost in usposobljenost
izvajalcev zaščite, reševanja in
pomoči v občini Domžale. Na vaji so
vsi sodelujoči znova pokazali, da so
dobro usposobljeni, pripravljeni in
opremljeni, poleg tega pa med seboj
tudi dobro sodelujejo, je po koncu
reševalno vajo ocenil župan Toni
Dragar. Utrinke z odprtja Doma krajanov Dob, Slamnikarskega sejma in
občinske zaščitno-reševalne vaje si
lahko ogledate v rubriki Aktualno.
Z avgustom naj bi začela obratovati novo zgrajena garažna hiša v
Domžalah, ki v javnosti sproža različna mnenja. Kakšni bodo stroški
parkiranja za uporabnike, kakšen
bo sistem uporabe mestne kartice
in na kakšen način bo urejen sistem
P+R (parkiraj in se pelji), si lahko
preberete na deseti strani. Čas bo
tisti, ki bo pokazal, ali je bila investicija v garažno hišo upravičena
in njen osnovni namen, spodbujanje uporabe javnega potniškega
prometa in posledično zmanjšanje
potreb po rabi osebnega vozila ter
s tem zmanjšanje števila vozil v
mestnih središčih, izpolnjen.
V Velikem intervjuju vam
predstavljamo podžupanji Občine
Domžale, mag. Renato Kosec in
mag. Jano Miklavčič, obe novinki v
lokalni politiki. V junijskem Portretu
lahko spoznate Domžalčana Igorja
Kuzmiča, prejemnika srebrnega
občinskega priznanja za delo na
področju turizma ter raziskovanja
kulturne in naravne dediščine. Katere so tiste dragocene zgodbe naše
preteklosti, ki jih je kot prepoznaven
aktivist znal povezati s prepoznavnimi projekti na področju turizma,
si lahko preberete na enajsti strani.
V športnem intervjuju smo se pogovarjali z atletinjo in maratonko
Jano Strahinič, ki je na nedavnem
teku Wings for Life dosegla izjemen
uspeh in bila druga najuspešnejša
Slovenka, v kategoriji nad 50 let pa
celo absolutna zmagovalka.
Kakšen je terapevtski učinek
malih živali na starostnike, smo
spoznali na obisku v domžalskem
Domu upokojencev, kjer je šestletni
kuža Jimmy že nekaj časa skorajda
zaščitni znak doma, prav tako
pa je na njihovem vrtu našlo dom
nekaj muck, imajo pa tudi akvarij
z ribicami. Za vse živali skrbijo
njihovi stanovalci, na katere imajo
omenjene male živali po besedah
direktorice doma mag. Nataše
Zalokar viden zdravilni učinek.
Z julijem se Mestni kino Domžale že tradicionalno preseli na prosto
v Češminov park v Domžalah, kjer
bo letos že tretjič Kino v parku.
Na travniku pred paviljonom v
Češminovem parku se bo zvrstilo
devet večernih filmskih projekcij, ki
bodo letos prvič brezplačne. Lepo
vabljeni na poletne projekcije v
Češminov park!

Špela Keber,
odgovorna urednica

slamnik@kd- dom zale. si

Prostovoljno gasilsko društvo Dob
praznovalo 125. rojstni dan
Z novimi pridobitvami nadaljujemo tradicijo uspešnega dobskega gasilstva.

U

radni začetek delovanja
PGD Dob je 18. april 1890
– tedaj je namreč c. k. deželne vlade pod zaporedno
številko 4658 sprejela v nemščini napisana pravila delovanja društva z naslovom F. F. AICH. Pozneje so naslov
F. F. AICH prečrtali in uradno zapisali
Prostovoljno gasilsko društvo Dob.
Isti datum imajo tudi pravila, ki so
bila pripravljena že prej. Uradno ugotovljeni datum ustanovitve Gasilskega društva Dob je tako torej 18. april
1890. Pravila so bila uradno potrjena
tudi s strani Občine Dob, podpisali so
jih župan Franc Videmšek in Vulgo
Emavsar s svojimi svetovalci. Pravila
so napisana v lepi slovenščini in jih
hrani Arhiv Slovenije.
Od uradnega začetka je torej minilo 125 let uspešnega dela generacij gasilcev, ki so ob jubileju obudili spomine na prehojeno pot, se s hvaležnostjo
in ponosom spomnili vseh generacij
gasilcev, hkrati pa z novima gasilskim
domom ter avtomobilom še izboljšali
pogoje delovanja društva in gasilcev,
posebno darilo pa je tudi novi vrtec v
sklopu doma.

Gasilsko-reševalna vaja

Praznovanje so pripravili v začetku
junija 2015 ter ga začeli z gasilsko-reševalno vajo, v kateri so pokazali svojo pripravljenost v primeru požara na
stanovanjsko-poslovnem objektu trgovine Tuš, pošte in Krajevne skupnosti Dob. Z uspešnim posredovanjem
in s sodelovanjem drugih gasilskih
društev so pokazali, da so resnično
strokovno usposobljeni in opremljeni
za najzahtevnejše posege.

Slovesna akademija

125. rojstni dan so obeležili s slovesno akademijo, ki ji je sledil blagoslov
doma, vrtca in vozila. Med gosti so bili:
mag. Renata Kosec, podžupanja Občine
Domžale, Marija Ravnikar, predsednica
sveta KS Dob, Janko Žuta, član upravnega odbora GZ Slovenije, ter Stane

ustvarjalnosti, medgeneracijskega sodelovanja, pomoči in ponosa.

36. tekmovanje za Pokal KS
Dob

Dom krajanov Dob in Gasilski dom PGD Dob

Kovač, predsednik, in Matjaž Merkužič, poveljnik ter Janez Breceljnik, častni poveljnik GZ Domžale, med gosti
pa je bil tudi Peter Gubanc, načelnik
Oddelka za premoženjske zadeve in
namestnik poveljnika Civilne zaščite
Občine Domžale, ki je v imenu Občine
Domžale jubilantom izročil spominsko
sliko ter defibrilator, ki bo našel svoje
mesto v novem domu in bo v veliko pomoč vsem v Dobu. Podžupanja Občine
Domžale mag. Renata Kosec je v slovesnem nagovoru med drugim dejala:
»Izrekam čestitke in zahvalo za vaš trud
in delovanje. Želim vam, da se boste v
gasilskem domu in domu krajanov Dob
počutili dobro in verjamem, da bodo
prostori živeli z vrednotami, na katere
v današnjih časih enostavno pozabimo
in jih zanemarjamo. Prijateljstvo, zaupanje, povezovanje, nesebičnost in skrb
za ljudi so vrednote, na katere vi – drage
gasilke in gasilci – niste in ne boste nikoli
pozabili.« Iskrene čestitke in dobre želje
za uspešno prihodnost so izrekli tudi
ostali gostje.
O prehojeni 125-letni poti PGD Dob
je spregovoril Luka Pušnik, predsednik društva, prisotni pa so se z mi-

nuto molka spomnili umrlih gasilcev.
Posebej se je zaustavil pri prizadevanjih za novi gasilski dom, ki so se začela z odkupom zemljišča v letu 1987,
nadaljevala s postavitvijo temeljnega
kamna v letu 2010 in se v letu 2014,
skupaj z občino Domžale, odločili za
vrtec in večnamensko dvorano. Društvo se je s spominskimi plaketami
spomnilo vseh, ki so pomagali pri gradnji, posebej pa so bila podeljena tudi
gasilska priznanja: zlato priznanje
PGD Dob Janez Breceljnik, priznanje
GZS I. stopnje Luka Pušnik, Jure Rogelj in Tomaž Orehek, priznanje GZS
III. stopnje Jurij Milanovič, gasilsko
plamenico III. stopnje pa Marko Grčar. Prijetno slovesnost je vodila Urša
Iglič, zapeli pa so pevci Mešanega
pevskega zbora Turističnega društva
Turnše Češenik pod vodstvom Aleša
Fariča, ki so s svojim ubranim petjem nadaljevali tudi pri blagoslovitvi
doma, vrtca in novega avtomobila. Ob
tej priložnosti je tudi dobski župnik
Jurij Ferlež poudaril pomen novega
doma, ki naj bo zavetje, učilišče in
prostor, v katerem bodo gasilci gostili
vse krajane, hkrati pa dom življenja,

Tekmovanje za Pokal KS Dob je tudi
letos privabilo številne gasilske desetine iz vseh koncev Slovenije, saj gasilci in gasilke radi pridejo med vedno
gostoljubne člane in članice PGD Dob.
Sodelujoče desetine so pokazale veliko spretnosti in znanj, nekateri (ni)so
imeli tudi malce športne sreče, prav
vsi pa veliko priložnosti za druženje
in izmenjavo izkušenj. Med člani B je
za Pokal KS Dob zmagala ekipa PGD
Rova A, pred PGD Dob A4/6 in PGD
Zalog pri Cerkljah. Zmagovalke pri
članicah A so bile gasilke iz PGD Rova
A, pred PGD Žeje – Sveta Trojica B1,
tretje mesto pa je zasedla ekipa PGD
Žeje – Sveta Trojica A. V tekmovanju
za Pokal Gasilske zveze Domžale je
med članicami A zmagala ekipa PGD
Rova pred PGD Žeje – Sveta Trojica in
PGD Dob, med članicami B – CTIF PGD
Žeje – Sveta Trojica 1 pred PGD Homec
B 2 in PGD Ihan. Pri članih A je zmagala ekipa PGD Rova, pred PGD Dob4/6,
tretje mesto pa je pripadlo PGD Jarše
– Rodica 1. Med člani B – CTIF je bilo
najboljše PGD Dob, pred PGD Domžale
– mesto in PGD Rova. Čestitamo!
Zvečer je bila veselica z ansamblom Unikat, ki je bila predvsem priložnost za druženje gasilcev in njihovih
podpornikov – to da je Dob najbolj gasilski kraj, KS Dob z dvema gasilskima
društvoma pa najbolje organizirana
na tem področju, so itak povedali vsi.

Novi vrtec, novi dom, novo
vozilo

Vrhunec je praznovanje 125-letnice
PGD Dob doseglo v nedeljo, 7. junija
2015, ko so svojemu namenu slovesno
predali Vrtec Pikapolonica, gasilski,
ki je hkrati tudi krajevni dom, in gasilsko vozilo.
Vera Vojska
Foto: Vido Repanšek

Nov vrtec Pikapolonica v Dobu
Občina Domžale dobila novih 52 mest za organizirano varstvo predšolskih otrok.
Praznovanje 125-letnice PGD Dob je bilo
v prvih dneh junija 2015 še posebej slovesno. V okviru novega Doma krajanov
in gasilskega doma so namreč odprli
tudi Vrtec Pikapolonica, ki je šesta enota Vrtca Urša.
Z vrtcem je Krajevna skupnost Dob
po dolgih letih pridobila tako želeno
organizirano varstvo za predšolske
otroke, Občina Domžale pa je z velikim
veseljem objavila, da je zadostila povpraševanju po prostih mestih v vrtcih.
Podatki sicer kažejo, da je bilo v vrtce
na dan 1. 1. 2015 vključenih 1841 otrok,
od tega 1724 v dva javna in dva zasebna
vrtca (eden od teh ima še koncesijo).
Slovesnosti ob odprtju Vrtca Pikapolonica, ki je bila hkrati tudi prireditev ob
odprtju doma krajanov in gasilcev ter
slovesnega prevzema novega gasilskega
vozila PGD Dob, se je udeležilo ogromno
ljudi, med njimi veličastno število gasilcev, posebej veseli pa so bili odprtja vrtca starši, katerih otroci bodo od 1. septembra 2015 preživljali svoje otroštvo.
Zbranim je najprej spregovoril župan
Občine Domžale Toni Dragar, ki je pou-

Prerez traku ob odprtju

Glasbeni nastop otrok

Notranjost vrtca

daril pomen novega objekta, na kratko
predstavil pot do nove pridobitve in zaželel vsem, tako vrtcu kot uporabnikom
gasilskega doma in doma krajanov, veliko prijetnih trenutkov. Ob tem je čestital
tudi PGD Dob – za novi pridobitvi in ob
125-letnici. Z dobrimi željami in čestitkami je odprtje novega objekta pospremila
predsednica sveta KS Dob Marija Ravnikar, dobrim željam po uspešnem sodelovanju pa se je pridružila vodja novega
vrtca Vlasta Pančur. V daljšem nagovoru je Luka Pušnik, PGD Dob, spomnil na
zgodovino, sedanjost in prihodnost PGD
Dob. Na slovesnosti, ki jo je vodila Urša
Iglič, so nastopili otroci iz Vrtca Mavrica iz Krtine ter pevski in instrumentalni
zbor vzgojiteljic iz Vrtca Urša.
Sledilo je slavnostno rezanje traku,
pri katerem so sodelovali župan Toni
Dragar, predsednica sveta KS Dob Marija Ravnikar, ravnateljica nove enote
Vrtca Urša Vlasta Pančur in predsednik
PGD Dob Luka Pušnik. Številni prisotni
so z glasnim ploskanjem pospremili odprtje novega objekta, nato pa si, ob veselih zvokih Godbe Domžale, ki je bila

deležna čestitk ob velikem uspehu na
tekmovanju, ogledali vrtec in prostore
PGD ter KS Dob. Vsi prostori obetajo, da
so bodo v njih vsi dobro počutili.
Tak je tudi Vrtec Pikapolonica, ki
ima 3 oddelke – dva oddelka prvega
starostnega obdobja (otroci do 3 let maksimalno 14 otrok v oddelku x 2 =
28) ter oddelek drugega starostnega obdobja (otroci od 3 do 6 let - maksimalno 24 otrok v odd.). Skupno to pomeni
52 novih mest za organizirano varstvo
predšolskih otrok.
Enota Pikapolonica v Dobu ima v
skladu s prostorskimi normativi ustrezne prostorske pogoje za delovanje. Poleg igralnic in zunanje terase ima enota
vrtca tudi pomožne prostore (razdelilna
kuhinja, kotlovnica, sanitarije …) in bo
uporabljala večnamensko dvorano za
dejavnost predšolske vzgoje, ki bo v
upravljanju Vrtca Urša.
Otrokom in vzgojiteljicam želimo, da
bi jim Pikapolonica prinesla veliko prijetnih trenutkov.
Vera Vojska
Foto: Vido Repanšek
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Občinska zaščitno-reševalna vaja Domžale 2015
Živimo v času, ko nas narava vse pogosteje preseneča in ogroža, zato je smotrno pogosto izvajati zaščitno-reševalne vaje.
Ena takšnih je bila v četrtek, 28. maja 2015, od 17. ure dalje na lokaciji Doma upokojencev Domžale in njegovi okolici.

Z

aščitno-reševalna vaja Domžale 2015 je bila izvedena z
namenom, da se preizkusi
sistem aktiviranja, mobilizacijska pripravljenost in usposobljenost
izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči v občini Domžale, in sicer v primeru izrednega dogodka, ki je nastal 28.
maja 2015 ob 17. uri v Domu upokojencev v Domžalah.
Vaja je temeljila na predpostavki,
da v času, ko se v domu odvijajo vsakodnevne aktivnosti, pride do kratkega stika na enem od pralnih strojev,
posledica katerega je nastanek požara
na stroju. To zazna avtomatska naprava za odkrivanje in javljanje požara,
ki pokaže lokacijo nastanka v prostoru pralnice in likalnice. Začetni požar
skušajo zaposleni pogasiti, vendar jim
to ne uspe. V skladu s požarnim redom
in načrtom evakuacije začnejo pristojni
z obveščanjem Regijskega centra za obveščanje in z evakuacijo kletnega prostora. Požarna obremenitev prostora,
vrsta in razdelitev gorljivega materiala
v prostoru pralnice, omogočata strmo
požarno krivuljo – hitro dinamiko požara. Požar se iz likalnice širi južneje v
skladiščne prostore in prostore delovne
terapije.
V času izvajanja evakuacije eden
od oskrbovancev, ki se umika na varno, odvrže prižgano cigareto v koš za
smeti, kar povzroči drugo žarišče požara v sobi v pritličju na zahodnem delu
stavbe. Požara v tem delu zaradi izvajanja zaposleni ne zaznajo takoj, zato
se požar razširi na sosednje sobe ter
se širi severno in južno po vzhodnem
delu trakta. Dimna masa, ki se sprošča
ob požaru, se preko atrija širi v prvo in
drugo nadstropje.
Kljub jasnim navodilom s strani zaposlenih vsi oskrbovanci zaradi strahu
ne upoštevajo navodil o načinu ravnanja in smeri umika. V dimu, ki se nahaja v zgradbi in njeni neposredni okolici,
iščejo izhod na varno mesto in kličejo
na pomoč. Osebe se iz zgradbe umikajo
preko vseh možnih izhodov. Nekaj se
jih zateče na streho na severni strani
v drugem nadstropju, oskrbovanec in
zaposlena medicinska sestra se pred
dimom po stopnišču umakneta na vrh
stolpa, trije oskrbovanci se umikajo
preko glavnega vhoda v dom in se preko Karantanske ceste skušajo umakniti
na varno mesto. Po cesti se v tem času
še odvija promet, zato povzročijo prometno nezgodo, več oseb ostane poškodovanih in ujetih v zgradbi.
V prometni nezgodi, ki se je dogodila na Karantanski cesti, sta udeleženi
dve osebni vozili, poškodovanih pa je
pet oseb. Vozilo, ki je pripeljalo iz smeri
Ljubljanske ceste, je obtičalo na cestišču obrnjeno na streho. Drugo vozilo,
ki je pripeljalo iz smeri Kopališke ceste,
je obstalo v drogu javne razsvetljave ob
zgradbi Doma upokojencev. Med poškodovanimi sta oba voznika osebnih
vozil, ostali trije poškodovani so oskrbovanci Doma upokojencev.
Poleg Doma upokojencev Domžale,
štaba Civilne zaščite Občine Domžale,
Gasilske zveze Domžale, Centra požarne varnosti Domžale in vseh prostovoljnih gasilcev (Domžale-mesto, Ihan,
Jarše-Rodica, Študa, Pšata-Dragomelj,
Stob-Depala vas, Moravče, Dob, Vir,
Studenec, Žeje-Sveta Trojica, Radomlje,
Homec, Rova, Tosama), reševalcev Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega
doma Domžale in policistov Policijske
postaje Domžale so bili aktivirani še:
Alpinistični odsek pri Planinskega društva Domžale, enota prve medicinske
pomoči Rdečega križa Domžale, enote
prve pomoči Vir, Dob, Studenec, enota
prve pomoči Društva za raziskovanje
jam Simon Robič Domžale, Kinološko
društvo Domžale, enota tabornikov –
Rod skalnih taborov Domžale, Varnost
Ljubljana, Komunalno podjetje Ljubljana, Radio klub Domžale ter oddelek

Postroj vseh ekip zaščite in reševanja, ki so sodelovali na vaji.

Civilne zaščite za vzdrževanje MTS in
prevoze.
Na vaji je sodelovalo približno 250
pripadnikov enot za zaščito, reševanje
in pomoč ter drugih pogodbenih delavcev in prostovoljcev.
Župan Toni Dragar se je po zaključku vaje zahvalil vsem sodelujočim,
prav tako tudi občankam in občanom
Občine Domžale, ki so pokazali strpnost v času zaščitno-reševalne vaje
Domžale 2015. »V vaji so vsi sodelujoči

znova pokazali, da so dobro usposobljeni, pripravljeni in opremljeni, poleg
tega pa med seboj dobro sodelujete. Vse
to vpliva na učinkovitost intervencije in
danes lahko znova s ponosom povem,
da ste vsi odlično opravili svoje delo,«
je še dodal župan. Njegovim besedam
se je pridružila tudi podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, ki je v
vaji tudi aktivno sodelovala kot članica
štaba Civilne zaščite Občine Domžale.
Občina Domžale, Urad župana

Štab Civilne zaščite Občine Domžale

15. KULTURNI POLETNI FESTIVAL

STUDENEC 2015
Poletno gledališče Studenec pri Domžalah

petek

5. junij 2015
ob 21. uri
Prostovoljni prispevki

Odprtje jubilejnega festivala – koncert
Cerkev
sv. Lenarta
na Krtini Dirigent Fernando Mejías
Slavnostni govornik bo predsednik Državnega sveta RS g. Mitja Brvar.

SLOVENSKI KOMORNI ZBOR

petek

19. junij 2015
ob 21. uri

Gasilci na intervenciji

Jubilejni koncert – 45 let
Poletno
gledališče
Studenec

Cena vstopnice: 15 €

sobota

27. junij 2015
ob 21. uri
Cena vstopnice: 20 €

PREMIERA:

Poletno
gledališče
Studenec

ANSAMBEL FRANCA MIHELIČA
s predstavitvijo knjige

Gostje BRATJE SMRTNIK iz Avstrijske Koroške ob 30. obletnici
delovanja in Folklorna skupina TINE ROŽANC veterani
Voditelj koncerta Boštjan Romih.

Uspešnica opernih odrov
GIUSEPPE VERDI

LA TRAVIATA

Izvedba OPERA IN BALET LJUBLJANA

Uprizoritev se izvaja v italijanskem jeziku s slovenskimi nadnapisi.

Domača gledališka predstava – premiera

sobota

18. julij 2015
ob 21. uri
Poletno gledališče
Studenec
pri Domžalah

Cena vstopnice:
odrasli 17 €, otroci 12 €
četrtek in nedelja: popust 2 €

Avtor predstave: Ferdinand Rajmund, Priredba in režija: Alojz Stražar, Prevod: Borut Trekman

PREMIERA: sobota, 18. julij
sobota, 25. julij

nedelja, 26. julij

četrtek, 30. julij petek, 31. julij

sobota, 1. avgust

nedelja, 2. avgust

sobota, 8. avgust

nedelja, 9. avgust

petek, 7. avgust

petek, 28. avgust sobota, 29. avgust

Informacije in nakup vstopnic po telefonu:

051 / 61 61 51 (Marjana)
051 / 61 41 41 (Urša)
Reševanje ponesrečencev z gasilsko lestvijo

nedelja, 19. julij

četrtek, 23. julij petek, 24. julij

nedelja, 30. avgust

predstave
ob 21. uri
predstave
ob 20. uri

Nakup vstopnic preko spleta:

www.studenec.net

vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure

POLETNO GLEDALIŠ E STUDENEC - PROGRAM 2015.indd 1
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Slamniki se vračajo …
3. slamnikarski sejem ter prvo srečanje ljudskih pevcev in godcev
gotovo poznate že vsi, saj veste, ves
svet o njih govori … Nato smo zaploskali ljudskim pevcem iz Krašnje, ki
pojejo znotraj KUD Fran Maselj Podlimbarski, od koder je prišel še zbor
ljudskih pevk. Moški pevski zbor Janez Cerar pod vodstvom Marike Haller se je tudi predstavil z ljudskimi
pesmimi, ki jih poleg odlične telovadbe ubrano pojejo tudi v Šoli zdravja
Domžale. Za konec so fantje in dekleta skupaj zapeli slamnikarsko himno.
Predstavil se je tudi harmonikar Tone
Malenšek.

Vera Vojska
Foto: Špela Keber, Vido Repanšek

N

ajbrž se le najstarejši Domžalčani spominjajo sejmov
in sejmarskih dni, ki so
včasih pomenili priložnost
za prodajo in nakup, za izmenjavo
mnenj, za obujanje tradicije, pa tudi
druženje … Tudi v Domžalah tovrstno tradicijo, posebej povezano s
slamnikarstvom, cenimo, jo obujamo
ter povezujemo kulturno in naravno
dediščino s sedanjostjo. To je, letos že
tretjič, uspešno opravil slamnikarski
sejem, ki so ga pripravili Slamnikarski muzej, Kulturni dom Franca Bernika Domžale in Občina Domžale.
Vroč sobotni dan, 13. junija 2015, je
bil kot nalašč za nošenje slamnikov,
za katere lahko rečemo, tako pravi
tudi Matjaž Brojan v slamnikarski himni, ki jo je uglasbil Tomaž Habe, da
se vračajo v Domžale in z njimi tudi
slamnikarska dediščina kot pomemben del naše zgodovine.

Letos slama in vse, kar se da iz
nje narediti, prihodnje leto 4.
slamnikarski sejem

Od stojnice do stojnice

Park ob občini, slišali smo, da bi
se lahko imenoval kar Slamnikarski park, je bil spremenjen v pravo
sejmišče, po katerem so se ves dan
sprehajali zadovoljni obiskovalci. Na
začetku stojnica Občine Domžale z
vrsto prospektov in informacij, nato
stojnica gostov z Nizozemske s pestro
ponudbo slamnikarskih izdelkov, ki
so dokazovali, da poznajo tudi v tej
državi slamo in izdelke iz nje, v kar
smo se lahko prepričali tudi na stojnici pobratene Koprivnice, kjer nas
je turistična skupnost vabila na renesančni festival in razstavo podravskih
motivov. K mednarodnosti 3. slamnikarskega sejma so s svojo predstavitvijo prispevali tudi prijatelji iz Srbije
(Tavankut). Na vrsti stojnic smo lahko
kupili slamnike, ki jih je ves dan šivala najbolj znana domžalska slamnikarica Joži Košakova, ki izdeluje tudi
priročne slamnikarske cekarje. Slamnike je ponujalo Klobučarstvo Pajk,
kite so pletle članice KUD Fran Maselj
Podlimbarski Krašnja, manjkalo ni
niti Športno turistično društvo Konfin
s projektom od žetve do pletenja kit
ter prikupnimi šopki iz lanu in slame;
slamnikarstvo je doma tudi v Veržeju,
predstavljali so se rokodelci iz Moravške doline, slamnikarstvo poznajo na
Srednji šoli Domžale, OŠ Venclja Perka in Rodica ter v vrtcih. Zanimivosti
in možnosti uporabe slame so bile za
marsikoga pravo presenečenje! Obiskovalci so se radi ustavljali tudi pri
stojnici Bio mlina Stražar Škocjan.
Poskrbljeno je bilo za delavnice za
otroke, za izdelovanje igrač iz slame
(Mateja Mišmaš), za gradnjo labirinta
iz slamnatih bal (Marija Mojca Vilar),
slamnike smo občudovali v dveh izhodih modne revije, vrhunec pa je prireditev dosegla z razglasitvijo nošenja
slamnikov v občini Domžale, katere
glavna junaka sta bila točno opoldne
župan Toni Dragar in direktorica Kulturnega doma Franca Bernika Cveta
Zalokar. Zadovoljni so bili vsi prodajalci slamnikov, zato se ne čudite, če
bodo ob vročem vremenu glave Domžalčanov in Domžalčank pred vročino
zavarovane s pravimi domžalskimi
slamniki.

Od nastopa do nastopa

Ob zanimivih stojnicah je bil zanimiv
tudi celodnevni program, ki je sejem
popestril s kulturnim programom.
Češminke iz Društva Lipa, Folklorna
skupina KD Groblje, Domžalski rogisti, Glasbena šola Domžale, Godba
Domžale in dve pevki vokalne skupine Žive so poskrbeli za odlično vzdušje, h kateremu je prispeval tudi lajnar

Jože Strajnar. Ves dan je bilo mogoče
obiskati bližnji Slamnikarski muzej in
se organizirano seznaniti z zgodovino
slamnikarstva, o čemer je v pogovoru
s Cveto Zalokar, direktorico KD Franc
Bernik Domžale, govoril eden najboljših poznavalcev tega področja Matjaž
Brojan. Organiziran je bil sprehod po

poti nekdanjih slamnikarskih tovarn
in ogled filma o slamnikarstvu.

Prvo srečanje ljudskih pevcev
in godcev

Pozno popoldne smo prisluhnili še
pravemu festivalu ljudskih pevcev in
godcev, ki so slamnikarskemu dnevu

dodali piko na i. Soorganizator je bil
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Domžale, koncert pa so odprle najbolj
znane ljudske pevke iz KD Domžale
pod vodstvom Mare Vilar in nas, kot
vedno, razveselile z nekdanjimi ljudskimi pesmimi, med njimi tudi s tisto
o slamnikarstvu: Domžale, Domžale,

Prijetna sobota je v park ob občini
privabila veliko ljudi od blizu in daleč, mnogo izmed njih je s 3. slamnikarskega sejma odšlo s slamnikom.
Moto: slama in vse, kar se da iz nje
narediti, je doživel svojo uresničitev v
vseh oblikah in je za vse pomenil prijeten dan z našo zgodovino, kulturno
dediščino, pesmijo, predvsem pa s
priložnostmi za prijetno druženje,
prijetno obujanje slamnikarske dediščine, ki je pomemben del naše zgodovine. Prepričana sem, da smo na
dobri poti, da tradicija slamnikarstva
postane del našega vsakdana, zato
dobrodošli v Slamnikarskem muzeju
in na 4. slamnikarskem sejmu. Predvsem pa ne pozabite: Slamnik se vrača nazaj. Hvala vsem, ki mu pri tem
pomagate! ❒
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Investicije v poletnem času
Garažna hiša

Dela na garažni hiši so v zaključni fazi.
V prihodnje bo glavni poudarek na testiranju opreme in vseh sistemov, ki so
potrebni za nemoteno in brezhibno delovanje. Istočasno bomo začeli z urejanjem igrišča in parka na vzhodni strani
garažne hiše in nameščanjem plezalne
stene. Poleg tega smo v bližini, na Masljevi ulici obnovili vodovodno omrežje,
v nadaljevanju pa sledi asfaltiranje.

Podhod Veit

Na Viru je vse pripravljeno za začetek
gradnje podhoda pod Šaranovičevo
cesto.Z izgradnjo podhoda bo omogočena povezava ob Kamniški Bistrici
med Virom in Podrečjem. Izvajalec del
je KPL, d. d. vrednost objekta znaša
približno 115.000 evrov.
Gradnja se bo začela 29. junija.
V času gradnje bo motena uporaba
kolesarske steze in pločnika od križišča z Bukovčevo cesto do križišča za
trgovski center Lidl. Uporaba sprehajalnih in kolesarskih poti ob vzhodni
strani Kamniške Bistrice iz smeri Vira
in iz smeri Podrečja bo zaradi popolne
zapore onemogočena. Vse uporabnike
prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje signalizacije v času gradnje.
Objekt bo predvidoma končan do
15. avgusta 2015.

Obnova vodovodov

V okviru obnove, ki jih JKP Prodnik izvaja iz naslova omrežnine, bomo v juliju začeli z obnovo vodovoda na: Krumperški cesti v Zaborštu, Dermastjevi
ulici v Radomljah, na cesti Krumperk
– Zaboršt in VH Krtina –Prevoje.

Most na Mlinski

Kanalizacija Dragomelj

V zahodnem delu Dragomlja končujemo z izgradnjo kanalizacije. V juliju
načrtujemo pridobitev uporabnega
dovoljenja, nato bomo lahko začeli s
priključevanjem objektov.

Kanalizacija Ihan

V gradnji je sekundarni kanal po Šolski
ulici, po 24 juniju, ko so avtobusni prevozi reducirani, začnemo graditi kanalizacijo po Breznikovi cesti. Na cesti bo
izvedena popolna zapora, prevoz prek
gradbišča bo mogoč samo za avtobus.
Od avgusta naprej bodo na Breznikovi
cesti dela potekala pod polovično zaporo prometa. Poleg kanalizacije je predvidena obnova vodovoda in gradnja
elektrokabelske kanalizacije. Z deli nameravamo zaključiti do začetka šole.

Cesta Bišče

Ne glede na gradnjo in zaporo Breznikove ceste bomo v juliju začeli z

Tabor

gradnjo ceste v naselju Bišče. Gradnjo
bomo dokončali v dveh mesecih.

Energetska sanacija OŠ Rodica

V polnem zamahu je energetska sanacija Osnovne šole Rodica, za kar smo v
lanskem letu pridobili evropska sredstva. Sanacija obsega namestitev toplotne izolacije na fasadi objekta in izvedbo nove ravne strehe. Izvajalec del je CE
invest Trebnje. Vrednost del znaša okoli
403.000 evrov. Dela naj bi bila končana
v drugi polovici avgusta.

Cesta D v industrijski coni Jarše

Na podlagi zazidalnega načrta za
opremljanje območja industrijske
cone Jarše smo začeli z gradnjo ceste
in pripadajoče komunalne opreme.
Izvajalec del je KPL, d. d, vrednost
del znaša približno 72.000 evrov.
Dela bodo zaključena predvidoma do
konca julija.
Občina Domžale, Urad župana

Osnovna šola Rodca

Preureditev vhoda v občinsko stavbo

Evropski teden mobilnosti

Občanke in občane občine Domžale in okoliških občin obveščamo, da bo Občina
Domžale 10. julija začela s prenovo vhoda v občinsko stavbo, kjer deluje tudi Upravna
enota Domžale.

Evropski teden mobilnosti (ETM) velja za najbolj
razširjeno kampanjo na področju trajnostne mobilnosti
na svetu.

Dela bodo potekala predvidoma mesec
in pol. Predvidena je ureditev klančine
(za invalidske vozičke, otroške vozičke,
ipd.), dvig tlakov v notranjosti stavbe
in ureditev nadstrešnice pred vhodom.
Delovanje Občine Domžale in
Upravne enote Domžale bo v tem času
potekalo nemoteno. Vhod bo organiziran z dvorišča stavbe, prvi desni vhod
z dvorišča, kjer je trenutno urejen tudi

dostop za invalide. Vsi dostopi bodo
jasno označeni. Uradne ure ostajajo
nespremenjene, vsem strankam pa bo
tako kot do zdaj ponujena pomoč receptorja. Občinska oglasna deska bo
v vložišču Občine Domžale, oglasna
deska Upravne enote Domžale pa bo
v času prenove vhoda pritrjena v pritličju stavbe med sobama št. 10 in 13.
Kmalu sledi še izvedba zunanjega

dvigala, ki bo še dodatno olajšalo dostop do prostorov Občine Domžale in
UE Domžale vsem gibalno oviranim in
staršem z otroškimi vozički.
Nov vhod v občinsko stavbo bo velika pridobitev za vse uporabnike – za
občane tako občine Domžale kot okoliških občin, zato vas vljudno prosimo za
strpnost in razumevanje v času gradnje.
Občina Domžale, urad župana

Enota prve pomoči PGD Vir dobila zunanji
avtomatski defibrilator
Župan je enoti prve pomoči PGD Vir predal v uporabo zunanji avtomatski defibrilator.
Zunanji avtomatski defibrilator je računalniško vodena naprava za pomoč
pri oživljanju, ki sama prepozna ritem
srčnega zastoja in nas z govornimi in
vizualnimi navodili vodi skozi temeljne postopke oživljanja ter po potrebi
sproži sunek električnega toka. Ker
imamo na območju naše občine kar
nekaj krajev oddaljenejših od središča
mesta, želimo tudi v teh krajih vzpostaviti kakovosten sistem nudenja
prve pomoči.
V ta namen je župan Občine Domžale Toni Dragar ekipi prve pomoči
PGD Vir v uporabo predal zunanji avtomatski defibrilator, saj enota za prvo
pomoč PGD Vir v občinskem sistemu
zaščite in reševanja že več kot deset
let opravlja naloge prve pomoči. Poleg
enote prve pomoči PGD Vir sta tudi
enoti PGD Studenec in PGD Dob prejeli v uporabo defibrilator, ki ga bodo
uporabljali pri izvajanju njihovih nalog prve pomoči. V enotah opravljajo
delo strokovno usposobljene ekipe.
Župan Toni Dragar je v družbi podžupanje mag. Renate Kosec in namestnika poveljnika Civilne zaščite Ob-

Enota prve pomoči PGD Vir ob prevzemu nove pridobitve

čine Domžale Petra Gubanca defibrilator predal vodji ekipe prve pomoči
PGD Vir Damirju Pircu.
Celotna ekipa se je darila Občine
Domžale zelo razveselila in se hkrati

zahvalila za posluh, ki ga občina namenja gasilcem in ostalim enotam Civilne zaščite Občine Domžale.
Občina Domžale, Urad župana

Vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom. Cilj kampanje je predvsem
vzpodbuditi evropske lokalne skupnosti k promociji in uvajanju trajnostnih vrst transporta (kamor ne sodi
osebni avtomobil) med svoje prebivalce in ozaveščati javnost o okoljskih
učinkih izbire prevoznih sredstev.
ETM je bil prvič izveden leta 2002
na podlagi dobre izkušnje z izvedbo
dogodka V mestu brez avtomobila,
evropske pobude iz leta 2000. Takrat
je sodelovalo 400 lokalnih skupnosti
iz 23 držav, število sodelujočih pa je
že po petih letih naraslo na več kot
2000 sodelujočih mest. V letu 2014 je
v kampanji sodelovalo 38 slovenskih
občin, letos pa se jim bo pridružila
tudi občina Domžale z enodnevnim
dogodkom v samem središču mesta.
V sodelovanju z lokalnimi organizacijami bomo izvedli Dan brez avto-

mobila, ko bo del Ljubljanske ceste
urejen v prostor, namenjen ne samo
prijetnemu druženju, temveč tudi ozaveščanju o pomenu prijaznejših oblik
transporta za okolje in človeka. Letošnji teden mobilnosti bo sicer potekal
pod sloganom 'Izbiraj. Spreminjaj.
Združuj' s poudarkom na zdravju in
kolesarjenju. Več o kampanji si lahko
preberete na http://www.tedenmobilnosti.si/2014/
Občina Domžale, Urad župana
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Tradicionalni županov sprejem najboljših učencev in dijakov
Župan Toni Dragar je v torek, 9. junija 2015, v Kulturnem domu Franca Bernika sprejel najboljše učenke, učence,
dijakinje in dijake ter jim čestital za njihove dosežke.

Poletni čas
Pred nami je še eno poletje, ki
poleg daljših dni prinaša tudi
več prostega časa, zaslužen
oddih in prijetno poletno
razpoloženje. Topli dnevi
kar kličejo po preživljanju
časa na prostem, v parkih, na
terasah, piknikih ter športnih
in koncertnih prizoriščih na
prostem. Na vidiku je prijetno
obdobje, ko si bomo lahko
malce odpočili od prenatrpanih vsakodnevnih urnikov, ko
si bomo vzeli čas za sprostitev
in počeli stvari, v katerih
uživamo.
Otroci ste že zakorakali v
težko pričakovano počitniško
obdobje. Spričevala so podeljena, šolske torbe pospravljene, brezskrbno in razigrano
poletje se torej lahko začne.
Naj vam ob tej priložnosti
čestitam za vse šolske in obšolske dosežke, ki ste jih skozi
leto pridno kovali z delom in
vztrajnostjo. Med poletnimi
počitnicami boste imeli otroci
veliko možnosti, da kvalitetno preživite počitniški čas.
Domžalski bazen je vedno
odlična ideja za vse vodne
navdušence, za en dan se
lahko prelevite v raziskovalce
‚lisičkine poti‘ na Šumberku,
iščete hlad pod drevesi v parkih, se sprehodite med tovarnami slamnikov ali se podate
na poučno pot Blata Mlake
pri Radomljah. Za vsa športne
zanesenjake pa predlagam
pešpot ali vožnjo s kolesom
po naši lepo urejeni zeleni osi
regije ob Kamniški Bistrici,
ki nudi številne postaje za
dodatno športno aktivnost
fitnes napravami na prostem
in druženje s prijatelji.
Za prijetno ohladitev
julijskih večerov je spet
poskrbel Kino v parku, ki ga
prireja Kulturni dom Franca
Bernika. Znova so dokazali,
da znajo popestriti dogajanje
v občini. Upam, da mi letos
uspe pogledati vsaj enega od
poletnih filmov v parku. Verjamem pa mnogim občankam
in občanom, ki so pohvalili
Kino in izbor filmov ter dodali,
da upajo, da bo poletni kino
v Češminovem parku postal
stalnica. Pohvalo si zasluži
tudi Kulturno društvo Miran
Jarc Škocjan s kulturnim poletnim festivalom, ki z izvrstno
igralsko zasedbo in odlično
predstavo nikoli ne razočara.
Prepričajte se in si oglejte
domačo gledališko predstavo
Kralj gora in ljudomrznik.
Želim vam, da bi v najbolj
brezskrbnem času znali
odklopiti probleme in se
prepustili pravemu poletnemu
vzdušju. Naj živi poletje!

Toni Dragar, župan

Tokrat se je županu pridružila podžupanja mag. Renata Kosec, ki je bila tudi
slavnostna govornica. Na sprejem so bili
povabljeni učenci, ki so se uspešno dokazovali vseh devet osnovnošolskih let,
najboljši dijaki Srednje šole Domžale in
najboljša učenka Glasbene šole Domžale. Povabljeni niso le izvrstni učenci,
ampak so aktivni in uspešni tudi na
mnogih drugih področjih: na različnih
šolskih tekmovanjih in na športnem,
glasbenem ali kakem drugem področju.
Zato si vsekakor zaslužijo vso našo pozornost in iskrene čestitke.
V slavnostnem govoru je podžupanja najprej poudarila, da je ponosna,
da je deležna družbe mladih, ki so z
odliko zaključili obdobje šolanja in so
na pomembni prelomnici, ko se odločajo za nadaljnje izobraževanje in dejala: »Prepričana sem, da ste za svoje
delo prejeli že mnogo pohval in trepljajev po rami, a naj vam še enkrat čestitam za vaše dosežene uspehe ter vam
zaželim veliko učnih in osebnih dosežkov še naprej, ob tem pa izrazim željo,
da bi s svojim znanjem nekoč prispevali
k razvoju domačega kraja.« Ob pohvalah pa jim je zaželela tudi vse dobro v
prihodnosti in naj počitniške dni izkoristijo kar se da brezskrbno. Zahvalo
je namenila tudi vsem staršem, učiteljem in učiteljicam ter ravnateljem in
ravnateljicam za uspešno opravljeno
delo in podporo, ki so jim jo namenili.
Slovesnost ob sprejemu so popestrili
kar učenci sami, z glasbeno-plesnimi
točkami. Z vezno besedo je sprejem
zaokrožila Draga Jeretina Anžin. V kul-

Župan Toni Dragar je učencem in dijakom čestital za njihove dosežke.

turnem programu so sodelovali: Kim
Bokalič (vokal) in Tinkara Golob (klavir) z OŠ Dob, Luka Štiftar (violina) in
Anja Žunič (flavta) z OŠ Domžale, Matej Mali, Julija Elena Podboršek, Ariana Cuderman (pevci) in Bor Levičnik
(klavir) z OŠ Dragomelj, Rebeka Satler
(pevka) z OŠ Preserje pri Radomljah,
instrumentalna skupina (kitara, violina, klarinet, marimba, harmonika) in
nastop baletnice Maje Požek z OŠ Rodica, glasbeno-plesna točka učencev OŠ
Roje, instrumentalisti Jure Juvan, Tilen
Zlatnar, Mark Šporar, Aleksander Jože
Podpečan, Jure Salopek, Katarina Banko, Sara Rusjan, Tiara Deesire Zupan,
Gaja Škofic Mezgolits, Zara Miočić, Edvina Dedić, Špela Kocjanc, Tanaja Lenič
z OŠ Venclja Perka in Špela Dragar (violončelo).

Prisotni smo z velikim zanimanjem sledili predstavitvam uspehov
najboljših, ki so se navadno odlikovali tako pri pouku, kjer so bili
vseskozi odlični učenci oz. dijaki,
še posebej pa so bila našteta številna priznanja, ki so jih prejemali na
tekmovanjih v posameznih predmetih, med njimi pa so bili tudi odlični
športniki in raziskovalci. Mnogi so že
dolgoletni prostovoljci, ki so s svojim
prizadevnim delom pomagali sošolcem in drugim.
Najboljši učenci in dijaki so v spomin na zaključek šolanja poleg iskrenih čestitk in dobrih želja za nadaljnje
šolanje iz rok župana Tonija Dragarja
prejeli letno karto za domžalski bazen
ter bralno lučko in knjigo z naslovom
Simpl, avtorice Marie-Aude Murail.

Nagrade in županove čestitke so
prejeli naslednji učenci in dijaki:
Glasbena šola Domžale: Špela Dragar;
OŠ Dob: Jožef Ilija, Julij Zupan, Glorija
Ema Glas, Lana Štrumbelj, Katja Burja, Ajda Osterman, Gašper Levačič;
OŠ Domžale: Aljaž Žiberna, Brin
Smole, Andraž Mrzlikar, Katja Pariš,
Jaka Šivavec, Tim Kmecl, Žiga Mazej,
Vigor Ilić, Filip Gavranovič, Eva Vene,
Veronika Ravnikar, Zala Jagodic, Leila
Kos;
OŠ Dragomelj: Tom Kokalj, Bor Levičnik, Matevž Miščič, Luka Anžič, Sergeja Valenčak;
OŠ Preserje pri Radomljah: Jošt Osolin, Ana Novak, Mihaela Šuštar, Veronika Senica, Ajda Ahačič, Nika Beden,
Luka Kunstelj, Luka Šalamun, Nina
Žgajnar, Katarina Popelar, Eva Rode,
Ana Marinko;
OŠ Rodica: Luka Korošec, Lara Rajhart, Tilen Skala, Katja Stražiščar,
Anja Škarja, Manca Hribar, Patricia
Resnik, Ian Gošnak, Vid Jarc, Tia Kralj;
OŠ Roje: Valentina Lunar, Teja Zabret;
OŠ Venclja Perka: Lara Kodrin, Vita
Movrin, Klara Vrbinc, Ajda Jančar,
Neža Kecelj, Eva Kolar, Maša Pečnik,
Janez Flerin, Tim Pavli, Vita Škofic;
Srednja šola Domžale: Maruša Sitar,
Urban Lederer, Matej Jeglič, Lejla Suljadžić, Ajda Sokler, Taja Žibert, Erik
Korać.
Iskrene čestitke, dragi učenci in
dijaki, in veliko prijetnih, poletnih
trenutkov.
Občina Domžale, Urad župana

Učinkovita raba energije in izraba obnovljivih virov
O nepovratnih finančnih spodbudah za leto 2015, ki jih je objavil Eko sklad, smo vas že seznanili. Ste pa
občani in občanke občine Domžale v preteklosti že izvedli številne investicije v učinkovito rabo energije
(URE) in v izrabo obnovljivih virov energije(OVE). Številne investicije v učinkovito rabo energije je izvedla tudi
Občina Domžale.
Občina Domžale je lansko leto prejela
naziv Energetsko najbolj učinkovita občina v kategoriji velikih občin. Za tako
priznanje ste poleg Občine Domžale in
posameznih javnih zavodov, zasluženi
tudi vsi, ki ste URE in OVE vpeljali v
svoje domove in poslovne prostore.
Skupno število naložb v URE in
OVE od leta 2011, ki jih je sofinanciral Eko sklad, je 777, kar predstavlja
skupno investicijo (priznane stroške)
v višini devet milijonov evrov. Od priznanih stroškov je slab milijon in pol
sofinanciral Eko sklad, kar je 16,2 %.
Največ je bilo naložb v vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (278), sledi
nakup kurilnih naprav na lesno biomaso – peleti (117) in toplotna izolacija fasad (109).
Poleg investicij URE in OVE pa so
bila na območju občine Domžale kupljena tudi plug-in hibridna vozila
in eno električno vozilo. Na območju
občine je bilo od leta 2011 zgrajenih
22 novih nizkoenergijskih – pasivnih
stavb, s pridobljenenimi nepovratnimi
finančnimi spodbudami Eko sklada.
V obdobju 2011 do 2013 (po podatkih
Statističnega urada RS) je bilo na območju občine zgrajenih 55 stanovanj,
ki so pet in več sobna (le-ta približno
predstavljajo enostanovanjske objekte). V istem obdobju je bilo zgrajenih
15 novih nizkoenergijskih – pasivnih
stavb, kar je približno 27 %. Skupna
površina stanovanj zgrajenih v obdobju 2011–2013 na območju občine je
14.871 m2, pri čemer je nizkoenergijskih – pasivnih stavb 5,5 %. Pri tem je
potrebno upoštevati, da so bila zgrajena tudi nizkoenergijska stanovanja, za
katere niso bile pridobljene nepovratne finančne spodbude. Vir podatkov
je Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad in Statistični urad RS.

Priznani stroški in nepovrate finančne spodbude
Eko Sklada in njihova povprečna višina glede na
posamezni ukrep
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Poleg investicij v URE so bile z
nepovratnimi finančnimi spodbudami izvedene tudi investicije v izrabo
obnovljivih virov energije, predvsem
z nakupom kurilnih naprav na lesno
biomaso in vgradnjo sončnih kolektorjev. Skupna inštalirana moč novih
kurilnih naprav na lesno biomaso
(paleti, sekanci in polena) v obdobju
2011–2015 znaša 1.570 kW, skupna površina montiranih sončnih kolektorjev
pa 573 m2. Za območje občine Domžale
je bila v sklopu Lokalnega energetskega koncepta (sprejet leta 2011) izdelana natančna prostorska analiza potenciala obnovljivih virov energije. Za celotno območje občine je tako prostorsko določena vrednost izkoristljivega
posameznega OVE. Skupni teoretično
izkoristljiv potencial OVE na območju
občine Domžale je naslednji: sončna
energija – 173,09 GWh/a; veterna ener-

gija 0,60 GWh/a; hidroenergija – 38,51
GWh/a; energija biomase – 132,70
GWh/a; geotermalna energija – 214,06
GWh/a; skupaj – 558,96 GWh/a.
Občina Domžale je skladno z zastavljenim akcijskim načrtom stalno
vlagala v učinkovito rabo energije
javnih objektov, tako z energetsko
sanacijo obstoječih kot z gradnjo novih nizkoenergijskih objektov. V letu
2012 je bil zgrajen prizidek k objektu
Vrtec Palček Vir; gre za montažni nizkoenergijski objekt, v sklopu katerega
je vgrajena tudi toplotna črpalka. V
letu 2013 je bil saniran tudi stari del,
kar predstavlja celostno energetsko
prenovo. Specifična poraba energije v
tem objektu se je v letu 2013 zmanjšala za 86 kWh/m2 oz. približno 52 %).
Vrtec Krtek Ihan je bil zgrajen v letu
2013 – gre za moderen nizkoenergijski
objekt s solarno elektrarno na strehi.

V letu 2013 je bil zgrajen nov nizkoenergijski objekt podružnične šole Krtina z ogrevanjem z lesno biomaso.
Gre za moderni samozadostni objekt
z vgrajenimi pametnim spremljanjem
rabe energije. Ukrepi URE in OVE v
javnih objektih so se izvajali tudi v
letu 2014 in se bo tudi v prihodnje.
Občinsko vlaganje v učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov
energije za javne objekte bomo natančneje še predstavili.
Občina Domžale je v sklopu prizadevanj za zmanjšanje rabe energije v
celoti sanirala javno razsvetljavo. Zanjo porabljena električna energija se
je v letu 2013 glede na 2012 zmanjšala
za 51 %.
Na območju občine je prisotna
tudi energetska izraba odpadkov v
sklopu Centralne čistilne naprave
Domžale-Kamnik, kjer se je v letu
2013 proizvedlo skoraj toliko električne energije, kot jo potrebuje za delovanje. Iz odpadne toplote, ki nastane
pri proizvodnji električne energije, so
pokrite vse potrebe CČN Domžale-Kamnik po toploti.
Ker izvedeni ukrepi URE in OVE
prinašajo finančne prihranke, se investicije dolgoročno tudi povrnejo. S
pomočjo nepovratnih finančnih spodbud (opisane so v prejšnjem Slamniku), pa je doba povračila še nekoliko
krajša. Zavedanje o pomenu učinkovitega ravnanja z energijo je vedno
večje. Občina Domžale bo vsekakor
tudi v prihodnje vlagala v ukrepe URE
in OVE glede na svoje zmožnosti, verjamemo pa, da tudi številni občani
in občanke. Zato bo tudi v prihodnje
občina Domžale energetsko najbolj
učinkovita občina.
Občina Domžale in
Matija Matičič (MM SOL s. p.)
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7. seja Občinskega sveta Občine Domžale
V četrtek, 18. junija 2015, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 7. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.
Po ugotovljeni navzočnosti so člani
Občinskega sveta sprejeli zapisnik 6.
seje, ki je bila 21. maja 2015, ter naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 – skrajšani postopek
2. Obravnava in sprejem Pravilnika o
dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini
Domžale – skrajšani postopek
3. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport in rekreacijo Domžale
– prva obravnava
4. Obravnava in sprejem Sklepa o registriranju dodatne dejavnosti
5. Obravnava in sprejem realizacije
postavke – 185100: Programi športa
in rekreacije v obdobju 2008-2013
6. Obravnava in sprejem Ukinitve statusa javnega dobra – gradivo poslano tri dni pred sejo
7. Obravnava in sprejem Programa
dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2015
8. Vprašanja, pobude in predlogi
1. Obravnava in sprejem Odloka
o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 –
skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 v
delu, ki se nanaša na Načrt razvojnih
programov za obdobje 2015 do 2018.
2. Obravnava in sprejem Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini
Domžale – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Pravilnik o dodeljevanju sredstev
za spodbujanje razvoja podjetništva v
Občini Domžale z vsemi tremi predlaganimi amandmaji.
3. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zavoda za šport in rekreacijo Domžale – prva obravnava

Občinski svetnik Primož Škofic (SMC)

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za šport in rekreacijo
Domžale v prvi obravnavi.
4. Obravnava in sprejem Sklepa o
registriranju dodatne dejavnosti
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o registriranju Občine Domžale za opravljanje dodatne dejavnosti 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu.
5. Obravnava in sprejem realizacije
postavke – 185100: Programi športa
in rekreacije v obdobju 2008–2013

Občinski svet Občine Domžale ni potrdil nobenega izmed treh predlogov
sklepov, ki jih je pripravil občinski
svetnik Matej Oražem.
Je pa Občinski svet Občine Domžale
sprejel sklep o sprejemu informacije o
postavljenih vprašanjih in odgovorih
na svetniško vprašanje številka 10, 29,
50 in 83.
6. Obravnava in sprejem Ukinitve
statusa javnega dobra – gradivo
poslano tri dni pred sejo
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra pri zemljiščih:

parc.št.
5455/2
446
4884/1
912/3
1204/11
1204/12
1204/13

katast. obč.
Domžale
Dragomelj
Domžale
Homec
Radomlje
Radomlje
Radomlje

ID znak
1959-5455/2-0
1758-446/0-0
1959-4884/1-0
1937-912/3-0
1936-1204/11-0
1936-1204/12-0
1936-1204/13-0

7. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine
Domžale za drugo polletje 2015
Občinski svet Občine Domžale sprejme Program dela Občinskega sveta
Občine Domžale za drugo polletje
2015.

8. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Robert Pečnik (SMC),
mag. Tomaž Deželak (SDS), Maksimiljan Karba (LTD), Metod Marčun (Lista
za Domžale), Peregrin Stegnar (NSi),
Lidija Ambrož Marčun (SMC).
Vse pobude, predloge in vprašanja
lahko najdete na občinski spletni
strani www.domzale.si pod rubriko
Občinski svet, svetniška vprašanja.
Prav tako lahko na občinski spletni
strani poiščete celotno gradivo seje
Občinskega sveta Občine Domžale.
Občina Domžale, Urad župana

Uspešno izpeljan kronometer
Ljubljana-Domžale-Ljubljana

XX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

V petek, 12. junija, je Občina Domžale uspešno izpeljala
veliki dogodek pod okriljem prireditve Maraton Franja
BTC City.

Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, RKS Območno združenje
Vrhnika in Občina Vrhnika so v soboto, 30. maja 2015, na območju občine Vrhnika
organizirali XX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in
Rdečega križa.

