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12. festival
gorniškega filma
Festival bo potekal od
26. februarja do 4. marca
2018.
Filme bodo predvajali v Domžalah,
Ljubljani, Celju in Mojstrani. Redni
filmski program in nagrajeni filmi festivala bodo v Domžalah na sporedu
1., 3. in 4. marca.
Filmi na festivalu prikazujejo gorsko
naravo in kulturo: oddaljena gorstva,
raznolike kulture, adrenalinske vzpone,
mistično naravo … Lepoto gora bomo s
pomočjo najpomembnejšega gorniškega festivala v jugovzhodni Evropi, ki
je tudi član Združenja festivalov gorniškega filma, znova približali številnim
mednarodnim obiskovalcem.
Filmi se bodo potegovali za nagrade v naslednjih kategorijah: alpinizem, plezanje, gore, šport in avantura,
gorska narava in kultura.
Več o samem festivalu lahko prebe
rete v Velikem intervjuju s Silvom Karom, ustanoviteljem Festivala gorniškega filma.
›9
Foto Iztok Dimc

ROK ZA ODDAJO

Kulturna dediščina pripada
nam vsem!

Naslednja številka Slamnika izide v četrtek, 29. marca 2018.
Rok za oddajo prispevkov je v sredo, 14.
marca 2018, do 12. ure.
Pri vsakem prispevku mora biti jasno
razvidno, kdo je avtor prispevka, podpis
fotografa in komentar k fotografiji.
Prispevke lahko v času uradnih ur
oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih ur v
nabiralniku na stavbi ali na naš e-naslov.
V skladu z Odlokom o javnem glasilu
Občine Domžale Slamnik nenaročeni
prispevki ne bodo honorirani, končno
odločitev o objavi prispevkov in njihovi
dolžini pa sprejema uredništvo. Za
vsa vprašanja smo vam na voljo na
e-naslovu:
urednistvo.slamnik@gmail.com

Slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem prazniku
na široko odprta svoja vrata številni
muzeji, galerije in kulturne ustanove.
V občini Domžale so imela svoja vrata
odprta Menačenkova domačija, Slamnikarski muzej, Galerija Domžale in
Mestni kino Domžale. S sejmom domače in umetnostne obrti ter kulturnim
programom so kulturni praznik obeležili tudi na Viru pri Domžalah v okviru
pustovanja.
V Kulturnem domu Franca Bernika
Domžale je na predvečer slovenskega
kulturnega praznika potekala slavno-

stna akademija, na kateri je bila letos
slavnostna govornica Andreja Pogačnik Jarc, predsednica sveta zavoda KD
Franca Bernika Domžale, sicer pa občinska svetnica, nekdanja podžupanja
in ravnateljica OŠ Rodica. Slavnostne
akademije so se udeležili tudi župan
Toni Dragar, podžupanja mag. Renata
Kosec, častni občani, nekatere občinske
svetnice in svetniki, predstavniki kulturnih in drugih organizacij ter občanke
in občani, ki so si na predvečer kulturnega praznika zaželeli kulturne hrane.

V kulturnem programu, poimenovanem Mladi verzi na klavirjih malega
človeka, so letos pripravili multimedijski dogodek s prepletom glasbe,
poezije in videa, ki ga je režiral Jure
Matičič. Nastopil je Slovenski citrarski
kvartet, ki ga sestavljajo Peter Napret,
Anita Veršec, Janja Brlec in Tomaž
Plahutnik, za recitacije in pevske
vložke pa sta poskrbela igralka Ana
Urbanc in igralec Luka Cimprič.

AKTUALNO

OBRAZI DOMŽAL

KULTURA

OKOLJE

Pustovanje
na Viru

Jurček Nowakk,
prostovoljec

Bralnice
pod slamnikom

Odvoz kosovnih in
nevarnih odpadkov

Pustna sekcija Striček z Vira je za letošnje pustovanje pripravila kar nekaj
novosti, s še bolj pestrim programom
kot prejšnja leta. To pa je v praksi pomenilo, da je bilo letos za pusta veselja in zabave več kot dovolj in to za vse
generacije. Poleg tradicionalnega prevzema občinske oblasti in postavitve
Strička, ki je oznanil začetek letošnjega pustovanja in programa v pustni
deželi Vir, je bila letošnja novost ta, da
so v okviru pustnih prireditev obeležili tudi kulturni praznik, in imeli kar
dva pustna žura.› 3

Stoodstotni prostovoljec je Domžalčan
Jurček Nowakk, za katerega je prostovoljstvo način življenja že 36 let. Prostovoljsko delo deli na dva dela. »V prvem delu gre za vzgib svojega dela, kot
je različna pomoč ljudem, ne samo nudenje socialne pomoči. Druga stvar pa
je, da prostovoljno delo obsega veliko
dejavnosti, ki jih prostovoljci opravimo
namesto države. Vidiš namreč stvari, ki
jih enostavno ne moreš prezreti. V bistvu postane to način življenja,« nam
o tem, kaj je prostovoljstvo, zaupa Jurček.
› 13

Na zadnji januarski dan je odprl vrata
osmi mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom, ki ga organizira
založba Miš z Gorjuše nad Dobom v sodelovanju s knjižicami Domžale, Nova
Gorica, Tolmin, Idrija in Sežana. Moto
letošnjega festivala, prvega tovrstnega
v Sloveniji, ki prek knjig spodbuja k
več strpnosti, medgeneracijskemu sodelovanju, sprejemanju drugačnosti in
medkulturnemu povezovanju, so novi
začetki. Festival je v KD Franca Bernika
slavnostno odprla varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.
› 25

Javno komunalno podjetje Prodnik
dvakrat letno organizira odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov. V občini
Domžale bo spomladanski odvoz potekal med 5. in 24. marcem. Organizirana
akcija odvoza kosovnih odpadkov je
priložnost, da se znebimo odpadkov,
ki jih zaradi velikosti, oblike ali teže ne
moremo odvreči v zabojnike za odpadke, ki jih imamo doma. Kaj spada med
kosovne odpadke in kaj ne, lahko preberete v Slamniku na 36. strani. Prav
tako so tam objavljeni tudi urniki odvoza za celotno občino Domžale.
› 25



Z urednico Špelo Trškan se lahko
osebno pogovorite v sredo, 14. marca
2018, med 16. in 17. uro v prostorih
Kulturnega doma Franca Bernika
Domžale, Ljubljanska cesta 61, Domžale.
Prosimo, da svoj prihod obvezno
predhodno najavite do 13. marca 2018
do 12. ure Tini Kušar na telefonsko
številko 01 722 50 50.

Miha Ulčar

‘2

19. Gostičevi dnevi

O

smega februarja praznujemo Prešernov dan, edini
slovenski državni praznik,
ki ga pišemo z veliko začetnico. Ta praznik si ne le zaradi pravopisnih pravil zasluži veliko začetnico,
saj je praznik kulture, vsega kulturnega in praznik slovenske kulture. Praznik v čast velikemu pesniku kot tudi
vsem kulturnim ustvarjalcem so s slavnostnimi akademijami obeležili že na
predvečer, ponekod pa so ga obeležili
na sam praznik, saj so imeli na ta dan

VABIMO VAS NA SLOVESNOSTI
V SPOMIN NA OPERNEGA PEVCA
JOŽETA GOSTIČA



Homec - Domžale - Ljubljana - Zagreb
4. - 15. 3. 2018

www.gosticevi-dnevi.net
Več o prireditvah na strani ..

›9
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aktualno
Drage bralke,
dragi bralci,
»Evropski parlament je letošnje
leto razglasil za Evropsko leto
kulturne dediščine. Kulturna
dediščina je del nas, del okolja
in družbe, v kateri živimo.
Obdaja nas povsod: v domovih,
stavbah naših mest in vasi,
bogata bera dediščine nas vabi
v knjižnice, muzeje, galerije
pa vse do arheoloških najdišč.
Dediščina pa niso le najdbe,
dolgočasni zidovi in zaprašena
umetnost, temveč njen vonj veje
iz tradicionalnih veščin, obrti
in druge nesnovne dediščine,
iz zgodb in pesmi naših babic,
iz tradicionalnih jedi,« nas
je na predvečer slovenskega
kulturnega praznika na slavnostni akademiji ob slovenskem
kulturnem prazniku nagovorila
letošnja slavnostna govornica
Andreja Pogačnik Jarc. Njen
govor si lahko v celoti preberete
na uvodnih straneh Slamnika.
Mesec, ki je za nami, nam je,
kot vsako leto, poleg številnih
kulturnih prireditev postregel tudi z že tradicionalnim
pustovanjem na Viru, ki je letos
postreglo s kar nekaj novostmi,
o katerih si lahko preberete v
pustnem prispevku. Letošnja
novost pa je bila tudi čisto prava otroška pustna povorka, ki je
potekala iz Češminovega parka
ob Kamniški Bistrici do Vira.
Konec februarja in v začetku
marca bo potekal v Domžalah
in po nekaterih drugih krajih
Slovenije tokrat že 12. Festival
gorniškega filma in tudi zaradi
tega je naš tokratni gost Velikega intervjuja alpinist Silvo
Karo, ustanovitelj omenjenega festivala, ki nam bo letos
ponudil 35 filmov iz 19 držav v
štirih kategorijah: alpinizem,
plezanje, gorska narava in kultura ter gore, šport in avantura.
Naš sogovornik je letos izdal
tudi težko pričakovano avtobiografijo, v kateri opisuje bogato
40-letno alpinistično pot. In kot
pravi sam, je to njegova največja alpinistična odprava, ki mu
je vzela največ časa.
V Temi meseca smo za vas
raziskali, kako je z dežurstvi
zdravstvene oskrbe v občini
Domžale. Kam vse se moramo
obrniti v primerih, ko potrebujemo pomoč v čim krajšem času
ali pa takoj.
Obraz Domžal februarja
je Jurček Nowakk, stoodstotni
prostovoljec, za katerega je prostovoljstvo način življenja že 36
let. Za svoje prostovoljno delo
je prejel že kar nekaj nagrad in
priznanj.
Predstavljamo vam tudi
dobitnike priznanj za najboljše
športnike, športnice in športne
delavce občine Domžale, ki
so jih podelili na slavnostni
prireditvi z naslovom Športnik
leta 2017 ali Zaljubljeni v šport
v organizaciji Zavoda za šport
in rekreacijo Domžale. Seveda
smo trenutno še posebej ponosni na peterico naših športnikov, Jerneja Damjana, Tilna
Bartola, Klemena Bauerja,
Manco Slabanja in Mitjo Drinovca, ki zastopajo našo državo
na zimskih olimpijskih igrah v
Pjongčangu.

Špela Trškan,
odgovorna urednica

slamnik@kd- dom zale. si

Slavnostna akademija
ob slovenskem kulturnem
prazniku
V Kulturnem domu Franca Bernika Domžale je na predvečer slovenskega kulturnega praznika
potekala slavnostna akademija, na kateri je bila letos slavnostna govornica Andreja Pogačnik
Jarc, predsednica sveta zavoda KD Franca Bernika Domžale, sicer pa občinska svetnica, nekdanja
podžupanja in ravnateljica OŠ Rodica.

S

lavnostna govornica je znana kot zagovornica kulture, še posebej aktivno se
je angažirala na področju
ohranjanja kulturne dediščine in
slamnikarstva. Sodelovala je pri izvedbi projekta Sprehod med tovarnami slamnikov, prenovi podstrešja
Menačenkove domačije, odkupu Kofutnikove domačije ter izdaji mladinske knjige o hroščku Simonu.
Veliko pozornosti je posvetila kulturni vzgoji med mladimi, ki predstavlja temelj za razgledane odrasle
ustvarjalce in ljubitelje kulture ter
prvi korak k vseživljenjski ljubezni
do umetnosti in kulture. Slavnostne
akademije so se udeležili tudi župan
Toni Dragar, podžupanja mag. Re-

nata Kosec, častni občani, nekatere
občinske svetnice in svetniki, predstavniki kulturnih in drugih organizacij ter občanke in občani, ki so si
na predvečer kulturnega praznika
zaželeli kulturne hrane.
V kulturnem programu, poimenovanem Mladi verzi na klavirjih malega
človeka, so letos pripravili multimedijski dogodek s prepletom glasbe,
poezije in videa, ki ga je režiral Jure
Matičič. Nastopil je Slovenski citrarski
kvartet, ki ga sestavljajo Peter Napret,
Anita Veršec, Janja Brlec in Tomaž
Plahutnik, za recitacije in pevske
vložke pa sta poskrbela igralka Ana
Urbanc in igralec Luka Cimprič.
Miha Ulčar
Foto: Iztok Dimc

Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost
(govor slavnostne govornice Andreje Pogačnik Jarc na slavnostni akademiji v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale)
Spoštovane gospe, cenjeni gospodje,
gospod župan, gospa podžupanja, lepo
pozdravljeni. Zelo sem počaščena, da
vas smem nagovoriti pred slovenskim
kulturnim praznikom.
Slovenci praznujemo svoj, v Evropi
edinstven, praznik kulture, posvečen
spominu na velikega poeta Franceta
Prešerna, ki je popeljal Slovence na pot
omikanih narodov, ki zmorejo ustvarjati vrhunsko literaturo v lastnem jeziku. Vrednota, ki je marsikateri številčnejši narod nima. Se tega privilegija
dovolj zavedamo? Svoj jezik dovolj
cenimo? Komajda. Učitelji, lektorji pa
inštruktorji govorcev in mnogi drugi
večinoma vsaj v teoriji. V praksi pa vse
prevečkrat slišimo: »sta dosegle dobre
rezultate in podobno«. Tudi na javni
televiziji in v šolah, da o zasebnih radijskih programih in komercialnih TV
postajah ne izgubljam besed. Sama
prav v slovenščini vidim vrednoto in
lepoto domoljubja in nacionalne zavesti. Kaj je pomembnejše in se zasidra
v otroško zavest: zapovedano petje
himne ob zaključku šolskega leta ali
dosledna skrb za lepo in pravilno govorjeno slovensko besedo v celotnem
procesu vzgoje in izobraževanja? V
posebnem predalčku svojega spomina
hranim zapis mojega učitelja v 3. razredu osnovne šole, ki mi je v spominsko
knjigo poleg ornamenta z značilnim
slovenskim motivom nageljčka zapisal: »Domovina je ena, njej posvetiti
sebe vsega, pomeni živeti polno življenje.« Vesela sem bila lepe risbe, učitelj
je bil namreč imeniten risar, zapisanega sporočila, pa takrat, desetletna,
nisem prav dobro razumela. Pozneje, z
dodanimi leti, znanjem, izkušnjami pa
je sporočilo pridobilo na pomenu. Šolske priložnosti, ravnanja staršev, domačega okolja in radovednost, odkrivati neznano, so odprli vrata spoznanjem o tem, kakšen pomen domovina
ima. Spominske knjige, poseben način
tkanja socialne mreže, je danes zamenjal facebook, učni načrti izpuščajo ali
pa trenutni šolski oblasti prilagajajo

učne in vzgojne cilje umetniških predmetov. Pa prav kulturna vzgoja vzpostavlja dimenzije, pomembne za oblikovanje identitetnega odnosa, lahko
bi rekli intimnega, čustvenega odnosa
med posameznikom in skupnostjo.
Družbena preobrazba po meri neoliberalcev je prisegala na tržno ekonomijo,
na hiperprodukcijo in potrošništvo, na
obilje materialnih dobrin, ki pa niso
vsem enako dostopne. Socializacija
današnjih otrok teče v smeri narcistične socializacije. Otrok, ki raste v
družini, kjer ni avtoritete, kjer mu je
vse dopuščeno, ne razume in ne doume, da obstajajo socialna pravila, ki
so pomembnejša od njegovega ugodja.
Ko tak otrok odraste, ostane ugodje
njegov najvišji kriterij v življenju. In
tak egoistični državljan je idealen potrošnik. Družba mu je potrebna, v njej
sodeluje le, dokler ima od nje koristi.
Spoštovane in spoštovani!
Posebno ljubo mi je, da je letošnji
Prešernov nagrajenec za življenjsko
delo mojster zvenečih besed Boris. A.
Novak. Njegov epos (tako so ga poimenovali kolegi na Filozofski fakulteti)
Vrata nepovrata, posebej izpostavljen
v obrazložitvi nagrade, ki jo prav zdaj
prejema, je prvi slovenski ep, ki ga je
pesnik pisal več kot dvajset let in obsega prek 2300 strani, je veličastna pesniška novost.
Kako tudi tako zahtevno umetnino
približati ljudem, zlasti mladim, vesta
profesor Igor Saksida in reper Rok Terkaj, ki sta s projektom Kla kla klasika na
drzen način združila slovensko klasično poezijo in moderne hip hop ritme z
željo, da bi mladim približala klasiko in
da bi razumeli sodobnost tematike pesmi, ki so jih poeti pisali v preteklosti.
Njihova sporočila so še vedno aktualna, če jim le znamo prisluhniti in v njih
najti vzporednice s sodobnim svetom. V
tem prepletu zlahka opazimo, da se je
čas spremenil, občutja pa ostajajo zelo
podobna. Avtorja Kla kla klasike navdušujeta mlade in njihove mentorje branja
po vsej Sloveniji s svojimi nastopi, z

Rapoezijo mladim po srcu netita iskre
ljubezni do tradicionalne poezije in hip
hopa.
Zato ni naključje, da sta bila izbrana za ambasadorja Leta evropske kulturne dediščine. Evropski parlament je
letošnje leto razglasil za Evropsko leto
kulturne dediščine. Kulturna dediščina
je del nas, del okolja in družbe, v kateri
živimo. Obdaja nas povsod: v domovih,
stavbah naših mest in vasi, bogata bera
dediščine nas vabi v knjižnice, muzeje,
galerije pa vse do arheoloških najdišč.
Dediščina pa niso le najdbe, dolgočasni
zidovi in zaprašena umetnost, temveč
njen vonj veje iz tradicionalnih veščin,
obrti in druge nesnovne dediščine, iz
zgodb in pesmi naših babic, iz tradicionalnih jedi.
V naši občini je nekaj kulturnih in
vzgojno izobraževalnih institucij že v
preteklih letih sodelovalo v vseslovenskem projektu Dnevi evropske kulturne
dediščine, ki poteka vsako jesen. Morda
je tudi komu med vami ostal v spominu
množično obiskan pohod po domžalskih graščinah od Krumperka do Črnela, ko so nam na ta dan njihovi lastniki
prijazno odprli vrata in omogočili ogled
tega, kar je še ostalo, in predstavili zamisli o obnovi. Zadnja leta se aktivnostim pridružujeta le Knjižnica Domžale
in Kulturni dom Franca Bernika s Slamnikarskim muzejem in Menačenkovo
domačijo, zato naj bi prihajajoče leto
izpostavilo kulturno dediščino kot osrednjo komponento kulturne identitete,
kulturne razvitosti in medkulturnega
dialoga. Okrepilo bo zavedanje o naši
skupni kulturni dediščini, o vrednotah,
ki jih predstavlja dediščina, o njenem
družbenem in razvojnem potencialu
ter o pravicah in dolžnostih, povezanih
z dediščino. Kulturna dediščina nam
pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo prihodnost. To se odraža tudi
v sloganu za leto: Naša dediščina: kjer
preteklost sreča prihodnost. Temeljni
poudarki leta kulturne dediščine bodo
odgovorili na vprašanja: kaj pomeni
kulturna dediščina za širšo družbo,

kakšen je njen prispevek h gospodarstvu, pomen dolgoročnega varstva kulturne dediščine in njeno ohranjanje za
prihodnje rodove. Kulturna dediščina
pripada nam vsem. Ali smo nanjo ponosni in kako jo cenimo, pa je vprašanje. Zato osveščanje o njenem pomenu
in vrednosti mora v čim večji meri med
najmlajše, v vrtce in šole, ki naj odkrivajo najdragocenejše zaklade in tradicije,
nekoliko starejši pa naj kulturno dediščino oživljajo.
Na kateri stopnički vzpenjanja med
okolji, prepoznavnimi po negovanju
kulturne dediščine, smo v Domžalah?
V zadnjem poldrugem desetletju se
kažejo pomembni napredki: oživitev
Menačenkove domačije, ki dnevno
sprejema obiskovalce na ogled stalnih
razstav o kmečko-obrtniški družini Ahčin ter kiparju Francu Ahčinu, najmanj
enkrat mesečno pa še posebne razstave
in ustvarjalne delavnice; odprtje Slamnikarskega muzeja s stalno razstavo
300 let slamnikarstva na Slovenskem in
spremljevalnimi programi, Srečanji pod
slamniki in vodenimi ogledi domžalske
slamnikarske dediščine. V obeh hišah
nenehno vre od želje po novih pristopih
v maniri sodobnih tehničnih in informacijskih rešitev.
Mnoge uresničene ideje in rešitve so
odgovor na tezo, da kulturna dediščina
pripada vsem. Izoblikovale so se v delu
tako imenovanih študijskih krožkov,
skupin občanov, ki dediščino cenijo, ki
so zbiratelji dediščinskih predmetov ali
pa poznavalci žive kulturne dediščine.
Pod strokovnim vodstvom in mentorstvom etnologov se je tako oblikovala
slamnikarska zbirka za razstavo 300 let
slamnikarstva na Slovenskem, ki je na
ogled v Slamnikarskem muzeju.
Nedavno je svoj izdelek Kofutnikova domačija kot ekomuzej dokončala
podobno sestavljena delovna skupina.
Dokument bo podlaga za interpretacijo
vsebin v Kofutnikovi domačiji, objektu
s statusom registrirane kulturne dediščine, z namenom, da se domačija
ohrani. Hiša je zadnji, komaj še ohra-
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njen primerek deloma lesene deloma
zidane tako imenovane stegnjene domačije. Stoji v Srednjih Jaršah, žal pa
je neposredna okolica danes pozidana.
Učenci OŠ Rodica so se s staro hišo
srečevali na poti v šolo in ni bilo treba
veliko spodbud, da so se zanjo, za njeno
zgodovino in usodo njenih prebivalcev
začeli podrobneje zanimati. V nekaj več
kot desetih letih proučevanja je nastalo
šest, s priznanji na državni ravni nagrajenih raziskovalnih nalog, ki vključujejo
različne vidike življenja na Kofutnikovi
domačiji. Življenjske zgodbe Kofutnikovih je mogoče uporabiti kot interpretacijo načina življenja kmečko-delavske
družine na robu Domžal v prvi polovici
20. stoletja. Seveda brez predanih učiteljic, ki so jih spodbujale in usmerjale, to
ne bi bilo mogoče.
Prav predšolsko in osnovnošolsko
okolje je tisto, kjer otrok dobi prve,
osnovne in verodostojne informacije o
okolju, v katerem biva, njegovih značilnostih, posebnostih, njegovi zgodovini
in tradiciji in učitelj – vzgojitelj zbudi
interes in zanimanje.
Ne dolgo tega sem bila priča razpravi o vzgojni funkciji šole. Govorci so
imeli diametralno nasprotne poglede
na to, kakšno je stanje v šoli. Nekateri
so trdili, da je v razsulu, da je razpadel
sistem vrednot, da nič ne funkcionira.
Spet drugi, mednje spadam tudi sama,
vidimo stvari res povsem drugače. Ko
grem v šolo kot nekdanja ravnateljica
ali pa iskat svoje vnuke, ugotavljam,
da vse vrvi, brsti, kipi in se razvija.
Šolski prostori so lepi, sodobni, učen-

ci in učitelji prijazni, sodelovalni.
Učenci dosegajo dobre, da ne rečem
odlične uspehe, dosežki nacionalnega preverjanja devetošolcev prav vseh
naših šol so že nekaj let nad državnim
poprečjem, več kot polovica šol se ponaša z nazivom najbolj kulturne šole
posameznega leta. Ta naziv je pojmovati širše, od odnosa do narave, skrbi
za čisto vodo, ravnanja z odpadki, do
občečloveških vrednot, kot so medsebojno spoštovanje, etika, morala, solidarnost, sočutje.
Žal se je odnos družbe do šole in učiteljev zelo spremenil. Učitelju ne verjamejo več na besedo. Marsikdo misli, da
se na šolo odlično spozna, samo zato,
ker je nekoč sam hodil vanjo, pa čeprav
pred dvajsetimi ali tridesetimi leti. Nezaupanje v učiteljevo delo vnaša tudi
vse večja kaotičnost devetletke, ki nikoli ni doživela resne evalvacije, vanjo
pa so tako leve kot desne vlade vnašale
nove vsebine in programe.
Učitelji verjamejo, da je vzgoja čas,
ki ga vzgojitelj preživi z otrokom. Če z
njim naveže pristen stik in če ga otrok
vzljubi, dobi identifikacijski model, s
katerim se razvija in ga sprejema. So
pa ti procesi dolgotrajni, tečejo pretežen del odraščanja. Z vso močjo je v
naše šole vstopilo tudi pravo in učitelje iz domiselnih ustvarjalcev pouka
spreminja v pasivne zapisnikarje in
birokrate. Na enem od svojih iskrivih
predavanj za učitelje je dr. Miro Cerar,
preden je vstopil v politiko, na vprašanje, kako s pravom v šolah, odgovoril:
»Prava mora biti ravno prav. Preveč

predpisanih in normiranih okvirov zavira ustvarjalnost in inovativnost, premalo pa vodi v kaotičnost.«
Mislim, da je moč našega prostora in
ljudi v njem v njegovem izvirnem načinu delovanja, v sposobnosti prilagajanja, v spoštovanju do naravnih tokov
in izvornih sporočil. Naše ožje okolje
je zdravo, nimamo zveze s tajkunskimi
zgodbami in škandali, ampak delamo
dobro v svojo korist in korist okolice.
Pravimo mu prostor zadovoljnih ljudi,
zadovoljni ljudje pa lahko delajo čudeže. Pa tudi če jih ne, je njihovo življenje
veliko bolj prijetno.
K temu spodbudnemu okolju je v
dvajsetih letih svojega delovanja pomembno prispeval tudi Kulturni dom
Franca Bernika. Na včerajšnji dan
pred natanko dvajsetimi leti, 6. februarja 1998, je potekalo slovesno odprtje obnovljenega kulturnega doma, s
katerim smo dobili ustrezne pogoje
za prireditveno kulturno dejavnost,
z ustanovljenim javnim zavodom pa
strokovno institucijo, ki skrbi za bogastvo kulturnih dobrin. Na današnji
dan pred desetimi leti pa je slavnostni
govornik na proslavi ob kulturnem
prazniku, tedanji direktor Kulturnega
doma Franca Bernika gospod Milan
Marinič, pomen obeh takole predstavil: »Ta dvorana je pred 10 leti postala
prva dvorana tega mesta po 2. svetovni
vojni kot primerna dvorana za javne
kulturne prireditve in javni zavod kot
prva javna institucija, ustanovljena za
organizacijo kulturnih prireditev.«
V dvajsetletnem delovanju je Kul-

turni dom Franca Bernika širil krila. Z
novimi in novimi vsebinami, projekti in
programi, dvorana se je postarala, postala pretesna in ne zmore sprejeti vseh
in vsega, kar bi želeli. Gledališki, glasbeno scenski in koncertni dejavnosti se
je pridružil film, tudi z izbranim abonmajskim programom. Galerija v sicer
neprimernih pogojih ponuja razstave
izbranih umetnikov in se z delavnicami
za otroke trudi likovno umetnost približati najmlajšim obiskovalcem. Slamnikarski muzej s svojo zbirko in Srečanji
pod slamniki vse bolj postaja prostor
druženja in spoznavanja vseh, ki imajo
odnos do preteklosti in dejavnosti, povezanih s tradicijo slamnikarstva, rokodelstva in obrtništva.
V Menačenkovi domačiji lahko spoznavamo način življenja v za naše okolje značilni obrtniško kmečki družini,
vsebinsko močno povezani z zgodovino
domačega mesta. Prav vedenja o življenju v preteklem stoletju na robu mesta
želijo širiti z uresničitvijo projekta Kofutnikove domačije.
Skrb za izbiro programov za raznoliko občinstvo je nagrajena s številnimi obiskovalci, število dogodkov pa
raste iz sezone v sezono. V podkrepitev izrečenega naj citiram igralko,
dramaturginjo in pisateljico Drago
Potočnjak, ki je ob priložnosti dejala:
»Dom Franca Bernika je eden najbolje
opremljenih in programsko najboljših
kulturnih domov v Sloveniji. A verjetno
je bil tudi odnos do kulture v občini
Domžale dolga leta veliko resnejši kot
marsikje drugje v državi.«

Ob tem ne smemo pozabiti na tako
imenovane nevladne organizacije, na
številna društva, ljubiteljsko kulturo,
ki mnogokrat dosega profesionalno
kakovost. Ob tem se srečujemo s podobnimi problemi in težavami kot na
kulturnem ministrstvu v vseslovenskem kulturnem prostoru. Sredstev,
razdeljenih na razpisih za kulturno
dejavnost, za delovanje društev, za
obnovo kulturnih domov, za kulturno
dediščino, je vedno premalo. Kriteriji
za njihovo razdeljevanje pa so potrebni revizije in popravkov.
Spoštovani!
Ob tem velja poudariti, da vsi, ki se
ukvarjamo s kulturo, ne le profesionalno, tudi ljubiteljsko ali le kot obiskovalci prireditev, poslušalci in gledalci, ne
bomo pozabili na vrednostne kriterije
in ne podlegli populističnim usmeritvam, plehkosti in kiču, s katerimi nas
bombardirajo mediji. Posebna pozornost, ki jo v profesionalni in ljubiteljski
kulturi posvečajo najmlajšim, je dobra
popotnica, da bodo kot odrasli vzpostavili pozitiven, ljubeč odnos do umetnosti, ki ga nujno potrebujemo za njeno
razumevanje.
Naj vam kot popotnico za lep večer
in prijeten jutrišnji praznični dan povem verz Svetlane Makarovič z njenega nedavnega božajočega večera v tej
dvorani:
»Nekoč so ljudje še verjeli,
da praprot ob kresu vzcveti,
kdor praprotni cvet bi utrgal,
osrečil bi z njim vse ljudi.«

Letošnje pustovanje na Viru je postreglo s kar nekaj novostmi
Pustna sekcija Striček z Vira je za letošnje pustovanje pripravila kar nekaj novosti s še bolj pestrim programom kot prejšnja leta.
Letos je bilo za pusta veselja in zabave
več kot dovolj in to za vse generacije.
Tudi letos je veljalo geslo: »Kdor ni za
pusta, naj se odseli vse do avgusta!«
Poleg tradicionalnega prevzema občinske oblasti in postavitve Strička, ki je
oznanil začetek letošnjega pustovanja
in programa v pustni deželi Vir, je bila
letošnja novost ta, da so v okviru pustnih prireditev obeležili kulturni praznik, saj je v velikem ogrevanem šotoru
potekal nepozabni dogodek, ki je oživel
spomin na našega največjega pesnika
Franceta Prešerna. Na prireditvi je pote-

Na kulturni dan je Vir obiskal France Prešeren s svojo muzo Julijo (Foto: Karin Božič)

Največji evropski Queen Tribute Band je poskrbel, da so obiskovalci v živo podoživeli vso
veličino legendarne skupine Queen. (Foto: Matjaž Sedušak)

Tudi letos so sodelujoče maske na karnevalu pritegnile pozornost s svojo izvirnostjo,
zabavnostjo in tematsko obarvanostjo. (Foto: Karin Božič)

kal sejem domače in umetnostne obrti,
na odru pa so se predstavila domača
kulturna društva, pevski zbori, glasbena šola, recitacije Prešernovih pesmi in
tradicionalni plesi folklornih skupin. Za
piko na »i« so na prešernem otroškem
rajanju poskrbeli Čuki. Otroci so lahko
uživali v različnih delavnicah in si s pomočjo animatorjev sami izdelali masko
za sobotno otroško rajanje. Prav tako so
se lahko predstavili v vlogi novinarja ali
voditelja na radiu Hit. Ker je prireditev
potekala tik pred pustom, so organizirali tudi sejem izmenjave pustne opreme
in kostumov, kar je bila več kot odlična
priložnost za vse, ki so imeli doma pustne kostume in so jih želeli zamenjati
ali podariti. Prireditve se je udeležil tudi
France Prešeren, ki je s seboj pripeljal
svojo muzo Primičevo Julijo.
Letošnja novost je bila tudi ta, da
sta potekala kar dva pustna žura. Poleg velikega sobotnega rajanja, ki velja za največje pustno rajanje na sončni strani Alp, letos sta za žur poskrbeli skupini Harmonk’N’Roll in Pop Design, je na dan prej potekal mega glasbeni spektakel za oči in pravi balzam za
ušesa, ki so ga organizatorji poimenovali ZaROCKANI Vir. Nastopil je največji
evropski Queen Tribute Band, ki je po
odzivu obiskovalcev navdušil na polno,
saj so člani tega benda pripravili nepozaben show. Poleg odlične glasbene izvedbe in energije je bend krasila garderoba, identična tisti, ki so jo nosili člani originalne zasedbe. Kitarist je kitaro
igral s kovancem, enako kot Brian May.
Ker ima pevec enako barvo glasu kot
Freddy Mercury, je marsikdo mislil, da
je na odru on … Skratka, bil je nepozaben koncert, na katerem so obiskovalci
v živo podoživeli vso veličino legendarne skupine Queen in obudili enega največjih svetovnih pevcev Freddyja Mercuryja. Show Must Go On, We Are the
Championis, I Want to Break Free, Radio Ga Ga, We Will Rock You, Bohemian
Rhapsody … so samo nekateri od legendarnih hitov, ki so jih lahko obiskovalci
slišali v živo.
Seveda ni pustne nedelje brez tradicionalnega karnevala na Viru, ki se je
letos pričel sekundo pozneje kot lani, in
sicer točno ob 14. uri in 28 sekund. Na
karnevalu je letos sodelovalo 29 doma-

čih in gostujočih skupinskih mask, ki so
pritegnile pozornost s svojo izvirnostjo,
zabavnostjo in tematsko obarvanostjo.
Domišljija, ki je pozna meja, je prišla na
plan tudi za letošnji pust. Po karnevalu je v velikem prireditvenem šotoru potekal še nedeljski pustni žur s TV Golica. Na Golica odru sta obiskovalce zabavala ansambel Zaka pa ne in ansambel
Murni. Pustna zabava je bila s tem zagotovljena. Kot je že običaj, so na karnevalu izbirali najbolj izvirne, zabavne, ino-

vativne, igrane in kreativne maske. Pustovanje se je po tradiciji zaključilo s celodnevnim žalovanjem in večernim sežigom pusta na pustni torek.
Na koncu moramo pohvaliti organizatorje letošnjega dogajanja v pustni
deželi Vir, ki so se zelo potrudili, da se
je spet nekaj dni živelo s pustom ter seveda, da se je dogajalo na polno in da
so na svoj račun prišli prav vsi – od najmlajših pa do najstarejših.
Miha Ulčar

IGRA V TREH DEJANJIH ZA STARO IN MLADO
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Otroško pustno rajanje v Češminovem parku in otroška
pustna povorka
Letošnje otroško pustovanje je bilo resnično unikatno in nepozabno.