Popolna prometna zapora ceste, ki je
trajala od 15. do 21. ure, ni povzročila
večjih težav. Ob trasi kronometra se je
zbrala množica ljudi, ki so z bučnimi
aplavzi in navijanjem spremljali kolesarke in kolesarje. Na kronometru jih je
sodelovalo kar 350 iz petnajstih držav,
potegovali so se za naslove državnih
prvakov in Pokal Slovenije v vseh kategorijah, petkova vožnja na čas pa je bila
uvrščena tudi na mednarodni koledar
dirk za ženske profesionalke
Direktor prireditve Maraton Franja
BTC City je bil nad prvim izpeljanim
dogodkom v Domžalah zelo zadovoljen. »Vse je potekalo tako, kot smo se
dogovorili. Ob cesti je vladalo enkratno
vzdušje, Domžale so bile v petek pravi kolesarski center. Želimo si, da bi z

Občino Domžale še kdaj sodelovali pri
podobnih projektih,« je po zaključku
dejal prvi mož največjega kolesarskega
dogodka v Sloveniji, ki ne skriva želje,
da bi v prihodnjem letu speljali tudi sobotni družinski maraton čez Ihan.
Dobro je bilo poskrbljeno tudi za
varno kolesarsko vožnjo in pot do cilja
vseh udeležencev tekmovanja, kar za
izpeljani kronometer pomeni najvišjo
stopnjo varnosti. Ob tej priložnosti se
Občina Domžale zahvaljuje PGD Domžale-mesto, PGD Dragomelj-Pšata, PGD
Študa ter Zavodu za šport in rekreacijo
Domžale za pomoč in vse odlično opravljene aktivnosti, povezane z dogodkom.
Občina Domžale, Urad župana
Kolesarsko društvo ROG Ljubljana

Sodelovalo je 16 ekip, od tega 14 z
območja ljubljanske regije in 2 izven
konkurence. Iz Občine Domžale sta
sodelovali ekipa Gasilske zveze Domžale in ekipa RKS-OZ Domžale, ki sta
vključeni v sistem zaščite in reševanja. Ekipi je na tekmovanju spremljala članica štaba Civilne zaščite Občine
Domžale Tina Urankar, ki je v občinskem štabu zadolžena za prvo pomoč.
Sodelovale so tudi ekipe: RKS-OZ
Kočevje, RKS-OZ Vrhnika, Občina Škofljica, RKS-OZ Ljubljana, RKS-OZ Grosuplje, Občina Ig, RKS-Zdravstvena
fakulteta Ljubljana, Občina Mengeš,
Občina Moravče, RKS-OZ Logatec 1,
RKS-OZ Logatec 2, Občina Šmartno
pri Litiji, RKS-OZ Trebnje in Občina
Žužemberk.
Ekipe prve pomoči so svoje znanje
prikazale pri reševanju in oskrbi realistično prikazanih poškodb ponesrečencev v različnih nesrečah, ki nas
lahko prizadenejo, s poudarkom na
posledicah neurij, kolesarskih nesreč
in podobno.
Na preverjanju usposobljenosti
ekip prve pomoči Civilne zaščite in

Rdečega križa sta obe enoti iz Občine
Domžale pokazali odlično usposobljenost in opremljenost za pomoč poško-

dovanim v primeru naravnih in drugih
nesreč, za kar jim iskreno čestitamo.

Občina Domžale, Urad župana

Ekipe prve pomoči so na usposabljanju pokazale svoja znanja.
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ŽUPANOVI DESNI ROKI
MAG. RENATA KOSEC IN MAG. JANA MIKLAVČIČ, PODŽUPANJI OBČINE DOMŽALE

V novem mandatu je župan Toni Dragar imenoval dve podžupanji, ki sta njegovi najtesnejši sodelavki pri uresničevanju
zadanih nalog.
Miha Ulčar
Foto: Iztok Dimc

Č

eprav sta obe novinki v
lokalni politiki, jima to ne
predstavlja težavo, saj sta
si s svojim delom v preteklosti nabrali ogromno različnih
izkušenj.

Mag. Renata Kosec

Po lokalnih volitvah je župan imenoval mag. Renato Kosec za podžupanjo, ki to funkcijo opravlja profesionalno. Delo, ki ga bo opravljala v štirih letih mandata, ji zagotovo ne bo
delalo problemov, saj je na Občini
Domžale zaposlena že dobro desetletje, v tem času pa je dodobra spoznala delovanje občine.
Mag. Renata Kosec, pristna
Domžalčanka, že vse življenje živi
v Domžalah, kjer si je ustvarila tudi
družino. Po izobrazbi je magistra
znanosti s področja obramboslovja.
Oba študija, dodiplomskega in podiplomskega, je opravila na Fakulteti
za družbene vede v Ljubljani. Zelo
dobro se počuti v krogu družine in
njenih prijateljev, s katerimi se trudi
ohranjati stike v čim večji meri. Uživa v svojem prostem času, ki ga želi
izkoristiti kar se da kvalitetno, tako
doma kot v naravi. V prostem času
veliko časa preživi s svojo hčerkico
Zaro. Pomemben hobi ji predstavlja
tek, ki ga običajno opravi zgodaj zjutraj pred službo.
Pred imenovanjem za podžupanjo
ste bili več let zaposleni na Občini
Domžale? Na katerem področju ste
delovali?
Že v srednji šoli in med študijem sem
opravljala številna dela, kjer sem si
nabrala ogromno izkušenj, saj so bila
ta dela raznolika. Nekega dne sem zasledila razpis za opravljanje pripravništva na Občini Domžale za področje
zaščite, reševanja in pomoči. Prijavila sem se na razpis in bila izbrana. Po
pripravništvu sem nadaljevala delo
na oddelku za premoženjske zadeve,
kjer sem bila kot uradnica zadolžena
za področje neprofitnih stanovanj in
poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Domžale. V tem času sem se že
tudi vključevala v Civilno zaščito in
bila kmalu imenovana v štab Civilne zaščite Občine Domžale, kjer sem
bila zadolžena za odnose z javnostmi. Z veseljem sem članica štaba, saj
je to res prava ekipa, v kateri so ljudje na pravem mestu. Ljudje z ogromno znanja, delovnimi navadami in
občutkom za ljudi. To pa so lastnosti, ki odlikujejo tudi vse posameznike, ki so prek različnih enot vključeni v občinski sistem zaščite, reševanja in pomoči.
Po šestih letih dela na Občini
Domžale me je župan povabil, da bi
opravljala delo na področju odnosov
z javnostmi. Ker sem imela s tega
področja opravljenih več seminarjev,
med drugim sem zaključila tudi Londonsko šolo za odnose z javnostmi,
sem delo sprejela, saj mi je predstavljalo izziv. To delo sem opravljala vse
do imenovanja na mesto podžupanje.
Od kje je prišla odločitev, da se
podate v lokalno politiko?
Če bi me kdo pred leti vprašal, ali
se bom podala v lokalno politiko, bi
vsakemu odgovorila, da se ne bi nikoli podala v to. Pred približno le-

Med prijetne službene
obveznosti spadajo
tudi mnogi dogodki in
prireditve, ki jih obiščem
v popoldanskem ali
večernem času. Tu
spoznam prijetne ljudi
različnih generacij …
Kar me pri tem najbolj
navdušuje, je, da so naša
društva, posamezniki
in organizacije vedno
pripravljeni vložiti veliko
svoje energije, truda in
prostovoljnega časa, da
izpeljejo te dogodke. Ti
dogodki in prireditve pa
so več kot odlični, z zelo
kvalitetnimi vsebinami.

tom dni me je župan povabil, da bi
sodelovala na njegovi listi (LTD – Lista Tonija Dragarja). Že pred tem
sem glede na delo, ki sem ga opravljala, veliko spremljala lokalno politiko, kot so seje občinskega sveta,
razne dogodke in še kaj bi se našlo.
Vmes sem spoznala ljudi, ki so vključeni v LTD – Listo Tonija Dragarja in

mnoge druge, ki podpirajo delo župana in njegove ekipe. Gre za krasne
ljudi, imajo znanje, izkušnje, pripravljeni so pomagati, iskati rešitve, so
različnih poklicev in kar me je najbolj fasciniralo, to so ljudje, ki držijo
skupaj. Zato sem županovo povabilo
s hvaležnostjo sprejela, saj vem, da
župan in njegova ekipa dela dobro.
Vse do sedaj so se dogajale dobre
zgodbe, zaključili so se dobri projekti in verjamem ter želim si, da bi s takšnim tempom nadaljevali tudi v prihodnje. Zavedati se moramo, da so
to zgodbe vseh nas, vseh 35.000 občank in občanov. Marsikaj se še da
narediti in verjamem, da nam bo to
tudi uspelo.
Ali je sedaj kaj drugače, odkar
opravljate funkcijo podžupanje?
Moje prejšnje delo na področju odnosov z javnostmi je bilo bolj uradniško,
pa vseeno zelo dinamično in tempirano. V funkciji podžupana pa skrbiš,
da potekajo projekti, ob tem pa moraš
biti vsekakor seznanjen z vsemi področji dela in zakonodaje.
Imam že neko širino, vendar še
zdaleč ne vso. Že od začetka imenovanja za podžupanjo aktivno
spremljam in delujem pri delu celotne občinske uprave. Rečem lahko
samo, da je delo zelo zahtevno in
odgovorno, da pa ga z veseljem opravljam. Po eni strani moraš poznati
vse aktivnosti, omejitve, sprejemati
odločitve, po drugi strani pa slediti
uresničevanju in zadovoljevanju
interesov vseh občank in občanov.
Poleg tega čutim tudi veliko odgovornost do občank in občanov, ki so
nam na volitvah zaupali svoj glas in
nam dali priložnost, da uresničimo
projekte, ki smo jih zapisali v našem
predvolilnem programu.
Sodelujem še pri nekaterih večjih
projektih. Vodim delovno skupino

za protipoplavne ukrepe v občini
Domžale. Oglede na terenu je delovna skupina že opravila, sedaj pa
pripravljamo akcijski načrt, ki bo
zajemal kratkoročne ukrepe, ki jih
lahko občina izvede sama ter večje
investicijske ukrepe, ki jih bo potrebno urediti skupaj z državo.
Na področju dela z mladimi je župan ustanovil Komisijo za mladinska
vprašanja, ki bo v prihodnje pripravila strategijo za mlade. Zelo dobre
stike imamo s Centrom za mlade
Domžale, kjer se že odvijajo nekatere
aktivnosti. Želimo urediti prostor za
mlade, kjer se bodo lahko dobivali,
družili, se udeležili mnogih aktivnosti ali pa preprosto uživali v svojem
prostem času.
Omeniti moram tudi delovno
skupino, ki vodi aktivnosti za vzpostavitev dnevnega centra za osebe
z motnjami v duševnem razvoju v
naši lokalni skupnosti. Zavedati se
moramo, da je to področje zelo pereče. Osebe z motnjami v duševnem
razvoju se lahko šolajo do 26. leta,
potem pa iščejo možnosti za namestitev v varstveno delovnih centrih,
kjer pa naletijo na problem čakalnih
vrst. Pogosto se zgodi, da te osebe
ostanejo v krogu svoje družine.
Menim, da bi z vzpostavitvijo dnevnega centra v naši občini priskočili
na pomoč tako staršem, ki bi lahko
še naprej opravljali svoje službene
obveznosti, in njihovim otrokom, ki
bi ta čas preživeli v dnevnem centru
in tam nadaljevali z druženjem, razvijanjem svojih spretnosti, veščin,
znanj in navad, ki so pomembne
za vsakdanje življenje. Ogledali
smo si primere tovrstnih centrov, ki
odlično funkcionirajo, tako da sedaj
pripravljamo koncept, kako bi to
uredili v naši lokalni skupnosti.
Zelo aktivna je tudi Komisija
za turizem, ko jo vodi Marija Pukl.
Komisija pripravlja elaborat za
vzpostavitev Turistično informacijskega centra v Domžalah in druge
aktivnosti v zvezi s turizmom. Ideje
so odlične in verjamem, da jih bomo
znali uresničiti.
Intenzivno nadaljujemo tudi s
pripravami Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Center za zaščito in
reševanje, ne bomo pa pozabili še
na mnoga področja, kot so problematika starejših, invalidov, socialno
podjetništvo, ipd.
Med prijetne službene obveznosti
spadajo tudi mnogi dogodki in prireditve, ki jih obiščem v popoldanskem ali večernem času. Tu spoznam
prijetne ljudi različnih generacij …
Kar me pri tem najbolj navdušuje, je,
da so naša društva, posamezniki
in organizacije vedno pripravljeni
vložiti veliko svoje energije, truda in
prostovoljnega časa, da izpeljejo te
dogodke. Ti dogodki in prireditve pa
so več kot odlični, z zelo kvalitetnimi vsebinami.
Kako zgleda dan podžupanje?
Če imam voljo, vstanem zelo zgodaj,
pohitim na jutranji tek, potem pa v
službo. V pisarni sem ob 7.30 do tretje ure. Pogosto s službenimi obveznostmi nadaljujem še v popoldanskem času. Če teh obveznosti nimam,
pa svoj prosti čas namenim svoji družini.
Že leta poslušamo vsem znani
stereotip, da se v Domžalah nič ne
dogaja. Kako na to gledate vi?
Dejstvo je, da je težko zadostiti vsem
željam in vsem generacijam. Sama vidim, da ta problem 'ne dogajanja' v

Domžalah vidijo predvsem dijaki in
študenti. Če pogledam sebe kot študentko, smo takrat bolj ali manj hodili v Ljubljano. Je zelo blizu, na voljo pa imajo veliko kvalitetnih stvari za mlade. Domžale pri tem Ljubljani zelo težko konkurirajo. Skozi vse
leto se v Domžalah dogaja zelo veliko za vse generacije. Občina Domžale in njeni zavodi, kot je Kulturni dom
Franca Bernika, pa Kulturno društvo
Miran Jarc Škocjan, Knjižnica Domžale, Center za mlade in številne druge organizacije skozi vse leto organizirajo mnogo dogodkov in prireditev.
So pa s strani mladih prišle tudi pobude, da bi v poletnem času organizirali kakšne poletne noči v Domžalah. Večdnevni festival na različnih
lokacijah in z različnimi glasbenimi
zvrstmi. Ker imamo v naši občini veliko mladih in perspektivnih glasbenih skupin, bi bilo vsekakor potrebno razmisliti in povezati različna društva ter po možnosti uresničiti tovrstne ideje.
Imate kakšno idejo kako dvigniti
turizem v Domžalah?
Občina Domžale nima toliko naravnih danosti, kot nekatere občine, kar se tiče turizma, zato bi po mojem mnenju morali začeti razmišljati tako, da bi mi povabili goste v Domžale in bi jim iz Domžal nudili določene aranžmaje v drugih občinah. Goste bi nastanili v Domžalah, naši prevozniki ali agencije pa bi jih odpeljali na določene lokacije. Seveda bi tiste dane vsebine iz naše občine gostom še vedno lahko ponudili. To
so: ogledi predstav v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan, Kulturnem
domu Franca Bernika, Kino na prostem, ogledi Slamnikarskega muzeja,
Železne jame, Menačenkove domačije, Krumperka, rekreacija ob reki Kamniški Bistrici ... Možnost vidim tudi
v športnem turizmu. Letos smo prvič gostili športna dogodka – Urbani Gladiator in Maraton Franja, pogovarjamo se tudi o izvedbi Jadranskih iger. Možnosti je veliko, s katerimi se intenzivno že ukvarja Komisija
za turizem.
Rak rana v Domžalah je
stanovanjsko-poslovni objekt
SPB-1. Se bo na tem področju kaj
premaknilo?
Župan je v novem mandatu imenoval
projektno skupino za SPB-1, v katero
so imenovani predstavniki posameznih stanovanjskih vhodov in poslovnih prostorov ter moji sodelavci. Tudi
sama sem članica te projektne skupine. Najprej je potrebno pogledati,
kako, koliko in na kakšen način lahko Občina Domžale pomaga pri reševanju te problematike.
V skladu z obstoječo zakonodajo
lahko Občina Domžale sofinancira
obnovo pasaž zgolj v deležu, v katerem je solastnica kompleksa SPB-1.
Ni pa možno, da Občina Domžale
prevzame stroške obnove v večjem
deležu oz. da v celoti financira obnovo pasaž. V konkretnem primeru gre
namreč za funkcionalno zemljišče
kompleksa SPB-1 (zasebno lastnino),
ki je v solasti vseh lastnikov SPB1. Za prenos lastništva na Občino
Domžale pa je potrebno stoodstotno
soglasje vseh lastnikov.
Občina Domžale lahko v tem trenutku nudi pomoč pri pridobivanju
ugodnih kreditov, logistično pomoč,
svetovalno pomoč in finančni delež v
skladu s solastniškim deležem. Vsekakor bomo še naprej aktivno iskali
primerno rešitev, ki pa bo morala
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biti v skladu z veljavno zakonodajo.
Naš namen je vedno bil in bo tudi v
prihodnje – sodelovanje in iskanje
rešitve.
Kako vidite občino Domžale po
koncu vašega mandata?
Občina Domžale je v zadnjih letih naredila ogromno na različnih področjih (družbenem, komunalnem, ipd.).
Z investicijami bomo nadaljevali tudi
v prihodnje, še naprej bomo delali in
zaključili projekte, ki sledijo interesom vseh občanov, enakomerno razvijali vsa območja v občini in ohranili
kvaliteto bivanja v občini.
Poudarek bo tudi na preživljanju
prostega časa naših občank in občanov. Torej, želimo si, da ohranimo
naše zelene oaze, ustvarimo kotičke,
kamor se bodo občani po naporni
službi lahko umaknili. Bodisi z
družino, prijatelji ali pa sami in kjer
bodo v miru lahko prebrali knjigo,
časopis, se družili ali pa se sproščali
na kakšen drugačen način. Na področju zelenih oaz je bilo do sedaj
v občini Domžale narejeno veliko.
Želim pa si, da se v štirih letih še kaj
nadgradi in posodobi. Na primer:
ureditev kolesarskih poti, dokončanje ureditve Češminovega parka,
igrišč za otroke v večjih krajih, ureditev novih poučnih poti, nadaljevali
bomo z urejanjem rekreacijskih osi,
tudi ob Rači vse do Krtine, s čimer
bi Domžale povezali s preostalimi
kraji v občini … Želim si, da bo naša
občina še naprej prostor zadovoljnih
ljudi.

Mag. Jana Miklavčič

Po dogovoru med županovo listo LTD
in SMC o programskem sodelovanju,
je župan Toni Dragar imenoval mag.
Jano Miklavčič za podžupanjo, ki to
funkcijo opravlja nepoklicno. Mag.
Jana Miklavčič se je s starši iz Ljubljane v Domžale preselila, ko je bila stara pet let. Po končani osnovni šoli se
je vpisala v Gimnazijo Kamnik, nato
pa na Biotehniško fakulteto, oddelek
za biologijo. Po končanem študiju sta
si z možem ustvarila družino. Imata dva sinova, danes že velika in skoraj odrasla fanta. Mlajši sin je končal
tretji letnik Gimnazije Vič in ravnokar
prispel domov z zlato medaljo z Genius olimpijade iz ZDA, starejši končuje prvi letnik magistrskega študija Fakultete za elektrotehniko in elektroniko. Ko sta fanta nekoliko odrasla, je
dokončala tudi magistrski študij varstva okolja.
V prostem času, kolikor ga sploh
ostane, rada hodi v hribe, smuča,
teče in jadra. Na splošno ima rada naravo in skuša preživeti čim več časa
v njej. Meni, da je delavna, pozitivno
naravnana in energična oseba. Ceni
delovne ljudi in ima razvit čut za socialno problematiko.
Kot podžupanja opravljate funkcijo
nepoklicno. S čim pa se ukvarjate
poklicno?
Zaposlena sem na ministrstvu za okolje in prostor, kjer vodim sektor za odpadke. Gre za zelo zahtevno področje, ki pa je oteženo še z dejstvom, da
imamo premalo kadra in finančnih
sredstev. To ministrstvo je v zadnjih
treh letih doživelo dve veliki reorganizaciji, kar se pri kontinuiteti dela kar
pozna, po drugi strani pa smo tudi
zakonsko omejeni pri novih zaposlitvah. Tako, da skušamo skupaj s sodelavci reševati problematično področje, kolikor je v naši moči. Delavnik
praviloma ni osemurni.
Lani ste se aktivno vključili
v politiko, sodelovali ste pri
ustanavljanju lokalnega odbora
SMC in postali predsednica. Od kje
je prišla želja za vstop v aktivno
politiko na lokalni ravni?
Politika me je spremljala večji del življenja, saj je bil oče novinar za notranjo politiko, tako da sem vedno
sledila dogajanjem v državi v tej meri,
da sem bila pravzaprav obveščena o
glavnih aktualnih zadevah. Sicer aktivni vstop v politiko ni bil načrtovan.

Zadnja leta se je v naši državi zgodilo kar precej negativnih stvari, menjavale so se vlade, pri delu ni bilo nekih
stabilnih usmeritev in odločitev, kar
je postalo zelo moteče in je tudi vplivalo na strokovno delo. Še vedno namreč postavljam strokovno delo na
prvo mesto pred politiko. Ko se je pojavila namera predsednika Stranke modernega centra dr. Mira Cerarja, da se bo aktivno podal v politiko,
sem nekoliko razmislila o tem, ali bi
morda lahko bila del te zgodbe, ki je
želela na politični sceni nekaj novega,
pozitivnega. Ker dr. Cerarja zelo cenim, sem se odločila, da podporo izrazim tudi z vstopom v stranko SMC.
Ker se je zaradi predčasnih volitev na
državni ravni vse hitro odvijalo, sledile pa so lokalne volitve, se mi je zdelo nekako prav, da začneš svojo politično pot na lokalni ravni in, da če
se podaš na to pot, to dolguješ svojemu kraju. Tako sem jaz doživljala to
odločitev.

javnih služb postavila nova razmerja
v delovanju teh služb, želimo pa, da
bi cene storitev postale sprejemljivejše za prebivalce Domžal.
Kakšne so vaše zadolžitve kot
podžupanje?
Funkcijo opravljam nepoklicno, a sem kljub temu bolj ali manj
vključena v vsebine, ki zadevajo
Urad župana. Dogovorili smo se, da
bomo vsebinske zadeve reševali

Vstajam med šesto in sedmo uro
zjutraj. Sledijo delovne obveznosti
na občini ali ministrstvu. Po končani
službi skoraj ni dneva, da ne bi imeli
sestankov z lokalnim odborom SMC
ali na sedežu stranke, kjer se prav
tako redno srečujemo predsedniki
lokalnih odborov. Glede na vse aktivnosti moram delovni dan izredno dobro organizirati. Po vseh obveznostih
je doma družina in naš kuža, ki me
venomer nestrpno pričakuje. Otroka

Za kaj vse se v vašem lokalnem
odboru zavzemate?
Ko smo postavljali prioritetno listo
zadev, za katere bi se zavzemali, je
bila ta lista kar obsežna, saj je vsak
član ali simpatizer stranke podal predlog in ga argumentiral. Po številnih
sestankih, izmenjanih elektronskih
sporočilih in seznanitvijo z določenimi preteklimi aktivnostmi ter konkretnih dejstvih o posameznih zadevah,
smo se odločili za deset prioritetnih
zadev, ki bi jih radi v občini izpolnili, in sicer ustvariti pogoje za obrt in
podjetništvo, znižanje cen komunalnih storitev, ureditev centra mesta
in nadgradnja tržnice, več evropskih
sredstev za investicije v občini, pridobitev listine občina po meri invalidov,
vzpostavitev sistema za plačevanje
položnic brez provizije, vzpodbujanje
pridelave in uporabe lokalno pridelane hrane, zagotovitev nove športne
infrastrukture.
Po lokalnih volitvah je vaša
svetniška skupina vstopila
v programsko sodelovanje z
županovo svetniško skupino. Kje
ste našli skupne točke in kako jih
uresničujete?
Ugotovili smo, da je naših deset točk,
ki smo jih izpostavili v programu dela
lokalnega odbora, skupnih z županovo listo in da v uresničevanju zastavljenih skupnih ciljev z vsebinskega vidika ne bi smeli imeti težav. Mehanizem njihovega uresničevanja pa
zahteva spretnost, izkušnje in znanje.
Svetniška skupina SMC – Stranke
modernega centra uresničuje zastavljene cilje preko pobud znotraj
koalicije in preko pobud na sejah občinskega sveta. Pri tem mora občina
slediti prej sprejetem Načrtu razvojnih programov, žal pa se soočamo
z vedno bolj omejenimi občinskimi
proračunskimi sredstvi.
SMC je med pobudami predvsem
izpostavil občinsko blagajno za
plačevanje položnic brez provizij,
skupno naročanje šolskih prevozov
in spodbujanje razvoja gospodarstva,
kar bomo obravnavali znotraj odbora
za gospodarstvo. Prva dva predloga
sta naravnana predvsem za zmanjšanje stroškov občanov. SMC svetniška
skupina bo s pomočjo našega poslanca Kamala Izidorja Shakerja organizirala okroglo mizo z ministrom za
gospodarstvo in predstavnikom Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za možnosti črpanja
evropskih sredstev na lokalnem nivoju. V lokalnih okoljih so aktivni tudi
SMC poslanci in to na različnih področjih. Karkoli bi lahko občanom pomagalo v vsakdanjem življenju, bomo
prenesli na naš lokalni nivo. V obliki
pobud, predlogov, prenosov znanja,
kajti vsakršna takšna aktivnost vodi
k boljšemu izvajanju in uresničevanju, ki jih potrebujejo občani.
V programu imamo tudi znižanje
cen komunalnih storitev. Oddajanje
odpadkov v RCERO Ljubljana in nadgradnja Centralne čistilne naprave
Domžale-Kamnik bosta za storitve

skupno na projektni ravni in ne zgolj
s pooblastilom za eno področje. Sem
pa zelo vesela, ko se lahko v imenu
Občine Domžale udeležim različnih
dogodkov, pozdravim udeležence,
predvsem pa sem zelo vesela pobud
in predlogov občanov, ki jih nato v
okviru možnosti poskušam uresničiti.
V času podžupanovanja in
sodelovanja na občinskem svetu
ter z občinskimi službami, ste že
dobili nek celovit pogled kako
deluje občina. Ste si pred vstopom v
politiko predstavljali, kako te stvari
tečejo?
Ker sem zaposlena v javni upravi,
sem si okvirno predstavljala delovanje občine, ne pa seveda v celoti. Ko
postaneš del tega, pridobiš nov vpogled v vsebine ter sistem delovanja
in politične odnose. Zadeve me včasih presenetijo tako v negativnem kot
pozitivnem smislu. Ker sem bolj odkrite narave, kot vidim pa tudi ostali svetniki SMC v LO Domžale, o zadevah tudi odkrito spregovorimo. Ali na
županovem kolegiju, ali na usklajevalnih sestankih kot tudi na sejah občinskega sveta. Vsi štirje občinski svetniki SMC smo prvič svetniki in precej
neobremenjeni s preteklo zgodovino
delovanja občinskega sveta; naša vizija je, da delujemo v dobrobit občine
in občanov.
Kako zgleda dan podžupanje?
Natrpano. Med delavniki sem, poleg
rednega obveznega delavnika, dvakrat tedensko na občini, delavnik v
službi traja praviloma več kot osem
ur, popoldne in proti večeru so pogosti sestanki in seje odborov, na katerih sem večinoma prisotna. Sem članica odbora za gospodarstvo. V občini je tudi veliko dogodkov, ki se jih
kot podžupanja udeležujem.

Politika me je spremljala
večji del življenja, saj
je bil oče novinar za
notranjo politiko, tako
da sem vedno sledila
dogajanjem v državi
v tej meri, da sem bila
pravzaprav obveščena
o glavnih aktualnih
zadevah. Sicer aktivni
vstop v politiko ni bil
načrtovan.

sta že velika, en dijak, en študent,
oba pa zdrava fanta in zelo pridna v
šoli, tako da s tem nisem obremenjena. Navajena sta nekoliko aktivnejše
mame. Konec tedna, ko se vsi zberemo, doma preživimo nekaj časa skupaj in se pogovorimo kaj bo kdo počel,
kdaj, zakaj in kje. Z mlajšim sinom se

skupaj voziva v Ljubljano, tako da ta
čas izkoristim tudi za pogovor, razen
v kolikor ni razpoložen za pogovor in
ima slušalke v ušesih. Po obveznostih
ali med njimi redno odidem na zeleno
os Kamniške Bistrice, kjer nabiram
kondicijo za vse nadaljnje aktivnosti.
Katera stvar je po vašem mnenju
trenutno v občini Domžale najbolj
pereča?
Odvisno s katerega vidika gledamo na
zadeve. Nekaj zadev je perečih ali to
lahko hitro postanejo. Če gledamo z
vidika financ, je lahko zaskrbljujoče,
da se bo ob vedno večjih obveznostih
občine proračun manjšal, kar pomeni,
da bomo morali sredstva izredno pametno razporediti za čim bolj normalno funkcioniranje občine. Ker je moja
poklicna pot povezana z varstvom
okolja, sem na te zadeve bolj pozorna, zato vsekakor moramo zagotoviti
prebivalstvu še naprej zdravo in čisto
okolje ter dostop do čiste pitne vode,
kar v Domžalah k sreči ni problem,
vendar pa je sisteme potrebno vzdrževati in dvigniti zavest občanov, da ne
onesnažujejo okolja. Z vizualnega vidika je prav gotovo moteča situacija
v centru Domžal, objekt SPB, od daleč in na blizu. Že ko se pripeljemo v
Domžale s trzinske strani, se naša največja strnjena stanovanjska soseska v
Sloveniji ravno ne pokaže v vsej svoji lepoti. Vedno ko se peljem iz službe, si predstavljam, da bi bila to soseska, vidna že od daleč, nekaj posebnega po oblikovanosti, barvah ali materialih in seveda z upoštevanjem njene funkcionalnosti. Tako bi bili lahko
tudi po tem prepoznavni in nekaj posebnega. Zaskrbijo nas tudi lahko neinvesticijska vlaganja in nedokončana
obrtna cona Želodnik.
Kako vi vidite center Domžal? Kaj bi
bilo potrebno urediti in narediti?
V centru Domžal so nekateri deli že
lepo urejeni, na primer občinska stavba, Slamnikarski park, del Kolodvorske ulice, so pa ostale stavbe in infrastruktura v slabem stanju, prav tako
nekateri objekti na Ljubljanski cesti
v Stobu, ki je ena od vstopnih poti v
Domžale.
Kot že rečeno, bi bilo potrebno
urediti tudi SPB s čistimi hodniki,
polnimi lokali, urejeno in funkcionalno fasado, ploščad in stopnišče Vele,
kar smo ravno obravnavali na zadnji
seji občinskega sveta, kjer smo s spremembo Odloka o spremembi Odloka
o proračunu Občine Domžale za leto
2015 sprejeli, da se ureditvi nameni za
60.000 evrov več sredstev. Namesto
parkirišča poleg trgovine Tuš vsaj delno zelene površine ali trg. Nadgradnja
pokrite tržnice, ki je v Domžalah zelo
dobro obiskana. Morda bi si želeli tudi
center Domžal, zaprt za promet, vsaj
deloma, vendar bi temu morala slediti
ustrezna ureditev in preusmeritev
prometa. V središču Domžal pa bi potrebovali tudi Turistično informacijski
center. Verjetno bi še lahko naštevala,
vendar je za to potrebno zagotoviti
finančna sredstva in pa vzpodbude k
reševanju širše problematike, kot je
SPB, saj ima občina pri reševanju te
zadeve brez sodelovanja stanovalcev
zvezane roke, ker ne nastopa kot
lastnik nepremičnin. Po prvih vtisih
delovanja občinskega sveta pa politične volje za reševanje tovrstnih zadev v
našem občinskem svetu ne manjka.
Kako vidite Domžale po koncu
vašega mandata?
Občino Domžale vidim kot lokalno
skupnost zadovoljnih ljudi. Zadovoljstvo ljudi je lahko različno, ampak
osnovni pogoji so zaposlitve, ker s
tem omogočimo ljudem dostojno
življenje, možnost izobraževanja,
življenje v urejenih naseljih, dostopnost, urejene vrtce in šole, varne
poti v šolo, možnost rekreacije in
preživljanje prostega časa v naravi,
dobre prometne povezave, kolesarsko pot do Ljubljane, urejen center
... veliko želja, za katerih uresničitev
si bomo v SMC – Stranki modernega
centra vsekakor prizadevali. ❒
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DOMŽALSKA GARAŽNA HIŠA
VRATA ODPIRA SREDI POLETJA
Na prostoru, kjer smo v Domžalah nekdaj našli Kurivo, danes končno podobo dobiva garažna hiša, ki med prebivalci sproža
različne občutke. Nekateri menijo, da bo dobra pridobitev za naše mesto, spet drugi imajo konkretnejše pomisleke o
smiselnosti investicije, za katero ni najbolj jasno, v kakšnem času bo pravzaprav upravičena.

Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Iztok Dimc

D

ostop do parkirne hiše bo
mogoč s t. i. brezkontaktno
prenosljivo mestno kartico, ki jo bo mogoče kupiti
pred vstopom v garažno hišo. Kartica
bo brezimenska in prenosljiva ter bo
predstavljala medij za koriščenje parkiranja in koriščenje javnega prevoza.
Koriščenje javnega prevoza bo mogoče z dobroimetjem oziroma bonusom,
ki se bo uporabniku ob uporabi garaže avtomatsko naložil, koristili pa
ga bodo lahko za dvakratni prevoz
z javnim prevozom v istem dnevu.
Strošek slednjega bo poravnala Občina Domžale po mesečnem zbirnem
računu; v ta namen je bila že sklenjena pogodba s Kam-Busom. Še vedno
potekajo dogovori tudi s predstavniki
Slovenskih železnic glede možnosti
podobnega sodelovanja.

Stroški garažne hiše za
uporabnike

In kakšni bodo stroški parkiranja
za uporabnike? Občinski svet je na
majski seji sprejel predlagani cenik

storitev, ki omogoča brezplačno parkiranje v garaži za prvo uro. Za časovni okvir do štirih ur parkiranja bo
potrebno plačati 0,70 evra na uro. Pa
parkiranje od 9 do 12 ur cena parkiranja znaša 5,50 evra, za parkiranje
nad 12 ur pa vsaka nadaljnja ura parkiranja stane 1,00 evro. Cilj je namreč,
da bi v časovnem okviru od 9 do 12 ur
garažno hišo uporabljali vozniki, ki
bodo koristili javni avtobusni prevoz
v sistemu P + R (parkiraj in se odpelji).
»Cena 5,50 evra je primerljiva s ceno
javnega avtobusnega prevoza na relaciji Domžale-Ljubljana, ki znaša 4,60
evra v obe smeri,« navajajo na občini
Domžale.
Cenik parkiranja v garažni hiši P+R:
1 ura 	 brezplačno
2 uri 	 0,70 EUR
3 ure 	 1,40 EUR
4 ure 	 2,10 EUR
5 ur 	 2,80 EUR
6 ur 	 3,50 EUR
7 ur 	 4,00 EUR
8 ur 	 4,50 EUR
9 do 12 ur 	 5,50 EUR
vsaka nadaljnja ura	 1,00 EUR
Cene so bile oblikovane na podlagi cen javnega prevoza na relaciji
Domžale-Ljubljana (cena je 4,60 evra
v obe smeri), na podlagi izdelane analize cen parkiranja v primerljivih sosednjih občinah in glede na predvideno

bodočo ureditev mirujočega prometa
v ožjem središču mesta Domžale.
Garažna hiša bo sicer imela na voljo 228 parkirnih mest, zgrajena pa bo
v treh etažah in sicer klet (medetaža),
dve nadstropji in streha, ki bo prav
tako urejena kot parkirna površina.
Vse etaže bodo za peš dostop povezane s stopniščem, medetaže pa bodo
povezane tudi z ločenim hodnikom
za pešce po klančini. Poleg garaže
bo v pritličju še kolesarnica, tehnični
prostor za kontrolo ob izvozu ter komunikacijsko jedro s stopniščem in z
javnimi sanitarijami.

Vrednost investicije prek
2,2 milijona evrov

Ocenjena vrednost celotne investicije
znaša 2,2 milijona evrov. Projekt sicer
delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Predvidena sredstva
Evropske unije znašajo 1,5 milijona
evrov. Še vedno pa mora razliko v višini
dobrih 700.000 evrov prispevati domžalska občina. Tako so za leti 2013 in
2014 v proračunu zagotovili sredstva za
pripravo dokumentacije in pridobitev
EU sredstev v višini 42.327 evrov, v letu
2014 pa je bilo porabljenih tudi 696.758
evrov, medtem ko bodo preostala sredstva v višini 1.715.905 evrov črpali iz občinskega proračuna za gradnjo garažne
hiše iz proračuna za leto 2015.
Pripravljena je bila ekonomska
analiza, s katero so izdelali oceno

stroškov za prvih pet let in jih porazdelili v skupine obratovalnih stroškov
(stroški omrežnine in porabe električne energije, stroški komunalnih storitev), stroškov varnosti in nadzora (požarna varnost in zavarovanje), stroški
delovanja in vzdrževanja tehnične
opreme, stroški prodaje (bančne storitve in drugi stroški vezani na prodajo),
stroški pokrivanja prevozov P+R (vezano na pridobljena kohezijska sredstva) in stroški amortizacije skladno z
veljavnimi računovodskimi standardi.

Obratovalni stroški morda tudi
iz proračuna

Predvideno je, da se bodo obratovalni
stroški v pretežnem delu pokrivali iz
prihodkov za obračun storitev parkiranja. V nasprotnem primeru bodo morali kritje stroškov zagotavljati neposredno iz proračuna. Rezultat poslovnega
izida je odvisen od tega, v kolikšni meri
Vrata garažne hiše bodo za uporabnike odprta od 1. avgusta 2015 dalje,
v juliju pa bo potekalo testno obratovalno obdobje.

bo projekt dejansko zaživel, kar pomeni, da bo veliko vlogo predstavljalo
število obiskovalcev in spreminjanje
prometne politike v našem mestu.
»Gre za prvi tovrstni objekt na območju občine, kjer bo omogočeno parkiranje in koriščenje storitev P+R. Iz
tega razloga bo potrebno že od samega
začetka spremljati število obiskovalcev
garažne hiše, vpliv delovanja garažne
hiše na prometne tokove in mirujoči
promet v Domžalah,« pravijo na Občini
Domžale. Se pa zavedajo, da v kolikor
se bodo pokazali odkloni od izoblikovanih predvidevanj, bo potrebno temu
ustrezno tudi urediti in uskladiti režim
v sami garažni hiši in prometno ureditev v ožjem središču Domžal.
Bomo pa v Domžalah na račun
parkirne hiše dobili nov park Masljeva Domžale. »Ob zaključku garažne hiše, na vzhodni strani območja
urejamo zelene športno-rekreativne
površine. Urejeni bosta dve igrišče za
košarko, otroško igrišče, fitnes igrišče
in zelene površine. Poleg tega bo na
vzhodni fasadi garažne hiše nameščena tudi plezalna stena,« pravijo na
občini. ❒
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DOMŽALE SO ZRASLE NA
SLAMNIKIH
IGOR KUZMIČ

Prejemnik srebrnega občinskega priznanja za delo na področju turizma ter raziskovanja kulturne in naravne dediščine je
nepogrešljiv in prepoznaven aktivist. Z visokim občinskim priznanjem je zaokrožil svoje dolgoletno delovanje.
smo že postorili in slamnikarstvo skupaj
rešili pred izginotjem.« Poseben prispevek k temu daje tudi vse bolj obiskan
Slamnikarski sejem. Idejo zanj sta
skupaj razvila z Romanom Kosom in
letošnji, tretji po vrsti, je dobro uspel.
Zelo aktivno je Kuzmič sodeloval tudi
pri delu študijskega krožka, ki je pripravljal razstavo o slamnikarstvu, postavljeno v Slamnikarskem muzeju. V
lanskem letu je pripravil tudi razstavo
o Adamu Ravbarju: »Podrobneje smo
raziskovali gorenjsko vejo rodbine, ki
je povezana z domžalskim koncem in
o kateri ne vemo prav veliko. Novejše
raziskave o posameznikih te rodbine bi
vsekakor veljalo objaviti in dopolniti obsežno gradivo. Veliko podobnih zgodb je
še treba obuditi.«

Cveta Zalokar
Foto: Iztok Dimc

K

er je zaradi bolezni moral
(upamo, da zgolj začasno)
prenehati z javnim delovanjem, se je pokazalo, kako
obsežno in nepogrešljivo je bilo njegovo delo na številnih področjih, kjer
je znal z dobro organizacijo, neustavljivo raziskovalno žilico in spoštljivim odnosom do sodelavcev, strokovnjakov in preprostih ljudi ohraniti in
prenašati za prihodnje rodove dragocene zgodbe naše preteklosti ter jih
povezovati s prepoznavnimi projekti
na področju turizma.

Radomlje v srcu

Rodil se je leta 1946 v Radomljah: »V
hiši, ki jo vsakdan gledam skozi kuhinjsko okno.« Stari oče izhaja iz Opatije in če bo imel čas, pravi, da bi rad
raziskal, od kje izvira njegov rod. Kot
otrok se je igral fantovske igre, z bratrancem pasel krave, stikal naokoli po
naravi, hodil s fanti na Blata, raziskovali so okolico Črnelske graščine, se
kopali v tolmunih Kamniške Bistrice
… Srednjo tehnično šolo je obiskoval
v Domžalah, a šolanja ni nadaljeval,
ker se je odločil za službo, družino in
nadgradnjo hiše. Kot štipendist je začel delati v skladišču Koteks-Tobusa.
Tam mu ni ugajalo, ker mu je bilo bližje usnjarstvo. Sledilo je delo v prvem
slovenskem butiku na Miklošičevi cesti, kjer je prevzel vodenje skladišča in
občasno pomagal pri prodaji. Potem
je zamenjal kar nekaj služb: najprej v
novi blagovnici Maximarket, kjer pa
med čakanjem na odprtje ni bilo pravega dela. Nadaljeval je v Astri, vodil
je vrsto oddelkov, a se je zaradi slabih
odnosov odločil za nove izzive. Našel
jih je v Industriji usnja na Vrhniki, ki
je imela na Viču del proizvodnje; kot
komercialist je pokrival Jugoslavijo.
Ker je vojaščino odslužil v šoli rezervnih oficirjev v Bileći in dobil čin podporočnika, je bil pogosto angažiran
v domžalskem oddelku za Ljudsko
obrambo in pozneje v štabu teritorialne obrambe, dokler se ni tam leta
1971 zaposlil: »Ustanavljal se je štab
in delo mi je ustrezalo, ob koncu sem
bil tudi komandant domžalske teritorialne obrambe.« Tam je vztrajal do leta
1988: »Po letu 1984 je postajalo nevzdržno, ne zaradi odnosov med nami
ali z nadrejenimi, pač pa zaradi odnosov z JLA, ki se je začela postavljati nad
nas, nam očitala, da imamo preslabo
izobrazbo, tako da so nas šikanirali,
izzivali, pretiravali z nadzorom in 'vežbami'. Iskali so napake, za vsako ceno
…Ker smo želeli biti bolj povezani z lokalno skupnostjo, JLA to ni bilo povšeči, saj je hotela imeti izključno oblast
nad nami. Začeli smo delati malo po
svoje, skrivali orožje, to se je odražalo
na poslabšanih odnosih.« Na srečo je
kmalu dobil službo v Heliosu in do
upokojitve delal v komerciali.

Turizem v domačem kraju

Leta 1984 je v Radomljah prevzel vodenje turističnega društva, saj je bilo
čutiti nekakšno zatišje. Želel je malo
razgibati dogajanje: »Zbrali smo se
podobno misleči, imeli smo veliko idej
in začeli z akcijami. Največ znanja
in spodbud sem dobil pri takratnem

Priznanje v pravih rokah

Razvoja turizma,
kakršnega lahko razvijamo
v naši občini ... ni brez
naše najbolj prepoznavne
zadeve: slamnikarstva.

domžalskem turističnem društvu in
predsedniku Dragu Burji. Spomnimo
se množičnih povork ob pustovanju,
pa novoletnih sprevodov ... Lotili smo
se olepševanja kraja, postavili nove
usmerjevalne table z mlinskimi kamni,
uredili avtobusno postajališče v obliki
kozolca, pleskali ograje, skrbeli za rože
na mostovih, ponudili skupaj z Arboretumom cenejši nakup rož, prirejali tekmovanja za najlepše ocvetličena okna
in balkone … Posebno smo bili ponosni
leta 1987 na 1. mesto v tekmovanju za
najbolj urejen manjši kraj v Sloveniji in
3. mesto v kategoriji manjših turističnih
krajev.« Spomni na ureditev prostorov
ob teniških igriščih na Škrjančevem,
kjer je bilo odlagališče smeti in gradbenega materiala. Zdaj je tu lepo urejen večnamenski prostor. Leta 1998 je
začel razvijati idejo o urejanju rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici, delal
je predvsem na delu od Papirnice do
Radomelj in naprej. Čistili so obrežja,
navozili pesek, utrjevali teren: »Zaživel je projekt, da se iz Domžal varno
pride peš do Arboretuma. Nekaj dela
še čaka kamniško občino v Šmarci,
da bi prišli vse do Kamnika in naprej
do Kamniške Bistrice. Prepričan sem,
da bo zelena rekreacijska os postala
turistična atrakcija regije.« Iz radomeljskega turističnega društva se je
na celotno občino razširila tudi akcija
prepoznavanja in zatiranja invazivnih
rastlin, vanjo so vključili vrtce in šole,
izdali zloženko: »Imeli smo posebne
delavnice, ljudem razlagali, kako jih
uničevati – na primer s pokrivanjem
s črno folijo, pa s pravočasno košnjo
– nisem pa podpiral uničevanja s kemičnimi sredstvi. Akcijo nadaljujemo s
presersko osnovno šolo. Vesel sem, počasi se premika, občina redno kosi ob
rekreacijski poti.« Aktivno je delal pri
pripravi nekaterih brošur in vodnikov
z raziskovanjem naravne in kulturne

dediščine: »Obdelali smo preteklost
lip v Radomljah in odkrili zanimivost,
da je bila prva v križišču pri Kraljevem
mlinu zasajena ob začetku druge svetovne vojne, druga na drugi strani pa
ob njenem zaključku. Izdali smo tudi
vodnik po območju Blate in Mlake, pa
razglednice Radomelj z zgodovinsko
vrednostjo.« Obdelali so tudi mline in
žage na Mlinščicah, poiskali fotografije, ob tem pa odkrili, da izvor imena
Radomlje ni povezano z besedami
'rado melje', pač pa izhaja iz starega
slovanskega imena Radom. Med pomembnejša področja, ki jih je obdelal, uvršča predstavitev Telovadnega
društva Sokol Radomlje 1919–1940:
»Zgodovino društva, ki je pomembno
vplivalo na športno, kulturno in politično delovanje v našem kraju in v širšem
okraju, sem iskal, zbiral in opisal skozi
fotografije, še posebej pa sem bil vesel,
da smo na razstavi pokazali ohranjeni
društveni prapor iz leta 1938, sokolsko
uniformo in obsežno dokumentacijo.
Od leta 1996 smo s prizadevnimi člani
uredniškega odbora izdajali Radomeljsko ogledalo, glasilo ki ga omogočajo
zvesti sponzorji.« Turistično društvo
Radomlje je Igor Kuzmič vodil do leta
2012, ko je moral to opustiti zaradi
konflikta interesov. Z letošnjim letom
je končal tudi z dolgoletnim vodenjem
občinske komisije za turizem. Vedno
je bil pripravljen dati svoj delež k razvoju domačega kraja. Dva mandata
je bil tudi član sveta KS Radomlje:
»Deloval sem pri izgradnji, urejanju in
vzdrževanju prometne infrastrukture,
še posebej sem bil aktiven ob sanaciji
ceste, izgradnji razsvetljave in pločnikov na relaciji Kulturni dom – vas
Hudo, ko sem bil nekakšna vez med
KS, lastniki, izvajalcem gradbenih del
in krajani, tako da je vse teklo brez zapletov.«

Turizem na občinski ravni

Ko se srebrni nagrajenec ozira nazaj,
se spominja: »Leta 1995 je bila ustanovljena občinska komisija za turizem.
Najprej sem deloval kot član, pozneje
sem prevzel vodenje. Sodeloval sem
s Turistično zvezo in drugimi društvi.
Na začetku smo si zastavili vprašanje,
kaj lahko pokažemo nekomu, ki obišče
našo občino. Našli smo le nekaj starih

občinskih zemljevidov in zloženk o gostilnah. Začeli smo z načrtnim raziskovanjem dediščine. Zagovarjal sem stališče, da je treba izstopiti iz povprečja,
poiskati nekaj prepoznavnega. Tako
smo našli slamnikarstvo. Ko sem srečal
etnologinjo Sašo Roškar, sva začela z
načrtnim zbiranjem gradiva.« Veliko
podatkov sta našla v Stražarjevih knjigah, sama pa začela iskati ljudi, ki so
bili povezani s slamnikarstvom: »Veliko gradiva smo zbrali in izdali brošuri
Zgodbe o slamnikarstvu na Domžalskem ter Sprehod skozi prostor in čas.
Navdušila me je usoda ihanske slamnikarice Kokaljeve, sposobne ženske, ki
je bila v Ameriki, se vrnila, potem pa
doma odprla uspešno slamnikarsko
delavnico.« Gospod Igor je bil pobudnik izdaje knjige S. Lavrinc in M. Avguštin o Plečniku na Domžalskem in
Kamniškem, ob tem pa nas spomni,
kako ga je navdušila Vrečarjeva hiša
na Kolodvorski cesti, kjer je veličastno stopnišče: »Vrečar je bil zanimiv
človek, župan, podobar, mizar. Odkrili
smo še druge mojstre, ki so delali za
Plečnika, na primer mizarja Kovača
s Količevega, ki je naredil poleg domžalskega kora tudi kor, ki krasi cerkev
v Bogojini.« Pravi, da so prvi koraki
narejeni, zdaj je to treba nadgrajevati:
»Predlagam, da čimprej usposobimo
vodnike za domače in tuje goste, da
bodo razkazovali zanimivosti od Plečnikove dediščine, slamnikarskih tovarniške poti in drugih stvari s področja
dediščine in naravnih znamenitosti.«

Raziskovanje slamnikarstva

Igor Kuzmič je bil vedno med ljudmi,
znal je najti zanimive sogovornike.
Pred kratkim je srečal nekaj bivših Univerzalovih delavk, ki so sodelovale pri
modnih revijah slamnikov. V Ihanu je
spoznal starejšo pletiljo kit, ki zna splesti okroglo kito: »S Kulturnim domom
smo se že dogovorili, da posnamemo
njeno dragoceno pričevanje in pletenje
kite v živo.« Prav tako opozarja, da bi
bilo treba raziskovanje slamnikarstva
razširiti v okolico Dolskega, Senožeti,
Šentjakoba, Podgorice, v Moravško
dolino in v Črni Graben: »Tu čaka še
veliko dela. Treba je spodbuditi mlajše
generacije, npr. študente etnologije, da
se lotijo raziskovanja te tradicije. Veliko

Vesel je, da je občina prepoznala pomen njegovega dela in prispevek k
življenju – tako v Radomljah kot širše
v občini. Prireditve ob občinskem prazniku, kjer so podeljevali priznanja,
se zaradi bolezni ni mogel udeležiti,
župan mu je priznanje izročil osebno:
»Nič ne skrivam, zadnje tri mesece se
borim z zahrbtno boleznijo, vzame mi
veliko energije in moči. Bojeval se bom
in vem, da bom zmagal. Županu sem
povedal, da bi rad po ozdravitvi nadaljeval z delom na področju slamnikarstva in turizma, navsezadnje sem uspešno opravil preizkus za turističnega
vodnika lokalnega pomena. V pogovoru
sem mu položil na dušo, naj ima še naprej posluh za dejavnost slamnikarstva
v povezavi s turizmom, saj sta to naši
razvojni priložnosti. Ne smemo čakati,
treba je raziskati vse, kar še imajo in
hranijo v zvezi s tem mnogi ljudje, ki
so bili s tem povezani. Veliko je živih
pričevalcev.« Poln je predlogov in idej,
pravi, da je potrebno čimprej pripraviti tečaj učenja šivanja slamnikov, da se
znanje prenese na nove, tudi mlajše
ljudi: »Stroji so, znanje je, tudi interes
… Kar nekaj bivših delavk in drugih je
že izrazilo željo, da se usedejo za šivalni
stroj in obudijo pozabljeno znanje. To
je lahko dobra podjetniška priložnost,
dodatni zaslužek, saj so slamniki vse
bolj popularni. Moramo imeti stalno
skupino pletilj kit in šivalk slamnikov,
s katerimi bomo predstavljali slamnikarstvo v širšem prostoru. Predvsem pa
moramo tradicijo načrtno prenašati na
mlajše generacije.« Občina mora najti
dodatna sredstva in spodbujati slamnikarstvo: »Razvoja turizma, kakršnega lahko razvijamo v naši občini - to
pa je izletniški turizem, z enodnevnimi
gosti, ki obiščejo zanimive kraje, si na
primer ogledajo slamnikarski muzej,
Menačenkovo domačijo, Železno jamo,
gredo v Arboretum, poiščejo kakšno
dobro gostilno – ni brez naše najbolj
prepoznavne zadeve: slamnikarstva.
To se je potrdilo, ko so muzej obiskali
predstavniki ljubljanske turistične organizacije in pripeljali predstavnike
turističnih agencij. Rezultati so, v muzej prihaja vse več tujcev, pa skupin iz
vseh koncev Slovenije. Muzej je treba
predstaviti tudi animatorjem, njihova
naloga pa je, da ponujajo številnim
obiskovalcem Ljubljane še druge turistične zanimivosti v okolici. Mi imamo
kaj pokazati, žal smo premalo aktivni
in temu namenjamo premalo denarja,
saj kadre, ideje in izdelek, ki bi ga lahko
tržili, že imamo.« ❒
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društva
na kratko

center požarne varnosti

Poročilo za maj 2015
Poklicni gasilci Centra požarne varnosti smo v maju posredovali na
osemnajstih intervencijah. Pogasili smo dva požara, posredovali ob
osmih prometnih nesrečah in svojo
pomoč nudili osemkrat.
7. 5. nas je občan obvestil, da je
prišlo do onesnaženja razbremenilnega kanala Pšate in pogina rib. Ob
prihodu na kraj dogodka smo ugotovili, da je voda rahlo obarvana belo.
Našli smo mesto izvora, ki se nahaja ob železniškem mostu čez kanal
Pšata. Na tem mestu je v potok speljan kanal meteorne vode iz Leka.
Na vstopu je bil nameščen pivnik, ki
pa zaradi takojšnjega mešanja ni bil
učinkovit. Pregledali smo ves kanal
Pšate do izliva v Kamniško Bistrico,
vendar pogina rib nismo opazili. Na
mestu so bili policisti in odgovorne
osebe iz podjetja Lek, ki so vzele
vzorec za nadaljnjo analizo snovi.
10. 5. smo preko 112 dobili sporočilo o prometni nesreči v Zaborštu pri
Ihanu. Voznico je zaneslo s cestišča
v breg proti zvočni ograji, ki je postavljena ob avtocesti. Voznica je ob
trku utrpela hude telesne poškodbe.
Ob prihodu smo mesto zavarovali,
naredili razsvetljavo nesreče in voznico rešili iz zverižene pločevine.
S pomočjo zajemalnih nosil smo
ponesrečenko prenesli v reševalno
vozilo s katerim je bila odpeljana
v nadaljnjo oskrbo. Odklopili smo
akumulator, posuli razlite motorne
tekočine in policistom nudili razsvetljavo pri obravnavi dogodka.
11. 5. smo bili obveščeni o prometni
nesreči motorista na Brezovici pri
Dobu. Prišlo do trka med osebnim
vozilom in motoristom. Voznik motornega kolesa se je pri trčenju poškodoval, vendar je bil pri zavesti.
Voznica osebnega vozila je tožila
nad bolečinami v prsih in ledvenem
delu hrbtenice. Takoj smo pričeli z
oskrbo ponesrečencev. Ob prihodu
reševalcev NMP Domžale sta bila ponesrečenca prepeljana v ljubljanski
Klinični center. Na vozilu smo odklopili akumulator in posuli razlite
motorne tekočine.
14. 5. so nas iz Regijskega centra
za obveščanje obvestili o poplavi
kletnih prostorov v Zdravstvenem
domu v Domžalah. Zaradi močnega
naliva je meteorna voda, pomešana
s kanalizacijo, zalila kletne prostore
objekta. Zaliti so bili štirje prostori in
hodnik. Iz prostorov smo prečrpali
okoli 600 litrov meteorne vode. Preko našega operaterja smo poklicali
podjetje Prodnik, da je prebil kanalizacijski zamašek, ki je bil razlog za
nastalo situacijo. Prostore smo počistili in pustili,

da se čez noč dobro
prezračijo.
A. V.

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

Pamet v noge! NOVO:
• Sanacija glivičnega nohta s fotodinamično terapijo PACT MED (varno in
nežno z lučko)

slamnik@kd- dom zale. si

Medeni dan v Dobu

Druženje članov

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev

S prihodom poletja in sončnih dni se člani
Medobčinskega društva Sožitje s sedežem v Mengšu
vsako leto zberemo na tradicionalnem pikniku.

čebelarsko društvo domžale
in čebelarsko društvo krtina dob Čebelarsko društvo Domžale
in Čebelarsko društvo Krtina Dob sta
nas v sodelovanju s Čebelarsko zvezo
Slovenije povabila na Dan odprtih vrat
slovenskih čebelarskih društev. Tako je
bil 12. junij namenjen vsem, ki bi želeli
izvedeti kaj več o čebelarstvu in spoznati delo slovenskih čebelarjev. Obiskala
sem dan odprtih vrat Čebelarskega društva Krtina Dob pri učnem čebelnjaku
pod Močilnikom, kjer so pripravili pestro predstavitev in ogled učnega čebelnjaka, prikaz čebelarske opreme, ogled

opazovalnega panja, kjer si je bilo mogoče v živo ogledati čebele in delo v čebelji družini, prikaz čebelarskih opravil
ter demonstracija točenja medu in predstavitev čebeljih pridelkov, veliko pa je
bilo govora tudi o povezanosti in soodvisnosti med naravo, čebelami in ljudmi.
Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Krtina Dob ob učnem čebelnjaku
pod Močilnkom je bil ves dan živahno
stičišče učencev ter mladih in starejših čebelarjev, posebej dopoldne pa je
bil učni čebelnjak kar oblegan s posameznimi skupinami učencev bližnje
Osnovne šole Dob, s katero čebelarji
že vrsto let odlično sodelujejo. Zato je
bilo lepo videti, kako člani Čebelarskega krožka OŠ Dob ob pomoči Marjana
Kodermana, predsednika društva, ki
krožek tudi vodi, na svoj, preprost, a
učinkovit način predstavljajo svojim
sošolcem in drugim mladim vse, kar je
povezano s čebelami, hkrati pa človek
včasih kar ne mor verjeti, kaj vse naši
otroci že vedo o čebelah in njihovi kori-

stnosti. Čebelnjak so obiskali tudi otroci
iz enot Vrtca Urša, Mavrica in Čebela ter
bili navdušeni nad mladimi predavatelji, ki so skupaj z društvom pripravili
tudi mnogo učnih pripomočkov, tako
da so najmlajšim resnično lahko nazorno pokazali trenutke iz življenja in dela
čebel.
Prijetno druženje se je zaključilo s
pokušino medu in pijače iz medu in
limone, prva skupina pa je posebej zaploskala članom Čebelarskega krožka
z OŠ Dob, ki so na letošnjem državnem
tekmovanju mladih čebelarjev osvojili tri srebrne in dve bronasti medalji.

Skupaj z Marjanom Kodermanom jih
je mladim čebelarjem izročila in jim
čestitala za velik uspeh domačinka,
mag. Saša Dragar Milanovič, glavna
inšpektorica za kmetijstvo, gozdarstvo,
hrano in okolje, ter jim zaželela tudi v
prihodnje veliko uspehov. Medalje so
osvojili – srebrne: Sandra Kirbiš in Tilen Javoršek; Oka Bizjak in Teja Habjan;
Žiga Povhe in Tilen Leskošek; bronasti
medalji pa sta osvojili dvojici Andraž
Ban in Taja Habjan ter Manja Kirbiš in
Kiara Čižmešija.
Tudi v popoldanskem času učni
čebelnjak v Dobu ni sameval. Dan odprtih vrat je privabil predvsem starejše
obiskovalce, ki so, enako kot dopoldne
mladi, dobili dovolj informacij o čebelarjenju, med drugim tudi informacijo o
Svetovnem dnevu čebel, ki ga je na dan
rojstva znamenitega slovenskega čebelarja Antona Janše predlagala Čebelarska zveza Slovenije in je požel veliko
podporo v Evropi in po svetu.
Vera Vojska

medobčinsko društvo sožitje,
mengeš Tokrat smo se zbrali v nedeljo, 7. junija 2015 na piknik prostoru Turistično rekreativnega društva Turnše-Češenik, sredi zelenja, ki je nudilo tako
zaželeno senco.
Naše društvo sega na območje občin
UE Domžale in Kamnika, zato smo bili
zelo veseli, da sta se srečanja udeležila
podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar in župan Občine Trzin Peter Ložar.
Po pozdravnem nagovoru predsednice

Danijela Kanalca skomponirali sami,
so sledili glasbeniki Veseljaki, za zaključek pa so dunajski valček in ferarri
polko zaplesali še plesalci plesne skupine Face. Kot se za piknik spodobi, smo
poskusili dobrote z žara in se sladkali z
odličnim sladoledom iz sadnega butika
Divji kostanj Ruždi Ćatipi iz Mengša. Za
dobro voljo in ples je poskrbel ansambel
Bac kvintet iz Mengša. In ne smemo pozabiti na vse naše člane prostovoljce, ki
so sodelovali od A do Ž pri pripravi in

Tatjane Novak sta nas pozdravila tudi
oba gosta ter nam zaželela prijetno druženje in veliko lepih trenutkov v društvu tudi vnaprej. Da je bilo dogajanje
tudi kulturno obarvano, so poskrbeli
kar naši člani, najprej najmlajši – plesna skupina Sončki pod mentorstvom
Monike in Bernarde Rozman, ki so zaplesali venček različnih plesov. Z venčkom pesmi, ki so jih pod mentorstvom

izvedbi piknika ter poskrbeli za odlično
organizacijo. Druženje ni minilo brez
srečelova, ki je prineslo veliko veselja,
vznemirjenja in dobre volje. Ko se je
popoldne prevesilo proti večeru, smo se
razšli polni lepih vtisov, energije in veseli, da smo se z marsikaterim članom
ponovno po dolgem času srečali.
Metka Mestek in dr. Tatjana
Novak, članici društva

Ta del slovenske zgodovine ne
sme biti pozabljen
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945, katerega del je
tudi Krajevna organizacija Domžale, je ob 70. obletnici
vrnitve iz izgnanstva in begunstva ter zmage nad fašizmom
in nacizmom 6. junija v Hali Tivoli v Ljubljani pripravilo
srečanje vseh slovenskih žrtev druge svetovne vojne.
društvo izgnancev domžale
Srečanje je bilo namenjeno tudi dnevu
izgnancev, 7. juniju – v spomin na isti
dan leta 1941, ko so Nemci iz Slovenije
selili prve Slovence.
Leta 1941 so okupatorske države razkosale Slovenijo in v okviru programa
raznorodovalne in genocidne politike

nja društva za povrnitev vsaj moralne,
če že ne materialne škode žrtvam druge svetovne vojne. Pri tem so jo podprli
gostje iz domovine in tujine, med njim
tudi prvi predsednik RS Milan Kučan.
Iz domžalske krajevne organizacije smo se na prireditev odpeljali z
avtobusom in kombijem ter z glasnim

izgnale več deset tisoč Slovencev, na
njihove domove pa naselili kočevske in
druge Nemce, Avstrijce, Italijane in Madžare. Cilj fašistov in nacistov je bil izbrisati Slovenijo in Slovence z zemljevida Evrope. Izgnanih je bilo med 70 in 80
tisoč Slovencev, med njimi blizu 20.000
otrok, mlajših od 10 let, ki so morali zapustiti domove in so nekateri tudi več
kot štiri leta preživeti v izgnanstvu, v
taboriščih, daleč od doma in svojcev.
Ob koncu vojne so se vračali na požgane, izropane domove in bili dolga leta
nepriznane civilne žrtve vojne, še danes
pa jim ni bila poravnana gmotna škoda.
O zgodovini slovenskega izgnanstva
je na prireditvi govorila Ivica Žnidaršič,
predsednica Društva izgnancev Sloveni
je 1941–1945. Opozorila je na prizadeva

aplavzom podprli naše zahteve, pa tudi
resolucijo, s katero izgnanci slovenski
in evropski javnosti sporočamo naše
zahteve in opozarjamo, da moramo
narediti vse, da ne bo nikoli več vojne.
V kulturnem programu so sodelovali
orkester Slovenske vojske, Partizanski
pevski zbor in glasbena skupina iz Krškega, prisotni pa smo obisk prireditve
izkoristili tudi za srečanja s prijatelji.
V skladu z letošnjim programom je
za nami že obisk hidrocentrale in muzeja Fala ter prijetno preživeto popoldne v
vinogradniški pokrajini okoli Svečine in
Zgornje Kungote.
Vsem članom želimo prijetno poletje
ter jih obveščamo, da uradnih ur v juliju
in avgustu ne bo. Vidimo se septembra.

Skupščina Policijskoveteranskega društva Sever
Tudi letos smo se člani odbora Policijsko-veteranskega
društva Domžale zbrali na letni skupščini.
policijsko-veteransko
društvo domžale V uvodnih besedah
je predsednik Maksimiljan Karba pozdravil prisotne člane in goste, med katerimi je bil tudi domžalski župan Toni
Dragar. Soglasno je bil potrjen dnevi
red skupščine, za delovnega predsednika pa je bil izvoljen Drago Lukežič,
ki je tudi prevzel vodenje skupščine.
Poročilo o delu in dogajanjih v letu
2014 je podal Maksimiljan Karba ter poudaril velik pomen udeleževanja prireditev, komemoracij in proslav, dotaknil
pa se je tudi lanske skupščine, na kateri je bil razvit nov prapor domžalskega
združenja Sever. Poročilo o delu in dogajanjih širšega obljubljanskega območja je podal predsednik PVD Ljubljana
Emerik Peterka .Bilo je opravljenih
ogromno aktivnosti, prek sto različnih
prireditev, sodelovanj tudi na mnogih
športnih področjih. Velikega pomena je
sodelovanje z vojnimi veteranskimi organizacijami in društvi, sodelovanje z

občinami, skratka povezovanje. Izrazil
je tudi mnenje, da je nujno treba razširiti šolski učni program z večjim poznavanjem tako prve kot druge svetovne
vojne in ne nazadnje osamosvojitvene
vojne za Slovenijo.
Pozdravili so nas tudi gostje in povedali. Predsednik OZ VVS Domžale
Janez Gregorič: »Vsi se borimo za iste
cilje, to pa lahko dosežemo le s sodelovanjem.« Predsednica ZB Domžale
Marija Majhenič: »Vesela sem, da ste
tudi aktivni, da je med nami takšno sodelovanje.« Župan Toni Dragar: »Rad
se odzovem vsakemu povabilu, če le
morem, vsi smo se borili in se vsak dan
borimo za boljši jutri.«
Ker je pretekel mandat dosedanjemu vodstvu domžalskega odbora Sever, je bil predlagan nov odbor in tudi
soglasno potrjen, za predsednika pa
ponovno izvoljen dosedanji Maksimiljan Karba.
Tone Habjanič

Vera Vojska
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na kratko

Postali smo društvo, ki deluje v javnem interesu
Zveza prijateljev mladine Domžale se vse letne čase trudi, da bi v okviru možnosti poskrbela za prijetno življenje
vseh naših otrok.
zveza
prijateljev
mladine
domžale Pri tem tesno sodeluje z
vrtci in šolami, drugimi društvi in organizacijami, tudi lokalnimi skupnostmi,
in načrtuje aktivnosti, h katerim želi
privabiti čim več otrok. Na zadnjem
sestanku vodstva smo tako ugotovili,
da je bil program dela za preteklo leto
v celoti uresničen, po enaki poti pa gre
tudi sprejeti program za leto 2015.
Če je doslej Zveza prijateljev mladine Domžale s svojimi aktivnostmi
in sodelovanjem skrbela predvsem za
čim prijetnejši prosti čas otrok, tudi po
čitniški, že kar nekaj let, se je tudi v letu
2014 pokazalo povečanje potreb po pomoči socialno ogroženim družinam, ki
velikokrat potrkajo tudi na vrata ZPM
Domžale. Ta jim pomaga v okviru možnosti, tudi za sofinanciranje udeležbe
v šoli v naravi, na tečajih plavanja, rolanja, smučanja, drugih športov, zimovanja, letovanja, včasih pa gre tudi za
čisto konkretne finančne pomoči. Tako
se tudi v okviru ZPM Domžale povečuje
število prošenj za materialne in finančne pomoči, sodeluje se v projektu Botrstvo, finančna sredstva pa je ZPM dobila tudi iz projektov Siti besed in Poštar
Pavli polni šolske torbe, dobro obiskane pa so bile tudi počitniške dejavnosti
in novoletne prireditve.
Vse aktivnosti iz leta 2014 se nadaljujejo tudi v letošnjem letu, ko so bila
že uspešno izpeljana medobčinski in
regijski parlament, počitniške dejavnosti med zimskimi šolskimi počitnicami

Materam
Biti srečno poročen in
imeti ljubečo družino
je eden največjih darov
današnjega časa. Za
to se morajo truditi vse
generacije od rojstva prek
mladosti do starosti.
župnijska karitas Ljubeči in razumevajoči starši so naši prvi vzgojitelji,
ki nam pomagajo spoznavati življenje
in nam dajejo vzgled. Kakšni bomo in
hočemo biti, pa je v veliki meri odvisno
od nas samih. Pri tem je materinstvo
pomemben simbol tiste nesebične ljubezni, ki je dana v srce materam, da
delajo najbolje, kar je v njihovi moči za
dobrobit družbe in človeštva.
V znak hvaležnosti mamam, očetom, vzgojiteljem in vsem ljudem, ki
se trudijo in pomagajo ljudem, smo
letos v organizaciji Župnijske Karitas v

Kulturnem domu Franca Bernika Domžale že petindvajsetič praznovali materinski dan. Na prireditvi je prek 150
otrok domžalskih vrtcev in osnovnih
šol, glasbene šole, folklorne skupine
in otroškega zbora župnije Domžale ter
drugih pripravilo pester program. Prireditev so pomagali sooblikovati Blaženka Mali, Lojze Stražar in Jakob Mali. Ob
zahvali staršem in vzgojiteljem za njihovo ljubezen in požrtvovalnost je bila
na koncu izrečena tudi zahvala vsem, ki
so pomagali pri izvedbi ter vsem nastopajočim in njihovim mentorjem. Tajnik
Župnijske Karitas Domžale se je še posebej zahvalil pobudnici in glavni organizatorki vseh dosedanjih prireditev
Mariji Bizjak-Schwarzbartl.
Župnijska Karitas Domžale

dvi domžale

16. srečanje vojnih
invalidov Slovenije
Zveza vojnih invalidov Slovenije
je v skladu s svojim programom
pripravila 16. srečanje vojnih invalidov in družinskih članov ter
svojcev umrlih vojnih invalidov, ki
je bilo v Kopru 13. maja 2015. Med
številnimi udeleženci je bilo tudi
trinajst članov Društva vojnih invalidov Domžale s predsednikom
društva Jožetom Brodarjem. Člani
društva se srečanj, ki so vedno v
drugem kraju, zelo radi udeležujemo.

na OŠ Rodica, podeljena so bila priznanja dobitnikom zlatih bralnih značk.
Tečejo priprave za vsakoletno letovanje
otrok na Krku in aktivnosti za Teden
otroka, čimprej pa bo treba doreči tudi
nadaljnje sodelovanje občin Mengeš
in še posebej Moravče v okviru enotne
organiziranosti ZPM, saj velikokrat pogrešamo njihovo odzivnost in sodelovanje pri posameznih projektih.
Posebej smo na sestanku vodstva
domžalske ZPM govorili o možnosti za

pomoč socialno ogroženim družinam.
Prošenj je namreč vsak dan več, saj se
stiske družin povečujejo. Ugotovljeno
je bilo, da največ finančne denarne pomoči za socialno ogrožene družine uspe
pridobiti od ZPMS, ki je zagotovila tudi
denarne bone za nakup prehrambnih
izdelkov v trgovini Hofer, v marcu 2015
pa je ZPM od dm drogerie market d. o.
o. v Domžalah prevzela 20 vrečk s higienskimi potrebščinami za socialno
ogrožene družine in jim jih tudi izročila.

Vodstvo ZPM Domžale se je zelo razveselilo odločbe z naslednjo vsebino:
Zvezi prijateljev mladine, Ljubljanska
cesta 58, 1230 Domžale se podeli status
društva, ki deluje v javnem interesu na
področji izvajanja družinske politike.
O tem, kaj praktično to pomeni za
ZPM Domžale, poleg tega, da ji boste za
njeno skrb za otroke lahko namenili del
dohodnine, pa v enem od prihodnjih
prispevkov.
Vera Vojska

BIOTERA, podjetje za ravnanje z organskimi odpadki, d.o.o.
na podlagi 10. člena Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni
list RS, št. 39/2010) in 9. člena Uredbe o ravnanju z odpadnimi
jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 70/2008) objavlja

NAZNANILO
O NAČINU ODDAJANJA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH
ODPADKOV IN ODPADNIH JEDILNIH OLJ IZ GOSTINSTVA
Kot registriran zbiralec biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ter odpadnih jedilnih olj in maščob, vpisan v
evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi Agencija RS za okolje pod številko 35469-10/2013, obveščamo vse povzročitelje kuhinjskih odpadkov in odpadnih jedilnih olj iz gostinstva, da oddajanje kuhinjskih odpadkov in odpadnih
jedilnih olj poteka na sledeč način:

Biorazgradljive kuhinjske odpadke in odpadna jedilna olja prevzemamo od povzročiteljev oziroma imetnikov odpadkov s celotnega področja Republike Slovenije. Odpadki se oddajajo na lokaciji nastanka odpadkov v vodotesnih
posodah. Pobrano polno embalažo takoj nadomestimo s prazno, očiščeno in dezinficirano. Pogostost oddajanja
odpadkov poteka v dogovoru z imetnikom odpada. Odvozi se izvajajo z vozili, namenjenimi za prevoz tovrstnih
odpadkov, ki ustrezajo normativom glede opremljenosti.
BIOTERA, D.O.O.

Pred začetkom srečanja je
predsednik RS Borut Pahor, ki je
bil tudi slavnostni govornik, predsedniku ZDVIS Janez Podržaju za
dolgoletno uspešno delo zveze in
društev podelil zlato priznanje.
Predsednik Podržaj je predsedniku
države v spomin na srečanje izročil
priložnostno darilo.
Srečanje je bilo namenjeno tudi
praznovanju 70-letnice ustanovitve zveze vojnih invalidov, 70-letnici zmage nad fašizmom in nacizmom ter 25-letnici plebiscita in
prvih demokratičnih volitev. Kljub
slabemu vremenu je na srečanje
prišlo veliko članov zveze, društev in njihovih svojcev. V športni
dvorani se je zbralo veliko praporov, v kulturnem programu pa smo
prisluhnili pevskemu zboru Pinko
Tomažič, recitatorjem, godbi, nastopile pa so tudi mažoretke. Zveza
je najzaslužnejšim podelila tudi
priznanja.
Besedilo in foto: Jože Novak

oz rdečega križa domžale

Krvodajalska akcija 25. in
26. maja 2015
Območno združenje Rdečega križa Domžale se iskreno zahvaljuje
vsem krvodajalcem in krvodajalkam za njihovo plemenito dejanje.
Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli prispevali, da
je majska krvodajalska akcija v
Domžalskem domu uspela (oddaja
prostorov: ZPM, SDS, NSi, Centru
za mlade Domžale in Občini Domžale).

Ob tem dodajamo, da je 4. junij
dan krvodajalstva v Sloveniji. Prve
steklenice krvi v Sloveniji so bile
konzervirane 4. junija pred 70 leti,
zato ta dan obeležujemo kot dan
krvodajalstva v Sloveniji, letos pa
tudi častitljivo obletnico transfuzijske dejavnosti na Slovenskem.
Iskrena hvala vsem, ki po svojih
najboljših močeh podpirate to najmnožičnejšo solidarnostno akcijo.
Kri je nujno potrebna in zanjo ni
nadomestila. Zato je vsaka odvzeta
doza krvi dragocena in neprecenljiva.
Kri rešuje življenja!
OZ RK Domžale
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Društvo Lipa ob zaključku
17. študijskega leta
Mi v jeseni življenja uresničujemo svoje sanje.
univerza za tretje življenjsko
obdobje – društvo lipa Pod pokroviteljstvom Občine Domžale je Univerza za tretje življenjsko obdobje –
Društvo Lipa, pripravila svečano akademijo, s katero so v Kulturnem domu
Franca Bernika Domžale 1. junija 2015
obeležili zaključek že 17. študijskega
obdobja. Slovesna akademija in vrsta
nastopajočih v kulturnem programu,
ob tem pa še tri razstave v njihovih
prostorih, so bile tudi letos dokaz,
da je mogoče jesen življenja preživeti
ustvarjalno, kakovostno, na poti novih znanj in izkušenj, predvsem pa v
družbi prijateljev, s katerimi je prav
vsak dan lepši. Hkrati pa je akademija
pokazala – ob podelitvi bralnih značk,
da je knjiga tudi v tretjem življenjskem
obdobju zvesta prijateljica.
Po pozdravu je Metka Zupanek, ravnateljica Univerze za tretje življenjsko
obdobje, na kratko predstavila univerzo, v kateri dela 34 oblik skupaj s 560
slušatelji. Opozorila je tudi na interes
za tuje jezike, tečaje obiskuje 133 tečajnikov, ki se učijo angleščine, španščine,

sen življenja priložnost, da uresničimo
vse svoje sanje, želje, uresničimo ideje,
za katere prej enostavno ni bilo časa,
ter poiščemo nove navdihe in hobije, s
katerimi si bomo polepšali vsakdan. Tovrstne navdihe in priložnosti nudi vsem
svojim članom in širši javnosti društvo
Lipa Domžale. Društvo sodeluje pri različnih aktivnostih že vrsto let, zato bi se
ob tej priložnosti rada zahvalila Metki
Zupanek, predsednici društva, za uspešno vodenje kot tudi za delo, s katerim
ste pripomogli k večji vključenosti starejših v mnoge družabne aktivnosti in
projekte. S svojimi prizadevanji dajete
velik pečat k osebnostnem razvoju posameznikov in celotne družbe, za kar smo
vam hvaležni.« Vsem dobitnikom bralnih značk je čestitala, vsem pa zaželela,
da si tudi v prihodnje obarvajo življenje
s pisanimi, mavričnimi barvami, da ga
preživijo sproščeno, brez skrbi, ter da
svoje življenjske izkušnje, modrost in
znanja delijo še naprej, tudi mlajšim
generacijam. O sožitju s knjigo in veselju Knjižnice Domžale pri sodelovanju z
Društvom Lipa je govorila Barbara Zu-

Kulturni program je povezovala Zlatka Levstek.

italijanščine, francoščine in nemščine
ter v spoznavanju jezika, kulture in običajev uživajo, uživajo pa tudi ob branju
knjig v tujih jezikih, saj jih je več kot 130
osvojilo bralne značke, kar 46 pa jih je
prejelo zlate. Posebej je predstavila spoznavanje domžalske lokalne zgodovine
z razvojem gospodarstva, ustvarjalcev,
kulture in dediščine – ob sodelovanju
Matjaža Brojana, povedala pa tudi, da
kar 150 udeležencev obiskuje 12 'ustvarjalnic', katerih rezultate si je bilo mogoče ogledati na razstavah. Posebej je
bila pohvaljena literarna delavnica s 14
literarnimi zborniki, čestitke pa je prejelo tudi deset njenih članic – za zlato
bralno značko. Kar 200 članov Lipe išče
svoje zadovoljstvo na področju športa
in rekreacije, kjer to najdejo v jogi, kolesarjenju, pohodih in telovadbi. Posebej pa so bile pohvaljene humanitarne
dejavnosti Lipe, še posebej ustvarjalke
domžalskih Špelc. Mogoče še ta podatek: na univerzi predava 27 predavateljev, skupaj pa je bilo opravljenih skoraj
4.000 pedagoških ur.
Prisotne je pozdravila mag. Renata
Kosec, podžupanja Občine Domžale,
in dejala: »Če so bila srednja leta življenja namenjena poklicnemu delu,
družini in mnogim obveznostim, je je-

panc Oberwalder, direktorica domžalske knjižnice.
Slovesna akademija je bila prikaz
pevske, glasbene in plesne dejavnosti,
tudi recitiranja, v katerih smo uživali
vsi, včasih se je celo zdelo, da najbolj
izvajalci. Tako smo zaploskali plesni
skupini Lipe, Češminkam, ki so zaplesale slovenske ljudske plese, citrarkam
Notice, ki so pod vodstvom prof. Petra
Napreta pokazale svoj napredek, prijetno so presenetile citrarke iz skupine
Sinička, navdušile kitaristke Strunice,
iz Lipe pa prihaja tudi pevski zbor pod
vodstvom Marine Aparnik. Prijetno so
presenetili slušatelji tujih jezikov, saj
so nam praktično pokazali, kako dobro
govorijo posamezne tuje jezike, kako
jim ni tuje pesnenje, predajanje in celo
petje v njih.
Prijetno druženje, v okviru katerega
si je bilo mogoče ogledati tudi razstave
likovnih in keramičnih del, vezenih ter
klekljanih izdelkov in punčke Unicef –
domžalske Špelce je zaključilo slovesno
akademijo 17. študijskega obdobja.
Vsem slušateljem prijetne počitnice in nasvidenje jeseni – v 18. študijskem letu.
Vera Vojska
Foto: Miha Ulčar

B DENT, d.o.o.
KRAŠNJA 57a, 1225 LUKOVICA

• popolna zobozdravstvena oskrba in svetovanje
• nealergene in trdnejše proteze z boljšim
prilagajanjem po sistemu Ivobase
• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

TELEFONI:
ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA: 01/7234-522
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ: 01/7234-515
MOBILNA ŠTEVILKA: 031/684-212

WWW: b-dent.com

EMAIL: bdent.krasnja@gmail.com

Skrbi za zdravje in strokovno usposabljanje
V soboto, 30. maja 2015, smo člani Območnega združenja slovenskih častnikov
Domžale v okviru predvidenega načrta naših aktivnosti izvedli kar dve uspešni akciji.
območno združenje slovenskih častnikov domžale Lahko
rečem, da sta obe aktivnosti v osnovi
najprej športne aktivnosti, dodati pa
moram, da sta bili izvedeni kot aktivnost v okviru promocije zdravja in
strokovnih aktivnosti združenja, kar
je še toliko bolj pohvalno.
V zgodnjih jutranjih urah, do 7.
ure zjutraj, smo se zbrali člani strelske
sekcije OZSČ Domžale, predvsem z
namenom, da preizkusimo in nastrelimo naše društveno orožje velikega
kalibra. Akcija strelske sekcije je bila
izvedena na strelišču. Vodja strelske
sekcije, stotnik Milan Habjan, je pripravil odlično organizirano interno
tekmo naših članov in v veselje mi je,
da se pohvalim z res odličnimi rezultati vseh udeležencev. Če povem, da
je bil rezultat zmagovalca s pištolo
9 mm kar 98/100 doseženih krogov,
zmagovalec s puško pa je bil še nekaj
boljši (148/150 krogov; število strelov
za oceno smo priredili časovnici), potem sploh ni dvoma, da je bila akcija
več kot uspešna. Na strelišču je bilo
skupaj enajst članov strelske sekcije
in naše tekmovanje je bilo tudi izbor
članov za naše ekipe, ki bodo nastopale na tekmah Zveze slovenskih častnikov in drugih tekmah v letošnjem
letu. Prve preizkušnje nas čakajo že v
juniju pod okriljem ZSČ in ZVVS.
Druga akcija je bila izvedena v popoldanskih urah te naporne sobote.
Po načrtu in v organizaciji vodje športno-rekreativne sekcije, stotnika Janeza Pogačarja, smo vrteli pedala koles
na krožni trasi v okolici Domžal. Gre
za aktivnost ali bolje rečeno turo kolesarjev našega združenja, ki je potekala od Domžal do Kamnika, dalje do
Komende in povratek skozi Mengeš in
Trzin do Domžal. Nič posebnega, kar

se tiče dolžine trase, vendar pa smo
uspešno opravili prvo letošnjo vožnjo,
ki je bila predvidena za testiranje pripravljenosti vseh udeležencev in vsi
so uspešno preživeli kratek krog. Ugotovili smo, da bo za naskok na Kamniško Bistrico potreben še kak trening.
Kolesarjenje v Kamniško Bistrico je
načrtovano v juniju, potem sledi tradicionalni kolesarski krog preko 'glavnih mest' vseh občin Upravne enote
Domžale (Domžale, Moravče, Lukovica, Mengeš in Trzin), ki ga bomo letos
izvedli drugič. In jeseni, za konec sezone, še tura v Kopru in Portorožu.
Sam sem se udeležil obeh akcij in
priznati moram, da je bilo res naporno. Kljub temu smo strelci in športniki skupaj aktivirali devetnajst članov
združenja in verjamem, da bo na naslednjih podobnih srečanjih še več
udeležencev. Prepričan sem, da so vsi
naši člani 'zasebno' aktivni tudi na
drugih športnih področjih, kljub temu
pa se mi zdi, da je tudi samo druženje

na organiziranih dogodkih našega
združenja velikega pomena. Društvo
šteje trenutno 77 članov, če govorim
o članih, ki redno plačujejo članarino
in se tudi občasno udeležijo organiziranih aktivnosti Združenja slovenskih
častnikov Domžale. Vsi v vodstvu ter
seveda tudi posamezni organizatorji
in koordinatorji sekcij bi želeli, da se
prav pri njihovi aktivnosti pogovarjamo o večjem/višjem odstotku udeležencev, kljub temu pa je potrebno
pri tem upoštevati, da smo strokovno
združenje in vse aktivnosti, ki jih izvajamo, niso v celoti domena vseh naših
članov. Seveda je to potrebno spoštovati, kljub temu pa morate priznati:
častnik moram biti tudi v naših letih
športno aktiven in primerno kondicijsko pripravljen. O streljanju in ravnanju z orožjem sploh ne bi govoril, ker
je to častnikom dobesedno 'vgrajeno'
in vonja po smodniku se ne pozabi kar
tako.
Predsednik OZSČ Domžale

Ustanovitev Potapljaškega društva Grčar SUB
Sedmega maja 2015 je ob 20. uri na naslovu Ulica Simona Jenka potekal ustanovni
občni zbor Potapljaškega društva Grčar-SUB.
Že kar nekaj let se skupina domžalskih
potapljačev ukvarja z potapljanjem.
Večkrat se kot potapljaška skupina
odpravimo na potapljanje. Na potopih
in usposabljanih smo doživeli veliko
lepega in spoznali veliko prijateljev.
Vedno smo delovali kot manjša potapljaška skupina. Kar nekaj let je bila
prisotna tudi ideja, da ustanovimo potapljaško društvo.
Na občnem zboru je bil sprejet
sklep, da se za predsednika in s tem
tudi zastopnika Potapljaškega društva Grčar-SUB imenuje Franc Grčar,
za tajnika in blagajničarja Lidija Grčar
Novak, zapisničar je bil Klemen Grčar,
overovatelj zapisnika Matej Grčar.
Društvo je bilo ustanovljeno z namenom druženja potapljačev ter z
izvajanjem in organizacijo potapljanj
po Sloveniji in v tujini. Kot do sedaj
bomo tudi v nadaljevanju organizirali
potaplanje. V spomladanskih mesecih se odpravimo na hrvaško obalo in
otoke, vključevali se bomo v čistilne
potapljaške aktivnosti. V poletnih mesecih julij in avgust, ko je na morju zelo
vroče, smo že nekaj let organizirali četrtkove popoldanske potope na bližja
jezera in reke (Bled, Bohinj, Velenje,
Krka). S septembrom in oktobrom so
zelo lepi potopi na morju, zato se spet
odpravimo na razne morske potope, če
je možno tudi v tujino, v Egipt, Turčijo
in podobno. Novembra in decembra je
dan že krajši, morje pa še drži prijetno
temperaturo, pa se odpravimo na slovensko morje (Piran, Fiesa, Koper), kjer
imamo zelo lepe božične in novoletne
potope. Zelo aktivno se bomo vključevali v preventivne dejavnosti ter varovanja okolja nad vodo in pod vodo, in

osveščanje javnosti pred nevarostmi,
saj je v okolici Domžal, kar nekaj rek
ter umetnih jezer in ribnikov, kjer je potrebno paziti na varnost.
Lani je predsednik društva Franc
Grčar opravil izpit za potapljaškega inštruktorja po Padi potapljaški šoli. Prek
društva bo možno opravljati vse vrste
tečajev, od prve pomoči pri oživljanju
z uporabo defibrilatorja, potapljanje z
dihalko, otroško potapljanje, spoznavni potopi, bazen ali morje. Največ pa bo
začetnih tečajev potaljanja in nadaljevalnih ter vseh ostalih specialnih tečajev vse do Divemaster tečajev. S tečajem
potapljač reševalec (Rescue diver) se
bodo potapljači lahko vključili tudi v
reševalne aktivnosti. Tečaji bodo potekali induvidualno ali skupinsko, termini in lokacija po dogovoru. Vsi tečajniki
na začetnem tečaju so zavarovani po
DAN zavarovalnici. Prijave sprejema
Franc Grčar (041 360 153).
Posamezni člani so že nekaj let člani
Potapljaške zveze Slovenije, zato se bo

tudi društvo registriralo pri Potapljaški
zvezi Slovenije, kjer bodo njeni člani
imeli še dodatne ugodnosti, ki jih nudi
PRS. Vseskozi odkar se potapljamo,
skrbimo za redno sevisiranje opreme in
varno potapljanje pri potopih.
Osnovna načela varnega potapljanja, ki bo vodilo Potapljaškega društva,
bodo:
• Nikoli se ne potapljamo sami.
• Kadar se ne počutimo dobro, se ne
potapljamo (bolezen, alkohol, mamila, telesna kondicija)
• Pod vodo smo vedno s sopotapljačem, če ga izgubimo, ga eno minuto
iščemo, nato se dvignemo.
Potapljanje je predvsem skupinska
dejavnost, spoznamo veliko novih prijateljev in pod morjem vidimo stvari, ki
jih drugi zemljani ne vidijo. Spoznamo
se s potapljaško opremo in tehniko potapljanja. Vsakomur priporočam potapljanje kot varen in zanimiv šport. Če
koga to zanima, se nam lahko pridruži.
Franc Grčar
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JEJ, USTVARJAJ, LJUBI, ŽIVI
TATJANA REGENT

Ženska, ki ve, da življenje ni praznik, z obema nogama trdno stoji na realnih tleh. »Ni pomembno, kolikokrat padeš, važno je, da
se znaš pobrati in poskusiti znova,« začne najin pogovor med treningom hitre hoje po Mengeškem polju.
Alenka Reza
Foto: Iztok Dimc

P

riznam, da tako intenzivnega intervjuja še nisem imela.
Budno naju je spremljala
aplikacija, ki jo ima Tatjana naloženo na svojem telefonu, ki
nama je ob koncu treninga pokazala
različne parametre, od hitrosti in porabljenih kalorij do časa treninga.
»Odkar sem nonica, moram biti v
dobri fizični kondiciji, saj je moja starejša vnučka zelo, zelo aktivna. Priznam, da je poleg materinstva imeti
vnučke nekaj najlepšega v življenju.
Spet pojem, si izmišljujem nove zgodbice, rišem, obiskujem živalski vrt in
letos bom ponovno začela odkrivati
lutkovno gledališče. Joj, kako uživam v
ustvarjanju za moji malčici in v naših
druženjih.«

Zgodovina se ponavlja

V zadnjem času se velikokrat spomni
svoje nonice, pri kateri je živela prvih
šest let svojega življenja. »V tistem
obdobju ni bilo igrač in naši starši in
stari starši so nam znali iz starih, neuporabnih materialov narediti čudovite
igrače, ki so v nas spodbujale domišljijski svet. Iz mariborske opekarne,
ki je bila v bližini najinega domovanja,
mi je moja nonica prinesla nezapečen
kos glinenega zidaka, iz katerega sem
izdelovala majhne živalce, ljudi, hiše,
posodice. Iz starih oblačil me je naučila delati punčke iz cunj, oblačila za njih
in posteljnino.« Ljubezen do ustvarjanja je na dan privrela ponovno pred
nekaj leti, ko je odkrila, da lahko iz
starega materiala ustvari čudovite
in uporabne izdelke. »Zdaj torbice in
nahrbtniki, skvačkani iz starih mikic,
krasijo ramena mojih prijateljic. Ročno izdelane košare in koši iz tekstila so
zelo uporabni tudi zato, ker jih lahko
brez težav operemo v pralnem stroju,
nakit, narejen iz starih majic, pa popestri marsikatero oblačilo,« navdušeno
doda. S ponosom mi pokaže zanimiv
prstan iz izjemno tanke bakrene žičke, v katero s posebno tehniko vplete
majhne perlice. »To je moje najnovejše odkritje. Dolgo časa že iščem nekaj,
kar bi me tako navduševalo. Z leti sem
postala bolj umirjena, znam si vzeti čas
in kreativnosti ni videti konca. Najbolj
uživam, ko nek kos nakita ustvarim za
točno določeno osebo. Nakit, pisan na
kožo osebi.« Hčerka Tjaška ji je pomagala izdelati Fb profil, regent.modni.
dodatki, kjer je predstavljena celotna
zbirka njenih izdelkov.
Res pa je, da nakit zaživi šele takrat, ko ga nosimo, kot zaživi gledališka predstava šele tedaj, ko si jo
ogledamo. »Vse življenje sem na nek
način povezana s teatrom. Kot organizatorka sem delala v SNG Maribor,
v ljubljanski Operi sem bila poslovna
sekretarka, trenutno pa sem zaposlena v administraciji ljubljanske Drame.
Delo v kulturni ustanovi ima svoje čare
in Slovenci smo željni kulture. Glasba,
gledališče, ples so naši spremljevalci v
dobrih in težkih časih. Žal vedno bolj
opažam, da si ljudje ne vzamejo časa,
ko se odpravijo na koncert ali v gledališče. Nekateri prihitijo v zadnji minuti
iz službe, nimajo časa 'odložiti' službenih misli in se pripraviti na užitek ob
gledanju ali poslušanju dogajanja na
odru. Mnogi zamujajo in jih to sploh ne

Ostajam zvesta sama sebi.
Počasi, a vztrajno, sledim
svojim sanjam. V življenju
sem prišla do spoznanja,
da lahko dosežem vse
in še več, če si to močno
želim, kajti le tedaj so tudi
vse moje misli in dejanja
usmerjeni na končni cilj.

moti, saj so vendar plačali vstopnico.
Ne pomislijo pa na vse tiste, ki pridejo
točno in jih tak dogodek krepko zmoti.
Pa ne samo gledalcev, tudi izvajalce
na odru.« So pa vsekakor bolj pogosti
lepi in prijetni občutki, ko zapuščamo dvorane. Kar se dogaja v zaodrju,
ostaja našim očem skrito, verjetno pa
krožijo med umetniki kake zanimive
anekdote ali dogodki, ki so se zapisali v zgodovino. »Seveda. Pred kratkim je na gledališki predstavi gledalki
zazvonil telefon, ki ga nikakor ni znala
izklopiti. Pristopil je igralec, vzel njen
telefon in osebi na drugi strani lepo
povedal, da je gospa trenutno zasedena in da bo tako, dokler se predstava
ne konča. V ta pogovor je vključil tudi
ostale igralce, bilo je nepozabno. Tudi,
ko je tekst naučen, se morajo igralci
dostikrat znajti in improvizirati in to
tako, da publika tega ne opazi.«

Po šestih letih iz Ljubljane
nazaj v Domžale

»Veliko se je spremenilo. Zraslo je še
več blokov, ki Domžale še bolj spre-

minjajo v spalno naselje. Tržnica, ki
naj bi bila srčika mesta, je stisnjena
nekam na rob velikega parkirišča.
Hodniki SPB-ja so še vedno prazni in
neprijazni za ljudi. Vidim tudi poskuse
spremembe na bolje, vendar se mi zdi,
da se teh sprememb v Domžalah lotevamo brez koncepta, ki bi omogočal
kakovostno preživljanje prostega časa
vseh nas. Ko se v strogem centru zapre
zadnja trgovina, se Domžale pogreznejo v globok spanec. Nekaj ljudi je v
gostinskih lokalih ob cesti, frekvenca
ljudi se malce poveča, ko iz Ljubljane
pripelje avtobus. Zelo pogrešam kakšno delavnico ponovne, RE uporabe,
kjer bi se na enem mestu zbirali materiali, ki bi jih uporabili na delavnicah
za občanke in občane, predvsem pa za
mlade. Dali bi jim uporabna znanja, ki
bi jim v življenju prišla prav, družili bi
se in navsezadnje bi izdelke lahko tudi
prodajali. Saj biti ekološko usmerjen
ne pomeni samo to, da recikliraš, RE
uporabljaš materiale, temveč je to tudi
način razmišljanja, prehranjevanja,
oblačenja, to je življenjski slog. Kljub
vsemu pa rada živim v Domžalah. Tu
živi moja družina, tu so moji prijatelji,
sosedje, tu srečujem ljudi, ki jih poznam že dolgo. Vrnila sem se v domače
okolje, za katerega nikoli ne bi vedela,
koliko mi pomeni, če ne bi za nekaj
časa odšla.«

Znanje in izkušnje je treba
deliti

Vsako leto, letos že devetnajstič, Zveza tajnic Slovenije in Planet GV priredita tekmovanje za Poslovno asistentko/tajnico leta. Tatjana Regent
je leta 2000 na tekmovanju dosegla
prvo mesto in tako postala Tajnica
leta 2000.
»Vrsto let sodelujem v komisiji za
izbor. Tekmovanje gre s časom naprej
in tako zdaj že drugo leto pisni del poteka elektronsko. Najboljših sedem se
uvrsti v finale, kjer morajo pred komisijo pokazati tudi svoje komunikacij-

ske sposobnosti, ki se ocenjujejo. Na
podlagi rezultatov pisnega in ustnega
dela postane najboljši finalist oziroma
finalistka Poslovna asistentka/tajnica leta. Slovesna razglasitev poteka v
Portorožu, kjer vsako leto poteka kongres Poslovnih sekretarjev, asistentk
in tajnic. Moja naloga takrat je, da
vse tri finaliste pripravim na večerni
nastop. Skupaj preživimo ves dan. Vizažisti poskrbijo za njihovo urejenost,
tako dopoldne, ko se pripravljamo za
fotografiranje njihovih potretov, kot
tudi popoldne, ko jim izdelajo večerni
make up. Spoznavamo se med seboj,
se pogovarjamo in počasi gradimo
pozitivno energijo, ki še kako pride do
izraza zvečer, ko stopijo na oder. Da je
trema čim manjša, z njimi predhodno
vadimo vsako najmanjšo podrobnost,
od prihoda na oder, kako sedijo, do
prvih besed, izrečenih v mikrofon. Zelo
pomembno je, da se znajo pred nastopom umiriti in sprostiti napetost. Ko
jih med prireditvijo opazujem na odru,
njihov nastop in prezenco, sem vedno
tako ponosna, kot da na odru stojijo
moji otroci.«

Če bi zadela na lotu

»Najprej bi poskrbela za vse člane
moje družine, sebi pa bi uresničila sanje. Nekega dne želim imeti kos zemlje,
kjer si bom postavila majhno hiško, za
katero načrt hranim že vrsto let. Ob njej
bosta sadovnjak in nasad zelišč pa seveda vrt, na katerem bom pridelovala
zelenjavo. Veliko časa bom namenila
kuhanju, peki, ob dolgih zimskih večerih pa bom ustvarjala iz materialov, ki
se mi bodo nabrali skozi vse leto. Pravzaprav sem že kar dobro pripravljena
na ta trenutek, le še srečke moram začeti kupovati. A roko na srce, denar ni
vse. Je le sredstvo.
Uživati je treba vsak trenutek in
tega se vedno bolj zavedam. Na vrtičku
ob bloku bom zdaj, ko se je začela sezona, vsekakor preživela veliko časa.
Kako ga najdem? Tako, da si ga vza-

mem. Od nekdaj sem jutranji človek in
zame rana ura ne pomeni mučenja. Z
zgodnjim vstajanjem pa je dan zame
dovolj dolg, da lahko počnem marsikaj, tudi delam na vrtu. Letos se bom
bolj posvetila permakulturnemu obdelovanju zemlje in uživala v njenih
sadovih.«

Korenine kraljevskega priimka
Regent

»Regenti izviramo iz majhne vasice
Kontovel pri Trstu. Ko se je po prvi
vojni začelo preganjanje Slovencev,
sta nona in nono pribežala v Maribor,
kjer sta se ustalila in si ustvarila dom.
V Mariboru je bil rojen moj oče, pa tudi
midve s sestro. Sicer pa se v meni pretaka kri z različnih vetrov. Nona, očetova mati, je bila rojena v Gradiški, v
italijanski Furlaniji in pisala se je Bizjak. Stara mama, mamina mama, se
je rodila v Sodražici v družino Kukec,
prav tako moja mami. Stari oče se je
pisal Klein in popeljal svojo družino iz
Sodražice oziroma iz Kočevja na Štajersko. Najprej v Polskavo, potem pa v
Slovensko Bistrico. In ko dobro premešaš moje prednike in njihove značilnosti, dobiš edinstven primerek, ki sliši
na ime Tatjana Regent. Sem Slovenka,
ki je zelo ponosna na svoj rod.«
Prijeten klepet sva sredi Mengeškega polja zaključili in se zazrli v mogočni Triglav na obzorju. Tiho, vsaka
s svojimi mislimi.
»Ostajam zvesta sama sebi. Počasi, a vztrajno, sledim svojim sanjam.
V življenju sem prišla do spoznanja,
da lahko dosežem vse in še več, če si
to močno želim, kajti le tedaj so tudi
vse moje misli in dejanja usmerjeni na
končni cilj. Da, še vedno se učim. Učim
se od najboljših, učim se na svojih napakah. Predvsem pa uživam v vsem,
kar počnem v življenju. V kuhi, vrtnarjenju, ustvarjanju, komuniciranju, kreativnem lenarjenju, druženju, družinski tradiciji. Jej, ustvarjaj, ljubi, živi je
moje življenjsko vodilo.« ❒
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iz naših vrtcev in šol
na kratko

oš venclja perka domžale

Slikarska razstava
V ZOO Ljubljana je na ogled razstava slik z naslovom Moj domišljijski
papagaj, ki si jo lahko ogledate še
vse do 25. avgusta 2015.

Slike so delo učencev 2. b in 2.
c razreda Osnovne šole Venclja
Perka Domžale in so nastale v času
ustvarjalnega preživljanja časa v
podaljšanem bivanju.
Elementi motivacije za likovno-vzgojno delo drugošolcev so različni, vsekakor pa je v tej starosti
pomembno primarno zanimanje
za likovno izražanje ter primerno
kulturno in likovno vzpodbudno
okolje, v katerem učenec lahko
razvije svoj izrazni potencial.
Za vzpostavitev takega okolja se
na OŠ Venclja Perka trudimo profesofji likovne umetnosti, skupaj s
profesoricami razrednega pouka in
vas v imenu mladih razstavljalcev
ter ZOO Ljubljana vljudno vabimo
na ogled razstave.
Martina Lesjak, prof. lik. umet.

vrtec urša

Kolesarčki v Vrtcu Urša
Program Kolesarčki smo izvedli v
najstarejših skupinah, kjer se otroci že pripravljajo na vstop v šolo.
Otroci so na pripravljenem prometnem poligonu uspešno opravili
program – v vlogi voznika, kjer so
se vozili z vozilom na nožni pogon,
in v vlogi pešca, ko so upoštevali
prometna pravila, znake in semafor. Pred vožnjo so si nadeli varnostno čelado in ves čas skrbeli za
varnost udeležencev na poligonu,
kar pomeni, da so vozili počasi,
niso prehitevali drugih vozil ali se
vanje zaletavali, počakali so na pe-

šce in jim omogočali varno prečkanje ceste. Otroci so zelo uživali in
se veliko naučili, izkušnje pa so že
prenesli v igro in vsakdanje življenje, kar smo opazili, ko smo odšli
na pohod in na sprehodih, kjer
preživljamo predpočitniške dni.
Za prijetno prometno izkušnjo
se zahvaljujemo izvajalcu Belak
d.o.o. ter vsem sponzorjem in donatorjem: Zavarovalnica Triglav,
Količevo karton, d.o.o., MGC Bistrica d.o.o., Maja Šimunić s.p.,
Piki in Pika, Kalušnik Roman s.p. –
agencija Karo, Gradiveda d.o.o., AS
Domžale nadgradnje d.o.o., Mercis
d.o.o. in B-forma d.o.o.
Urša Javoršek
pomočnica ravnateljice

slamnik@kd- dom zale. si

S športom z roko v roki

Ustvarjalni vikend v CŠOD

Pogovor z Marjanom Ravnikarjem, pomočnikom
ravnatelja Srednje šole Domžale

Mladi likovniki v Seči

V sodobnem svetu je pomen rekreacije in zdravega načina življenja vse
pomembnejši, še posebej za mladega
človeka. V naši občini, ki jo imenujemo tudi občina mladih in športa, imamo zelo številne športne in rekreativne klube ter društva, v katerih mladi
pridobivajo tako znanja kot spretnosti, veliko med njimi pa v njih išče
tudi svojo tekmovalno pot. Pomena
povezanosti vzgoje in izobraževanja
ter športa se že vrsto let zaveda tudi
Srednja šola Domžale, v kateri koordinacijo tega področja opravlja Marjan Ravnikar. Organizacija in izvedba
enega najbolj množičnih športno-rekreativnih projektov v občini S športom z roko v roki je bila priložnost za
kratek pogovor z njim, v katerem sva
na kratko ocenila tudi finale državnega prvenstva v atletiki za srednje šole,
ki so ga organizirali v maju 2015.
Kako in kdaj ste začeli?
Sodelovanje naše šole s športnimi klubi se je intenzivneje začelo pred dobrimi šestimi leti. Ob vpisu novincev smo
namreč ugotavljali, da je med našimi
dijaki vse več perspektivnih mladih
športnikov, posebej iz nogometnega
in košarkarskega kluba iz našega mesta, sicer so bili med dijaki tudi atleti,
tenisači, plesalci, lokostrelci in drugi.
Skušali smo jim pomagati z usklajevanjem njihovih športnih aktivnosti s
procesom vzgoje in izobraževanja, iskali smo različne oblike sodelovanja s
klubi, starši in šolo – vse z namenom,
da uspešen športnik postane tudi
uspešen dijak.
Na šoli je od 645 dijakov in dijakinj
kar 190 dijakov s statusom
športnika. Kako ste se organizirali?
Nogometni klub vas hvali, da so
sodelovanje z vami pripeljali na
raven, ki ga poznajo najboljše
nogometne akademije v tujini.
Z NK Domžale usklajujemo vse aktivnosti z namenom, da mladim nogometašem z ugodnostmi, enako tudi v
drugih športih, pomagamo pri usklajevanju šole in športa. Vse urejamo s
pedagoško pogodbo, s sodelovanjem
s klubom in starši ter poskrbimo za
nemoteno delo pri šolski izobrazbi in
športu.
Zakaj nimate naziva športni
oddelki?
Naša šola ponuja vrsto različnih programov. V letošnjem šolskem letu so
razpisani programi gimnazije, tehnik
računalništva, trgovec – prodajalec,
ekonomski tehnik, strojni tehnik, avtoserviser in inštalater strojnih inštalacij. Prav zaradi številnih programov
in razporeditev mladih športnikov
skoraj v vseh oddelkih, bi težko opredelili posamezne oddelke kot športne.
Doslej se je pokazalo, da nam tovrstna
organiziranost, brez označitve športni, dobro deluje.
Novost je izobraževanje na daljavo?
V njem sodelujejo trije mladi nogometaši, ki igrajo v tujini, želijo pa dokončati domačo srednjo šolo. Omogočamo jim, da po dogovoru ob postanku
doma opravljajo dogovorjene izpite in
trenutno jih lahko samo pohvalim. Je
pa res, da je takšen način izobraževanja na daljavo zelo zahteven proces,
predvsem za dijaka-športnika, saj
mora preko e-učilnice ali e-pošte komunicirati z učitelji in s sošolci. Vendar, če je volja, je vse veliko lažje.
Kaj pa na tovrstno sodelovanje,
morda o ugodnostih, pravijo ostali
dijaki?
Srednja šola Domžale se trudi, da bi
prav vsem dijakom naše šole omogočila prijetno šolanje, zato tudi ostalim
skušamo pomagati, kolikor je le mogoče. Večjih razlik ni, športniki lahko
v času telesne vzgoje trenirajo v svojih

klubih, imajo napovedano spraševanje, so več odsotni zaradi tekmovanj.
Lahko povem, da so dijaki na svoje
sošolce, uspešne športnike, ponosni,
uspehe jim privoščijo in jim zanje čestitajo.
Kako bi ocenili sodelovanje z
domžalskimi klub?
Odlično, kar kaže prav projekt S športom z roko v roki, v katerem je sodelovalo prek 350 dijakov od 645 vpisanih.
Pobuda je prišla s strani NK Domžale
in smo potem zaradi pestrosti športnih disciplin k sodelovanju povabili
še Košarkarski klub Helios Domžale,
TIGERS Domžale, Atletski klub Domžale, Teniški klub Domžale, Plesni

oš venclja perka Mladi likovniki,
učenci 6., 7. in 8. razreda Osnovne šole
Venclja Perka iz Domžal, so v preteklih
dneh ustvarjali na slovenski obali.
Pod strokovnim vodstvom učiteljice
likovnega pouka so v okviru vikend ta-

bora za nadarjene učence na likovnem
področju ustvarjali iz gline in slikali
motive v naravi.
Besedilo in foto: Vanja Repič,
OŠ Venclja Perka Domžale

Pleskanje naše učilnice
Na delovno soboto, 11. aprila, smo se s sošolci in učiteljico
dogovorili, da bomo namesto pouka prepleskali razred.

klub Miki Domžale, Plesno društvo
Bolero Domžale in Šahovsko društvo
Domžale. Skupaj nam je šlo odlično in
pričakujem, da bo projekt postal tradicionalen.
Morda še o finalu državnega
prvenstva v atletiki za srednje šole,
ki ste ga na domžalskem stadionu
pripravili maja 2015?
Organizacija in izvedba je bila kljub
izkušnjam iz lanskega leta velik zalogaj. Lanske organizacijske izkušnje
so bile dobrodošle, za kvaliteto in
dodano vrednost glede na lansko tekmovanje, pa se je bilo treba še posebej potruditi. Še posebej, ker smo za
šolsko leto 2014/2015 prejeli priznanje Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport za najboljšo organizacijo tekmovanja oziroma prireditve. Kot predsednik sem vodil organizacijski odbor,
katerega člani so bili učitelji Srednje
šole Domžale, predstavnik AZS, predstavnik Atletskega kluba Domžale ter
direktor Zavoda za šport in rekreacijo
Domžale. Trudili smo se za promocijo
šole in Občine Domžale.
Ste v izvedbo tekmovanja poleg
učiteljev vključili tudi dijake?
Zadovoljen sem, da je z dogodkom živela tudi cela šola. Naši učitelji so pri
petju himne sodelovali v Domžalskem
komornem zboru. Blizu sto dijakov
je opravljalo funkcijo pomožnih sodnikov, za kar smo jim pripravili dvodnevno usposabljanje. Odlično je svojo
nalogo opravil sodniški zbor, saj na
tekmovanju ni bilo nobene pritožbe, reševalna služba k sreči ni imela dela, nalogo je dobro opravila redarska služba.
Organizacija tovrstnih tekmovanj je
pomemben prispevek šole k razvoju
atletike.
Res je, to potrjujejo trije finalisti z
naše šole, in sicer: Agata Zupin v teku
na 100 metrov 2. mesto, Nina Pavlič
Hren v teku na 1000 metrov 4. mesto
in Tea Podbevšek 5. mesto v skoku v
daljino. Čestitam! Finale je potekalo v
prijetnem športnem vzdušju v lepem
sončnem vremenu in tudi z odličnimi
rezultati. Kar nekaj pohval sem prejel s strani udeležencev in to mi je v
največje zadovoljstvo. Seveda pa brez
delovnih članov organizacijskega odbora, dijakov in dijakinj, učiteljev, ki
so svoje zadolžitve odlično opravili,
ne bi tako dobro uspelo.
Se vidimo na naslednjem finalu!
Vera Vojska

oš preserje pri radomljah To
smo načrtovali že nekaj časa prej, z
merjenjem učilnice in preračunavanjem količine barve, da smo lahko
priskrbeli vse potrebno za delo. Nekaterim podjetjem smo poslali prošnje
za pomoč pri donaciji barv in pripomočkov za pleskanje. Odzvalo se je
podjetje Bauhaus in starši učencev.

prinesli lestve in ostale pripomočke
za pleskanje. Delo je potekalo super,
starši in učiteljica pa so nam pomagali
z nasveti. Učilnico smo prepleskali z živahnimi barvami: roza, svetlo zeleno,
svetlo modro, oranžno in belo.
Med delom nas je obiskalo nekaj
učiteljev, ravnateljica in starši, ki so
nam prinesli piškote in pijačo. Vsi so

Z delom smo začeli že dva dni prej.
Od doma smo prinesli material za zaščito učilnice (kartone, časopisni papir, folije in lepilni trak). V četrtek in
petek smo izpraznili učilnico, zavarovali tla, okna in table ter umaknili omare od sten. Pobrusili smo tudi stene in
s kitom zapolnili luknje. V soboto zjutraj smo pričeli s pleskanjem. Razdelili
smo se v dve skupini, prva je prišla ob
8. uri, druga pa ob 11. Prišlo je tudi pet
staršev, na pomoč pa je priskočil tudi
mož naše razredničarke. S seboj smo

bili nad našim delom navdušeni. Na
svetlo moder strop učilnice smo narisali še bele oblake. Po koncu beljenja
smo še pospravili učilnico, da je bila
v ponedeljek pripravljena za pouk. Za
nas je bila to zanimiva izkušnja, saj
tega nismo še nikoli počeli. Bili smo
zelo veseli, da smo uspeli sami tako
polepšati našo učilnico matematike,
v kateri se zdaj bolj z veseljem učimo.
Zahvaljujemo se še staršem, ki so
nam priskočili na pomoč.
Katja Herga, 7. b

Aktivne in zanimive počitnice
Privoščite si dan brez televizije in računalnika!