Teden dni med
gorami in nebom
Takoj po koncu zimskih
olimpijskih iger se svojevrstna
olimpijada navdihujočih in dih
jemajočih zgodb iz gora začne
na 12. festivalu gorniškega filma, ki ga vsako leto s ponosom
podpre tudi Občina Domžale.
Društvo za gorniško kulturo s
Silvom Karom na čelu nas tako
vsako leto popelje v visokogorski svet pod nebom, kjer
nas izjemni prizori preprosto
prevzamejo ter nas preslikajo v nedotaknjen in popoln
svet alpinizma in plezanja. V
naslednjem tednu, med 26.
februarjem in 4. marcem 2018,
bo v Domžalah, Ljubljani, Celju
in Mojstrani na ogled kar 35
filmov o alpinizmu, plezanju,
avanturah, gorski naravi in
kulturi, številnih že nagrajenih
na tovrstnih festivalih po svetu.
Kaj je v tem gorskem svetu
tako močnega, da privabi
mnoge alpiniste z vsega sveta,
kakšni so njihovi cilji in zakaj
tvegajo svoja življenja za tovrstne podvige, so vprašanja,
ki se mi porajajo vsakokrat, ko
navežem stik z ljubiteljem alpinizma ali ko gledam gorniške
filme.
Nejc Zaplotnik, eden od
najbolj karizmatičnih osebnosti slovenskega alpinizma, je
v svoji knjigi Pot daljnega leta
1981 ponudil mnogo odgovorov
na moja vprašanja. Gore so
bile preprosto njegov dom, v
njih se je počutil varnega, le
tam je občutil, da je gospodar
položaja. V dolini so ga vodili
trenutki, kakor so pač prihajali
in odhajali, početi je moral
stvari, ki so jih ljudje zahtevali
in pričakovali, gore pa so bile
za Nejca brezmejne, kakor so
bile brezmejne njegove sanje.
Zanj so gore pod nebom predstavljale svobodo v najpopolnejšem pomenu besede. Gore
so mu dajale tisto, kar smo ljudje v mestih že davno izgubili,
postal je del narave, v katero
je zahajal. Čutil je, da ga gore
enostavno kličejo. Zvezdnato nebo pod gorami mu je
pripovedovalo o neskončnosti
narave in o človekovi nebogljenosti. In še in še.
Doživete besede Nejca
Zaplotnika me vedno znova
prepričajo in presunejo, tako
kot nas bodo navdušili tudi
letošnji filmi, predavanja in
zgodbe na bližajočem Festivalu gorniškega filma. Vabljeni
torej tudi vi na potep v gore
in ogled navdihujočih zgodb
posameznikov, ki premikajo
meje v plezanju in alpinizmu,
skrivnostnih gorskih kultur in
ogroženih živalskih vrst, veličastnih podob gora, dih jemajočih pustolovščin in močnih
naravovarstvenih sporočil iz
zakladnice gorskega sveta.
Toni Dragar, župan

Začeli smo s tradicionalnim rajanjem v Češminovem parku, kjer so se
zbrale raznovrstne male maškarce in
domžalske maskote. Prava atrakcija,
letošnja novost, je bila prva otroška
pustna povorka, ki je potekala iz Češminovega parka ob Kamniški Bistrici do Vira.
Vsako leto se na pustno soboto
otroci zberejo v Češminovem parku,
kjer Občina Domžale organizira otroško pustovanje. Male maškarce sta si
prišla pogledat tudi župan Toni Dragar in podžupanja mag. Renata Kosec. Letos so naše najmlajše zabavali plesalci Plesne šole Miki in ekipa
mali BU-ja, hrošček Simon in druge
domžalske maskote.
Ker podpiramo lokalno, so bili
krofi, ki so jih prejeli vsi otroci, letos
domžalski. Ocvrla jih je gospa Ivanka Brodar.
Po slabi uri programa so v park
prišli kurenti, ki so še dodatno popestrili dogajanje s svojimi glasnimi
zvonci. Malce čez 14. uro se je začela
otroška pustna povorka – dolga kolona maškar s hroščkom Simonom na
čelu se je odpravila iz Češminovega
parka, nadaljevala ob Kamniški Bistrici pa vse do Vira, kjer je Pustna
sekcija Striček z Vira organizirala nadaljevanje rajanja.
Najprej je potekal otroški Živ Žav
s Piko Nogavičko in gusarjem Valom,
nato pa družinsko rajanje z Manco Špik. Glede na odlično udeležbo
v otroški povorki smo prepričani, da
bo organizirana tudi naslednje leto.
Najlepša hvala vsem malim maškarcam, ki so rajale z nami.
Urad župana
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1. Otroška pustna povorka ob Kamniški Bistrici. Foto: Karin Božič
2. Župan Toni Dragar, podžupanja mag. Renata Kosec, vodja TIC Domžale Mira Bečan, ter ministrice in minister
iz Pustne sekcije Striček z Vira
3. Maškare so napolnile Češminov park. Foto: Karin Božič

»V spomin na čase, ko se ni
nikomur mudilo«
Protagonist zlate dobe slovenskega alpinizma Silvo Karo,
je knjigo Alpinist prvič javno predstavil 25. januarja v
Trstu.

V četrtek, 1. februarja, je svojo avto
biografijo predal županu Občine
Domžale Toniju Dragarju, zvestemu
podporniku Festivala gorniškega
filma. Delo je po pripovedovanju
avtorja nastajalo sedem let, branje
je po prvih vtisih bralcev izredno
zanimivo, ne manjka pa tudi nekaj
sočnih zgodbic. Za posvetilo je Silvo
Karo županu zapisal: »Toni, naj ti bo
ta knjiga v spomin na čase, ko se ni
nikomur mudilo.«
Alpinist– težko pričakovana avtobiografija junaka modernega alpinizma, ki ga je klic gora s kmečkega
podeželja popeljal do brutalnih pa-

tagonskih viharjev, prostranih višav
Himalaje, ožarjenih dimnikov karakorumskega granita, grenlandskega obzorja, indijskega monsuna, yosemitskih navpičnih zidov in prelepih Julijskih Alp. Njegovo alpinistično kariero so najbolj zaznamovale
velike stene Fitz Royja, Cerro Torreja, Torre Eggerja in Bhagirathija ter
predanost, drznost, gorečnost in iskreno prijateljstvo, ki so rodili navezo treh mušketirjev – Silva Kara,
Frančka Kneza in Janeza Jegliča - Johana.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek
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25. seja Občinskega sveta Občine Domžale
V četrtek, 15. februarja 2018, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 25. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.
Po ugotovljeni navzočnosti so člani
Občinskega sveta sprejeli zapisnik 24.
seje z dne, 14. decembra 2017, in naslednji dnevni red:
1. Volitve in imenovanja
–Imenovanje
–
novega člana Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale
–Imenovanje
–
novega predstavnika
Občine Domžale v Svet Vrtca Urša
–Soglasje
–
k imenovanju direktorja
Javnega zavoda Center za mlade
Domžale
2. Seznanitev s Programom dela in
finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2018

načrta za območje VII/1 »Ob obvoznici Vir« - skrajšani postopek
6. Obravnava in sprejem Letnega programa športa Občine Domžale za
leto 2018
7. Obravnava in sprejem Odloka o dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih – skrajšani postopek
8. Vprašanja, pobude in predlogi
1. Volitve in imenovanja
• Občinski svet Občine Domžale je za
novo članico Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu v občini
Domžale imenoval Barbaro Lončar.
• Občinski svet Občine Domžale je

nančnim načrtom Nadzornega odbora za leto 2018.
3. Soglasje občinskega sveta k začetku postopka javnega naročanja
za rekonstrukcijo Smetarske ceste
v Dobu (npr 13003)
Občinski svet Občine Domžale je sprejel soglasje, da Občina Domžale lahko
začne s postopki javnega naročanja za
rekonstrukcijo Smetarske ceste v Dobu.
Občinski svet je zahteval, da se ob
prvem rebalansu proračuna občine
Domžale za leto 2018 spremeni Načrt
razvojnih programov za leto 2018–
2021 in investicija predvidi v izvedbo
za leto 2018 pod NRP 13003.
4. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VII/1 »Ob
obvoznici Vir« - druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje V11/1
»Ob obvoznici Vir«.

Robert Pečnik (SMC) je dal pobudo za brezžično omrežje v Zdravstvenem domu Domžale.

3. Soglasje občinskega sveta k začetku postopka javnega naročanja za
rekonstrukcijo Smetarske ceste v
Dobu (npr 13003)
4. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VII/1 »Ob
obvoznici Vir« - druga obravnava
5. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka
za območje občinskega podrobnega

za novo predstavnico Občine Domžale v Svetu Vrtca Urša imenoval
Martino Grašič.
• Občinski svet Občine Domžale je
sprejel soglasje, da se za direktorico Javnega zavoda Center za mlade
Domžale imenuje Tinkara Koleša,
za mandatno obdobje štirih let.
2. Seznanitev s Programom dela in
finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2018
Občinski svet Občine Domžale se
je seznanil s Programom dela in fi-

5. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka
za območje občinskega podrobnega
načrta za območje VII/1 »Ob obvoznici Vir« - skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V11/1 »ob obvoznici Vir«.
6. Obravnava in sprejem Letnega
programa športa Občine Domžale
za leto 2018

Vse najboljše, Vrtec Domžale!
Mineva 70 let, odkar so leta 1948 prvi malčki našli varstvo v vrtcu na Savski cesti v Domžalah.
Danes v 47 oddelkih in 8 dislociranih
enotah (Cicidom, Gaj, Mlinček, Kekec,
Krtek, Ostržek, Palček in Racman) vsakodnevno varstvo najde kar 875 otrok.
To je kraj, kjer otroci stkejo prva prijateljstva, se urijo socialne in druge veščine, pridobivajo različna znanja iz vseh
kurikularnih področij ter se na koncu
pripravijo na veliki korak – vstop v šolo.
V tem prazničnem letu so za otroke pripravili poseben program, ki traja
vse od januarja pa do oktobra 2018. V
prvem letošnjem mesecu so se vsi otroci pridno učili himno Vrtca Domžale. V
februarju je vse enote obiskal naš hrošček Simon. Spremljal je namreč mla-

Vrtec Domžale, enota Mlinček.

dinsko pisateljico Nino Mav Hrovat, ki
je tudi pomočnica ravnateljice Vrtca
Domžale. Gospa Mav Hrovat je avtorica knjige Hrošček Simon širi zadovoljstvo, ki jo je lani izdala Občina Domžale v sodelovanju z založbo Miš. Hrošček
je v vrtce resnično prinesel pravo zadovoljstvo, saj je skupaj z otroci zapel in
zaplesal hroščkovo pesmico.
»Pleši z mano in zapoj,
Simon sem, prijatelj tvoj.
Bodi srečen, se nasmej,
mesto z mano si oglej.«
Na ta posebni obisk v sklopu praznovanja 70-letnice je skupaj z ravnateljico Vrtca Domžale Jano Julijano Pir-

man prišla tudi podžupanja mag. Renata Kosec, ki je obiskala otroke v enoti Kekec, Mlinček in Krtek. S praznovanjem po vrtcih pa že nadaljujejo – v
marcu se bodo vrtčevske enote in skupine obiskale med seboj, v aprilu sledi dan odprtih vrat, posebno praznično
popoldne za otroke in starše, slavnostno kosilo… vse do oktobra, ko bodo v
Knjižnici Domžale razstavili likovne izdelke. Otroci si bodo v spomin tudi potiskali majice in nadeli praznične kape
s ščitkom. Dragi Vrtec Domžale, vse
najlepše in najboljše!

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Karin Božič

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni program športa občine Domžale za leto 2018.
7. Obravnava in sprejem Odloka o
dopolnitvah Odloka o krajevnih
skupnostih – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel amandma k Odloku o dopolnitvah
Odloka o krajevnih skupnostih k členu 15a: »Za volitve članov sveta krajevnih skupnosti se območje posamezne krajevne skupnosti določi kot ena
volilna enota.«
Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Odlok o dopolnitvah Odloka o
krajevnih skupnostih.

8. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak (SDS),
Robert Pečnik (SMC), Roman Lenassi
(NSi), Marija Doroteja Grmek (SDS) in
Metod Marčun (Lista za Domžale).
Vse pobude, predloge in vprašanja
lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav
tako lahko na občinski spletni strani
poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek
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ODPRAVA, KI JE VZELA NAJVEČ ČASA
SILVO KARO, ALPINIST

Svojo bogato alpinistično športno kariero je Silvo Karo nadgradil s kulturo, filmom in Festivalom gorniškega filma, ki bo letos
potekal že dvanajstič zapored, festival pa v dolino prinaša gore na velikem platnu.
Miha Ulčar
Foto: Iztok Dimc

S

ilvo Karo. Ime, ki pri večini
resnih plezalcev po vsem
svetu vzbudi tiho strahospoštovanje. Kako lahko običajen človek prepleza takšne stvari?
Bhagirathi III – zahodna stena, Fitz
Roy – Hudičeva zajeda, tako Peklenska direttissima kot južna stena Cerro
Torreja spadata med najnevarnejše in
najzahtevnejše vzpone na svetu. Tudi
po več kot treh desetletjih so te smeri
še vedno neponovljene.
Od leta 1977 do danes je opravil
okoli 2000 plezalnih vzponov (od tega
320 prvenstvenih) in se udeležil 27 alpinistično-plezalnih odprav. Njegovo
vrhunsko alpinistično pot so tlakovali
številni vzponi in odprave. Aktivno
je sooblikoval zlata leta slovenskega
alpinizma in s soplezalci začrtal nove
smeri slovenskega alpinizma.
Vse skupaj je Silvo pred kratkim
zaokrožil s knjigo Alpinist, za katero
pravi, da je bila to njegova največja
alpinistična odprava. Gre za težko
pričakovano avtobiografijo junaka
modernega alpinizma. »To ni navadna avtobiografija: to je zgodba o
borcu, ki je z druge strani prinesel nekaj dragocenega. Ljudi, smeh, duhovite podrobnosti in intenzivnost plodnega obdobja v knjigi spoznavamo skozi
življenjsko zgodbo enega najboljših v
zgodovini,« je ob izidu avtobiografije
zapisal alpinist Colin Haley.
Od kje ljubezen do gora in alpinizma?
Ker doma v moji družini ni bil nihče
povezan s hribi, sem se z njimi pobliže
spoznal pri šestnajstih letih, ko je v
Ihan prišel novi župnik Jože Hauptman. Že ob njegovem prihodu, ko smo
se mladi zbrali pred župniščem, sem
v njegovem avtomobilu videl veliko
stvari, ki jih ne bi pripisal župniku.
Med temi stvarmi so bili cepini, dereze,
žoge … Župnik je s svojim prihodom v
kraj prinesel energijo, mladi pa samo
se veliko zbirali pri njem. Z njim smo
se prvič odpravili na Triglav. Spominjam se, da smo odšli po večerni maši,
v zgodnjem jutru pa smo bili na vrhu.
Kaj je lepšega za mladega fanta pri
šestnajstih letih kot biti ob sončnem
vzhodu na vrhu Triglava. Tega lepega
trenutka sem se pozneje velikokrat
spominjal. Za alpinistično šolo pa sem
izvedel leta 1977, ko sem v slaščičarni
Lenček zagledal velik plakat, ki je
vabil v alpinistično šolo. Ker sem bil
radoveden, saj so me gore pritegnile,
sam pa sem hotel še več, sem se vpisal
v alpinistično šolo, kjer sem spoznal
osnove alpinizma ter prehodil pot od
mlajšega do starejšega pripravnika pa
vse do izpita za alpinista. Med alpiniste sem bil sprejet leta 1979. Mislim, da
sem bil v življenju v pravem času na
pravem mestu, saj sem srečal veliko
ljudi, ki so pomembno vplivali name
in na mojo alpinistično pot .
Nekje sem prebral, da ste imeli
srečo, da ste lahko vojaški rok
služili v Bovcu?
Imel sem srečo, da sem vojaški rok
služil v Bovcu, saj sem se začel aktivno ukvarjati s športom. V Bovcu smo
imeli tisti, ki smo se ukvarjali s kakšnim športom in pokazali zanimanje
za šport, možnost za aktivno ukvarjanje s športom. Ker sem povedal, da
se ukvarjam s plezanjem, sem dobil
proste popoldneve in še proste vikende, ki sem jih namenil teku. Z menoj v
vojski je bil Tomaž Križaj iz Kranja, z

Kar je ratalo, je ratalo,
kar ni, pač ni. Kakšne
odprave so bile tudi
neuspešne. Nobena
ni tako pomembna, da
bi umrl tam. Nikoli ne
smeš na silo. Noben hrib
ni toliko vreden, da bi
tvegal svoje življenje.

njim pa sva pretekle dolge razdalje in
se udeleževala tudi številnih maratonov. Pozimi pa smo si nataknili smuči
in se udeleževali različnih maratonov
na tekaških smučeh. Drugo polovico
vojaškega roka sem služil na Pokljuki,
kar je bilo zame še bolj prijetno, saj
sem bil v osrčju hribov, kamor sem
velikokrat zašel, za tek na smučeh pa
je bilo več kot idealno. Ker sem čas v
vojski intenzivno izkoristil za treninge, sem imel po služenju vojaškega
roka zelo veliko kondicije. Se mi je
pa vojaški rok zaradi tega, ker sem si
med igranjem nogometa zlomil nogo
in mojega odhoda v zdravilišče Rimske Toplice sicer podaljšal. Tam sem
si dobro pozdravil nogo in obenem
spoznal še mojega bodočega soplezalca Frančka Kneza, ki je bil takrat že
prava legenda v slovenskem alpinističnem prostoru.
Bili ste med tistimi, ki ste v začetku
osemdesetih začeli prakticirati novo
moderno tehniko plezanja – prosto
plezanje. Kako je prišlo do tega?
Leta 1982 je s strani ameriške planinske organizacije prišlo vabilo
po izmenjavi ameriških in jugoslovanskih alpinistov, in sicer, da bi

oni prišli plezat k nam, mi pa k njim.
Skupaj z Janezom Jegličem, Romanom Cerarjem in Jankom Humarjem
smo se odzvali vabilu in se odpravili
v ZDA na plezanje v granit, ki zahteva drugačno tehniko plezanja kot
apnenec, ki smo ga imeli doma. Ta
izkušnja je pomembno vplivala na
moje nadaljnje plezanje, saj so bili
vsi moji poznejši vzponi v velikih
stenah iz granita. Tisto leto je bilo
na pohodu prosto plezanje, ki se
je pozneje poimenovalo v športno
plezanje, Američani pa so bili v tem
takrat najboljši. Gre za tehniko, ko za
napredovanje ne uporabljaš klinov,
po katerih bi se vlekel gor, ampak so
klini samo za varovanje. Vse si preplezal prosto, vsake toliko časa si le
vpel vrv v varovalni klin. Mesec dni
plezanja v Južni Dakoti, Koloradu in
Wyomingu nam je zelo koristilo pri
naših nadaljnjih odpravah, ravno
tako pa smo tehniko prostega plezanja pospešili tudi doma. Takrat je
bilo moderno, da smo z novo tehniko
preplezali smeri, ki so bile do tedaj
preplezane s tehničnim plezanjem.
Vaše alpinistično kariero so najbolj
zaznamovale velike stene Fitz Royja,
Cerro Torreja, Torre Eggerja in
Bhagirathija ter predanost, drznost,
gorečnost in iskreno prijateljstvo,
ki so rodili navezo treh mušketirjev
– Silva Kara, Frančka Kneza in
Janeza Jegliča - Johana. Začrtali
pa ste tudi nove smeri slovenskega
alpinizma. Kakšne odnose ste imeli
med seboj soplezalci in kakšno je
bilo zaupanje med vami?
Vse skupaj se je začelo zelo hitro po
zaključku mojega služenja vojaškega
roka. Najprej sem plezal skupaj z
Janezom Jegličem, ki je takrat prišel
v alpinistično šolo, nato pa se nama
je pridružil še Franček Knez. Veliko
smo se družili in kot trojna naveza

tudi plezali. Jaz pravim, da iste sorte
ptiči letajo skupaj in mi smo se našli.
Prepričan sem, da se ljudje hitro najdejo skupaj, če imajo iste želje, ista
stremljenja in okolje, kjer so rasli.
Mi smo vse to imeli. Med seboj smo
se dobro razumeli in zaupali drug
drugemu. Težko se je odpravit plezat z nekom, ki ga ne poznaš dobro.
Ko se lotevaš velikih in zahtevnih
stvari, je zelo pomembno, da se z
ekipo zelo dobro poznaš. Dejstvo
je, da je tisti, ki je dober v osnovi, v
zahtevnih situacijah še boljši. Stvari
pri plezanju so resne, ljudje pa na
različne situacije tudi različno reagirajo. Težko si predstavljam, da bi
šel z nekom plezat, ki ga ne poznam
dobro. Leta 1983 smo skupaj odšli
v Patagonijo na Fitz Roy, sledili sta
opravi na Cerro Torre in Torre Egger,
proti koncu osemdesetih z Janezom
Jegličem sama opraviva še z južno
steno Cerro Torreja. V tehničnem
smislu smo nivo plezanja dvignili
višje po lestvici.
Kako je prišlo do odločitev, kam se
boste podali?
Najprej je bila potrebna ideja, za njo
pa je bilo dobro, da jo nisi imel samo
ti, ampak da je bilo za to tudi tvojemu soplezalcu. Namreč, ni dobro, če
se neka skupina plezalcev odpravi
kam in se šele tam odloča, kaj bi plezala. Mi smo vedno prej vedeli, kam
se podajamo in bili na to pripravljeni.
Ko si mlad, je ambicij in apetitov veliko, in pri vseh treh je bila prisotna
ista vrsta plezanja. Ko pa se enkrat
odpraviš na neko območje, vedno
vidiš mnogo novih stvari. Ko smo
se vračali z odprave, smo imeli že
ideje za naprej. V osemdesetih smo
v Patagoniji veliko plezali ob slabem
vremenu, to nas je izučilo in spravilo
v realnost. Vremenska napoved je v
Patagonijo prišla šele leta 2005.

Vzpon čez zahodno steno
Bhagirathija III v Indijski Himalji,
ki sta ga opravila z Janezom
Jegličem - Johanom, je doma v veliki
meri spregledan, v tujini pa ocenjen
kot eden največjih alpinističnih
dosežkov vseh časov v velikih
stenah. Za kaj točno je šlo?
Leta 1990 sva se z Janezom Jegličem
odpravila v zahodno steno Bhagirathija III. Gre za drugo dimenzijo
vzpona in nadgradnjo tistih vzponov
v Patagoniji. To je gora, ki je visoka
6.554 metrov in je še enkrat višja v
primerjavi s patagonskimi gorami,
kjer so vrhovi veliko nižji. Pa tudi stil
plezanja sva si izbrala bolj moderen
– alpski stil. Gre za stil, ko vstopiš v
steno in jo v enem zamahu preplezaš.
Seveda moraš imeti vse s seboj, za
preživetje in napredovanje v steni.
Nama je stena vzela sedem dni in
vsakemu 10 kilogramov, toliko sva
shujšala, saj nisva uspela nadomeščati porabe, predvsem tekočine.
Res je, vzpon je bil doma spregledan, a ne v tujini, tam ima trajno
vrednost. Naša zvrst alpinizma doma
ni dobila veljave. Veljala je le višina,
osvajanje osemtisočakov, kar zna
ocenjevati laična javnost, ki ima za
merilo samo nadmorsko višino. Meni
in Janezu je bila pomembna težavnost vzpona in ta vzpon na Bhagirathi III je v strokovnih alpinističnih
krogih po vsem svetu visoko cenjen.
Kako ste doživljali smrt prijatelja in
soplezalca Janeza Jegliča - Johana?
Kaj v takšnih primerih doživlja
alpinist?
Vsi, ki plezamo, smo vedeli, da je plezanje nevarno, vendar pa nihče ni razmišljal o smrti. Slepo smo mislili, da
je plezanje bolj nevarno za tiste, ki so
manj pripravljeni in da se nam, ki smo
dobro pripravljeni, ne more zgoditi kaj
takega. Ko pa je začelo pobirati druge-
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ga za drugim, začneš razmišljati o tem.
Ali ni to davek na tveganje? Seveda je
bil zame to velik šok, da se je nekdo,
ki sem ga poznal in ogromno plezal
z njim, ponesrečil v hribih. Leta 1985
na odpravi v Himalaji se je ponesrečil
Borut Bergant. Na koncu smo šli domov
brez enega člana odprave. Takšni dogodki so zelo žalostni, zaradi tega se za
nekaj časa ustaviš, vendar čez čas vidiš, da brez plezanja ne gre. V sebi
postaneš siten, plezanje je stvar, ki si
jo počel, vanj vložil veliko energije in
časa, potem pa enkrat ne plezaš več.
Takrat, ko se je ponesrečil Janez Jeglič,
sem se z enim ameriškim plezalcem nameraval odpraviti v Patagonijo. Odpravo sva po novici o Janezovi smrti odpovedala zaradi moje nestabilnosti, saj se
nisem dobro počutil. To je šok in potrebuješ nekaj časa, da prideš k sebi. Potem, ko mine določen čas in stvari tečejo naprej, si nazaj v alpinizmu. Lani se
je smrtno ponesrečil še Franček Knez.
Kaj ste v sebi doživljali med plezanjem? O čem ste takrat razmišljali?
Vsako stvar, kjer trpiš in zelo garaš,
bolj občutiš. Zaradi tega so občutki v
alpinizmu zelo močni. Lahko povem,
da me je bilo strah, ko sem bil v steni,
saj te takrat preganja cel kup misli, o
tem, če bom našel prehod, sestop in
še mnogo stvari. Vse to ti zelo otežuje
vso stvar, zato je doživetje na koncu
še toliko večje, ko vse to popusti in ni
več obremenitev. Zaradi tega alpinisti
mogoče ta intenzivna doživetja opisujemo kot poseben čar. Človek drugače
razmišlja med naporom kot pa doma
na kavču. Pri sebi danes velikokrat vidim, ko se odpravim na tek ali sprehod,
kako sproščujoče je, ko je glava spočita.
Na misel ti pridejo zanimive stvari. To
smo mi med težkimi vzponi podoživljali in si tudi zapomnili težke stvari.
Katero območje za plezanje je
bilo za vas zelo pomembno v
smislu pridobivanja dragocenih
alpinističnih izkušenj?
Zame je bilo zelo pomembno območje
za plezanje v Kaliforniji v ZDA. Tja sem
se večkrat podal plezat v devetdesetih
in v začetku novega tisočletja, saj je
bil zame tam prostor, kjer sem si delal
posodobitve in prakticiral hitrost plezanja. Američani so bili namreč razred
zase v skalnem plezanju. Tja je bilo
treba hodit plezat, da si videl na kakšnem nivoju so in koliko si sam sposoben v primerjavi z ostalimi. Pozneje
sva z Aischanom Ruppom opravila
dva zelo hitra vzpona v El Capitanu in
Half Domu. Spoznala sva, da lahko 34
raztežajev dolgo smer, oziroma 1000
metrov zmoreva preplezati v desetih
urah. Takrat sva se vprašala, zakaj ne
bi tudi v Patagoniji preplezala ene takšne stene. To je bila za naju naslednja
stopnja, obenem pa bi v Patagonijo
prenesla lahki alpski stil plezanja. Bila
sva na dobri poti, da greva tja. Potem
pa se je Aischan doma v Švici pozimi
na Matterhornu smrtno ponesrečil.
Pozneje sem se povezal z Rolandom
Garibottijem, s katerim sva plezala
tudi v Yosemitih in Evropi. Leta 1999
sva odšla v Patagonijo z idejo ‘light
and fast’. V Patagonijo sem se vrnil po
desetih letih, tisti način plezanja iz 80.
let mi ni več ustrezal, saj smo takrat
plezali s fiksnimi vrvmi. Opravila sva
dva hitra vzpona in prišla do spoznanja, kaj vse se da na ‘light and fast’ in
da je še najtežji premik v glavi.
Leta 2005 ste ‘okusili’ tudi prihod
vremenske napovedi v Patagoniji,
kjer ste naredili še nekaj odličnih
vzponov, potem pa ste svojo
alpinistično obdobje počasi zaključili.
Naslednja nadgradnja oziroma prava
revolucija v Patagoniji je bila leta
2005. Tega leta je tja prišla vremenska
napoved. Takrat sva videla, kakšen
luksuz je to, ko imaš pred seboj vremensko karto. Spomnil sem se tistih
časov, ko nas je vreme presenečalo, saj
smo se morali zaradi viharjev vračati
v bazo, po povratku pa je spet sijalo
sonce … Leta 2005 sem bil v Patagoniji
z Andrejem Grmovškom, s katerim sva
opravila dva odlična vzpona. Nadgra-

dila sva še tiste vzpone iz leta 1999.
Plezala sva ves dan in vso noč ter v 28.
urah opravila čudovit vzpon na Cerro
Torre. S tem načinom sva leto pozneje
plezala še v Pakistanu, kjer sva v 24
urah opravila najhitrejši vzpon na
Nameless Trango Tower. Tako je bila
moja alpinistična pot, ki se je začela z
alpinizmom v osemdesetih, ko je prevladoval ekspedicijski stil, se preko
devetdesetih let nadaljevala z alpskim
stilom, zaključila v začetku novega tisočletja s posodobitvami in ponovnim
obiskom Patagonije.
Kako ste jemali alpinizem?
Ker sem alpinizme jemal kot šport,
sem vedno treniral. Na začetku smo
se trudili, da smo dosegli nivo, ki ga
je postavila generacija pred nami,
nato pa smo ga nadgrajevali. Alpinizem smo jemali športno. Če hočeš nekaj vrhunsko, moraš trenirati. Meni
je pomembno, da te vzpone, ki smo
jih naredili, stroka v tujini priznava.
Tudi z mojo knjigo upam, da bodo ljudje malo bolj razumeli vse skupaj.
Je ostal še kakšen neizpolnjen cilj?
S tem se nisem nikoli obremenjeval.
Kar je ratalo, je ratalo, kar ni, pač ni.
Kakšne odprave so bile tudi neuspešne. Nobena ni tako pomembna, da bi
umrl tam. Nikoli ne smeš na silo. Noben hrib ni toliko vreden, da bi tvegal
svoje življenje. Razen, če pride plaz ali
se zgodi kaj nepredvidljivega. Na to pa
ne moreš vplivati.
Pred kratkim je izšla vaša težko
pričakovana avtobiografija. Kako
je prišlo do njenega nastanka in kaj
želite z njo sporočiti javnosti?
Spomnim se, da so nam na začetku
moje alpinistične poti starejši alpinisti
vedno govorili, da naj si na odpravah
pišemo dnevnik. Takrat mi to ni bilo
toliko zanimivo, da bi pisal dnevnik,
sem si pa kronološko zapisoval, kje
smo bili. To mi je pozneje seveda prišlo prav. Si pa takrat nikoli nisem mislil, da bom kdaj napisal knjigo. Je pa
res, da smo delali vzpone, ki so postali
del neke zgodovine. Ljudje, predvsem
iz tujine, so me večkrat drezali, kdaj
bom kaj napisal. Pred kakšnimi osmimi, sedmimi leti sem se lotil pisanja,
vmes prekinil in nato ponovno nadaljeval. Vmes sem poprosil Toma Virka,
profesorja primerjalne književnosti,
naj pogleda, če je moje pisanje primerno za knjigo. Napisal mi je zelo spodbudne besede, in sicer, da imam dober
pripovedni dar in da naj pišem kar
tako naprej, za kar se mu zahvaljujem.
Potem sem pisal naprej, si vzel malo
odmora, zadnja leta pa sem se pisanja
knjige lotil bolj intenzivno. Je velik
projekt. To je moja največja alpinistična odprava, ki mi je vzela največ časa.
Ker samo pisanje o alpinizmu ljudi ne
zanima toliko, sem se lotil pisanja na
bolj zabaven način ter o resničnem
življenju, ki se nam je dogajalo takrat.
Gre za ljudi, ki so zaznamovali svet
alpinizma v tem obdobju. Za starejše
bo knjiga zanimiva, saj bodo obujali
spomine na tiste čase, za mlajše pa
bo to eksotika. Izvedeli bodo, kako
smo živeli in včasih doživljali življenje.
Včasih je bilo za odprave veliko težje
dobiti denar kot danes. Potem je tu še
oprema. Danes jo dobiš, kolikor hočeš,
včasih pa ni bilo tako. Da smo zaslužili
za odprave in za nakup opreme, smo
morali delati. Velikokrat smo plezali
po raznih dimnikih in visokih zgradbah in tako zaslužili.
Kakšna je razlika v alpinizmu
danes, v primerjavi s tistim časom,
ko ste se začeli ukvarjati z njim? Kaj
je alpinizmu prinesla digitalnost?
Legendarnega alpinista Ricarda Cassina so enkrat v 80. letih v italijanskem Trentu vprašali, kako gleda na
nove čase alpinizma, in sicer v smislu,
saj je bil novi stil plezanja takrat
ene vrste bolj hipijevski stil. Dejal
je, da če bi se danes rodil, bi tudi on
tako plezal. Je pa res, da pretirana
odvisnost od medijev ni dobra. V alpinizmu se moraš odločati na osnovi
svojih izkušenj, intuicije, ki jo imaš

in si jo pridobivaš z leti. Od tega pa ne
smeš odstopati. Če pa enkrat razmišljaš, kako boš vmes obveščal javnost,
pa je to dodatno breme. Jaz sem imel
rad mir, ko sem bil v steni. Kaj vse se
je dogajalo v njej, pa sem povedal po
odpravi. Nekateri pa so povedali že
vse pred odpravo.
Kako gledate na današnje
alpinistične odprave?
Danes je alpinizem v športnem smislu
v krizi. Ni namreč presežen z dosežki
osemdesetih in devetdesetih let. So
sicer dobri vzponi, presežkov pa definitivno ni. Mogoče jih je strah.
Pred vrati je 12. Festival gorniškega
filma, katerega pobudnik in
organizator ste. Kako je prišlo do
nastanka tega festivala?
Alpinizem sem vedno jemal širše, in
sicer ne samo kot šport, temveč tudi
kot kulturo. Beseda, slika, film. V času
mojega aktivnega udejstvovanja v
alpinizmu sem imel veliko predavanj,
ljudem pa je bilo težko razložiti, kaj se
dogaja v steni. Dobil sem idejo, da bo
za lažjo predstavo bolje posneti film o
vzponu. Leta 1987, ko sva se z Janezom
Jegličem odpravila v južno steno Cerro
Torreja, sem si na RTV izboril 16-milimetrsko filmsko kamero Bolex in 500
metrov filma. Naredili smo 12-minutni
film, ki je dobil nagrado v Trentu za
najboljši alpinistični film. Ta stvar pa
me je nato še bolj povezala s kulturo.
Pozneje so me povabili tudi za žiranta
v Trento in še na mnoge druge festivale. Potem pa sem začel razmišljati, da
bi festival gorniškega filma organiziral tudi pri nas, saj smo alpski narod.
Leta 2002 sem festival organiziral na
Bledu, vendar pa žal ni bilo prave
podpore. Leta 2007 sem prišel na idejo,
da bi festival naredili v Domžalah. Občina Domžale je pristopila k projektu,
to pa je bila zame že garancija, da bom
projekt lažje speljal, za kar se zahvaljujem županu Toniju Dragarju. Ne gre
namreč za majhen projekt, saj se je
treba udeleževati različnih festivalov
po svetu, pri tem pa se je treba veliko
angažirati, da dobiš dobre filme, veliko je režiserjev, ki ne bodo poslali svojega filma na vsak festival. V zadnjih
letih imamo najbolj aktualno produkcijo iz aktualnega sveta, in sicer
filme, ki so bili nagrajeni na največjih
festivalih na svetu. Namen festivala ni
samo, da filme prinesemo sem, ampak
da se tudi doma spodbudi produkcija
filmov. Da gre tudi v obratno smer, da
gre tudi naš film v svet, kar je bistveno
lažje skozi ta festival, saj ga spremljajo
tudi drugod po svetu.
Kaj prinaša letošnji Festival
gorniškega filma?
Letos bo festival gledalcem ponudil
35 filmov iz 19 držav v štirih kategorijah: alpinizem, plezanje, gorska
narava in kultura ter gore, šport in
avantura; številni so že bili nagrajeni
na filmskih festivalih v tujini. V Cankarjevem domu v Ljubljani, Mestnem
kinu Domžale, Mestnem kinu Metropol v Celju in Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani se med 26.
februarjem in 4. marcem obeta ves
teden navdihujočih zgodb posameznikov, ki premikajo meje v plezanju
in alpinizmu, skrivnostnih gorskih
kultur in ogroženih rivalskih vrst,
veličastnih podob gora, dih jemajočih pustolovščin in močnih naravovarstvenih sporočil iz zakladnice
gorskega sveta. Med izbrano filmsko
bero bo tudi šest slovenskih filmov.
Festival gorniškega filma slovensko
občinstvo vsako leto razveseljuje z
uglednimi gosti iz sveta alpinizma in
plezanja – tako bo tudi letos, ko bodo
v Ljubljani predavali italijansko-slovenska naveza Nives Meroi in Roman
Benet, nemška profesionalna alpinistka in ledna plezalka Ines Papert
in tudi jaz. Predavanje, na katerega
ste lepo vabljeni, bo potekalo v petek,
2. marca 2018, ob 20. uri v Linhartovi
dvorani Cankarjevega doma. ❒
Knjigo Silva Kara Alpinist lahko naročite na spletni strani www.silvokaro.com.
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Prireditev Športnik leta 2017 ali
Zaljubljeni v šport
Tudi letos je že tradicionalno potekala prireditev Športnik leta 2017 z naslovom Zaljubljeni v šport v organizaciji
Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Izbrali smo najboljše športnike, športnice in športne delavce občine Domžale.