športno atletsko društvo mavrica Dejstvo je, da otroci danes obvladajo naprave informacijske in komunikacijske tehnologije. A realnost
je, da brez vozla, noža in živali žal ne
bo šlo. Vsako leto o naravi in z naravo
spoznamo več in več otrok. Nastaja
samostojna in samozavestna množica otrok, ki se znajde v naravi in

velika verjetnost je, da pozneje v življenju ne bo težav. Letošnje leto tako
pripravljamo indijanske, kavbojske,
od bazena do bazena, od kmetije do
kmetije in naravoslovne počitnice.
Na spletni strani www.sadmavrica.
si najdete vse informacije. Pridružite
se nam.
Predsednica Mojca Grojzdek
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Lov na zaklad v Češminovem parku

Športni duh in 'fair play'

Teden dni pozneje kot so načrtovali, se je vreme le usmililo organizatorjev
Piškotkovega piknika, ki so v četrtek, 28. maja, popoldne, v Češminovem parku v
Domžalah naposled le lahko izvedli lov na zaklad.

Ves teden smo vsi učitelji, učenci in starši vneto
spremljali, kakšno vreme nam bo prinesla naša športna
sobota. Napovedi so bile vse prej kot obetajoče in tudi
realnost ni bila nič drugačna.

Prireditev, letošnja je bila že deveta po
vrsti, je organizirala plesna šola Miki
in tako na prijeten način predstavila
dosežke svojih mladih članov. Piknik
je nastal iz želje po slovesnejšem zaključku plesnega leta predšolskih
skupin, a je do danes prerasel v večurni dogodek, še zdaleč ne namenjen

stojnice, kjer so za uspešno opravljen
izziv dobili žig. Generalni sponzor
letošnjega piknika, Medex, je za vse,
ki so pridno kot čebelice nabirali žige
pri lovu na zaklad, pripravil posebne
nagrade.
Stojnice so postavila številna domžalska podjetja, društva in organiza-

sedli v policijski avto, vadili karate, se
posladkali s sladoledom in sladkorno
peno, predvsem pa plesali.
Dogajanje je popestril program
pod vodstvom plesne šole Miki. S
plesnimi točkami so se predstavile
najrazličnejše skupine predšolskih
otrok, od gasilcev do baletk. Na kon-

Mikijev plesni program je pritegnil največ pozornosti

samo plesalcem, ampak vsej širši publiki, željni zabave. V zameno za dva
piškotka (takšna je namreč originalna
vstopnina, ki se na koncu razdeli med
obiskovalce) so se otroci do sedmega
leta in njihovi spremljevalci lahko podali na iskanje zaklada. Udeleženci
so se z listi sprehodili od stojnice do

cije, med drugim so se predstavljali
Knjižnica Domžale in Policijska postaja Domžale, Helios, Karate klub Sankukai, CZM Domžale, Prodnik, Klub
borilnih veščin Domžale, PGD Domžale-mesto in še bi lahko naštevali.
Otroci so tako lahko barvali, streljali
z lokom, se učili prometnih znakov,

cu so se jim na 'odru' pridružili še vsi
ostali obiskovalci. Pri Mikiju obljubljajo, da bodo piknik ponovili tudi
prihodnje leto. Tako boste vsi tisti, ki
ste letošnjega zamudili, dobili še eno
priložnost, da odkrijete čare plesa in
pobliže spoznate različna društva.
Katarina Venta

Čestitke vsem zlatim bralcem 2015
Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Založbo Miš in osnovnimi šolami
Zveza prijateljev mladine Domžale
ima v svojem programu tudi skrb za
pridne bralce, ki ob koncu devetega razreda osnovne šole dobijo zlato
bralno značko, če so seveda v vseh
razredih pridno brali knjige iz sprejetega programa. Tudi letos je pripravila
prijetno srečanje za vse zlate bralce
in skupaj z Založbo Miš povabila Natašo Konc Lorenzutti, ki se uveljavlja
predvsem kot mladinska pisateljica.
Piše tudi za odrasle, objavlja v otroških in mladinskih revijah, napisala je
tudi nekaj scenarijev za igrane oddaje
otroškega in mladinskega programa,
njena knjižna dela pa so bila že večkrat izbrana v ožji izbor za pomembne
literarne nagrade.
Z njo se je na srečanju zlatih bralcev pogovarjala Anja Urh, predstavnica Založbe Miš. Pisateljica je mlade
zlate bralce pohvalila in povedala tudi
nekatere izkušnje iz svojega sodelovanja z otroki, prebrala pa jim je tudi
dva zanimiva odlomka iz svojih del
Enajstnik in Društvo starejših bratov,
ki bosta zanesljivo pritegnila mlade
bralce, da ju bodo vzeli v roke. Ob
tem jih je opozorila tudi na potrebo
po branju 'resnih' knjig, kar je mnogo lažje, če so prej prebrali več manj
resnih knjig. Zanimivo je bilo njeno
pripovedovanje o svobodi pisanja, o
uporabi lastnih življenjskih izkušenj
v zgodbah, predvsem pa o resničnosti
zgodb, pri katerih mora paziti na verjetnost dogodkov v posamezni zgodbi.
Bralci namreč zelo hitro ugotovijo, ali
so dogodki verjetni ali ne. Zaželela
jim je, da tudi v prihodnje na svojih
življenjskih poteh ne pozabijo na branje, predvsem pa, naj bo knjiga vedno

njihova zvesta spremljevalka v svetu
in naj jim pomaga tudi pri razkrivanju
različnih skrivnosti.
Nato je skupaj z Emo Škrjanc Ogorevc, predsednico Zveze prijateljev
mladine Domžale, čestitala prav vsem
zlatim bralcem, jim izročila priznanje,
obe skupaj pa sta jim zaželeli tudi v
prihodnje veliko prijetnih trenutkov s
knjigo in se hkrati zahvalili tudi mentorjem bralne značke s posameznih
šol za njihov trud pri spodbujanju
tega projekta.
Zlati bralci in bralke so prišli z naslednjih osnovnih šol: OŠ Trzin, OŠ
Domžale, OŠ Preserje pri Radomljah,
OŠ Dragomelj, OŠ Mengeš, OŠ Venclja Perka, OŠ Janko Kersnik Brdo, OŠ
Dob, OŠ Rodica in OŠ Roje.

Zveza prijateljev mladine Domžale
je knjižnicam osnovnih šol Rodica,
Domžale in Mengeš, od koder je največ zlatih bralcev, podarila tudi knjige in z njimi obogatila njihov knjižni
fond. Pripravila je tudi sladko presenečenje za vse zlate bralce, ki so si ob
koncu prijetne prireditve na druženju
lahko izmenjali tudi izkušnje in zanesljivo marsikatero priporočilo, katero
knjigo je treba vzeti v roke.
Sicer pa Zveza prijateljev mladine
Domžale čestita vsem devetošolcem
ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja ter jim želi srečno in uspešno
na njihovih nadaljnjih življenjskih
poteh!
Vera Vojska

oš preserje pri radomljah A
če sodimo po obiskovalcih, vzdušju
in udeležencih različnih športnih tekmovanj, ne moremo mimo dejstva, da
nam je spet uspela neverjetna dogodivščina.

sede pred skokom jim je namenil sam,
nekdaj svetovni prvak, Franci Petek.
Oko vsakega obiskovalca so pritegnili
tudi izdelki članic Društva kmečkih
žena. Na svoj račun so prišli celo ljubitelji kulture, saj je bil program prava

Rdeča nit letošnjega športnega izziva je bil 'fair play', ki se je odražal na
vseh tekmovalnih površinah. Zabava
in tekmovalnost sta se združili v celoto in pri tem spodbudile tekmovalce,
da so se trdno držali načel dobre, kakovostne in pravične igre.
Preplet številnih aktivnosti, delavnic in predstavitev je zadovoljil še tako
zahtevnega obiskovalca. Vsak je našel
kaj zase, se v čem preizkusil ali zgolj
'pasel oči'. Po hodniku so se sprehajali obiskovalci, ki so prišli bodisi izpod
spretnih rok frizerjev, maserjev bodisi
naših likovno nadarjenih učenk in učiteljic. Dišalo je po palačinkah, pici, pokovki, manjkal ni niti sveže iztisnjeni
pomarančni sok. Za lačne želodčke so
poskrbele tudi naše kuharice. Številna
društva so postregla z informacijami o
plavanju, jamarstvu, kolesarstvu, gasilskih in taborniških užitkih, karateju, judu, dopingu, smučarskih skokih
in še bi lahko naštevali. Pred vhodom
v šolo je stala 'mini Planica', na kateri
so najmlajši poizkusili čar letenja oz.
smučarskega skakanja. Spodbudne be-

poslastica, sestavljen iz petja pevskega
zbora in glasbe. Piko na i sta pridali
glasbeni skupini Cascara, ki je poskrbela, da so se bobni razlegali po vseh
Radomljah, in Dark Heart, nekdanji
učenci, ki še vedno navdušijo vsakega
pravega rokerja. Pestrost aktivnosti sobotnega dopoldneva je popestrila deževni dan in pregnala turobno vzdušje
deževne sobote. Uživali smo vsi – najmlajši, malo starejši in najstarejši.
Vsako leto znova kar ne moremo
pričakati tega veselega dne in ko je za
nami, so oči že uprte v naslednje šolsko
leto – v ponovitveno dejanje. Člani in
članice šolskega sklada s predsednico
Darjo Marinšek, učitelji ter učiteljice in
vodstvo šole si neizmerno prizadevajo, da bi bil program po želji vsakega
obiskovalca, da bi s pestrostjo in izvirnostjo navdušil, predvsem pa da bi s
sredstvi, zbranimi na ta dan, pomagali,
omogočili in osrečili čim več učencev v
naslednjih šolskih letih. Pogumno hodijo po začrtani poti z vedenjem, da je
pot prava in dobra. Le tako naprej!
Jasmina Pogačnik
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Konec šolskega leta

V Mozartovem mestu

Šolsko leto se počasi zaključuje in bližajo se poletne
počitnice.

Učenci OŠ Dob, ki pojejo v mladinskem pevskem zboru, so si letos prislužili posebno
nagrado, izlet v Salzburg.

vrtec dominik savio – karitas
domžale V tem času v našem vrtcu
zaključujemo celoletne projekte: Mali
sonček, Zobna preventiva, Medgeneracijsko druženje, Ekološki kotiček, S
fotografijo skozi šolsko leto ...

ta namen so na zaključnem srečanju
pripravili nastop za starše.
Mlajši otroci so se z avtobusom odpeljali na grad Tuštanj, ki so ga imeli
tako priložnost doživeti čisto od blizu.
Med ogledom muzejske zbirke so spo-

Z obiskom na domu razveseljujemo
babice in dedke naših otrok. V skrbi
za zdravje se pogovarjamo o nevarnih
sončnih žarkih, opazujemo svoje sence in skrbimo za zaščito pred soncem.
Zaključek zobne preventive so otroci
obeležili z obiskom v ZD Domžale,
kjer jih je sprejela gospa iz zobne preventive. V okviru tematskega sklopa
Mi smo vsi prijatelji smo smiselno zaokrožili in zaključili celoletni projekt
Vi ste moji prijatelji z ugotovitvijo, da
je bivanje v vrtcu prijetnejše, če smo
vsi med seboj prijatelji.
Najstarejši otroci, ki so že dovolj
pogumni, so kar dve noči prespali v
vrtcu. V tem času so si ogledali Kekčevo deželo in se z avtobusom odpravili na izlet v Arboretum Volčji Potok.
Zdaj se počasi poslavljajo, saj bodo
septembra prvič sedli v šolske klopi. V

znavali, kakšno je bilo nekoč življenje
v gradu. Prav vsi otroci so pomagali
pri vrtnarjenju in z navdušenjem sodelovali pri ustvarjanju vrtička v visoki gredi, kamor so posadili zelišča,
rože in zelenjavo.
Za preteklo šolsko leto smo se vsi
zaposleni in otroci zahvalili s sodelovanjem pri nedeljski sveti maši, kjer
smo se Jezusu priporočili tudi za naprej.
Ob zaključku šolskega leta se zahvaljujem vsem zaposlenim v našem
vrtcu, saj lahko samo s skupnimi močni živimo vizijo našega vrtca: V našem
vrtcu s spoštovanjem, sodelovanjem
in lastnim zgledom razvijamo in širimo prijateljstvo in veselje do vsega
stvarstva.

oš dob Poleg njih smo se v Salzburg
odpravili tudi tisti učenci, ki smo
dosegli kakšna priznanja ali pa smo
sodelovali pri različnih prireditvah.
Tako smo se v soboto, 6. junija, zjutraj ob 6.15 dobili pred šolo. Na izlet
smo se odpeljali z avtobusom. Pot
nas je vodila mimo Jesenic in skozi
Karavanški predor. Kmalu smo se
ustavili na prvi postojanki. Zbudili
smo učence, ki so na poti zaspali.
Pod do Salzburga ni ravno zanimiva,
zato smo v avtobusu gledali filme in
se igrali kviz.
Po približno štiriurni vožnji smo
končno prišli do znanega rudnika
soli Berchtesgaden. A rudnik soli ni
samo v Avstriji, podzemni rovi segajo
tudi v Nemčijo. V rudniku je bilo zelo
zanimivo. Peljali smo se po toboganih, z ladjico smo prečkali jezero in
se vozili z rudniškimi vozički. Poleg
tega smo morali biti oblečeni v posebne obleke, ki so nam jih dali pred
vhodom. Ko smo prišli iz rudnika,
je bilo zunaj že zelo vroče, zato smo
se odločili, da bomo odšli na vodne
igre. Tam smo izvedeli zgodovino različnih fontan in znamenitosti, poleg
tega pa smo se prav prijetno zmočili.
Naš naslednji cilj je bil Salzburg.
V avtobusu smo se preoblekli v suha
oblačila in določili načrt ogleda Salzburga. Najprej smo se odpravili v Mozartovo rojstno hišo. Tam smo videli

Vesna Stanek, direktorica
vrtca

OŠ Rodica nagrajena z najlepšimi
zabojniki za odpadke

Salzburg nas je navdušil. Na stopnicah dvorca smo tudi zapeli.

različne dragocene predmete, med
njimi tudi Mozartov prvi klavir. V eni
od sob pa je še pohištvo iz časa, ko je
živel Mozart. Na glavni ulici smo se po
skupinah odpravili v različne restavracije.
Po kosilu smo imeli še malo prostega časa. Sledil je še obisk dvorca
Mirabell, kjer so snemali znameniti
film Moje pesmi, moje sanje. Na sto-

pnicah tega dvorca so prepevali tudi
naši zbori.
Po ogledu dvorca smo se odpeljali
domov. Seveda so nekateri pot domov
prespali, drugi pa smo gledali film. Ob
23.00 smo prispeli pred šolo, polni lepih vtisov. Preživeli smo prijeten dan
in videli veliko zanimivih pa tudi poučnih stvari.
Lara Nahtigal, 8. b, OŠ Dob

Glas otrok za dobrodelnost
Majski koncerti, na katerih se staršem, povabljencem in vsem, ki radi prisluhnejo
otroškim glasovom, predstavijo pevci vseh zborov, so že tradicionalni. Letos smo ga
združili z dobrodelnostjo – zbrana sredstva bodo obogatila šolski sklad.
oš dob in pš krtina V sredo, 27.
maja 2015, ob 19. uri je v telovadnici
OŠ Dob potekal majski dobrodelni
koncert zborov OŠ Dob in PŠ Krtina.
S tem smo prispevali sredstva za šolski sklad. Najprej so se predstavili

Martine Ravnikar so zapeli in zaplesali
venček belokranjskih ljudskih plesov
pod vodstvom mentorice Tjaše Vilar in
zborovodkinje Elizabete Pirnat. Veseli
nas, da se folklorno plesno izročilo na
šoli spet prebuja, saj je bila folklorna

Dob je zapel venček Svatovskih pesmi
iz Istre ter še nekaj znanih pesmi pod
vodstvom zborovodkinje Karmen Banko. Za pestrejši zaključek so vsi nastopajoči zapeli Kekčevo pesem in poželi
zasluženo velik aplavz.

skupina z gorenjskimi in belokranjskimi plesi pred leti del vsake kulturne
prireditve na šoli in tudi izven nje. OPZ
PŠ Krtina je folklorno izročilo dopolnil
s šopkom narodnih in ljudsko iz Tolmina. Večer sta polepšala in popestrila ter nas popeljala v zasanjan plesni
svet tudi Pina in Jan s plesnim valčkom v prekrasnih plesnih oblekah. Sledil je nagovor ravnateljice, v katerem
se je zahvalila vsem prisotnim za dobrodelnost. Kot zadnji so se predstavili
najstarejši. Mladinski pevski zbor OŠ

Mladinski pevski zbor se je naslednji teden, 2. junija, udeležil zborovskega BUM-a v Mariboru. Tu je pelo
7000 pevcev, zato je bil ta dogodek
prav veliko in nepozabno doživetje.
Ogledali ste si ga lahko po televiziji na
dan državnost 25. junija.
Tudi midve pojeva v mladinskem
zboru. Uživava v petju in nastopih.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo skupaj z Grinijem
organizirali nagradno ozaveščevalno akcijo za
osnovnošolce od 1. do 3. razreda z območja občin
Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče in Trzin.

Učenci OŠ Rodica so za svoje zale kante prejeli največ všečkov, zato ob njihovi šoli že
stojijo zabojniki za odpadke, polepljeni z izdelki učencev

Grini je obiskal deset osnovnih šol na
16 lokacijah, skupaj približno 2000
učencev. Letos so otroci na Grinijevi
prenovljeni spletni strani www.grini.
si 'farbali zale kante' in za svoje izdelke zbirali všečke. Dodatne všečke
so učenci lahko pridobili s pravilno
rešenim eko kvizom. V vsakem razredu je učenec z največ všečki za en svoj
izdelek prejel Grinijevo brisačo, šola,
ki je za izdelke svojih učencev zbrala
največ všečkov, pa je za nagrado dobila nove zabojnike za odpadke, polepljene z zalimi kantami učencev, ki so
prejeli največ všečkov. Grini je podelil
več kot 80 brisač, skupaj pa so bili
najuspešnejši učenci OŠ Rodica, pred
katero so že postavljeni grinastični zabojniki za odpadke.

Grini je vesel prav vsakega novega
pomočnika, ki se mu pridruži pri varovanju okolja, zato vsako leto obišče
otroke, jih povpraša, kako kaj skrbijo
za okolje, jim poda kak zanimiv nasvet
in pripravi posebno nagradno igro.
Zavedamo se, da je odgovoren odnos do okolja treba začeti razvijati že
pri najmlajših, zato smo veseli, da se
tako šole kot otroci na našo ozaveščevalno akcijo odzovejo v tako velikem
številu. Otroci so vedoželjni in strogi
ambasadorji varovanja okolja, ki svoje znane radi delijo s starši, starimi
starši in prijatelji, zato jih Grini prav
rad obišče.
Prodnik
javno komunalno podjetje

Kekčeva pesem za konec

pevci cici zbora OŠ Dob ter s svojimi
nasmeški in petjem poskrbeli za prijetno vzdušje. Povezovalki sta nato
napovedali naslednjo točko. To so bili
otroci iz otroškega pevskega zbora iz
OŠ Dob. Predstavili so se nam s spevnimi pesmimi. Med njimi je bila tudi
znana pesem Uroša Rojka Ljubljanski
zmaj, ki je poslušalce še posebej navdušila. Obema zboroma je dirigirala
zborovodkinja Karmen Banko. Dogajanje je popestrila folklorna skupina
PŠ Krtina. Ob spremljavi harmonike

Klara Zorko in Ana Levačič
7. b, OŠ Dob
Foto: Samo Zadravec
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POŽIG VASI IN PRESELITEV
ZARADI IZDAJSTVA
STANE KLOPČIČ – PRESELJENEC Z MALE LAŠNE PRI ZLATEM POLJU

Stane je bil tedaj star sedem let, ko so avgusta 1942 Nemci požgali celo faro, to je šest vasi, okoli tristo vaščanov pa
preselili.
di, druge pa v šolo zraven. Nekatere so
zaprli v klet in jih zjutraj odgnali v zapor
v Begunje. »Mi smo morali tisto noč prespati v cerkvi. V Trnovčah je imela neka
družina kozi, ki sta prišli z družino do cerkve. Ženske je nek Nemec rinil naprej kar
počez s puško. Ena izmed koz se je približala in Nemec je hotel še to z ljudmi vred
poriniti v cerkev. Koza se je nenadoma
obrnila proti vojaku in ga zbila po tleh,
tako da je padel naprej na podboj. Prebil
se je po obrazu, tako da mu je začela teči
kri. Koroščeva mama pa je rekla. 'Sam
bog ga je 'štrafu', sam bog ga je 'štrafu',
ker je hotel poriniti kozo v cerkev.« Zjutraj
so nagnali ljudi čez Trnovče na Trnjavo,
od tam pa na tovornjake. Nenadoma je
nastal močan jok. »Odrasli Koroščevi so
se znašli na tovornjaku, otroci pa niso
imeli več prostora in niso mogli k domačim. Jokale so tudi ženske, ker so mislile,
da bodo otroke odpeljali kam drugam.
Položaj so umirili tako, da so otroke naložili na drug tovornjak in da sta oba hkrati
odpeljala. Vse skupaj so nas odpeljali v
Škofove zavode v Šentvid.«
Tam je bilo ogromno ljudi, vsi so
bili izseljenci. Stanetov oče je moral
hoditi na Goričane delat na grad, otroci pa so pometali in čistili dvorišče.
»Ata je vsak dan prinesel tudi zgodnja
jabolka. Za otroke je bilo to nekaj posebnega. Ker smo bili mulci radovedni,
smo zlezli v nek zelo ozek prostor in
brez desk, kjer bila napeljava. Pa sem
ogledoval in vtaknil prst v varovalko,
da me je močno streslo. Zelo sem bil
presenečen, saj pri nas na kmetiji še
nismo imeli elektrike.«

Jože Skok
Foto: Miha Ulčar, arhiv Staneta
Klopčiča

Ž

e okoli leta 1940 so odrasli
slutili, da se pripravlja vojna.
Še posebej, ko so na cvetno
nedeljo zjutraj, v času maše,
aprila 1941 nemška letala bombardirala radijsko postajo v Domžalah.
Letala so krožila po dolini Črnega
grabna. Bobnenje je bilo tako glasno,
da so ga slišali v cerkvi. Ljudje so prihiteli iz hiš, ker so slutili, da se je začela vojna. Avioni so krožili okoli še
po maši, otroci pa so zlezli na visok
kozolec, da so dlje videli.
Stane je bil tedaj star sedem let, pa
se dogajanj živo spominja, še posebej
avgusta 1942, ko so Nemci požgali celo
faro, to je šest vasi, okoli tristo vaščanov pa preselili. »Preden so nas selili,
smo pogosto videli partizane. Tudi četa
se je nahajala v bližini vasi. Otroke so
spravili proč, da nismo vsega tega videli. Hodili so k starim staršem, s katerimi
so se poznali. K nam so hodili po krompir in kaj drugega. S paše se spomnim
desetine partizanov, ki so prihajali dol
z Velike Lašne in skrili orožje, da ga ne
bi videli. Partizane smo videli že leta
1941, v Brezovici, od koder je bila doma
mama, njenega brata, zraven sta bila
še dva. Brat ji je dejal, naj pazi name,
da ne bom o tem srečanju kje kaj zinil.«
Na dan selitve, v nedeljo, 2. avgusta
1942, so po glavni cesti čez Trnjavo in
Trojane vozili tovornjaki. Ločili se so
pri prostoru za požagan les in se razvrščali ves dan. Pred tem so Nemci preselili in požgali vas Koreno v bližini, zato
so se ljudje že umikali in bežali v gmajno, čez noč pa se vrnili na domove.

Pripravite se, tudi nas bodo
selili

»Vojska je prihajala iz smeri gradu na
Brdu, Tuhinjske doline iz Šmartnega in
Trnovč. Pri sosedih so na vrtu postavili
radijsko zvezo, v zraku je krožilo tudi
letalo, vojakov je bilo čedalje več. Postajali so vse bolj nadležni. Po kosilu so
začeli pritiskati tudi v kuhinje. Nekateri
so hoteli skuhati jajca, ven so odnesli
tudi 'dežo' z zaseko in jo tlačili v svoje menažke. Oče je prinesel klobase iz
dim kamre, pa jih je nek vojak stresel v
svojo torbico. Nemci so jedli celo surovo korenje z naše njive v bližini.
Najprej so selili spodnjega soseda pri
Koroščevih, pisal se je Urankar, bil je naš
sorodnik. Že prej so delali za partizane,
ki so prespali tudi pri njih. Naš stari oče
je šel k sosedu vprašat, kaj se dogaja.
Nemci so mu rekli, da pri nas ne bodo
selili. Proti popoldnevu pa je ded dejal:
'Pripravite se, tudi nas bodo selili.'«
»Pri naši hiši je bila klopca, na kateri je sedel nemški vojak, koroški Slovenec, in mi dejal: 'Fant, pridi sem.' Odprl je tulec za naboje, imel jih je skupaj
po pet in vprašal: 'Ali ima vaš ata tudi
kaj takšnih svinčnikov.' Pa sem mu dejal, da to niso svinčniki in da tega pri
nas nimamo. Potem me je spustil in še
sestro dvojčico povprašal o tem. Ona ni
vedela, kaj naj reče in ji je rekel: 'Stana, kar reci mu, da nimamo ničesar.'
Potem naju je pustil na miru.«
Vzrok selitve je bilo izdajstvo. Kamniško zasavski odred se je veliko
zadrževal v tem okolju, v njem so bili
tudi nekateri Zlatopoljci. »Zadrževala

Stane Klopčič

Pristali v St. Gertraudu na
avstrijskem Koroškem

Taborišče St. Gertraud v Avstriji leta 1942

se je tudi Radomeljska četa, ki je bila v
Zlatem Polju, na Lašni pa niso bili. Izdajali so domačini, ki niso bili za partizane. Pri nas smo imeli krave na pašniku. Pa je stari oče dejal meni in sestri,
dvojčici, naj greva ponje, ker je okrog
pokalo. Pripeljala sva jih iz staje, ko je
zaregljal mitraljez, ravno ko prideva do
štale. Zelo sem se prestrašil. Pod vasjo
so pri neki hiši ubili moškega, njegova
sinova sta bila pri partizanih, ki je na
begu padel v zasedo.«

Partizana pokopali kar na golo

Stanetova mama je medtem že pripravljala 'punkeljne', za pet otrok. »Oče,
njegov brat in sosedov poba so šli zjutraj k maši na Brdo mimo Obrš, ko so se
iz trave pojavili Nemci in jih legitimirali.
Odvlekli so jih v Preserje pri Zlatem Polju pod toplar, kjer so morali sesti v vrsti,
nek vojak jih je stražil. Potem je spet zaropotalo orožje nad Preserjami pri Zlatem Polju. Čez nekaj časa je pritekel Nemec, z dvema puškama čez ramo, svojo
in od tistega, ki je padel, pa še majhen
nahrbtnik. Tri izmed zajetih so odredili,
da so šli gor z lopato in krampom in so
zagledali mrtvega partizana s Prevoj,
doma se je reklo pri Bognerčku, ki je
padel v zasedo na poti čez Lašno v Obrše. Oče, stric in sosed so morali skopati
pol metra globoko jamo, zoprni Nemec
pa je stalno rentačil. Ko so hoteli mrtvega partizana prijeti za roke in noge ter
položiti v jamo, je Nemec zavpil, da ga
je treba v jamo kar zakotaliti. Ležal je
vznak, zato je oče natrgal nekaj vejic,
da bi mu jih položil čez obraz, pa Nemec
tudi tega ni dovolil, tako da so ga zasuli
na golo. Nemci so vse moške iz vasi gnali na nek vrt in jih postrojili v vrsti, za
vsakim pa po enega vojaka.«

Šest otrok družine Klopčič v taborišču na
avstrijskem Koroškem leta 1944. Stane
stoji drugi z leve.

Ženske in otroke so postavili poleg
vrste, tam pa je bil tudi surovi Nemec.
Prišel je debelejši nemški oficir, ki je
imel za srajco papirje in se skregal z
njim. »Zajete vaščane so spet peljali
k hišam, na voz brez vprege pa začeli
natovarjati njihove stvari. Nemci so
prignali še enega Trnovčana, Rosovega
ata, ki je bil skrit nekje med grmovjem.
Moral je hoditi pred vozom, ki so ga
moški na roko gnali proti zlatopoljski
cerkvi. Roke je moral ves čas držati zadaj na glavi, ko pa jih je malo spustil,
ga je zoprni Nemec mahnil po obrazu
s palčko, tako da mu je prebil arkado.«

Nemec porival v cerkev še kozo

Klopčičeve so z Male Lašne prignali do
Trnovč. V cerkev so nagnali ženske in
otroke, pa nekaj moških in starejših lju-

Po dobrem mesecu so Nemci zajete vaščane peljali na Bavarsko, pet družin
pa na Koroško v Avstrijo, najprej v Vitrinje, potem v Graffenstein, v stare vojaške barake. Po enem mesecu so jih z
vlakom odpeljali v Sankt Gertraud, pet
kilometrov proč od Wolsberga, kjer so
ostali celo vojno. »Oče je delal v papirnici v Frantscachu, nekaj kilometrov stran,
mama pa je morala pomagati v kuhinji.
V taborišče so prihajali tudi okoliški kmetje, večinoma ženske, saj so bili moški v
glavnem na frontah. Rabili so delovno
silo, vodja taborišča (lagerführer) Karl
Dietmayer iz okolice Gradca je določil,
kdo bo kam šel. Pri hiši Lavantačnik so
imeli okrogle silose. Pet žensk in dva fantiča, eden z Gorenjskega, smo vse popoldne tlačili koruzno silažo. Vsak je imel na
glavi velik slamnati klobuk, da nam koruza in njeni delci niso leteli za ovratnik. Po
končanem delu je sledila večerja. Gospodinja, njen mož je bil v vojski, je skuhala
mlečni riž in vsakemu dala kos kruha,
na katerem je bil namazano maslo, bilo
je zelo okusno. Moja mama je večkrat
delala pri njej, pa ji je odrezala še velik
kos kruha in ji dala še surovo maslo ter
dejala, da to bo pa za otroke.«
V taborišču je bila tudi družina, ki
je bila naklonjena okupatorju. »Mulci
smo se stepli, fanta iz te družine sem
tako udaril, da mu je začela iz nosa teči
kri. Vodja taborišča me je poklical gor
k sebi in še mojo mamo. Potem je mene
in še nekega fanta iz Bohinja zaprl v
klet, kjer je bil uskladiščen koks. Ostala
sva brez kosila, naposled je proti večeru vsakega malo obrcal in poslal ven.«
Območje taborišča so pogosto preletavala letala in zbujala strah. »Nek
bombnik je odvrgel šest bomb, ki so padle v gmajno, tri kilometre proč od ta-

borišča. Nismo pa bili prepričani ali so
bile bombe namenjene taborišču ali pa
so jih odvrgli v gozd. Mimo taborišča je
potekala proga iz Wolsberga in po so
njej so prevažali vojsko. Enkrat je pripeljal mimo transport vojakov, ki so jih
napadali nizko leteči lovci. Bilo je polno ranjenih, nemški vojaki so vsevprek
vpili, in vse to smo videli tudi otroci.«
Po koncu vojne je vodja taborišča
ukazal, da morajo ostati preseljenci
v njem. Kmalu so prišli trije Angleži.
Lagerführer je po pogovoru kar izginil,
ostal pa je Anglež, rekli so mu sargent,
ki je imel motorno kolo. »Včasih smo
mu ga mulci vzeli, ga peljali ven in ga
vžgali, pa potem vroč motor polivali z
vodo, da ne bi kaj opazil. Drugič so prišli štirje Angleži, trije so imeli brzostrelke, eden mitraljez. Na sredi taborišča
so ga postavili na hrib, vsi moški so se
morali sleči do pasu in dvigniti roke, ker
so hoteli ugotoviti ali imajo pod pazduhami vtetovirane oznake SS. Odkrili so
tri esesovce, ki so se vtihotapili v taborišče. Nemce so takoj odpeljali in jim niso
pustili niti, da bi v barakah vzeli svoje
stvari. Iz taborišča nas niso pustili vse
do leta 1946. Angleška vojska je prevzela taborišče in nas ves čas popisovala.«

Taborišče prevzela Unra

Po koncu poletja je vojska zapustila
taborišče, prišla pa je Unra, napol vojaško civilna organizacija. Pri nas so jo
poznali po paketih pomoči, v njih so
bili mleko v prahu, sladkor, sir in podobno. »Proti jeseni leta 1946 je Unra
prenehala voditi taborišče, nas pa so
naložili v tovornjake in peljali v Dietersdorf, pet kilometrov od Judenburga. Po
nekaj mesecih so nas s tovornjaki odpeljali v Lichtenstein, blizu Judenburga,
kjer je bilo veliko taborišče. V njem so
bili Slovenci, Hrvati, Srbi, Kozaki, Ukrajinci in vse te ljudi so razporejali.«

Naposled le na poti proti domu

Nekega dne sta se pojavila Angleža
v uniformi, to pa je bil znak za odhod
domov. Več slovenskih družin so z vojaškim jamesom, peljali na Podrošco, od
tam z vlakom na Jesenice. Od tod so jih
peljali čez Savo v repetriacijski center,
kjer smo ostali še kaka dva dneva. »Spet
so nas popisali, potem pa s prtljago vred
peljali z vlakom do Ljubljane, od tam pa
v Kamnik. Pot smo s tovornjakom nadaljevali do gostilne Kadunc blizu Snovika.
Z nami je bila tudi družina Narat z Velike Lašne. Narat je imel veliko kmetijo, v
njej je prebivala njegova sestra, kjer smo
prespali na slami in odšli na Malo Lašno.
Tako smo konec marca 1947 prišli domov, kjer so stari starši in brata postavili
bivališče, da smo lahko bili tam. Naša
domačija je bila zelo starinska, v njej sta
bila dva 'kevdra', kjer so partizani skrili
mast. Nemci so skrivališče našli in kleti
minirali. Da bi zgorelo hišo obnovili, niti
pomislili nismo, saj je v štirih letih, ko
nas ni bilo, razpadala.«
Tudi Stanetova žena Ivanka, oba
sta vključena v borčevsko organizacijo
Domžale, je bila med preseljenci, vendar na Bavarsko, kar je že druga zgodba. Medvojna preselitev se je Stanetu
globoko vtisnila v spomin. »Še zdaj
sanjam o taborišču, govorim nemško z
nekom, ko pa se zbudim, vem, da sem
prav povedal. Če ne morem spati, razmišljam o naših preselitvah. Skoraj sem
prepričan, da bi nas Nemci, če bi zmagali, pokončali, ampak to se na srečo ni
zgodilo.« ❒

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Počitniški program za otroke od 1. razreda dalje
/ predhodne prijave na info@czm-domzale.si ali
040 255 568.

Kulturni dom Franca Bernika
10.00 | SPUŽI NA SUHEM

Center za mlade Domžale
18.00 | RECIKLAŽNICA
Ustvarjalna delavnica z Diano Šercer Stojanović /

6. julij ponedeljek

Voda in barva sta odlična kombinacija! Pomočimo
še prste in lahko nastane prava umetnija / vodi:
ŠAD Mavrica / plača se vstopnino v park / delavnica je brezplačna / izvedena bo le ob lepem vremenu / obvezna prijava na prireditve@arboretum.si
do petka do 12. ure.

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Glej opis pod 29. junij.

30. junij torek

Počitniška filmska matineja
Animirana družinska komedija / režija: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen / scenarij: Pete Docter,
Meg LeFauve in Josh Cooley / igrajo: Amy Poehler,
Diane Lane, Bill Hader, Mindy Kaling, Lewis Black,
Phyllis Smith, Kyle MacLachlan, Carlos Alazraqui,
Lori Alan / distribucija: 2i film / 2015, ZDA / 102
min. / sinhronizirano, 5+ / Najnovejša Pixarjeva
animirana pustolovščina na zabaven način pogleda v otroške misli preko različnih čustev, ki jih
doživlja mala Riley: veselja, strahu, jeze, gnusa in
žalosti.

Arboretum Volčji Potok
11.00–12.00 | SLIKANJE S PRSTI

5. julij nedelja

Kino v parku / Češminov park
21.30 | FRANCOSKA SUITA
Romantična vojna drama / režija: Saul Dibb / scenarij: Matt Charman in Saul Dibb po romanu Irene
Némirovsky / igrajo: Michelle Williams, Kristin
Scott Thomas, Margot Robbie, Eric Godon, Deborah Findlay, Ruth Wilson, Sam Riley, Vincent
Doms, Simon Dutton / 2014, Velika Britanija, Francija, Kanada / distribucija: Fivia / 107 min. / Med
drugo svetovno vojno se v okupirani Franciji med
nemškim oficirjem in domačinsko splete nepričakovana romanca, ki sproži številne dileme.

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Počitniški program za otroke od 1. razreda dalje
/ predhodne prijave na info@czm-domzale.si ali
040 255 568.

Kulturni dom Franca Bernika
10.00 | VRVEŽ V MOJI GLAVI

4. julij sobota

Želvino bralno popotovanje: razstava risb
Knjižnica Domžale, od 29. junija do 13. julija

29. junij ponedeljek

Kulturni dom Franca Bernika, 30. junija

Spuži na suhem

Arboretum Volčji Potok
10.00 – 12.00 | LUTKOVNE DELAVNICE ROČNA LUTKA IN NAPRSTNE ŽIVALICE
Kako naredimo lutke, ki so enostavne za izdelavo
in privlačne za otroke, vam bo pokazala igralka
animatorka Sonja Kononenko / po končanem delu
boste lutke lahko preizkusili / plača se vstopnino v park, delavnica je brezplačna / ves material
priskrbi izvajalka delavnice, ki bo izvedena le ob
lepem vremenu, v amfiteatru na otroškem igrišču

11. julij sobota

Kino v parku / Češminov park
21.30 | KINGSMAN: TAJNA SLUŽBA
Akcijski film / režija: Matthew Vaughn / scenarij: Jane Goldman in Matthew Vaughn po stripu
Marka Millarja in Davea Gibbonsa Tajna služba
/ igrajo: Colin Firth, Samuel L. Jackson, Taron
Egerton, Michael Caine, Jonno Davies, Mark
Strong, Jack Davenport, Sofia Boutella, Mark Hamill / 2015, ZDA, Velika Britanija / distribucija:
Blitz film & video distribution / 129 min. / Film
o skrivni vohunski organizaciji, ki obetavne najstnike novači v svoj zahtevni program in globalni
grožnji v obliki lucidnega tehnološkega genija.

Arboretum Volčji Potok
17.00 – 18.30 | IZDELAJMO OKRASEK
Vabljeni na delavnico, kjer boste sami izdelali
okrasek s servietno tehniko, pri kateri se s papirnatimi prtički krasi različne podlage / material bo priskrbela izvajalka delavnice / s seboj
lahko prinesete kakšen lesen predmet, ki bi mu
radi dali novo podobo / vodi: Bianca Rumble,
Cambridge Museum / plača se vstopnino v park /
delavnica je brezplačna / obvezna prijava na prireditve@arboretum.si do četrtka do 12. ure.

Knjižnica Domžale
10.00 - 12.00 | ODKLOPI SE!
Družabne igre / za osnovnošolce / vsak torek in
petek / vabljeni na počitniški odklop / vstop prost!

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Počitniški program za otroke od 1. razreda dalje
/ predhodne prijave na info@czm-domzale.si ali
040 255 568.

10. julij petek

Film Pot v raj
Kino v parku, Ćešminov park, 2. julija

Dogaja se ...

slamnik

Knjižnica Domžale
10.00 - 12.00 | ODKLOPI SE!
Družabne igre / za osnovnošolce / vsak torek

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Počitniški program za otroke od 1. razreda dalje
/ predhodne prijave na info@czm-domzale.si ali
040 255 568.

17. julij petek

Biografska drama / režija: Tim Burton / scenarij:
Scott Alexander, Larry Karaszewski / igrajo: Amy
Adams, Christoph Waltz, Danny Huston, Krysten
Ritter, Jon Polito, Jason Schwartzman / 2014, ZDA
/ distribucija: Blitz film & video distribution / 106
min. / Biografska drama o vzponu slikarke Margaret Keane, ki je v 50. letih prejšnjega stoletja
doživela velik sloves, in se posledično soočila s
pravnimi spori s svojim možem, ki si je prisvojil
njena umetniška dela.

Kino v parku / Češminov park
21.30 | VELIKE OČI

Knjižnica Domžale, od 13. do 27. julija

Čudežni kovček in zvedavček: razstava risb

Knjižnica Domžale
10.00 - 12.00 | ODKLOPI SE!
Družabne igre / za osnovnošolce / vsak torek
in petek / vabljeni na počitniški odklop / vstop

28. julij torek

Knjižnica Domžale
10.00 - 12.00 | ODKLOPI SE!
Družabne igre / za osnovnošolce / vsak torek
in petek / vabljeni na počitniški odklop / vstop
prost!

24. julij petek

Knjižnica Domžale
10.00 - 12.00 | ODKLOPI SE!
Družabne igre / za osnovnošolce / vsak torek
in petek / vabljeni na počitniški odklop / vstop
prost!

21. julij torek

Komedija / režija: Peter Bogdanovich / scenarij: Peter Bogdanovich, Louise Stratten / igrajo:
Imogen Poots, Owen Wilson, Kathryn Hahn,
Will Forte, Rhys Ifans, Jennifer Aniston, Austin
Pendleton, Cybill Shepherd, Richard Lewis / distribucija: Blitz film & video distribution / 2014,
ZDA / 93 min. / Nadebudna mlada igralka, njena
psihoterapevtka, zmedeni režiser in nepričakovani zapleti, vas bodo zagotovo nasmejali do
solz.

Kino v parku / Češminov park
21.30 | TAKŠNA PAČ JE

Film Kingsman: tajna služba
Kino v parku, Ćešminov park, 10. julija

Slamnikarski muzej
300 LET SLAMNIKARSTVA NA
SLOVENSKEM
Stalna razstava

Razstave

Galerijski atelje
Ulica Matije Tomca 6, Domžale

Slamnikarski muzej Domžale
Kajuhova 5, Domžale
(domuje v Godbenem domu Domžale)
Odprt vsak delavnik, od 10. do 12. ure in od 17. do
19. ure, ob sobotah, od 10. do 12. ure (za skupine
po dogovoru).

Menačenkova domačija
Cankarjeva ulica 9, Domžale
Odprta v času razstave: vsak delavnik, od 10. do
11. ure in od 17. do 19. ure, ob sobotah, od 10. do
11. ure ali po naročilu. Vljudno vas prosimo, da za
parkiranje avtomobilov uporabite parkirni prostor
KD Franca Bernika Domžale ali domžalskega pokopališča.

Kulturno društvo Jožef Virk Dob
Ulica 7. avgusta 13, Dob
T 041 420 610

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

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

Galerija Domžale
Mestni trg 1, Domžale (trgovski kompleks Vele)
Odprta v času razstav: vsak delavnik, od 10. do 12.
ure in od 15. do 19. ure, ob sobotah, od 10. do 12.
ure. Vstop prost. Kurator programa Galerije Domžale v sezoni 2014/15 : Jurij Smole

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

Info

Arboretum Volčji Potok, 11. julija

Lutkovne delavnice - Ročna lutka

Koledar kulturnih prireditev v
občini Domžale/ julij

številka 6 | junij 2015 | letnik lv

koledar dogodkov

Center za mlade Domžale
16.00-20.00 | ČETRTKOVI DRUŽABNI
POPOLDNEVI V CZM
Namizni tenis, mini namizni nogomet, pikado,
kartanje / za mlade od 13 do 30 let.

Kino v parku / Češminov park
21.30 | MEDZVEZDJE
Znanstveno-fantastična pustolovščina / režija:
Christopher Nolan / scenarij: Jonathan Nolan in
Christopher Nolan / igrajo: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Wes Bentley, Topher Grace, William Devane, Casey Affleck,
Mackenzie Foy, Michael Caine, Ellen Burstyn, John
Lithgow / 2014, Velika Britanija, ZDA / distribucija:
Blitz film & video distribution / 169 min. / Pogled
na vesoljska potovanja vizionarskega ameriškega
režiserja.

Kino v parku / Češminov park
21.30 | POBESNELI MAX: CESTA BESA
Akcijski film / režija: George Miller / scenarij: George Miller, Brendan McCarthy, Nick Lathouris / igrajo: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult,
Hugh Keays-Byrne, Josh Helman, Nathan Jones,
Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough, Zoë
Kravitz, Abbey Lee, Courtney Eaton, John Howard,
Richard Carter / 2015, ZDA, Avstralija / distribucija:
Blitz film & video distribution / 123 min. / Povratek
v post apokaliptični svet cestnega bojevnika; eden
od najboljših akcijskih filmov zadnjega časa.

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Glej opis pod 29. junij.

9. julij četrtek

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Glej opis pod 29. junij.

8. julij sreda

Knjižnica Domžale
10.00 - 12.00 | ODKLOPI SE!
Družabne igre / za osnovnošolce / vsak torek in
petek / vabljeni na počitniški odklop / vstop prost!

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Počitniški program za otroke od 1. razreda dalje
/ predhodne prijave na info@czm-domzale.si ali
040 255 568.

7. julij torek

Knjižnica Domžale
10.00 - 12.00 | ODKLOPI SE!
Družabne igre / za osnovnošolce / vsak torek in
petek / vabljeni na počitniški odklop / vstop prost!

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Glej opis pod 29. junij.

3. julij petek

Kino v parku / Češminov park
21.30 | POT V RAJ
Romantična komična drama / režija: Blaž Završnik
/ scenarij: Ajda Smrekar, Klemen Janežič in Blaž
Završnik / igrajo: Ajda Smrekar, Klemen Janežič,
Igor Žužek, Stane Tomazin / 2014, Slovenija / distribucija: Fivia / 80 min. / Naključni par na sladko
grenki poti proti otoku Olib; romantični film ceste.

Center za mlade Domžale
16.00-20.00 | ČETRTKOVI DRUŽABNI
POPOLDNEVI V CZM
Namizni tenis, mini namizni nogomet, pikado,
kartanje / za mlade od 13 do 30 let.

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Glej opis pod 29. junij.

2. julij četrtek

Center za mlade Domžale
18.00 | PRIPRAVITE SE NA SONCE
Izdelava naravnih krem za sončenje / brezplačno
/ za mlade od 15 do 30 let / predhodne prijave na
info@czm-domzale.si ali 040 255 568.

Kakovostno preživljanje počitniških dni in številna nova spoznanja iz sveta živali za osnovnošolske
otroke: spoznavanje prazgodovinskih in eksotičnih živali, obisk živali v živalskem vrtu, ustvarjanje in raziskovanje / vse to in še več pod vodstvom
izkušenih mentorjev / cena počitnic, ki trajajo do
10. julija - za enega otroka je 140 € (vključno s kosilom, malico, napitki in sadjem) / število mest je
omejeno, zato s prijavami pohitite / znesek se poravna pri blagajni Arboretuma / obvezna prijava
na prireditve@arboretum.si.

Center za mlade Domžale
16.00-20.00 | ČETRTKOVI DRUŽABNI
POPOLDNEVI V CZM
Namizni tenis, mini namizni nogomet, pikado,
kartanje / za mlade od 13 do 30 let.

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Počitniški program za otroke od 1. razreda dalje
/ predhodne prijave na info@czm-domzale.si ali
040 255 568.

16. julij četrtek

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Počitniški program za otroke od 1. razreda dalje
/ predhodne prijave na info@czm-domzale.si ali
040 255 568.

15. julij sreda

Knjižnica Domžale
10.00 - 12.00 | ODKLOPI SE!
Družabne igre / za osnovnošolce / vsak torek in
petek / vabljeni na počitniški odklop / vstop prost!

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Počitniški program za otroke od 1. razreda dalje
/ predhodne prijave na info@czm-domzale.si ali
040 255 568.

14. julij torek

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Počitniški program za otroke od 1. razreda dalje
/ predhodne prijave na info@czm-domzale.si ali
040 255 568.

13. julij ponedeljek

Romantična komedija / režija: Lynn Shelton /
scenarij: Andrea Seigel / igrajo: Keira Knightley,
Chloë Grace Moretz, Sam Rockwell, Mark Webber,
Ellie Kemper, Jeff Garlin, Gretchen Mol, Eric Riedmann, Kaitlyn Dever, Daniel Zovatto, Sara Coates,
Kirsten deLohr Helland / 2014, ZDA / distribucija:
Karantanija Cinemas / 99 min. / Komedija o tem,
kako se obnašati letom primerno … in o ostalih pomembnih odločitvah.

Kino v parku / Češminov park
21.30 | VEČNA NAJSTNICA

Arboretum Volčji Potok
7.30-16.00 | POČITNICE Z BIOEXOM

Avtor predstave: Ferdinand Rajmund, priredba
in režija: Alojz Stražar, prevod: Borut Trekman /
letos zaznamujemo 225 let od rojstva Ferdinanda
Raimunda, avtorja številnih dram, igralca, dramaturga, režiserja in pesnika, ki je s svojimi deli
v svojem času zaslovel po vsej Avstriji, Nemčiji
in še dlje. Kljub časovni oddaljenosti avtorjevega
ustvarjanja je Kralj gora in ljudomrznik imenitno
napisana igra, ki drži za vse čase, še posebej pa
za današnje. Predstava je njegova uspešnica, saj
postavlja pred gledalce odlično besedilo, veliko
zabave, komike, romantičnih, čarobnih pa tudi
glasbenih užitkov, predvsem pa domiselno komičnih situacij ter besednih perfekcij in smešnih
naključij. / Informacije in nakup vstopnic po telefonu: 051 61 41 41, vsak dan od 9. - 12. ure in od
16. - 19. ure.

Poletno gledališče Studenec
21.00 | KRALJ GORA IN LJUDOMRZNIK
Premiera domače gledališke predstave

Arboretum Volčji Potok
10.00 – 12.00 | LUTKOVNE DELAVNICE –
IZDELAVA ZAJČKA
Kako naredimo lutke, ki so enostavne za izdelavo
in privlačne za otroke, vam bo pokazala igralka
animatorka Sonja Kononenko / po končanem delu
boste lutke lahko preizkusili / plača se vstopnino v park, delavnica je brezplačna / ves material
priskrbi izvajalka delavnice, ki bo izvedena le ob
lepem vremenu, v amfiteatru na otroškem igrišču
/ obvezna prijava na prireditve@arboretum.si do
petka do 12. ure.

18. julij sobota

Znanstveno-fantastični triler / režija: Alex Garland / scenarij: Alex Garland / igrajo: Oscaar Isaac, Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Chelsea
Li, Corey Johnson, Evie Wray, Sonoya Mizuno,
Deborah Rosan, Symara A. Templeman / 2015,
ZDA, Velika Britanija / distribucija: Karantanija
Cinemas / 110 min. / Ljubezenski trikotnik med
človekom in strojem v enem od najbolj provokativnih znanstvenofantastičnih filmov zadnjih
let. Intenziven psihološki triler nas bo popeljal
v osrčje tveganega eksperimenta in se poigral
z nevsakdanjim ljubezenskim trikotnikom, v
katerem je zvestoba razpeta med človekom in
strojem.

Kino v parku / Češminov park
21.30 | EX MACHINA

in petek / vabljeni na počitniški odklop / vstop
prost!

Knjižnica Domžale
10.00 - 12.00 | ODKLOPI SE!
Družabne igre / za osnovnošolce / vsak torek
in petek / vabljeni na počitniški odklop / vstop
prost!

31. julij petek

prost!

Koledar kulturnih prireditev izhaja v glasilu Slamnik. Urednik ne odgovarja za spremembe programov. Za točnost informacije odgovarja prijavitelj
dogodka.
Informacije o dogodkih v maju nam pošljite v pisni
obliki, do 23. julija, na elektronski naslov:
koledar@kd-domzale.si.

Fotografije:
promocijsko gradivo

Zbiranje in urejanje koledarja:
Matija Kralj

Koledar dogodkov

POČITNICE SO ČAS ZA: VSAKOLETNA
RAZSTAVA KNJIŽNEGA GRADIVA, S
KATERO POMAGAJO MLADIM BRALCEM
PRI IZBIRI KNJIGE ZA POLETNO BRANJE.
Razstava bo na ogled od 27. julija do 30. avgusta
2015.

ČUDEŽNI KOVČEK IN ZVEDAVČEK:
RAZSTAVA RISB OB ZAKLJUČKU
PROJEKTA KNJIŽNICE DOMŽALE
Razstava bo na ogled od 13. do 27. julija 2015.

ŽELVINO BRALNO POPOTOVANJE:
RAZSTAVA RISB OB ZAKLJUČKU
PROJEKTA KNJIŽNICE DOMŽALE
Razstava bo na ogled od 29. junija do 13. julija 2015.

Knjižnica Domžale
DRAGICA SUŠANJ: POLETJE, RAZSTAVA
AKVARELOV
Razstava bo na ogled od 29. junija do 30. julija
2015.

VILI MAJHENIČ (1929–2000):
V FOTOGRAFSKI OBJEKTIV UJETI
PORTRETI DOMŽALČANOV
Razstava na ogled še vse do 1. septembra 2015.
slamnik@kd- dom zale. si

Center za mlade Domžale
9.00-15.00 | VESELE POLETNE POČITNICE
Glej opis pod 29. junij.

1. julij sreda

Počitniška filmska matineja
Animirana komična pustolovščina / režija: Paul
Tibbitt / scenarij: Glenn Berger in Jonathan Aibel
po zgodbi Stephena Hillenburga in Paula Tibbitta
/ glasovi: Aleksander Volasko, Gaj Trček, Daniel
Bavec, Primož Ranik, Nino Ošlak, Jakob Kapus,
Sara Lednik, Eva Mihelič, Jernej Kuntner, Matevž
Mueller, Aljoša Kovačič, Uroš Buh, Rok Kuntner,
Filip Leskovar / distribucija: Karantanija Cinemas
/ 2015, ZDA / 92 min. / sinhronizirano, 5+ / Spuži
Kvadratnik pred zlikovci rešuje Bikinsko Bistrico
in se poda iz vode v naš, človeški svet.

/ obvezna prijava na prireditve@arboretum.si do
petka do 12. ure.

brezplačno / za mlade od 15 do 30 let / predhodne
prijave na info@czm-domzale.si ali 040 255 568.
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Sprejem novega ljubljanskega
pomožnega škofa Franca
Šuštarja v domači župniji na
Homcu
Na začetku letošnjega februarja nas je
veselo presenetila novica, da je bil za
novega ljubljanskega pomožnega škofa imenovan naš rojak dr. Franc Šuštar, doma iz Preserij pri Radomljah.
Mesec pozneje, 15. marca 2015, je
bilo v ljubljanski stolnici škofovsko
posvečenje, ki se ga je udeležilo tudi
precej domžalskih občanov, pred-

vsem iz naše župnije. Na ta praznik
smo se na Homcu, v domači župniji
novoposvečenega škofa, pripravljali s
tridnevnico, pri kateri je s svojim nagovorom vsak dan sodeloval eden od
povabljenih duhovnikov od drugod.
Pred posvečenjem so se domačini
dobro organizirali in v domačih gozdovih poiskali nekaj najlepših smrek,
jih odpeljali v Ljubljano in pred stolno
cerkvijo postavili mlaje.
V župniji Homec smo imeli že mesec dni po posvečenju priložnost, da
smo novega škofa slovesno sprejeli
v domači cerkvi. Njegov obisk je bil
povezan s sv. birmo, pri kateri je bil
sam tudi birmovalec 37 homških bir-

mancev, med njimi svoje nečakinje
Mihaele Šuštar. Homški župljani smo
mu ob tej priložnosti izročili mitro, na
kateri je izvezen simbol naše cerkve,
posvečene Marijinemu rojstvu. Slovesnost je bila lepo pripravljena, doživeta in obenem preprosta, prisotnim je
v spominu ostalo predvsem sproščeno
vzdušje med in po sv. maši ter škofova

domačnost. Kljub povabilu župnika
Lojzeta Hostnika se slovesnosti žal
ni mogel udeležiti nihče od vidnejših
predstavnikov javnega življenja. Po
zaključku praznovanja v cerkvi smo v
veselem vzdušju druženje nadaljevali
zunaj, kjer nas je poleg dobrot, ki so
jih pripravile gospodinje, razveseljevalo tudi lepo sončno vreme.
Novemu škofu msgr. dr. Francu
Šuštarju želimo veliko blagoslova pri
njegovem novem poslanstvu ter da bi
se znal še naprej na tako preprost in
domač način približati vsakemu človeku.
Andreja Šuštar
Foto: Studio Majhenič

Ajdove kocke
•
•
•
•
•
•
•
•

10 dag ajdove kaše
20 dag masla
10 dag rjavega sladkorja (lahko ga nadomestimo z medom)
5 jajc
5 dag grenkega kakava in čokolade v prahu
10 dag pirine moke (lahko tudi bele)
1 vrečka pecilnega praška
marmelada – najboljša je domača

Ajdovo kašo kuhamo v vodi brez dodatkov, dokler ne postane mehka.
Ohladimo jo.
Penasto umešamo maslo, dodamo sladkor in rumenjake ter dobro
zmešamo. Primešamo čokolado v prahu in grenki kakav, dodamo moko
in pecilni prašek, na koncu pa vmešamo še ajdovo kašo in sneg iz beljakov.
Model namažemo z maslom in vanj nadevamo maso. Pečemo 20 minut na 170 stopinj Celzija.
Ko je pečeno, po vrhu premažemo z marmelado in ohladimo.
Nato narežemo na kocke in postrežemo.
Kdor želi, lahko namesto marmelade uporabi stopljeno jedilno čokolado
in jo prelije po pecivu.

� BIO MOKE
� BIO ZDROBI
� BIO KA�E
� BIO KOSMI�I
KMETIJSTVO SLOVENIJE

� BIO KONOPLJINO OLJE
� BIO LANENO OLJE
� BIO SON�NI�NO OLJE

WWW.EKO-MOKA.SI
�KOCJAN 3, 1233, DOB pri DOM�ALAH
ekoloski.mlin@gmail.com
TEL: 051-648-559

Mesec znanja na Centralni čistilni napravi
Domžale-Kamnik
JP Centralna čistilna naprava Domžale –Kamnik d.o.o si je mesec junij
izbrala za Mesec znanja.
V Študi je potekala še zadnja od
treh strokovnih delavnic, na kateri je
udeležence pred začetkom predavanja pozdravil tudi župan Toni Dragar.
Z zanimanjem je prisluhnil predavanju prof. dr. Romane Marinšek Logar
z Biotehniške fakultete v Ljubljani na
temo Novi izzivi v anaerobni digestiji
in ravnanju z blati.
Mesec znanja je ponudil tri zanimive tematske sklope z aktualnimi
vsebinami s področja meritev in vodenja čistilnih naprav. Direktorica JP
CČN Domžale-Kamnik Marjeta Stražar nam je povedala, da so bila mesta na delavnicah polno zasedena in
da si želi, da bi Mesec znanja postal
tradicionalni dogodek. Posveta so se
udeležili predstavniki komunalnih
podjetij in občin, vodje čistilnih naprav, tehnologi in operaterji bioloških
čistilnih naprav.
Na Centralni čistilni napravi je trenutno v fazi nujno potrebna nadgradnja obrata. Gradbena dela so v polnem teku že od konca lanskega poletja

Mesec znanja na CČN Domžale-Kamnik

in se bodo vključno z desetmesečnim
poskusnim obratovanjem končala junija 2016. Nadgradnjo CČN so denarno podprle lastnice občine Domžale,

Kamnik, Komenda, Trzin, Mengeš in
Cerklje na Gorenjskem, investicija je
ocenjena na 15 milijonov evrov.
Občina Domžale, Urad župana

Zagotavljamo podporno okolje za podjetnike v
Osrednjeslovenski regiji
Razvojni center Srca Slovenije skupaj s
podjetjem Data d. o. o. zagotavlja podporno okolje za podjetništvo v Osrednjeslovenski regiji v okviru mreže Javne agencije SPIRIT. Postopki registracij
in osnovno svetovanje za podjetnike se
izvajajo na VEM točkah v Litiji, Mengšu
in v Ljubljani.
VEM točka Litija jehttp://www.srce-slovenije.si/podjetnistvo od junija
dalje odprta ob ponedeljkih, torkih in
četrtkih od 8.00 do 16.00, ob sredah od
8.00 do 17.00 in ob petkih od 8.00 do
15.00. VEM točka v Mengšu še naprej
deluje ob sredah od 9.00 do 17.00.

Potencialni podjetniki, mikro,
mala in srednja podjetja se bodo od
junija dalje lahko udeležili brezplačnih informativno-promocijskih in tematskih delavnic za podjetnike začetnike ter mikro, mala in srednja (MSP)
podjetja s področja ustanavljanja
podjetij, oblikovanja poslovne ideje,
izvajanja poslovnih procesov, pridobivanja razvojnih sredstev in drugih
aktualnih vsebin. Načrtovane so tudi
delavnice na temo socialnega podjetništva za potencialne ustanovitelje
socialnih podjetij. Več informacij o
delavnicah bo objavljenih v kratkem

na poslovnem portalu Srca Slovenije:
http://www.srce-slovenije.si/podjetnistvo.
Na litijski in mengeški točki, ki podjetnikom in potencialnim podjetnikom
omogočajo vse storitve na enem mestu,
so podjetniški svetovalci v letu 2014
opravili 448 postopkov z uporabo aplikacije eVEM in tako zasedli 5. mesto
med vsemi VEM točkami v Sloveniji, ki
delujejo v mreži Javne agencije SPIRIT
ter 29. mesto med vsemi 139 VEM točkami v Sloveniji.
Razvojni center Srca Slovenije

Dobrodelni koncert v Domžalah
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine združuje več kot 300 članov,
med njimi tudi paraplegike z območja naše občine. S številnimi aktivnostmi si kljub invalidnosti skušajo
popestriti življenje. Ena izmed njih je
tudi kegljanje, s katerim se slovenski
paraplegiki v organizaciji naše pokrajinske organizacije vsako leto predstavljajo tudi na tekmovanju za Pokal
občine Domžale.
Pri svojem delu nujno potrebujejo
prilagojena vozila. Pred kratkim se
je tako pokazala potreba po nakupu
novega kombija, prilagojenega za invalide na vozičkih. Pri svoji dejavnosti
sicer uporabljajo dva kombija, vendar
je starejši kombi, s katerim so prevozili
blizu 300.000 kilometrov, že precej iztrošen in ga je treba zamenjati tako zaradi varnosti kot dragega vzdrževanja.
Ker v času krize tudi paraplegikom
primanjkuje finančnih sredstev, so
se odločili za akcijo zbiranja finančnih sredstev za novo vozilo. To bi jim
omogočilo prevoze do zdravnika, na
rehabilitacije, prireditve, športna udejstvovanja, tudi zaposlenih v službo,
saj številni zaradi invalidnosti ne morejo voziti avtomobila in jim je prevoz
s kombijem edina povezava s svetom.
Akcija zbiranja finančnih sredstev
je potekala s pošiljanjem SMS na 1919
s ključno besedo KOMBI, pripravili so
tudi dva dobrodelna koncerta, na povsem svojstven način pa jim je vseskozi
pomagal tudi voditelj Denis Avdić.
Eden od dobrodelnih koncertov je
bil 28. maja v hali Komunalnega centra Domžale, na njem pa je nastopila
paleta slovenskih glasbenikov, ki so,

Znani obrazi v zaodrju

skupaj z povezovalcem Denisom Avdićem, pripravili prijeten večer. V uvodu v skoraj triurni koncert je obiskovalce pozdravil Toni Dragar, župan
Občine Domžale, ki je bila tudi glavna
pokroviteljica koncerta, koncerta pa
se je udeležila tudi podžupanja mag.
Renata Kosec. Svoj pozdrav je pridal
tudi Zoran Jankovič, župan Mestne
občine Ljubljana. Nastopajoči Eva
Hren, Eva Černe, Marko Vozelj, Omar
Naber, Nuška Drašček, Nuša Derenda
ter skupine Katrinas, Mladi gamsi,
Navihanke in Gadi ter plesni par Barbara in Klemen so navdušili, posebej
pa nam je bilo prijetno pri srcu, ker je
bilo med nastopajočimi veliko 'Domžalčanov', ki so tudi na tak način pokazali svojo solidarnost. Prav besede
pomoč, solidarnost, pripravljenost in
tovarištvo so ta večer največkrat iz-

rekli tudi izvajalci, ki jih je na hudomušen način od pesmi do pesmi vodil
voditelj Denis Avdić in v povezovanje
programa pritegnil tudi obiskovalce.
Predsednik paraplegikov Dane Kastelic se je ob koncu zahvalil prav vsem,
ki so kakorkoli prispevali, da se je zbralo dovolj finančnih sredstev za nakup in
ureditev novega kombija, ki je bil predan svojemu namenu 16. junija 2015.
Vsem, ki so se koncerta udeležili, je
bilo prijetno pri srcu, saj so pridali kamenček v mozaik življenja in dela pridnih paraplegikov. Vsi, ki si ta večer niste mogli vzeti časa za pomoč, pa imate
še vedno priložnost, da pošljete kak
SMS na 1919 s ključno besedo KOMBI.
Vsem uporabnikov novega kombija veliko srečnih voženj!
Vera Vojska
Foto: Vido Repanšek
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V Domu upokojencev Domžale mašo daroval
bolniški župnik Miro Šlibar

Jubilantka Vida Juteršek iz Doba

V Domu upokojencev Domžale je v
nedeljo, 31. maja 2015, v organizaciji
Župnijske Karitas Domžale potekala
sveta maša, ki jo je daroval bolniški
župnik iz Ljubljane Miro Šlibar, v

Na Bevkovi ulici 10 v Dobu je bilo v začetku junija prav slovesno, saj je Vida
Juteršek praznovala svoj 80. rojstni
dan, kar pa ne bo edina slovesnost za
prijetno domačijo v letošnjem letu, saj
bo jeseni enak življenjski jubilej praznoval tudi mož Martin.
Delegacija krajevne organizacije za
vrednote narodnoosvobodilnega boja

izgnanstvu v Nemčiji, kamor so bile
gospa Vida, rojena Cvetko, in domači
pregnani julija 1943. Vrnili so se šele
poleti 1945 v povsem izropano domačijo in vse začeli znova. Jubilantka se
je zelo mlada zaposlila v Tosami in ob
delu pridno študirala, bila pa je posebej poznana po lepem petju. Pela je
tudi v več zborih.

Dob, Krtina je tudi tokrat potrkala na
jubilantkina vrata in ji ob pomembnem življenjskem jubileju zaželela vse
dobro, predvsem pa veliko zdravja. Z
enakimi željami je jubilantko obiskala
tudi delegacija Društva upokojencev
Naš dom Dob, saj je bila Vida Juteršek
med ustanovnimi člani, dolga leta pa
tudi članica vodstva.
Na prijetnem druženju z jubilantko in njenim možem Martinom smo
se spomnili njenega rojstnega dne,
7. junija 1935, otroštva in mladosti v
Dobu, pa tudi obdobja, preživetega v

Danes z možem Martinom živita v
prijetnem domu, obkrožena s sinovi in
desetimi vnuki, družbo pa jima delata
že dva pravnuka. Jubilantka je znana
po čudovitem pecivu, tako orehovi potici kot okusnih vsakovrstnih piškotih,
pa tudi pridnem delu v društvih. Je tudi
članica Društva izgnancev Domžale.
Hvala tudi za tokratno prijaznost
in prijetne trenutke, jubilantka Vida
Juteršek, in naj bodo tudi v prihodnje
vaše življenjske poti polne zdravja ter
prijetnih trenutkov.

somaševanju domžalskega župnika
mag. Klemena Svetelja.
Bolniški župnik Miro Šlibar, ki že
dolga leta opravlja posebno poslanstvo, to je skrb za bolnike, je tokrat

Vse dobro ob 80. rojstnem dnevu

obiskal oskrbovance Doma upokojencev Domžale, ki so napolnili večnamenski prostor v domu, da so lahko
prisostvovali sveti maši in prisluhnili
njegovi besedi. Na začetku je župnik
Miro Šlibar vse skupaj lepo pozdravil in jih blagoslovil z blagoslovljeno
vodo iz Lurda, nato pa je z domačim
župnikom mag. Klemenom Sveteljem
daroval sveto mašo, ki je bila namenjena za vse ostarele tako v domžalskem
domu kot za vse v vseh sedemdesetih
domovih za ostarele v Sloveniji. Med
sveto mašo sta duhovnika vsem, ki so
to želeli, podelila še zakrament bolniškega maziljenja. V spomin na podeljen zakrament so prejeli podobico z
datumom prejetega maziljenja.
Po maši so prostovoljci Župnijske
Karitas Domžale za vse udeležence
svete maše pripravili še manjšo pogostitev ob druženju.
Miha Ulčar

Lekarna Domžale tretja med najbolj cenjenimi
v Sloveniji
Ko gre za naše zdravje, smo ljudje zelo
natančni in občutljivi. Takrat želimo
od drugih izvedeti informacije, ki nam
bodo prišle prav, želimo si spoštljiv
odnos, predvsem pa cenimo, ko se
nekdo za nas zavzame in nam pomaga.
Že drugo leto zapored je potekal
izbor za najbolj cenjeno lekarno v
Sloveniji in lahko smo ponosni, da
imamo v Domžalah lekarno, ki se je
uvrstila na tretje mesto v državi. Že

lansko leto je bila med najboljšimi,
letos pa je prejela še več glasov.
Namen akcije Najbolj cenjena lekarna 2015 je povečati prepoznavnost
in ugled lekarn ter farmacevtskega in
poudariti pomembno vlogo lekarniškega farmacevta. Obiskovalci lahko
v dobre tri mesece trajajoči akciji oddajo svoj glas za lekarno, ki jih najbolj
prepriča s svojo strokovnostjo, prijaznostjo, urejenostjo in skrbjo za vsakega posameznika.

»S sodelavkami smo bile zelo navdušene in ponosne, da smo se ponovno
uvrstile med 'naj lekarne'. To nas še
bolj povezuje in izboljšuje medsebojne
odnose. Kaže, da je orkester v Lekarni
Domžale zelo uigran. To občutijo tudi
naše stranke, ki redno obiskujejo našo
lekarno. Našemu delu zaupajo in nas
vsako leto znova nagradijo s svojimi
glasovi,« je ob prejemu nagrade povedala Alenka Podgornik, mag. farm.,
vodja Lekarne Domžale.

Vera Vojska

Jubilant Jože Brodar
Okroglih 80 let predsednika Društva vojnih invalidov
Domžale

Obisk pri jubilantu ob njegovem 80. rojstnem dnevu

»Diagnoza:
vse bo v redu.«
Martina Ajd Bežan, mag. farm.,
Lekarna Domžale

Dežurni lekarni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015:
Lekarna Kamnik sob, ned in prazniki 17.00 - 20.00
Lekarna Domžale ned in prazniki 09.00 - 12.00
Obiščete nas tudi na www.mestnelekarne.si

Jubilant Jože Brodar se je rodil leta 1935
v vasi Vrhpolje pri Moravčah. Osnovno
šolo je končan na Vrhpolju, nato je šolanje nadaljeval v industrijski šoli, kjer
se je izučil za zidarja. Leta 1957 se je
poškodoval na vojaških vajah pri Đerdapu, kjer je sodeloval kot mlad član
vojaške padalske enote. Zaradi poškodbe ni mogel več opravljati osnovnega poklica, zato se je po odsluženju
vojaškega roka vpisal na kmetijsko srednjo šolo in jo uspešno končal.
Že nekaj let je upokojen, kar dve desetletji pa uspešno opravlja funkcijo
predsednika Društva vojnih invalidov
Domžale. Kljub visoki starosti je še
vedno aktiven na mnogih področjih:
kolesari, gobari, pešači, skoraj vsak
dan obišče Dobeno, je lovec in član
neštetih društev. Posluša radijska poročila in spremlja dogodke doma in v
svetu, saj je rad na tekočem. Udeležuje se tekmovanj v športu in rekreaciji:
streljanju, pikadu in kartanju.
Za uspešno delo, ki se kaže tudi v
uspešnosti društva, je tako on kot društvo prejelo vrsto priznanj s strani Zveze
društev vojnih invalidov Slovenije.
Različne funkcije v naši organizaciji je Jože Brodar opravljal že v mla-

dih letih. Ko je bil v službi v Šentrupertu na Dolenjskem, je vodil sekcijo
DVI Dolenjske, po vrnitvi na Gorenjsko pa je v Društvu vojnih invalidov
Domžale opravljal različne funkcije,
zadnji dve desetletji pa je njegov
predsednik. Za uspešno vodenje in
delo je društvo na zadnjem občnem
zboru iz rok predsednika ZDVI Slovenije Janeza Podržaja prejelo zlato
plaketo in priznanje.
Jože Brodar je tudi zelo dober voznik. Vozniško dovoljenje ima od leta
1963 in doslej ni imel nobene nezgode.
S pravim športom se ne ukvarja več,
od kar je imel kot športni padalec v
vojski hujšo nesrečo; sicer je opravil
14 skokov s padalom. Rad ima planinarjenje in pohodništvo, obiskuje
domžalske in moravške hribe, Triglav
je osvojil že trinajstkrat. S tem skrbi za
svoje zdravje in dobro počutje .
Jubilant uživa s svojo ženo Jelko zakonsko življenje, skupaj s svojimi domačimi in člani ter članicami Društva
vojnih invalidov Domžale.
Jubilantu in prijatelju želim veliko
zdravja, varne vožnje in hoje prijatelj
in član DVI Domžale.
Jože Novak

OPRAVIČILO
Bralcem Slamnika ter gospodu Francu Gotarju iz Doba in gospodu Edvardu
Završniku se iskreno opravičujemo, ker smo v prejšnji številki Slamnika
pomotoma zamenjali njuni fotografiji.
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Blišč in beda na istem bregu
Kamniške Bistrice

Abracadabra ali kako se
pomladiti za osem let

Pred dnevi me je znanec iz Male Loke klical, naj
pridem pogledat, kaj se dogaja v neposredni bližini Kamniške Bistrice, tam kjer je JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d. o. o. in skoraj
na istem dvorišču bioplinarna Petrol d. d.
Videl sem verjetno največje gradbišče v naši
občini, saj se na čistilni napravi vršijo gradbena dela, ki bodo napravi omogočila, da bo skladna z evropsko zakonodajo pri čiščenju dušika
in fosforja. Nisem pa mogel, kljub gradbišču,
spregledati dovršenosti vseh drugih objektov na
čistilni napravi, sploh v marmor oblečene upravne zgradbe. Ker nekaj vem, kako težko v industrijskih obratih stikajo mesec z mesecem, mi ni
jasno, da kljub 'najnižjim' cenam, ki jih po zagotovilih plačujemo za čiščenje uporabniki, lahko
vzdržuje čistilna naprava tako visok standard, ki
nima primere v našem okolju. Logično bi bilo, da
čistilna naprava, ki je servis gospodarskim družbam in gospodinjstvom, deli usodo s tistimi, ki
plačujejo storitve.

Pravijo, da mladi gradimo
prihodnost. Vendar, zakaj ne bi
vplivali že na sedanjost?
Za 'hrbtom' tej napravi je Bioplinarna Petrol d. d. In kaj mi je pokazal znanec? Na parceli, ki je zunaj kompleksa bioplinarne in je v lasti
Farm Ihan d. d., je na 2000 m2 skoraj meter visoko poltekoče blato iz bioplinarne. In tako je že
več kot dva meseca. Lokacija, ki je tik ob strugi
Kamniške Bistrice, in prodnata tla pod blatom
zagotavljajo pogoje za veliko onesnaževanje.
Sprašujem se, kje so inšpekcijske službe (menda
so na ogledu bile in dale 'še nekaj časa'!) za ravnanje, ki je po naši zakonodaji kaznivo. Pozivam
pristojne, da odločno ukrepajo, sokrajane pa, da
skupaj izrazimo ogorčenje nad tem, da na račun
škode v našem okolju kujejo dobiček 'ekološko
ozaveščena' podjetja in to v večinski državni lasti.

sd / uroš breznik

Telekom …
Priča smo zatišju v zgodbi, ki je lep čas zavzemala
prva mesta v slovenskih medijih in kjer smo lahko
videli vsa mogoča mnenja tako za kot proti prodaji.
Eni so prisegali na nacionalni interes ali na interes
države Slovenije kot večinske lastnice tega podjetja, drugi na nujnost prodaje, ker naj bi samo to
zagotavljalo uspešnost podjetja. Obstajajo pa tudi
tretji, ki se težko odločajo o tem, kam bi se uvrstili.
Enkrat sem, drugič tja.
Omejenost razpoložljivega prostora ne omogoča, da bi lahko podrobneje pogledali lastniško
strukturo Telekoma d. d., vendar zadostuje podatek, da danes država ne imenuje nadzornega sveta
in s tem tudi ne uprave družbe. ATVP je namreč
odvzel glasovalne pravice državi (v vseh njenih
družbah). Tako imamo absurdno situacijo, da daleč največji lastnik ne upravlja svojega podjetja.
Kdo je tukaj nor?
Podatki za leto 2013 kažejo, da ima Telekom
4.586 zaposlenih, z letnim prometom 799 milijonov evrov in z dobičkom v višini 72 milijonov
evrov. Kupec, ki je pripravljen plačati za državni
delež 615 milijonov evrov, pod določenimi okoliščinami pa samo okoli 530 milijonov evrov. Država

Proces razprodaje Slovenije
ne spada v to vrsto spodbujanja
investicij. V bistvu bo njegova
posledica zmanjšanje investicij in
delovnih mest.
mora predvsem zagotoviti kvalitetno upravljanje
državnih podjetij. Socialni demokrati nikakor ne
moremo pristati na logiko, da je to misija nemogoče. Potrebno pa je postaviti jasna pravila in sistem,
ki se ne bo spreminjal po vsakih volitvah.
Slovenija je odprta država in nikomur ne brani
investiranja na njenem območju. To se je zadnja
leta lepo pokazalo v širjenju velikih trgovcev v
Slovenijo. Če je v tej zvezi kaj problem, je to sedaj
njihovo kršenje naših delovnopravnih standardov. Kdor želi investirati v Sloveniji, je vabljen in
deležen vse dovoljene državne pomoči ter enake
pravne varnosti kot slovenske državljanke in državljani. Proces razprodaje Slovenije ne spada v to
vrsto spodbujanja investicij. V bistvu bo njegova
posledica zmanjšanje investicij in delovnih mest.

Kdo so svetniki Občine Domžale?
Marija Pukl, DeSUS

Že 40 let živi v Domžalah. Kariero je po študiju na Fakulteti za družbene vede nadaljevala
v podjetju Helios, kjer je vodila kadrovsko področje, pozneje bila članica uprave v skupni
Kemija, pomočnica direktorja v trgovskem
podjetju in tudi direktorica hotela. Med drugim
je poučevala matematiko in fiziko, po osamosvojitvi Slovenije pa ustanovila svoje podjetje.
»Podjetniški začetki so bili izjemno težki, a sem
previharila najtežja leta,« se spominja.
Ena od njenih ljubezni je šport. »Trenirala
sem atletiko in še vedno krosiram in planinarim,
bila sem na vseh maratonih v smučarskem teku.
Ustanovila sem Kotalkarsko drsalni klub Domžale in bila njegova prva predsednica,« pravi
Marija Pukl, sicer ponosna mama dveh otrok in
babica petih vnukov. »Kot osebnost sem vztrajna, usmerjena v prihodnost, z veliko energije in
vedno iščem možnosti, kako bi, ne kako ne bi.
Sem nepopravljiva optimistka z realnim pogledom na svet in svobodnega duha.«
Da vstop v politiko ni naključje, pričajo že
njene srednješolske aktivnosti, ko je bila predsednica razreda, delovala pa je tudi v klubu
Unicef. »V politiko sem prvič vstopila pri tridesetih letih kot sekretarka občinskega sindikata, to
je bilo v času prosperitete naše občine, ki je takrat slovela kot obrtniška oaza. En mandat sem
bila poslanka v skupščini Republike Slovenije
in članica predsedstva Zveze sindikatov Slovenije zadolžena za delovne in življenjske pogoje
delavcev. Na te čase me vežejo lepi spomini, saj
sem s svojim angažiranjem uspela 'spraviti skozi'
zakon o invalidih, podaljšati porodniško na eno
leto, prispevati k odpravljanju zdravju škodljivih
delovnih razmer v proizvodnji in ustvarjati pogo-

je za rekreacijo med delom ter širiti možnosti za
oddih zaposlenih. Taki pristopi so danes mladim
generacijam nepoznani,« pravi Marija Pukl, danes članica izvršnega odbora DeSUS. Svetnica
v občinskem svetu Domžale je drugi mandat,
prav tako je članica odbora za družbene dejavnosti, KVIAZA in predsednica komisije za razvoj
turizma. Bila je tudi članica nadzornih odborov
v več podjetjih in članica sveta UKC Ljubljana.
V Domžalah pogreša predvsem več akcije.
»Ko si svetnik drugi mandat, se zdi večina stvari
kot copy paste od vsebine proračuna do ravnanj
in aktivnosti. Občinski možje se radi pohvalijo,
da je naš proračun konservativen in dodajo, da
smo zato manj zadolženi kot druge občine. A
naša občina potrebuje več delovnih mest, teh pa
ne bo, če ne bomo ustvarjali ugodnih pogojev za
razvoj podjetništva,« pravi Puklova, ki je pred
kratkim dala tudi pobudo za razvoj socialnega
podjetništva. »Geostrateško lokacijo moramo
izkoristiti na več področjih, tudi za razvoj turizma, za kar nam bližina glavnega mesta in mnoge
turistične zanimivosti v neposredni bližini nudijo
ugodne pogoje za razvoj. Nujno moramo povečati delež samooskrbe in si zagotavljati čim več
kakovostne hrane za vse, še posebej za otroke v
vrtcih in šolah.« V tem mandatu se osredotoča
predvsem na ustanovitev socialnega podjetja in
razvoj turizma z ustanovitvijo turistično informacijskega centra. »Oblikovali bomo turistične
produkte, s katerimi bomo privabili turiste v našo
občino in jim ponudili zgodbe od slamnikarske
dejavnosti do prikaza zanimivih točk v naši občini in naravnih lepot po vsej domovini. Zelo si želim, da bi se uspeli dogovoriti in opredeliti, kaj so
razvojni potenciali naše občine in se nato družno
lotiti njihove uresničitve. Rada bi imela tudi urejeno in čisto središče mesta, vsa naselja in vasi, ki
bi jih lahko s ponosom pokazali obiskovalcem.«
Mateja Kegel Kozlevčar

V torek, 16. junija 2015, se je v SPB-ju odvila mala
drama. Občina je stanovalce in lastnike lokalov
obvestila, da je pripravljena vložiti denar v prenovo SPB-ja, pod pogojem, da se lastništvo pasaže
prenese na občino. Zahteva, ki za stanovalce ni
razumljiva, je povsem logična za župana, saj se
zaveda, da 257. a člen Kazenskega zakonika določa: »Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščena oseba uporabnika javnih sredstev, ki pri
naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev
ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise,
opušča dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo
javnih sredstev, … se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo.« Župan je
s tako odločitvijo le ravnal skladno s predvolilnim
programom, kjer je pod rubriko Investicije obljubljal oživitev aktivnosti za prenovo SPB-ja (http://
www.tonidragar.com/). Oživil je in to je to. Pika!
Kaj je bilo mišljeno in obljubljeno januarja 2015,
ko je bil v Slamniku pompozno objavljen članek
z naslovom Domžalska črna ovca kmalu v novi
preobleki, kjer je bilo med drugim zapisano: »Pred
volitvami so se srečali (stanovalci) tudi z županom
Tonijem Dragarjem, ki jim je podal roko,« pa verje-

Občina je stanovalce in lastnike
lokalov obvestila, da je pripravljena
vložiti denar v prenovo SPB-ja, pod
pogojem, da se lastništvo pasaže
prenese na občino.
tno ne bomo izvedeli. Januarja je bil tako prelomni
D-dan, pri čemer pa ni razumljivo, kaj se je spremenilo od članka z dne 5. 1. 2008 (https://www.
dnevnik.si/290724/lokalno/ljubljana/290724), kjer
je zapisano: »Na občini nas je njihova odločitev presenetila, je dejal župan Toni Dragar, ter dodal, da se
lastniki verjetno ne zavedajo posledic obveznosti, ki
iz tega izhajajo. … (op. p. stanovalci), saj so se na
začetku decembra odločili, da bodo z letošnjim letom kompleks in tudi pasaže upravljali sami. Ker s
tem občina pasaž v njihovi lasti ne more več šteti za
javne površine, bodo morali odslej sami skrbeti za
te.« Zavedati se moramo, da se od leta 2008 do leta
2015 ni spremenilo nič, samo obljube so spremenile svojo embalažo. Zato, dragi stanovalci SPB-ja,
želim vam vse dobro in da boste našli pot, ki bo
rešila vaše/naše težave.

ltd / mag. renata kosec

Ureditev SPB-1
V zadnjem času je aktualna razprava o ureditvi
pritličnih pohodnih površin znotraj stanovanjsko-poslovnega kompleksa SPB-1. Župan je imenoval projektno skupino za prenovo SPB-1, v katero so imenovani predstavniki občinske uprave,
stanovanjskih vhodov in poslovnih prostorov z
namenom, da najdemo skupno rešitev glede ureditve pohodnih površin v tem objektu. Na sejah
smo predstavnikom pojasnili, da pasaže v SPB-1
predstavljajo funkcionalno zemljišče kompleksa,
torej zasebno lastnino, ki je v solasti vseh lastnikov SPB-1 in da lahko občina, v skladu z obstoječo zakonodajo, sofinancira obnovo pasaž zgolj
v deležu, v katerem je solastnica. Le v primeru
prenosa lastništva na Občino, za kar je potrebno
stoodstotno soglasje vseh lastnikov, bi občina
lahko prevzela stroške za prenovo tlakov v celoti.
Prav tako te površine ne predstavljajo javnih
površin (t. i. javno dobro), saj ni izpolnjen niti
osnovni pogoj, da lahko neko površino razglasimo
za javno in sicer, da je zemljišče v lasti občine (v
javni lasti). Za razumevanje pojma javne površine
je bistveno, da gre za poseben režim ureditve, saj
jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba). Zgolj
dejstvo, da prehode v kompleksu uporabljajo po-

Vsi - tako Občina, lastniki
stanovanj, poslovnih prostorov,
najemniki ter občani se
zavedamo, da je le-te potrebno
prenoviti, s čimer bomo
vzpostavili prijetnejši in varnejši
prostor v mestu.
leg lastnikov tudi drugi uporabniki, ne pomeni, da
gre za javno površino. Da neko površino v skladu
z zakonodajo opredelimo oz. razglasimo kot javno,
mora Občinski svet v skladu z Zakonom o graditvi
objektov sprejeti akt o razglasitvi javnega dobra,
na podlagi katerega se površino vknjiži v zemljiško knjigo kot javno dobro. To pa je možno le ob
predpostavki, da je ta površina v lasti občine.
Iz navedenega izhaja, da lahko občina pomaga pri prenovi tako, da nudi logistično, svetovalno pomoč, pomoč pri pridobivanju ugodnih
kreditov, da zagotovi finančni delež v skladu s
solastniškim deležem v SPB-1 ter da s projektno
skupino še naprej aktivno sodeluje in išče pravo
rešitev. Le-ta pa bo morala biti skladna z veljavno zakonodajo.

nsi / ljudmila novak, predsednica in poslanka

Dialog za dobre in trajne
rešitve
V začetku junija smo se poslanci NSi odzvali povabilu nemških poslancev, ki pripadajo Krščansko demokratski uniji (CDU), in jih obiskali v
Berlinu. Rdeča nit številnih pogovorov s poslanci, strokovnjaki za posamezna področja in drugimi predstavniki stranke je bila prihodnost Evrope in vloga krščanskih demokratov pri oblikovanju rešitev za gospodarsko krizo, mednarodne
konflikte, stabilizacijo javnih financ … Večkrat so
nas opomnili, da je težave in odprta vprašanja v
politiki mogoče reševati le skozi iskren in odprt
dialog. Pogovor različno mislečih je bil večkrat
izpostavljen kot del (evropske) politične kulture
in nujen element, da se stvari lahko premaknejo
z mrtve točke. Nemci so to miselnost sposobni
udejanjiti, na kar kaže tudi vlada, v kateri krščanski demokrati sodelujejo s social demokratsko stranko (SPD). V Sloveniji smo to za kratek
čas zmogli le v začetku naše samostojnosti, nato
pa se je občutek za dialog žal začel izgubljati.
Razklanost med političnima poloma in nesposobnost resnično prisluhniti argumentom
druge strani se jasno vidi tudi pri procesu prodaje Telekoma. Večina podjetij v večinski državni
lasti je bilo slabo upravljanih, odločitve uprav
pa so pogosto temeljile na interesih posameznih političnih skupin in izčrpavanju podjetij.
To je podjetjem škodovalo, zato je smiselno, da
država izstopi iz lastništva podjetij in jih proda
odgovornim lastnikom. To zlorabljanje državnih
podjetij v ozke strankarske interese je trajalo

Pogovor različno mislečih je
bil večkrat izpostavljen kot del
(evropske) politične kulture in
nujen element, da se stvari lahko
premaknejo z mrtve točke.

predolgo in je Sloveniji naredilo veliko škode –
na eni strani slovenskemu gospodarstvu, kjer
so odgovorne funkcije zasedli ljudje brez pravih
strokovnih kompetenc, na drugi strani pa nam
je (posledično) močno padel mednarodni ugled.
Prihajajoči 25. junij oz. dan državnosti je priložnost, da se Slovenci spomnimo na enotnost, ki
nam je, kljub različnosti, prinesla samostojno državo. Danes, po skoraj sedmih letih hude gospodarske krize in neuspešnem gašenju požarov na
številnih področjih, je jasno, da brez pogovora in
sodelovanja Slovenija ne bo naredila odločilnega
koraka naprej. Zato si ob letošnjem dnevu državnosti želim, da bi ga zaznamovalo predvsem
zavedanje, da smo vsi odgovorni za svojo državo.
Iskreno moramo sprejeti tudi našo polpreteklo
zgodovino, se z njo soočiti, pomiriti in jo sprejeti,
kakršna koli že je. To pa nam bo pomagalo tudi
pri iskanju rešitev za aktualne izzive in težave.
Slovenija, vse najboljše! Državljanke in državljani naše domovine, vse najboljše!

letnik lv | junij 2015 | številka 6slamnik | 25

kultura

slamnik@kd- dom zale. si

Zaključni koncert presežkov
Glasbena šola Domžale je šolsko leto 2014/15 končala 4.
junija z zaključnim koncertom v Kulturnem domu Franca
Bernika, na katerem so se predstavili, kot je v uvodnih
besedah napovedal ravnatelj Miran Juvan, z 'jagodnim
izborom' solistov in skupin.
Nastopili so učenci, ki so se odlično
odrezali na državnih in mednarodnih
tekmovanjih, učenci, ki so uspešno
opravili sprejemne izpite za vpis na
Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, ter učenca, ki sta na poseben
način izstopala s svojim muziciranjem.
Navdušeni poslušalci, ki so do zadnjega
kotička napolnili vedno znova premajhno Tomčevo dvorano, pa so prisluhnili
tudi nekaterim uspešnim skupinam, ki
delujejo na GŠ: Otroškemu pevskemu
zboru Črički, Harmonikarskemu orkestru in Godalnemu orkestru Anastazijine strune.

Springfest v Sremski Mitrovici prejeli
priznanja Inge Veronika Ivartnik, Gal
Podjavoršek in Ana Janežič. Srebrno
priznanje na državnem tekmovanju
je prejela tudi violončelistka Ana Peterlin. Na zaključnem koncertu sta se
predstavila Inge Veronika Ivartnik s
skladbo Kontradanz Ludwiga van Beethovna in Gal Podjavoršek s 1. stavkom
Brevelovega Koncerta v C-duru.
Gal Juvan, izjemno nadarjeni mladi
violinist, ki je na državnem tekmovanju
mladih glasbenikov prejel zlato priznanje ter posebno priznanje za izvedbo
skladbe slovenskega avtorja (op. njego-

izbr@no v knjižnici domžale
knjige za odrasle

Richard James Overy

Tretji rajh: kronika

Izbral in uredil: Janez Dolinšek

nehna utrujenost, napetost in hipertenzija. Predvsem
pa pazimo na način življenja in mišljenja. Poučno, a
poljudno in nevsakdanje o demenci.
k n j i g e z a o t r o ke i n m l a d i n o

Cankarjeva založba, 2015

Pri Cankarjevi založbi so z delom priznanega britanskega
zgodovinarja nadvse primerno
obeležili obletnico konca druge
svetovne vojne. Čeprav se nam
včasih zdi, da je bilo o tretjem rajhu, nacizmu in vojni
napisano in povedano že vse, se Overy te teme loti
na dovolj prepričljiv in celovit način, da jo lahko beremo in predlagamo kot temeljno delo. Oris vzpona
nacistične stranke, vzpostavitve tretjega rajha in poti
v pekel totalne vojne avtor podkrepi s številnimi viri,
dokumenti, pričevanji in fotografijami, kar knjigo dela
zanimivo tako za širše zainteresirano bralstvo kot za
študente in dijake.

Nataša Konc Lorenzutti

Lica kot češnje
Mladinska knjiga, 2015

Mladinski roman Lica kot češnje
je roman o odraščanju in iskanju
identitete. Glavna junakinja je
Kristina, dijakinja prvega letnika
srednje glasbene šole, ki se iz
Vipave preseli v dijaški dom v
Ljubljani. Kmalu spozna Davida, zaljubita se, a
njuna zveza ni enostavna, saj odkrijeta temno družinsko skrivnost, ki povezuje njuni družini. Bo njuna
mladostna ljubezen prestala vse preizkušnje, bosta
zmogla premagati prepreke, ki stojijo na njuni skupni
poti?

Brené Brown

Neizmeren pogum
Cangura, 2014

Glasbena šola Domžale, ki bo v
prihodnjem šolskem letu praznovala
65-letnico svojega delovanja, si je od letošnjega leta dalje ob svoj uradni naziv
simbolno dodala pridevek Šola s posluhom. Kot je na zaključnem koncertu
poudaril ravnatelj, ki je prireditev tudi
povezoval, se s posluhom skušajo približati mladim glasbenikom z iskricami
v očeh in jih pripeljati do cilja … Posluh
in sodelovanje jih vodita tudi pri odnosih s starši, prisluhniti želijo drug drugemu kot učitelji in pedagogi, posluh in
odprta vrata naj bi imelo vodstvo, dobri
odnosi pa so potrebni tudi pri pripravi
koncertov in nastopov: med solisti in
učitelji, korepetitorji, zasedbami, ki so
lahko manjše kot so dueti, trii, pa vse
do orkestrov in zborov.
Glasbena šola je vse leto pripravila vrsto javnih koncertov, na katerih
so se številčnemu občinstvu predstavljali njihovi učenci in učenke. Tako
smo jim lahko prisluhnili na božičnem
koncertu, pianisti so pripravili koncert
filmske glasbe, pihalno-trobilni oddelke pa pustno matinejo. S takimi nastopi želijo širši publiki predstaviti svoje
delo, predvsem starši pa imajo možnost
spremljati napredovanje mladega glasbenika, ki se ob tem navaja nastopanja
in premagovanja treme. Nenazadnje se
ob tem tudi vzgaja koncertna publika in
gradi odnos do klasične glasbe. Veliko
vaje, učenja, novih znanj in ljubezni do
glasbe je bilo prelitih v muziciranje med
šolskim letom, ki se je za večino uspešno končalo v juniju z zaključnimi izpiti
in podelitvijo spričeval.
Na zaključnem koncertu smo najprej prisluhnili Otroškemu pevskemu
zboru Črički, ki ga vodi zborovodkinja Andreja Polanec in je na regijskem
tekmovanju otroških in mladinskih
pevskih zborov Gorenjske v Kamniku
prejel srebrno priznanje. Med solisti je
kot prvi nastopil mladi nadebudni pianist Klemen Korenjak s 3. stavkom
Clementijeve Sonatine pod mentorskim
vodstvom Mihe Nagodeta. Sledil je duet
brata in sestre Kralj, Mihe s kitaro in
Eme na kljunasti flavti (mentorja Andreja Humar in Matej Banič). Med kitaristi,
katerih mentor je Matej Banič, je Miha
Kralj prejel na državnem tekmovanju
mladih glasbenikov Republike Slovenije srebrno priznanje, Mark Mihelič,
ki se je na koncertu predstavil z odlično
izvedbo Pujolove Tanguite Madrugador,
pa bronasto.
Med posebej uspešnimi glasbeniki z
izjemnimi rezultati so tudi violončelisti,
ki jih vodi mentorica Almira Hamidullina. Tako so na 12. festivalu godalcev

vega očeta Mirana Juvana), je nastopil
najprej kot solist z Massenetovo Meditacijo, v duetu s še drugo uspešno mlado
domžalsko violinistko Marjeto Banko,
prejemnico srebrnega priznanja na državnem tekmovanju, pa sta zaigrala Variacije N. Baklanova. Oba kot mentorica
poučuje Anastazija Juvan, ki obenem
tudi vodi odličen Godalni orkester z
imenom Anastazijine strune. Ansambel
mladih godalcev, ki pogosto nastopa na
številnih odrih tudi v širšem prostoru, je
ob pomoči tolkalcev GŠ izvedel skladbo
iz filmskega sveta, Shorovo uglasbitev
za Gospodarja prstanov, ki so jo izvedli
z občutenjem in dokazano uigranostjo.
Prav tolkalisti so vse bolj uspešni
na svojem področju. Tako sta Enej Nik
Juran in Aleksander Simionov na
marimbi dosegla odličen rezultat, zlato
priznanje, na aprilskem tekmovanju za
tolkaliste na gradu Štanjel. Na zaključnem koncertu se jima je pri izvedbi African Bluesa W. Roggenkampa pridružil
na bobnih še Jaka Šinko. Kot mentorica
mlade tolkaliste vodi Katarina Kukovič.
Na zaključnem koncertu je s skladbo
D. Haddada nastopil tudi bodoči dijak
Konzervatorja za glasbo in balet Urh
Štempihar Jazbec, ki ga je mentorsko
usmerjal Luka Einfalt, priznanja pa so
podelili tudi Tomasu Mejiasu in Evi
Kolar za uspešno sodelovanje na regijskem državnem tekmovanju iz znanja
solfeggia, v svetu glasbene teorije pa ju
je kot mentorica usmerjala Ana Klopčič.
Tradicijo uspešnih harmonikarjev
nadaljuje na Glasbeni šoli Domžale pod
mentorstvom Žana Legata izjemno nadarjena nova generacija. To potrjujeta
srebrni priznanji Mateju Cimermanu
in Petri Kmetič v okviru 7. tekmovanja
Svirel na gradu Kromberk pri Novi Gorici, Matej Cimerman pa je dosegel tudi 2.
mesto na 3. mednarodnem tekmovanju
International Music Competition v italijanskem Malborhettu. Na zaključnem
koncertu se je samostojno s skladbo
Fantango Tiensuuja predstavila Petra
Kmetič, s skladbama Balkanski ples
Tajčevića in New York Tangom Galliana
pa je nastopil tudi Harmonikarski orkester, ki ga s silovito energijo in zanosom vodi njihov mentor Žan Legat.
Pri organizaciji koncertov, ki jih je
bilo v šolskem letu več kot deset, Glasbena šola Domžale zelo vzorno sodeluje
s Kulturnim domom kot upravljavcem
dvorane, tako da je bila ob koncu podana ocena in tudi zahvala, da se kot dobri sosedje počutijo domače in prijetno,
pohvalili pa so tudi organizacijski trud
in zavzetost. Cveta Zalokar



Foto: Miha Ulčar

Avtorica je ugledna predavateljica, poznana po svojih knjigah
in blogu. Vidite jo lahko tudi na
video posnetkih s konferenc TED,
ki so zelo priljubljeni na internetu. TED konference so se uveljavile kot kraj živahnih predstavitev poglobljenih misli,
kjer govor svojega življenja akterji in misleci podajo v
osemnajstih minutah ali manj. Med najbolj priljubljenimi govori je tudi govor avtorice o ranljivosti. Ranljivost
ni dobra ali slaba: ni to, čemur bi rekli temno čustvo,
in ni vedno svetla, pozitivna izkušnja. Čutiti pomeni
biti ranljiv. Z ranljivostjo pa se je treba znati soočiti in
zaživeti z vsem srcem.

Laurent Binet

HHhH

Marjolijn Hof

Moj dedek in jaz in
pujsa Babi
Miš, 2014

Nizozemska piateljica Marjolijn
Hof je za to knjigo prejela nagrado Vlag en Wimpel 2012. Deklica
preživlja počitnice pri svojem
dedku. Dogajajo se jima 'smešno – resne' dogodivščine. Dedek rad peče palačinke, toda pri tem delu
se ne more ustaviti; v skrinji skriva zaklad; spleza na
streho, pa si ne upa dol ... V zgodbah dedek in njegova vnukinja preizkušata različne igre – tekmovanja,
oponašanja, strašenja, izmišljevanja ... Na humoren
način se lotevata tudi resnejših problemov – jeza,
smrt, odraščanje ... Prek takega načina komuniciranja
se krepijo njuni medsebojni odnosi in poglablja njuna
naklonjenost. Knjigo lahko otrokom prebirajo starši,
saj je napisana v kratkih zgodbah. Lahko jo berejo
tudi sami.

Mladinska knjiga, 2015

Francoski pisatelj Laurent Binet
(1972) je v prvencu odlično prepletel
zgodovinska dejstva in fikcijo z
osebnim vpogledom v srhljivost nacističnega režima, katerega vrhunec
je bila ustanovitev mreže koncentracijskih taborišč.
Kreator množičnih usmrtitev sovražnikov nacizma
je bil Reinhard Heydrich, o katerem je v nacističnem
rajhu krožila krilatica HHhH – Himmlers Hirn heisst
Heydrich, kar se v prevodu glasi 'Himmlerjevi možgani
se imenujejo Heyrich'. Kot šef policije je zbiral podatke
o pomembnih članih države in stranke. Bil je tudi vodja
zloglasnega sestanka leta 1942, na katerem so se odločili za 'dokončno rešitev' judovskega vprašanja. Ko je
postal prorektor Češkega in Moravskega protektorata,
sta nanj izvedla bombni atentat Slovak Jozef Gabčik in
Čeh Jan Kubiš. Iz maščevanja zaradi Heydrichove smrti
so Nemci zaprli trinajst tisoč ljudi, od katerih jih je pet
tisoč umrlo.

Vinod Verma

Ciara Flood

Sitnobe sitne
Zala, 2015

Pri založbi Zala je izšla prikupna
slikanica z naslovom Sitnobe
sitne. Pripoveduje o medvedu samotarju. Njegovo mirno življenje
zmoti družina zajcev, ki si zgradi
nov dom zraven njegovega. Novoprišleki – 'sitnobe sitne' kar naprej motijo medveda.
Sprašujejo ga, ali jim lahko posodi malo medu, pomaga nasekati drva, si morda želi z njimi gledati utrinke
...? Medved se opravičuje, da nima časa ... Vendar zajci
ne izgubijo upanja. Nekega dne pripravijo sosedu medvedu košaro 'presenečenja'. Se bo medved naveličal
osamljenosti in spoznal, da so prijatelji dragocenejši
od lastnega miru?
m e d i o t e ka

Preprečevanje demence
Primus, 2014

Malo drugačno definicijo o demenci preberemo izpod peresa indijske
avtorice: »V svetu hiperaktivnosti
je telo zanemarjeno, zato je njegovo primarno ravnovesje moteno.
Na telesni in duševni ravni vlada
zmeda.« Vinod Vermo, zdravnico zahodne medicine z
doktoratoma s področja biologije in nevrologije, določa
družinsko izročilo; njena babica je bila izjemna poznavalka ajurvede in uspešna zdravilka. V knjigi je zajet
holistični pristop do zdravja. Zdravil za demenco še
ne poznamo, čeprav potek degeneracije medicina zna
ustaviti oziroma upočasniti, lahko pa jo preprečimo.
Ključno je preprečevanje dejavnikov tveganja, kot so
nepravilno dihanje in uporaba čutov, slaba drža ramen
in vratu, kronično zamašen nos in vnetje sinusov, ne-

DVD

Padec

(The Fall)
Googly films, 2007

Los Angeles, dvajseta leta, bolnišnica. Deklica Alexandrija okreva zaradi zloma roke, v bližnji
soseščini pa leži kaskader Lee,
zaradi poškodb nog prikovan na
posteljo. Splete se presunljivo čudovito prijateljstvo.
Bolnišnični vsakdan zapolnjujeta z Leejevim mojstrskim pripovedovanjem zgodb, kamor spretno vpleta
njune domače in znance. Alexandrija tudi zaradi
svoje bujne domišljije plava v sanjskih svetovih. Film
je pravi užitek, poln čudovitih barv in surrealističnih
podob.
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Naš in vaš Kulturni poletni festival Studenec, že petnajsti po vrsti
Prvič v Sloveniji: Kralj gora in ljudomrznik
Ko boste začeli z branjem sestavka,
ki vas želi informirati o letošnjem, že
petnajstem po vrsti, Poletnem kulturnem festivalu Studenec 2015, so
svoj nastop ob odprtju jubilejnega
festivala v cerkvi sv. Lenarta na Krtini
že opravili pevci Slovenskega komornega zbora z dirigentom Fernandom
Mejiasom in organistom Gašperjem
Banovcem. V okviru letošnjega festivala je že minil tudi nastop ansambla
Franca Miheliča ob njihovi 45-letnici.
Na njem so predstavili knjigo, ob voditelju Boštjanu Romihu pa smo lahko
pozdravili tudi goste, brate Smrtnik,
in veteransko folklorno skupino Tine
Rožanc, jutri, 27. junija 2015, pa bo
ob 21. uri v Poletnem gledališču na
Studencu gostovala Opera in balet iz
Ljubljane z eno najbolj znanih in priljubljenih Verdijevih oper La traviata.
Če pohitite, jo lahko še ujamete!
Potem pa je na vrsti vrhunec festivala, domača gledališka predstava.
Letos bo to Kralj gora in ljudomrznik.
O izboru letošnje predstave, o njeni
postavitvi in igralcih ter zanimivostih
v zvezi z njo smo se pogovarjali z Lojzetom Stražarjem, predsednikom Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan, ki
je predstavo priredil in tudi režiral.
Je bilo težko po velikem uspehu
lanske predstave Veselica v dolini
tihi najti primerno predstavo?
Pravzaprav da in ne. Odzivnost lanskoletne predstave nas je vse po vrsti
prijetno presenetila, saj nismo pričakovali tako številnega občinstva.
Avtor domače gledališke predstave
Kralj gora in ljudomrznik, imenujemo jo lahko tudi romantično-komična čarobna igra s petjem, Ferdinand
Raimund – letos mineva 225 let od

Tudi glasbe in petja ne bo
manjkalo?
Ne, zanesljivo ne. Za glasbo je poskrbel Slavo Avsenik ml., pevce bo vodil zborovodja Karel Leskovec. Ne bo
manjkalo niti lepega petja niti nastopov solistov.
Lahko pričakujemo spet sceno
Jožeta Napotnika?
Seveda. Scena bo sestavljena iz štirih
prizorišč in Jože Napotnik bo pred gledalce postavil sceno, ki jim bo zanesljivo ugajala. Sicer pa sodeluje večina
ustvarjalcev, ki so v preteklih letih že
pomagali postavljati imenitne predstave.

njegovega rojstva –, je pisec številnih dram, igralec, dramatik, režiser
in pesnik, ki je s svojimi deli v svojem času zaslovel po vsej Avstriji,
Nemčiji in še dlje. Kljub oddaljenosti
avtorjevega ustvarjanja je predstava
imenitno napisana, predvsem pa za
vse ali še posebej za današnji čas.
Kralj gora in ljudomrznik je vsekakor
njegova uspešnica, saj postavlja pred
gledalce odlično besedilo, predvsem
veliko zabave, komike, romantičnih,
čarovnih in tudi glasbenih užitkov,
pa tudi domiselno komičnih situacij
in besednih perfektnosti ter smešnih
naključij. Predstava ponuja veliko
ustvarjalnih možnosti nastopajočim.
V slovenskem prostoru predstava še
ni bila uprizorjena, zato bo izvedba
toliko bolj zanimiva, deloma zaradi
priredbe, pa tudi zaradi prilagoditve
razmeram in pogojem našega poletnega gledališča.