V

Športni dvorani Domžale
je v sredo, 14. februarja,
potekala prireditev Športnik leta 2017. V duhu valentinovega je dogodek z naslovom
Zaljubljeni v šport združil vse zaljubljene v šport, strastne v svoji angažiranosti v športu in s srcem predane
športni dejavnosti. Slovesni dogodek
je letos potekal v novem ambientu
športne dvorane, ki je bila urejena
kulturnemu dogodku primerno in
z novimi zavesami predstavlja tudi
novo kulturno okolje za prihajajoče
prireditve. Zaradi prostornosti dvorane smo lahko prav vsem nagrajencem,
podpornikom in gledalcem, vseh skupaj 650, omogočili brezplačen ogled te
tradicionalne prireditve.
Nagrajencem, ki vsakoletno dosegajo odlične uvrstitve tako na državnih kot mednarodnih tekmah, je
bilo podeljenih več kot 100 priznanj.
Jernej Damjan, Tilen Bartol, Klemen
Bauer, Manca Slabanja in Mitja Drinovec priznanj niso osebno prevzeli

Nagrajenci (Foto: Vido Repanšek)

Lado Gorjan je prejemnik nagrade za življenjsko delo. (Foto: Matjaž Corel)

zaradi zastopanja Slovenije na zimskih
olimpijskih igrah v Pjongčangu. Za večjo vključenost mladih športnikov je,
vzporedno z dogodkom na facebook
profilu Zavoda za šport in rekreacijo,
potekala tudi nagradna igra ob podpori podjetja A1 Twin Trade Domžale.
Po uvodnem nagovoru župana Občine
Domžale Tonija Dragarja in direktorja
Zavoda za šport in rekreacijo Domžale
Uroša Križaniča je dogodek humorno
in zanimivo povezoval Domen Valič.
Športnica leta Eva Stefanoski je
bila ena ključnih igralk na košarkarskem Evropskem prvenstvu 2017 na
Portugalskem za mlajše članice. Reprezentanca je na prvenstvu osvojila

srebrno medaljo. V začetku leta 2017 je
Eva prestopila iz ŽKK Domžale v ŽKK
Cinkarna Celje, kjer je s klubom osvojila naslov pokalnih zmagovalk Slovenije, državnih prvakinj Slovenije in 1.
mesto v mednarodni WABA ligi.
Športnik leta Jan Repas je s soigralci Nogometnega kluba Domžale
osvojil naslov pokalnega zmagovalca
Slovenije in se z moštvom uvrstil v 4.
krog kvalifikacij za Ligo Evropa. Lani
je prvič zaigral tudi v reprezentanci
in konec poletja prestopil v francoski
prvoligaški klub Caen. Za najboljšega
mladega nogometaša Slovenije so ga
konec minulega leta oklicali tudi slovenski športni novinarji.

Naziv moštvo leta je šel članom
Nogometnega kluba Domžale. Lani
so si pod vodstvom trenerja Simona
Rožmana priigrali drugi naslov pokalnih zmagovalcev Slovenije in dosegli
ponovno uvrstitev v kvalifikacije Lige
Evropa. Pred rekordnim številom gledalcev v ljubljanskih Stožicah so remizirali s francoskim velikanom Marseillom. Izkazali so se na evropskem
nivoju, saj so se uvrstili v zgodovinski
četrti krog in s tem postali šele drugo
slovensko moštvo, ki mu je uspela uvrstitev v predzadnji krog Lige Evropa.

ravni, tako za Jugoslavijo, kot Slovenijo. »Poleg vseh tekmovalnih uspehov
pa je morda največja Ladova zasluga
v tem, da mu je v dolgih letih uspelo
zgraditi organizacijski in strokovni koncept delovanja domžalskega košarkarskega kluba, ki je zagotovilo desetletja
stabilnosti in uspehov, tako da je klub
vseskozi v vrhu slovenske košarke, ima
razvejano mrežo šol, na katerih deluje,
predvsem organizacija mladinskega
pogona pa je na izjemnem nivoju. Klub
je po njegovi zaslugi postal vzor dela in
sistema v slovenskem športu na sploh.«

NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO
DELO: LADO GORJAN

POSEBNO PRIZNANJE –
SREBRNO

Lado Gorjan, dolgoletni delavec Košarkarskega kluba Domžale, se s košarko
ukvarja že od mladih let. Svoj delovni
in prosti čas dolga leta preživlja v Športni dvorani Domžale in je vpet v delo
in razvoj KK. »In prav gotovo je Lado
eden najbolj zaslužnih, da je domžalski košarkarski klub dosegel tako zavidljivo tekmovalno in organizacijsko
uspešnost, predvsem pri delu z mlajšimi
kategorijami, ki je zgled za vse športne
klube v Sloveniji.« Svojo športno pot
je začel v TVD Mengeš, nadaljeval kot
trener, od leta 1975 aktivno deluje v
Domžalah, kjer je bil od leta 2005 do
lanskega leta tudi direktor. Kot trener
je dosegal izjemne uspehe na državni

Za dolgoletno delo v društvih so priznanja prejeli:
Nastja Dolinar (Atletski klub
Domžale, 26 let) Stane Žavbi ml.
(ŠKD Budničar Količevo, 30 let), Janja
Pušl (Plesna šola Bolero, 30 let).

POSEBNO PRIZNANJE –
BRONASTO

Za dolgoletno delo v društvih so priznanja prejeli:
Andraž Mrak (Plesni klub Miki,
17 let), Gašper Papež (Košarkarski
klub Domžale, 13 let), Bojan Čad (Košarkarski klub Lastovka, 20 let), Blaž
Leben (Klub borilnih veščin Domžale, 10 let), Metod Močnik (Smučarski

klub Ihan, 12 let), Andrej Hauptman
(selektor članske cestne kolesarske reprezentance, 10 let).

PLAKETA

Za jubilej društev sta plaketi prejela
Teniški klub Domžale (40 let) in Teniški klub Radomlje (25 let).

PLAKETA ZA ŠPORTNO
REKREATIVNO DEJAVNOST

Plaketo za športno rekreativno dejavnost so prejeli: Špela Kržan (Atletski
klub Domžale), Nataša Aljančič (Atletski klub Domžale), Jana Strahinič
(Atletski klub Domžale), Tamara Švajger (Klub borilnih veščin Domžale), Rikardo Grizilo (Teniški klub Domžale),
Tomaž Leben (Teniški klub Domžale),
Matjaž Dobravec (Shodokan Dojo).

POSEBNO PRIZNANJE –
ŠPORTNIKI MEDNARODNEGA
IN SVETOVNEGA RAZREDA

Posebna priznanja so za svoje dosežke
prejeli športniki: Jakob Mali (Atletski
klub Domžale), Klemen Bauer (Smučarski klub Ihan), Mitja Drinovec
(Smučarski klub Ihan), Tilen Bartol
(Smučarko skakalni klub Sam-Ihan),
Eva Logar (Smučarko skakalni klub
Sam-Ihan), Jernej Damjan (Smučarko skakalni klub Sam-Ihan), Luka Lenič (Šah Ljubljana).

Ljubezen mamina

David Bergoč s.p. Postojna
telefon: 040 206 765

Koncert ob materinskem dnevu
in v spomin na FRANCA FLERETA

ledus.info@gmail.com

naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale

garažna in vhoDna vrata

Prenovljena spletna stran: www.ledus.si

Ansambel Svetlin

Skupina Eros

Ansambel
Jureta Zajca

Ansambel Vihar

Gamsi

Skupina Nalet

Nejc Kastelic

presenečenje

Športna dvorana Domžale,
nedelja, 25. marec 2018 ob 17. uri
VSTopNiCE So žE NA VoLJo NA pRoDAJNih mESTih: pETRoL, poŠTA SLoVENiJE, EVENTim.
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Priznanje za moštvo leta je v imenu NK Domžale prevzela poslovna direktorica Tina
Jeklic. (Foto: Matjaž Corel)

POKAL

Zlati pokal so prejeli: Luka Marolt
(Atletski klub Domžale), Žan Podboršek (Karate društvo Atom Shotokan),
Lana Smolnikar (Plesni klub Miki),
Eva Gorjup - Sara Perko (Plesni klub
Miki), Klara Senica - Lana Smolnikar
(Plesni klub Miki), Neja Hrovat (Plesni
center Mimi / Plesni klub Urška), člani (Košarkarski klub Domžale), Rok
Topolovec (Savate klub Domžale),
Marjan Bolhar (Klub borilnih veščin
Domžale), Špela Mičunovič (ASK
Triglav), Manca Slabanja (Smučarski
klub Ihan), Karmen Gerič (Športno
društvo Sovice), Laura Slana (Športno
društvo Sovice), Anže Kosmač (Težko
atletski klub Domžale), Petra Pavlič
(Težko atletski klub Domžale), Aljaž
Jakob Kaplja (Teniški klub Radomlje),
Luka Arnež (Lokostrelsko društvo
Domžale).
Pokal so prejeli: Jan Emberšič
(Atletski klub Domžale), Maja Per
(Atletski klub Domžale), Karin Podboršek (Karate društvo Atom Shotokan), Žiga Farkaš - Maša Skočaj
(Plesni klub Miki), mladinska street show formacija The real story
of Romeo and Juliet (Plesni klub
Miki), mladinska street show mala
skupina WTF, Where They From

(Plesni klub Miki), Eva Kolar (Savate
klub Domžale), Vita Movrin (Športno
društvo Energija), Pia Lovrič (Teniški
klub Domžale), mladinska ekipa Sovice (Športno društvo Sovice).

MEDALJE

Zlate medalje so prejeli: Žiga Colarič (Plesni klub Miki), Janez Štrukelj
(Plesni klub Miki), U19 (Košarkarski
klub Domžale), U19 (Nogometni klub
Domžale), David Ivartnik (Športno društvo Energija), Tjaša Savšek
Šinkovec (Karate klub Domžale),
Surya Kotar (Karate klub Domžale),
Smučarki klub Ihan vse selekcije
(Smučarski klub Ihan), Lovro Planko
(Smučarski klub Ihan), Miha Kveder
(Smučarsko skakalni klub Sam-Ihan),
članice (Ženski nogometni klub Radomlje), Stane Žavbi (Medobčinsko
društvo invalidov Domžale), Cveto
Lanišek (Medobčinsko društvo invalidov Domžale), Marjan Zavrl (Medobčinsko društvo invalidov Domžale),
Marko Jerič (Medobčinsko društvo
invalidov Domžale), Zarja Dremel
(Ženski košarkarski klub Domžale).
Medalje so prejeli: Maruška Vuk
(Atletski klub Domžale), Lucija Florjančič (Atletski klub Domžale), Matic
Križman (Atletski klub Domžale),

19. Gostičevi dnevi

Prejemnica priznanja za športnico leta je Eva Stefanoski, priznanje Jana Repasa za
športnika leta je prevzel njegov brat. (Foto: Matjaž Corel)

Alen Radič (Atletski klub Domžale),
Alenka Pirnat (Atletski klub Domžale), mladinska show dance formacija The prisoners of time (Plesni klub
Miki), pionirska street show formacija Na paši (Plesni klub Miki), Valentin Trobevšek (Plesni klub Miki),
Arne Pilih (Triatlonski klub Trisport
Kamnik), Vita Pilih (Triatlonski klub
Trisport Kamnik), U13 (Košarkarski
klub Domžale), Ana Lanišek (Teniški klub Radomlje), Maša Viriant
(Teniški klub Radomlje), Aljaž Jeran
(Teniški klub Radomlje), U14 (Teniški klub Radomlje), U17 (Nogometni
klub Domžale), U15 (Nogometni klub
Domžale), Žan Pahor (Športno društvo Energija), Ana Janežič (Športno
društvo Energija), Jakob Smolnikar
(Športno društvo Energija), Gaja Hribar (Klub borilnih veščin Domžale),
Gaja Šalamun (Klub borilnih veščin
Domžale), Julija Štempelj (Karate
klub Domžale), Maša Ručigaj (Smučarski klub Ihan), (Smučarski klub
Ihan), Martin Močnik (Smučarski
klub Ihan), Pavel Trojer (Smučarski
klub Ihan), Samo Seljak (Smučarsko
skakalni klub Sam-Ihan), dekleta U17
(Ženski nogometni klub Radomlje),
Ana Milovič (Ženski nogometni klub
Radomlje), Ula Kos (Konjeniški klub
Gibanje), Matija Kecelj (Strelsko
društvo Domžale), Anej Levpušček
(Teniški klub Domžale), Jaka Žagar
(Težko atletski klub Domžale).
Program so popestrili tudi nastopajoči. Uvodna točka je združila različne športne dejavnosti in prikazala
zanimivo prepletanje plesa (plesalke
Plesnega kluba Miki), cheer plesa
(plesalke Športnega društva Sovice), ameriškega nogometa (športniki
Športnega društva Tigers), smučarskih skokov (ekipa Smučarsko skakalnega kluba Sam-Ihan) in nogometa
(nogometašice Ženskega nogometnega kluba Radomlje). Himno je zapela
Tjaša Hrovat, ki je v nadaljevanju programa nastopila z izbrancem Urošem
Steklaso in pianistko Tejo Komar ter
temo ljubezni poudarila z glasbeno
točko Pred kratkim iz muzikala Pepelka. Prireditev je s srčnim sporočilom
Svet je tvoj zaključila nadobudna mlada skakalka Smučarsko skakalnega
kluba Sam-Ihan Živa Mihelčič.
Iskreno čestitamo vsem nagrajencem in jim želimo ogromno uspehov
tudi v prihodnosti. Večer je bil v prvi
vrsti namenjen ljubezni. Ljubezni
do športa, ki se kaže v trdem delu in
vztrajnosti nagrajencev, ki se športu
posvečajo z vsem srcem. Prav vsak
rezultat je izjemen, pohvale vreden,
predvsem smo lahko ponosni na to,
da vsi nagrajenci z iskrico v očeh svojo
ljubezen širite na soobčane – od tistih
najmlajših pa do najstarejših. Svojo
strast do športa z veseljem in ponosom prenašajte še naprej. Hvala vam!
Več na: http://sport-domzale.si.
Zavod za šport in rekreacijo
Domžale

VABIMO VAS NA SLOVESNOSTI
V SPOMIN NA OPERNEGA PEVCA
JOŽETA GOSTIČA
Homec - Domžale - Ljubljana - Zagreb
4. - 15. 3. 2018
Nedelja, 4. marec, ob 11.00
Cerkev Marijinega rojstva na Homcu

SPOMINSKA SVETA MAŠA

Daroval jo bo
upokojeni ljubljanski nadškof
msgr. dr. Anton Stres
Charles Gounod:
Messe Sollennelle en l’honneur de Sainte-Cécile
Consortium musicum
Nedelja, 4. marec, ob 17.00
Kulturni dom Franca Bernika Domžale

SLAVNOSTNI KONCERT

Solisti Opere HNK Zagreb ter
SNG Opera in balet Ljubljana
Rezervacije: blagajna@kd-domzale.si, 01 722 50 50
Nakup vstopnic: mojekarte.si
Ponedeljek, 12. marec, ob 19.30
SNG Opera in balet v Ljubljani

G. Verdi:
LA TRAVIATA

Solisti, zbor in orkester
SNG Opera in balet Ljubljana
Informacije: blagajna@opera.si, 01 24 15 959
Nakup vstopnic: opera.mojekarte
Četrtek, 15. marec, ob 19.00
Opera HNK v Zagrebu

G. Verdi:
SICILIJANSKE VEČERNICE
Solisti, zbor in orkester
Opere HNK v Zagrebu
Avtobusni prevoz s Homca ob 15.00.
Prijave: gosticevi.dnevi@gmail.com,
051 319 675
Pokrovitelj
Občina Domžale

poleg TRŽNICE v Domžalah
na Ljubljanski cesti 73
Sledi nam na

TrgovinaGušt

Organizatorji
Kulturno društvo Jože Gostič Homec
Društvo prijateljev zagrebške Opere
SNG Opera in balet Ljubljana
Opera HNK Zagreb
www.gosticevi-dnevi.net
Informacije: 051 319 675
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KAKO JE Z ZDRAVSTVENIM
DEŽURSTVOM V OBČINI DOMŽALE?
Po uresničevanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imamo pacienti na voljo zdravstveno oskrbo vse dni v letu,
24 ur dnevno.
• Če nenadoma dobite neznosne bolečine v trebuhu in imate trd trebuh
• Če imate hujšo alergično reakcijo
(koprivnico ali srbečo rdečino po
vsem telesu, otekanje obraza, težave z dihanjem in omotico)
• Če ne morete zaustaviti krvavitve iz
rane ali nosu

Miha Ulčar
Foto: freepick.com

O

snovne zdravstvene storitve v delovnem času
opravljamo pri osebnih
zdravnikih, ravno tako pri
osebnih zobozdravnikih opravljamo
osnovne zobozdravstvene storitve.
Pridejo pa tudi trenutki, ko nekdo zaradi različnih zdravstvenih stanj ali
ogroženosti življenja nujno potrebuje
urgentno pomoč v čim krajšem času.
V teh primerih občani Domžal poiščemo pomoč v urgentni ambulanti
Zdravstvenega doma Domžale, se direktno napotimo v urgenco UKC Ljubljana ali pa nam je na kraju samem
nudena nujna medicinska pomoč z
reševalnim vozilom in ekipo nujne
medicinske pomoči.
Kako pa je z dežurstvi zdravstvene
oskrbe v občini Domžale? Kam vse se
moramo obrniti v primerih, ko potrebujemo pomoč v čim krajšem času ali
pa takoj.
Še posebej je pomembno, da vemo,
kam se obrniti izven delovnega časa,
ponoči, med vikendi in prazniki. Prav
tako vas seznanjamo, v kakšnih primerih – urgentnih stanjih se obrnite
na urgentno službo. Urgentno ambulanto v zdravstvenem domu obišče
tudi veliko pacientov z nenujnimi sta
nji, ki so za obravnavo pri osebnem
zdravniku in ne na urgenci. Urgentna
ambulanta je namenjena bolnikom
z življenjsko ogroženostjo in nujnimi
stanji.
Predstavljamo vam tudi, kako je v
primerih nujne zobozdravstvene pomoči, če vas boli zob izven delovnega
časa vašega osebnega zobozdravnika,
v nočnem času ter med vikendi in prazniki. Ker je z zdravstvom povezana
tudi lekarniška dejavnost in dostop
do samih zdravil, predstavljamo tudi,
kako je v občini Domžale urejen dostop do lekarniških storitev izven delovnega časa. Ne smemo pa pozabiti
tudi na domače živali, ki ravno tako
kot ljudje potrebujejo določeno oskrbo v primerih obolenj in poškodb. Za
njih v delovnem času poskrbijo v veterinarski ambulanti, izven delovnega
časa, med vikendi in prazniki ter ponoči, pa je na voljo dežurni veterinar.

Nujna medicinska pomoč

Še preden pogledamo, kako je z urgentno službo in dežurstvom izven
delovnega časa, je prav, da izpostavimo tudi to, da ima vsak osebni zdravnik dogovor z nadomestnim zdravnikom, ki ga nadomešča v času njegove
odsotnosti. Nadomestni zdravnik
izvaja vse naloge, ki so sicer v pristojnosti izbranega zdravnika. Razpored
dela nadomestnega zdravnika v času
odsotnosti izbranega zdravnika je
obešen na vidnem mestu v prostorih
izbranega zdravnika.
Urgenca v Zdravstvenem domu
Domžale nujno medicinsko pomoč zagotavlja neprekinjeno 24 ur, in sicer
v ambulanti ter na terenu. Urgentna
ambulanta je namenjena bolnikom
z življenjsko ogroženostjo in nujnimi
stanji. Nujna medicinska pomoč pomeni izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je
zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri
kateri bi glede na bolezenske znake v
kratkem času lahko prišlo do takšne
ogroženosti. Za nujno medicinsko pomoč v primeru življenjske ogroženosti

na domu, v prometni ali drugi nesreči,
vedno pokličemo na telefonsko številko 112.
Osnovno ekipo nujne medicinske
pomoči (MoE REA), ki je na voljo 24
ur, sestavljajo zdravnik, dipl. medicinska sestra ali dipl. zdravstvenik
in reševalec. Na voljo imajo tudi reanimacijsko vozilo za vso oskrbo na
terenu. V dnevnem času med delavniki je v Zdravstvenem domu Domžale
pripravljena tudi mobilna reševalna
enota (MoE NRV), ki jo sestavljata
dipl. medicinska sestra oziroma dipl.
zdravstvenik in reševalec. Ta enota
nudi nujno medicinsko pomoč na terenu, za primere, kjer ni potrebna prisotnost zdravnika.

Urgentna ambulanta

Deluje kot ambulanta nujne medicinske pomoči v pritličju ZD Domžale od
ponedeljka do petka od 7. do 20.
ure. Stalna tričlanska urgentna ekipa
oskrbuje nujna stanja v ambulanti in
na terenu. Kadar je urgentna ekipa na
terenu, nujne paciente v ambulanti
obravnavata vnaprej določena nadomestni zdravnik in medicinska sestra.

Dežurna služba

Dežurna služba je organizirana izven
rednega delovnega časa urgentne in
splošnih ambulant, v nočnem času
od 20. ure zvečer do 7. ure zjutraj
ter ob sobotah, nedeljah in praznikih 24 ur. Deluje v prostorih urgentne
ambulante v pritličju ZD Domžale ter
zagotavlja storitve nujne medicinske
pomoči in nujnega zdravljenja.

Delovanje ambulante v
nočnem času

Deluje kot dežurna služba in hkrati
kot ambulanta nujne medicinske pomoči ZD Domžale od 20. do 7. ure
zjutraj vse dni v tednu. Za odrasle,
otroke in mladostnike skrbi tričlanska
ekipa, ki v urgentnih primerih odide
na intervencijo na teren. Kadar je ponoči urgentna ekipa na terenu, je ZD
Domžale zaprt in pacienti bodisi počakajo, bodisi se obrnejo na ambulanto splošne nujne medicinske pomoči v
Ljubljani. V urgentnem primeru pokličejo telefonsko številko 112.

Delovanje ambulante ob
sobotah, nedeljah in praznikih
v dnevnem času

Deluje kot dežurna služba in hkrati
kot ambulanta nujne medicinske pomoči ZD Domžale od 7. do 20. ure.
Urgentni ekipi se pridružita dodatni
zdravnik in medicinska sestra. Ob
sobotah, nedeljah in praznikih obravnavajo tudi akutno obolele otroke in
mladostnike. Tako v teh dneh beležijo
večji priliv pacientov, zato se čaka-

nje na pregled običajno nekoliko podaljša. Še posebej to velja v primerih,
kadar je urgentna ekipa na terenu in
v ambulanti ostaneta samo dodatni
zdravnik in medicinska sestra.

Za nujno medicinsko pomoč
pokličete številko 112 ali 01 724
52 11 (urgentna ambulanta ZD
Domžale).

Mag. Renata Rajapakse nam je povedala, da so lani v urgentni ambulanti
ZD Domžale pregledali 18.000 pacientov, kar predstavlja približno eno
tretjino prebivalstva vseh petih občin,
v katerih zdravstveno službo izvaja
ZD Domžale. Od tega predstavlja tri
četrtine bolezenskih stanj in četrtino
poškodb. Opravili so približno 1200
nujnih intervencij in še 2500 nujnih
voženj z reševalnimi vozili.
Kot smo že omenili, se na urgentno
ambulanto pogosto obračajo tudi pacienti z nenujnimi stanji, kar pomeni
dodatno obremenitev za urgentno
službo. Zato velja opozoriti na to, da
v primerih, ko pacient začuti neko
težavo, ki ne predstavlja nujnega stanja ali ni ogroženo njegovo življenje,
da čimprej obišče svojega osebnega
zdravnika. Ravno tako se po besedah
mag. Renate Rajapaske pripeti, da se
nekateri pacienti oglasijo na urgenci
nekaj dni po obisku svojega osebnega
zdravnika, in sicer z obrazložitvijo, da
se jim stanje po obisku ni izboljšalo.
Tudi v takšnih primerih, ko ne gre za
nujne primere, se je treba oglasiti pri
osebnem zdravniku. Le-ta bo najbolje
vedel, zakaj se stanje po prvem obisku
ni izboljšalo, obenem pacienta pozna
in ima tudi njegovo zdravstveno kartoteko. Osebni zdravnik bo glede na
ugotovljeno stanje poskrbel, da bo
pacient ustrezno obravnavan ali pa
napoten na dodatne preiskave.

Kdaj je potreben obisk
urgentne ambulante ali klic na
112?

1. V primeru simptomov in znakov
nenadnih bolezni, ki zahtevajo nujno zdravniško oskrbo:
• Če vas duši (112)
• Če vas močno tišči / boli v prsih
(112)
• Če izgubljate zavest, ste bledi, potni
in omotični (112)
• Če vam nenadoma ohromi del telesa (112)
• Če nenadoma dobite hud glavobol z
bruhanjem, motnjami vida, govora,
spomina ali z vročino
• Če bruhate, izkašljujete, odvajate
kri ali črno, smrdeče, mazavo blato,
če imate novo nastale motnje srčnega ritma
• Če imate prepočasen (< 50), prehiter
(>150) ali novonastal nereden utrip

2. V primerih svežih poškodb, različnih ran (ureznine, razpočne rane,
vbodne rane …), večjih udarnin in zvinov, tujkov v očeh in koži, ob kemični
poškodbi oči …
Ob sumu na zlom ali v primeru večjih ran je potrebna oskrba na kirurški
urgenci Kliničnega centra Ljubljana,
soba 39, za sveže poškodbe, kamor se
lahko v roku 24 ur napotite direktno,
za kar ne potrebujete napotnice!

V letošnjem letu bo zaživela
enotna dispečerska služba
zdravstva

Novost, ki bo zaživela letos, je enotna
dispečerska služba zdravstva, kar bo
za razliko od sedanjega sistema pomenilo, da bo pacient kjerkoli v državi
ob enaki težavi dobil enak odziv. Danes se o odzivu odloča na 65 mestih v
državi, potem pa se bo o tem odločalo
v eni službi. Po novem sistemu bo klic
na telefonsko številko 112 prevzela
enotna dispečerska služba zdravstva.
Mag. Renata Rajapakse pravi, da gre
za zahteven projekt, ki je trenutno v
pripravi, obenem pa v ZD Domžale
upajo, da bodo v tem sistemu še letos. Glavne prednosti tega projekta
bodo, da bo natančno izdelan protokol odločanja, ki bo dal vedno enak
odziv, sočasno sprejemanje klica in
v najnujnejših primerih že hkratno
pošiljanje najbližje mobilne ekipe na
kraj dogodka. Medtem ko bo mobilna
ekipa na poti, se bo nadaljeval pogovor z dispečerjem, ki bo nudil navodila in pomoč po telefonu, tudi navodila
za oživljanje do prihoda mobilne ekipe na kraj dogodka. Dispečer bo imel
tudi pregled nad lokacijami in zasedenostjo mobilnih ekip. Tako bo lahko
takoj poslal najbližjo ekipo, s tem pa
prihranil ogromno časa pri telefoniranju in iskanju proste ekipe.

Zobozdravstveno dežurstvo

na bolezenske znake v kratkem času
lahko prišlo do takšne ogroženosti.
Ob tem se bo mogoče kdo vprašal,
zakaj se dežurstvo za nujno zobozdravstveno pomoč ob nedeljah in praznikih ter ponoči ne izvaja v Domžalah.
Razlog je čisto preprost. Nujnih primerov, ki bi upravičevali organiziranje
takšnega dežurstva v Domžalah, je
premalo. Nujna medicinska zdravstvena pomoč je organizirana v Zdravstvenem domu Ljubljana – Center, in sicer
za celotno Ljubljano, sprejema pa tudi
občane iz drugih krajev in tujce.

Zobozdravstvena nujna
medicinska pomoč (ZNMP)

ZNMP deluje ob sobotah, nedeljah
in praznikih od 8.00 do 16.00 v kletnih prostorih Zdravstvenega doma
Ljubljana - Center, Metelkova ulica 9,
Ljubljana. Organizira jo Zdravstveni
dom Ljubljana. T: 01 472 37 18.

Nočna zobozdravstvena
ambulanta (NZA)

NZA deluje vsako noč od 21.00 do
4.00 v prostorih Zdravstvenega doma
Ljubljana - Center, Metelkova 9, Ljubljana. Delovanje NZA s financiranjem omogoča Mestna občina Ljubljana. Zobozdravstvena nujna pomoč je
namenjena meščankam in meščanom
Ljubljane, sprejema pa tudi občane iz
drugih krajev in tujce.
Storitve v NZA so nadstandardna
dejavnost, kar pomeni, da ne spadajo
med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato je del stroškov
samoplačniških. Otroci iz MOL in
Občine Škofljica do 18. leta starosti
so oproščeni vseh plačil, otroci izven
MOL ne plačajo participacije, ampak
le storitev. Otroci - tujci do 18. leta
starosti so oproščeni participacije,
plačajo pa storitev po samoplačniški
ceni. Občani MOL in Občine Škofljica
plačajo le participacijo, občani ostalih
občin pa morajo plačati participacijo
in vse stroške zdravljenja.

Lekarne

Javni zavod Mestne lekarne, Lekarna Domžale, Ljubljanska 72, 1230
Domžale (T: 01 777 02 50). Delovni
čas: od ponedeljka do petka od 7.30
do 19.30, sobota od 7.30 do 13.00.
Dežurstvo Lekarne Domžale: sobota, nedelja in prazniki: od 17.00
do 20.00. V tem času je možno dobiti
zdravila na recept, možen pa je tudi
nakup brez recepta.
Nočna dežurna lekarna: Za občane Domžal je najbližja nočna dežurna
lekarna v Ljubljani – Lekarna pri Polikliniki, Njegoševa cesta 6 k, Ljub
ljana (T: 01 230 61 00), kjer je možno
vsak dan od 20.00 do 7.00 dvigniti
zdravila z recepti, izdanimi istega dne.

Poleg rednega delovnega časa zobozdravstvenih ambulant (ZD Domžale in koncesionarjev, ki delujejo na
območju občine Domžale), z razporedom določeni zobozdravniki med
delavnikom dopoldan in popoldan
ter ob sobotah dopoldan izvajajo
dežurstva v svojih ambulantah. Karmen Kasagič iz ZD Domžale je ob tem
povedala, da se dežurstva izvajajo
tekom celega leta, ne glede na počitniški čas in letne dopuste. Dežurstva
za tekoči teden z razporedom sprejemanja zobnih bolečin za odrasle ter Veterinarska oskrba
otroke in mladino sta objavljena na Veterinarski dom Domžale (Veterispletni strani Zdravstvenega doma narska ambulanta), Ihanska cesta 19
Domžale in na vratih ordinacij zo- a, Zaboršt, 1230 Domžale.
Sprejem pozivov na telefon: 01 721
bozdravnikov.
Če nujno zobozdravstveno pomoč 28 84 in 01 721 61 94. Delovni čas: depotrebujete izven dežurstva zoboz- lavnik od 7.00 do 12.00 in od 15.00 do
dravnikov, v soboto popoldan, ob ne- 18.00, sobota od 7.00 do 12.00, nedelja
deljah in praznikih ter v nočnem času, in prazniki od 8.00 do 9.00.
Izven delovnega časa veterinarske
potem se morate odpraviti v Zdravstveni dom Ljubljana - Center, Me- ambulante, v primerih, ko mora nujtelkova 9, kjer izvajajo nujno zoboz- no posredovati veterinar, klice spredravstveno medicinsko pomoč. Nujna jema Center za zaščito in reševanje
medicinska pomoč pomeni izvajanje Domžale, Količevo 2 a, kjer imajo senujnih ukrepov zdravnika in njegove znam dežurnih veterinarjev. Ob klicu
ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni operater posreduje kontaktno številko
ali poškodbe neposredno življenjsko dežurnega veterinarja. T: 01 729 22 28.
ogrožena, oziroma pri kateri bi glede Sprejem klicev: od 14.00 do 6.00. ❒
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Pustno rajanje Medobčinskega Produktiven začetek leta 2018 za Medobčinsko
društvo invalidov Domžale
društva Sožitje
Zima ne bo več dolgo opletala z zoprno mrzlim repom,
saj so jo na tradicionalnem pustovanju preganjale
maske.

Medobčinsko društvo invalidov Domžale spada med tista društva, ki nikoli ne počivajo.
mdi domžale Hkrati so tudi skoraj
zagotovo društvo z najštevilčnejšim
članstvom iz občine Domžale, saj imajo kar 1280 članov. Med njimi je največ
invalidov, katerih povprečna starost
je 72 let, njihovi prejemki pa znašajo
povprečno manj kot 420 evrov. Ker je
delo društva čedalje bolj prepoznano,
se vanj včlanjuje čedalje več invalidov,

Srečujejo se z invalidi, ki imajo zdravstvene, socialne, psihične in, v zadnjem času vedno bolj, tudi finančne težave. Pomoč potrebujejo vse leto,
zato prostovoljci MDI Domžale zbirajo
različna sredstva glede na potrebe in
težave invalidov.
Invalidi niso potrebni le finančne
pomoči in obiskov na svojem domu,

letošnjega leta pripravili prek 200 paketov s hrano. Sami so k paketom dodali še živila v vrednosti 3000 evrov.
Šestnajst prostovoljcev je najbolj socialno ogrožene invalide osebno obiskalo na domu in jim razdelilo te pakete, ki so jih skrbno pripravili v prostorih društva. Razdeljevanje teh paketov spada v posebni socialni program Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti in je le ena izmed dejavnosti, ki jo
na društvu opravljajo znotraj tega programa. Veseli jih, da lahko s tem vsaj
nekoliko pripomorejo k boljšemu življenju invalidov.
Za MDI Domžale
Nejc Lisjak

Spoštovani!
medobčinsko društvo sožitje
Tudi mi smo poskrbeli, da bo zime
kmalu konec. Člani Medobčinskega
društva Sožitje iz Mengša smo se zbrali
v diskoteki Šporn v Radomljah. Hvala
g. Cerarju za vsakoletno gostoljubje, ki
nam omogoči prešerno popoldansko
druženje že tradicionalno na ponedeljek pred pustnim torkom. Letos smo
občudovali miške, čarovnice, škratke,
kapetanki, gusarje, kavboje in še mnogo drugih. Glasbo nam je vrtel DJ David

in po njegovih taktih so se maškare veselo vrtele in rajale. Najboljše tri maske
je določila strokovna žirija, ki je imela
težko delo. Letos so dobili nagrade indijanec, kapitanki in gusar. Nagrajenci
so bili veseli dobrot, ki so jih prejeli.
Vsi smo se sladkali s slastnimi krofi in
si gasili žejo s colo. Časa je bilo dovolj
za ples in klepet. Prijetno je bilo in popoldne se je hitro prevesilo v večer, ko
smo polni lepih vtisov odšli domov.

sploh mladih. Vse več jih prihaja na
pogovore in po nujno potrebne informacije za uveljavljanje njihov pravic.
Ena izmed nalog društva je, da pomaga pri preživetju posameznikov,
ki živijo v težkih življenjskih razmerah. Imajo zelo razvito mrežo prostovoljcev na terenu. Za reševanje problemov je potrebnih več obiskov na
domu invalida in njegove družine.

temveč se jim MDI Domžale trudi pomagati tudi s prehranskimi paketi, v
katerih so tista osnovna, pa tudi malo
manj osnovna živila, potrebna za preživetje. Kot so to storili že v preteklih
letih, so pri MDI Domžale tudi konec
lanskega leta stopili v stik z dobrodelno organizacijo Anina zvezdica, ki s
prehranskimi artikli pomaga socialno
šibkim, in z njeno pomočjo v začetku

Društvo Sinica in tečajnice/ki

Kontaktni podatki: GSM: 068 602 136,
e-naslov: sinica.jozi@gmail.com

Metka Mestek

DRUŠTVO ZA MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE SINICA

Praznovanje kulturnega dne
v Vrbi, rojstni vasici Franceta
Prešerna
Letos so veterani OZVVS Zgornje Gorenjske že šestnajstič
organizirali pohod iz Radovljice do Vrbe.
ozvvs Zdaj je ta pohod posvečen tudi
nekdanjemu veteranu slovenske osamosvojitve Janezu Svetini.
Dolg je bil 12 km in je potekal od
Radovljice do Bleda, kjer sta bila postanek in krajša slovesnost ob najstarejšem spomeniku našemu vrlemu po-

V društvu Sinica vodimo tečaje predelave oblačil in tekstila. Tečajnice/
ki prihajajo iz socialno ogroženega
okolja, zato nimajo šivalnega stroja.
Prosim vas, da vaš neuporabljeni šivalni stroj in droben šiviljski pribor
podarite v ta namen.
Srčno se vam zahvaljujemo!

rila je, da brez kulture, brez slovenske
besede, brez želje živeti v tem okolju,
ne bi nikdar iz naroda postali nacija.
Ona zaznava plemenitost umetnosti
kot iskanje lepote in smisla življenja.
Po končani slovesnosti smo veterani vojne za Slovenijo iz domžalske-

TURISTIČNO DRUŠTVO RAČA,
UČENCI POŠ KRTINA IN
OTROCI VRTCA MAVRICA

VAS VABIJO NA

tradicionalno
Gregorjevo,
VABI NA

tečaje predelovanja oblačil in
tekstila, ki se kopiči
v domačih omarah
Pogoji: Od kandidatov ne pričakujemo predznanja, zaželen šivalni
stroj, ki pa ni pogoj za udeležbo.

ki bo v nedeljo, 11. marca,
ob 18. uri
na domačiji Kepec v Zalogu
pod Sveto Trojico.
V kulturnem programu bo
nastopila ženska vokalna skupina Dotik.
Vljudno vabljeni, da spet prikličemo pomlad v naše kraje!

Termini: februar in marec
Šivalnica Dragomelj: ponedeljek in sreda – od 16.00 do 20.00,
torek, četrtek in sobota – od 9.00 do 13.00,
Župnija Domžale: petek – od 16.00 do 20.00.
Kdo se lahko prijavi: Brezplačna udeležba za občane Občine Domžale je pod naslednjimi pogoji:
• brezposelne osebe in njihovi družinski člani,
• udeleženke in udeleženci, ki obiskujejo katerega izmed programov
socialne aktivacije v letu 2017 in v letu 2018,
• rejniške družine in njihovi člani,
• starostniki,
• enostarševske družine in njihovi člani,
• osnovnošolci, srednješolci, dijaki, študentje, ki so oziroma so njihovi starši upravičeni do pomoči na Centru za socialno delo,
• osebe s posebnimi potrebami - z okvaro sluha (z občasnim spremstvom prevajalca).
V letu 2018 se bo lahko 30 oseb brezplačno udeležilo tečaja iz drugih občin, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.
Prijavite se z izpolnjeno prijavnico in s potrdilom ali sklepom - z dokazilom o upravičenosti do brezplačne udeležbe na tečaju. Vse tečajnice in tečajniki iz ranljive skupine ob mesečni predložitvi potrdil si
podaljšajo mesečno brezplačno udeležbo na tečaju.

S Prešernom v nov dan

etu Francetu Prešernu. Tam nas je nagovoril nekdanji načelnik GŠ SV, generalmajor dr. Andrej Osterman, in nam
na kratko orisal prehojeno pot našega
naroda od prvih omemb do danes, ter
pomen kulture za narodno zavest. Nadaljevali smo proti Vrbi, kjer je bila ob
13. uri osrednja proslava.
Glavni govornica je bila naša znana
pesnica in umetnica umetnostne obrti
Ifigenija Zagoričnik Simonovič. Pouda-

ga združenja preostanek popoldneva
preživeli v starem mestnem jedru Radovljice, rojstnem kraju zavednega
Slovenca, Antona Tomaža Linharta.
Ob nadaljevanju gastronomsko-kulturnih užitkov smo ugotovili, da
Slovenije ne bi zlahka zapustili, kakor
je tudi nismo leta 1991, in smo se poleg besede še z orožjem v roki postavili v bran domovine.
Janez Gregorič

Društvo se je prijavilo na Javni razpis za sofinanciranje programov družbeno-socialnih in socialno humanitarnih društev oziroma organizacij v
letu 2018 Občine Domžale.
Zaposleni – 2 meseca (64 ur) / 240 evrov,
Osnovnošolci – 2 meseca (64 ur) / 100 evrov,
Študentje in upokojenci – 2 meseca (64 ur) / 190 evrov.
Prijavite se – t el: 068 602 136,
e-naslov: sinica.jozi@gmail.com

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.
01/72 45 106
031/353 347
(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)
Krajšanje nohtov ter
odstranjevanje trde kože na
bolnih in zdravih nogah.
Diabetiki, negujete
vaša stopala?
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Poročilo o delu
Zunanji opazovalec bi pomislil,
da sta nam zadnji mesec zaznamovali dve večji snežni pošiljki,
a nam nista povzročili dosti več
dela. Običajno je ob sneženju promet precej bolj umirjen in zato na
srečo tokrat ni prišlo do večjih nesreč, primerno nizkim temperaturam pa se imamo za zahvaliti, da
tokrat ni prišlo do žledoloma oziroma snegoloma. Z zanimanjem
smo opazovali, kaj bo 31. januarja
prinesla polna luna, ki ima že sicer pregovorno slab vpliv na vedenje ljudi, tokratna pa je bila še posebej močna (super luna, modra
luna in še krvava luna). Raziskave
tega področja ne kažejo, da bi se
statistično ob polni luni zgodilo
več nesreč. Takšne so tudi naše izkušnje. Če pa za vzorec vzamemo
prav ta mesec, lahko ugotovimo,
da je bilo največ dogodkov, ki so
zahtevali našo prisotnost, ob prvem, še posebej pa ob zadnjem luninem krajcu. Med 6. in 8. februarjem smo namreč intervenirali
kar sedemkrat.
Še vedno narašča število intervencij, ki so na nek način še najmanj ‘gasilske’: 13 od 27 intervencij je bilo v tem mesecu tako imenovanih tehničnih. Kar sedemkrat
smo bili poklicani za pomoč pri
vlomu, le enkrat je šlo za puščajoč radiator, pri ostalih pa žal za
onemogle ali preminule osebe.
Reševalcem smo pomagali še pri
iznosu voznika, ki ga je slabost
obšla med vožnjo, a je še pravočasno ustavil na avtobusni postaji
na Viru. Zahtevno je bilo posredovanje v tragični nesreči v Imenjah
pri Moravčah, ko je občana med
spravilom lesa pokopal traktor.
Prometnih nesreč je bilo devet:
pet se jih je zgodilo na lokalnih
cestah ter štiri na avtocesti, šest
oseb je potrebovalo zdravniško
pomoč. Najbolj izstopajo naleti,
tudi po več vozil hkrati. V Trzinu
treh osebnih, v predoru Trojane
pa kar dveh osebnih vozil in desetih tovornih.
Glede na našo nazivno dejavnost – gašenje – smo bili v tem
mesecu aktivirani petkrat, od tega
je šlo za dejanski požar (le) enkrat, ko je v kurilnici stanovanjske
hiše zagorela popolnoma nova
kurilna peč.
Precej pozornosti javnosti sta
prejeli intervenciji v samem središču Domžal. Nekaj pred osmo zjutraj, 25. januarja, smo prejeli klic,
da se z balkona v 10. nadstropju
stolpnice na Ulici Matije Tomca 4
vali dim. Takrat prisotnim v CZR
se je v mislih hitro odvrtel scenarij iz leta 2013, ko je gorelo zgornje
nadstropje sosednje stolpnice,
zato so bile minute do prvih informacij s terena res napete. K sreči
se je izkazalo, da je prijavitelj napačno ocenil situacijo in na intervencijo poslane gasilce – poklicne
in prostovoljne – smo lahko poklicali nazaj. Naslednje dopoldne
pa se je v sosednjem Tuš centru
Domžale oglasil požarni alarm, iz
kletnih prostorov se je valil gost
dim. Skoraj dve uri je trajalo, da
smo v močno zakajeni kleti skupaj z gasilci PGD Domžale - mesto
našli izvor gorenja oziroma bolj
rečeno tlenja. V prezračevalni jašek odvržen cigaretni ogorek je v
njem zanetil smeti, podtlak pa je
dim vlekel v kletne prostore.
Vabimo vas, da naše delo spremljate na spletni strani www.czrdomzale.si in na naši facebook
strani. Želimo vam prijetne in varne zimske dni.

slamnik@kd- dom zale. si

Slovenci smo lahko ponosni, da je na našo pobudo postal
20. maj svetovni dan čebel. Dolga tradicija čebelarjenja v
Sloveniji in poseben odnos do čebel nas nagovarjajo, da
izvemo kaj več o koristnosti medu, cvetnega prahu ter čebeljih
produktov in varni hrani.

Vabimo vas na predavanje z degustacijami,
v četrtek, 1. marca 2018, ob 18. uri
v novem Domu krajanov – gasilskem domu
na Studencu pri Domžalah.

Predavanje bosta vodila:
• izkušeni čebelar Branko Borštnik z NPK in
• dr. Andrej Ovca, dipl. san. inž.

Dobro jutro, nov dan
Skupina ihanskih navdušenk gibanja Šole zdravja
aktivna tudi pozimi
V močnem sneženju sem se v ponedeljek, 12. februarja, nekaj pred
osmo uro zjutraj, vračal z jutranje
hoje na Križentaver. Ob nogometnem
igrišču v Ihanu sem ugledal zanimiv
in navdušujoč prizor. Na ploščadi
pred slačilnico nogometašev so se v
krogu, po končanem polurnem jutranjem razgibavanju sklepov, pomikale ženske, ki to vse leto počno ob vsakršnem vremenu. Tudi dva moška je

članic je ovdovelih in pravijo, da jim
ni prav nič težko vsako jutro, ne glede
na vreme, priti na razgibavanje, saj to
počno za svoje dobro počutje in zaradi druženja. Vsak torek imajo skupno
jutranjo kavico, kdaj pa kdaj pa zavijejo tudi na košček pice. Ko pa katera od
njih praznuje ali v dneh pred novim
letom, ko imajo tombolo, si pa dajo
duška s pripravo domačih dobrot, ki
jih pripravijo kar same.

Poizkusili boste lahko domače čaje z različnimi okusi medu, medeno
pivo, medico, domači jogurt s cvetnim prahom in še vrsto drugih kulinaričnih dobrot.
Vstopnice po 1 evro z degustacijskimi kuponi dobite v trgovini Krtina
ter pri predstavnikih Čebelarskega društva Krtina - Dob in Turističnega
društva Rača.
Vljudno vabljeni!
TD Rača ČD Krtina-Dob
Marjan Koderman, predsednik
Ani Šlibar, predsednica

Pa radʼ se mejmo
Prav za vsakogar nekaj
društva upokojencev dob naš
dom Štirinajsti občni zbor Društva
upokojencev Dob Naš dom je z dobrim
obiskom članstva ter s številnimi gosti
znova pokazal, da imajo delovno in zavzeto društvo radi ter da Feliks, Tatjana
in Lidija odlično, skupaj z ostalimi, vodijo društvo, ki s svojimi dejavnostmi
lepša jesen življenja. To ne nazadnje
dokazuje tudi povečevanje števila članstva, saj se jim vsako leto pridružujejo
novi. Tako so na občnem zboru našteli
že precej več kot 200 članov, skoraj polovica pa se je udeležila občnega zbora.
Po minuti tišine, ki so jo zbrani namenili umrlim članom in članicam,
je delo v letu 2017 predstavil predsednik Feliks Lampret. Težko je na kratko predstaviti vse delo, o katerem društvo sproti obvešča tudi bralce Slamnika, zato naj zapišem le, da ne mine mesec, ko društvo ne bi pripravilo kakšne-

rin, zapisane v glasilu KS Dob Hrast:
»Z nami je življenje resnično lepše in
pestrejše, saj smo znani tudi po našem
sloganu ‘Pa rad se mejmo’, zato vabimo
vse krajane, tudi tiste, ki še niso v zasluženem pokoju, da se nam pridružite.«
Občni zbor je sprejel bogat program za leto 2018 in bil deležen številnih pohval prisotnih gostov, med
katerimi so bili predsedniki oziroma
predstavniki vseh sosednjih društev,
ter Janez Šutar in Zoran Rink, podpredsednika Zveze društev upokojencev Gorenjske. Občni zbor je pozdravila in pohvalila Marija Ravnikar, predsednica sveta KS Dob, medsebojno sodelovanje pa sta pohvalila tudi Barbka Drobnič, ravnateljica OŠ Dob, in
Jure Ferlež, dobski župnik. Pohvalam
in čestitkam so se pridružili tudi predstavniki drugih dobskih društev. Ob
koncu občnega zbora sta Feliks Lam-

Del nagrajencev; čestitamo!

ga srečanja, izleta ali kar strokovne ekskurzije in predavanja, redno se srečujejo v športnem parku pod Močilnikom
in mečejo podkve, balinajo in kolesarijo, s svojimi dejavnostmi se predstavljajo v krajevni skupnosti in občini,
imajo Šolo zdravja in redno rekreacijo
v Osnovni šoli Dob, s katero lepo sodelujejo. Pomembno je tudi, da v vseh dejavnostih sodeluje zelo veliko članov in
članic, pa tudi to, da se le-teh radi spomnijo ob življenjskih jubilejih ter jih
razveselijo s srečanjem. Organizirane
imajo uradne ure za člane in članice,
od katerih nekateri delajo tudi v drugih
društvih ter organizacijah ter tako povezujejo aktivnosti v KS Dob, ki je tudi
sicer znana po dobri organiziranosti.
Dobro obiskani občni zbor je potrdil vsa poročila in dokazal, da še kako
veljajo besede tajnice Tatjane Grego-

pret, predsednik DU Naš dom Dob, in
Janez Šutar, podpredsednik ZDUS Gorenjske regije, podelila priznanja za
10-letno aktivno delo v društvu: Amaliji Bevc, Darinki Debevc, Miroslavu
Grlici, Doroteji Grlica Šarc, Cilki Grošelj, Darinki Jeretina, Lidiji Jovič, Dimitriju Juvanu, Katarini Keržan, Milici
Kočar, Mariji Kremzer, Ani Orehek, Zofiji Pavčič, Kristini in Janezu Plahutniku, Leopoldu Šalamonu, Milici in Jožetu Tiču, Jožetu Videmšku in Stanislavi Vojska. Iskrene čestitke!
Aktivnosti društva, opravljene v januarju in februarju, kažejo, da bo tudi
leto 2018 za vse v društvu pestro in
lepo, zato samo še želja, da jih ob vseh
teh aktivnostih spremlja dobro zdravje, h kateremu bo zanesljivo prispevalo tudi predavanje, ki ga pripravljajo.
Vera Vojska

Ponedeljek, 11. februar 2018, pet minut pred osmo zjutraj. Niti snežni metež ne more
ustaviti ihanske navdušence jutranjega razgibavanja.

bilo opaziti. Ko so ob pol osmih začeli z rekreacijo, se snežinke še niso
spustile z neba, proti osmi pa je vse
bolj močno snežilo. Čeprav imajo v
Ihanu možnost oditi pod streho balinišča, so vztrajale v snežnem metežu do konca termina. Temu se reče
vztrajnost, ki bi lahko bila za vzgled
mnogim, ki vse prevečkrat prezgodaj
odnehamo.
Skupina ihanskih navdušenk gibanja Šole zdravja šteje 33 članov, ki se
že dobrih osem let prostovoljno družijo vsako jutro od ponedeljka do petka.
Imajo tri vodje razgibavanja, ki vsake
toliko časa opravijo tudi dopolnilne
tečaje vodenja vadbe. Skoraj polovica

Za organizirano družabnost skrbi
njihova promotorka Helena Rode, ki
poskrbi, da praznujejo 8. marec, ko
si postrežejo kar same, skupaj gredo
nabirat rožice na neonesnažene livade Velike planine, vsako leto enkrat
pa poskrbijo za skupni celodnevni izlet, primeren skupini, ki se ga udeležijo tudi nekateri možje in še kakšen zunanji simpatizer skupine.
Naj zdrav duh v zdravem telesu, na
kar prisegajo vse v družbi dveh moških, še dolgo ohranja to lepo tradicijo
prijetnega začetka vsakega dneva posebej. Zdravje pa se s takim začetkom
dneva zagotovo dlje ohrani.
Besedilo in foto: Boris Kopitar
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STOODSTOTNI PROSTOVOLJEC
JURČEK NOWAKK, PROSTOVOLJEC

100 % prostovoljec piše na majici, v kateri ga velikokrat srečamo in je postala že kar njegova blagovna znamka, to je
Domžalčan Jurček Nowakk, za katerega je prostovoljstvo način življenja že 36 let.
vodenje evidenc o prostovoljcih in
opravljenem prostovoljskem delu.
Pri pripravi omenjenega zakona je
aktivno sodeloval tudi Jurček. Omeni nam, da je bila pot, da se je zakon
sprejel in nato spravil v življenje kar
dolgotrajna. Preden so sploh začeli s
pripravo, je preteklo 15 let, v tem času
pa je bilo s strani države polno obljub
… »Je bil pa s sprejetjem in uveljavitvijo tega zakona narejen velik napredek
na tem področju. Prostovoljstvo se je v
prvi vrsti sistemsko uredilo, da ga ne
tolmači vsak po svoje in da je priznano
tudi napram državnim institucijam. S
tem je nevladnim organizacijam zdaj
tudi veliko lažje pri raznih razpisih, saj
morajo le-te voditi evidence o prostovoljcih in opravljenem prostovoljskem
delu, tako da se točno vidi, koliko ur
prostovoljnih ur dela je bilo narejenega na določenem področju. Prav tako
velja omeniti, da se prostovoljsko delo
po uveljavitvi zakona upošteva tudi
pri BDP-ju,« nam na kratko vsebino
zakona pojasni Jurček. Ob tem je še
dodal, da je kot član delovne skupine
pri pripravi tega zakona vztrajal, da
so lahko kot prostovoljci opravljajo
prostovoljno delo tudi osebe, ki jim
je bila vzeta opravilna sposobnost
oziroma ranljive skupine. Ena izmed
velikih stvari, ki jim jo je uspelo pridobiti vzporedno z uveljavitvijo zakona,
je tudi 0,5 odstotka dohodnine, ki jo
zavezanci lahko namenijo nevladnim
organizacijam.

Miha Ulčar
Foto: Iztok Dimc

V

ečina ljudi ob besedi prostovoljec najprej pomisli na
gasilce in na njihovo pripravljenost pomagati sočloveku v nesrečnih trenutkih. Vendar pa
ta plemeniti naziv, ki ga poznamo
pod besedo prostovoljec, nosijo tudi
številni drugi, ki se prostovoljno udejstvujejo na številnih drugih področjih. Tako kot za gasilce tudi za njih
velja, da je prostovoljstvo njihov način življenja.
Kot pravi Jurček Nowakk, opravlja
tretjinsko delo in sicer eno tretjino kot
planinski vodnik, eno tretjino z ranljivimi skupinami v nevladnem in v
javnem sektorju, eno tretjino pa kot zastopnik nevladnikov – prostovoljcev.
Njegov največji hobi je planinarjenje in
to predvsem pozimi, ko je bolj mirno,
čeprav po njegovih besedah v zadnjih
letih ni več veliko miru v hribih, saj tja
v tem letnem času zahaja čedalje več
planincev. Pri svojem hribolazenju je
obral že vse vrhove v Sloveniji in tudi
po Evropi. Za svoje prostovoljno delo je
prejel že kar nekaj nagrad in priznanj.

Kaj je prostovoljsko delo?

Jurček pravi, da prostovoljsko delo deli
na dva dela. »V prvem delu gre za vzgib
svojega dela, kot je različna pomoč ljudem, ne samo nudenje socialne pomoči.
Druga stvar pa je, da prostovoljno delo
obsega veliko dejavnosti, ki jih prostovoljci opravimo namesto države. Vidiš
namreč stvari, ki jih enostavno ne moreš prezreti. V bistvu postane to način
življenja in pri meni je prostovoljstvo
postalo način življenja,« nam o tem, kaj
je prostovoljstvo zaupa Jurček.

Aktiven na vseh področjih

Jurček pravi, da se je s prostovoljstvom
srečal že v osnovni šoli, potem pa kot
mladinec, ko je sodeloval v raznih
delovnih akcijah. Spominja se veliko
delovnih akcij na vasi, ko so sosedje
velikokrat stopili skupaj in pomagali
drug drugemu. Aktivno se je s prostovoljstvom začel ukvarjati leta 1981 kot
mladinski planinski vodnik Planinske
zveze Slovenije z mednarodno licenco:
»Planinska zveza Slovenije ima že ves
čas v statutu navedeno, da so vodniki
in drugi funkcionarji prostovoljci. To pa
pomeni, da deluješ na prostovoljni ravni in za svoje delo nisi plačan.« Še isto
leto je začel delati z osebami s posebnimi potrebami (gluhimi, naglušnimi,
slepimi in slabovidnimi), nekaj let pozneje pa tudi z osebami z motnjami v
duševnem razvoju, v zadnjih letih tudi
z osebami s cerebralno paralizo. Kot
predsednik gradbenega odbora je imel
ključno vlogo pri postavitvi planinskega doma na Uštah, aktiven je tudi kot
tajnik Planinskega društva Moravče,
je predsednik meddruštvenega odbora planinskih društev kamniško-bistriškega območja, član upravnega
odbora Planinske zveze Slovenije ter
kot vodja programov vseživljenjskega
učenja oseb z motnjo v duševnem razvoju in doživljajskih taborov. Izjemno
se je angažiral pri čiščenju razbitin in
posmrtnih ostankov letalske nesreče,
ki se je pripetila 1. decembra 1981 na
Korziki in se zavzel za pietetne pravice žrtev, svojcev in prijateljev. Aktivno
je sodeloval pri ustvarjanju zakona,
pravilnika in uredbe o prostovoljstvu,
prav tako pa aktivno sodeluje pri pravnih vprašanjih nevladnega sektorja.

Za opravljeno prostovoljsko
delo je beseda hvala največ, kar
lahko dobiš

Beseda hvala mu da največje
zadovoljstvo

Jurčku, ki se, tako kot vsi ostali prostovoljci s srcem, ne postavlja v ospredje,
je največje zadovoljstvo pri njegovem
prostovoljnem delu, da sliši besedo
hvala, saj takrat v sebi občuti tisto
zadovoljstvo, da je nekomu polepšal
dan ali kak trenutek. Prostovoljci in
nevladne organizacije opravijo številna dela in storitve, ki bi jih morala po
eni strani opraviti država ali lokalne
skupnosti, pa jih zaradi tisoč in enih
razlogov, ki so najpogosteje v izgovoru
prazne proračunske malhe, ne opravijo. In ravno prostovoljci in nevladne
organizacije so tiste, ki ‘krpajo’ to luknjo, v zadovoljstvo številnih ranljivih
skupin, ki bi brez prostovoljcev ostala
zapostavljena. Poleg tega ne smemo
pozabiti prostovoljcev, ki delujejo na
različnih drugih področjih, od varstva
narave, humanitarne dejavnosti, civilne pobude …

Za svoje prostovoljsko delo je
prejel že kar nekaj nagrad in
priznanj

Med nagradami in priznanji, ki jih je
Jurček prejel za svoje prostovoljsko
delo, so bronasti, srebrni in zlati častni znak Planinske zveze Slovenije,
kjer je prejel tudi častno plaketo za
vodnika PZS. Leta 2011 je prejel priznanje za prostovoljstvo Državnega
sveta Republike Slovenije, leta 2012
pa iz rok tedanjega predsednika države priznanje Republike Slovenije
za prostovoljstvo. Omenjeni dve sta
najvišji nagradi za prostovoljstvo na
državni ravni. Konec lanskega leta je
s strani Olimpijskega komiteja Slovenije prejel prostovoljsko plamenico za
življenjsko delo – prostovoljno delo v

športu, in sicer za vsestransko dolgoletno strokovno in organizacijsko delo
v planinstvu. Istočasno je delovna
skupina Planinstvo za invalide/OPP,
ki jo vodi Jurček, od Olimpijskega
komiteja Slovenije prejela priznanje
prostovoljno plaketo za prostovoljno
delo v športu. Poleg tega je prejel še
splošno posebno priznanje Horus –
nagrado za družbeno odgovornost in
to že tretje leto zapored. Nagrade in
priznanja podeljujeta IRDO – Inštitut
za razvoj družbene odgovornosti in
PRSS – Slovensko društvo za odnose
z javnostmi v sodelovanju s številnimi
podpornimi partnerji projekta iz tujine. Vsa tri priznanja Horus je prejel za
življenjsko delo na področju prostovoljstva in za družbeno odgovornost.

Nagrade in priznanja so
dodatna motivacija za naprej

Jurček nam malo v šali najprej pove, da
so priznanja za življenjsko delo po eni
strani pokazatelj, da je že star (smeh).
Po drugi bolj resni plati so ta priznanja
zanj dodatna motivacija in odgovornost za naprej: »Nisem jih prejel zaradi
tega, da bi zdaj spal na njih. To mi je
dodatna motivacija, da svoje delo opravljam še naprej. Imam še kar nekaj projektov, ki jih želim speljati do konca.«

Z Zakonom o prostovoljstvu je
bil storjen velik napredek na
tem področju

Leta 2011 so prostovoljci dobili tudi
dolgo pričakovani Zakon o prostovoljstvu, ki prvič sistemsko ureja to
področje. Zakon opredeljuje prostovoljstvo kot družbeno koristno brezplačno delo. Novost, ki se je uvedla
v pravni red na obravnavanem področju, je poenotenje in sistematično

»Ure, ki so zabeležene v evidencah o
prostovoljcih in opravljenem prostovoljskem delu, niso plačane, so samo
ovrednotene. Prostovoljci so upravičeni samo do potnih stroškov, dnevnic in
do obrabnine, kot so obleke, čevlji, material … Res pa je, da to lahko prostovoljcem plačujejo samo tiste nevladne
organizacije, ki imajo denar. Drugače
pa je tudi za to običajno beseda hvala
največ, kar dobiš,« pravi Jurček.

Vodja civilne iniciative za
čistilno akcijo odstranjevanja
razbitin letala na Korziki

Eden izmed velikih Jurčkovih projektov je bil projekt odstranjevanja
ostankov razbitin strmoglavljenega
letala na Korziki, ki je strmoglavilo
1. decembra 1981, pri čemer je umrlo
vseh 180 ljudi na krovu. Čistilna akcija je potekala leta 2008, poleg razbitin pa so našli tudi nekaj človeških
ostankov. Jurček, ki je bil vodja civilne
iniciative, pravi, da se je vse skupaj
začelo leta 1996, ko je peljal skupino
planincev na Korziko, med katerimi je
bilo tudi nekaj svojcev žrtev letalske
nesreče. »Takrat je šlo na to turo veliko Domžalčanov, med njimi je bila tudi
tedanja županja Cveta Zalokar. Šli smo
na tisti hrib, na katerem je strmoglavilo
letalo. Hodili smo med razbitinami in
ostanki človeških delov – kosti. Potem
nas je sprejel župan tistega kraja, ki je
bil tedaj tudi podpredsednik korziške
vlade, ki nas je prosil, če lahko organiziramo čiščenje razbitin in človeških
ostankov. Takrat sem dal besedo in se
nato skoraj 19 let boril za to, da je prišlo
do uresničitve. Konec leta 2007 je tedanja vlada prevzela vajeti v svoje roke.
Smo pa imeli mi tedaj že pripravljen
ves projekt čistilne akcije, ki je nato potekal pod okriljem Uprave za zaščito in
reševanje ministrstva za obrambo, tja
pa so šli lahko samo planinci, gorski reševalci in gasilci. Se pravi, profesionalci po stroki,« nam o tem, kako je prišlo

do civilne iniciative za čistilno akcijo
na Korziki, pojasni Jurček.

S hriba so spravili 21 ton
razbitin letala, našli pa so tudi
176 kosti

Po njegovih besedah je bilo dela kar
veliko, saj so bile razbitine in človeški
ostanki raztreseni po gori na skalnatih
in nedostopnih mestih, pri tem pa jim
je pomagal tudi helikopter Slovenske
vojske, ki ga je tja napotila naša država. Nekateri deli so bili tako veliki, da
so jih morali pred odvozom s helikopterjem strojno razrezati. Skupaj so počistili in s hriba spravili 21 ton razbitin
letala, našli pa so tudi 176 kosti. »Po
čistilni akciji, ki je trajala štirinajst dni,
smo na mestu, kjer je prvo krilo zadelo v
tla, postavili spominsko ploščo, ki smo jo
razgrnili na spominski slovesnosti. Leto
pozneje pa so na ljubljanskih Žalah izvedli še pokop vseh najdenih človeških
ostankov v skupno grobnico, kamor so
pokojne pokopali po tragediji,« o zaključku čistilne akcije na Korziki pove
Jurček, ki je tudi častni občan Petreta Bicisana, kjer se je pripetila tragedija.

Projekt Planinstvo za invalide
– OPP (osebe s posebnimi
potrebami)

Ker so Jurčku blizu planine in osebe s
posebnimi potrebami, s katerimi dela
kot prostovoljec, se dotakneva tudi njegove pobude za projekt Planinstvo za invalide/OPP. Tudi tukaj je Jurček s svojim
vztrajanjem pripomogel k temu, da je se
je začelo premikati. Po letih nagovarjanja in pregovarjanja je projekt prevzela
Planinska zveza Slovenije. V dveh letih
so izdali priročnik in dnevnik, katerega
soavtor je tudi Jurček: »Gre za priročnik
in dnevnik, ki je namenjen tudi zbiranju
žigov in beleženje občutkov, ko si v hribih. Ob izdaji priročnika smo izvedli tudi
pilotno usposabljanje za strokovni kader
za delo z invalidi/OPP. Prav tako smo
izvedli že en tabor za osebe na invalidskih vozičkih in pet planinskih pohodov.
Trenutno pripravljamo učbenik in planinec, za katerega smo že postavili osnovo,
pripravlja pa se tudi spletna aplikacija
za planinske poti, ki bo namenjena za
invalide/OPP in invalide na vozičkih ter
invalide/OPP kolesarje. Obstajajo namreč tudi planinske poti, ki so primerne
za takšne osebe. Tisti, ki delamo z invalidi/OPP, vemo, kaj zmorejo. Seveda pa
morajo imeti te planinske poti ustrezne
vzpone in sestope ter tudi ustrezno infrastrukturo, kot so na primer: toaletni
prostori za invalide.«

V Domžalah pogreša
povezovanje med
organizacijami

Dotakneva se tudi Domžal in prostovoljstva, za katerega Jurček pravi, da
je dobro organizirano. Po njegovem
mnenju manjka samo povezovanje,
in sicer bolj med posameznimi organizacijami. »Vsak namreč obdeluje svoj
vrtiček, za katerega se boji. Če pa bi
skupaj stopilo več organizacij, bi tudi
več dosegli, ljudje bi imeli več od tega
in veliko lažje bi bilo realizirati cilje.
Tukaj mislim predvsem v smeri pomoči
ljudem, ki so je potrebni. Se pa pozna,
da mladega kadra kot prostovoljcev ni
toliko, kot jih je bilo včasih, zato je za
vsakega novega prostovoljca borba, da
ga pridobimo. Res pa je, da se najlažje
pridružijo ljudje, ki imajo v sebi nekako
prirojeno prostovoljstvo, in ne gledajo
na vse stvari samo prek denarja,« razloži Jurček. Po njegovih besedah naj
bi bilo prostovoljsko delo vsakemu v
ponos in čast, ne pa v izgovor za nedelo in ne pomoč. ❒

14 | slamnik

številka 2 | februar 2018 | letnik lviii

novice

slamnik@kd- dom zale. si

Alzheimer caffe – Silva Koritnik Rakela: Demenca na višku Ustvarjalna
delavnica
ustvarjalnosti
Februarski Alzheimer caffe je prinesel osupljiv pogovor o demenci. Univ.
dipl. ekon. Silva Koritnik Rakela je
spregovorila o osebni izkušnji doživljanja bolezni, ki je doletela njenega
moža in o njegovem hitrem odhodu.
Čeprav je bil še dva meseca pred smr-

tjo na kolesu, se je še normalno koordiniral in se orientiral ter bil vedrih
misli. Pretresljivo je pripovedovala
tudi, kako sta pred koncem moževega
življenja, ko je bil že tako slab, zvečer
skupaj zaspala, ona normalno, mož
pa za vedno. Pogovor je nanesel tudi
o problemih in težavah, ki jih prinaša
vaskularna demenca in o tem, da za
demenco lahko zbolijo tudi mlajši.

V organizaciji Doma upokojencev
Domžale, Cvete Zalokar, društva Spominčica, podružnice Domžale in Knjižnice Domžale je v četrtek, 15. februarja 2018, potekal vsakomesečni dogodek
Alzheimer caffe z naslovom Demenca
na višku ustvarjalnosti. Na srečanju, ki

ga je vodila Cveta Zalokar, smo poslušali pogovor s Silvo Koritnik Rakela, ki
nam je povedala osebno izkušnjo družine, ki se je soočila z demenco.
Silva Koritnik Rakela je idejni vodja in gonilna sila Izobraževalne hiše
Cilj. Svojo poklicno pot je začela na
področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih
poslovnih sistemih v Sloveniji. V času

privatizacije slovenskih podjetij je bila
vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih
načrtov. Presenetila jo je bolezen moža,
ki je zbolel za vaskularno demenco. To
je ena od oblik demence, ki pa je veliko
hujša od navadne demence.

Demenca je kronična napredujoča bolezen možganov, ki jo povzročajo spremembe na možganskih celicah in se kaže z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, prepoznavanja, razumevanja, računskih in učnih sposobnosti ter govorjenja, izražanja in presoje. In Silvin mož ni kazal takih znakov, saj se je dva meseca pred smrtjo še vozil s kolesom, ve-

Letne vstopnice za arboretum že na voljo
Obveščamo vas, da so sezonske vstopnice za leto 2018 že naprodaj pri
blagajni Arboretuma Volčji Potok ob
vstopu v park. Zaradi prehoda na nov
sistem kontrole vas prosijo za potrpežljivost pri izdelavi. Za nakup sezonske
vstopnice vsak posameznik potrebuje
osebni dokument oziroma potrdilo o
začasnem prebivališču, fotografirali pa
vas bodo ob nakupu. Sezonska vstopnica je za občane Domžal subvencionirana s strani Občine Domžale, zato je
cena za odrasle samo 25 evrov, za otroke
pa 14 evrov. S sporazumom imajo tudi
vse osnovnošolske in predšolske skupine prost vstop med šolskim letom.
Kar 85 ha, 2,000.000 tulipanov, 900
sort vrtnic, 200.000 enoletnic, 3.500
različnih lesnatih rastlin in še in še

daje Arboretumu v Volčjem Potoku poseben čar. Raznolikost tako cvetja kot
dreves in prireditev zagotavljajo zanimiv obisk v vseh letnih časih za vse generacije. Nad parkom so vse bolj navdušeni tudi otroci, saj uživajo na prostranem otroškem igrišču; lani je bilo
otroško igrišče v Nedelovi anketi izbrano za naj otroško igrišče v Sloveniji.