Morda nekaj več besed o glavnem
junaku?
Glavni junak je bogati, ugledni gospod pl. Trapež. Kot bogati podjetnik
je radodarno ljudem posojal na zaupanje denar, ki mu ga niso nikoli vrnili, zato se z družino in služinčadjo zapre na svoje posestvo ter postane nezaupljiv ljudomrznik, razočaran nad
svetom, iz tega pa izhaja tudi njegovo
ljudomrzništvo – do vseh. Nikomur ne
dovoli, da mu pride blizu, nikogar ne
sprejema v svojo bližino. Njegovo odločitev želi spremeniti dobri duh Kralj
gora, ki mu nastavi ogledalo njegovega početja in se sam spremeni vanj.
Čudenju svojim lastnim nesmiselnim
in trdovratnim napakam se pl. Trapež
odloči za drugo pot in popravi krivdo
do vseh ter še posebej do svoje žene,
hčere in njenega zaročenca v želji,
da bi se ljubila tako močno, kot ju je
on sam po krivici sovražil. Prepričan

sem, da bo zdravilo oz. zdravilna terapija, ki jo ob tem ponuja naše gledališče pomagala še komu – ne le junaku
letošnje predstave.
Morda na kratko o zasedbi
igralskih vlog?
V vlogi gospoda pl. Trapeža boste prepoznali Jureta Seška, ki je v zadnjih
letih stalni gost našega poletnega gledališča. V vlogi njegove žene nastopa
Pia Brodnik, Eva Černe je njegova hči.
Kralja gora igra Jože Vunšek, ob njih
pa je še vrsta drugih vlog, vsaka s svojim namenom, da gledalce zabavajo in
jim pomagajo razumeti igro. Konrad
Pižorn Kondi, Robert Vrčon, Rajko
Majdič, Metod Palčič, Urša Sešek pa
Vanja Osolnik in Marjeta Cerar, Brigita
Hrovat, Klemen Torkar, Nejc Lisjak so
le nekateri od igralcev, je pa prav vsak
nastopajoči pomemben člen celotne
predstave.

Odprtje razstave Muzeja
slovenske policije Človeka nikar

Mavrica ob zaključku Tedna
ljubiteljske kulture

Prikaz aktivnosti policije v boju za samostojno in
demokratično Slovenijo

Zakonca Albinca in Janez Kosmač: Pomlad

galerija domžale Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Muzej
slovenske policije, Občina Domžale in
Policijsko veteransko društvo Sever
Specialna enota so v petek, 12. junija
2015, ob 19. uri v Galeriji Domžale pripravili odprtje gostujoče razstave Mu-

ga izvedli v soboto, 20. junija 2015, v
Galeriji Domžale.
Udeležence je uvodoma nagovoril
Janez Portir s krajšo predstavitvijo
dogodka. Sledil je pozdravni nagovor
župan Občine Domžale Tonija Dragarja in predsednika Združenja Sever

foto kino in video klub mavrica radomlje Člani in članice Foto
kino in video kluba Mavrica Radomlje
so v dolgoletni zgodovini ustvarili
vrsto fotografij in filmov, razstav in
prireditev, s katerimi so bogatili življenja obiskovalcev več generacij, ki so
vedno našli pot do njihovih prijetnih
kulturnih trenutkov.

Albinca in Janez Kosmač sta nas povabila
na razstavo Pomlad.

zeja slovenske policije Človeka nikar.
Prikazane so bile aktivnosti policije
v boju za samostojno in demokratično Slovenijo. Številna dejstva kažejo
na to, da je spopad v Trzinu izjemno
pomemben. V Združenju Sever se pomena spopada zelo dobro zavedajo.
Simbolno so letos že tretjič organizirali Državno prvenstvo Združenja Sever
v šahu, ki ga na simbolni ravni povezujejo s spopadom v Trzinu, letos so

dr. Tomaža Časa. V otvoritvenem programu je sodeloval kvintet orkestra
Policije.
Muzejsko razstavo Človeka nikar je
predstavila kustosinja Muzeja slovenske policije Darinka Kolar Osvald, voden ogled po razstavi pa je pripravila
prof. zgodovine Vida Škerjanc.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Kvintet orkestra Policije

Tak prijeten kulturni večer je bil
tudi prvi dan junija, ko so ob koncu
Tedna ljubiteljske kulture pripravili
razstavo z naslovom Pomlad avtorjev
Albince in Janeza Kosmača ter jo med
ljubitelje fotografije pospremili z vrsto
kratkih dokumentarnih in igranih filmov iz bogatega Mavričnega arhiva,
ki so številnim obiskovalcem prinesli
predvsem utrinke iz bližnje zgodovine.
Tako smo se najprej vrnili v jesen
leta 2014 in med drugim obudili spomine na zaključek asfaltiranja Prešernove ceste in poplave, se nato s spomini pomudili kar nekaj desetletij nazaj
in se spomnili enega večjih mitingov
modelarjev, se nato spomnili posta-

vljanja mlaja ter vrnili deset let nazaj,
ko je Pošta Radomlje praznovala 100
let. Nasmejali smo se ob gledanju filma o treh vrlih fantih na trim stezi, se
seznanili z izdelavo doprsnega kipa
Antona Kodra, ki ga je ustvaril Miha
Kač, ob koncu pa se spomnili tudi
100-letnice Soške fronta in 70-letnice
konca druge svetovne vojne s filmom
Marjetice.
Fotografska razstava zakoncev
Kosmač, katerih življenje je tesno povezano z Mavrico, je prinesla številne
pomladne motive, ta letni čas je kar
zadihal – tako v Kodrovi dvorani, kjer
smo lahko občudovali fotografije gospe Albince, kot v prostorih Galerije
Dom, kjer je svoje fotografije predstavil dolgoletni predsednik Mavrice
Janez Kosmač. Razstava je ustvarila
pravo pomladno vzdušje tudi med
obiskovalci, ki so v prijetnem druženju obujali spomine na prijetne trenutke z Mavrico.
Pa še na nekaj ne smem pozabiti:
najlepšo čestitko je razstavljavcema
zakoncema Albinci in Janezu Kosmaču pripravil eden najbolj znanih
Mavričarjev Toni Müller – z mengeškimi pevci je posnel znano Cvetijo
beli kostanji, ki je bila pravo prijetno
presenečenje za oba razstavljavca, ki
jima za čudovito razstavo iskreno čestitamo in želimo še veliko prijetnih
trenutkov.
Čez poletje društvo ne bo počivalo.
S prireditvami sicer nadaljujejo jeseni,
poletje pa bo namenjeno mladim, ki
bodo v Mavričnem okrilju zanesljivo
preživeli prijetne počitnice ter pridobili mnogo fotografskih in filmskih
znanj.
Vera Vojska

Morda še povabilo gledalcem, kako
lepo preživeti letošnje kulturno
poletje – na Studencu.
Vsekakor sem prepričan, da bo letošnja predstava uspešnica. Naj povem,
da jo v Avstriji ponavljajo že leta in
leta in je dosegla zelo velik uspeh med
vsemi generacijami. Gledalcem obljubljamo, da se bodo prijetno zabavali,
da bo prav vsak lahko v predstavi našel delček samega sebe - na humoren
način, predvsem pa obljubljamo prijetne poletne večere na Studencu.
Veseli bomo srečanja z vami v našem gledališču, kjer čutimo le dobro
in navdušujočo energijo. Ob tem pa
je naša velika želja, da svojo skromno
ustvarjalnost in čas podarimo tudi
drugim – vsem ustvarjalcem, obiskovalcem in družbi jaz tebi in ti morda
meni. Zato dobrodošli, spoštovani
obiskovalci Poletnega gledališča na
Studencu. Veseli bomo, če bomo tudi
mi prispevali delček k vašemu prijetnejšemu poletju 2015.
Vera Vojska

Domžalski
slamniki se
predstavljajo po
svetu
Na sejmu Podravski motivi
v Koprivnici na Hrvaškem
Že drugo leto zapored smo se Slamnikarski muzej Domžale v sodelovanju
z Občino Domžale predstavili na eni
največjih kulturnih prireditev tega

dela Evrope, kjer se odvijajo izjemno
atraktivne in posebne vsebine: sejem
naivne umetnosti, sejem starih obrti
in folklore, sejem starin in gastronomska ponudba tega kraja. Na povabilo
pobratene občine Koprivnice smo se
junija z veseljem odpravili na obisk v
Koprivnico in tamkajšnjim gledalcem
pripravili simboličen prikaz domžalske
slamnikarske dediščine – pletenje kit iz
slame in šivanje slamnikov ter prestavitev turistične ponudbe Domžal.
Slamnikarski muzej Domžale
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Odprtje jubilejnega 15. kulturnega poletnega
festivala Studenec 2015

Anstomija srečanja:
Sylvia, Carmen, Maria

Slovenski komorni zbor

6.-zadnji večer 17. sezone KDFB glasbeno scenskega
abonmaja

kulturni poletni festival studenec Prvi dogodek kulturnega poletnega festivala Studenec je bil tudi
letos koncert v cerkvi sv. Lenarta na Krtini, kjer smo prisluhnili Slovenskemu
komornemu zboru, ki mu dirigira Fernando Mejias, z izbranimi besedami pa
je jubilejni festival odprl Mitja Bervar,
predsednik Državnega sveta RS.
V svojem slavnostnem nagovoru
je Mitja Bervar spomnil na prehojeno
več kot šestdesetletno pot Kulturnega
društva Miran Jarc Škocjan od Gledališča pod kozolcem do današnjega modernega poletnega gledališča,
opozoril pa je tudi na vlogo družine
Stražar. Govoril je o razliki med profesionalno in ljubiteljsko kulturo, o
tem, kako kultura ljudi bogati, jih napolni s pozitivno energijo in v človeku
vselej najde iskrena čustva. Prav ta festival je tudi dokaz, da profesionalna
in ljubiteljska kultura lahko hodita z
roko v roki, predstavljata ustvarjalno
druženje pa tudi medgeneracijsko sodelovanje.
Nato smo prisluhnili Slovenskemu
komornemu zboru, ki je bil kot poklicni pevski zbor ustanovljen leta 1991,
40-članski zbor pa je od leta 1998 del
Slovenske filharmonije in ima v vsaki sezoni povprečno po 35 koncertov.
Zbor veliko snema, nastopa na koncertih in festivalih v Italiji, Avstriji in
Nemčiji, na Hrvaškem, Nizozemskem
in Madžarskem ter je dobitnik več
uglednih umetniških priznanj in nagrad.

Posebej toplo smo na koncertu pozdravili dirigenta Fernanda Mejiasa, saj
ga dobro poznamo kot dirigenta Domžalskega komornega zbora Domžale v
obdobju 2007 – 2013. Član Slovenskega
komornega zbora je od februarja 2003.
V čudovitem okolju krtinske cerkve smo tokrat prisluhnili predvsem
sakralni glasbi v različnih izvedbah
Slovenskega komornega zbora, ki je
spoštovanje do poslušalcev pokazal
tudi s tem, da je pred koncertom posebej 'preveril' akustičnost cerkve na
Krtini in, kot vedno, zagotovil najkvalitetnejšo izvedbo zapetih pesmi.
Odlikovali so se tudi posamezni solisti, navdušil pa tudi organist Gašper
Brinovec. Sprehod od Sing Joyfully

skladatelja Birda iz 16. stoletja do
Mother of God, Here I Stand sodobnega skladatelja Johna Tavernerja, je
navdušil številne poslušalce, ki so uživali ob vsaki zapeti pesmi, še posebej
pa ob Ave Marii, Ave Maris Stela, Mirno nam plove čolnič življenja …
Koncert, ki ga je s spremno besedo
vodila Tadeja Flegar, z nekaj lepimi
mislimi pa pospremil dobski župnik
Jure Ferlež, je bil nepozaben uvod v
letošnji jubilejni festival in še ena potrditev besed slavnostnega govornika
… da profesionalna in ljubiteljska kultura lahko hodita z roko v roki in predstavljata ustvarjalno druženje.
Vera Vojska
Foto: Uroš Zagožen

Mini retrospektiva – od študentskih let do danes
Danijel Lovro Fugger, akademski slikar – specialist
Dvajsetega maja 2015 nas je akademski slikar – specialist Danijel Lovro
Fugger, ki vseskozi poudarja, da je
Domžalčan, povabil v svoj galerijski
atelje in svoj dom v Domžalah. Skupaj s svojimi prijatelji in znanci je
želel obuditi spomine na življenjsko
pot, ki jo je prehodil, na uspešne in
manj uspešne dni svojega bivanja,
predvsem pa se je želel spomniti svoje
diplome in drugih najpomembnejših
dogodkov z umetniške poti.
Povabil nas je v svoj delovni in
ustvarjalni svet, v galerijski atelje
med slikarska stojala, platna, mize
in barve, ki s večkrat polijejo tudi po
tleh. V ateljeju je vse navlečeno – kot
po vseh ateljejih slikarjev sveta, je zapisal v povabilo. Pogledali smo si atelje, v katerem na stenah visijo slike, ki
so bile namenjene spominom, ko je
akademski kipar na Akademiji upodabljajočih umetnosti v Ljubljani v letu
1954 prejel akademsko diplomo in nagrado kot najuspešnejši diplomant na
oddelku za slikarstvo za leto 1954.
Vsi, ki smo se tega prisrčnega srečanja udeležili, smo si ob tej priložnosti ogledali slikarsko razstavo Mini
retrospektiva, s katero je lani slikar
Danijel Lovro Fugger gostoval v rezidenci nemškega veleposlaništva v
Ljubljani. Razstava ni bila namenjena
le obiskovalcem, pač pa jo je slikar
namenil tudi skrbni mami petih sinov
in čudovitemu mentorju, akademiku
in slovenskemu slikarju Gojmiru Antonu Kosu.
Tokratno srečanje z akademskim
slikarjem je bilo nekaj posebnega.
Polno domačnosti je bilo v njem, velike ljubezni slikarja do Domžal, do
ljubiteljskih slikarjev in slikark, ki
so skupaj z njim delali v Likovnem
društvu Petra Lobode, polno zgodb z
življenjske in delovne poti Danijela Lovra Fuggerja, pa tudi polni spominov
na začetek življenjske poti, na očeta,
ki je bil njegov generalni pomočnik
in model, na krstnega botra, ki mu

je z darilom – zemljiščem, na katerem danes stori atelje, izpolnil srčno
željo, spomnil pa nas je tudi na čisto
intimna razmišljanja ob osebni krizi in
življenjskih preizkušnjah. »Sem vesel
in žalosten, imam še veliko idej in rad
bi jih uresničil,« nam je povedal in se
ustavil ob dnevu, v katerem je prejel
diplomo in nagrado za najuspešnejšega diplomanta. Diplomsko delo je bilo
portret, za katerega je slikar specialist,

Šubljem, ki ga je povabil v Ameriko.
Žal je veliki pevec prezgodaj umrl in
ga slikar ni mogel obiskati, je pa zato
veliko pomagal pri izdaji res lepe knjige o njegovem življenju in delu.
Pogovarjali smo se tudi o razstavi
Slovenska pokrajina v letu 2008 v hotelu Hilton, pa tudi o drugih pomembnih razstavah, s katerimi je predstavljal domovino in pri tem nikoli ne
pozabil na Domžale. Posebej prisrčni

enako kot za akte. Priznanje mu je odprlo vrata na pot do magisterija. Vmes
je bilo služenje vojski, kjer je potem,
ko so višji izvedeli, da je slikar, slikal
portrete, razstavljal. Potem so bile
poti, ki so ga vodile v svet. V restavratorsko delavnico v Nemčiji, kjer je preživel kar šest let, obiskal je slovensko
društvo Triglav v Franciji in navezal z
njimi tesne stike, celo pel v njihovem
zboru, veliko razstavljal in prejemal
nagrade; iz tega časa je tudi njegovo
znanstvo z znanim pevcem Antonom

spomini ga vežejo na 40-letno mentorsko delo v Likovnem društvu Petra
Lobode. »Rad sem hodil in bil njihov
mentor,« s posebnim glasom pove in
se vrne v leto 1973, ko ga je dr. Stiplovšek nagovoril, da je prevzel društvo in
z njim ostal štirideset let.
Nima velikih želja. Do konca bi
rad uredil galerijo, v njej narediti svoj
dom in ustvarjati – za Domžale, ki so
bile zanj vedno mesto, ki ga ima rad in
v katerega se rad vrača.
Vera Vojska

kdfb Novi dve prireditvi za letošnjo
zadnjo, tj. 6. predstavo glasbeno-scenskega abonmaja v KDFB sta tokrat (25.
in 26. maja 2015) minili v znamenju
gledališča in strastnega srečanja treh
elementov flamenka: plesa, petja in
kitare. Sicer pa smo anatomijo srečanja Sylvie, Carmen in Marie doživeli
v spletu vseh treh gledaliških in glasbenih umetnosti kot spomine na velike plesalke flamenka oz. najprej na
ameriško pesnico in pisateljico Sylvio
Plath ter plesalki Carmen Amayo in
Mario de la O. Naš flamenko ima prav
po zaslugi Plesno-kulturnega društva
Flamenko zasluge za njegovo ohranitev in predstavitve. Sicer pa velja za
flamenko, da sta to španski ljudski
ples in pesem iz Andaluzije v južni
Španiji. Od začetka 19. stoletja so ga
posredovali Romi, zato so ga tudi prvotno zmotno prištevali ciganski glasbi. Ločimo dva: mali in veliki (flamenko), v obeh pa je značilno variiranje,
bogata melizmatika, dramatičnost in
virtuoznost v petju in inštrumentalni
spremljavi. Tokrat smo ga videli plesati solistično (in ne v paru), zato pa
je bil krepko poudarjen takt z izrazitim cepetanjem, nismo pa ne videli in
ne slišali kastanjet, le nekaj tleskov
z rokami: pevko na glasbo avtorja
Vita Marenčeja, ta hipa najboljšega
slovenskega interpreta flamenka na
kitari, Vesno Zornik in plesalko Ano
Pandur. Tudi ideja, koncept in koreografija je bila njeno delo, torej delo A.
Pandur. Poleg posamičnega plesa in
petja smo slišali in videli še triglasno
petje in posebej omembe vredne kitarske preludije, interludije in postludije
V. Marenčeja. Sicer se je enourni spored na veliki gledališki sceni ves čas
spogledoval z glasbo in plesom, oboje
je bilo ob podpori vseh preostalih gledaliških elementov perfekcionizirano
tudi izvedbeno: od tega, da so nas
izvajalci v 'zamrznjeni' sliki pričakali
na odru, do trajnostnega prelivanje
vseh (desetih ?) točk do 'note finalis.'

Ta se je zgodila kar mimogrede, 'by
the way' bi lahko zapisal kak tujerodni kritik, ocenjevalec.
Sicer pa so v bolj komorno zasnovani glasbeno-scenski predstavi sodelovali še Katarina Avbar (glas v offu),
Rosana Hribar (soavtorica koreografije Flamenko maša), Andreja Kopač
(dramaturgija), Božena Pandur (kostumografija) in že omenjeno Plesno
kulturno društvo Flamenko. Petje in
ples sta bila ves čas spremljana (s kitaro V. Marenčeja na odru), ki je igral
marsikdaj, tudi takrat, ko sta pevka
ali/in plesalka počivali. Da je šlo res za
komorno predstavitev, ali kar neke vrste slovensko verzijo flamenka, je bilo
tudi dejstvo, da smo slišali in videli le
po enega kitarista in po eno pevko. Nič
zato, saj je bila njihova kompletna in
kompleksna intenziviteta toliko bolj
prezentna, sprejemljiva, da ne zapišem precizna. Kako tudi ne, saj poznamo številne (pozitivne) vplive pričujočega flamenka tudi v resni umetni
glasbi zlasti Špancev, kot so to njihovi
ugledni predstavniki M. d. Falla, E.
Granados, I. Albeniz, J. Turina idr.
Potem ko smo v letošnjem 17. abonmajskem ciklu in v redakciji Jureta
Matičiča slišali in videli spet novih
šest programov (Veter norosti, Mi ha
iš – kdo si človek, Neco Falk, Jararajo, Tenkočutnost Balkana in slednjo
Anatomijo srečanja) lahko vsesplošno
omenjeni cikel več kot pohvalimo.
Očitno gre za prebrane in odbrane
sporede najrazličnejših (ko)produkcij, ki jih lahko slišimo in vidimo sicer po vsej državi. Med njimi so tudi
povsem novi, v glavnem pa komorno
naravnani in z res že vnaprej napovedanimi sporočili. Kako tudi ne, saj je
to edini domžalski cikel (KDFB), ki ga
je treba zaradi zanimanja občinstva
kot zmogljivosti dvorane, zdaj že iz
sezone v sezono ponavljati; torej tudi
v tem primeru potrebujemo kar dve
njeni verziji in to vsakič.
Franc Križnar

Z besedo v pomlad
Članice literarnega krožka Lipe Domžale so ob zaključku
šolskega leta in ob tednu ljubiteljske kulture v torek, 12.
maja 2015, pripravile prijetno literarno popoldne.

Ob njihovih pesmih in zgodbah, pa seveda ob občutenem petju Silve Kosec,
se je pomlad za kratek čas naselila
tudi v Lipo. Zanimivo in iskrivo napisani zgodbi je prebrala Mira Smrkolj,
svoje pesmi pa so za pomladno srečanje predstavile Janka Jerman, Anica
Kvas, Marija Dodič, najstarejša pesnica Marija Jenc in Zlatka Levstek. V
odsotnosti Silve Mizerit, ki je napisala
vezni tekst, je dišeče literarno popoldne Z besedo v pomlad povezovala

Zlatka Levstek in prebrala tudi Silvino
humoresko. Prijetno vzdušje je dopolnila predsednica društva Lipe, Metka
Zupanek, ki je Mici Jenc za njen 87.
rojstni dan podarila cvetočo pomlad v
lončku. Ob tem je Mici ponosno predstavila svojo najnovejšo, šesto samostojno knjigo poezije Odmevi časa, iz
katere je pred tem brala svoje pesmi.
Zlatka Levstek
Foto: Marija Gornik Kugler
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Plesali na Madžarskem

Uspešna nastopa Domžalskih rogistov

Folklorna skupina Kulturnega društva Groblje ob
sodelovanju na različnih prireditvah, učenju vedno novih
plesov in varovanju kulturnega izročila, povezanega s
folkloro, skrbno neguje tudi stike s folklorniki iz sosednjih
držav.

V soboto 16. maja, so Domžalski rogisti zastopali Občino Domžale na tednu ljubiteljske
kulture na povabilo območne enote JSKD Domžale in Pavleta Pevca, ki je potekal v
Radovljici.

kd groblje Tako ste že tudi v našem
glasilu lahko prebrali, kako uspešno
je njihovo skupno sodelovanje s folklornimi skupinami iz Avstrije, Italije, Hrvaške, posebej veseli so bili
stikov z zamejskimi Slovenci iz Italije. Letošnje leto so svoje sodelovanje
zaokrožili z obiskom Madžarske in

nem večeru Groblje kot nekoč v soboto, 12. septembra 2015.
Sicer pa fantje in dekleta ne počivajo. V juniju so nastopali za KS Ihan,
lahko ste se z njimi srečali na slamnikarskem sejmu v Domžalah, za njimi
pa je tudi uspešen nastop na državnem
srečanju veteranskih in upokojenskih

Prireditev je potekala pod naslovom
Kultura se na ogled postavi. Poleg
rogistov so sodelovale še ljudske pevke, ki delujejo v okviru KD Domžale.
Prireditev je potekala v starem delu
mesta v Radovljici na posameznih
točkah, ki predstavljajo kulturne znamenitosti mesta.
Zadnjo soboto v maju je potekalo
42. srečanje lovskih pevskih zborov
in rogistov v Kravljecu na Sutli v hrvaškem Zagorju. V štiriindvajsetletnem
delovanju so rogisti na tem srečanju
nastopili že enaindvajsetič. V samostojnem nastopu so se predstavili s
tekmovalno skladbo iz leta 2014 Der

Alpenjager in Lepe ti je Zagorje zelene, ki jo je za to priložnost pripravil
Franc Kuharič. Tudi v nadaljevanju letošnjega leta jih čakajo še pomembni

nastopi v želji, da se predstavijo čim
širšemu krogu ljubiteljem tovrstne
glasbe.
Florjan Zabret

Zlati – med najboljšimi
Ob zadnjem tekmovanju v prvi težavnostni stopnji in ob velikem uspehu Godbe
Domžale pred štirimi leti z osvojitvijo zlate plakete s pohvalo na 31. tekmovanju
slovenskih godb si nismo predstavljali, da lahko naredi korak tudi med elito najboljših
slovenskih godb v koncertni skupini.
njihovega XIX. tradicionalnega mednarodnega binkoštnega folklornega
festivala v nedeljo, 24. maja 2015, v
kraju Gencsapáti blizu glavnega mesta Železne županije Szombathely na
Madžarskem.
Folklorna skupina Kulturnega društva Groblje je bila v Sombotelu zelo
toplo sprejeta. Ljubeznivi gostitelji so
bili veseli vseh 22 folklornih skupin,
večinoma so bile madžarske, plesalci
pa so prihajali tudi iz Nemčije in Hrvaške. Naši plesalci so zastopali Slovenijo in Občino Domžale. Prijetno sončno
vreme in prisrčna dobrodošlica so jih
spodbudili, da so odlično (kdaj pa
ne!) zaplesali dva spleta gorenjskih
plesov ter poleg navdušenja obiskovalcev prejeli priznanje žirije za kvaliteto koreografije (čestitamo Nevenki
Unk Hribovšek) in za dobro izvedbo.
Z željo, da se tudi naši ljubitelji folklornih plesov prepričajo o pestrosti
madžarske folklore, je Folklorna skupina KD Groblje povabila Folklorno
skupino The Gencsapáti Traditional
Folk Dance Ensemble pod vodstvom
direktorja Albina Varga, da zaplešejo
na njihovem tradicionalnem Folklor-

skupin Slovenije v Bistrici ob Dravi.
Še posebej ponosni so, ker so skupaj
s pevsko skupino Spev iz istega kulturnega društva nastopili na osrednji
prireditvi ob dnevu državnosti v Dobu.
Že sedaj vas vabijo na srečanje folklornih skupin V Grobljah kot nekoč,
v septembru pa jih čaka tudi nastop v
Cankarjevem domu v Ljubljani na festivalu za 3. življenjsko obdobje, kjer
bodo predstavljali občino Domžale.
Kot nam je povedal dr. Franc Hribovšek, ob pripravah na nastope posebno skrb namenjajo tudi učenju novih plesov, še posebej, ker je njihovo
dosedanje plesanje zelo cenjeno in
spoštovano, kar je pokazal tudi nastop FS Groblje na letošnjem območnem srečanju Kamnik - Domžale, kjer
so prejeli priznanje JSKD za dosežen
regijski nivo. Vse ljubitelje folklore bo
zanesljivo navdušil nov splet – odrska
postavitev dolenjskih plesov.
Prijetne počitnice in ne pozabite,
12. septembra se dobimo v Grobljah
na folklornem večeru - Groblje kot
nekoč.

godba domžale Primat, ki ga je vse
od začetkov tekmovanj ciklusov slovenskih godb od leta 1967 imela Delavska godba Trbovlje (s številnimi, sicer
rednimi člani profesionalnih koncertantov) in ga potrdila z mednarodnim
uspehom na Nizozemskem kot najboljši tuji orkester, je bil slovenskim pihalnim orkestrom skoraj nedosegljiv.
Pa vendarle. Letošnje tekmovanje
v koncertni težavnostni stopnji na 35.
tekmovanju slovenskih godb v Mariboru v soboto, 23., in v nedeljo, 24.
maja, je postreglo s presenečenji.

višje rezultate. Vse člane žirije je prevzela mladostna energija, zagnanost,
strast in predanost igranju ter veselje
muziciranja, kar je odtehtalo nekoliko
trd zvok orkestra, posebno v glasnem
igranju. Mestoma je zmanjkalo nekaj
zlitosti zaradi ravnovesja med trobili in
pihali ter nezvenečimi tolkali. Težko bi
izpostavil, katera skupina instrumentov se je najbolj izkazala.
Vse skladbe, od obvezne (za katero
so dobili posebno nagrado za najboljšo izvedbo slovenske obvezne skladbe, Milka Lazarja: Bil je mož od foha),

pridodali še harfistka Urška Rihteršič,
solistka na sintesajzerju Nataša Kokalj
ter bas klarinetist Dimitrij Lederer, sicer dirigent Mengeške godbe.
Aplavz po vsaki odigrani skladbi je
dokazoval, da so godbeniki izpolnili
svoja in pričakovanja poslušalcev. Ta
zagnanost in veselje do igranja ter dobra interpretacija, odlični tempi tako
dirigenta in posledično orkestra je po
ocenah petčlanske mednarodne žirije prinesla zlato plaketo, peto mesto s
86,30 točkami, za najboljšimi Godbo
Cerknica (93,15), Delavsko godbo Trbo-

Že teden dni pred tekmovanjem sem
slišal nastop Domžalčanov z izvedbo
celotnega tekmovalnega programa v
Kulturnem domu Radomlje. Triinpetdeset rednih članov in sedem instrumentalistov za popolnitev zasedbe je že na
generalki dokazalo, da so se za tekmovanje po najboljših močeh pripravljali. Da bi bil uspeh popoln, je vplivala
tudi dobra energija, ki sta jo dirigent
Damjan Tomažin (z dobrim izborom
skladbe po prosti izbiri), in predsednik
godbe Matej Primožič z dokajšnjo mero
optimizma in pozitivne energije dajala
godbenikom. Na nastopu v Unionski
dvorani v Mariboru so se že takoj po
uigravanju pokazale majhne slabosti
orkestra: majhno število klarinetov (9),
kar je botrovalo slabšim ocenam na
področju intonacije in zvoka celotnega
orkestra. Vsi ostali elementi, kot so ritem, tempo, tehnika igranja, dinamika
in umetniški vtis, pa so dosegli kar naj-

preko Divertimenta Oliverja Waespija
(v štirih stavkih), do Sparkejeve A Savannah Symphony št. 2, so zahtevale
od vseh veliko tehničnega znanja in
muzikalnosti. Ne morem pa mimo solistk na pikolu Polone Mežnar in Neže
Kržan, oboistke Tjaše Obreza, angleškega rogu Jane Per Pavli, pa klarinetista Mirka Grada ml., dobrih fagotov,
v zadnjem času zelo kvalitetne sekcije
saksofonov in sola Andreja Omejca,
pa trobent z Danielom Savnikom, do
zvokov tenorjev in baritonov, sola Edija Bizjaka na rogu, mlade in zagnane
skupine tolkalcev s pomočjo Simona
Klavžarja in veterana na tolkalih-timpanih, Janeza Spreitzerja. Lepo je bila
uglašena sekcija pozavn (Luka Eifalt-Glasbena šola Domžale in Simon Kurent). Član žirije, dirigent Uroš Lajovic,
pa je kot najboljši solo v Divertimentu
izpostavil pozavnista Andraža Gnidovca. Svoj doprinos so nedvomno

vlje (92,41), Godbo Slovenskih železnic
(92,04) in Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče (?!). Zlati so z 86,11 točke
bili še godbeniki iz Šoštanja, medtem
ko je srebro pripadlo KUD Pošti Maribor
(84,17) in Pihalnemu orkestru Slovenj
Gradec (82,50).
Upajmo, da se razvoj in rast Godbe
Domžale ne bo ustavila. Poskrbeti bo
treba za večje število klarinetov in za
zlitost med skupinami. Programska
dobra usmerjenost zagotavlja razmerje
med tradicijo in sodobnostjo. Glasbene
družine (kot na primer Kozjeki, štirje
člani godbe) pa so porok, da je ta zvrst
muziciranja vredna truda in predanosti. Godbenikom, dirigentu Damjanu
Tomažinu in predsedniku godbe Mateju
Primožiču čestitam v svojem imenu kot
v imenu številnih Domžalčanov, ki kaj
'dajo na kulturo' in jim glasba pomeni
kaj več kot zvočna kulisa ali zabava.
 Tomaž Habe

Vera Vojska
Foto: Viljem Kaker

Likovna sekcija Kulturnega
društva Domžale
Novonastala skupina likovnih ustvarjalk
galerija domžale Likovna sekcija
Kulturnega društva Domžale je novonastala skupina likovnih ustvarjalk,
ki izhajajo iz nekdanjega domžalskega Likovnega društva Petra Lobode:
Ana Rajer, Ida Rebula, Danica Smrdel

Vsekakor bi bila dobrodošla okrepitev nove likovne skupine, ki je ostala le
kot zadnji aktivni delček nekdanjega
pomembnega društva. LD Petra Lobode Domžale je delovalo preko štirideset
let pod vodstvom domžalskega aka-

in Marjana Tavčar. V Galeriji Domžale so v juniju pripravile pregledno
razstavo slik s pretežno največ krajinskimi motivi. Vsaka zase v svojem
značilnem slikarskem slogu so avtorice razstavile izbor zadnjih ustvarjenih likovnih del, med katerimi so po
intenziteti barv najbolj izstopale abstrakcije Danice Smrdel.

demskega slikarja Danijela L. Fuggerja,
medtem ko ga je še lani vodil začasni
mentor akademski slikar Janez Praprotnik. Kaj je botrovalo razpadu društva,
ni znano, a zagotovo je pohvalna prizadevnost posameznih ustvarjalk, ki
– čeprav pod novim imenom – nadaljujejo z ustvarjalnim delom.
Katarina Rus Krušelj
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Recenzija filma: Phoenix
Režiser filma Phoenix Christian Petzold spada med najbolj renomirane
filmske evropske avtorje. Ta profilirani nemški ustvarjalec je pozornost
mednarodne filmske javnosti pritegnil že s svojim prejšnjim filmom Barbara, ki je bil med drugim kandidat
za tujejezičnega oskarja 2012. Petzold
je znan tudi po tem, da se v njegovih
filmih pogosto pojavlja igralka z izjemno širokim igralskim razponom,
Nina Hoss (gre že za njuno šesto skupno sodelovanje), s čimer ima status
njegove filmske muze, podobno kot
Penelope Cruz pri Pedru Almodovarju ali Charlotte Gainsbourg pri Larsu
Von Trierju.
Hossova upodablja pevko Nelly
Lenz, preživelo Judinjo iz koncentracijskega taborišča, ki ima zaradi
strelne rane izmaličen obraz in se po
plastični operaciji tik po 2. svetovni
vojni vrne v rodni Berlin, kjer v napol
porušenem mestu skuša najti svojega
moža, glasbenika Johnnyja. Le-tega
upodobi 'nemški Russell Crow,' Ronald Zehrfeld, ki prav tako razmeroma
pogosto nastopa v Petzoldovih filmih.
Nelly od prijateljice Lene (karizmatična Nina Kunzendorf) – s katero sicer
načrtuje odhod v Palestino, kjer nastaja nova židovska država Izrael –,
izve, da jo je mož izdal nacistom, z
namenom, da bi rešil svojo rit, sama
pa se o tem hoče prepričati še osebno.
Najde ga v nočnem klubu Phoenix,
kjer dela kot natakar. Na njeno veliko
presenečenje je sploh ne prepozna,
vendar po nekaj bežnih srečanjih le

opazi podobnost s 'svojo – po njegovem prepričanju – preminulo ženo',
na kar ji predstavi pretkan načrt. Po
smrti Nellyjinih staršev je le-ta namreč
upravičena do visoke zapuščine, zato
si Johnny zaželi, da bi z njeno 'dvojnico' skupaj inscenirala njeno preživetje in si nato razdelila izplen. Tako jo
začne uriti z namenom, da bo njegova
nova znanka čim bolj podobna 'bivši
ženi', ko bo potrebno dokazati svojo
identiteto pri pristojnem sodnem organu. Na sledeč način smo posrkani
v intrigantno pripoved, ki ji Hossova
s svojo 'vlogo v vlogi', ko mora igrati
samo sebe, ponudi še dodatno razse-

čljivo, da jima ves čas lahko verjamemo. Zehrfeld se svojo vlogo nekoliko
čustveno topoglavega, vendar nedvomno dovolj inteligentno in spletkarsko navdahnjenega Johnnyja, sicer ne
spušča v kakšne igralske presežke, je
pa zato Hossova s svojo upodobitvijo
Nelly dokazala, da je pripravljena tudi
za selitev v Hollywood, kar so sicer sanje večine evropskih igralcev.
Petzoldova filmska pripoved temelji na igralskem pristopu psihološkega
realizma, ki spominja na sloviti ameriški Actor's Studio, filmsko dramaturška naracija pa je nekakšna mešanica
srhljive drame in filma noir. Ves čas

žnost. Sama svojo skrivnost potrpežljivo čuva zase, medtem pa njen mož
niti najmanj ne sumi, da ima ves čas
opravka pravzaprav s svojo ženo, kar
mestoma morda deluje nekoliko naivno, vendar ne pa tudi čisto nemogoče.
Interpretacija filmskih značajev je s
strani obeh glavnih igralcev podana
dovolj suvereno in do te mere prepri-

napeto filmsko vzdušje je pretežno
podkrepljeno z organsko in srčno izvedbo igralcev, kjer lahko prezremo
tudi pomanjkanje resnicoljubnega
samoizpraševanja s strani glavnega
moškega značaja, ki traja, vse dokler
svoje nesojene ljubezni ne sliši ponovno zapeti …
 Žiga Čamernik

Slike in keramike članov društva
Lipa Domžale
Pregledna razstava zadnjega šolskega leta
galerija domžale Konec maja
je Galerijo Domžale obiskalo veliko
obiskovalcev, namreč na ogled je
bila postavljena skupinska razstava
likovnega krožka in oddelka keramika Društva Lipa - Univerza za tretje
življenjsko obdobje Domžale. Kot vsa-

krajine, portretov in posnetkov originalnih slik španskega slikarja Joana
Mirója, ki so se mu posebej posvetili
v tem šolskem letu. Razstavo so zaključile njihove ilustracije različnih
pesmi, v katerih so poskušali tako
vsebinsko kot tudi likovno povzeti štu-

ko leto pripravita pregledno razstavo
zadnjega šolskega leta, ki sta ju tokrat
združili v skupen dogodek.
Na razstavi likovnega krožka, ki
deluje pod mentorstvom dipl. slikarke
Marije Mojce Vilar, je svoja zadnja dela
predstavilo kar 24 ljubiteljskih slikark
in slikarjev. Na galerijskih stenah se je
zvrstilo veliko študijskih risb šopkov,

dijsko gradivo zadnjega leta. Oddelek
keramike se je na razstavi predstavil
z izvirnimi keramičnimi izdelki, ki so
jih ustvarjali po knjigi Enci benci na
kamenci, ki jo je ilustriral Zvonko Čoh.
Razstavljalo je sedem ustvarjalcev pod
strokovnim vodstvom Lučke Šičarov,
oblikovalke unikatne keramike.
Katarina Rus Krušelj

Letni koncert MePZ Klas Groblje

Če bi vsaj imeli šalmajke

Letni koncert MePZ Klas Groblje je v četrtek zvečer, 11. junija, napolnil Tomčevo
dvorano KD Franca Bernika v Domžalah z ljubitelji raznovrstne zborovske glasbe. V
goste so tokrat povabili zbor Collegium vocale Celje.

Šesti, zadnji koncert za modri glasbeni abonma in
ponovno gostovanje slovitega Reinharda Goebla

mepz klas groblje Mešani pevski
zbor Klas Groblje, ki od leta 2010 deluje kot samostojno Pevsko društvo
Mešani pevski zbor Klas Groblje, je
poslušalce v dvorani pozdravil s prekmursko ljudsko iz Beltincev Nocoj je
edna lüšna noč. Uvodna pesem je dala
slutiti, da so z zborovodjo Matevžem
Kinkom pripravili kakovosten in pre-

mišljeno sestavljen program. Ta nas
je popeljal iz slovenskega ljudskega
glasbenega izročila do umetne pesmi,
nato v nemško zborovsko izročilo (Johann Michael Bach, Josef Rheinberger, Mendelsson - Bartholdy), koncert
sta zbora zaključila skupaj s pesmimi
sodobnega, še živečega angleškega
skladatelja in dirigenta, ki mu je blizu
predvsem spevna duhovna zborovska
glasba, Johna Rutterja.
V prvem delu so se pevci MePZ
Klas poklonili trem velikanom slo-

venske zborovske ustvarjalnosti:
Radovanu Gobcu (O, Podjuna) – letos namreč mineva 20 let od njegove
smrti, Radu Simonitiju, skladatelju,
ki se je v slovenska, predvsem pa primorska srca vpisal s skladbo Vstajenje Primorske – lansko leto je minilo
100 let od njegovega rojstva (Pod jasnim soncem rdeča roža, Moje sarcé)

ter Samu Vremšaku – lani je minilo
10 let od njegove smrti, ki je za različne zborovske zasedbe napisal tudi
številne priredbe ljudskih pesmi (Ena
ptička priletela). Motetu Nun hab ich
überwunden (J. M. Bach) sta baročni
pridih dodali Katarina Kozjek z violončelom in pianistka Tatjana Kaučič. V zadnji skladbi prvega dela Richte mich gott Felixa Mendelssohna
- Bartholdyja so se domačemu zboru
pridružili gostujoči pevci zbora Collegium vocale Celje, ki jih vodi zbo-

rovodkinja Bernarda Preložnik Kink.
Zbor pod tem imenom prepeva štiri
leta, prej smo ga poznali kot uspešen
Komorni zbor Emanuel, čigar ustanovitelj in dolgoletni predsednik je bil
Klasov zborovodja Matevž Kink, saj
ga z zborovodkinjo celjskega zbora
vežejo sorodstvene vezi (brat in sestra).

V zaključnem delu sta zbora –
MePZ Klas je bil 5. junija tudi gost na
koncertu Collegium vocale Celje v Celju – navdušila z izborom znanih duhovnih skladb Johna Rutterja (A Clare
Benediction). Poslovili so se s skladbo
The Lord Bless You And Keep You. S
skupnim nastopom se je Matevžu Kinku izpolnila dolgoletna želja, da bi
zbora zapela skupaj.
Bila je 'edna lüšna noč'.
Marta Keržan
Foto: Matej Hočevar

kdfb Šesti koncert (20. maja 2015)
modrega-glasbenega abonmajskega
cikla 17. sezone KDFB je minil v Tomčevi dvorani v znamenju baročne glasbe skladateljev A. Vivaldija, J. F. Fascha, J. A. Hasseja in J. D. Zelenke, še
bolj pa seveda v znamenju slovitega
gosta-dirigenta Reinharda Goebla in
kar precejšnjega števila solistov: oboistov Ramona Ortege Quera in Tamar
Inbar, klarinetistov Mateja Bekavca
in Aljaža Beguša ter violinistov Božene Angelove, Iliasa Livieratosa
in Mateja Haasa. V abonmajskem
orkestru so igrali še: (preostali) violinistki Irina Kevorkova in Ajda Kralj,
violistka Gea Pantner, basso continuo
pa je bil v rokah fagotista Paola Calligarisa, violončelista Jake Stadlerja,
kontrabasista Mihe Firšta in čembalista Artura Pereza Fura; bolj ali manj
sami stari znanci domžalske glasbene
scene, odkar jo umetniško krmari naš
odlični M. Bekavac. Več kot očitno in
opravičen je bil podnaslov omenjenega koncerta, saj so bili v solističnem
ospredju tako par oboj kot par klarinetov, saj je 'šalmajka besedna skovanka, ki spominja na šalmaj. Tako se
namreč imenuje glasbeni inštrument,
ki je predhodnik oboe, v tem primeru
pa predstavlja še poslovenjeno verzijo
francoskega chaluemauxa, predhodnika klarineta.'
Seveda je bila tudi tokrat v ospredju muzika in to izključno baročna,
razen ene Simfonije sami Koncerti;
samo navidezno čudna, prečudna
dramaturgija, ki pa je ob dejstvu kar
sedmih solistov spravila na skupni
imenovalec dva para (oboi in klarineta) in troje violin: odlično Goeblovo
(teoretično in praktično) poznavanje
zgodnje muzike pa je bil šele prvi pogoj, da je tale koncert spet (več kot)
uspel, in kar je postalo v Domžalah že
kar standard. Potem pa seveda številni izvajalci, ki so najprej crescendirali
v Koncertih za dve oboi in dva klarineta (uvodni in zaključni Vivaldi), za
(en) sam klarinet (Fasch), do dvakrat
po dve oboi (Hasse in Zelenka), da bi

kulminirali s tremi violinami (Vivaldi). Tu je bil zagotovo neke vrste muzikalni vrhunec tega večera, četudi
smo vse podobne odlike značilnega
baročnega kontrastiranja, poustvarjanja nasprotnih si vrednosti v povsem
vseh izvajalskih kriterijih, poslušali
vseskozi.
Namesto ocene letošnjega cikla, že
tretjega v avtorstvu M. Bekavca, produkciji in organizaciji KDFB pa lahko
zapišem pod črto, da je tudi ta več kot
uspela. Ni ji zmanjkalo ne idej in ne
inovacij. Tako programsko (sporedi)
kot izvajalsko se je ves čas širila, občinstvo jo je ves čas več kot podpiralo, saj se je nemalokrat zgodilo, da je
Tomčeva dvorana kar pokala po šivih
in da se je verjetno tudi zato marsikateri koncert ponovil (Ljubljana, Celje);
slednjega bi tako po skoraj nedosegljivih sporedih kot po večinoma več kot
zglednih, odličnih izvedbah in seveda
zaradi občinstva pričakovali še več.
Je že tako, da Domžale tudi po teh
dosežkih vedno bolj postajajo (tudi)
glasbena prestolnica, saj večina teh
koncertov obide obe prestolnici, kot
sta to npr. Ljubljana in Maribor, pa še
kakšno mesto bi se našlo v temle naštevanju.
Dr. Franc Križnar

30 | slamnik

številka 6 | junij 2015 | letnik lv

kultura

slamnik@kd- dom zale. si

Kino v parku
Poletni filmi v Češminovem parku / prvi trije vikendi v
mesecu juliju

vstop
prost

mestni kino domžale se ob koncu
sezone tradicionalno preseli na prosto v Čeminov park v Domžalah, kjer
bomo letos že tretjič izvajali Kino v
parku. V juliju se bo na travniku pred
paviljonom v Češminovem parku zvrstilo devet večernih filmskih projekcij,
ki bodo letos prvič brezplačne. Na ta
način bogatimo poletno dogajanje v
Domžalah, kjer je Kino v parku gotovo eden od osrednjih dogodkov, s širokim izborom filmskih naslovov, ki
bodo svoje mesto našli na našem mobilnem platnu, ki ga vsak večer postavimo sredi Češminovega parka.
Filmski izbor sledi programskim
usmeritvam Mestnega kina Domžale,
hkrati pa je bolj 'poletno' sproščen in
odprt. Na sporedu bo pet filmov, ki v
našem kinu niso bili na rednem sporedu, marsikateri niso bili na sporedu
niti v Ljubljani in širši okolici; štiri pa
smo izbrali izmed filmov, ki so bili v
Mestnem kinu Domžale na sporedu
od lanskega septembra do tega junija.
Otvoritveni film bo Pot v raj režiserja
Blaža Završnika. Ta komično romantični film ceste (in morja) je premiero
doživel lani septembra in bo z zgodbo

Pot v raj

Medzvezdje

Takšna pač je

o naklonjenosti med fantom in punco, ki skupaj potujeta peš do morja
in potem z jadrnico naprej do otoka
Olib, odličen uvod v domžalsko filmsko poletje. Sledili bodo še akcijski
Pobesneli Max (ocenjen kot eden najboljših akcijskih filmov zadnjih let)
in Kingsman: tajna služba, komični
Večna najstnica in Takšna pač je,
dva znanstveno fantastična presežka
Medzvezdje in Ex Machina ter dva intrigantna in napeta filma: Francoska
suita (o drugi svetovni vojni) in Velike
oči (o umetniški prevari).
Vsi filmi se začnejo ob 21.30. Češminov park je ob Plečnikovi ulici v
Domžalah. Parkiranje je omogočeno
tik ob parku (zelo omejeno število
mest), na parkirišču Osnovne šole
Domžale in pri stanovanjskem naselju
Bistra. V parku je na voljo 150 sedežev,
gledalci pa lahko prinesejo tudi svoja
sedala; ker je velik del površine pred
platnom pokrit s travo, so dobrodošle
tudi piknik odeje. Ob prizorišču bo
kot vsako leto odprta filmska kavarna.
Lepo vabljeni na poletne projekcije v
Češminov park!
Jure Matičič
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MOJA ŽELJA PO TEKU SE
POVEČUJE
JANA STRAHINIČ, ATLETINJA IN MARATONKA

Atletinja in maratonka Jana Strahinič je ena tistih športnic, ki ji leta predstavljajo izzive in vse prej kot ovire.
Preskok se je zgodil, ko
sem se odločila, da tisto,
česar nisem počela v
mladosti, lahko počnem
danes. Danes pa moč
za šport črpam tudi
iz svojega zasebnega
življenja.

Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Iztok Dimc

Č

eprav se je z atletiko začela ukvarjati relativno
pozno, pa žanje uspeh za
uspehom ne le v domačem
okolju, pač pa tudi mednarodnem.
Med njenimi največjimi uspehi so
bronasta medalja na evropskem
veteranskem prvenstvu leta 2010, je
petkratna zmagovalka balkanskih
prvenstev in večkratna slovenska
državna prvakinja v svoji kategoriji.
Jana se je na tekaške steze vrnila
po dveletnem premoru, kamor je
morala oditi zaradi poškodb, njen
povratek pa je vse prej kot običajen –
začela ga je z neverjetnim uspehom
v svetovnem merilu. Rezultati, ki
jih Domžalčanka dosega v zadnjih
mesecih, zadostujejo za uvrstitev na
najvišja tekmovanja, eno takih jo
čaka že to poletje v Franciji. Kot rada
pove, so njena pričakovanja velika,
njena želja in cilj je stopiti na oder
za zmagovalke in, kot pravi sama,
ponesti ime Domžal onkraj meja, da
zaokroži v atletskem svetu. Glede na
njeno energijo, željo in zagnanost,
verjamemo, da ji bo to tudi uspelo.
Seveda ob pomoči zvestih navijačev,
ki jo spremljajo od daleč in blizu.

Tokrat se bova vaših uspehov
lotili od zadnjega, nato pa se
lotili še tistih, ki ste jih dosegli
že pred tem. Wings for Life je bil
nedavni tek, kjer ste pred nekaj
tedni dosegli izjemen uspeh in bili
druga najuspešnejša Slovenka. V
kategoriji nad 50 let pa ste bili
absolutna zmagovalka. Zakaj
ste se pravzaprav odločili za
sodelovanje na tem teku in kakšen
je bil vaš rezultat?
Wings for Life je tek, ki je povezan z
dobrodelnostjo, tečemo za dober namen, namenjen je ljudem s poškodbami hrbtenice, ki ne morejo teči in
ker sem bila tudi sama pred dvema
letoma operirana na hrbtenici, sem
se želela pridružiti. Lansko leto, ko
je bil tek prvič pri nas, sem se odločila, da bom letos sodelovala, če bom
le zmogla in ker sem, sem se prijavila. Prav zaradi moje predhodne poškodbe je bilo moje veselje še toliko
večje, da sem sploh lahko nastopila, na koncu pa še dosegla tak uspeh.
Resnično sem bila zadovoljna, saj
sem s tem tekom in rezultatom presegla samo sebe. Na samem teku sem
imela željo preteči vsaj od Ljubljane do Kamnika, kar je predstavljajo približno 25 kilometrov, a na koncu sem uspela in zdržala kar 37 kilometrov poti.
Pred leti ste dejali da je atletika
garaški šport. Kje črpate moč za
premagovanje kilometrov, kot ste
omenilia, ste jih tokrat pretekli več
kot 37, predvsem pa, od kod vsa
vaša energija in volja? Kakšna je
tekma na dolge proge skozi vaše
oči?

se v meni dobesedno vzpostavi tekmovalni duh. Takrat dam vse od
sebe. Res imam veliko tekmovalnosti v sebi.
Tekmujete v več atletskih
disciplinah. Katera je vaša
najljubša?
Res je, tekmujem v teku na 1.500 metrov, 5.000 metrov, 10.000 metrov in
tekmujem v malem maratonu. Povedati moram, ko hodimo z veterani skupaj na tekme in imamo možnost preizkusiti več disciplin, je
prav, tako da poskusiš in izkoristiš.
Moja najljubša disciplina pa je mali
maraton, čeprav sem bila na evropskem prvenstvu na Madžarskem tretja v teku na 1.500 metrov, kar je bil
res velik uspeh. Je pa dejansko velika razlika med posameznimi disciplinami.

Seveda zelo rada
tečem tudi zase.
A ko se postavim za
tekmovalno črto, se
v meni dobesedno
vzpostavi tekmovalni
duh. Takrat dam vse od
sebe. Res imam veliko
tekmovalnosti v sebi.