Arboretum Volčji Potok pripravlja
v letu 2018 še več zanimivih dogodkov, prireditev in delavnic. Ogledali si
boste lahko velikane morskih globin,
orhideje, kaktuse, dinozavre, vrtnice,
pomladno cvetje s tulipani vred, vrtnarsko opremo, domačo obrt, tropske metulje, pravljični gozd, starodobnike, spoznali čebele in še marsikaj drugega. Na njihovi spletni strani
je objavljen program razstav in ostalih
dogodkov in prireditev, da česa ne boste zamudili.
Vse navedene prireditve, razen čarobnega dneva in čarobne simfonije ter morebitnega koncerta, si lahko
ogledate s sezonsko karto.
Želimo vam obilo prijetnih sprehodov!

samo
25 € vsak dan v Arboretum!
Več kotZa
ste
pričakovali
Sezonske karte že v prodaji

Arboretum Volčji Potok vabi!

del je, kje je, kam mora iti … Demenca lahko prizadene vsakogar. Pomembno je prepoznavanje prvih znakov demence, obisk pri družinskem
zdravniku, ki ob sumu na demenco
pošlje osebo k nevrologu ali psihiatru. Pri Silvinem možu zdaj, ko pogleda nazaj, ugotavlja, kdaj naj bi se vse
skupaj začelo. Zato je tako pomembno hitro diagnosticiranje in čimprejšnje ustrezno zdravljenje ter preprečevanje slabšanja stanja. Demence ni
možno pozdraviti, vendar jo je z zdravili, ki so na voljo, mogoče upočasniti. Zdravila, ki so trenutno na voljo,
najbolj pomagajo v zgodnjem obdobju bolezni, zato je zelo pomembna
zgodnja diagnoza.
Pogovor je nanesel tudi na hiše ali
‘vrtce za odrasle’, ki bi takšnim bolnikom, ki jih je čedalje več, nudile potrebno razbremenitev domačih, ki so
zaradi dementnih oseb že izmozgani in skurjeni ter da jih vsaj malo razbremenijo, da si ‘napolnijo baterije’.
V mislih so predstavili prazen vrtec
na Savski cesti v Domžalah. Bolezen
v povprečju običajno traja od 10 do 15
let. Ob tem lahko svojci postanejo izpostavljeni hudim psihičnim, fizičnim
in finančnim obremenitvam ter tudi
socialni izključenosti. Tudi gospa Silva je morala prepoloviti delo, povečali pa so se stroški za zdravljenje in to
je najhujše. Zaradi napredovanja bolezni postanejo osebe z demenco vedno bolj odvisne od drugih in potrebujejo 24-urno pomoč, saj sami zase
ne morejo več skrbeti. Demenca predstavlja enega največjih zdravstvenih,
socialnih in finančnih problemov današnje družbe.

Dan brez
televizije

Društvo Vrtiljak življenja v okviru
svojega projekta Dan brez televizije
pri ustvarjalnih delavnicah omogoča vsak mesec brezplačne delavnice
za predšolske otroke, šolske otroke,
mladostnike, odrasle, starostnike in
vse ostale, ki jih zanima svobodno
ustvarjanje brez omejitev, vzpodbujanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti. Glavni cilj je otroke in mladostnike odmakniti od televizije, računalnikov, tablic, mobitelov in ostale
tehnologije.
V januarju smo ustvarjali srčke, rožice, verižice, zapestnice, snežake in
mandale ter ustvarjanju pustili prosto
pot. Naslednja ustvarjalna delavnica
bo 24. februarja 2018 od 9. do 12. ure
v prostorih Prostovoljnega gasilskega
društva Jarše - Rodica. Lepo vabljeni
na ustvarjanje!
Magdalena Kapla

E: drustvo.vrtiljak.zivljenja@gmail.com
M: 040 541 183

Besedilo in foto: Miro Pivar

Dobrodelni Center za mlade
Domžale

Z bolšjakom starih knjig in prednovoletnim bolšjakom je Center za mlade
Domžale v letu 2017 zbral skoraj 500
evrov. Vsa sredstva je predal petletni
Lizi iz Domžal, ki se je rodila s cerebralno paralizo in za napredek potrebuje različne terapije.
Dobrodelnost se v CZM s tem ne
bo končala. Še vedno lahko vsak dan
obiščete bolšjak starih knjig, kjer si
lahko zagotovite različno čtivo – vse
od literarnih klasikov, otroških, kuharskih in strokovnih knjig do leposlovnega gradiva. Poleg tega uvajajo tudi novost – spomladanski bolšjak. CZM ob tem vse, ki se bodo lotili spomladanskega čiščenja stanovanja, poziva, da jim še uporabne predmete, ki jih ne potrebujejo več in se

na njih nabira prah, podarijo. V zameno za simbolične dobrodelne prispevke si boste lahko različne predmete za stanovanje kupili na bolšjaku, ki bo potekal v sredo, 11. aprila, in
v četrtek, 12. aprila, med 8. in 20. uro
v Placu za mlade (prostori Centra za
mlade Domžale).
Dobrodelnost pa CZM spodbuja
tudi z zbiranjem zamaškov. Oddate
jih lahko ob vhodu v Domžalski dom,
nato pa jih bodo predali Veselim nogicam, društvu za pomoč družinam
otrok s posebnimi potrebami.
Ob tej priložnosti se CZM zahvaljujem vsem, ki so s svojimi donacijami
polepšali dneve mali Lizi in Veselim
nogicam.
Hvala!
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Idiopatska pljučna fibroza - suh Princ Lenzelo in Travnati oblak
kašelj je lahko znak hude bolezni Pri domžalski založbi Studio Hieroglif V ozadju zgodbe se skrivata vpraIdiopatska pljučna fibroza (IPF) je
redka bolezen pljuč, po odkritju katere bolnikom ostane v povprečju le še
od dve do pet let življenja. Za bolezen
predvsem starejših ljudi je značilno
brazgotinjenje pljučnega tkiva, zaradi
katerega bolnik vse težje diha. Vzroka
za IPF ne poznamo, dejavniki tveganja pa so kajenje, delo ali bivanje v
umazanem okolju in genetika.
Znaki IPF so neznačilni - suh kašelj, težka sapa, pokanje v pljučih in
betičasti prsti. Zato je pot do diagnoze pogosto dolgotrajna. Čeprav je, kot
opozarja prim. Katarina Osolnik, dr.
med., s Klinike Golnik, za bolnike z
idiopatsko pljučno fibrozo najbolj pomembno prav pravočasno odkritje bolezni: »Če bolezen odkrijemo v zgodnejši fazi, je možnost zdravljenja boljša. Ko zdravnik posumi na IPF, mora
bolnika takoj napotiti k specialistu za
pljučne bolezni.«
Prosite za dodatne preiskave, če
težave z zadihanostjo in kašljem ne

pojenjajo, svetuje predsednik Društva
pljučnih in alergijskih bolnikov Mirko
Triller, ki bolnike poziva naj svojemu
zdravniku vedno povedo, kako se zares počutijo.
Možnosti zdravljenja IPF so omejene. Ena od možnosti je transplantacija pljuč, ki je primerna le za nekatere bolnike, večino pa po obravnavi
na posebnem konziliju Klinike Golnik
zdravijo z antifibrotiki, ki upočasnijo
upad pljučne funkcije. V napredovali
fazi bolezni bolnike zdravijo s kisikom,
zdraviti morajo tudi pridruženo srčno
popuščanje in lajšati hud kašelj. Na
koncu bolnikom z IPF omogočijo paliativno obravnavo. »Zelo pomembno je,
da se z bolniki in svojci odkrito pogovorimo, saj večina za IPF sliši prvič in take
diagnoze ni lahko sprejeti,« sklene primarijka Katarina Osolnik,dr. med.
Več informacij na naši spletni strani www.dpbs.si.
Društvo pljučnih in
alergijskih bolnikov

Slovenski kulturni praznik
obeležili na konjskih hrbtih
je bila po besedah Domna Potočnika
udeležba zaradi neugodnega vremena
malo manjša kot v preteklih letih. Se je
pa na zasneženo pot podalo več kot 40
konjenikov in tudi štiri konjske vprege.
Poleg domačih članov so se Pikove konjenice udeležili tudi konjeniki iz Zreč,
Dolenjske, krvavške konjenice …
Zbor je po tradiciji potekal na Turistični kmetiji Pr’Soud v Zagorici pri
Rovah, kjer so se udeleženci najprej
okrepčali, nato pa je sledil krajši kulturni program, v katerem so nastopili plesalci Konjeniškega kluba Pik. Po
običaju je sledila še himna, ki so jo
vsi zbrani zapeli pod vodstvom Bog-

konjskimi vpregami udeležujejo različnih prireditev po Sloveniji, njihova tradicionalna prireditev pa je Pikova konjenica, ki jo po besedah predsednika Konjeniškega kluba Pik Domna Potočnika vedno organizirajo na slovenski kulturni praznik. Zgodba o tem pohodu se je začela pred 18. leti, tako da
je ta prireditev postala že tradicionalna. Njihov slogan se glasi: Slovenski
kulturni praznik na konjskih hrbtih.
Poleg njihovih članov se te prireditve
udeležijo tudi konjeniki iz drugih predelov Slovenije. Največ udeleženih konjenikov do zdaj je bilo prek 120. Letos

dana Potočnika, nato pa so se s konji in vpregami podali na pot. Letos
so se podali do Češenika, Radomelj,
Volčjega Potoka in nato prek Kolovca
do cilja, ki je bil na Turistični kmetiji Pr’Soud. Tam pa jih je čakal zaključek z bogato domačo pojedino, za kar
je poskrbela gospodarica Ančka. Na
koncu so bili zadovoljni vsi, tako konjeniki, ki so imeli krasno priložnost
za druženje, kot tudi konji, ki so imeli zelo pomembno vlogo v tej zgodbi
– obeležitev slovenskega kulturnega
praznika na konjskih hrbtih.
Besedilo in foto: Miha Ulčar
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šanji, kaj je svoboda in v čem je smisel bivanja. (Bralcem, ki želijo zgolj
zgodbe, to ne bo pokvarilo užitka!).
Ko se skušamo dokopati do odgovora na vprašanje, ali je svoboda v tem,

da delamo samo tisto, kar hočemo,
ali pa celo nič – vsaj nič koristnega in
pametnega –, razmišljanje hitro trči
ob drugo vprašanje o smislu početja
in bivanja, o ustvarjanju, coni udobja
in občutku zadovoljstva. Če ves konec tedna preždimo na kavču pred TV
zaslonom (torej v svobodi brez obveznosti in svoji priljubljeni coni udobja), nas v nedeljo zvečer verjetno ne
preveva občutek sreče; nezadovoljni smo, ker smo počeli samo tisto,
kar smo želeli in nekoristno zapravili
čas, ko bi šli lahko v naravo, se dobili s prijatelji, naredili kaj, kar že dolgo odlašamo ...
Gre za deseto knjižno izdajo Damjane Kenda H., ki piše predvsem za
otroke in mlade. Pesmice in krajšo
prozo redno objavlja tudi v reviji Zmajček, ki izhaja pri založbi Studio Hieroglif. Lani je objavila tudi prvo knjigo
za odrasle Adijo, hotel mama, ki je zabavala in očarala številne bralce.
Več informacij o knjigi najdete na
spletni strani www.zmajcek.net.

Novi podjetniki v občini

Slovenski kulturi praznik smo lahko
obeležili na različne načine. Nekateri
so na ta dan obiskali kulturne ustanove, ki so na široko odprla svoja vrata,
spet drugi so obiskali različne prireditve, ki so potekale v ta namen, nekateri pa so dela prost dan izkoristili
za počitek ali za kakšne druge stvari.
Kulturni praznik tradicionalno obeležijo tudi v Konjeniškem klubu Pik, saj
so se letos podali že na 18. Pikovo konjenico. S konji seveda.
Konjeniški klub Pik iz Žič pri Rovah,
ki je bil ustanovljen leta 2000, združuje ljubitelje konj, plesa in country glasbe. Skozi vse leto se s konji in pa tudi s
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je izšla nova knjiga za otroke Princ
Lenzelo in Travnati oblak avtorice
Damjane Kenda H. Zgodbo, ki na 32
straneh kar prekipeva od domišljijskih
dogodivščin in duhovitosti, je imenitno ilustriral Adriano Janežič. Knjiga
nagovarja predvsem otroke, stare od
sedem do deset let.
Princ Lenzelo (len zelo) izostaja od
pouka in se najraje izogiba vsem dolžnostim; samo igral in zabaval bi se. Ko
nekega četrtka zaradi potepanja zamudi k večerji (in se juha shladi), mu oče
kralj za kazen naloži nadležno nalogo.
Da bi se ji izognil, Lenzelo pobegne na
Travnati oblak, na katerem lahko vsak
dela, kar hoče. Kmalu ugotovi, da to ni
tako imenitno, kot se mu je zdelo. Nenavadni prebivalci oblaka, ki jih sreča
(hodeča roža Hecjacinta, rožnati možic
Kartako, čarodej, velikana, bralka misli
Lumina), so sebični in povsem brezbrižni do drugih. Princ se začne dolgočasiti in se želi vrniti domov. A potovanja
z oblakom ne more prekiniti z ukazom,
vrnitev domov si mora prislužiti.

Domžalska občina je privlačna za
podjetnike. Dokaz za to je selitev dobrih podjetij iz drugih krajev v občino,
ki jim ponuja primerne pogoje za poslovanje, omogoča širitev in kakovostno izvajanje storitev.

hovo delovanje. Znotraj tehnološkega
centra imajo svoje prostore CNC serviserji, tam je tudi skladišče za rezervne
dele. Prvo nadstropje je namenjeno pisarnam zaposlenih, kjer sta poleg administracije, prodaje in direktorja tudi

plementaciji sistemov, izobraževanju
in nudenju tehnične podpore. V sklopu podjetja imajo še oddelek CNC servisa, kjer usposobljena ekipa izvaja
popravila na elektronskih in mehanskih sistemih, izvaja meritve natanč-

Konec lanskega leta je v Industrijski coni v Jaršah prostore odprlo podjetje Solid World, d. o. o., ki je prej delovalo v Ljubljani. Zaradi prostorske
stiske, saj podjetje šteje 20 zaposlenih,
so za novo lokacijo izbrali Industrijsko
cono Jarše, ki jim nudi primerno okolje za delo, prostore in zadosti potrebam rastočega poslovanja, obenem
pa zagotavlja tudi dovolj parkirnih
mest za obiskovalce, česar za prestolnico ne moremo vedno trditi. V tehnološkem centru imajo razstavljene CNC
stroje, kjer ob različnih dogodkih obiskovalcem tudi v živo predstavijo nji-

oddelka tehnične podpore za SolidWorks in SolidCAM. V drugem nadstropju so prostori za izobraževanja
in seminarje ter druge dogodke. Dve
učilnici sprejmeta skupaj do 20 tečajnikov, ob dogodkih pa je na razpolago
100 sedišč. Na voljo sta tudi sejna soba
in ‘show room’ – prostor, kjer so razstavljeni 3D tiskalniki 3DWOX.
Poglavitna dejavnost 18 let starega podjetja je zastopstvo in prodaja programske opreme SolidWorks za
3D načrtovanje in programske opreme
SolidCAM za programiranje CNC strojev. Veliko pozornosti posvečajo im-

nosti CNC strojev in opravlja elektronske korekcije napak. So tudi zastopniki za 3D tiskalnike.
Sodobna tehnologija je v današnjem svetu nepogrešljiva in nam
omogoča stvari, ki so se pred nekaj desetletji zdele kot znanstvena fantastika. Vseeno pa je bil direktor Jernej Lokovšek vesel dobrega slamnika, ročnega dela spretnih prstov starega znanja, ki mu ga je v znak dobrodošlice v
občini podaril župan Toni Dragar.
Pa naj še kdo reče, da tradicionalni
domžalski slamnik ne more iti z roko v
roki s sodobno znanostjo.

3D načrtovanje

• CNC programiranje

• 3D tiskanje

• CNC servis
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Irena Štaudohar: Magija za realiste
Partnerski odnosi v luči krizne
intervencije
Odnos je naravna potreba vsakega
od nas tako rekoč od rojstva pa do
smrti. Je nekaj, kar nas lahko najbolj
razveseli ali pa najbolj razžalosti,
nekaj, kar posameznika opremi ali
pa hendikepira za življenje. Je tako
zelo pomemben, da ga nikakor ne bi
smeli jemati takole mimogrede.
A žal se nam vse pogosto dogaja prav to. O odnosih, predvsem pa
dinamiki nezavednega, ki jih kroji,
vemo bore malo. Večini ni poznano,
da otrok ravno znotraj odnosa lahko
postane ‘nekdo’ (govorim o psihološkem rojstvu), in tudi pozneje je odnos tisti, v katerem posameznik lahko lovi odsev ‘svoje slike’ in jo utrjuje ali spreminja. Posameznik tekom
življenja vstopa v različne odnose,
a zagotovo ga najbolj zaznamujeta
dva: starševski in partnerski. In prav
ta odnosa sta med seboj zelo povezana, dinamika prvega je usodna za izbor in dinamiko drugega. Izbor partnerja narekuje naš notranji svet, sestavljen iz dojemanja posameznih
oseb, naših odnosov do njih in njihovih odnosov do nas. Vsak na novo
vzpostavljen odnos dojemamo in čutenje v tem odnosu povezujemo s podobami oseb in odnosov iz naše preteklosti. Za to je vsak odnos ponovitev starega ali pa izgradnja nečesa,
česar v naši strukturi prej še ni bilo.
Večina ljudi oblikuje in živi svoje partnerske odnose dokaj neopremljena.
Čas, ki ga živimo, je obseden z
razvezo oziroma razpadom zvez,
družba in družina sama pa ponujata slabe možnosti za učenje ‘dobrih
vlog’. In prav biti dober v vlogi partnerja je tisto, kar gradi in ohranja
odnos. Skoraj ni para, ki se tekom
trajanja zveze ne bi znašel v krizi.
Nenazadnje je stresno že spoznanje,
da zaljubljenost mine in do svojega
partnerja čutiš, ali pa ga vidiš drugače kot prej.
Vsak od nas v svoj odnos prinese
kar nekaj kovčkov prtljage iz preteklosti. Tako v odnosu nikakor nisva
samo midva, ampak tudi vsa ta nevidna prtljaga, ki dela napoto, ker ni
pospravljena. In, ko v odnosu pride
do krize, ko se dva skregata, sploh ne
vesta, za kaj se kregata, saj so prepiri
med zakoncema zgolj simbolne narave in vzrok nikoli tisto, kar je očem
vidno. To pa je glavni razlog neuspešnih intervencij v kriznih situacijah.
Namreč vzrok prepira ni pravilno definiran. In, če cilj ni pravilno definiran, bodo izbrane poti do cilja napačne. Konflikt ne bo rešen, pač pa
samo potlačen in z njim vsa čustva,
ki ga spremljajo. Že ob naslednji podobni frustraciji se bo vse skupaj ponovilo in tako, vse dokler eden ali
oba partnerja ne bosta razvila občutek nemoči, češ, da se nič ne da,

da je vedno isto, da ne bo nikoli bolje. Tako dozori odločitev, da je najbolje, da se razideva. Čez nekaj časa
se zgodba ponovi z drugim partnerjem, ki je zbran po istem ključu in do
katerega se vedemo na enak način.
Pogosto me ljudje sprašujejo o
formuli za dober partnerski odnos.
Z gotovostjo lahko trdim, da formula
ne obstaja, obstajajo pa skupni imenovalci dobrih in slabih zvez. Vsekakor je za to, da bo naša zveza dobra, odgovoren vsak posameznik.
Ker ima večina nas slabe zglede iz
otroštva, je tako kot za večino dobro
opravljenih del, tudi tukaj pomembno, da imamo o dinamiki odnosa veliko znanja. Pomembno je, da si vzamemo čas za odnos in da le-tega nikoli ne jemljemo kot samoumevnega. Počivanje na lovorikah se ne obnese ne v šoli ne v službi in tudi ne v
partnerstvu. Tudi če imamo še tako
dober odnos, se moramo zanj truditi
še naprej. Edino partner, ki ima znotraj odnosa zadovoljene potrebe, se
bo v njem počutil varen in bo v njem
želel tudi ostati.
Ena temeljnih stvari, ki prispeva
h kvaliteti odnosa, je gotovo pogovor
partnerjev o čustvih. A žal naša kultura in zgledi temu niso naklonjeni.
Zlasti za moške je ukvarjanje s čustvi
pogosto izguba časa. Poslušanje in
upoštevanje partnerkinih čustev se
jim zdi odveč, izražanje svojih pa nepotrebno in neprimerno. In ko med
njima pride do konflikta, se pogovarjata o vsem, samo o čustvih ne,
a prav ta so takrat najbolj prizadeta.
Strokovne intervencije v krizni
partnerski situaciji so redke, vseeno pa jih je več kot v preteklosti.
Ponujajo jih tako centri za socialno
delo kot številni terapevti, ki večinoma delujejo samostojno. Ni terapevta, ki bi lahko izboljšal vaš odnos.
So pa terapevti, ki vas lahko ustrezno opremijo z znanji, da na ta način pridete do novih spoznanj o odnosih, posledično varnejšega počutja znotraj sistema in šele na to drugačnega ravnanja. In tisti pari, ki dojamejo, da je sprememba procesna,
v tem uspejo.
Tudi Center za socialno delo
Domžale parom, ki se znajdejo v
partnerski krizi, ponudi svetovalno
pomoč. Pomoč v smislu definiranja
problema in postavitve cilja, pomoč
v obliki nasveta ali razumevanja
problematike. Terapije partnerskih
odnosov pa se na centrih ne izvaja.
Prava informacija v pravem trenutku je zelo pomembna. Te boste
na Centru za socialno delo v Domžalah vsekakor deležni.
Nataša Banko, specialistka
klinično psihološkega
svetovanja, CSD Domžale

V zbirki esejev, ki nosi sporočilo, piše,
da ima človek v svojem duhu in telesu
vse predispozicije, da je dober človek.
Novinarka in pronicljiva kolumnistka
Sobotne priloge Dela Irena Štaudohar
nam s svojimi eseji, zbranimi tudi v
knjigi Magija za realiste, ki jo je predstavila v knjižnici Domžale 22. januarja 2018, govori o človeških stanjih
in čustvovanjih, naravi in svetu okoli
nas. Opozarja nas na številne izjemne
knjige, ki jih ob pisanju esejev prebere

in vsakdanjosti,« pravi gostja pogovornega večera Irena Štaudohar.
Magija za realiste je knjiga esejev,
ki govorijo o različnih človeških stanjih, čustvovanjih in o tem, česa vse
so zmožni možgani in čutila. Eseji, ki
so zasnovani kot zgodbe, temeljijo na
najsodobnejših nevroloških odkritjih,
in moralni psihologiji. Magija za realiste je filozofska in terapevtska knjiga, saj govori o človeški volji in njeni
moči. O volji do življenja.

»V času družabnih omrežij lahko izbiramo med številnimi vsebinami, skačemo od besedila dp besedila, ali si
vmes izberemo najljubšega pisca, pozneje pa nanj kar pozabimo, kajti ponudba je res velika. Celo prevelika. A
vseeno je v veliki ponudbi povprečnih
besedil mogoče tudi odkriti in s tem ceniti besedila, ki očarajo, prodirajo globlje in pustijo sledi. In delujejo magično,« pravi avtorica Magije za realiste.
Irena Štaudohar najrajši bere knji-

ter nam ob njih odkriva spoznanja in
odkritja skozi zelo samosvojo in pogumno perspektivo. Z gostjo se je v sklopu Srečanja z ustvarjalci pogovarjala
Cveta Zalokar.
V pogovoru nam je Irena Štaudohar razkrila, da v knjigi esejev razumljivo in poljudno obravnava različne
teme in človeška stanja, ki že od nekdaj zanimajo razmišljujočega in k pozitivnemu naravnanega, ozaveščenega posameznika.
»S pomočjo aktualne, sodobne literature najraje komentiram in razlagam
najnovejša znanstvena dognanja in izsledke ter nakažem poti v bolj kvalitetno, nezapleteno dojemanje stvarnosti

Ker prebere ogromno knjig, ki jih
prijatelji prinesejo tudi iz tujine, Irenino magično, čarobno in navdihujoče pisanje črpa prav iz teh knjig. V
družbi, kjer se ljudi ne ocenjuje več
le po dejanjih, temveč predvsem po
tem, kako nastopajo pred drugimi, je
Magija za realiste kot darilo. Kot pravi gostja pogovora, knjiga ni le za realiste, temveč tudi za večne romantike, ki verjamemo, da romantična ljubezen še obstaja.
Kot predana knjigoljubka in strastna ljubiteljica lepih besed misli, da
je treba dobro pisanje varovati, ker je
vedno bolj ogroženo, saj počasi izginja.

ge, ki širijo obzorja, ji odpirajo srce in
predvsem vlivajo moč. Vesela in ponosna je, ker nam lahko priporoča magično zbirko svojih esejev. Zato knjigo
toplo priporoča študentom novinarstva. Knjiga zelo pomaga tistim, ki želijo pisati in ne povzemati ali prepisovati. Irena s knjigo Magija za realiste
dokazuje, da dobro pisanje še ni izumrlo. Dobri pisci se od povprečnih ločijo po tem, če misliš biti dober, moraš
brati, pisati in raziskovati. Pisec mora
biti v besedilu nenehno prisoten, izražati mora svoje mnenje, zato se bralcu ni treba spraševati, kaj je želel avtor povedati.
Besedilo in foto: Miro Pivar

Zakon o ohranitvi energije
Ne bomo govorili o prvem zakonu termodinamike, da energije ni mogoče
uničiti ali ustvariti iz nič, pod določenimi pogoji pa je mogoče eno obliko
energije pretvoriti v drugo. Morda pa
le?
Sodobni čas, tehnika in napredek
so po eni strani življenje olajšali in po
drugi prinesli nove obremenitve in težave. Spremenili so se medsebojni človeški odnosi. Veliko ljudi tarna, da so
nesrečni, neizpolnjeni, in pomanjkanje energije je pogosto razlog za večino težav, ki jih imamo.
Energija, vidna in nevidna, je povsod okrog nas, je stalna in prehaja iz
ene oblike v drugo, potrebujemo jo za
vse dejavnosti v življenju. Tudi človek je zapleten, večplasten energijski
sistem, sestavljen iz različnih oblik
in frekvenc energije. Prva je telesna
energija, ki je snovna, vidna in otipljiva. Druga je subtilna energija, čustvena, intelektualna, ustvarjalna in duhovna, imenovana tudi prana ali či
(chi), čakre, avra ... To težje opazimo,
lahko pa jo občutimo, a ne znamo pojasniti. Pretok energije skozi energijski sistem človeka je stalen in različne
vrste energije vstopajo v nas po različnih poteh. Fizično telo sprejema hrano, vodo in kisik. Skozi čakre pridobivamo in vsesavamo energijo iz okolice, zemlje, zraka in vesolja.

Najpogostejši znaki pomanjkanja
energije so slabo počutje, zdravstvene težave, občutek utrujenosti, stresa,
različni strahovi, šibek imunski sistem, nespečnost, otožnost, pomanjkanje samozavesti, slaba zbranost, slab
spomin in še bi lahko naštevali. Pojavijo se lahko tudi težave na delovnem
mestu, finančne težave, poslabšajo se
lahko medsebojni odnosi. Pogosto je
za različne motnje, težave in neizpolnjene želje krivo pomanjkanje energijskega pretoka skozi naše telo. To se
zgodi, ko porabimo več energije, kot jo
proizvajamo. V današnjem zahtevnem
in hitrem načinu življenja energijo porabljamo hitreje, kot jo lahko spontano obnavljamo. Tega se po navadi celo
zavedamo, a si večinoma sami ne znamo pomagati. Vedno več ljudi spoznava, da si ‘baterije’ najlažje in najučinkoviteje napolnijo z bivanjem v naravi,
kjer na različne načina pridobimo zemeljsko energijo, s katero lahko uspešno delujemo vsaj določen čas.
Energijsko polje, ki ga imenujemo
avra, je naša najpomembnejša zaščita. Varuje nas pred tujimi ogrožajočimi energijami tako, kot nas zidovi hiše varujejo pred nepovabljenimi gosti.
Avra mora biti zdrava, velika in
močna, da se lahko sami odločimo
kaj, kdaj, kako in s kom iz okolice že-

limo izmenjavo energij. Če je avra šibka, so šibke tudi naše meje, pojavijo
se prej naštete težave in različni strahovi nam onemogočajo doseganje ciljev. Zavedati se moramo, da nam velika, močna avra v življenju prinaša
zmago. Na cesti se manjši avto vedno
umakne večjemu. Tako je tudi v življenju; ljudje z veliko in močno avro
dosegajo uspehe in zmage na različnih področjih. Velika in močna avra
pa je tudi pogoj za kakovostno življenje na vseh področjih. Zemeljska
energija je pomembna tudi za vse, ki
meditirajo ali se kako drugače povezujejo z energijami vesolja.
Energijska samopomoč je del tako
imenovane energijske medicine in je
namenjena pridobivanju znanja, ki
vam omogoča boljše življenje na različnih področjih. Vsakdo, ki to želi, se
lahko v okviru svojih zmožnosti nauči postati neodvisen in samostojen pri
doseganju svojih življenjskih ciljev in
zadovoljevanju svojih potreb.
Pomembno je, da se naučimo
ustreznih energijskih vaj. Le-te nam
omogočajo, da zajemamo vitalno življenjsko energijo neposredno iz središča zemlje. Zato se je včasih dobro
obrniti na usposobljenega strokovnjaka – v tem primeru energijskega terapevta, ki nas bo podkrepil teoretično,
predvsem pa praktično.
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Nova priložnost za društva, zasebne zavode in
ustanove
Pogosto organizirate prireditve ali dogodke, prepoznavate lokalne potrebe
in jih poskušate reševati? Želite napredovati, se razvijati, biti še bolj uspešni
pri svojih projektih in prepoznani v lokalnem okolju ter imate sedež v osrednjeslovenski regiji? Potem ste gotovo
lahko NVO s potencialom.
Za NVO s potencialom bomo pripravili brezplačna usposabljanja in
mentorstva v okviru programa NVO
ustvarjalnik.
Vključenim organizacijam bomo,
glede na potrebe v vaši organizaciji,
nudili brezplačno pomoč pri razvoju
novih storitev, pomoč pri povezovanju z drugimi sektorji, pomoč pri izvajanju zagovorniških akcij, pripravi projektnih prijav in drugo konkretno pomoč.

Stičišče NVO osrednje Slovenije zagotavlja brezplačno podporo nevladnim organizacijam v osrednjeslovenski regiji in s svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju njihovega položaja.
NVO s potencialom je nevladna organizacija (društvo, zasebni zavod,
ustanova), ki izkazuje interes za svoj organizacijski, strokoven ali zagovorniški
razvoj, je pripravljena zadovoljevati lokalne potrebe oziroma aktivno prispevati k razvoju lokalne skupnosti, želi
biti aktivna, se razvijati in prispevati k
razvoju okolja, v katerem deluje oziroma izvajati nove storitve, je upravičena
do vključitve v NVO ustvarjalnik.
Poteka nov nabor NVO s potencialom za leto 2018/19. Če vaša organizacija ustreza opisu NVO s potencialom in bi vam koristilo dodatno zna-

nje, nas čimprej obvestite prek e-pošte
na klavdija.tomazic@consulta.si.
Za več informacija pokličite na 059
927 619 ali obiščite spletno stran www.
consulta.si.

Na tisoče ur prostovoljnega dela
območno združenje rdečega
križa domžale Najbrž tisti mlajši ne
veste, da je naša humanitarna organizacija Rdeči križ že v lanskem letu praznovala 150-letnico, z aktivnostmi RK v
domžalski občini pa se srečamo takoj
po vojni, ko je veliko ljudi živelo v pomanjkanju. Takrat so bile ustanovljene
prve krajevne organizacije Rdečega
križa, znotraj katerih so navadno prostovoljke nudile pomoč, razdeljevale
hrano, obutev in oblačila. Bogato zgodovino ima krvodajalstvo, v katerega
so se nekoč na veliko vključevala podjetja in tovarne s svojimi delavci, tudi
na našem območju pa že od leta 1963
beležimo organizirano humanitarno

okoli dve toni oblačil in obutve. Leta
2017 je bilo razdeljenih v dveh dobavah 1024 prehrambnih paketov in ravno toliko 3 kg pralnega praška. V treh
dobavah so razdelili hrano iz EU sklada za najbolj ogrožene:
• 22.124 litrov mleka
• 3735 litrov olja
• 3096 kg riža
• 5832 kg moke
• 8733 kg testenin (makaroni in špageti)
• 7596 kosov pločevink pelatov
• 7010 kosov pločevink fižola
Ob vseh teh materialnih pomočeh
pa je Območna organizacija RK Domžale skupaj s krajevnimi organizacija-

pomoč v obliki občinskega odbora RK
Domžale, ki se je skozi leta organizacijsko spreminjal, nikoli pa ni spreminjal
svojega plemenitega poslanstva: pomagati ljudem, ko pomoč potrebujejo.
Po zadnjih podatkih v 13 krajevnih organizacijah 131 prostovoljcev
(glavnina je žensk) letno opravi skoraj 5000 prostovoljnih ur, še posebej
pa 1000 prostovoljnih ur opravita dve
ekipi prve pomoči (to je skupaj še 15
članov). Zelo veliko teh ur je opravljenih v preventivnih dejavnostih oziroma dejavnostih v zvezi z delavnicami temeljnih postopkov oživljanja in
uporabe defibrilatorja. Sploh je treba
zapisati, da sta obe ekipi prve pomoči
zelo prizadevni in delavni ter da s svojimi sposobnostmi in znanji sodelujeta povsod, kjer ju potrebujejo.
Letno je na območju petih občin
okoli 1800 prejemnikov (z družinskimi člani) materialne pomoči. Od tega
jih je okoli 1000 samo iz občine Domžale. Vsako leto RK Domžale razdeli

mi in šolami pripravila pet akcij zbiranja hrane v Mercatorju, kjer so zbrali in nato razdelili okoli 1100 kg prehranskih izdelkov in okoli 90 kosov higienskih pripomočkov. Projekt
Drobtinica, ki je potekal v oktobru, sodelovale so tri osnovne šole: Domžale, Roje in Jurij Vega Moravče, so denar, ki so ga dobili za okoli 900 evrov
kruha, namenili v šolski sklad
V letu 2016 je bilo plačanih 371
položnic v vrednosti 21.700 evrov, v
letu 2017 pa 424 položnic v vrednosti
28.700 evrov – samo za socialno ogrožene v občini Domžale.
Tako na kratko o delu v letu 2017,
za vse pa še povabilo Majde Mernik,
sekretarke Območnega združenja
Rde
čega križa Domžale: Vzemite si
trenutek za dobrodelnost!
Namenite 0,5 % vaše že plačane
dohodnine za humanitarne namene
za RKS - Območno združenje Domžale. Davčna številka: 31484239

Stičišče NVO osrednje Slovenije

Specialistični tečaj prve pomoči
Tudi letos se nas je pet domžalskih
tabornikov udeležilo specialističnega
tečaja prve pomoči, ki je potekal od
12. do 14. januarja 2018 v Zapotoku.
Ker se tečaja udeležujemo že kar nekaj let, sta bila tokrat dva že v vlogi
mentorjev, dve sta bili udeleženki nadaljevalnega tečaja, sama pa sem bila
na temeljnem tečaju. Tečaj je potekal
tako, da so nam mentorji skozi pester
urnik, na sproščen način, predajali
znanje prve pomoči na predavanjih,
sami pa smo to znanje preizkušali in
ga utrjevali na neštetih simulacijah

nesreče na ladji, ki se potaplja. Udeleženci temeljnega tečaja smo morali
pomagati čim več poškodovancem po
svojih najboljših močeh. Situacijo so
s prepričljivim maskiranjem poškodb
in vživetim igranjem poškodovanci
odlično izvedli, tako da smo reševalci tudi po koncu simulacije še nekaj
časa zagotovo imeli povišano raven
adrenalina. Presenečenj za ta večer
pa še ni bilo dovolj. Ko smo reševanje
prejšnje nesreče ravno ovrednotili,
je že sledila nova. Prihajal je valj beguncev z novimi poškodbami, ki jih je

nju, ki smo jo pridobili med tečajem.
Zadnji dan tečaja nas je vse čakal še
zaključni izpit, s katerim so udeleženci nadaljevalnega tečaja uspešno zaključili tečaj, udeležence temeljnega
tečaja pa nas čaka še izvedba lastnega projekta, s katerim bomo prispevali svoj del k širjenju prve pomoči
tudi med drugimi taborniki in občani.
Doživeli smo še eno nepozabno taborniško izkušnjo, ki nas je poleg novih
prijateljstev, obogatila tudi za suverenost pri pomaganju drugim v nesreči.
Lana Štrumbelj

Vera Vojska

Nova Skrinca v Domžalah

nesreč, ki so nam jih pripravili mentorji ali pa smo si jih pripravili tečajniki med seboj. Prvi večer smo imeli
tudi družabni program, ki je bil na
zabaven način povezan s prvo pomočjo; s tem smo dobili tudi veliko
zamisli, kako prvo pomoč na zanimiv
način približati mlajšim tabornikom.
Drugi večer so udeleženci temeljnega
tečaja izvedli uprizoritev masovne

bilo treba oskrbeti. V vlogo beguncev
so se vživeli drugi naši domžalski taborniki, ki so nas na naše presenečenje obiskali na tečaju. Ni manjkalo težav s sporazumevanjem (saj begunci
niso znali slovenskega jezika), a smo
tokrat udeleženci obeh tečajev k reševanju pristopili veliko bolj organizirano, saj se je pokazala vedno večja
izkušenost in samozavest pri reševa-

V torek, 26. decembra 2017, je na
svojo zadnjo taborniško popotovanje
odšel Ivo Jarc, eden začetnikov
taborništva v Domžalah. V čast nam
je, da lahko njegove vrednote in
prizadevanja predajamo naprej. Ivo,
hvala ti za vse, kar si nam dal. Zdravo!
Tvoji taborniški prijatelji. Tam ob
ognju našem si sežemo v roke ...

POIŠČITE NAS TUDI NA FACEBOOKU

V naselju Bistra v Domžalah je vrata odprla nova ekološka trgovina
Skrinca, kjer boste našli izdelke, ki
so ekološki, zdravi, brez glutena in
unikatni. Skrinca ponuja stvari, ki
nam v današnjem umetnem in včasih izumetničenem času, ko se nam
preveč mudi, da bi si vzeli čas zase,
omogočajo kakovostno in zdravo življenje, saj je v njihovi ponudbi vse
domače, naravno, pridelano in izdelano s srcem, ker stvari delajo ročno
in vanje vložijo del sebe.
V trgovini dobite doma praženo žitno knajp, ajdovo ali želodovo kavo, moko in kašo iz Mlina Rotar, testenine Mlinarjevega sina,
olja, arašidovo maslo, čokolade, ki

nas posladkajo brez slabe vesti, zeliščne in sadne čaje, certificiran tekoči detergent z možnostjo ponovnega polnjenja, unikatne izdelke, slike in še in še. Poleg prodaje dvakrat
mesečno organizirajo tudi predavanja različnih strokovnjakov, ki nas
spodbudijo k razmišljanju o sebi,
nas kaj naučijo ali pa samo spomnijo na stvari, ki smo jih morda pozabili. Ob sobotah pripravljajo rojstnodnevne ustvarjalnice za male kreativne prstke.
Dobrih stvari ni nikoli dovolj
in trgovina je obogatila življenje v
Domžalah. Skrinca je kot skrinja zakladov in skrivnosti, na nas pa je, ali
jih bomo odkrili.

UNIKATNO

BREZ
GLUTENA

glasilo občine domžale

EKOLOŠKO

DOMAČE

TRGOVINA Skrinca
Ul. Nikola Tesla 15
Domžale
(Naselje Bistra)
Odprto:
PONEDELJEK -PETEK
9h - 18h
SOBOTA
09h - 13h
NEDELJA IN PRAZNIKI
ZAPRTO
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Novo: Pirhi, pisanice, remenke

Lumarjev gorniški večer s Tadejem Golobom

V založbi Harlekin No. 1 je pred letošnjo veliko nočjo izšel zanimiv priročnik z naslovom Pirhi, pisanice,
remenke, v katerem je zbranih približno 80 idej in predlogov za izdelavo
pirhov, pisanic in remenk.
Avtor priročnika Primož Hieng v
prvem delu knjige predstavlja najpomembnejše in najbolj znane slovenske izdelovalke in izdelovalce pirhov,
pisanic in remenk, s katerimi se je pogovarjal. Tudi sicer že vrsto let raziskuje pirhe, ki se pojavljajo na različnih koncih Slovenije. Pri svoje raziskovalnem delu je ugotovil, da je pri
barvanju pirhov še vedno veliko tradicije, saj ljudje radi uporabljajo tradicionalne načine barvanja, na primer
s čebulnimi olupki. Vse pogosteje pa
se pojavljajo skorajda že umetniški izdelki. Čeprav jajčna površina sicer ni
velika, znajo določeni ustvarjalci lupino jajca izkoristiti za najrazličnejše
bogate motive. Zakaj se letos ne bi pirhov lotili na nekoliko drugačen način?
Avtor v knjižici predstavlja še sam
praznik velike noči in jajce kot simbol
Kristusovega vstajenja, objavljena pa
sta še seznam velikonočnih razstav in
velikonočni slovarček.

Tudi v letu 2018 sta nas Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale v
začetku februarja povabila na Lumarjev gorniški večer. Gost Boruta Peršolje
je bil tokrat Tadej Golob (1967), rojen
v Lenartu v Slovenskih goricah, živi v
Ljubljani, novinar, pisatelj, urednik in
alpinist, oče dveh otrok, ki je v sproščenem, morda bi celo lahko uporabila izraz ‘navihanem’ pogovoru z enako
razpoloženim Borutom Peršoljo številnim ljubiteljem gora pripravil resnično
prijeten večer, pravi kulturni praznik
pred 8. februarjem. Tadej Golob je gorniško pot začel v AD Železničar, danes
je član AO Črna na Koroškem in pleza
od leta 1987. Opravil je vrsto plezalnih vzponov v Sloveniji in tujini, bil
član 12 alpinističnih odprav, bil med
drugim na vrhu Mount Everesta in
Daulagirija, opravil kar nekaj prven-

Ta je bila prisotna v vsem predstavljanju najpomembnejših vzponov, kjer
ni manjkalo čudovitih fotografij, nato
pa smo na prijeten način prepotovali
njegovo alpinistično pot, ki se je čisto
slučajno začela v AO Železničar in plezanju v grških gorah. Začetki so bili
sproščeni, zaznamovala pa jih je alpinistova huda nesreča v Špiku – prav
za 21. rojstni dan. Pa je pogumno nadaljeval alpinistično pot, nikoli pa pozabil, da je treba v gore z glavo. Z njim
smo plezali v Monte Rose, se po nekaj
poskusih z njim leta 1999 povzpeli na
Eiger in še kam. Sledila so leta ‘ljubezni’ s Himalajo, v pokrajino se je zaljubil in jo obiskoval kar nekaj let zapored ter leta 2000 osvojil čudovito
goro – Mount Everest. In če je večina
do zdaj poznala predvsem velikansko
veselje, vrhunske dosežke ob osvoji-

Rombon. Izbira soplezalcev mu nikoli ni delala težav, prvo so mu bili odločitev za vrh in dobra priprava, kreativnost in motivacija. Danes je bolj izbirčen, čeprav še vedno pleza z veseljem,
se ima fajn.
Sprva je smeri ponavljal, kar več
sto jih je bilo, nato pa so bile na vrsti prvenstvene smeri. Vselej je zelo
skoncentriran, osredotočen, čeprav
je včasih premalo zbranosti, ko moraš misliti še na vse drugo npr. službo. Pred odhodom v gore mora biti vse
pošlihtano, vse se mora ujemati, ničesar ne smeš podcenjevati, vedno moraš biti dobro pripravljen. Ni treba,
da uspeš že prvič, pa drugič, če je treba še večkrat. Čestitke pri njem pridejo, ko z osvojenega vrha pride v ‘dolino’. Tako kot on, se alpinisti veselijo življenja, najbrž tudi zato, ker vedo,

stvenih smeri, pomembno pa je tudi
novinarsko in literarno delo: urednik
revije za alpinizem, športno plezanje
in treking, avtor številnih pogovorov
za revijo Playboy in dobitnik literarne nagrade Kresnik za roman Jezero.
Poznan je tudi kot pisatelj tako knjig
z alpinističnega področja kot biografij.
Večer se je začel s kratko predstavitvijo Tadeja Goloba, sprva navdušenca za nogomet in košarko, na hribe pa zaradi ne prevelike ljubezni do
višine ni dosti mislil. Zanje ga je navdušil stari ata in ljubezen še kar traja.

tvi posamezne gore, nas je Tadej Golob opozoril tudi na trpljenje, na tveganje. Brez njiju alpinizma ni. Zresnili smo se ob njegovem pripovedovanju
o nevarnostih vzponov, o vremenskih
neprilikah, prijateljih, ki jih ni več, in
tudi o svoji odločitvi, da po rojstvu
otrok Himalaja ni več glavna v njegovem življenju, čeprav brez alpinizma
tudi danes ne more. Tako je obiskal
gore v Peruju in Kirgiziji, s posebno
ljubeznijo pa govoril o Loški steni, ki
je pomemben del plezanja v zadnjih
letih, ko je posebna zgodba vzpon na

da ga lahko izgubijo in zato ga toliko
bolj cenijo.
Kot novinar in alpinist meni, da so
za opisovanje alpinizma primernejši
filmi in knjige kot prispevki (navadno
kratki) v drugih medijih.
In za konec prijetno presenečenje:
piše biografijo Milene Zupančič in prepričana sem, da bo odlična, saj vse, kar
opravi Tadej Golob, je odlično, čeprav
se o tem morda sam ne strinja. Hvala za
prijeten večer obema in srečno.

Tehnični podatki: Obseg knjige je
104 strani, format 21 x 14 cm in italijanska vezava (trde platnice).
Knjiga z vključenim DDV in poštnino stane 23 evrov, naročite pa jo lahko
na telefonski številki 041 991 857 od
jutra do večera (od 7.00 do 21.00) ali
na e-naslov: primoz.hieng@siol.net.

Več kot taxi – Taxi Kamnik
Naša babica je praznovala okroglo
obletnico in želeli smo jo presenetiti
že dopoldne na dan njenega rojstnega dne, pred praznovanjem za konec
tedna, ko se zbere vsa družina. A nobeden ni imel časa, saj ima vsak dopoldanske obveznosti, službo, šolo.
Dogovorili smo se s taxi službo, da so
v četrtek zjutraj šli po tortico v slaščičarno, po rože v cvetličarno in ji vse
pripeljali na dom. Kakšno prijetno
presenečenje, o katerem še vedno razlaga vsem prijateljicam in sosedom.
Taxi Kamnik opravlja več storitev
kot le prevoz potnikov. Seveda ga pokličemo, ko po nekaj kozarčkih nočemo peljati svojega avtomobila s praznovanja do doma, ko potrebujemo
prevoz do zdravnika ali na kak specialistični pregled, ko gremo nekam, kjer
ni parkirnega prostora. Prednosti dobrega taxija so tudi, da se z njimi lahko dogovorimo vnaprej in ga rezerviramo za točno določen dan, ob določeni uri, na točno določenem kraju,
ko vemo, da bomo morali nekam oditi. Obenem pa taxi pride prav predvsem starejšim, ki avtomobila ne vozijo več ali se ga nikoli niso naučili voziti. Lahko se dogovorimo, da gre v lekarno po naša zdravila in nam jih dostavi, lahko jih prosimo, da nam iz trgovine pripeljejo špecerijo, če zaradi
zimskih razmer ne moremo sami ponje, lahko za nas opravijo kaj, za kar
sami nimamo časa, lahko nam odnesejo pošto itd. Pokličemo jih, povemo,
kaj potrebujemo in radi priskočijo na
pomoč in nas rešijo iz zagate, cena pa
tako ni prav nič višja, kot bi bila, če bi
se s taxijem v trgovino in nazaj odpeljali sami.
Starši imajo tudi včasih težave, ko
morajo njihovi otroci na trening ali v

glasbeno šolo, doma pa ni nikogar, ki
bi jih odpeljal, ker so starši še v službi.
Takrat lahko pokličejo taxi in se dogovorijo, da njihove otroke tedensko na
popoldanske obveznosti odpelje taxi.
Le zaupanja vreden in preverjen voznik je tisti, ki mu zaupamo svoje otroke. Dobra taxi služba se zaveda pomembnosti zaupanja in dobre storitve
in se zato prilagaja potrebam občanov
in specifičnim potrebam posameznikov. Vsi vemo, kako zoprno je v zimskem mrazu stati pred hišo in čakati taxi. Dober taxist nas pokliče, ko je
nekaj minut oddaljen od nas, in pove,
da prihaja ali da je obtičal v gneči in
bo malo zamudil. Tako imamo čas, da
se pripravimo in se odpravimo pred
hišo ob ravno pravem času, kar veliko pomeni predvsem starejšim ali invalidom, ki niso tako hitri in okretni.
Marsikaj se je spremenilo v ponudbi taxistov in tisti dobri nudijo več kot
le prevoz od kraja A do kraja B. Ponudijo nam roko in so nam v pomoč, ko
to potrebujemo, česar se najbolj zavemo takrat, ko zbolimo ali nam kaj drugega onemogoča normalno opravljanje vsakodnevnih obveznosti, nimamo pa ob sebi človeka, ki bi bil brez
vseh obveznosti in bi lahko poskrbel
za naše potrebe.
Prepričajte se sami. Ko bo treba, jih
pokličite in preverite, kako vam lahko pomagajo, kaj lahko storijo za vas,
in ugotovili boste, da marsikatera težava postane hitro rešljiva z nekaj dobre volje in razumevanja. Že res, da bi
nam bolj prav prišla priprava, ki nas
prežarči s kraja na kraj, a kaj ko obstaja le v znanstveno-fantastičnih filmih. V vsakodnevnem življenju pa
nam bolj prav pride kakovostna taxi
služba.

Vera Vojska
Foto: Miro Pivar

S kineziologi do vitalnosti
Aktiven življenjski slog in ustrezna
prehrana imata ključno vlogo v vseh
življenjskih obdobjih, kar se pri starejši populaciji kaže predvsem z nižjo
stopnjo umrljivosti zaradi različnih
bolezni, kot so srčno-žilne bolezni in
rakava obolenja. Raziskave kažejo,
da se z redno in zmerno telesno aktivnostjo zmanjša možnost za nastanek
nenalezljivih kroničnih bolezni, artritisa, atrofije mišic, bolezni, povezane
s starostjo ipd.
Gibanje vpliva tako na telesno kot
tudi duševno zdravje. Pri telesnem
zdravju se vpliv kaže na boljši telesni zmogljivosti, večji mišični moči,
boljšem ravnotežju, uravnavanju telesne mase in preprečevanju debelosti,
nižjem krvnem tlaku, ohranjanju primerne telesne mase, zniževanju dejavnikov tveganja za pojav sladkorne bolezni, osteoporoze … Vse našteto
pa omogoča tudi večjo odpornost na
stres, manj depresije in anksioznosti.
V Sloveniji beležimo upad telesne
aktivnosti po 65. letu. Kar 60 % starostnikov je neaktivnih, zato je naše poslanstvo širiti zavedanje, da je telesna aktivnost pomembna komponenta zdravega življenjskega sloga, s katero krepimo zdravje in ohranjamo vitalnost. V kineziološkem centru KinVital organizirajo vadbo za starejše, ki
poteka pod strokovnim vodstvom kineziologov, katerih glavna skrb je prilagajanje vadbene vsebine vsakemu
posamezniku posebej, glede na njego-

ve individualne značilnosti in stopnjo
telesne pripravljenosti. Zavoljo individualnega pristopa vadbe potekajo v
manjših skupinah, kjer nudijo programe za pridobivanje moči, koordinacije, ravnotežja in vzdržljivosti. Vsekakor pa ne pozabimo tudi na družabni
vidik, kjer sta dobra volja in smeh redna spremljevalca KinSenior vadbe za
starejše.
Pomembno je, da smo aktivni v
vseh življenjskih obdobjih. Za ohranjanje zdravja se priporoča zmerna telesna aktivnost vsaj 150 minut na teden. Medtem ko se za krepitev zdravja
priporoča vsaj 30 do 60 minut na dan.
To je lahko hitra hoja, nordijska hoja,
počasen tek, počasno kolesarjenje,
plavanje ipd. v kombinaciji vaj za moč
in ravnotežje, ki jo izvajajte vsaj dvakrat tedensko. Za starostnike, stare
nad 65 let, prav tako veljajo navedena
splošna priporočila o telesni aktivno-

sti. Svetovna zdravstvena organizacija navaja vsaj 10-minutno dnevno aerobno aktivnost za ohranjanje zdravja. Pri starostnikih so poleg dnevne
telesne aktivnost priporočene vaje za
ravnotežje, vsaj trikrat tedensko in s
tem preprečevanje padcev. Prav tako
se izpostavljajo vaje za moč vsaj dvakrat na teden, saj pri starostnikih pogosteje prihaja do atrofije mišic oziroma upada mišične mase.
Poiščite tisto telesno aktivnost, ki
vam najbolj ustreza. Naj bo to nordijska hoja, kolesarjenje, vadba za moč,
vadba za ravnotežje ali katera druga
vrsta telesne aktivnosti. Seveda pa je
telesna aktivnost še bolj zabavna, če
jo izvajate v dobri in strokovni družbi. Za brezplačni strokovni posvet ali
brezplačen preizkus vadbe s sovrstniki pokličite ali obiščite kineziološki
center KinVital v Domžalah ali v Ljubljani.
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Bobri na potepu tudi v Domžalah Ihanski trojček: Klemen Bauer, Manca Slabanja in
Mitja Drinovec na zimskih olimpijskih igrah
Bobri na potepu so sicer ljubljanski ne šole so imele na izbiro tri brezplačfestival kulturno-umetnostne vzgoje, ne prireditve: projekcijo mladinskega
v Južni Koreji
ki se je letos, ko se dogaja že desetič filma Rdeči pes Modri, ogled risanpo vrsti, odpravil na potep v Domžale. Nastal je leta 2009 z namenom
večanja dostopnosti do kakovostnih
kulturnih vsebin za otroke in mlade,

povečanja števila kulturnih prireditev
za otroke, povezovanja nevladnih in
vladnih kulturnih producentov s tega
področja, promocije kakovostnih kulturnih dogodkov za otroke ter seznanjanja z novimi vsebinami v skrbi za
celosten razvoj otrok in mladostnikov.
Cilj festivala je spodbujati mlade k
ustvarjalnosti in kakovostnemu preživljanju prostega časa, s tem pa povečati socialno kohezivnost ter dvigniti
kulturno pismenost otrok in mladine.
Dogodki na festivalu so brezplačni in
pripravljeni po postulatih kulturno-umetnostne vzgoje: priprava na dogodek, ogled – izkušnja in refleksija.
Festival zaobjema gledališki, lutkovni, filmski, umetnostni, glasbeni, arhitekturni, književni, ekološki in oblikovalski program, ki je potekal od 20.
januarja pa vse do 8. februarja.
V Kulturnem domu Franca Bernika smo se samoiniciativno pridružili
projektu, zraven smo že tretje leto zapored, čeprav zaenkrat ni brez posebnega sodelovanja in podpore lokalne
skupnosti, ki naj bi kot nosilka povezala ustvarjalce in producente kulturnih vsebin z individualnimi in tudi organiziranimi obiskovalci. Tako smo
tudi v Domžalah nekatere predstave
in dogodke v okviru festivala brezplačno ponudili šolam, vrtcem in družinam, saj je programsko načelo Kulturnega doma Franca Bernika Domžale
tudi mlajšim obiskovalcem ponuditi in
omogočiti ogled kakovostnih kulturnih prireditev. Poleg festivala Bobri na
potepu imamo v kulturnem domu že
oblikovane številne programe kulturne vzgoje, od filmske vzgoje do otroškega abonmaja, Bobri na potepu pa
so namenjeni predvsem šolam, vrtcem
in družinam, ki nas med letom ne morejo obiskati in poleg ogleda predstave
ponuditi še dodatne dejavnosti. Tako
smo v Galeriji Domžale za otroke in
družine pripravili kiparsko ustvarjalno delavnico ob kiparski razstavi Jurija Smoleta, ki jo je vodila likovna pedagoginja Lučka Berlot. MiniGalerija ima sicer že uveljavljen koncept
ustvarjalnih delavnic, kjer enkrat mesečno, ob sobotah, vzporedno z aktualno razstavo otroci spoznavajo likovno umetnost in tudi ustvarjajo raznovrstne izdelke različnih tehnik. Osnov-

ke v živo po motivih ljudskih pravljic Severni sij v izvedbi Kulturnega
društva pripovedovalski Variete, kjer
trije pripovedovalci, risarka in glasbe-

nik pričarajo tri pravljice iz severnih
dežel, tako zvočno kot likovno ustvarjajo vsakokrat sproti pred zbranim občinstvom. V Menačenkovi domačiji so
imeli na voljo galerijsko učno uro z
epom o Martinu Fierru, epom, ki je
navdihnil tudi domžalskega kiparja
Franca Ahčina. Za družinske oglede,
namenjene občinstvu za izven, smo
pripravili projekcijo animiranega filma Zverinice iz gozda Hokipoki in
lutkovno predstavo v izvedbi lutkovnega gledališča Fru-Fru Diči, diča! V
Slamnikarskem muzeju so mladi obiskovalci spoznali interaktivno igro
za najmlajše v spremstvu odraslih, ki
govori o legendi o domžalskem slamniku. Otroci so se na ta način spoznavali s kulturno dediščino na moderen način. Vse prireditve so pospremili tematski pogovori in delavnice, kjer
smo razkrili bistvo letošnjih Bobrov,
ovitih v rime in domišljijo. Ljubljanski
festival kulturno umetnostne vzgoje
je mladim ponudil kar 170 dogodkov,
v Domžalah pa smo zaenkrat še skromnejši, saj je naša ponudba obsegala sedem dogodkov. Kot profesionalni organizatorji kulturnih prireditev si
vsekakor v prihodnje želimo, da bi Bobri postali tudi bolj prepoznaven in finančno podprt projekt Občine Domžale. Interes na strani obiskovalcev je velik, saj so bili vsi dogodki dobro obiskani in sprejeti.
SU
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KLEČE PRI DOLU 3
1262 DOL PRI LJUBLJANI

ZAPOSLI
Delavca za izdelavo palet
(delo v delavnici)

Delovni čas: od ponedeljka
do petka od 7.00 do 15.00
Prošnje pošljite na naslov:
MESEC JANEZ
KLEČE PRI DOLU 3
1262 DOL PRI LJUBLJANI
Ali na e-naslov:
zaga.mesec@gmail.com
Za dodatne informacije pokličite:
040/26 78 16.

smučarski klub ihan Ihan je vas,
ki se jo zadnja desetletja omenja in pozna predvsem po odličnih biatloncih
ter tekačih na smučeh. SK Ihan se ni
izneveril svoji uspešni tradiciji. Potem
ko sta na preteklih zimskih olimpijskih
igrah barve kluba zastopala Klemen Bauer (Torino, Vancouver in Soči) in Peter
Dokl (Vancouver in Soči), Ihanci v letu
2018 pišemo novo zgodovino s kar tremi
olimpijci v dveh disciplinah.
V južnokorejskem Pjongčangu so
Klemen Bauer, Manca Slabanja in Mitja
Drinovec ponosno zastopali ihanske,
domžalske in slovenske barve na tekmovanjih v biatlonu ter teku na smučeh. Za Klemena je to že četrta olimpijada, Manca in Mitja pa sta prvič okusila slast tekmovanj na najvišjem nivoju.
Kot zanimivost, tudi Peter Dokl je bil na
olimpijskem prizorišču, in sicer v vlogi
vodje t. i. Slovenske hiše, kjer je skrbel
za promocijo Slovenije, pogostitev športnikov, sponzorjev in ostalih pomembnih gostov.
Zgodovino, ki jo pišemo Ihanci, je
vredna spoštovanja in nenazadnje zavedanja širšega okolja, da smo tukaj in
zdaj, najboljši. To kažejo tudi rezultati ostalih, mlajših tekmovalcev, ki prihajajo. V vseh starostnih kategorijah
imamo namreč tekmovalce, ki se redno uvrščajo na zmagovalne stopničke. Na tekmah za državno prvenstvo in
pokal Slovenije v biatlonu zmagujemo
in osvajamo državne naslove, odlični
smo tudi na mednarodnih prizoriščih.
Lovro Planko, Luka Naglič, Matic Repnik, Jernej Goropečnik, Drejc Trojer, Eva
Goropečnik, Martin Močnik, Maša Ručigaj, Eva Močnik, Pavel Trojer, Tadej Re-

Klemen Bauer

Manca Slabanja

Mitja Drinovec

pnik in Viktorija Mežnar so tekmovalci, za katere boste v prihodnje zagotovo še slišali. Mladi rod, ki zares obeta,
zato zagotovo ni naključje, da smo bili v
letu 2017 razglašeni za najboljši slovenski biatlonski klub – skupni zmagovalci
sezone 2016/2017. In to še ni vse, tudi v
zimski sezoni 2017/2018, ki je v polnem
razmahu, smo na vodilnih mestih!
Klemen, Manca in Mitja so na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji

skoraj že opravili z vsemi nastopi. Manco čaka še nedeljski nastop na 30 km
preizkušnji. Uspehe in dogodivščine z
največjega zimskega tekmovanja kot
tudi uspehe drugih tekmovalcev lahko podoživite na spletni strani www.
tsklub-ihan.si in na https://www.facebook.com/SK-IHAN-teki-in-biatlon.
Z olimpijskimi pozdravi iz Ihana!
Matjaž Pavovec
Foto: Metod Močnik

Blunout
20.30 | ADI SMOLAR Z GOSTOM
Koncert priznanega kantavtorja, ki ga ni treba po-

20.00 | ZADNJI LEDENI LOVCI
Domžalska premiera
Dokumentarni film / 72’ / dokumentarni film pripoveduje o kulturi inuitskih lovcev vzhodne Grenlandije, ki ji po 4000 letih obstoja v neusmiljenem
naravnem okolju grozi izginotje.

Mestni kino Domžale
17.45 | FANTOMSKA NIT
Drama / režiser Paul Thomas Anderson in oskarjevec Daniel Day-Lewis, ki s filmom zaključuje svojo
igralsko kariero, naslikata razkošen portret umetnika in žensk, zaradi katerih se vrti njegov svet.

Knjižnica Domžale
19.00 | ZGODBE DREVES
Pripovedovanje zgodb / za odrasle / pripovedovala
bosta Martin Manasse in Špela Kaplja / vstop prost
/ org.: Špela Kaplja, Knjižnica Domžale.

2. marec, petek

Blunout
20.30 | LOVRO RAVBAR
Koncert / saksofonist Lovro Ravbar je diplomiral
na Codarts, Havo voor Muziek en Dans v Rotterdamu / trenutno nastopa, snema, poučuje, sklada in
producira.

20.00 | SANTOALLA
V sklopu Festivala gorniškega filma
82 min / Martin in Margo sta nizozemski par, ki se
preseli v odmaknjeno špansko vas, a njuni edini
sosedje v vasi vidijo v njunem prihodu grožnjo
njihovim navadam, kar sproži val sovražnosti, ki
doseže vrhunec v Martinovem skrivnostnem izginotju.

19.00 | ANDREJA AVBERŠEK: VIETNAM IN
KAMBODŽA
Potopisno predavanje / vstop prost / org.: Andreja
Avberšek, Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
17.00 | PRAVLJIČNE URICE
Glej opis pod 1. marec.

8. marec, četrtek

KD Franca Bernika
20.00 | ROBERT HARLING: JEKLENE
MAGNOLIJE
Abonma gledališki RDEČI in IZVEN
Glej opis pod 5. marec.

Knjižnica Domžale
16.00 | ALEN BUČAR BARAS: KREPITEV IN
OHRANJANJE ZDRAVJA S POMOČJO
ERGONOMIJE
Predavanje / vstop prost / org.: Medgeneracijsko
društvo Jesenski cvet, Knjižnica Domžale.

7. marec, sreda

KD Franca Bernika
20.00 | ROBERT HARLING: JEKLENE
MAGNOLIJE
Abonma gledališki RUMENI in IZVEN
Gledališče Koper, SNG Nova Gorica / komična melodrama o šestih ženskah, ki vsaka po svoje rešujejo svoje probleme in dokazujejo, da so pogosto
močnejše od moških.

Menačenkova domačija
18.00 | 7. LIKOVNI NATEČAJ: LETO 2018 –
EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE
Odprtje razstave / sodelujejo ustvarjalke in ustvarjalci iz Domžal in okolice / pokrovitelj natečaja Art
Ljubljana, d. o. o., trgovina z umetniškim materialom / razstava odprta do 27. marca / vstop prost.

19.00 | TATJANA KOTNIK: GORE,
SPREMLJEVALKE ŽIVLJENJA
Gorniški večer / gostja: Tatjana Kotnik / vstop
prost / org.: Planinsko društvo Domžale, Borut
Peršolja, Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Za predšolske otroke od 2. leta dalje ter starše,
skrbnike, dedke in babice / prijava na oddelku za
otroke in mladino / org.: Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
17.00 | PRAVLJIČNE URICE
Za otroke od 4. do 6. leta starosti / prijava na oddelku za otroke in mladino / org.: Knjižnica Domžale.

Mestni kino Domžale
18.00 | HITRE NOGE
V sklopu Festivala gorniškega filma
76 min / ljudstvo Tarahumara živi v nedostopnih
kanjonih severozahodne Mehike in zanje je tek pomemben del kulturne tradicije, v 90. letih prejšnjega stoletja sta dva njihova tekača celo nastopila
na več ultramaratonih v ZDA, kar jima je prineslo
mednarodno prepoznavnost.

6. marec, torek

Gledališka predstava - Jeklene magnolije
Kulturni dom Franca Bernika, 5. marec

1. marec, četrtek

Čebelica Maja
Mestni kino Domžale, 3. marec
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18.00 | JAZ, TONYA
Glej opis pod 16. marec.
20.15 | BREZ LJUBEZNI

Mestni kino Domžale
18.00 | FOXTROT
Glej opis pod 13. marec.
20.15 | ODRAŠČANJE

Mestni kino Domžale
10.00 | POSLEDNJA PLAŽA
Dokumentarni film / film o priljubljeni tržaški mestni plaži in njeni posebnosti: zevajoči beli steni, ki
še danes ločuje moške od žensk.

19. marec, ponedeljek

20.00 | RDEČI VRABEC
Glej opis pod 9. marec.

Mestni kino Domžale
16.00 | BELA IN SEBASTIJAN: PRIJATELJA
ZA VEDNO
Družinski film / da bi zaščitil Belo in njene mladičke, dvanajstletni Sebastian sredi mrzle zimske
noči s kužki zbeži od doma in si začasni dom uredi
v zapuščeni koči.

Kulturni dom na Močilniku Dob
16.00 | GRDI RAČEK
Za abonma ŽIV-ŽAV in IZVEN
V gnezdu mame race se izležejo same lepe, male
račke, le eden je malo drugačen, čuden / informacije in rezervacije: 041 420 610.

Mestni kino Domžale
16.00 | LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA
Pustolovski animirani film / 82’ / sinhronizirano,
6+ / mladi Leonardo Da Vinci se s prijatelji poda
na lov za izgubljenim zakladom.
17.45 | JAZ, TONYA
Glej opis pod 16. marec.

25. marec, nedelja

20.30 | OBLIKA VODE
Glej opis pod 10. marec.

18.00 | RDEČI VRABEC
Vohunski triler / 139’ / Balerino Dominiko Egorovo
vključijo v 'šolo za Vrabce', del ruske obveščevalne
službe, kjer mora svoje telo uporabiti kot orožje.

16.00 | LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA
Glej opis pod 18. marec.

Mestni kino Domžale
10.00 | MAČEK MURI IN PRIJATELJI
Glej opis pod 10. marec.

Galerija na potepu
7.30 | RODIN V TREVISU
Ogled razstave v muzeju Santa Caterina / vodi
Jurij Smole / zaključek z osmico na Vipavskem /
informacije 01 722 50 50 / obvezno plačilo akontacije 44 € do 21. marca.

24. marec, sobota

Blunout
20.30 | JANEZ BONČINA - BENČ
Koncert / Benč je eden vodilnih avtorjev ter izvajalcev
slovenske in nekdanje jugoslovanske rock glasbe.

KD Franca Bernika
20.00 | AJDA STINA TUREK KVARTET: SONDER
Za IZVEN
Jazz koncert / predstavitev albuma Sonder / posebni gosti: dr. Noah Charney, blogerka Maša Mazi, Lan
Timotej Turek (saksofon) / domžalska jazzovska
pevka Ajda Stina Turek s kolegi iz Berklee College
of Music v Bostonu predstavlja svoj album Sonder.

Knjižnica Domžale, 22. marec

Pletemo spomine z Moravško Maro

18. marec, nedelja

20.15 | FANTOMSKA NIT
Glej opis pod 2. marec.

18.00 | OBLIKA VODE
Glej opis pod 10. marec.

Mestni kino Domžale
16.00 | ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE
Glej opis pod 3. marec.

Galerija Domžale
10.00 | MINIGALERIJA
Ustvarjalna delavnica ob fotografski razstavi Petra
Koštruna / program je namenjen otrokom (3+) in
mladim, k ustvarjanju vabljeni tudi starši / prijave
na galerija@kd-domzale.si / vstop prost.

KD Franca Bernika
10.00 | JOSE: AFRIŠKO SONCE
Sobotna otroška matineja / abonma otroški SOBOTNA MATINEJA in IZVEN
Igrano-lutkovni muzikal / Gledališče MalihVelikih
/ 35' / 3+ / v afriški savani živali veselo živijo pod
vročim soncem, dokler nekega dne ne pritisne hud
mraz in zapade sneg.

17. marec, sobota

Blunout
20.30 | KABARE Z JURETOM IVANUŠIČEM
Večer simbioze glasbe in gledališča z vsestranskim
umetnikom v glavni vlogi.

Kulturni dom Lukovica
19.00 | SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH
ZBOROV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN
2. koncert / vstop prost / glej opis pod 15. marec.

Boris Čok - O staroverstvu na Krasu
Slamnikarski muzej, 21. marec

Razstave

20.15 | IGRALEC ŠT. 1
Z. f. akcijska pustolovščina / nova pustolovščina
Stevena Spielberga se dogaja v letu 2045, ko je svet
na robu propada, ljudje pa lahko odrešitev najdejo
v svetu navidezne resničnosti.

18.00 | THELMA
Glej opis pod 29. marec.

Mestni kino Domžale
16.00 | PETER ZAJEC
Družinska komična pustolovščina / 93’ / sinhronizirano, 6+ / razigrani Peter Zajec se znova poda na
vrt gospoda Gregorja, ki je kmetijo prepustil mlademu, bistremu Tomažu Gregorju.