Priznati moram, da v resnici ne vem,
od kod jemljem motivacijo. Pred leti
sem imela zdravstvene težave in po
operaciji se je v meni zbudila želja po
teku, resnem teku. Zdi se mi, da se po
vsakem podobnem izzivu v mojem življenju moja želja po teku še povečuje. Tek mi resnično pomeni veliko.
Med samim tekom razmišljam o različnih stvareh. To je čas samo zame.
Mi pa veliko pomeni tudi to, da imam
ob sebi dobre prijatelje in sosede, ki
navijajo zame. Sosedje pravijo, da
sem njihova zvezda in ko po tekmi
dobim klic ali sms s čestitkami, vem,
da me ljudje spremljajo, mislijo name.
Take stvari, malenkosti pogosto dajejo dodatno moč, sploh ko pridem v si-

tuacijo, ko motivacija pade. Po operaciji hrbtenice, dobro leto nazaj, sem
se bala, da ne bom več mogla teči. Na
srečo je moje strahove zdravnik pregnal in mi povedal, da lahko tečem in
kolesarim. Ponovno sem dobila nov
zagon; kar poneslo me je naprej.
Operacija hrbtenice je
bila posledica športnega
udejstvovanja?
Poškodba in posledično operacija ni
bila športne narave, pač pa je bila, kot
je povedal zdravnik, posledica dolgoletnega delovanja, več kot 15 do 20 let.
Ker se s športom intenzivno ukvarjam
šele od leta 2007. Pred tem se s športom nisem mogla toliko ukvarjati, saj
je bila tukaj družina, pred tem še šola,
dejansko pa tudi posluha ni bilo za
tovrstne aktivnosti toliko, kot ga imamo danes, ko tudi sami otroke vozimo
po različnih aktivnosti.
Ampak zdaj ste v najlepših
atletskih letih za tek na dolge
proge, lahko rečemo … Temu
primerni so tudi vaši rezultati,
kajne?
Pravijo, da za maratone so to najlepša leta, zato to tudi pridno izkoriščam.
Pred kratkim ste omenili, da ste
zasvojeni s tekom. To je ena tistih
prijetnih zasvojenosti, kajne?
Zagotovo je to ena prijetna zasvojenost, s tekom si polnim baterije.
Je v vas tekmovalni duh? Rajši
tečete zase ali na tekmah?
Seveda zelo rada tečem tudi zase. A
ko se postavim za tekmovalno črto,

Od kod pa ideja, da ste začeli s
tekmovalnim tekom?
Že v mladosti sem dobila povabilo,
da se priključim organizirani atletiki, a takrat tega nisem izkoristila.
V življenju pride do različnih situacij, prav tako so bile v mojem življenju različne preizkušnje in vse to me
je peljalo tudi do teka. Vmes je bila
družina, otroci, med katerimi je v letih kar nekaj razlike. Nato pa se je
zgodil preskok, ko sem se odločila,
da tisto, česar nisem počela v mladosti, lahko počnem danes. Danes pa
moč za šport črpam tudi iz svojega
zasebnega življenja.
Ste članica Atletskega kluba
Domžale. Je kaj lažje, če ste kot
tekačica v organizirani sredini
ali bi bilo vseeno, če bi tekli in se
tekmovanj udeleževali sami?
Čeprav sem članica Atletskega kluba Domžale, pa treniram sama. Pred
leti je moj trener Lojze Pungarčič še
hodil v Domžale, a danes mi napiše plan treningov, program, ki ga izvajam sama. Moram povedati, da
je Lojze Pungarčič trener z več kot
50-letno kariero v atletiki, za kar je
lansko leto dobil tudi priznanje. Sicer pa imamo v Domžalah dvakrat
tedensko tudi zbor rekreativnih tekačev, ki se jim včasih sicer pridružim,
a še vedno glavnino treningov opravim sama.
Najbrž pa je delo pri mlajših
atletih drugačno, na začetku
svoje poti potrebujejo verjetno več
organiziranega dela?
Najmlajši res nimajo treningov kot
jaz, moji treningi na 21 kilometrov so
čisto drugačni in tudi tempo treninga, ki ga izvajam jaz, je drugačen od
njihovega. Res pa je tudi, da mlajši rajši delujejo bolj organizirano. Se
pa tudi sama vsako leto rada udeležim priprav v Rovinju, saj je tudi
meni všeč, da se družimo.

Da je atletika vaša strast, ste
pokazali tudi pred nekaj leti, ko
ste bili v Domžalah kar trikratna
zmagovalka Balkanskih atletskih
veteranskih iger (BAVI). Katere
so discipline, kjer ste bili
nepremagani? Je bilo kaj lažje
zmagovati na domačem terenu?
Na domačem terenu je najpogosteje najtežje zmagovati, saj vsi pričakujejo presežke. Na Balkanskih atletskih veteranskih igrah sem zmagala v teku na 1.500, 5.000 metrov in 21
kilometrov. V vseh treh disciplinah,
kjer sem tekmovala. Rezultati niso
bili tako dobri, kot so bili pred leti, v
teh disciplinah sem tudi rekorderka
v svoji kategoriji, ampak vseeno je
zadostovalo na omenjenem tekmovanju za prva mesta.
Tudi sicer imate številne domače
in mednarodne uspehe. Od
evropskega prvenstva do
večkratnega naslova državne
prvakinje, kajne?
Res je. Letos sem bila tudi na tekmovanju članov v Radencih, kjer sem
bila v članski kategoriji druga, absolutno pa tretja v teku na 21 kilometrov. Obe tekmovalki skupaj na prvi
in drugi stopnički sta bili stari toliko
kot sem jaz sama, tako da je razlika
v letih že velika in mi takšni uspehi
zato še toliko več pomenijo.
Kako pogosto se udeležujete
tekmovanj izven Slovenije?
Žal ne tako pogosto, kot bi rada. Želim si, recimo, odteči mali maraton
v Berlinu ali morda kje drugje izven
meja. V Firencah sem do sedaj odtekla en mali maraton, kjer sem tudi
videla, kaj je to res množično tekmovati. Letos imam pa željo in sem tudi
že prijavljena na svetovno prvenstvo,
ki bo 16. avgusta v Lyonu v Franciji. Moj cilj je, da bi to tekmovanje dobro odtekla.
Kateri pa so vaši najljubši športni
spomini?
Wings for Life je tek, ki mi je ostal
v res prijetnem spominu. Neverjetne so bile tudi spodbude, ki smo jih
imeli tekači ob cesti vso pot in to mi
kot športnici res veliko pomeni.
Nasploh imamo v Sloveniji veliko
tekačev, lahko rečemo, da je to
neka naša kultura, da radi tečemo,
ali je to tudi v ostalih državah
pogosto?
Opažam, da je veliko predvsem sezonskih tekačev, ki tečejo v poletnem času. Pozimi pa nas je res peščica, ki nas je videti ob Kamniški Bistrici, da tečemo.
Kaj bi priporočili mladim, ki jih
mika šport, a ne najdejo moči,
ne vedo, kako. Kaj daje šport
posamezniku?
Sicer je odvisno, kaj od športa pričakuješ in kaj si vzameš. Lahko dobiš
veliko zadovoljstva, osebne sreče in
prijetnih doživetij. Vse pa je odvisno
od tega, koliko si pripravljen v sam
šport vložiti. Treba je biti discipliniran, imeti moraš motivacijo in najti nekaj, kar te žene. Meni recimo za
tek ni problem vstati ob polnoči, za
kaj drugega pa bi dobro premislila ... Tu se tudi meri, kako močna je
želja po uspehu in samodokazovanju. Vse se da, če se hoče. Ta rek res
drži. ❒
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na kratko

Najštevilčnejše do zdaj na Pirueti 2015
Še ena izvrstna prireditev v organizaciji Kotalkarskega kluba Pirueta iz Domžal je mimo.

šah

Vidu Vavpetiču srebrna
plaketa ŠZS
Na majskem občnem zboru Šahovske zveze Slovenije je dolgoletni
član Šahovskega društva Domžale
Vid Vavpetič, ki je že dopolnil 82
let , prejel srebrno plaketo ŠZS za
dolgoletno in uspešno delovanje
na šahovskem področju. Ome-

Vide na slovesni podelitvi v družbi
najvišjih funkcionarjev ŠZS. Od
leve: predsednik dr. Matjaž Subotič.
častni in dolgoletni predsednik Milan
Kneževič in podpredsednik Mirko
Bandelj.

njena zveza je tako ugodila vlogi
ŠD Domžale, kjer je bila obširno
opisana vloga in delovanje Vida
v domžalskem šahu, ki prihodnje
leto praznuje 70-letnico. Vide je bil
skoraj od petdesetih let prejšnjega
stoletja med najbolj dejavnimi člani društva, vsa leta pa tudi organizator, vodja in kapetan ekipe, ki
je največje uspehe dosegla v času
nekdanje Jugoslavije, ko je tekmovala v prvi in drugi zvezni ligi, v
času ko je bila Jugoslavije šahovska
velesila. Vide je bil izvrstni ekipni igralec, veliko pa je delal tudi
z mladimi kot šahovski mentor.
Predvsem pa je zgled mlajšim šahistom s svojim pristopom k šahu, ki
temelji na borbenosti, poštenju in
zlasti športnemu obnašanju. Vidu
ob visokem priznanju Šahovske
zveze Slovenije izrekajo njegovi
šahovski prijatelji iskrene čestitke.
Jože Skok

rd bistrica domžale

Državno prvenstvo v
muharjenju na Kamniški
Bistrici v kategoriji U-18
Muharska tekmovalna komisija pri
Ribiški zvezi Slovenije organizira
vsako leto državno prvenstvo v
muharjenju za mladince v kategoriji U-18. Že nekaj let zapored gosti
eno od tekem tudi Ribiška družina
Bistrica Domžale in to v revirju Ka-

mniška Bistrica 4, v Radomljah.
Tekmovanja, ki je potekalo v soboto, 13. junija 2015, se je udeležilo 12
tekmovalcev iz šestih ribiških družin. V skupnem seštevku je zmagal Rok Svetec, RD Koroška, ki je
prejel tako pokal za največjo ujeto
šarenko kot pokal za prvo mesto v
skupnem seštevku, drugo mesto je
osvojil Tilen Zamernik, RD Ljubno
ob Savinji, tretje mesto pa Luka
Pesjak, RD Sevnica. Našo ribiško
družino je zastopal Walter Maj Vidmar, ki je v skupnem seštevku točk
zasedel 12. mesto. Več informacij
na: www.rd-bistrica-domzale.si.
Ribiška družina Bistrica Domžale
Tomaž Lavrič
Foto: Tomaž Lavrič

kk pirueta Na pokritem drsališču,
ki poleti služi tudi za umetnostno kotalkanje, se je do zdaj zbralo največje
število nastopajočih, kar prek sto, iz
treh držav Italije, Hrvaške in Slovenije.
Gostitelji so imeli največje število
nastopajočih, prek štirideset, in zasedli so tudi najboljša mesta. Tako so
prva mesta zasedle tekmovalke Špela
Mikeln, Lara Dolenc in Evelin Breznik Falk, sicer pa so na zmagovalne

stopničke stopile še Maja Trojanšek,
Leja Žajdela, Janja Blaž in Ana Marija
Divovič.
Gledalci, ki se jih nabralo kar
nekaj,so burno navijali za svoje tekmovalce in ni manjkalo pohval tudi
na organizacijo tekmovanja Pirueta
2015.
Domači so pokazali, da je napredek očiten, najbolje se je to pokazalo
pri najmlajših, za nekatere je bil to
tudi prvi krstni nastop.

Zelo pa smo pogrešali nastop naše
najboljše umetnostne kotalkarice
Tanite Kaje Černe, ki ji je poškodba
onemogočila nastop pred domačimi
ljubitelji umetnostnega kotalkanja.
Tako smo bili kar malo prikrajšani, še
posebej zato, ker ima omenjena tekmovalka popolnoma nov program, ki
naj bi vzbujal val navdušenja pri njeni
koreografiji, predvsem v umetniškem
vtisu.
Zdaj se nam približuje še največje

slovensko tekmovanje, to je državno
prvenstvo, ki ga organizira prav domžalski kotalkarski klub Pirueta, na katerem naj bi vsi tekmovalci prikazali
najboljšo izvedbo programov in naj
bi bili v vrhunski formi. V to ne dvomimo, saj je domači strokovni kader
zagotovo skozi celo leto delal in pripravljal svoje varovance za tovrstno
najpomembnejše tekmovanje.
Anton Grilj
Foto: Simon Stojko Falk

Prvi mednarodni reševalni tečaj iz jam za ženske
Vsak si lahko predstavlja, da je reševanje iz jam zahtevno. Že zaradi posebnih okoliščin v jami (tema, blato, mraz …)
morajo biti reševalci dobro izurjeni. V Sloveniji in v svetu iz jam rešujemo jamarji, prostovoljci pri jamarskih društvih,
ki smo združeni v Jamarsko reševalno službo.
Društvo za raziskovanje jam
Simon Robič Domžale je maja 2015
podprlo jamarsko dejavnost v Iranu.
To smo storili konkretno, s sodelovanjem v projektu Evropske jamarske
zveze (FSE). Na stroške društva in samih udeležencev so v Iran odpotovali
štiri jamarski inštruktorji, ki so še s
štirimi bolgarskimi jamarji sodelovali na osemdnevnem usposabljanju
iranskih jamarskih reševalcev. Tečaj
je potekal pred jamo Katalahor, okoli
100 km severno iz Teherana.
Na obisk daljne dežele smo se pripravil, kot smo vedeli in znali. Vendar pa človeka vedno kaj preseneti.
Presenetilo nas je, da so bile iranske
ženske vpete v pripravo usposabljanja, na samih treningih pa niso smele sodelovat. Iran je Islamska republika in iz tega je sledilo, da ženske
ne smejo vaditi skupaj z moškimi.
V Sloveniji smo jamarji tolerantni
in ženskam pustimo, da sodelujejo
na dejavnostih Jamarske reševalne
službe z mali pripisom, po moško.
Kar spet ni ravno pravično. Vsakdo
ima pravico, da se organizira in rešuje po svojih zmožnostih. Tako so
se udeleženci odprave (Jože Lorbek,
Matic Boršnak, Boris Šajtegelj in Aleš
Stražar) na poti iz Irana v Slovenijo
pogovarjali, da se lahko organizira
tečaj, ki bo prijazen do žensk. Ideja
je zorela in sredi februarja je padal
odločitev: na tečaju bodo operativno
reševale samo ženske.
Program smo predstavili Jamarski
zvezi Slovenije in Jamarski reševalni
službi ter Upravi republike Slovenije
za zaščito in reševanje. Te tri organizacije vsaka s svoje strani bdijo nad
izvajanjem reševanja iz jam v Sloveniji. Program je bil sprejet z odobra-

Iranski jamarki spremljata nosila. Z rdečo čelado je Marjan Khandani, z belo pa Afsane
Minaei, v jamarskih nosilih Valerija Petrič.

vanjem, poskrbeti je bilo treba še za
izvedbo usposabljanja. Za to smo poskrbeli znotraj domžalskega društva.
Zadnji aprilski dnevi so bili, tako
kot večkrat do sedaj v Rakovem Škocjanu jamarsko obarvani, vendar so
imele tokrat tu glavno vlogo jamarke,
ženske, kot bodoče reševalke iz jam.
Od 25. aprila do 2. maja 2015 se je na
omenjeni lokaciji izvajal prvi mednarodni reševalni tečaj iz jam za ženske
(Cave Rascue Training for woman CRT for woman). Tečaj je bil organiziran pod mentorstvom Aleša Stražarja,
inštruktorja reševanja iz jam. Vsako
državo so zastopale štiri tečajnice in
sicer štiri iz Nemčije, Irana, Bosne in
Hercegovine ter pet tečajnic iz Slove-

nije. V osmih dneh je 17 tečajnic spoznavalo osnove reševalnih manevrov,
ki so jih izvajale pod budnim očesom
štirih inštruktorjev: Aleš Stražarja
(vodja), Maksa Merele, Bojana Jereba
in Matica Boršnaka. Vsak dan so tečajnice ali obnovile znanje, ki so ga
že imele, ali pa pridobile novo znanje.
Prve tri dni so na steni Velikega naravnega mostu vadile različne manevre,
nakar so v jami s katastrsko številko
2000 samostojno in pod budnim očesom mentorjev izvedle vajo reševanja
ponesrečenke iz jame. Po nekaj urah
uspešno izvedenih naučenih manevrov je poškodovanka ponovno videla
dnevno svetlobo, malo za njo pa so iz
jame priplezale tudi zadnje tečajnice.

Po razpravi je bilo videti, da so tečajnice zadovoljne s svojim opravljenim
delom in želijo svoje znanje še bolj
izpopolniti, kar so naredile naslednji
dan ponovno na steni Velikega naravnega mostu. Vendar je bil ta dan poseben. V zgodnjih popoldanskih urah
so obiskale podjetje Anthron, kjer jih
je toplo sprejel Jošt Lorbek. Spoznale
so majhno, a zelo uspešno slovensko
podjetje, ki kljub gospodarski krizi
odločno zaseda mesto na svetovnem
trgu in nenehno skrbi za inovacije
na svojem področju. Anthron izdeluje osebno varovalno opremo, ki se
uporablja v industriji, v jamarstvu,
alpinizmu in v primeru reševanja z
vrvjo (SRT). Dan so zaključile s piknikom na prelepi lokaciji s pogledom na
Izolo. Predzadnji dan tečaja jih je čakala zadnja preizkušnja, da pokažejo,
česa so se naučile v preteklem tednu,
kar so po mnenju mentorjev opravile
odlično. Vajo z reševalnimi manevri
so izvedele v Logaški jami, ki so jo
kljub dežju in slabem vremenu dobro
izpeljale. Ob prihodu v dom Rak v Rakovem Škocjanu, kjer so tečajnice in
njihovi mentorji prebivali, je v poznih
popoldanskih urah sledila kratka razprava o izvedeni vaji, ki sta se je udeležila tudi predsednik Jamarske zveze
Slovenija Matej Mihailovski in vodja
Jamarske reševalne zveze Slovenije
Walter Zakrajšek. Predstavnika jamarjev sta skupaj z vodjem usposabljanja, inštruktorjem Alešem Stražarjem
častno podelila diplome tečajnicam o
udeležbi na prvem mednarodnem reševalnem tečaju za ženske. Zadnji dan
so tečajnice obiskale Zelške jame, ki
so jih naravnost očarale.
Ema Jenko, udeleženka
Aleš Stražar, vodja
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Domžalski košarkarji napovedujejo vročo novo
sezono!

Olimpijsko dvigovanje uteži
Dvigovalci in dvigovalke trdo in dobro trenirajo

Košarkarji Heliosa so letošnjo sezono v zaključku doživeli preobrat. Le streljaj jih
je ločil od velikega finala v državnem prvenstvu, nekaj točk razlike v polfinalu jih
je zadržalo tik pred vrati. A v klubu sezono ocenjujejo kot eno boljših, zagotovo pa
je to sezona, ki je prinesla svojevrstne izzive, ki jih je odlično sprejela tudi publika.
Ne nazadnje je bila po dolgem času popolnoma zapolnjena tudi domžalska hala
Komunalnega centra.
kk helios suns Potem ko so na prvi
tekmi četrtine finala košarkarji Helios
Suns najprej v Stožicah presenetili
Olimpijo in jo po zadnjem košu Jana
Močnika premagali s 67:69, je bilo
pred povratno četrtfinalno tekmo v
domžalski dvorani čutiti napetost. Ta
se je odražala tudi na igrišču, kjer je
med povratno tekmo tik pred koncem
tudi zavrelo. Da bo tekma nepozabna,
je pričala že nabito polna dvorana, nekaj navijačev, ki ni prišlo do vstopnic,
je domače košarkarje spremljalo celo
na velikem platnu na ploščadi pred
dvorano. Če je bila tekma v prvi četrtini še izenačena, pa je v drugi Helios
že prevzel pobudo in prišel do največjega vodstva na srečanju (14 točk).
Tretja četrtina je pripadla Olimpiji, ki
je iz slačilnice prišla bolj organizirana

in to pokazala tudi na igrišču. Prišli so
do preobrata, dosegli največjo razliko
v svoj prid (7 točk prednosti), a vseeno
ne dovolj, da jih Helios Sunsi v zadnji
četrtini ne bi ponovno ujeli in na koncu tudi slavili z rezultatom 72:69. Tik
pred koncem srečanja je prišlo tudi do
precej vroče krvi na strani Olimpije.
Domžalčani so na srečo obdržali 'hladnejše glave', vročekrvnost ljubljanskih košarkarjev pa jih je stala ne le
finančno, ampak tudi s prepovedmi
igranja. Marko Marinović, ki je začel
vso 'igro', je tako kaznovan s prepovedjo igranja na petih tekmah, Klemen Prepelič na treh tekmah, Goran
Jagodnik in Gregor Hrovat pa ne bosta
igrala na dveh tekmah. Kazen, prepoved vodenja ekipe na treh tekmah, je
prejel tudi trener Memi Bečirović. Ker

se je s to tekmo za Olimpijo končala
sezona, se kazen prenese v naslednjo
sezono.
Vznemirljivo je bilo tudi polfinale,
kjer so Domžalčani za nasprotnika
prejeli košarkarje Rogaške, ki je bila
boljša na domačem terenu, Helios
pa v Domžalah. Prva tekma je bila
odigrana v Rogaški Slatini, za točko
so bili boljši domači (73:72), medtem
ko je Helios v domači dvorani slavil z
veliko razliko 82:66. Povratna tekma v
Rogaški, kamor so domžalske košarkarje spremljali tudi navijači v več avtobusih, je bila napeta. A domačini se
niso dali in Rogaška je dobila še drugo
polfinalno tekmo in vstopnico v finale, kjer je premagala tudi Tajfun (drugi
polfinalist) in na koncu slavila naslov
državnega prvaka.
Košarkarji Helios Suns so že začeli
tudi z dopolnitvami v ekipi za novo
sezono. Tako so že podpisali pogodbo
s 25-letnim srbskim branilcem Đorđetom Lelićem. Prav tako je dveletno
pogodbo podpisal tudi 25-letni Simo
Atanacković, krilni igralec, ki je v
minuli sezoni branil barve Hopsov. V
Domžale se vrača tudi Željko Zagorac,
ki je zadnjo sezono odigral pri Grosbasketu. Izkušeni nekdanji reprezentant bo zagotovo popestritev mladi
domžalski ekipi, ki se ji je pridružil še
en 25-letnik, Travis Cohn, ki je minulo sezono igral za šoštanjsko Elektro.
Iz kluba so sporočili tudi, da v ekipi
ostajata dva ključnih košarkarjev –
Luka Vončina in Jan Močnik – ki skupaj s soigralci napovedujeta naskok
na najvišje pozicije.
Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Peter Koprivnikar

Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem
mnogoboju za pionirje do 14 let
Zlata mnogobojska medalja je ostala v Domžalah pri AS-ih

tak V soboto, 23. maja 2015, je v Ljubljani potekalo državno prvenstvo v
olimpijskem dviganju uteži. Tekmovanja so se udeležili tudi tekmovalci
in tekmovalke Težkoatletskega kluba
Domžale. Med dekleti je prvo mesto v
kategoriji do 58 kg osvojila Maša Mazi,
to pa je bila njena prva medalja na državnem prvenstvu. Nov uspeh je dosegla Petra Pavlič, ki je postala državna
prvakinja v kategoriji do 63 kg. Postavila je kar tri državne rekorde! V potegu je dvignila 70 kg, v sunku 90 kg in v
biatlonu 160 kg. V kategoriji do 69 kg je
prvo mesto osvojila Karmen Merkužič
Klemenčič. Med člani je drugo mesto v

kategoriji do 85 kg osvojil Jernej Orešek
(114 kg+126), tretje mesto je v tej kategoriji zasedel Anže Kosmač (105+130).
V kategoriji do 94 kg je tretje mesto
osvojil Valentin Orešek (101+125). Lepa
bera medalj je pokazatelj, da v Težkoatletskem klubu dvigovalci in dvigovalke trdo in dobro trenirajo. Predsednik
kluba Ivan Peterca je po tekmi izrazil
veliko zadovoljstva ob novih uspehih
in napredku nekaterih novih tekmovalcev in tekmovalk. Sezona še ni
končana, saj bo konec junija ekipa Tak
Domžale tekmovala na mednarodnem
turnirju na Madžarskem.
T. O.

Dve srebrni odličji na
avstrijskem rdeče-belem traku
Med 150 karateistov iz Avstrije, Nemčije, Švice in
Slovenije so se 16. maja 2015 v avstrijskem Strasswalchnu
pomešale – in hkrati izstopale tri ATOMovke.
karate društvo atom shotokando domžale Naja Svetlin, Karin
Podboršek in Eva Dormiš so na že
24. S.K.I.F. turnirju zastopale sicer
19-člansko slovensko S.K.I.F. reprezentanco. Vse tri karateistke so nastopile med deklicami do 14 let v ka-

pot krenili še pred 7. uro zjutraj – na
druženje, prijateljski klepet, zdravo
rekreacijo, karate trening in pogledat
s Kamniškega sedla v Logarsko dolino. Grizenju kolen v zadnjo strmino
je med Brano in Planjavo sledil kratek počitek in osvežitev, nato pa je v

tah, in sicer Naja ter Eva v kategoriji
rumeni, oranžni in zeleni pas, Karin
pa v kategoriji tekmovalk, ki so imele na kimonih modri, vijoličasti ali
rjavi pas. Izmed sedmih odličij so jih
za Slovenijo pet priborila dekleta, dve
srebrni ATOMovki Naja in Karin. Eva
je bila šesta.
Ob že tradicionalnem novoletnem
treningu na vsak 1. januar ob 12.00
v Kamniški Bistrici, se ATOMovci
vsako leto odpravijo tudi na Kamniško sedlo. V soboto, 13. junija, so na

čudovitem okolju in na svežem zraku
sledil še trening. Tokrat ni služil le fizični pripravi, temveč tudi umirjanju
in polnjenju z energijo, ali kot je dogodek slikovito komentiral Lovrenc
Kokalj: „Ni nas bilo prav veliko, a nam,
ki smo na fotografiji, je 13. junija 2015
uspelo ujeti veter prav na sedlu, ki ga
ob lepem vremenu lahko gledamo iz
naših Domžal.« In nato v dolino, ki je
po sončnem dnevu v dobri družbi spet
izgledala prijetneje.

Najboljša skupina mnogobojcev pred zadnjim startom četveroboja – tako v teku na 600 m kot v četveroboju je zmagal AS Tilen Ulčar s
številko 4 (skrajno levo).

atletsko društvo as V Športnem
parku Domžale je 30. maja 2015 v štirih
disciplinah nastopilo skupaj kar 109
mladih, ki so se pomerili na Prvenstvu
Slovenije v posamičnem in ekipnem
mnogoboju za pionirje in pionirke
do 14 let. Po živahnem ogrevanju so
stadion preletavali vortexi, videli smo
najrazličnejše visoke in nizke starte,
seštevali točke, slišali dogovarjanja o
taktiki teka, si ogledovali bolj in manj
uspešne skoke v daljino – vse še malo
z rezervo, dokler ni šlo čisto zares, za
naslov državnega prvaka, ko so vsi
nastopajoči dali vse od sebe.
Potrudil pa se je tudi organizator,
Atletsko društvo AS, za katerega je bila
to prva organizacija državnega prvenstva. Predsednik Roman Lazar po tekmovanju ni skrival zadovoljstva: »Zaupana nam je bila izvedba državnega

prvenstva v mnogoboju za kategorijo do
14 let, naše vodilo je bil nov izziv in odgovornost atletskih delavcev. Da pa izvedba ne bi bila le rutinska naloga izkušenih
in prizadevnih AS-ov, je Nogometna zveza Slovenije tri tedne pred tekmovanjem
delegirala srečanja zadnjega kroga prve
lige. In to prav na dan naše prireditve ...«
A je bil to za AS-e prej izziv kot težava,
saj jim je vse dodatne obveznosti in
skrbi glede trajanja tekmovanja uspelo
uspešno rešiti s skupno koordinacijo z
Zavodom za šport in rekreacijo Domžale, Nogometnim klubom in Atletsko
zvezo Slovenije. »Uspelo nam je! Številni atletski delavci, sodniki, med katerimi
velja pohvaliti nove sodnike pripravnike,
atleti, starši in prijatelji AS-ov, so v rekordnem času uspeli zaključiti prireditev
v zadovoljstvo vseh atletov in njihovih
spremljevalcev. Športni delavci smo še

enkrat opravičili svoje poslanstvo in potrdili dejstvo, da so Domžale mesto športa. In za najlepši konec je AS stopil še na
zmagovalno stopničko.«
Prvo ime tekmovanja sta bila zmagovalca AS Tilen Ulčar in Zala Istenič
iz ljubljanskega Massa. Domačin je
zmagal v treh od štirih preizkušenj: 60
m (7,90 s), skok v daljino (589 cm), 600
m (1:40,46 min), v metu vortexa je bil
z rezultatom 50,55 m tretji. Ekipa AS-ov v postavi Tilen Ulčar, Jure Hribar in
Jaka Hace je prejela še plaketo za ekipno drugo mesto. AS-ovki Eva Modic
in Evelin Marinšek sta bili ekipno 32.,
članice AK Domžale Špela Ručman,
Kaja Roš in Lea Ana Juhart pa 25.
Čestitke AS-om, saj so se tokrat
svojega vodila – v poslanstvu kraljice
športa – držali ne le tekmovalno, ampak tudi organizacijsko!

Bojana
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Domžalska atletika

Primat najboljše regije v šolskem namiznem tenisu

Državna rekorderka in štirje reprezentanti Slovenije

V Kamniku je potekalo finale osnovnošolskega državnega prvenstva v namiznem
tenisu, kamor se je po uspešnih nastopih v polfinalu uspelo uvrstiti precej igralcev in
igralk iz domžalske regije.

atletika Maribor je 31. maja gostil
126 navdušenih atletov mlajših od
12 let, ki so se pomerili na posamičnem in ekipnem prvenstvu Slovenije
v mnogoboju. Nepremagljiva je bila
AS-ovka Ana Spahič, ki je bila boljša
od preostalih 72 tekmic v vseh štirih
preizkušnjah. Z rezultati 8,63 s na 60
m, metom vortexa 39,01 m, 468 cm v
skoku v daljino in rezultatom 46,00 s
na 300 m je zbrala 2541 točk in za več
kot 200 točk premagala vso konkurenco. Hkrati je dosegla še nov državni

Mnogobojca U12 Ana Spahič in Žan
Vrhovnik

rekord! Ana je bila skupaj z Izo Steiner
še ekipno četrta. Med 53 pionirji je nastopil Žan Vrhovnik, ki je bil srebrn,
skupaj z Davidom Hribarjem je prejel
še plaketo za ekipno tretje mesto. Eva
Hasanagić in Lana Lopatič iz AK Domžale sta bili ekipno 14.
V Radencih je 16. maja 2015 Jana
Strahinič med 403 članicami osvojila
odlično drugo mesto v polmaratonu
(1:28,44 ure). V še številčnejši konkurenci kar 1066 članov je čez cilj
21.098 m dolge proge kot 13. pritekel
njen klubski kolega iz Atletskega kluba Domžale Martin Ocepek 13. (1:16,13
ure). Čez mejo je 17. maja v Zagrebu
na Odprtem prvenstvu Zagreba za veterane nastopil Jože Pirnat, ki je bil 20.
maja na domačem metališču v Dom-

žalah še tretji na prvenstvu Slovenije
za veterane v metalskem peteroboju:
kladivo, krogla, disk, kopje, gira.
Pet AS-ov je na mitingu 17. maja v
Šentjurju pobralo kar devet medalj:
po eno zlato in eno srebrno so osvojili
Ana Spahič (60 m, vortex), Žan Vrhovnik (vortex, 60 m) in Matjaž Stibrič (60
m, 200 m), Tilen Ulčar je bil najhitrejši
med pionirji do 14 let na 60 m (7,89 s)
in tretji med pionirji do 16 let na 300
m, Tomaž Stibrič pa se je veselil tretje
stopničke po skoku v daljino.
V Slovenski Bistrici so 30. maja na
15. mednarodnem mitingu nastopili
trije metalci AK Domžale. Kar tri metre
in pol dlje od drugouvrščene Mance
Avbelj (13,07 m) je 4 kg kroglo sunila
Venezuelka, njena rojakinja je bila
najboljša tudi v metu kladiva, kjer se
je na četrto mesto z rezultatom 53,77
m uvrstila Gabrijela Kumek. Prav tako
četrti je bil še Denis Kumek v metu diska (43,79 m).
6. junij je bil dan za že 21. memorial
Vučko – spet vroč, sončen in uspešen!
Pokal si je v teku na 200 m s prednostjo točno ene sekunde pritekla AS-ovka Ana Spahič (28,91 s), za njo so bili
na najvišji stopnički še AS-i Neli Auda
za skok v daljino z mesta, Žan Vrhovnik za met vortexa in Tilen Ulčar, ki je
skupaj s srebrnim Maksom Ulčarjem
zabeležil dvojno zmago v skoku v daljino. Srebrni so bili AS-i: Tilen Ulčar
na 300 m, Žan Vrhovnik v daljino in
Neli Auda v vortexu, velike bronaste
medalje in vrečke z nagradami pa se
je veselil še Matjaž Stibrič po skoku v
daljino. Izmed članov AK Domžale je
bila najvišje uvrščena Maruša Vuk, ki
je bila druga v teku na 60 m.
Štirje člani Atletskega kluba Domžale so 6. junija nastopili v mlajše
mladinski ekipi Slovenije, ki je nastopila na četveroboju reprezentanc Češke, Madžarske, Slovenije in Slovaške
v slovaški Trnavi. Z visokim tretjim
mestom je svoj nastop v krogli končal
Gregor Šnajder (16,35 m), ostali trije
so se z osebnimi rekordi uvrstili: Tjaša
Jankovič šesta v metu kladiva, v teku
na 2000 m z zaprekami je bila Nina Pavlič Hren sedma, Jakob Mali pa osmi.

namizni tenis Pomerili so se z najboljšimi sovrstniki iz vse Slovenije,
ki so se prav tako uspeli prebiti skozi
tekmovalna sita od področnih tekmovanj, prek regijskih, četrtfinalnih
in polfinalnih vse do udeležbe na finalu. V ekipnem delu so nastopile
ekipe šestih najboljših osnovnih šol
v Sloveniji, v tekmovanju posameznikov in posameznic pa po najboljših osem oziroma devet v posamezni
kategoriji. Na tekmovanju so se med
seboj pomerili tudi najboljši v kategoriji učencev in učenk s posebnimi
potrebami. Skupno je na finalnem
tekmovanju nastopilo 80 mladih
igralk in igralcev namiznega tenisa.
Po uvodnem pozdravu in državni himni se je tekmovanje začelo najprej
v ekipnem delu. Med najboljšimi šestimi osnovnimi šolami je nastopila
tudi ekipa OŠ Rodica (v postavi Peter
Topič, Gašper Markič, Anže Oršič,
Nika Kobetič, Tara Kobetič in Vita Kobetič). Na koncu so osvojili odlično
četrto mesto, z nekaj malega športne
sreče pri žrebu (šest ekip se je razdelilo v dve skupini po tri, kjer so igrale
vsaka proti vsaki, nato pa je sledilo
polfinale ter finale) pa bi se lahko izšlo
še bolje in bi se lahko borili za naslov

Viceprvak v kategoriji dečki-absolutno
Tim Pavli (OŠ Venclja Perka Domžale),
državna prvakinja v kategoriji deklice
–absolutno Katarina Stražar (OŠ Preserje
pri Radomljah) in Gaja Kobetič (OŠ
Rodica), državna prvakinja v kategoriji
deklic od 1. do 5. razreda.

državnih prvakov. A ekipa OŠ Rodica
si za osvojeno četrto mesto med vsemi
osnovnimi šolami v Sloveniji zasluži čestitke, saj so se borili proti tudi
na papirju močnejšim nasprotnikom.
Sledilo je tekmovanje posameznikov
in posameznic, kjer je bilo res veliko
uspeha za naše tekmovalce in tekmovalke. V kategoriji absolutno (registrirani igralci, ki že imajo točke Namiznoteniške zveze Slovenije) je pri deklicah

Športno društvo Zlato Polje, ki skrbi za pestrost dogajanja na tem območju, je tudi letos
povabilo nogometno ekipo Prodnika iz Domžal na prijateljsko srečanje v malem nogometu.

Naše balinarke so postale državne prvakinje!

Nosilke zlate državne medalje v balinanju
Lojzka Hribar, Joži Kremič in Urška
Kovač

mite, katerega članica je naša krovna
organizacija Zveza delovnih invalidov
Slovenije, organizira vsako leto državna tekmovanja za vse invalide Slovenije v različnih športih panogah.
Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki vključuje 69 društev invalidov,
organizira območna tekmovanja po

regijah, iz katerih se zmagovalne
ekipe uvrstijo na državno prvenstvo.
Letos je bilo območno tekmovanje
v Škofji Loki, kjer so tekmovale štiri
ženske ekipe. Naše tekmovalke Lojzka
Hribar, Urška Kovač in Pavla Hrovat
so prepričljivo zmagale in se tako uvrstile na državno prvenstvo.
Državno prvenstvo v balinanju za
invalide je bilo v Trbovljah na balinišču Buldog – Neža. Tekmovale so ženske ekipe iz DI Kočevje, DI Logatec,
DIO Piran, MDI Gornja Radgona, DI
Slovenj Gradec in MDI Domžale. Žrebale so se tri skupine. Naša ekipa je v
spremenjeni sestavi Lojzka Hribar, Urška Kovač in Joži Kremič, ki je nastopila namesto Pavle Hrovat, ki je na dan
tekmovanja praznovala zlato poroko,
zasedla prvo mesto v drugi skupini. V
finalu so naše tekmovalke premagale
še ekipo DI Logatec in tako postale državne prvakinje.
Veselje je bilo nepopisno. »Zdaj
imamo komplet medalj iz državnih prvenstev v balinanju in dokazale smo,
da smo najboljše,« so v en glas dejale
tekmovalke. Predlanskim na domačem terenu drugo mesto, lani tretje in
letos še prvo.
Da, tudi invalidi ne glede na svojo
telesno okvaro lahko dosežejo zavidljive rezultate.Čestitamo našim športnicam in jim želimo še veliko športnih uspehov.
Helena Weith

Janez Stibrič

Prijetno druženje nogometašev

Izpolnile so sanje
medobčinsko društvo invalidov domžale Medobčinsko društvo
invalidov Domžale ima že 40 let zelo
aktivne športnike. Tekmujejo na prijateljskih, območnih in državnih prvenstvih v balinanju, streljanju, šahu, pikadu in kegljanju. Najboljše rezultate
dosegajo v balinanju. Treningi in treningi na balinišču Budničar so se obrestovali tudi letos. Naše balinarke so postale državne prvakinje! Zveza za šport
invalidov Slovenije, Paraolimpijski ko-

Katarina Stražar postala državna prvakinja, Tim Pavli pri dečkih pa viceprvak (prvak je postal Aljaž Frelih iz Radovljice, ki pa trenira v Namiznoteniški sekciji Mengeš). V kategoriji deklic
od 1. do 5. razreda je državna prvakinja
postala Gaja Kobetič, Neža Pogačar
Žun (OŠ Vodice) je dosegla šesto mesto. Pri dečkih v isti kategoriji je državni prvak postal Dejan Jokić (OŠ Marije
Vere Duplica), viceprvak pa Aljaž Goltnik (OŠ Mengeš). Pri deklicah od 6. do
9. razreda je državna prvakinja postala
Sara Stražar (OŠ Trzin), Nina Agapito
(OŠ Mengeš) je osvojila tretje mesto. Pri
dečkih je v isti kategoriji Luka Uranič
(OŠ Stranje) zasedel četrto mesto.
V tekmovalnem delu, kjer so nastopili otroci s posebnimi potrebami,
je pri deklicah Sara Pivc (CIRIUS Kamnik) dosegla tretje mesto, v kategoriji Gibalno ovirani pa je Rok Pančur osvojil drugo in Borut Zamernik
tretje mesto (oba CIRIUS Kamnik).
Vsem iskrene čestitke ob doseženih
uspehih in prijetne počitnice. Trenerja David Orešnik in Janez Stibrič bova
zelo vesela, če se bodo podobni rezultati nadaljevali tudi na tekmovanjih
naslednje šolsko leto.

Obe ekipi sta ob koncu športnega nogometnega srečanja in prijetnega druženja izjavili:
imeli smo se fajn.

športno društvo zlato polje V
prijetnem pomladanskem vremenu
so se zbrali ob igrišču in za dobrodošlico pozdravili. Zanimiv pogovor je
s svojo piščalko prekinil nogometni
sodnik Brane Jeraj in povabil nogometaše obeh ekip na igrišče. Sledili
so prijateljski pozdrav ter zanimiva in
korektna igra, tako da sodnik ni imel
težkega dela. Tokrat so se Zlatopoljci
ekipi Prodnika oddolžili za zadnji poraz in bili uspešnejši. S klepetom in
prijetnim druženjem se je tudi tokratno športno srečanje nadaljevalo. Na
kratko: imeli smo se 'fajn'.
Zahvaljujemo se ekipi Prodnika ter
Viktorju in Milanu Pogačarjevima za
opravljeno usklajevalno delo, vsem
pa nasvidenje prihodnjič.
Tone Habjanič

Domžale imajo svoj plesni dan
V nedeljo, 14. junija 2015, je bil v hali Komunalnega centra že tradicionalni Domžalski
plesni dan.
plesna šola in plesni klub
miki sta poskrbela, da so na svoj račun prišli tako plesalci kot tudi gledalci. Prireditev je potekala v dveh delih, in sicer so v prvem delu zaplesali
predšolski in osnovnošolski plesalci
iz domžalskih, kamniških in drugih
okoliških osnovnih šol. V drugem
delu so se nam predstavili klubski plesalci, ki v plesu tudi tekmujejo. Med
njimi sta bila tudi trikratna evropska
prvaka in aktualna svetovna prvaka
v Electric Boogieju, Andraž in Dejan
ter svetovni podprvaki v Street dance
show formacijah.
Tema letošnjega Domžalskega plesnega dneva je bila sestavljanka s posebnim sloganom: Vsi drugačni skupaj
boljši! Pedagogi in plesalci so namreč
želeli pokazati pozitivne učinke plesa
tudi drugim gledalcem. Vsak plesalec
je namreč podoben koščku sestavljanke. Vsak je edinstven in poseben, ima
svoj stil. Ko se ta plesalec združi še z

ostalimi, postanejo enotna ekipa, ki
si skupaj stoji v dobrem in slabem. Še
vedno lahko vsak pleše tako, kot sam
želi, vendar pa mu skupinski duh in
ostali plesalci pomagajo do tega, da je
vedno boljši in da je plesna skupina vedno popolnejša, tako kot sestavljanka.
Plesalci so poleg plesanja poskrbeli
tudi za okrasitev dvorane. Vsak izmed njih je namreč prispeval obris
svoje roke. Iz teh rok so nato sestavili
poseben napis, ki je visel na sredini
dvorane skozi celoten nastop: Miki

osvajamo. In res! Osvajamo novo
plesno znanje, osvajamo socialne
veščine, osvajamo svoje telo, osvajamo gledalce in osvajamo medalje!
Vsem, ki so bili letos del Plesne šole in
plesnega kluba Miki, se zahvaljujemo
za zaupanje, zabavo in vse gibe, ki ste
jih odplesali z nami. Našim najmlajšim
želimo lepe počitnice, našim tekmovalcem pa uspešen zaključek sezone in
nato zaslužen počitek.
Tjaša Derstvenšek
Foto: Andrej Komac

letnik lv | junij 2015 | številka 6slamnik | 35

šport

slamnik@kd- dom zale. si

Šport je moja energija za življenje

Karateisti uspešno opravili z izpiti

Področno prvenstvo v atletiki za osnovne šole

V nedeljo, 7. junija, se je v telovadnici Osnovne šole
Venclja Perka zbralo veliko število karateistov, ki so pod
budnim očesom izpitne komisije pokazali, kaj vse so se v
zadnjem semestru naučili.

V okviru Športa mladih je Zavod za
šport in rekreacijo Domžale, Področni
center Domžale, ob sodelovanju Atletskega kluba Domžale, konec maja v
Športnem parku Domžale organiziral
Atletsko prvenstvo Področnega centra
Domžale, na katerem se je pomerilo
dvajset osnovnih šol. Starejši učenci
in učenke ter njihovi mlajši vrstniki in
vrstnice so se pomerili v tekih na 60
in 300 m, 600 in 1000 metrov, uvali so
kroglo in metali vorteks, skakali v daljino in višino ter ob koncu tekli tudi v
štafetah 4 x 100 metrov. Atleti in atletinje, mnogi med njimi kraljico športa
že trenirajo v atletskih klubih, še več
mladih pa se ukvarja z drugimi športi,
so pokazali veliko znanja, spretnosti,
predvsem pa volje do doseganja čim
boljših uspehov v tekih, skokih in metih. Med tekmovalci so bili tudi atleti
z osnovnih šol v občini Domžale, poglejmo, kako uspešni so bili.
Med starejšimi učenci je Matic
Močnik z OŠ Venclja Perka zasedel
tretje mesto v finalu teka na 60 m, v

Dekleta na startu teka na 60 m
Najboljšim štafetam 4 x 100 m dekleta
je medalje podelil mag. Janez Zupančič,
direktor Zavoda za šport in rekreacijo
Domžale.

metu vorteksa je zmagal Rok Radovič,
OŠ Venclja Perka pred Siddikom Vejseloskim, OŠ Domžale, Najc Žibert,
OŠ Dragomelj, je bil tretji v skoku v
višino; v suvanju krogle je bil Jaka
Zvržina, OŠ Domžale, drugi.
Med starejšimi učenkami je v finalu teka na 60 m slavila Ajda Berlic z OŠ

Rodica; v skoku v daljino cona odriva
drugo mesto zasedla Zala Marinček,
OŠ Dob, v višino je najvišje skočila
Tjaša Janežič, OŠ Domžale, drugo mesto pa je pripadlo Ajdi Ahačič, OŠ Preserje pri Radomljah, srebrna medalja
pa tudi Neži Ladinik z OŠ Rodica v
suvanju krogle.
Med mlajšimi učenci je v teku na
300 m Vit Prusnik, OŠ Rodica, zasedel tretje mesto, v skoku v daljino
cona odriva je zmagal Maks Ulčar z OŠ
Domžale, drugi je bil Luka Sokler z OŠ
Dob, Jure Hribar, OŠ Domžale, pa je
bil tretji v skoku v višino.
Med mlajšimi učenkami je Nina
Salkič, OŠ Domžale, v teku na 300 m
zasedla tretje mesto, Meta Ahačič, OŠ
Preserje pri Radomljah, je bila druga v
skoku v višino.
Med štafetami 4 x 100 metrov je
med fanti in dekleti zmagala OŠ Preska.
Vsem najboljšim iskrene čestitke!
Vera Vojska

Vrsta dobrih uvrstitev na namiznoteniških
tekmovanjih
Namiznoteniška sezona se počasi zaključuje. A tudi na zaključnih tekmovanjih igralci
in igralke Namiznoteniške sekcije Mengeš (NTS Mengeš) ne popuščajo in osvajajo
odlična mesta.
namizni tenis Na Otočcu je potekal
letošnji Masters turnir v namiznem
tenisu, kamor se kvalificira samo 16
na lestvici Namiznoteniške zveze Slovenije najboljših igralcev oz. igralk v
posamezni kategoriji – igra se v štirih
starostnih kategorijah (mlajši kadeti-nje, kadeti-nje, mladinci-ke, člani-ce).
Tekmovanja se je udeležilo 13 igralcev
in igralk iz NTS Mengeš. Spremljali
so jih trenerji David Orešnik, Žiga Zupan in Tomaž Prezelj. Med odmevne
uvrstitve lahko štejemo: Aljaž Frelih
(kadeti): 1. mesto; Tim Pavli (kadeti):
3. do 4. mesto; Katarina Stražar (kadetinje): 2. mesto; Katarina Stražar
(mladinke): 3. do 4. mesto; Vita Kobetič (ml. kadetinje): 2. mesto; Tara Kobetič (ml. kadetinje): 3. do 4. mesto.
V Prekmurju, v Puconcih, je potekal
njihov odprti turnir, kjer je nastopilo 12
mladih igralcev in igralk NTS Mengeš
pod vodstvom Davida Orešnika in Ožbeja Popelarja. NTS Mengeš se je spet
odlično izkazala, saj so Mengešani pobrali največ priznanj in opozorili, da se
z mlajšimi odlično dela in da bo v prihodnje še slišati o njih marsikaj lepega.
V kategoriji Fantje do 3. razreda je zmagal Luka Jokić (letnik 2008!), 3. mesto je
zasedel Maj Guček, v kategoriji Dekleta
do 3. razreda je 2. mesto zasedla Neža
Pogačar Žun, v kategoriji Fantje do 5.
razreda je 1. mesto zasedel Dejan Jokić,
3. mesto pa Aljaž Goltnik, v kategoriji
Dekleta do 5. razreda je zmagala Gaja
Kobetič, v kategoriji Fantje do 7. razreda je 2. mesto zasedel Janez Popelar; 4.
mesto pa Mitja Zavec. V kategoriji Fantje do 9. razreda je 2. mesto osvojil Tilen
Šalja, 3. mesto pa Matej Prezelj.

Veliko nas je in s trdim delom ter kvalitetnimi treningi smo dosegli številna odmevna
priznanja in nagrade.

Zaključilo se je tudi tekmovanje v
MRNTZ Ljubljana, kjer so mladi igralci
in igralke (NTS Mengeš) bili rezultatsko najuspešnejši klub in tudi z najštevilčnejšo udeležbo v tekmovalni
sezoni 2014/15. Tekmovalno sezono
smo že tradicionalno zaključili z družinskim pink-ponk turnirjem. Kakšnih
pravih počitnic pa skorajda ne bo, saj
se že konec julija in v začetku avgusta
začnejo priprave in treningi za naslednjo sezono – več o tem v naslednji
številki.
V Zagrebu je potekal 62. mednarodni turnir Zagi Ping, ki predstavlja
praznik namiznega tenisa za mlade
tekmovalce. Nastopilo je prek 1.700 tekmovalcev in tekmovalk iz vse Evrope.
Na turnirju je uspešno nastopilo sedem
tekmovalk in dvanajst tekmovalcev iz
NTS Mengeš. Tekmovanje je potekalo
ekipno in posamezno. Vsekakor predstavlja največji uspeh zmaga Katarine

Stražar v kategoriji kadetinj posamezno, kjer je pometla z vso konkurenco
in osvojila pomembno mednarodno
zmago! S soigralko Niko Kobetič pa sta
osvojili 3. mesto v ekipnem tekmovanju. Aljaž Frelih in Tim Pavli sta osvojila 3. do 4. mesto med posamezniki in
tudi v ekipnem tekmovanju. Prav tako
sta bronasto medaljo osvojil Tara Kobetič in Vita Kobetič med mlajšimi kadetinjami ekipno.
V juliju bo na Slovaškem (Bratislava) potekalo Evropsko mladinsko
prvenstvo v namiznem tenisu, barve
slovenske reprezentance bodo branili
tudi trije naši igralci oz. igralke (Aljaž
Frelih, Ana Tofant in Katarina Stražar).
Reprezentančne priprave so delno potekale na Otočcu, delno pa pri nas v
Mengšu, kjer je državnemu mladinskemu selektorju Jožetu Urhu pomagal
tudi trener David Orešnik.
Janez Stibrič

sankukai karate klub domžale Preden pa so na vrsto prišli izpiti,
so svojo priložnost dobili najmlajši,
ki so dokazali, da jim karate ne dela
težav, čeprav so še majhni. Pod vodstvom trenerke Anamarije Savšek so

Gorjup, Jan Janez Grabnar, Ema Grapkič, Gregor Jankovič, Manca Katrašnik, Matic Katrašnik, Nejc Kerč, Tia
Knez, Ema Kokalj, Zara Kolenc, Maša
Kopitar, Matic Kržan, Urška Kusterle,
Maja Levec Grajfoner, Mija Marinšek,

izvrstno nastopili, nato pa telovadni
co prepustili starejšim vrstnikom, ki
jih je čakalo nekoliko težje delo. Kljub
vsemu se je trud izplačal, saj je kar nekaj otrok in članov uspešno položilo
višji pas. Rezultati izpitov pa so sledeči:
8. kyu: Brina Aleš, Jošt Batis, Timotej Bogovič, Lan Brozovič, Rok
Čater, Brina Eržen, Matevž Glivar,
Lara Jamšek Puš, Tadej Kadunc, Jakob
Kern, Luka Kogovšek, Matej Kolar, Ivana Lukan, Antonio Marinović, Manca
Martina Nemanič, Jure Ocepek, Trini Osolin Minevski, Domen Perčič,
Gal Peterka, Timon Poljanšek, Mojca
Požek, Manca Pugelj, Timotej Anton
Radanovič, Zoya Sicherl Škrjanc Martin Tršan, Jure Uštar, Grega Vidmar,
Andraž Vodlan, Filip Zakrajšek, Jakob
Zakrajšek, Katja Zorman
7. kyu: Maksimilijan Bojko, Matija
Brvar, Ana Hudnik, Neža Korbar, Dejan Košir, Zara Podgoršek, Borut Stojanovič, Lan Veble, Matevž Vrhovnik
6. kyu: Hana Arko, Lucija Arko,
Mark Barlič, Urban Bečan, Anež Belovič, Žan Bohinc, Mija Debevec Doničar, Klara Filo, Nil Gorjanc, Samo

Jakob Narobe, Krištof, Oblak, Maruša
Oblak, Tian Olfacio, Sara-Michelle Pecik, Oskar Pravst, Gaj Ravnikar, Jaka
Savšek, Žiga Savšek, Karlin Stanek,
Amadej Tibaut, Nina Urbanija, Tristan
Urbanija, Jan Verbič, Matej Zorc, Luka
Žabkar, Nejc Živic
5. kyu: Nejc Anžur, Ajda Bolčina,
Andrej Bošnjak, Matija Frumen, Urša
Katrašnik, Gorazd Križnar, Maja Rot,
Rado Samardžić, Jaka Šušteršič, Zoja
Turk, Ažbe Vidmar
4. kyu: David Bokan, Kiara Čižmešija, Alajž Goršek, Lara Levec Grajfoner, Jure Podgoršek, Jaša Rebula
3. kyu: Din Čolič
Vsem za opravljen izpit iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspeha še
naprej!
Semester se počasi bliža koncu,
hkrati pa se nam približuje eden izmed najlepših delov leta – poletje in z
njim Letna karate šola v Umagu, letos
že 38. po vrsti. Tudi letos se je prijavilo
veliko udeležencev in vsi se že veselimo treningov, sonca in morja. Se vidimo jeseni!
Tjaša Šinkovec
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Gorenjsko prvenstvo
upokojencev

Finale atletskega prvenstva Slovenije za srednje šole

Zmagal Karnar, Jože Skok tretji.