KD Franca Bernika
10.00 | BA BU
Sobotna otroška matineja / za IZVEN (omejeno število gledalcev)
Lutkovno-igrana predstava za najmlajše / Lutkovno
gledališče Pupilla / 30’ / 1+ / igralki in glasbenici najmlajše gledalce popeljeta v magični svet, kjer se prepletajo zvok, glasba, ritem, svetloba, barve in oblike.

31. marec, sobota

Blunout
20.30 | FLIRRT
Koncert skupine, ki je lani izdala novo zgoščenko.

20.15 | NISEM TVOJ ZAMOREC
Glej opis pod 26. marec.

Mestni kino Domžale
18.00 | JAZ, TONYA
Športna drama / biografska zgodba o ameriški
drsalki Tonyji Harding, dobitnici dveh olimpijskih
kolajn, ki je sodelovala v enem največjih športnih
škandalov v zgodovini športa.

30. marec, petek

Blunout
20.30 | KRISTINA OBERŽAN
Koncert slovenske jazz pevke iz Bele krajine.

20.15 | THELMA
Fantazijski triler / 116’ / v domišljijskem trilerju
norveškega režiserja Joachima Trierja mlado dekle
ob začetku študija odkrije, da ima nevarne nadnaravne sposobnosti.

Mestni kino Domžale
18.00 | OBLIKA VODE
Glej opis pod 10. marec.

Predavanje - Skrita sporočila v pisavi
Knjižnica Domžale, 29. marec

Koledar kulturnih prireditev v
občini Domžale/ marec

19.00 | DR. NOAH CHARNEY: SLOVENCI IN
HUMOR
Slovenologija / gosta: Tin Vodopivec in Perica Jerković / vstop prost / org.: dr. Noah Charney, Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Glej opis pod 6. marec.

13. marec, torek

19.00 | MARIJA IGNJATOVIĆ: RAKI PREBAVIL
Predavanje / predava: Marija Ignjatović / vstop
prost / org.: Združenje EuropaColon Slovenija,
Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
17.00 | KDOR SPANCA ŠPARA, ZDRAVJA
STRADA
Dan za zdravje, šport in rekreacijo / predavata: dr. Barbara Gnidovec Stražišar in dr. Vid V. Vodušek / vstop
prost / org.: društvo SiNAPSA, Knjižnica Domžale.

20.00 | DRUŽINA
Dokumentarni film + pogovor / Rok Biček (Razredni sovražnik) je deset let beležil življenje mladeniča, ki je odraščal v zelo neobičajni družini / film
je prejel glavno nagrado na Tednu kritike v Locarnu in vesno za najboljši celovečerec v Portorožu.

Mestni kino Domžale
18.00 | ZADNJI LEDENI LOVCI
Glej opis pod 2. marec.

12. marec, ponedeljek

Kulturno društvo Groblje
18.00 | PRAVLJICA O CARJU IN PASTIRJU
Glej opis pod 10. marec.

20.00 | RDEČI VRABEC
Glej opis pod 9. marec.

17.45 | FANTOMSKA NIT
Glej opis pod 2. marec.

Mestni kino Domžale
16.00 | ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE
Glej opis pod 3. marec.

11. marec, nedelja

Koncert - Easywalkers blues band
Blunout, 9. marec

Dogaja se ...

slamnik

koledar dogodkov

KD Franca Bernika
20.00 | ROBERT HARLING: JEKLENE
MAGNOLIJE
Abonma gledališki ORANŽNI in IZVEN
Gledališče Koper, SNG Nova Gorica / komična melodrama o šestih ženskah, ki vsaka po svoje rešujejo svoje probleme in dokazujejo, da so pogosto
močnejše od moških.

Knjižnica Domžale
18.00 | SAŠA PAVČEK: OBLECI ME V
POLJUB
Srečanja z ustvarjalci / pogovor bo vodila Cveta Zalokar / vstop prost / org.: Cveta Zalokar, Knjižnica
Domžale.

5. marec, ponedeljek

KD Franca Bernika
17.00 | SLAVNOSTNI KONCERT / 19.
GOSTIČEVI DNEVI
Z VABILOM in IZVEN
Koncert / nastopajo: solisti Opere HNK Zagreb ter
SNG Opera in balet Ljubljana / klavirska spremljava: Darijan Ivezić, Marko Hribernik / povezovalec:
Ivan Lotrič / organizacija: Kulturno društvo Jože
Gostič Homec, Društvo prijateljev zagrebške Opere, SNG Opera in balet Ljubljana, Opera HNK Zagreb / pokroviteljica: Občina Domžale

20.00 | NAGRAJENI FILM
V sklopu posameznih sekcij Festivala gorniškega
filma / več bo znano naknadno

Mestni kino Domžale
10.00 | ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE
Animirana družinska pustolovščina / 83’ / sinhronizirano, 5+ / pred časom smo Majo gledali v prvem filmu, zdaj pa prihaja še nadaljevanje medene zgodbe.

4. marec, nedelja

19.00 | SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN
Glej opis zgoraj.

Kulturni dom Mengeš
16.30 | SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN
Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Domžale organizira pregledno srečanje
folklornih skupin OI Domžale in Kamnik / vstop
prost, informacije: 01 721 94 80.

20.00 | NAGRAJENI FILM
V sklopu posameznih sekcij Festivala gorniškega
filma / več bo znano naknadno

Blunout
20.30 | SKUPINA JAPAJADE
Koncert / fantje iz skupine Kontrabant, združeni
pod novim imenom.

Kulturni dom Groblje
18.00 | PRAVLJICA O CARJU IN PASTIRJU
Premiera igre v treh dejanjih za mlado in staro / v
izvedbi Kulturnega društva Groblje / informacije in
rezervacije: Anton Košenina, 040 704 497 / prodaja
vstopnic eno uro pred predstavo.

20.00 | OBLIKA VODE
Ljubezenska drama / življenje osamljene delavke v
strogo varovanem vladnem laboratoriju se za vedno
spremeni, ko odkrije vznemirljivi tajni eksperiment.

18.00 | LADY BIRD
Komična drama / režijski prvenec igralke Grete
Gerwig prinaša očarljivo oseben pogled na turbulenten odnos med materjo in najstniško hčerko.

Mestni kino Domžale
10.00 | MAČEK MURI IN PRIJATELJI
Kratki animirani filmi / 48' / 3+ / štiri kratke dogodivščine Mačka Murija in njegovih prijateljev.

20.30 | JAZ, TONYA
Športna drama / biografska zgodba o ameriški drsalki Tonyji Harding, dobitnici dveh olimpijskih
kolajn, ki je sodelovala v enem največjih športnih
škandalov v zgodovini športa.

Mestni kino Domžale
18.00 | POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU
Drama / film po istoimenskem romanu Andréja
Acimana se vrača v opojno in obsijano osrčje obmorske Italije s tenkočutno zgodbo o odraščanju
ter zgodbo o prvi ljubezni.

Knjižnica Domžale
17.00 | GIBALNA IGRALNICA
Za malčke od 18. meseca do 3. leta starosti / gibanje in igra / obvezna prisotnost staršev oziroma
odrasle osebe / prijava na oddelku za otroke in
mladino / org.: PŠ MIKI, Knjižnica Domžale.

16. marec, petek

Blunout
20.30 | EASYWALKERS BLUES BAND
Koncert / skupina je ena vidnejših domačih blues
zasedb.

Blunout
20.30 | JAZZ VEČER
Koncert za vse ljubitelje jazz glasbe.

Kulturni dom Franca Bernika Domžale
19.00 | SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH
ZBOROV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN
1. koncert / Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Domžale organizira pregledno
srečanje odraslih pevskih skupin OI Domžale /
vstop prost, informacije: 01 721 94 80.

20.15 | RDEČI VRABEC
Vohunski triler / 139’ / Balerino Dominiko Egorovo
vključijo v 'šolo za Vrabce', del ruske obveščevalne
službe, kjer mora svoje telo uporabiti kot orožje.

10. marec, sobota

Galerija Domžale
19.00 | LEPOTA
Odprtje fotografske razstave Petra Koštruna / z avtorjem se bo pogovarjal Jurij Smole / prost vstop.

Mestni kino Domžale
18.00 | TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
Kriminalna drama / najboljši scenarij v Benetkah
in nagrade zlati globus za najboljši film, scenarij in
stranskega igralca.

Knjižnica Domžale
17.00 | PRAVLJIČNE URICE
Glej opis pod 1. marec.

15. marec, četrtek

KD Franca Bernika
20.00 | PLOD TIŠINE
Abonma koncertni MODRI in IZVEN
program: Tavener, Eshevalds, Vasks, Schubert, Misson, Makor / nastopajo: Komorni zbor Dekor, Petra
Grassi, Jaka Stadler, Maruša Bogataj, Matjaž Bogataj,
Gea Pantner, Mate Bekavac / sožitje inštrumentalnega
in vokalnega kot enega od viškov glasbenih stvaritev.

Knjižnica Domžale
19.00 | MATJAŽ BROJAN: DR. FRANJO
ROSINA
Predstavitev knjige / vstop prost / org.: Matjaž Brojan, Knjižnica Domžale.

14. marec, sreda

20.15 | FOXTROT
Drama / 114’ / neprizanesljiv, a sočuten portret družbe, ujete v brezkončen ples s travmatično preteklostjo / film je prejel veliko nagrado žirije v Benetkah.

18.00 | BREZ LJUBEZNI
Drama / Ženja in Boris prestajata težko ločitev, polno zamer, frustracij, obtožb in očitkov / nagrada
žirije v Cannesu in nominacija za zlati globus za
najboljši tujejezični film.

18.00 | POGOVOR O DEMENCI S
PRAKTIČNEGA VIDIKA
Alzheimer caffe / pogovori o demenci / vstop prost
/ org.: Cveta Zalokar, Dom upokojencev Domžale,
Knjižnica Domžale, društvo Spominčica, podružnica Domžale.

19.00 | FRANCE STRAŽAR: ODDALJEVANJE
ZVEZD
Predstavitev pesniške zbirke / vstop prost / org.:
France Stražar, Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
16.00–18.30 | DVORANA IGRAČ
Predstavitev knjižnične igroteke / za otroke od 3.
leta dalje / prisotnost staršev ali skrbnikov / vstop
prost / org.: Knjižnica Domžale.

Kulturni dom Franca Bernika Domžale
9.00 | SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN
Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Domžale organizira pregledno srečanje otroških gledaliških skupin OI Domžale / vstop prost,
informacije: 01 721 94 80.

9. marec, petek

Blunout
20.30 | TRIBUTE TO FRANK SINATRA
Koncert / nastopata pevec Blaž Vrbič in talentirani
jazz pianist Nejc Škofic.

KD Franca Bernika
20.00 | ROBERT HARLING: JEKLENE
MAGNOLIJE
Abonma gledališki ZELENI in IZVEN
Gledališče Koper, SNG Nova Gorica / komična melodrama o šestih ženskah, ki vsaka po svoje rešujejo svoje probleme in dokazujejo, da so pogosto
močnejše od moških.

Slamnikarski muzej
18.00 | DELAVNICA: PLETENJE KIT IZ
SLAME
Delavnica priprave slame za pletenje in pletenja
kit / 1 ura / kotizacija: 5 €, otroci v spremstvu odraslih brezplačno / obvezne prijave sprejemamo do
9. marca na slamnikarski.muzej@kd-domzale.si
ali 01 722 50 50.

Knjižnica Domžale
17.00 | VELIKONOČNA DEKORACIJA
Ustvarjalna delavnica / za otroke od 4. do 8. leta
starosti / delavnico vodi: Nives Podmiljšak / prijave na oddelku za otroke in mladino / org.: Nives
Podmiljšak, Knjižnica Domžale.

23. marec, petek

20.00 | PASLIKA
Drama / v okviru Galerije v kinu / zgodba slikarja
Władysława Strzemińskega, ki v povojni Poljski ni
klonil pod zahtevo, da mora umetnik ustvarjati v
jeziku socialističnega realizma/ po projekciji pogovor v Klubu, vodi Jurij Smole.

Mestni kino Domžale
18.00 | ZADNJI LEDENI LOVCI
Glej opis pod 2. marec.

19.00 | PLETEMO SPOMINE ... Z
MORAVŠKO MARO
Še pomnite, Domžalci? / gostja: Mara Vilar / pogovor vodi: Andreja Čokl / vstop prost / org.: TIC
Domžale, Andreja Čokl, Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
17.00 | PRAVLJIČNE URICE
Glej opis pod 1. marec.

22. marec, četrtek

Knjižnica Domžale
19.00 | FOLKLORNA SKUPINA MORAVČE
Kulturna društva se predstavijo / vstop prost / org.:
JSKD Domžale, Knjižnica Domžale.

Slamnikarski muzej
18.00 | SREČANJA POD SLAMNIKI: BORIS
ČOK – O STAROVERSTVU NA KRASU
Pogovor z varuhom staroverske dediščine svojih
kraških prednikov / pogovor vodi Cveta Zalokar /
vstop prost.

21. marec, sreda

KD Franca Bernika
20.00 | CHRISTINA CLEMENTE: DRUŽINSKI
PARLAMENT
Abonma ZELENI in IZVEN
Mestno gledališče ljubljansko / režija: Primož Ekart
/ igrajo: Lena Hribar, Jernej Gašperlin, Jožef Ropoša, Tanja Dimitrievska, Domen Valič / tragikomedija, ki se konča točno tako, kot se pravkar končuje
zgodba slovenskega plemena in njegovih družin.

19.00 | BODOČNOST MIRU
Odprtje razstave / vstop prost / org.: Lions klub
Domžale, KD Vera Terstenjak, Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Glej opis pod 6. marec.

20. marec, torek

Dokumentarni film / intimni portret štirimesečnega Tiborja ter njegovih mam Daje in Jedrt, ki se podata v boj proti diskriminaciji svoje družine.

18.00 | SKRITA SPOROČILA V PISAVI
OTROK IN ODRASLIH
Predavanje / predava: mag. Marijana Jazbec /
vstop prost / org.: društvo Radi pišemo z roko,
Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
17.00 | PRAVLJIČNE URICE
Za otroke od 4. do 6. leta starosti / prijava na oddelku za otroke in mladino / org.: Knjižnica Domžale.

29. marec, četrtek

KD Franca Bernika
20.00 | PO PREDLOGI NEJCA GAZVODE:
ČAKALNICA
Abonma glasbeno scenski DRUGI in IZVEN
Glej opis pod 27. marec.

Knjižnica Domžale
17.00 | OBISK
Pikina čajanka / za otroke od 5. leta dalje / prijava na oddelku za otroke in mladino / org.: Lidija
Smerkolj Turšič, Knjižnica Domžale.

28. marec, sreda

KD Franca Bernika
20.00 | PO PREDLOGI NEJCA GAZVODE:
ČAKALNICA
Abonma glasbeno scenski PRVI in IZVEN
Fantazijska komedija / SITI Teater, Ljubljana /
igrata: Janez Hočevar - Rifle, Lado Bizovičar /
igralca se znajdeta v čakalnici za onostranstvo,
kjer se med številnimi birokratskimi zapleti pripravljata na zadnjo sodbo.

16.00 | USTVARJALNE ROKE: KVAČKANJE
Delavnica ročnih del / vodi: Valbone Bajrami /
vstop prost / org.: Valbone Bajrami, Knjižnica
Domžale.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Glej opis pod 6. marec.

27. marec, torek

20.15 | NISEM TVOJ ZAMOREC
Dokumentarni film / 95' / ganljiv in poetičen, a kot
britev oster filmski esej prikaže Ameriko skozi oči
ikone gibanja za pravice temnopoltih, vizionarskega Jamesa Baldwina.

Mestni kino Domžale
18.00 | FOXTROT
Drama / 114’ / neprizanesljiv, a sočuten portret družbe, ujete v brezkončen ples s travmatično preteklostjo / film je prejel veliko nagrado žirije v Benetkah.

Knjižnica Domžale
18.00 | ČEBELARJENJE V MESTU
Debata in predstavitev urbanega čebelarjenja /
predava: Gorazd Trušnovec / vstop prost / org.:
Čebelarsko društvo Domžale, Knjižnica Domžale.

26. marec, ponedeljek

Športna dvorana Domžale
17.00 | LJUBEZEN MAMINA
Koncert ob materinskem dnevu in v spomin na
Franca Flereta / vstopnice so na voljo na prodajnih
mestih: Petrol, Pošta Slovenije in Eventim.

Drama / Ženja in Boris prestajata težko ločitev,
polno zamer, frustracij, obtožb in očitkov / nagrada žirije v Cannesu in nominacija za zlati globus za
najboljši tujejezični film.

Menačenkova domačija
KIPARSKA POSTAVITEV DEL FRANCETA
AHČINA
Stalna razstava o kmečko-obrtniški družini Ahčin
in stalna kiparska postavitev Franceta Ahčina
Slamnikarski muzej
300 LET SLAMNIKARSTVA NA SLOVENSKEM
Stalna razstava
Knjižnica Domžale
UČENCI OŠ RODICA TER ČLANI UNIVERZE
ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
LIPA DOMŽALE IN SUTŽO LJUBLJANA:
SKODELICA KAVE IN MAME V OTROŠKIH
OČEH
Razstava slik in keramike bo na ogled še do 17.
marca.

VARNI NA INTERNETU IN UPORABA E-NAPRAV
Predavanje o varnosti na internetu. Izobraževanje bo
organizirano, ko bodo zapolnjena mesta. Obvezne prijave na tel. št. 01 724 12 04.

NADALJEVALNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ
Tečaj, namenjen vsem članom knjižnice, ki so se že
udeležili računalniškega tečaja za začetnike. Obvezne
prijave na helena.prelc@dom.sik.si.

RAČUNALNIŠKI TEČAJ ZA ZAČETNIKE
Brezplačen računalniški tečaj za začetnike (osnovna
uporaba računalnika in interneta), lepo vabljeni predvsem seniorji. Obvezne prijave na tel. št. 01 724 12 04.

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

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

Tečaji, natečaji

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVČE NA
OGLED POSTAVI SVOJO FOLKLORNO
SKUPINO IN ZELIŠČARJE
Razstava fotografij in izdelkov Društva upokojencev Moravče bo na ogled od 20. marca do 13. aprila.

IGOR KUŽNIK IN VOJKA SUŠNIK:
KNJIGOVEŠTVO SKOZI ČAS
Pregledna razstava bo na ogled še do 19. marca.

DRUŽINSKO BRANJE: PRAVLJIČNI PALČEK
Razstava izdelkov, ki so nastajali ob projektu družinskega branja Pravljični palček, bo na ogled od
19. do 31. marca.

PETRA STRAJNAR, LIDIJA SMERKOLJ
TURŠIČ: POZABLJENO V KNJIGAH
Razstava knjižnih kazal bo na ogled od 5. do 18.
marca.

UČENCI LIKOVNEGA DRUŠTVA VERA
TERSTENJAK: PLAKAT MIRU
Razstava likovnih del, ki so nastala v okviru 29.
mednarodnega Lions likovnega natečaja za Plakat miru 2017–2018 bo na ogled od 19. marca do
7. aprila.

slamnik@kd- dom zale. si

18.00 | NAGRAJENI FILM
V sklopu posameznih sekcij Festivala gorniškega
filma / več bo znano naknadno

Mestni kino Domžale
16.00 | ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE
Animirana družinska pustolovščina / 83’ / sinhronizirano, 5+ / pred časom smo Majo gledali v prvem filmu, zdaj pa prihaja še nadaljevanje medene
zgodbe.

KD Franca Bernika
10.00 | LALANIT: FUJ, GOSENICA!
Sobotna otroška matineja / za IZVEN
Lutkovna predstava / KUD Žebelj in Gledališče Lalanit / 40’ / 2+ / predstava o življenju majhne gosenice, ki se na koncu spremeni v čudovitega metulja.

3. marec, sobota

sebej predstavljati.

koledar dogodkov
Zbira in ureja: Matija Kralj
Fotografije: promocijsko gradivo
Koledar kulturnih prireditev izhaja v glasilu Slamnik. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj
dogodka. Uredništvo ne odgovarja za spremembe programov in si pridržuje pravico do krajšanja prispelih informacij. Informacije o dogodkih
v aprilu 2018 pošljite do 15. marca na naslov:
koledar@kd-domzale.si.

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

Koledar dogodkov
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Še en čudežni uspeh Glasbene šole Domžale

Kultura na Osnovni šoli Roje

Mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov Emona

Ljudje smo si različni. Vsak naj bi spoštoval mišljenje in
način življenja drugega, vendar v praksi pogosto ni tako.

gš domžale Po tolikšnem pisanju se
že malce počutim kot desetinka pravega novinarja, a veličina uspeha Glasbene šole Domžale mi ne dopušča, da
ne bi napisal nekaj besed o izidu mednarodnega tekmovanja mladih glasbenikov Emona, ki je potekalo januarja v
Ljubljani. Tekmovalo se je v petih starostnih kategorijah in na treh instrumentih (saksofon, flavta, klarinet). V najmlajši skupini do 12. leta sta učenca GŠ
Domžale spet zablestela na klarinetu,
Gregor Banko je namreč osvojil zlato
plaketo in zasedel 4. mesto, Kika Szomi
Kralj pa je s 1. mestom prejela zlato plaketo in prvo nagrado. In to kakšno prvo
nagrado: od sodnikov je prejela same
‘stotke’, tako da je tudi njen povprečni
rezultat bil 100. Zares neverjetno, če
prišepnem še to, da med sodniki ni bilo
nobenega iz naše države.
Drugi del mojega pisanja bo nekaterim malce manj všečen. Zadnja leta
se spopadam s tem, da sem občasni
brezplačni reporter Slamnika ob velikih uspehih učencev, ki obiskujejo domžalske šole. Čas je, da tako Slamnik kot tudi Mengšan ter drugi časniki lokalnih občin (GŠ Domžale ima namreč enote in učence tudi iz drugih občin) tu in tam spremljajo tudi izredne
mlade glasbenike naše regije (ne nujno
tako pogosto kot športnike ali ljubiteljsko kulturo), ne pa da imamo starši teh
otrok z nenehnim opozarjanjem na njihove velike mednarodne uspehe s pisanjem člankov pridih samohvale.
Razgalil bom še slednje: kot ste
verjetno opazili, je Kika Szomi Kralj
zamenjala tudi šolski okoliš. Po nasilju, ki se je že nekaj let dogajalo nad
njo in po tistem, ko so ji lani (nekaznovano) nekateri mladi iz (lanskega) šolskega okoliša ustanovili stran
na spletnem omrežju z naslovom Sovražimo Kiko, ter v njo novačili številne druge učence, se letos s Kiko dogajajo mali in veliki čudeži. Iz nočne

more, v katero so jo pahnili, je vzletela kot feniks in pustila za sabo okolje,
kjer niso dojeli veličine njenega talenta. Da, pravilno sklepate, starši smo jo
prepisali na eno najboljših šol v Sloveniji, OŠ Domžale, kjer so jo z veseljem
sprejeli – hvala.

Nekoč sem zapisal: razvijati nadarjenost je obveza mladega človeka
do človeštva. A s takimi nadarjenimi,
kot jih lahko v tem trenutku našteje
GŠ Domžale, pa tudi človeštvo in posledično lokalni okoliš ima veliko dolžnost dati vse od sebe in pomagati pri
razvijanju te genialnosti. Morda bomo
že čez desetletje stali nekje v vrsti za
karto, ko se bodo naši talenti Enej
Nik Juran, Ajda Kričaj, Klemen Juvančič, Jure Krč, Miha Kralj, Neža Potočnik, Janez Bartol, Klemen Mavčič, Tadej Mavčič, Gal Juvan, Lana Bolta ter
že omenjena Grega in Kika rade volje

dobro strategijo priprav, prav tako pa
bi se zahvalil še vsem mentorjem, ki
na različnih delavnicah in ob dodatnih vajah pomagajo Kiki s strokovnimi nasveti.
Naj še učencem GŠ Domžale zaželim
veliko dobre glasbe in uspeha na bližajočem se tekmovanju Svirél, kjer bo
domžalska ekipa ena najštevilčnejših.
Béla Szomi Kralj

oš roje Na naši šoli otroke učimo,
da drugačnost ni posebnost, ki bi se
je morali sramovati, ampak prednost,
na katero bi morali biti ponosni. Zato
učence spodbujamo k razvijanju lastnih močnih področij, kakor jih tudi

bljena znanja in spoznanja so učenci
prikazali na plakatih in v likovnih delih, ki smo jih razobesili po hodnikih
in v jedilnici. Za zaključek uspešnega
raziskovanja smo pripravili proslavo
ob kulturnem prazniku. Tam so otroci

učimo, da sprejemajo druge in negujejo medsebojne odnose prek vrednot,
vzgojnih načel in vizije šole ter potreb
naših učencev, njihovih staršev in
okolja, v katerem živijo.
V februarju smo se še bolj osredotočili na vrednoto, ki se včasih zdi v
današnjem svetu zanemarjena in skoraj pozabljena, to je kultura. V njenem
duhu smo se z učenci pogovarjali o naših pesnikih, pisateljih in drugih umetnikih, ki so pisali kulturno zgodovino našega naroda. Učenci so ustvarjali, brali in pisali pesmi, ob tem pa razmišljali, kako lahko sami prispevajo h
kulturnem sobivanju z vrstniki. Ugotavljali smo, da je kultura veliko več kot
le napisana knjiga ali kip v galeriji. Živi
v nas, v naših dejanjih in hodi z roko
v roki s prijaznostjo, spoštovanjem in
olikanim vedenjem. Svoja novo prido-

pokazali, da recitirajo kot pravi pesniki, pojejo kot slavčki in igrajo na glasbila kot pravi instrumentalisti. Proslavo smo zaključili obogateni z novo izkušnjo, melodijo, ljudsko pesmijo, ki
ni nikogar pustila ravnodušnega. Vsak
od nas ima namreč v sebi prostor, ki ga
polni z radovednostjo, novimi izzivi in
izkušnjami. To nas dela bogatejše, zadovoljne, samozavestne.
Znanje o kulturi, ki ga damo našim
otrokom in učencem, naj nas in njih
pripelje do strpnosti in globljega razumevanja drug drugega. Namreč, vsi
imamo enake korenine. Bodimo ponosni na svojo zgodovino. Naučimo
otroke ohranjati svoje izročilo. Da bo
naš svet v prihodnosti lepši in predvsem bolj kulturen.
Petra Bogataj Ivančič
učiteljica na OŠ Roje

Novice iz Osnovne šole Dragomelj
OŠ Dragomelj v tem šolskem letu obiskuje skoraj 400 učencev v 18 oddelkih. V 12. letu
delovanja je tako postala prava dvooddelčna devetletna osnovna šola.

Debatni tabor
Ob koncu tedna, 13. in 14. januarja 2018, je na OŠ
Domžale potekal debatni tabor, ki ga je organizirala
mentorica debatnega kluba Mira Marinšek s sodelavci
Zavoda za in proti ter s pomočjo učencev izbirnega
predmeta Sodobna priprava hrane pod vodstvom
učiteljice Daše Sojer.
oš domžale V petek smo začeli s
predavanjem o javnem nastopanju z
Miho Andričem. Pozneje smo se razdelili v dve skupini. Skupina začetnikov je spoznavala osnove debate,
skupaj s predstavniki ZIP-a, in sicer z
Matijo Pušnikom, Rejo Debevc in našim nekdanjim učencem Filipom Gavranovičem, izkušenejši debaterji pa
so svoje znanje nadgrajevali z Miho
Andričem.
Nato smo imeli večerjo, ki so nam
jo pripravili učenci izbirnega predmeta SPH. Po večerji smo se debaterji pripravljali na debatni turnir, se razgibali z igranjem badmintona, nogometa,
odbojke, košarke … Prespali smo bolj
ali manj udobno (odvisno od blazin,
spalnih vreč in ostale opreme, ki smo
jo prinesli s seboj) v učilnicah.

vrnili v KD Franca Bernika in zaigrali
domačemu občinstvu.
Na koncu bi se zahvalil podpori GŠ
Domžale, izjemnima mentorjema Dimitriju Ledererju (profesor klarineta) in Mihi Nagodetu (profesor klavirja – korepetitor) za entuziazem in

Soboto smo začeli z razkošnim zajtrkom, ki so nam ga ponovno pripravili učenci SPH. Dopoldne je minilo v
delovnem ritmu – imeli smo delavnice
in predavanja, s katerimi smo se pripravljali na debatni turnir s trditvijo
‘ljudem, ki večkrat uporabljajo sovražni govor za pisanje sporočil na družabnih omrežjih, bi morali zapreti dostop do uporabniških računov’. Skupaj smo razmišljali, iskali ideje in se
ob tem zabavali ter se seveda naučili
veliko novega.
Debatni tabor nam je vsem zelo koristil, saj smo se naučili veliko novega,
se zabavali in nadgradili svoje znanje.
In še … prav lepo smo se imeli.
Ajda Vodnjov
8. r. OŠ Domžale

oš dragomelj V prvem polletju se je
poleg rednega pouka na šoli dogajalo
veliko zanimivega. Tokrat izpostavljamo naslednje: Dragofon. Pod mentorstvom Livije Horvat in Rajka Tekalca je
zaživel šolski radio. Ob prvi oddaji so
povedali naslednje: »Pozdravlja vas
eden od mnogih šolskih radiov, a le eden
je takšen, ki je tudi poučen. Oddaja je
namenjena mladim, ki si upajo biti drugačni, sprejeti in v svojem življenju tudi
kaj spremeniti.« Do zdaj je bilo predvajanih pet oddaj z različno tematiko,
ki jih lahko poslušate prek povezave:
www.osdragomelj.si/radio-dragofon/.

tate tudi na državnem tekmovanju.
Deset vprašanj, deset točk, vsaj
šest jih je treba doseči za pozitivni rezultat in vsaj dva od treh testov morata biti pozitivna. Faktor uspešnosti
odgovarjanja pa nato zbija s časom
branja pridobljeni rezultat. Preprosta
enačba, ki da osupljive rezultate. Celo
tako osupljive, da je tudi komisija težko verjela, kako je na podlagi pet- ali
šestsekundnega branja mogoče na

razumevanjem 3485 besed na minuto.
Drugo mesto je zasedla Manca Grčar s
prebranimi 2673 besedami na minuto.
OŠ Dragomelj se torej lahko pohvali z
državnim prvakom in podprvakinjo.

vseh deset vprašanj odgovoriti pravilno. Špekuliranje? Morda v kakšnem
primeru, a ker morajo bralci prebrati tri članke in za dokazovanje razumevanja odgovarjati za vsakega z desetimi odgovori, najboljši in najslabši
rezultat se odbijeta, velja pa srednji,
pretirano špekuliranje tudi nima pravega smisla.
V kategoriji otrok (do 12. leta starosti, najmlajši udeleženci so bili stari osem let) je zmagal Marcel Urbanija,
ki je imel povprečno hitrost branja z

skoraj sto nastopajočimi so nekateri
pihali v flavtice ali igrali na Orffove
instrumente, drugi so pokazali, kako
dobro znajo peti.
Tudi tokrat se je predstavil Eko
band, ki ga sestavljajo štiri učenke in
štirje učenci, ki so ‘zaigrali’ na plastične sode.
Vsi prisotni so z velikim zanimanjem prisluhnili, kaj so se učenci
že naučili in jih nagradili z bučnim
aplavzom.

Koncert glasbenih dejavnosti

Kmalu po novoletnih počitnicah so
učenci, ki obiskujejo glasbene interesne dejavnosti pod mentorstvom
Jasne Medved, pripravili koncert. Med

Iskalci biserov

Učenci od 4. do 9. razreda so bili jeseni
na dveh vikend taborih v Ambrožu pod
Krvavcem. Njihovo delo so vodile Vojka Kovačič, Danijela Polanc in Daša
Vukašinovič. »Prihodnost je v rokah
mladih. Zato je še posebej pomembno,
kakšne smernice bomo dali mladim.
Šole bi morale biti glavne nosilke tega
procesa, predvsem pa čas kliče po tem,
da se v naših izobraževalnih sistemih
začne bolj poudarjati vzgoja srca.«
In čemu iskalci biserov? Eden od
učencev na taboru je takoj odgovoril:
»Ker iščemo zaklade duše.« To je odgovoril deček iz 5. razreda. In še kako
prav je imel. Res je, mladim smo želeli s programom tabora odpreti vrata
drugačnih zakladov, tistih, ki se skrivajo v nas.

Hitro branje

V prejšnjem šolskem letu smo začeli
z novo interesno dejavnostjo ‘hitro
branje’. V tekočem šolskem letu sodeluje v dejavnosti nekaj manj učencev,
vendar so kljub temu zelo uspešni. Po
izvedenem šolskem tekmovanju so
učenci naše šole dosegli vidne rezul-

Metka Murn
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Poklicna tržnica na Osnovni šoli Domžale
V torek, 23. januarja 2018, je na OŠ Domžale potekala Poklicna tržnica.
oš domžale Učenci 8. in 9. razredov
OŠ Domžale in sosednjih šol so imeli
možnost, da si podrobneje ogledajo
programe šol, ki jih zanimajo.
Na Poklicni tržnici so se predstavile naslednje šole:
• Srednja šola in gimnazija Domžale
• Gimnazija in srednja šola Rudolfa
Maistra Kamnik
• Srednja zdravstvena šola Ljubljana
• Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova)
• Gimnazija Šiška, Ljubljana
• Elektrotehniško računalniška srednja šola in gimnazija Ljubljana
• Srednja ekonomska šola (Roška)
Ljubljana
• Srednja frizerska šola, Ljubljana
• Srednja gradbena, geodetska in
okoljevarstvena šola Ljubljana
• Srednja poklicna in strokovna šola
Bežigrad
• Srednja šola tehniških strok Šiška,
Ljubljana
• Srednja trgovska šola Ljubljana
• Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana
• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
• Šolski center Ljubljana:
• Srednja strojna in kemijska šola
Ljubljana
• Srednja lesarska šola Ljubljana
• Gimnazija Antona Aškerca
• Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije

8. 3. 2018, 18:00
MEDNARODNA KAVARNA
Predstavitev različnih mednarodnih
priložnosti za mlade.