Tik pred najbolj slovesnim trenutkom
za več kot 300 atletov srednješolcev –
podelitvijo pokalov za najboljše po točkah, je na domžalskem stadionu začelo
deževati. Še sreča, da sta Maja Pogorevc
in Nace Pleško za nagrado iz rok organizatorja, Marjana Ravnikarja, ravnatelja
Srednje šole Domžale, in Gašperja Plestenjaka iz Zavoda za šport Planica, v
dar prejela tudi domžalski slamnik.
Srednja šola Domžale je po lanskoletnem priznanju za najboljšega
organizatorja šolskih tekmovanj tudi
letos organizirala finale posamičnega
atletskega tekmovanja za srednje šole.
Za množico sodelujočih dijakov in dijakinj, ki so se izkazali v vlogah novinarjev, povezovalcev in pomočnikov
tehnične službe, je najprej poskrbela
s skupnim zajtrkom. Na sončnem stadionu so tekmovalce pozdravili pevci
Komornega zbora Domžale in plesalci
Plesne šole Miki, preden so na prizorišče prišli atleti, pa so jih pozdravili še
direktor Atletske zveze Slovenije Luka
Steiner, župan občine Domžale Toni
Dragar in Gašper Plestenjak, vodja programov letnega programa športa iz Zavoda za šport Planica.
Ko krogla leti predaleč: Na tekmovališče so med prvimi prišli tekmovalci
v suvanju 5 kg krogle, med katerimi je
bil favorit tudi aktualni rekorder Nace
Pleško. Najdaljši sunek gimnazijca iz
Šiške, ki je kroglo vrgel dlje od dolžine
metališča, je meril 20,74 m. Do nove
znamke rekorda je sicer manjkalo dobre pol metra, a je to odličen rezultat po
vrnitvi zaradi poškodbe. Zlato medaljo
med srednješolkami je za sunek 3 kg
krogle 13,59 m je prejela Tjaša Stanko iz
II. Gimnazije Maribor.
V finalu na 100 m tudi dijakinja
SŠ Domžale: Iz treh skupin dijakov in
štirih skupin dijakinj se je v finale nekaj
pred 13. uro uvrstilo po osem najhitrejših. 10,86 s je bil zmagovalni čas Eneja
Lebana iz Šolskega centra Nova Gorica,
med dekleti pa je bila s časom 12,12 s
Kaja Debevc iz Gimnazije Šiška le štiri

šah Prvenstvo Društev upokojencev
je tokrat potekalo na Jesenicah, v prostorih bošnjaškega društva Biser, zraven hokejske dvorane. Tako kot lani je
med posamezniki slavil član DU Kamnik Marjan Karnar, drugi je bil Tase
Ristov, član DU Kranj, tretji pa tako
kot lani član DU Domžale Jože Skok.
Med ekipami je zmagalo DU Radovljica, DU Domžale je bilo četrto.
Tekmovanje je potekalo v aktivnem šahu, odigrali pa so sedem kol.
Marjan Karnar, DU Kamnik, je zmagal

Slamnik namesto dežnika

pa je s 3,5 točke pristal na 20. mestu.
Sodelovalo je 42 šahistk in šahistov z
Gorenjske.
Med ženskami je bila najboljša
Pavla Košir, DU Kamnik, ki je s štirimi točkami osvojila 22. mesto. Vrstni
red: Karnar 6, Ristov 5,5, J. Skok, Veskovič, Pavlin, Lužnik, Buha, Ravnik,
Jovan s po 5, Zidarič, Bohorč, Trebušak, Černe, Homan, B. Skok, Jerina,
Rupar, Halilov, Ogrinec s po 4 itd.
Štirje najbolje uvrščeni so šteli za ekipni izkupiček. Žal se je tudi tokrat DU

Od leve Tase Ristov, Marjan Karnar in Jože Skok

zanesljivo, presenetljivo pa se je na
drugo mesto uvrstil Ristov. Jože Skok
je možnost za vrh zapravil v zadnjih
dveh kolih, ko je zbral le pol točke
in se je moral zadovoljiti s tretjim
mestom. Med upokojenci Domžal je
Edo Bohorč dosegel 11. mesto, Boris
Skok, ki je prvič sodeloval na podobnem tekmovanju, pa 15. mesto, oba
sta zbrala štiri točke, Viktor Hribar

Domžale izmuznilo vsaj tretje mesto.
Osvojilo je enako število točk kot lani,
to je 16,5, ko je bilo peto, letos je to
zadoščalo za četrto mesto. Zmagalo je
DU Radovljica s 17,5, pred DU Kamnik
in DU Jesenice, obe društvi sta zbrali
17 točk. Sodelovalo je 11 ekip društev
upokojencev Gorenjske, prvenstvo pa
je zgledno organiziralo DU Jesenice.
Jože Skok

Nogometaši Domžal zaključili
prvenstvo na 3. mestu
Minula sezona je bila za domžalske nogometaše
uspešna.

nk domžale Po tem, ko so že osvojili
naslov jesenskega prvaka, ko je domžalski vratar Nejc Vidmar, tudi slovenski reprezentant, postavil nov slovenski rekord v nedotakljivi mreži (več kot
1000 minut in 21 tekem), so na koncu
dosegli tudi končno 3. mesto v državnem prvenstvu. Nogometaši Domžal
so v minulem letu prestavljali mejnike,
predvsem pa vedno znova dokazovali,
da so ekipa, ki zna v dobrih in slabih
časih stopiti skupaj.
Sezono so zaključili z zmago proti
lokalnemu tekmecu, ljubljanski Olimpiji, ki so jo premagali z 2:0, s tem
uspehom dosegli 21. zmago državnega
prvenstva v sezoni. Ob tem so doživeli
še pet neodločenih izidov in deset porazov. V minuli sezoni so prejeli tudi
najmanj zadetkov v prvi ligi (22), medtem ko se je izkupiček tresenja nasprotnikovih mrež ustavil pri številki 52. Z
68 točkami so za naslovom podprvaka
zaostali za dve točki, boljši so bili Celjani, naslov državnih prvakov pa je

pripadel Mariboru. Domžalčanom je
to zadostovalo za uvrstitev na evropska tekmovanja, kar bo novost tudi za
domžalskega stratega Luko Elsnerja, ki
bo z ekipo tudi prvič pridobival evropske izkušnje.
Člani NK Domžale so se v začetku
junija že vrnili z zasluženega dopusta
ter v teh dneh polno trenirajo in se pripravljajo na novo sezono, ki se bo začela v začetku julija. Medtem je prispela že tudi prva okrepitev, to je 19-letni
vratar Adnan Golubović, ki v Domžale
prihaja iz kranjskega Triglava, domžalski napadalci pa so ga že spoznavali na
tekmi slovenskega pokala, kjer so proti
njemu streljali enajstmetrovke. Klub
pa so že zapustili Goran Vuk, Jorrin
John in Tadej Rems, ki so se jim iztekle pogodbe, Yann Mvita, prav tako so
sporazumno prekinili pogodbo z Anžetom Jelarjem, medtem ko je Antonin
Trilles zaključil nogometno kariero.
Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Peter Koprivnikar

Finiš teka najhitrejših dijakov je dobil Enej Leban.

stotinke hitrejša od srebrne dijakinje
Gimnazije Domžale Agate Zupin.
54,23 s na 400 m za nov srednješolski rekord: Vrhunsko predstavo so
prikazala dekleta v teku na en stadionski krog. V najhitrejši skupini je s 400
m najhitreje opravila Maja Pogorevc iz
Gimnazije Slovenj Gradec, ki je z rezultatom 54,23 s za skoraj sekundo popravila 20 let star rekord Brigite Langerholc
(55,08 s). Ugodne razmere za tek so izkoristili tudi fantje, štirim se je uspelo
spustiti pod 50 s, največ Aneju Zupancu
iz I. Gimnazije Celje (49,08 s).
Medalje tudi za srednješolce invalide: Na tekmovanju so se pomerili tudi
gluhi, slepi, dijaki s cerebralno paralizo
in avtizmom, ki so čestitke prejeli tudi
iz rok Jane Čander iz Paraolimpijskega
komiteja Slovenije. Na prvi stopnički so
medalje prejeli: Tanja Glušič (Srednja
šola Slovenj Gradec in Muta), Grega
Dvoršak (Gimnazija Jesenice) ter dijaki
Zavoda za gluhe in naglušne iz Ljubljane Lalita Athuekthanakorn, Eldion Vojvoda in Jure Brodarič.
Prva dijakinja čez 600 cm v daljino iz cone odriva: Če je na lanskoletnem prvenstvu do 6 metrov v daljino
srednješolkam zmanjkal le en centimeter, je za dekleta magično znamko
v Domžalah za 14 cm presegla Maja
Bedrač z Gimnazije Ptuj in s tem postavila nov srednješolski rekord. Pri fantih

je najdaljši skok zabeležil Nino Celec z
Gimnazije Murska Sobota (722 cm).
Letvica je v skoku višino ostala
pod 200 cm: Med srednješolkami je
lansko zmago branila in ubranila Lara
Omerzu z Gimnazije Brežice (180 cm),
ki je za svojim srednješolskim rekordom
Slovenije 182 cm zaostala le za 2 cm. Dijaki so se že spogledovali z 200 cm, a je
za zmago ob koncu zadoščalo preskočenih 198 cm Axla Luxe iz Šolskega centra
Srečka Kosovela Sežana.
Najbolj napeto je vedno pri teku
štafet! Na najdaljši preizkušnji 2000 m
za dijake je zmagal Matevž Planko iz Kamnika (5:36,75 min). Zadnja posamična
disciplina je bil tek na 1000 m, ki je bil
neodločen vse do ciljne črte. Kot prva
sta jo pretekla gimnazijec iz Šiške Nejc
Ferle (2:32,68 min) in med dekleti Tina
Česnik z Gimnazije Ravne (2:55,97 min).
Da so ob koncu navijali prav vsi, je poskrbel štafetni tek 4 x 100 m, kjer ob
hitrosti vedno odloča tudi kanček sreče.
Za najhitrejše in najbolje uigrane so se
izkazali gimnazijci s Ptuja, ki so zmagali s prednostjo cele sekunde (43,19 s),
pri dekletih so se zlatih medalj veselile
dijakinje I. Gimnazije Celje (48,74 s), ki
so bile za 19 stotink sekunde hitrejše od
ekipe gimnazijk iz Šiške.
Čestitke tekmovalcem za dva srednješolska rekorda in organizatorjem
za lepo izpeljano tekmovanje!

Marjanu Bolharju ponovno
šampionski pas

Iz šahovskih
logov

Zgodba o klenem Slovencu je v Torontu odmevala tudi v
najvišjih krogih.

V ciklu turnirjev v pospešenem šahu
za Pokal Šahovskega društva Železničar iz Ljubljane so odigrali pet turnirjev. Do konca leta je na sporedu še pet
turnirjev, najboljših sedem uvrstitev
se šteje v končni izkupiček. Po polovici odigranih turnirjev je v vodstvu
Evald Ule iz Ljubljane, pred Bernardom Peričem iz Zagorja ob Savi, tretji
je Tim Janželj z Iga, četrti pa Jože Skok,
ŠD Domžale. Zelo dobro se drži tudi
Virjan Boris Skok na sedmem mestu,
član Domžal Jure Plaskan se nahaja
na 17., Dobljan Boštjan Jeran pa je na
20 mestu, vendar sta oba odigrala le
tri turnirje. Doslej se je odzvalo 117
šahistk in šahistov, med njimi čedalje
številnejši mladi udeleženci.
Na 2, memorialnem turnirju Vesne
Rožič na Igu v pospešenem šahu je
bila tudi letos zelo dobra udeležba,
saj se je odzvalo 144 ljubiteljev šaha iz
Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije.
Zmagal je domžalski velemojster Luka
lenič, ki je v zadnjem kolu premagal
tedaj vodilnega Vojka Mencingerja.
Med člani ŠD Domžale se je najbolj
uvrstil Jure Plaskan na 27., Špela Orehek pa na 44. mesto.
J. S.


kickboxing V začetku junija 2015
je v Kanadi potekalo North American Kickboxing championship, na
katerem so se pomerili najboljši tekmovalci iz Kanade, ZDA, Mehike in
Evrope, med njimi tudi reprezentant
Kickboxing zveze Slovenije - 79 kg,
Marjan Bolhar. V Torontu je branil
lanski šampionski pas in ga uspešno
obranil, tako da je še vedno slovenski.
Največ o njegovem uspehu pove
zapis Kickboxing zveze Slovenije:
»Marjan Bolhar je bil lani edini med
sodelujočimi evropskimi borci, ki je
osvojil šampionski pas na odprtem
severnoameriškem prvenstvu zveze
WAKO v Torontu. Letos se je tja vrnil
in ubranil svoj šampionski pas. Z neizčrpno voljo je premagal zahrbtno poškodbo, nad katero bi večina obupala,
se posvetil temeljiti strokovni rehabilitaciji in se zmagovito vrnil na borišča.«
Zgodba o klenem Slovencu je v Torontu odmevala tudi v najvišjih krogih.
»Marjan Bolhar, si izjemen športnik in
pravi borec, ki se z nasprotniki sooči tudi
izven svojega običajnega okolja, zato gojim do tebe veliko mero spoštovanja. Še
vedno pa si naš severnoameriški prvak v
kick-lightu do 79 kg,« so besede, ki jih je
našemu Marjanu namenil sam predsednik združenja WAKO Kanada Nawaz
Muzammal. Marjanu iskrene čestitke!
Slovenska izbrana vrsta se je s svetovnega pokala v kickboxingu v italijanskem Riminiju z več kot 2.000 tekmovalcev vrnila z dvanajstimi zlatimi

odličji. Iz Kluba borilnih veščin Domžale sta nastopala Petra Žejavac, osvojila je 5. mesto med članicami - 60 kg,
in Jan Gajšek, ki je osvojil 3. mesto v
mladinsko-članski konkurenci + 80 kg.
Reprezentantka Hana Mihelčič, mladinka - 50 kg, je zaradi bolezni morala
ostati doma. Je pa bila izbrana v ožji
del reprezentance za Evropsko prvenstvo mladincev v San Sebastjanu
v Španiji. Junijskih reprezentančnih
priprav za Svetovno kickboxing člansko prvenstvo, ki bo oktobra v Srbiji
so se udeležili Petra Žejavac, Andrej
Repnik in Marjan Bolhar.
Vera Vojska

ROK ZA ODDAJO

Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 31. julija 2015.
Rok za oddajo prispevkov je v
četrtek, 16. julija 2015, do 12. ure.
Prispevke lahko v času uradnih ur
oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih ur v
nabiralniku na stavbi ali na e-naslov:
urednistvo.slamnik@gmail.com
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Pride čas, ko si izmučeno
srce želi le spati,
v sen večni potovati.
Ni se ti uspelo posloviti,
moral čez noč od nas si oditi.

zahvala
Ob boleči izgubi mojega brata

Matije Breceljnika
iz Preserij pri Radomljah

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
nekdanjim sodelavcem Lip Radomlje, gasilcem PGD Dob in
svetniški skupini LTD za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje,
sveče in maše.
Hvala župniku Lojzetu Hostniku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti.

Janez z družino

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli.
Lepo in bogato je bilo živeti s teboj …

Kako je hiša naša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila tako prijazna,
zdaj otožna se nam zdi.

zahvala
V mesecu maju je v 85. letu za vedno zaspala naša
draga žena, mami, mama, tašča, sestra in prababica

Ivanka Cerar
z Valvazorjeve ulice na Viru

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, znancem in krajanom za izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče in svete maše ter vsem, ki ste nam bili s
toplim sočutjem in prisotnostjo ob njenem slovesu v oporo in
ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala župnikoma Pavlu Okolišu in Antonu Česnu za lep obred,
pevcem, trobentaču in Pogrebni službi Vrbančič.
Hvala vsem in vsakemu posebej!
Vsi njeni

Zamrl je tvoj korak,
zamrl tvoj vedri smeh,
vendar so vezi močnejše,
ki nas ne ločijo nikdar.

v spomin

zahvala

18. julija bo minilo šest let, odkar nas je
zapustila nenadomestljiva žena, mami in stara mama

Svojo življenjsko pot je v 87. letu starosti sklenil naš dragi mož,
oče, stari oče, brat in tast

roj. Slapar

Peter Gregorin
z Brda nad Ihanom

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in darove za
svete maše. Posebej se zahvaljujemo župniku Andreju Marku
Pozniču za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala sosedi
Jani Poljanšek za lep poslovilni govor in pevkam zbora
Jutro za sočutno zapete pesmi. Hvala cvetličarni Slovnik,
praporščakom in trobentaču.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Anamarija Barle

solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 77. letu starosti končal naš dragi mož,
oče, dedek

zahvala
V 89. letu je zaspala naša draga žena,
mama, babica, prababica, sestra in teta

Marija Novak

(rojena Ropas), Tešova – Vransko, z Vira pri Domžalah
27. 6. 1926 – 22. 5. 2015
Zahvaljujemo se vsem,ki ste jo obiskovali na našem domu v
zadnjih letih njenega življenja. Hvala vsem za izrečena sožalja,
darovane sveče, svete maše in spremstvo na njeni poti k večnemu
počitku. Hvala pevcem s Homca za lepo petje, vnuku Roku za
glas trobente, sosedama Alenki in Mojci za besede slovesa. Za
finančno pomoč zahvala družini Potočnik z Vira, Umekova ulica
in sosedom z Zrinjskega ulice, posebej hvala pa g. Pavlu in g.
Jožetu za lepo opravljen obred.
Posebna zahvala Sebastjanu, Jani in Urši, ki ste kljub svoji
mladosti in številnim obveznostim v zadnjih mesecih z zelo
ljubečim odnosom prevzeli skrb za našo mamo in ji nudili
posebno nego. Hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, in
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: mož Franc, sinovi in hčerke Franjo, Tone, Marija,
Terezija in Ana z družinami, vnuki in pravnuki, sestri Anika
in Julka ter ostalo sorodstvo

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le ugasne luč življenje.

zahvala
ob izgubi naše drage mame

Ivanke Jereb
s Homca, VII. ulica 27

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, ji prižgete svečko in
kakorkoli ohranjate lep spomin nanjo.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete
maše in denarno pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Žalujoči: Irena, Mitja z družino

zahvala

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče, da te več med nami ni.

Ob izgubi moža, očeta, dedka in pradedka

Dragota Marušiča
z Vira, Zoisova ulica 2 a

Srce tvoje več ne bije,
bolečine ne trpiš,
nam pa žalost srca trga, 			

Z atom radi bi ti rekli, da bila si zlata ti,
hvala za vsa skupna leta, naj zdaj Bog te nagradi.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem za izraze sožalja, darove, sveče in sv. maše ter
spremstvo na njegovi zadnji poti.
Iskrena hvala dr. Zajc Krašovec, dr. Jeretina Eržen, sestram,
reševalcem in patronažnim sestram, še posebej sestri Mari
in sestri Miri ter negovalki Halimi, skratka vsem, ki ste mu
pomagali in ga obiskovali med njegovo boleznijo. Iskrena
hvala župniku Pavlu Okolišu za obiske in opravljen cerkveni
obred.
Hvala vsem in vsakemu posebej!

zahvala
Svojo življenjsko pot je sklenil naš dragi

Alfred Majer
Goričica pri Ihanu 1 c

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in
sosedom za pisna in ustna sožalja, darovano cvetje in sveče.
Posebna zahvala župniku Silvestru Fabjanu in Marku Pozniču.
Hvala dr. Darji Manfreda in sestri Andreji Avsec. Hvala osebju
bolnišnice Ljubljana in Pogrebni službi Vrbančič.

Vsi njegovi

Vsi njegovi

Če imaš nekoga rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …

zahvala

Branislav Vajdić

z Vira, Umekova 21,
nazadnje prebival v Vučji Gomili v Prekmurju
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in
sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi Pogrebni službi Banfi iz Murske Sobote in
župniku Srečku za lep sprevod na njegovi zadnji poti.

Tiho je odšla od nas naša draga mama,
sestra, teta, babica in prababica

Marjeta Dimc

po domače Kodermanova Metka iz Depale vasi
Žalujoči: žena Ibolka, hčerki Vanja in Branka z družino,
vnuki in pravnuki

SPREJEM ZAHVAL

Zahvale in v spomin sprejemamo vsak delavnik med 10. in 12. uro,
v sredo pa tudi med 14. in 16. uro osebno v uredništvu (Kulturni
dom Franca Bernika Domžale) ali pisno v nabiralnik pri vhodu z
zadnje strani oziroma po e-pošti slamnik@kd-domzale.si.

K večnemu počitku smo jo pospremili 26. maja 2015 na
pokopališču v Domžalah.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala
osebju Doma upokojencev Domžale za nesebično pomoč,
skrb in nego. Hvala tudi g. Avguštinu za lep pogrebni obred,
praporščaku, Pogrebni službi Vrbančič in vsem, ki ste jo
pospremili na njeno zadnjo pot.
Vsi njeni

88. leto je dotrpela naša mama, babica,
prababica in teta

Nada Kovič
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, znancem in prijateljem za
izrečena sožalja. Še posebna zahvala gre gospe Ivanki in gospe
Jelki, ki sta ji ves čas stali ob strani. Hvala osebju MGC Bistrica
Domžale, še posebno Nadi Slak ter sestrama Aleksandri in
Mojci. Zahvaljujemo se tudi župniku Juretu Ferležu za lepo
opravljen obred in Pogrebni službi Vrbančič.
Ostala boš vedno v mislih z nami.
Sin Rado z družino
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To je moja zapoved, da se ljubite med
seboj, kakor sem vas jaz ljubil.
(Janezov evangelij)

OBČINA DOMŽALE

v spomin

Stanko Jerman

ZA IZBOR BANKE ZA SODELOVANJE
PRI DODELJEVANJU DOLGOROČNIH
PODJETNIŠKIH POSOJIL

Frančiška Jerman

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale, načrtuje Občina Domžale za leto 2015 subvencioniranje obrestne mere
pri podjetniških posojilih v višini 45.000 EUR.

»pekov ata« iz Moravč, + 1988

»pekova mama«, + 2005

Draga mama!
Sedemnajst let si neskončno žalovala in mi skupaj s teboj, ko
ti je nenadna smrt vzela moža, nam pa očeta in dedka. Sedaj
je minilo že deset let, odkar si odšla tudi ti. Naša bolečina se
je podvojila, vidva pa sta ponovno združena v Božji večnosti.
Ostajata v naših mislih in dejanjih. Hvala vsem, ki se ju še
spominjate in ju ohranjate v lepem spominu.
Nikoli vaju ne bomo pozabili!
Otroci in vnuki z družinami

Franc Zabret –
Frenki
v spomin
V soboto, 6. junija 2015, smo se poslovili od višjega zobotehnika
Franca Zabreta – Frenkija. Srednjo zobotehnično šolo v Ljubljani je
končal leta 1953. Pripravništvo je opravil v zobni ambulanti Mengeš
in se tu, po odsluženju vojaškega roka, stalno zaposlil do 1. 1. 1960.
Tega leta so se ZD in ZP tedanje enotne občine Domžale (sedanja
upravna enota ) združile v enotni ZD dr. Tineta Zajca Domžale, kjer
se je zaposlil v zobni ambulanti v Domžalah.
Ob delu se je strokovno izpopolnjeval in tako 14. marca 1966
opravil izpit za višjega zobotehnika, sak je bil to pogoj za opravljanje
položaja vodje zobotehničnega laboratorija. Štirimesečni teoretični
in praktični tečaj izdelave ortodontskih aparatov je opravil na Kliniki
za zobno in čeljustno ortopedijo v Ljubljani. Opravil je diplomo iz
teoretične in praktične fiksno enodelne vlivne tehnike.
Organiziranost OZD ZD Domžale je privedla v letu 1976 do
organiziranja zobozdravstvene službe kot samostojnega TOZD
ZV Domžale. Od tedaj dalje je bil Franc Zabret imenovan za
odgovornega zobotehnika zobotehničnega laboratorija tako v
organizacijskem, poslovnem in strokovnem smislu. Zavzemal se je
za strokovno usposabljanje sodelavcev in ustrezne delovne pogoje
– za zobotehnični laboratorij s spremljajočimi prostori in sodobno
opremo. Svoje teoretično in praktično znanje je nesebično kot
mentor prenašal na mlajše kolege. Vse te cilje mu je uspelo uresničiti
do konca zadnjih let službovanja. Laboratorij v ZD Domžale je bil
opremljen s štirinajstimi delovnimi mesti in s sodobno zobotehnično
opremo. Skupaj z laboratorijem štirih delovnih mest v zobni
postaji Mengeš, z dvema vizilistoma je bil usposobljen za izdelavo
zobotehničnih izdelkov v tedanjem času.
Zanj je bilo značilno tudi aktivno delo na družbenem in
rekreativnem področju.. Skupaj s sodelavci ZD so z udarniškim
delom in skromnimi sredstvi zgradili kočo na Veliki planini. Prva
tri leta je bil tudi njen gospodar. V zimskem času je organiziral in
vodil tečaje smučanja zaposlene in njihove otroke. V zrelih letih se je
rekreativno ukvarjal s tenisom in kolesarstvom.
Kot predsednik delavskega sveta in član v samoupravnih organih
je bil vodilnim delavcem v ZD v oporo pri prizadevanjih izgradnje
in nakupa rekreacijskih objektov po letu 1974: garsonjere v Poreču,
bungalova in stanovanjske hiše v Špadičih (12 bivalnih enot),
bivalnega objekta v Čateških in Dolenjskih toplicah ter planinske
koče na Rakitovcu. Bogata je bila počitniška dediščina, ki jo še sedaj
koristijo zaposleni v ZD. Neprecenljiva je bila njegova aktivnost v
samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih, tako regionalni
kot občinski, kjer je bil tudi predsednik izvršnega odbora, poleg tega
še članstvo v gradbenem odboru izgradnje trakta C Domžale in da ne
pozabimo dolgoletnega predsednikovanja ter aktivnosti v Rdečem
križu Domžale in republiških organih.
Najvažnejša je bila njegova skrb kot predsednika gradbenega
odbora gradnje nove zdravstvene postaje v rodnem Mengšu. Njegova
skrb in volja je prispevala k temu, da je bila leta 1983 v Mengšu
zgrajena za tiste čase sodobno in moderno opremljena Zdravstvena
postaja dr. Tineta Zajca ZD Domžale. Ta njegov prispevek domačemu
kraju je bil poleg njegovih ostalih družbenih aktivnostih priznanje
občine Mengeš za imenovanje za častnega občana Občine Mengeš.
Frenkija bomo ohranili v spominu, kot tistega, ki je opravljal
poklic zobotehnika z ljubeznijo in odgovorno ter v njem užival. Kot
član vodstva in strokovnega kolegija v zobozdravstveni dejavnosti,
v temeljni organizaciji združenega dela Zobozdravstvenega varstva
OZD ZD dr. Tineta Zajca in po osamosvojitvi OE ZD Domžale, se ti
zahvaljujemo za pošteno in vestno sodelovanje.
Njegovi sodelavci domačim izrekamo iskreno sožalje.
Mitja Šircelj, dr. stom. spec. ortd.

JAVNI RAZPIS

Proračunska sredstva v višini 45.000 EUR bodo namenjena kot neposredna subvencija k plačilu obresti pri posojilih, ki jih bodo posojilojemalci najeli pri izbrani banki
po pogojih in na način določen v medsebojni pogodbi o
sodelovanju med občino in banko. Posojila se bodo dodeljevala za naložbe v gospodarstvo in sicer samostojnim
podjetnikom, mikro in malim podjetjem, ki imajo sedež
dejavnosti na območju občine Domžale.
Občina Domžale bi rada proračunska sredstva oplemenitila tudi z bančnimi sredstvi, da bi bila razpisana vsota
posojil čim večja. Zato vabimo banke, da pošljejo ponudbe za poslovno sodelovanje pri dodeljevanju dolgoročnih
podjetniških posojil z Občino Domžale.
Dokumentacija in navodilo za pripravo ponudbe sta objavljena na spletni strani Občine Domžale www.domzale.si,
pod rubriko Za občane in občanke/ Razpisi, povabila in javna naročila/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo, dvignete
pa jo lahko tudi na vložišču Občine Domžale, soba št. 4,
Ljubljanska 69, Domžale.
Ponudnike vabimo, da svoje ponudbe za poslovno sodelovanje oddajo v zaprti ovojnici, s pripisom »PONUDBA
BANKE ZA POSOJILA ZA PODJETNIŠTVO«, kot priporočeno pošiljko najpozneje do 13. 7. 2015 do 24. ure (datum
poštnega žiga), na naslov Občina Domžale, Oddelek za
finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ali osebno na vložišču Občine Domžale, soba št. 4,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje do 20. 7. 2015.
Dodatne informacije lahko dobite na telefonskih številkah
01 721 07 42 ali 01 721 42 51, Občina Domžale, Oddelek za
finance in gospodarstvo.
Župan Toni Dragar

OBVESTILO

PREVERITE VELJAVNOST OSEBNIH
DOKUMENTOV
V prihodnjih mesecih pričakujemo povečano število vlog
za izdajo osebnih dokumentov, zato vam v želji, da bi se
izognili daljšim čakalnim vrstam in nevšečnostim pri
prehodu mej, predlagamo, da še pred obdobjem letnih
dopustov in morebitnih potovanj v tujino preverite veljavnost svojih osebnih izkaznic in potnih listin ter vloge
za izdajo novih dokumentov vložite pravočasno.
Svetujemo vam, da vlogo za izdajo osebne izkaznice ali potne listine vložite vsaj tri tedne pred rokom, ko dokument
potrebujete in ne čakate do izteka njihove veljavnosti.
Vlogo lahko vložite na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na katerem koli krajevnem uradu drugih
upravnih enot. Uradne ure Upravne enote Domžale so ob
ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do
12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure.
Vlogo za osebno izkaznico ali potni list lahko vložite le
osebno, za mladoletnega otroka vloži vlogo zakoniti zastopnik. Če je otrok starejši od 8 let, mora biti navzoč pri vložitvi vloge, saj mora vlogo podpisati. Vlogi za izdajo nove
osebne izkaznice ali novega potnega lista mora biti priložena tudi stara osebna izkaznica oz. stari potni list (če ste
listino imeli) in primerna fotografija ali potrdilo z referenčno številko iz sistema E-fotograf (slika v digitalni obliki).


Upravna enota Domžale

OBVESTILO

Občina Domžale je maja in junija 2015 na podlagi javnega
razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega 26. 7. 2013, dodelila stanovanja naslednjim upravičencem razpisa iz prednostne liste A: Robert Albert,
Doroteja Košak in Zvonko Djordjević.
Nevenka Trapić je stanovanje zavrnila.


Občina Domžale, Oddelek za premoženjske zadeve

LETOVANJE OTROK – KRK 2015
Zveza prijateljev mladine Domžale, Ljubljanska cesta 58,
1230 Domžale kot organizator vabi na letovanje vse šoloob
vezne otroke, ki obiskujejo osnovne šole v občinah Domžale,
Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče.
Možnost prijave na letovanje imajo vsi šoloobvezni otroci iz
zgoraj omenjenih občin in do zasedbe mest po izmenah.
Termini so: 1. izmena: 29. 6. 2015 do 9. 7. 2015 – 45 mest
2. izmena: 9. 7. 2015 do 19. 7. 2015 – 45 mest
3. izmena: 19. 7. 2015 do 29. 7. 2015 – 45 mest
4. izmena: 29. 7. 2015 do 8. 8. 2015 – 45 mest
Otroci bodo nastanjeni v Domu domžalskih otrok, Ul.
Lišina 10, Vantačiči, 51511 Malinska, Hrvaška, izvajalec
letovanja je podjetje Leštan & Leštan d. o. o., šport, turizem in rekreacija.
Cena 10-dnevnega letovanja je 330,00 evrov.
Znesek bo mogoče plačati v 3 (treh) enakih obrokih po
110,00 evrov

ZDRAVSTVENO LETOVANJE

Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in
šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat v času od preteklega
zapisa) ali so bili pogosteje bolni (zapis v medicinski dokumentaciji več kot dvakrat v času od preteklega zapisa).
Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom, otrokom z atopijskim dermatitisom,
skoliozo in psoriazo ter drugimi boleznimi.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije subvencionirana letovanje in sicer v znesku 25,00 evrov/na dan oz.
250,00 evrov/za 10 dni.
Prispevek staršev ali skrbnikov je 80,00 evrov/po osebi/
za 10 dni.
Znesek bo mogoče plačati v 2 (dveh) enakih obrokih po
40,00 evrov.
Letovanje mora biti plačano do odhoda.
Za več informacij nas lahko pokličete na telefonsko
številko: 041 728 179 ali na telefonsko številko: 01 721 27
91, vsako sredo med 16. in 18. uro oziroma pišete na naš
e-naslov: zpm.domzale@siol.net.
Prijavnica najdete tudi na naši spletni strani: www.zpmdomzale.si ali jo osebno prevzamete v naši pisarni v času
uradnih ur oziroma na OŠ, ki jo obiskuje vaš otrok.
Izpolnjeno prijavnico (zgornji del izpolnite sami, spodnji
del izpolni osebni zdravnik otroka – iz teh podatkov bo razvidno ali otrok izpolnjuje kriterije za sofinanciranje s strani
ZZZS) lahko oddate v naši pisarni v času uradnih ur oz. v
naš poštni nabiralnik pred vhodom v Domžalski dom, Ljubljanska 58, 1230 Domžale ali jo pošljete po pošti.
Prijavnice sprejemamo do zasedbe mest. Po prejemu prijavnice se s starši /skrbniki/rejniki prijavljenega otroka
sklene pogodba.
Ema Škrjanc Ogorevc, predsednica ZPM Domžale

MALI OGLASI
Šivalni stroji – servis in prodaja
šivalnih strojev (gospodinjskih
in industrijskih). Marko Pratneker, s. p., Slamnikarska 3 b
Domžale.
t: 041 920 149

Odkup vozil od letnik 1998 naprej, cela, lepa, karambolirana
ali v okvari.
t: 031 264 290

V centru Domžal prodam enodružinsko hišo, zgrajeno leta
1958, na parceli 550 m².
t: 01 72 14 939

Ažurno in kvalitetno nudim
adaptacije kopalnic in kurilnic
z vsemi inštalacijami ter manjša popravila, Igor Šparovec.
t: 041 647 249

Z 10. julijem 2015 oddam manjše stanovanje v hiši na Rodici.
t: 041 712 360

Zaposlimo kvalificiranega kuharja (m/ž). Pisne prijave pošljite na naslov: Gostišče Juvan,
Miran Juvan, s. p., Ljubljanska
124, 1230 Domžale.
t: 041 710 750

Zaposlimo dekle za delo v strežbi. Redno ali študentsko delo.
Krčma pri Planinčku, Neva Uršič, s. p., Rova, Cesta v Dolenje
18, 1235 Radomlje.
t: 041 836 883

Inštrukcije matematike in fizike
v centru Domžal.
t: 031 504 357

Male oglase sprejemamo vsak delavnik med 10. in 12. uro, v sredo
tudi popoldan med 14. in 16. uro osebno v uredništvu (Kulturni dom
Franca Bernika Domžale) ali pisno v nabiralnik pri vhodu z zadnje strani
oziroma po e-pošti slamnik@kd-domzale.si
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kolumna • kam greš, človek?

anton komat

V IMENU OČETA
Ni v krizi neka abstraktna 'družba brez vrednot', ljudje so tisti, ki vrednot niso ponotranjili, ki jih ne živijo.
Kaj imajo skupnega globalna kriza; politika, ki je nesposobna rešiti katerikoli
večji družbeni problem; plenilska ekonomija in finančni prevaranti; vse več
nasilja v svetu, kriminal in roparske tolpe ter poženščeni moški in mamini sinčki, ki so nesposobni resne zveze z zrelo
žensko? Presenetljivo veliko skupnega
imajo ti na prvi pogled povsem različni
družbeni pojavi, to je zapravljeno oziroma zavoženo otroštvo, kar so povzročili njihovi starši in družbeno okolje.
Ni v krizi neka abstraktna 'družba brez
vrednot', ljudje so tisti, ki vrednot niso
ponotranjili, ki jih ne živijo. In vse se
začne pri otrocih, ki so cilj grozljivih manipulacij.
Carl G. Jung o tem piše: »Ko nam
uspe ločitev od očeta in matere, ju, pa če
to vemo ali ne, nadomesti njun ustreznik.
Ločitev od staršev se sploh lahko zgodi
le, če se lahko povzpnemo na naslednjo
stopnjo. Na mesto očeta stopi npr. zdravnik. Na mesto matere pa nastopi modrost
doktrine. Veliki vzor srednjega veka je
zamenjava družine s skupnostjo v cerkvi.
V novejših časih so duhovno organizacijo
skupnosti nadomestile oblike posvetne
pripadnosti, kajti dokončni obstanek
v družini ima zelo neugodne psihične
posledice in se ga zato že na primitivni
stopnji onemogoča z iniciacijami. Človek
poleg družine, v kateri zaradi vse pretesne zategnjenosti duhovno in moralno
zakrni, nujno potrebuje širšo skupnost.
Če je z njo preveč obremenjen, tj., če je še

preveč navezan na starše, potem bo svojo
navezanost na starše preprosto prenesel
na družino, ki jo bo osnoval sam, če bo
sploh prišel tako daleč, s tem pa bo za
svoje otroke ustvaril eventualno prav
tako nesrečno okolje, kot ga je morda
imel že sam. Duhovna pripadnost posvetni organizaciji katerekoli vrste ne more
nikoli zadostiti duhovnim in čustvenim
zahtevam, ki so bile nekoč usmerjene na
starševski par. Poleg tega posvetnim organizacijam nikakor ni v korist, da imajo
člane, ki nanje usmerjajo takšne zahteve.
Dovolj jasno so vidna nepremišljena pričakovanja, ki jih duhovno nezreli gojijo
glede očeta Države. Kam vodijo takšna
zmotna hrepenenja po močni državi, ki
bo rešila vse probleme, kažejo tiste dežele, kjer se je vladajočim vodjem s spretno
uporabo infantilnih upov ljudskih množic
uspelo polastiti očetovske moči: duhovno
uboštvo, poneumljanje in moralna degeneracija so spodrinili duhovna in moralna stremljenja in povzročilo masovno
psihozo, ki lahko vodi le h katastrofi.« Ali
nismo sedaj blizu tega?
Tako je pisal C. G. Jung že leta 1946,
ko je komentiral vzpon in padec nacizma in napovedal, v katero smer pluje
civilizacija. Danes prepoznavamo stanje
duhovne patologije, ki je tik pred tem,
da spet porodi nove Hitlerje in Staline.
Bistvo te duhovne patologije sodobnega človeka lahko povzamem kot skoraj
nepremostljivo nevrotično nagnjenje do
življenja v iluzijah in do vere v izmišlje-

ne predstave o samem sebi. Nevrotik je
človek, ki postane žrtev iluzij. Ko vara,
vara samega sebe in pri tem uporabi
prav vse, kar lahko služi tem slepljenju
in zablodam. Vendar nevroza ni bolezen, to je bolan posameznik. Bolna ni
družba, bolni so posamezniki. Človek
je nevrotičen, ker nekaj potlačuje ali
ker tega ne dela; ker ima polno glavo
infantilno-seksualnih fantazij ali ker jih
sploh nima, ker je infantilno neprilagojen na okolje ali ker se preveč ozira samo
na okolico in njeno mnenje; ker živi po
načelu užitka ali ker mu ne uspe živeti
golega uživaštva, ker je egocentričen ali
ker sam 'premalo obstaja', ker ga preprosto ni.
Vse pa se začne z otroškim kričanjem
v supermarketu, ki je sprogramirano z
manipulativnimi reklamami, ki temeljito zblanširajo otroške možgane. Vsi, ne
samo starši, bi morali paziti, da psihologije odraslega ne bi uporabili pri otroku.
Otroka ni mogoče obravnavati kot odraslega. Pri otrocih so najpotrebnejši zdravo človeško razumevanje, preprostost,
pristnost in osebni vzgled. Znano je namreč dejstvo, da imajo otroci neverjeten
občutek za vse pomanjkljivosti odraslih.
Bolje, kot si sploh lahko predstavljamo,
otroci opazijo, kaj je pri odraslih pristno
in kaj ponarejeno.
Toda, 'odgovorni' (ki naj bi bili odgovorni) v Sloveniji pišejo po nareku
Bruslja družinski zakonik, ki predpisuje
odstranitev kazni iz vzgoje otrok. Fino,

Vzgoja brez kazni je
najboljši način, da nikdar
dozoreli otrok postane
bedasti potrošnik.

boste rekli, zlorabe otrok so presegle vse
meje in fizično kaznovanje malih res ni
vredno moderne družbe. Se strinjam,
vendar je velika razlika med nasiljem
in fizičnim kaznovanjem kot vzgojnim
dejanjem. Zavedati se moramo, da prav
z odstranitvijo kaznovanja otrok ustvarimo idealne družbene razmere za eksplozijo nasilja vseh vrst, najprej seveda
v lastni družini. Prehod iz malega otroka
v velikega otroka v nobeni znani človeški družbi ni potekal samodejno. Prav
nasprotno, ta prehod je bil otroku vedno
vsiljen od zunaj, od staršev, predvsem
od očeta, ki je pomenil moralno avtoriteto družine. Očetje so 'v imenu očeta'
sinove uvedli v simbolni red moškosti, v
pravične in odgovorne osebe.
Povsem naravni odpor otrok pa se
lahko zlomi le z vzgojno kaznijo, včasih
tudi telesno. Od tega še nihče ni postal
nasilen, niti ni zbolel, niti ni umrl, pač
pa je lahko edino s kaznijo dozorel v velikega otroka ter pozneje v pravično in
odgovorno odraslo osebo.
Odstranitev kazni iz vzgoje otrok
pomeni ustvarjanje stanja, ki otrokom
onemogoča tako odraščanje kakor tudi
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razvoj moralne instance. Omogoča pa
razcvet družbe, v kateri prevladujejo patološki narciski, ki nikoli ne dozorijo v
može, sebični sociopati, ki jim je glavno
načelo užitek, ne pa sočutje do soljudi
in nevarni psihopati, ki nimajo morale
in vesti.Ravno to, da odraščajo brez kazni, jih naredi sebične in nasilne. Iluzije
potrošništva obljubljajo vse, razen denarja; iluzije uživaštva obljubljajo vse,
razen denarja, in iluzije popolne sreče
obljubljajo vse, razen denarja. In kadar
denarja ni, kar se pri večini vse bolj pogosto dogaja, se ti večni otroci in nikdar
dozoreli odrasli zatečejo v brezčutni parazitizem, v krajo in plenjenje, skratka
v brezobzirno življenje na račun drugih
ljudi. Tudi staršev. Če jim tudi to ne
uspe, padejo v alkohol in droge. Ali pa
vzamejo v roke brzostrelko in v ponorelem besu ubitih iluzij pobijejo nedolžne
ljudi. Tega je po svetu vse več in preveč.
Bodite pozorni, da je vzgoja brez kazni najboljši način, da nikdar dozoreli
otrok postane bedasti potrošnik, ker pa
mu to zaradi kroničnega pomanjkanja
denarja (ki je pogoj za nebrzdano potrošništvo) nikdar ne uspe, postane nasilnik ali pa odvisnik.
Ali to želite svojemu otroku? Ali ga
imate resnično radi? Če resnično ljubite
svojega otroka, potem uporabite instrument pravične kazni, pa četudi jih včasih dobi po riti. Le dosledni morate biti.
Ko otroci odrastejo, vam bodo hvaležni,
vi pa boste ponosni nanje. ❒

Vera Šmid iz Radomelj (2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu F.
Bernika za sezono 2015/2016)
Roksana Flis iz Kamnika (2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu F.
Bernika za sezono 2015/2016)

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

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

Rešitev križanke je: TAKŠNA PAČ JE

Nagrajuje Kulturni dom
Franca Bernika Domžale
Nagrade:
Trikrat po dve vstopnici za
ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2015/2016
Pravilne odgovore nam lahko
pošljete do ponedeljka, 20. 7. 2015
na naslov: Uredništvo Slamnika,
Ljubljanska c. 61, 1230 Domžale
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Terapevtski učinek malih živali
na starostnike
Kuža Jimmy, kralj domžalskega Doma upokojencev
Vesna Sivec Poljanšek
Foto: Iztok Dimc

D

omžalski Dom upokojencev
spada med tiste tovrstne
ustanove, kjer za udobje in
dobro počutje svojih stanovalcev poskrbijo na najrazličnejše
načine. Tudi s tem, denimo, da so pri
njih male živali dobrodošle.
Tako je šestletni kuža Jimmy že nekaj časa skorajda zaščitni znak doma
in ker se mu v njem ter med tamkajšnjimi stanovalci tako dobro godi, se
je spremenil že v pravega ‘salonskega
lev(čk)a’. Za povrh, kot potrjuje tudi direktorica Doma upokojencev mag. Nataša Zalokar, ima kosmatinec na stanovalce resnično terapevtski učinek.
Ledino na področju domovanja malih živali v domžalskem Domu upokojencev je že pred leti oral kuža Lux. »Ta
je bil v domu, še preden sem prišla sem,«
pripoveduje direktorica mag. Nataša
Zalokar in nadaljuje: »Stanovalci so bili
zelo navezani nanj; radi so ga ‘pocrkljali’, se z njim malo ‘pomenili’ ali pa ga
odpeljali na sprehod po dvorišču, kjer je
kraljevalo njegovo domovanje.«
Ker je direktorica tudi sama velika
ljubiteljica živali in za povrh tudi lastnica psa, je pozneje, ko se je moral
Lux posloviti od sveta zaradi starosti,
zelo razumela stanovalce in njihovo
žalost ob odhodu Luxa. Ena od stanovalk doma, Rozi Kvas, ki je bila nanj še
posebej navezana, si je, kot nam pove,
takrat celo zaprisegla, da se ne bo navezala na nobeno žival več, ker je bilo
slovo od Luxa tako boleče.

Prihod horjulskega kosmatinca

A bolečino ob kužkovem odhodu je
stanovalcem, sploh gospe Rozi, hitro pomagal zaceliti novi stanovalec
doma – ‘čistokrvni horjulček’, kot v
šali v domu radi predstavijo prikupnega mešančka, ki so ga šli iskat v
Zavetišče Horjul. »Tam so zelo skrbno
prisluhnili, kaj iščemo in kakšen kuža
bi prišel v poštev za naše stanovalce,«
pojasnjuje mag. Nataša Zalokar, kako
so prišli do svojega novega kosmatinca, ki sliši na ime Jimmy.
Že na pogled je prijazen in nadvse
ubogljiv, toda njegovi začetni tedni bivanja v domu oziroma ob njem so bili
vse prej kot mirni. »Pesjak smo mu pripravili ob robu vrta doma, da ne bi tam
nikogar motil, a se je zgodilo ravno nasprotno: na začetku je tako močno lajal,
da so nas ponoči klicali celo iz sosednjih
blokov, češ naj kaj ukrenemo. Čeprav
smo vsi zelo lepo skrbeli zanj, je bil Jimmy na začetku precej prestrašen in izgubljen,« opisuje Zalokarjeva Jimmyjevo
privajanje na domžalsko okolje.
Poklicali so celo inštruktorja, da bi
mu strokovno pomagala pri prilagajanju na nove življenjske okoliščine,
boks so mu prestavili na dovoz, da ne
bi tam nikogar motil z lajanjem, a Jimmy se ni dal.
Še vedno je žalostno zavijal in stanovalcem, sploh gospema Rozi Kvas
in Mariji Jančar, ki še dandanes skrbita zanj, se je tako močno zasmilil,
da sta se odločili za pravo ‘pustolovščino’: zvečer sta odšli ponj na dovoz
in ga potem na skrivaj pritihotapili
v dom, kjer je Jimmy v Rozikini sobi
preživel noč. Kosmati navihanček se
je hitro navadil na nove okoliščine in
ko je za njegov način prenočevanja
potem kmalu izvedela tudi direktorica
doma, je ta gospema dovolila, da naj
poskusno, če se kuža ne bo ponečedil
v domu in če bosta zanj lepo skrbeli,
še naprej spi tako, kot se je navadil.

Domžalski Dom upokojencev, kot
pojasnjuje tudi njegova direktorica, mag.
Nataša Zalokar, ni edini, ki prisega na
male živali. »Ponekod, sploh v domovih
v manjših krajih ali na podeželju, imajo
celo koze, peteline in podobne živali.
Tudi zato, da se stanovalci, ki so bili prej
navajeni na življenje z živalmi, v domovih
počutijo čim bolj domače.«

»Seveda to ni bilo vsem všeč,« iskreno priznava mag. Nataša Zalokar
in pojasnjuje: »Še posebej stanovalci,
ki prej doma niso nikoli imeli malih živali, so sprva zelo nasprotovali temu,
da bi Jimmy po novem prenočeval kar
v domu. Tudi osebje se na začetku ni
sprijaznilo s tem, saj jih je skrbelo, da
bodo imeli zato več dela s čiščenjem in
skrbjo zanj. Toda ko smo se o vsem lepo
pogovorili in ko sta naši stanovalki,
sploh gospa Rozi, ki preživi večino časa
z Jimmyjem, obljubili, da bosta prevzeli
skrb zanj, so se vsi skupaj pomirili. In
se pozneje, seveda, tudi navadili nanj.«

Z Jimmyjem je vse lepše!

Mešanček Jimmy popolnoma zaposljuje življenje gospe Rozi Kvas, stanovalke
domžalskega Doma upokojencev. Domuje kar v njeni domski sobi, sicer pa je njen zvesti
spremljevalec na vseh njenih poteh – po domu in izven njega.

Muckam iz domžalskega Doma upokojencev se tam enako dobro godi kot kužu Jimmyju;
štirinožne lepotice imajo na voljo celo svoj mačji hotel, ki so jim ga postavili na dvorišču
doma.

V domu ne gre niti brez ribic, ki jih stanovalci med sprehodom po atriju radi občudujejo.

Ljubki kuža je tako postal nepogrešljivi prebivalec domžalskega Doma
upokojencev, in zdaj, kadarkoli se gospa Rozi odpravi na klepet v osrednji
bivalni prostor, ga želijo vsi stanovalci
doma vsaj malo pobožati, ga ‘pocrkljati’ in se mu podobrikati. Jimmy
ima, kot ugotavlja direktorica doma,
na ljudi, sploh pa na gospo Rozi, zares
terapevtski učinek: »Tisti, ki so imeli
že doma kako malo žival, na tak način
čutijo povezanost s svojim nekdanjim
domom. Poleg tega jim žival vliva občutek varnosti in sprejetosti.«
Prav zato so Jimmyja na začetku
intenzivno vključevali v skupine za
stanovalce z demenco, še posebej ena
od terapevtk, ki se odlično spozna
tudi na terapije z živalmi, ga je rada
povabila k svojemu delu s starostniki.
A potem se je gospa Rozi tako navezala na Jimmyja, on pa nanjo, da sta
postala neločljiva, in zdaj Jimmy večino časa preživi kar z njo. Rozi nima,
seveda, nič proti, če Jimmyja stanovalci, sploh v toplem delu leta, ko potekajo številne aktivnosti na lepo urejenem
domskem vrtu, vključijo medse, na terapije, pogovore in prireditve. Kuža se
rad stisne k vsakemu, ki mu nakloni
prijaznost, a na koncu, se ve, veselo
odtaca nazaj k svoji gospodarici Rozi.
Tudi nanjo, z nasmehom pojasnjuje direktorica domžalskega Doma
upokojencev, ima Jimmy neverjetno
zdravilen učinek: »Gospa veliko časa
preživi zunaj, ves čas je v gibanju, kar
se ji pozna na celotnem psiho-fizičnem
počutju.«
Tudi gospa Rozi nam pojasni, da
na morebitne starostne tegobe sploh
nima časa misliti, ker jo Jimmy, ki je
zanjo ‘kot njen otrok’, tako močno zaposljuje.
Kako je tudi ne bi, ko pa že pred
šesto uro prav zaradi tega ljubkega štirinožca vstane iz postelje, se na hitro
uredi, medtem ko jo Jimmy gleda, češ,
pohiti, mudi se mi na sveži zrak, nato
pa se odpravita na svoj jutranji sprehod. »Napraviva kar dolg sprehod; ne
le po vrtu doma, temveč narediva precejšen krog po bližnji okolici. Včasih
sva zunaj petinštirideset minut, včasih
celo uro, odvisno od vremena,« opiše
gospa Rozi njun jutranji obred. Po pri-

hodu v dom se Jimmy, ki ga Rozi skrbno očisti, zadovoljno zlekne – najraje
kar na posteljo svoje gospodarice – in
se preda lenobnemu počitku.
Pozno popoldne ga čaka še en
sprehod, ponavadi krajši od jutranjega, a zato nič manj pričakovan: zanj
poskrbi gospa Marija Jančar, ki je na
Jimmyja prav tako navezana kot gospa
Rozi. Obe ga radi razvajata s priboljški, celo več: vsi stanovalci pri kosilu
nabirajo kosti zanj, potem pa jih odnesejo Rozi, da jih Jimmyju skrbno
odmeri. »Kuža je že tako razvajen, da
briketov še povoha ne, zelo rad pa ima,
recimo, meso iz konzerve,« nam med
smehom razloži Rozi, ta čila gospa,
ki bo letos praznovala osemdeseti
rojstni dan. Njenih dejanskih let ji v
resnici nihče ne prisodi, saj je v domu,
kamor je prišla pred natanko petimi
leti, prav zaradi ukvarjanja s kužkom
– najprej z Luxom, zdaj z Jimmyjem –
pozabila na svoje skrbi.

Življenje v simbiozi

Jimmy, ki je nesporni ljubljenček stanovalcev Doma upokojencev v Domžalah,
pa ni edini tamkajšnji predstavnik malih živali. V njem – oziroma zunaj, na
vrtu – so našle svoje mesto tudi mucke.
»Prišle so od nekod iz okolice, in ko so
ugotovile, da jim pri nas hrane nikdar ne
zmanjka, so še one postale del našega
doma,« razloži mag. Nataša Zalokar.
Na vrtu so jim postavili pravi mačji
hotel, v katerem zdaj kraljuje od šest
do devet muck. Zelo krotke so in prijazne in menda tudi dobre Jimmyjeve
prijateljice. »Ko se kuža pojavi na vrtu,
se hitro zberejo okrog njega in potem
se mu ves čas motajo okrog nog,« Zalokarjeva z naklonjenostjo v glasu opiše simbiozo njihovih domskih živali.
Muce, ki so jih dali tudi kastrirati, so
se tako udomačile v svojem novem
okolju, da se marsikdaj pogumno plazijo tudi po okenskih policah ali po
nadstrešku, in tako s svojim obiskom
– ko jih zagleda čez šipo – polepšajo
delovni dan tudi direktorici doma.

Več energije, boljše vzdušje

Poleg Jimmyja in muc ima domžalski
Dom upokojencev tudi svoje ribice; te
domujejo v akvariju, ki krasi atrij, zanje pa še posebej rada poskrbi ena od
stanovalk. »Kadar jih gre nahranit, se
okrog nje radi zberejo tudi drugi stanovalci in jo opazujejo med njenim početjem,« pove mag. Nataša Zalokar.
Vse dame, ki skrbijo za male živali
v Domu upokojencev – ena od njih ima
na skrbi tudi prej opisane mucke –, so
prav zaradi svojih aktivnosti, povezanih s skrbjo za hišne ljubljenčke, dobile nov zagon in življenjsko energijo.
Pa morda v domu načrtujejo še
kak živalski prirastek? »A veste, da ga
res,« med smehom pove Zalokarjeva
in pojasni: »S sorodniki stanovalcev se
menimo, da nam bodo prinesli papigi –
skobčevki. In po pozitivnem sprejemu
Jimmyja ter navdušenju nad njim bi
radi nekje našli še enega kužka za naše
stanovalce. Ne prevelikega, takšnega, ki
se rad ‘crklja’, poseda po naročjih in se
pusti božati. In ki bi bil podobnega značaja, kot je naš Jimmy.«
Denarja za nakup kužka namreč nimajo, sploh ker že zdaj Dom upokojencev krije vse stroške za Jimmyjevo nego
in tudi hrano. Če se bo kje našel kak
dobrotnik, ki bi jim z veseljem podaril ljubkega štirinožca, pa ga bodo vsi
skupaj sprejeli odprtih rok.
In zagotovo se bo morebitni novi
prebivalec domžalskega Doma upokojencev v njem počutil tako kraljevsko,
kot se že zdaj Jimmy in njegova druščina. ❒