12. 3. 2018, 17:00-20:30
PTIČKI SE ŽENIJO

Cena : 12€, za mlade do 30 let 6€
• Zavod sv. Stanislava – škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
• Gimnazija Ledina, Ljubljana
• Biotehniški izobraževalni center –
BIC Ljubljana
• Srednja medijska šola in grafična
šola, Ljubljana
• Gimnazija Moste, Ljubljana
• Srednja šola oblikovanja in fotografije, Ljubljana
• Zavod za zaposlovanje, Ljubljana
• Študentski servis Domžale

Poklicna tržnica je veliko učencem pomagala pri odločitvi glede vpisa v srednjo šolo. Omogočila nam je,
da iz prve roke izvemo stvari, ki nas
zanimajo, saj smo lahko srednješolske učence in učitelje vprašali vse,
kar smo še želeli izvedeti. Tržnice se je
udeležilo veliko radovednih osmošolcev in devetošolcev iz domžalske občine. Kljub velikemu številu obiskovalcev je bilo zanimivo in zabavno.
Ajda Vodnjov, 8. a

Nagradna ekskurzija domžalskih gimnazijcev
po severni Nemčiji in Danski
V sredo, 10. januarja 2018, smo se dijaki 4. letnika gimnazije s Srednje šole Domžale
odpravili na petdnevno nagradno potovanje po Nemčiji in Danski, ki nam ga je
omogočilo sodelovanje pri projektu Together in Europe (eTwinning).
srednja šola domžale Spremljala sta nas profesor nemščine Marko
Majce, ki je potovanje tudi organiziral
in vodil, ter profesorica slovenščine
Nuša Fujan.
Po celodnevni vožnji z vlakom
smo se nastanili v mestu Minden na
severnem delu Nemčije. Navdušeni in polni pričakovanj smo doživeli prisrčen sprejem profesorjev s partnerske šole Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg in njihovih dijakov. Ogledu šole je sledilo medsebojno spoznavanje, prijaznim gostiteljem smo

predstavili našo državo, posebej kulturne znamenitosti in dejavnosti v
občini Domžale. Profesorji so skrbno
pripravili zanimive in zabavne delavnice, na katerih smo nove prijateljske vezi samo še okrepili. Aktivno dopoldne je minilo, kot bi trenil, ob slovesu smo si izmenjali darilca, popoldne pa smo z našo skupino že krenili naprej na vetrovno in hladno Dansko. Pot si bomo zapomnili po vožnji
s trajektom, na katerega smo se vkrcali z vlakom. Na Danskem smo pre-

V CENTRU ZA MLADE
MARCA DOGAJA

nočevali v mladinskem hotelu v stari
danski prestolnici Roskilde. Prvo dopoldne nas je pozdravil Leif Folke Soerensen, upokojeni profesor zgodovine in član Društva slovensko-danskega prijateljstva, ki organizira ekskurzije, imenovane Danska od blizu, za
slovenske dijake na Dansko. Profesor nas je popeljal po ulicah mesta in
nam na poti do Himmelev Gymnasium pripovedoval nepozabne zanimivosti. Njihova gimnazija že več let sodeluje z Gimnazijo Škofja Loka, zato
smo se ob snidenju z dvema sloven-

skima dijakinjama, ki sta bili na izmenjavi, počutili kar nekoliko domače. Seznanili smo se z ustrojem šole,
načinom poučevanja, si ogledali nekatere prostore in spoznali vsakdanjik danskih dijakov. V mestu smo si
ogledali tudi znameniti Muzej vikinških ladij in se preoblekli v ‘čisto pravega Vikinga’, ter stolnico, v kateri so
pokopani danski kralji.
Zadnja dva dneva smo izkoristili
za ogled znamenitosti glavnega mesta Danske Kopenhagna. Med drugim

smo se z ladjico popeljali iz pristanišča Nyhavn mimo operne hiše in se
sprehodili do kipa Male morske deklice, lika iz pravljice Hansa Christiana
Andersena. Ogledali smo si kraljevo
palačo Amalienborg, v kateri smo lahko uživali tudi ob pogledu na menjavo
straže, in grad Rosenborg z zakladnico, ter se povzpeli na najvišjo razgledno točko, v stolp nad parlamentom,
od koder se je razprostiral čudovit razgled na mesto.
Prosti čas smo izkoristili tudi za samostojno raziskovanje obeh danskih
mest ter nakup spominkov. Za konec
našega zanimivega potovanja smo
obiskali še Nacionalni muzej Danske,
v katerem smo pridobljene vtise podkrepili tako s starimi kot tudi z modernejšimi znamenitostmi iz danske zgodovine. V popoldanskih urah smo se
odpravili na letališče in doživeli nemajhno presenečenje – med potniki smo namreč srečali nekdanjo slovensko plavalko Saro Isakovič, ki je z
nami prijazno poklepetala, nam podelila nekaj koristnih napotkov za
uspešno izobraževanje in nam tako
skrajšala čakanje na let.
Za nas vse je bila ekskurzija enkratna in neponovljiva izkušnja, saj smo
mnogi ta del Evrope obiskali prvič.
Pridobili smo veliko znanja in preživeli trenutke, ki se jih bomo še dolgo
časa z veseljem spominjali.

Na delavnici si boste izdelali taščico ali siničko
v tehniki suhega polstenja s posebno iglo
za filcanje z izbrano česano volno.

22. 3. 2018, 18:00

ŽIVETI Z OTROKOM, NE ZA OTROKA
Brezplačno predavanje. Predava: Tanja Pavšič
Meje so karkoli, kaj označuje omejitev in so bistvene
za zdrave odnose. Zakaj so meje potrebne in zakaj
je tako nujno potrebno, da tudi sebi rečemo »DA«?

27. 3. 2018, 17:00-20:00
VELIKONOČNA PEKOVSKA DELAVNICA
PLETENIC IN PTIČKOV
Vodi: pekovski mojster Pavle Kancilija

28. 3. 2018, 18:00-19:30
RAZVOJ MOŽGANOV PRI
OTROKU IN MLADOSTNIKU
Šola za družino, brezplačno predavanje.
Predava: Lidija bašič jančar,
zakonska in družinska terapevtka.
USTVARJALNE DELAVNICE
vsako sredo 14.30 - 20.00
ŠPANŠČINA
začetni tečaj
srede ob 18. uri

UČNE URICE KEMIJE
vsak torek 16.00 (8.r)
in 16.45 (9.r)

FOTO DELAVNICE
5. 3. in 19. 3 .

Maja Kosmač in Ana Kovač, 4. f

Na vse dogodke obvezne predhodne prijave.
Center za mlade Domžale, Ljubljanska cesta 58, Domžale
040/255-568, 01/722-66-00;
www.czm-domzale.si, info@czm-domzale.si
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izbr@no v knjižnici domžale
knjige za odrasle

Izbral in uredil: Janez Dolinšek

k n j i g e z a o t r o ke i n m l a d i n o

Haruki Murakami

Cao Wenxuan

Men Without Women

Bron in Sončnica

Harvill Secker, 2017

Mladinska knjiga, 2017

Murakamijeve najnovejše kratke
zgodbe nam postrežejo s klasičnim murakamijevskim stilom.
Gre za minimalistično in pogosto tragikomično popisovanje
življenjskih zgodb moških, ki
so iz različnih razlogov ženske
izgubili, po njih (zaman) hrepenijo, jih nepričakovano najdejo ter spet izgubijo in podobno. Ob tem
se zdi, da se avtor ne trudi, da bi nam like približal do
te mere, da bi se želeli z njimi identificirati, bralca bolj
preveva občutek, kot da gre za nekakšno ekshibicijo
nenavadnih likov z nenavadnimi zgodbami, ki so pred
nami na ogled. Vsekakor je tudi najnovejše delo tega
sedaj že tradicionalno skoraj nobelovskega avtorja
obvezno branje za sledilce njegovega nenadkriljivega
opusa.

Cao Wenxuan je eden najpomembnejših kitajskih pisateljev za otroke, za svoja dela je na Kitajskem
prejel več nagrad, leta 2016 pa je
prejel tudi prestižno Andersenovo
nagrado. Roman Bron in Sončnica
so dogaja na Kitajskem. Sončnica in njen oče se
iz mesta preselita na podeželje. Oče cele dneve dela,
Sončnica pa pohajkuje naokrog, vzljubi reko, trsje, ki se
pozibava v vetru in širno nebo. Z nemim dečkom Bronom
stketa tesno prijateljstvo. Ko ji tragično umre oče, jo medse sprejme Bronova družina, ki takoj vzljubi nadarjeno in
ljubeznivo deklico. A življenje v vasici Damaidi – Ječmenovo polje je trdo in življenje težko preizkuša tamkajšnje
ljudi. V družini ni denarja za hrano, ne za zdravila za
babico ne za šolanje Sončnice. Topla in poetična pripoved je čudovita zgodba o prijateljstvu in dobroti, pa tudi
trpka pripoved o Kitajski v obdobju kulturne revolucije.

Noam Chomsky

Kdo vlada svetu
Modrijan, 2017

Chomsky se znova loti načinov
in poti, kako ZDA delujejo in
perpetuirajo na mednarodnem
prizorišču. Pri tem neusmiljeno
žge po zgodbah in mitih, ki si
jih o lastnih dobrih namenih
tako radi slikajo Američani. Netenje vojn, podpore diktatorskim režimom, unilateralni
ukrepi, sabotiranje mednarodnih sporazumov, izvensodne eksekucije, mučenja, vse to se razteza čez mandate
vseh ameriških predsednikov po drugi svetovni vojni.
Polemično pisanje, ki nikakor ni osamljeno, a zaradi
odsotnosti ustreznega odziva, za katerega mimogrede
ne verjamemo, da je mogoč, učinkuje kot žanrsko branje, hiperrealni šoker, ki ohromi, ker pove preveč.
Rupi Kaur

Michael De Cock

Rozi in Musa
Mladinska knjiga, 2017

V knjigi Rozi in Musa se skrivajo
tri prisrčne zgodbe o prijateljstvu
izpod peresa flamskega pisatelja,
scenarista, režiserja in igralca Michaela De Cocka Rozi in Musa, Očkovo pismo
in Najboljša prijatelja za zmeraj. Rozi in mama se preselita
v blok na drugi konec mesta in Rozi se zdi, kot da gresta na
drugi konec sveta. Prepričana je, da bo minila cela večnost,
preden si bo našla nove prijatelje. Ampak kmalu spozna
dečka Muso, s katerim postaneta prava prijatelja. Spremljamo ju v njunih napetih in humornih dogodivščinah,
spoznavamo pa ju tudi skozi stiske sodobnih otrok. Rozin
obup, ko očka na lepem izgine, selitev z mamo v drug
konec mesta, presenetljiv očkov klic iz zapora, Musin stric
Ibrahim z odločbo, da mora zapustiti državo… A pomembno je prijateljstvo in ljubezen, z njima se da prebroditi vse
težave. Po prisrčnih zgodbah nastaja celovečerni film.

Med in mleko
Mladinska knjiga, 2017

Rupi Kaur je 25-letna Kanadčanka indijskih korenin, njena
družina se je preselila v Kanado
iz Pandžaba, ko je imela štiri
leta. Njena knjiga pesmi je bila
prodana v več kot dva milijona
izvodih in je prevedena že v trideset jezikov. Pravijo ji instapoetinja, kajti na instagramu ima dva milijona sledilcev, na stotisoče sledilcev
ima tudi na drugih družabnih omrežjih. Njeni verzi
dobivajo na stotisoče všečkov, komentarjev in delitev.
Piše feministično angažirano poezijo, verzi so kratki,
izpovedni. Veliko govori o travmatičnih odnosih med
spoloma, o moških zlorabah, o tem, kako si opomoči
od teh ran. Svoje pesmi tudi ilustrira, splet in družabna
omrežja, sicer eden glavnih krivcev za upad bralnih navad, naplavljajo nove literarne zvezde. Ena izmed njih
je Rupi Kaur. Poezija torej vrača udarec spletu s tem, da
se je vpletla vanj in ga osvojila.

Ulf Stark in Eva Eriksson

Ko mi je očka pokazal
vesolje
Zala, 2017

Ko mi je očka pokazal vesolje je
prikupna šaljiva slikanica, ki je
še posebej primerna za krepitev
odnosa med otrokom in očetom.
V njej nekega dne oče sinu želi pokazati vesolje. Podata
se na pot skozi mesto do bližnjega griča, kjer se naposled
ozreta v neskončno vesolje in očka sinku lahko demonstrira nekaj svojega astronomskega znanja. Ob tem se zgodi
še en povsem zemeljski, ampak zelo zabaven pripetljaj, ki
dokončno poskrbi, da si bo fantič za vedno zapomnil dan,
ko mu je očka pokazal vesolje … Prisrčno branje izpod peresa švedskega pisatelja Ulfa Starka in čudovite ilustracije
švedske ilustratorke Eve Eriksson nas navdaja s toplino in
hvaležnostjo, da smo lahko del tega širnega vesolja.
m e d i o t e ka

Stefan Zweig

Strah

DVD

Ebesede, 2012

Lady Macbeth

Strah ima moč, da nas zasužnji,
odtuji od ljudi, nam zamegli
razum in nas ovije v temo. Protagonistka romana se zaradi
zdolgočasenih vsakdanov spusti
v razmerje z mladim glasbenikom. Vsak nov zmenek v njej
vzbudi samo tisti ‘začetni strah, v katerem
vendarle plameni tudi nemir’. Ta osnovni igrivi strah,
da bi jo med avanturo zasačili, se počasi spremeni v
vse večje breme, ko začne za njo oprezati neznanka, ki
se izdaja za ljubimčevo partnerko in jo tako z izsiljevanjem spravi v nevzdržno preplašenost. Strah pa se čedalje bolj sprevrača v moro, ker ji izsiljevalka postavlja
vse višje zahteve, ki kmalu presežejo njene zmožnosti.
Razpeta med željo, da bi vse priznala in se osvobodila,
ter strahom pred posledicami, ki bi lahko sledile, se
čustveno zlomi.

Dogajanje ‘filma noir’ je postavljeno
v zatohlo viktorijansko obdobje angleškega podeželja z vsemi ortodoksnimi patriarhalnimi in razrednimi
odnosi. Pripoved je kot neskončno
močan tok lažne morale, vseh vrst
diskriminacije, nasilja in zločinov, ki neustavljivo pograbi in odnese vse, kar sreča na poti. Po drugi plati
pa gre za neuklonljivost, emancipacijo, za prepovedano ljubezen, ki ne izbira sredstev. Krutost in hladnokrvnost mlade
žene, ki se je odločila osvoboditi se izpod jarma, je še hujša,
kot tista, ki je rane zadala njej. V trenutku se ji uspe iz
zaljubljene lady preleviti v rablja z neomejeno močjo gospodarice. Film je nabit z žensko odločnostjo, močno strastjo
in fokusirano akcijo, kar prinaša pravo svežino in posebno
napetost v sicer turobno klasično zgodbo. Odličen režijski
prvenec z nepozabnim odtisom 19-letne glavne igralke.

Fivia, 2017
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»Vedno je čas za nove začetke!«
Osmi mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom

N

a zadnji januarski dan je odprl vrata osmi mladinski literarni festival Bralnice pod
slamnikom, ki ga organizira
založba Miš z Gorjuše nad Dobom v sodelovanju s knjižicami Domžale, Nova
Gorica, Tolmin, Idrija in Sežana.
Moto letošnjega festivala, prvega tovrstnega v Sloveniji, ki s knjigami spodbuja k več strpnosti, medgeneracijskemu sodelovanju, sprejemanju drugačnosti in medkulturnemu povezovanju,
so novi začetki.
Festival Bralnice pod slamnikom je
v Kulturnem domu Franca Bernika v
Domžalah slavnostno odprla varuhinja
človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.
Mlade obiskovalce je v svojem nagovoru spodbudila, naj čim več berejo, saj
»je knjiga najlepša popotnica za življenje«. Tudi Anže Miš, direktor založbe
Miš, je v svojem uvodnem govoru poudaril pomembnost branja že od mladih
let naprej, ker »branje vpliva na odličnost posameznikovega življenja«.
Podobnih misli je bil tudi domžalski župan Toni Dragar. Mladim obiskovalcem otvoritvene slovesnosti je razkril, da mu je stara mama v mladosti
svetovala, naj posamezno knjigo odpre
večkrat, saj bo v njej vsakokrat našel
kaj novega.
Vrhunec prireditve, ki so jo z imenitnim glasbenim programom okronali
učenci z osnovnih šol iz Domžal in okolice, je bil pogovor voditelja Juša Milčinskega z osrednjim letošnjim gostom
festivala, enim največjih živečih nizozemskih pisateljev za mlade in odrasle
Toonom Tellegenom.
Priljubljeni pisatelj je mladim us
tvarjalcem položil na srce, naj čim več
pišejo: »S pisanjem je tako kot s športom: več kot vadiš, boljši si v tem!« Poleg
pisanja pa je poudaril tudi pomembnost
branja: »Čim več berite! Tudi jaz sem
že kot otrok veliko bral. Seveda branje
zahteva mnogo več napora kot gledanje
televizije. A po drugi strani ti dá izjemno
veliko, nagovarja te k razmišljanju!«
Na odprtju 8. festivala Bralnice pod
slamnikom so organizatorji razglasili in
nagradili tudi dobitnike likovno-ustvarjalnega natečaja, ki letos poudarja
pomen novih začetkov. Moto letošnjih
Bralnic se namreč glasi: »Niso pomembni žalostni konci, ampak novi začetki!«

1 2
1. Zakonca Irena Miš Svoljšak in Janez
Miš z založbe Miš, ki organizira festival
Bralnice pod slamnikom, sta pozdravila
letošnjo slavnostno govornico, varuhinjo
človekovih pravic Vlasto Nussdorfer.
2. Za prelepo uvodno točko na odprtju
festivala so poskrbeli vrhunski mladi
glasbeniki z OŠ Domžale.
3. Zbrane je pozdravil tudi Toni Dragar,
župan občine Domžale, ki vsako leto z
veseljem sofinancira festival Bralnice pod
slamnikom.
4. Voditelj prireditve Juš Milčinski v
iskrivem in zanimivem pogovoru z
osrednjim letošnjim gostom Bralnic pod
slamnikom, nizozemskim pisateljem
Toonom Tellegenom
5. Prireditve se je udeležila tudi četverica
nagrajencev likovno-ustvarjalnega natečaja. Nagrade za njihov dosežek sta jim
izročila nizozemski pisatelj Toon Tellegen in Anže Miš, direktor založbe Miš.
6. Po koncu prireditve so poleg
nizozemskega gosta delili svoje
avtograme tudi slovenski ustvarjalci
mladinske književnosti (z leve): Nina Mav
Hrovat, Maša Ogrizek in Ivan Mitrevski.

3 4

5 6
Festival bo s svojimi pestrimi dogodki – teh bo tudi letos več kot sto,
odvijali pa se bodo po različnih slovenskih krajih – trajal vse do maja. Tudi v
domžalski knjižnici, šolah in vrtcih iz
našega konca se znotraj festivala že nekaj tednov vrsti obilo zanimivih dogod-

kov. Eden takšnih je bilo na primer tudi
strokovno srečanje za mentorje branja,
učitelje slovenščine in druge, ki pri delu
z mladino uporabljajo literaturo. Na začetku februarja so v domžalski knjižnici
zanimivi predavatelji razpravljali z več
kot sedemdeset udeleženci iz vse Slo-

venije o pomenu in spodbujanju branja
med mladimi.
Letošnja novost festivala je med drugim festivalski dan, ki so ga v knjižnici
Domžale pripravili 1. februarja in je s
svojim pestrim programom pritegnil
bralce vseh generacij. Vsebinsko barvit

dogodek za vse bralce, ne le za mlade,
saj je posebnost Bralnic pod slamnikom
prav medgeneracijsko sodelovanje, pa
je v domžalski knjižnici potekal prav
te dni: strokovnjakinja za mladinsko
književnost Tilka Jamnik je bralce vseh
starosti z različnimi knjigami popeljala
v svet slovenske kulturne dediščine.
Ljubitelji dobrega branja in z njim
povezanih kakovostnih prireditev so
(in še bodo) torej na letošnjih Bralnicah pod slamnikom (spet) prišli na svoj
račun. Založba Miš z vsemi soorganizatorji pač ve, kako tudi v času sodobne
tehnologije bralcem približati dobre
knjige in jih na zanimive, privlačne načine povabiti v svet najboljših zgodb.
Vesna Sivec Poljanšek
Foto: Založba Miš

Leto 2018 – Evropsko leto kulturne dediščine
Ob kulturnem prazniku
folklorno društvo groblje
Včasih se premalo zavedamo, da je
kulturna dediščina del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo, in nas
obdaja povsod, kjer smo, pa tudi v
zgodbah in pesmih, tudi plesih naših
dedkov in babic. Priložnost, da vsi
skupaj prispevamo k večji popularnosti in dostopnosti tega pomembnega dela naše kulture, je prav leto
2018, ki je razglašeno za evropsko
leto kulturne dediščine.
Pomembnosti ohranjanja kulturne dediščine se še kako zavedajo tudi
plesalci in plesalke Folklornega društva Groblje, ki že enajsto leto plešejo in tako tudi z vrsto prireditev ohranjajo pomemben del naše dediščine
ter ga predajajo mladim. Njihovih nastopov se veselijo vse generacije, posebej pa starejši, saj se ob tem spomnijo tudi svoje mladosti, hkrati pa
jim nastopi folkloristov tudi polepšajo jesen življenja.
Že po tradiciji so tako novo sezono
člani Folklornega društva Groblje odprli z nastopom v Medgeneracijskem
centru Bistrica, kjer vedno radi nastopajo, saj oskrbovanci in osebje z veseljem sprejmejo njihove nastope.

PETER KOŠTRUN
Tako je bilo tudi dan pred kulturnim praznikom, ko so s svojim plesom
in pesmimi plesalci Folklornega društva Groblje spet zaplesali v MGC Bistrica in varovancem omogočili, da so tudi
sami slovesno proslavili slovenski kulturni praznik. Folklorna skupina v izvirnih nošah je ob spremljavi šestih godcev zaplesala dolenjske in gorenjske
plese, tudi zapela in navdušila zbrano
občinstvo, ki je prisluhnilo tudi recitalu
pesmi največjega slovenskega pesnika

Franceta Prešerna. Skupaj z varovanci
ga je pripravila terapevtka, gospa Darja.
Ob koncu pa še povabilo dr. Francija Hribovška, predsednika Folklornega društva Groblje: »Vsi, ki želite
postati del našega poslanstva, ohranjanja slovenske kulturne dediščine,
ste dobrodošli. Več informacij na spletni povezavi: http://www.fd-groblje.si/
index.php/kontakt/«.
Vera Vojska
Foto: Vili Kaker

LEPOTA

15.– 29. 3. 2018
▶

Vabimo vas na odprtje razstave,
ki bo v ≠etrtek, 15. marca 2018,
ob 19. uri v Galeriji Domžale.
Z umetnikom se bo pogovarjal
Jurij Smole.
www.kd-domzale.si / T: 01 722 50 50

SLUTNJA - KUP GNOJA
fotografija, srebroželatina
130 x 160 cm, 2016
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LENART ZAJC

Četrti koncert 20. jubilejne sezone koncertnega, modrega abonmaja KDFB

DEMOKRACIJA
Demokracija je postala samoumevna. V bistvu
popolnoma običajen del sodobnega besedišča.

O

tem, kdaj je nekaj demokratično in kdaj to ni,
slišimo skoraj na vsakem koraku, od pritožb
mladine o nedemokratičnosti tega
ali onega učitelja pa do kavarniškega
tvezenja o demokraciji soodločanja
pri odpirlanem času najljubšega lokala v času, ko se natakarica odloči,
da je bilo za ta dan dovolj. Logično
se kot demokratično razume vse, kar
nam zagotavlja čim več pravic, medtem ko so dolžnosti v pogovornem
besednjaku nekaj popolnoma nedemokratičnega. Tako je tudi z volilno
pravico, vsi se zavedamo, da je to
naša pravica, manj pa se zavedamo
tega, da je to tudi naša dolžnost in da
tisti na oblasti oziroma opoziciji oblasti, niso padli z neba, ampak smo jih
na ta mesta postavili mi z uporabo
oziroma neuporabo naše volilne pravice. No, glede na volilno udeležbo v
zadnjih letih, predvsem z neuporabo
te pravice. Ja, res je, če ne volimo, soglašamo z odločitvijo tistih, ki so se
odločili in so volili. Posledično rentačenje v smislu:
»Jaz teh kretenov nisem volil, ker
sploh nisem šel na volitve,« ne pomaga.
Kot rečeno, se je treba zavedati, da je pravica do izbire pravica, in
vendar tudi državljanska dolžnost
slehernega polnoletnega državljana.
Verjetno bi bil smiseln razmislek po
zgledu nekaterih skandinavskih držav o sankcioniranju neizpolnjevanja
te iste dolžnosti, pa čeprav se prisila
državljanov k uveljavljanju uporabe
lastne pravice sliši popolnoma kontradiktorno.
Pač, država in še bolj demokracija
je predragocena, da bi jo prepustili
dnevnemu nihanju muhastega razpoloženja povprečnega volivca, saj
se demokracija v trenutku, ko se izmuzne nadzoru slehernika, sprevrže
v klavrno ureditev totalitarnega kova,
kamor se vse bolj nevarno nagibajo
tudi določene evropske, sicer demokratične države.
Kot smo si nedavno lahko ogledali v domžalskem kinu v Kulturnem
domu Franca Bernika, v dokumentarnem filmu Demokracija, je demokracija, kot jo imamo v Evropski uniji,
precej komplicirana reč. Film je govoril o sprejemanju evropskega zakona
o varovanju zasebnih podatkov na
spletu, ki ga bomo v maju dobili tudi
pri nas. Pri tem je bolj od samega zakona fascinanten proces sprejemanja
tega zakona. Od predloga, ki ga poda
komisar/ka, do skupine, ki ga pripravlja, poročevalca, ki o zakonu poroča
komisarki in parlamentu, lobističnih
skupin, s katerimi na zakon skuša
vplivati to ali ono podjetje, skupin
zainteresiranih volivcev, usklajevanja
zakona z nacionalnimi interesi posameznih držav … da na koncu končno
pridemo do zakona, ki ga spremlja še
nekaj tisoč strani predlaganih zakonskih amandmajev. Vse to zato, da na
koncu dobimo neko pretežno mrtvo
črko na papirju, ki jo tisti, ko imajo
interes, tako ali drugače obidejo, njen
obstoj lahko kvečjemu greni življenje
običajnih evropskih državljanov. Kot
recimo v primeru omenjenega zakona, ko bo vsako podjetje potrebovalo svojega zunanjega skrbnika baz
podatkov, pa ne glede na to, ali je ta
baza recimo spisek strank lokalnega
čevljarja, ali pa gre za bazo farmacevtskega giganta.
Pa moj namen ni toliko razprava o
dotičnem zakonu kot bolj vprašanje,
kako, da se je evropska demokracija znašla v takšnem slepem črevesu.
Nenazadnje Evropsko unijo sestavlja

Kdo sem …? Od dua prek kvarteta do septeta

skupek držav, ki se trudi ohranjati in
razvijati demokratične in humanistične vrednote. Odgovor je enostaven:
evropski državljani se ne čutimo več
niti čisto zavezani demokratičnim vrednotam lastnih držav, kaj šele nečemu
tako abstraktnemu, kot je Evropska

Kot rečeno, se je treba
zavedati, da je pravica
do izbire pravica, in
vendar tudi državljanska
dolžnost slehernega
polnoletnega državljana.
Verjetno bi bil smiseln
razmislek po zgledu
nekaterih skandinavskih
držav o sankcioniranju
neizpolnjevanja te iste
dolžnosti, pa čeprav
se prisila državljanov
k uveljavljanju
uporabe lastne pravice
sliši popolnoma
kontradiktorno.

kdfb Četrti koncert letošnje jubilejne, 20. sezone koncertnega modrega
abonmaja KDFB je bil spet naravnan
programsko. Morda celo bolj kdajkoli
doslej. Saj obstaja kar nekaj glasbenih
del, ki so pisana avtobiografsko kot nekakšen dnevnik skozi življenje skladatelja. Eno izmed najbolj reprezentativnih skladb te vrste predstavlja Kvartet
št. 1 Iz mojega življenja v e-molu (1876)
češkega romantičnega skladatelja Bedřicha Smetane (1824–1884); tokrat
v izvedbi enega od številnih (mladih
slovenskih) Godalnih kvartetov
Accademia, ki ga sestavljajo Mojca
Fortin in Beti Bratina (violini), Gea
Panter Volfand (viola) in Zoran Bičanin (violončelo). V kar treh različnih
inštrumentalnih zasedbah pa samo ta
večer (sreda, 14. februarja 2018) slišali
še inštrumentalni duo klarinetista in
umetniškega vodje tega cikla, klarinetista Mateja Bekavca in tolkalca
Jožeta Bogolina, ki sta izvedla delo
slovenske skladateljice Tine Mauko (r.
1982) z naslovom Dženaza. Na koncu
pa še enkrat aludacijio na Smetnov
Kvartet - Septet Iz mnojega življenja
za violino, violo, violončelo, klarinet,
fagot in dva (francoska) rogova (in ne
horna!) komaj kaj znanega še drugega
češkega skladatelja Josepha Miroslava
Webra (1854–1906); zagotovo eno najtehtnejših komornoglasbenih del tako
tega večera, morda celo sezone (?), zagotovo pa kar nekaj sezon skupaj.
Če je delo T. Mauko osebna izpoved, se je potemtakem nadaljevalo v
tem duhu ves večer: v znamenju osebnih veselj in žalosti vseh treh navedenih skladateljev. Tako sta v prvem delu
na velikem odru KDFB v eni od žalostink na bosanske teme zabriljirala

M. Bekavac & J. Bogolin. Več kot odličen predtakt, ki mu je sledil nastop izvrstnega mladega Kvarteta Accademia. V njem in s tem posredno v delu
B. Smetane so dosegli ali celo presegli ugotovitev umetniškega vodje tega
abonmajskega cikla (M. Bekavac), da
je »… (godalni) kvartet kralj komornega muziciranja.« S tem smo se nekako
sprijaznili, ampak potem ko smo slišali še sklepno dejanje tega koncerta,
Webrov Septet, pa smo spet lahko le
osupnili: ne prvič in ne zadnjič smo

vac, fagotist Leonardo Calligaris ter
hornista Lenart Istenič in Erik Košak. Toliko prefinjene muzike, toliko
odtenkov zdaj (nove) Webrove, zdaj
stare (Smetanove) glasbe že dolgo ne.
Četudi je morda enkrat samkrat malce
zanihala intonacija (v godalih), je bila
celotna arhitektura tega septeta več
kot odlična. Pulsiranje mladih počasi postaja že kar pregovorna govorica
v teh in podobnih sporedih in izvajalcih. Kljub preverjeni in žlahtni govorici nekdanjih (seniorskih) generacij

prav v Domžalah spet spoznali Muziko, ki je vredna naslavljanja z veliko
začetnico. Odlični in skrajno programsko obarvani glasbi, ki sloni na Smetanovem Kvartetu, se je v štirih stavkih z izključno programskimi naslovi:
Na obrežjih Moldave, mladostne sanje/Študentsko življenje/Na grobovih
svojih ljubljenih/V boju za preživetje,
zmotni upi, spomini na mladost pa
smo tudi zaradi zasedbe tega dela ter
izvrstnih mladih izvajalcev lahko slišali toliko odlične muzike, da že dolgo
ne. V tem septetu so igrali: iz Kvarteta Accademia M. Fortin, G. Panter Volfand in Z. Bičanin, klarinetist M. Beka-

v slovenski muziki, vedno bolj prihaja na površje nova in mlada generacija (juniorji), ki s povsem svojimi in vedno bolj perfektnimi tehničnimi znanji in novim (totalnim) odnosom do
umetnosti, v tem primeru do glasbe,
postaja pravilo presežkov. To že dolgo
ni več ‘umetnost zaradi umetnosti’,
prav zaradi njih, teh številnih in mladih (novih) izvajalcev pa tudi slovenska muzika, torej dela tega, novega 21.
stoletja, postajajo vedno bolj aktualna, že skoraj sama po sebi umestna in
nujna. Tudi v tem naše Domžale že kar
nekaj časa prednjačijo.
Dr. Franc Križnar

Sveta maša ob kulturnem dnevu
Radi se vas spominjamo in smo vam hvaležni.

unija. Pač demokracija zahteva budne
državljane, ki težijo k soodločanju pri
razvoju in obstoju družbe, v kateri
živijo, tega pa od ljudi, ki jih kar prepogosto slišimo ob samohvali, da ne
spremljajo politike, da ne spremljajo
poročil in ki pravico do soodločanja
razumejo predvsem kot pravico do
godrnjanja nad obstoječim, ne moremo pričakovati. Vse prepogosto se
sliši nostalgično vzdihovanje po kakem razsvetljenem absolutistu, morda Titu, Putinu, no, ja, tudi Orban bi
bil v redu …, da bi le bil nekdo, ki bi
naredil red in postavil stvari na svoje
mesto, in nam tega ne bi bilo treba. V
tej maniri smo priča porastu mehkih,
za enkrat še z evropsko demokracijo
omejenih totalitarizmov v nekaterih
vzhodno evropskih državah. Pač, kaotično stanje, nepoznavanje dogodkov,
naraščajoča jeza, ki jo nekoliko razpihujejo družbena omrežja, nekoliko
pa dejansko težka življenjska situacija, sta pripeljala ljudi do tega, da ali
ne volijo več, ali pa volijo tistega, ki
obljublja instantno uresničenje sanj
in seveda red. Nemogoče zadeve torej.
Težava pa je v tem, da točno takšna
pasivnost ljudstva spodnaša tla spod
nog resnični demokraciji in z njo vladavini prava ter reda, po katerem hlepimo. Demokracija namreč zahteva
aktivne državljane, ki znajo prepoznati meje možnega in videti vzročno zvezo med akcijo in reakcijo, ter se sami
vključevati v demokratične procese in
spremljati dogodke doma in po svetu.
Dokler pa razočarani pristajamo le na
jezo na celoten sistem, brez volje, da
bi opravili tisti državljanski minimum
in se udeležili vsaj volitev, pa nam
enostavno ni pomoči.❒

kd miran jarc škocjan »Naj ta večer mine v spomin vsem nekoč zvestim
članom našega kulturnega društva.
Vsak je namreč daroval košček sebe

grafij: »Kako lepo je biti Slovenka, se
zavem ravno ob dneh, kakršen je današnji: Majhen narod smo, pa se zavedamo, da ne bi niti nastali niti obsta-

Peški oktet

zavoljo drugih, se bolj ali nekoliko več
razdajal ljubiteljem gledališča in poplačan je lahko tudi s spominom,« je
ob koncu tradicionalne svete maše,
ki jo Kulturno društvo Miran Jarc
Škocjan že vrsto let ob slovenskem
kulturnem prazniku namenja umrlim
članom in članicam v zahvalo ter spomin, dejala povezovalka in avtorica
veznega besedila Ajda Sokler. Sveto
mašo je v cerkvi v Škocjanu daroval
dobski župnik Jure Ferlež.
Pravi kulturni večer so s pesmimi
polepšali člani Peškega okteta, vodi jih
Peter Pirnat, ki so se s prvo pesmijo Pod
oknom spomnili našega največjega pesnika. V kulturnem programu je nastopila tudi pianistka Ana Plahutnik, na
klaviaturah jo je spremljala Katja Kos.
O kulturi je razmišljala tudi Karolina Vrtačnik, dolgoletna urednica in
novinarka, avtorica številnih mono-

li brez kulture …« Poudarila je, da si
resi želi, da bi ob slovenskem kulturnem prazniku vsakemu vztrepetalo
srce ob misli na tri stebre naše kulture in naše narodne identitete: velikane kulture, med njimi pesnik France
Prešeren, arhitekt Jože Plečnik in literat Ivan Cankar; Slovence zunaj meja
domovine, ob katerih je spomnila na
izjemno igro otrok koroških Slovencev, ki so uprizorili predstavo o slovenstvu v slovenskem parlamentu,
saj tolikšne zavednosti preprosto ni
mogoče zgolj zaigrati! »Tretji steber
pa ste predstavniki ljubiteljske kulture, ki z vsem srcem ognjevito gorite za
vse, kar je pristno slovenskega in v sodobnem času zares držite pokonci slovensko kulturo,« je dejala in poudarila: »Naš narod bo zares dozorel v svojih mladih letih, ko bo Prešernova nagrada dodeljena vam.«

Ker sta po mnenju umetnikov ključna elementa za ustvarjanje: svoboda in tudi denar, je Karolina Vrtačnik
Kulturnemu društvu Miran Jarc Škocjan zaželela obilo obojega, saj bodo
tako lahko s polnimi pljuči zadihali in
poleteli na krilih ustvarjalne domišljije. Svoj govor pa zaključila z besedami: »Kultura je naš ljubi Studenec, kjer
bomo poleti spet enkrat ponosni, da
smo se rodili v tako privilegiranem času
in prostoru, da smemo v živo in zadržanega diha spremljati stvaritve Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan!«
Povezovalka Ajda Sokler je obiskovalce seznanila tudi z vsebino letošnjega 18. Kulturnega poletnega festivala Studenec 2018, ki se bo v cerkvi
sv. Lenarta na Krtini začel 26. maja s
koncertom Komornega zbora Orfej, 31.
maja pa mu bo sledil dogodek, naslovljen z Operna fantazija. Poletno gledališče na Studencu bo letos 1. junija ponovno obiskal muzikal Mamma
mia!, 17. junija Perpetuum Jazzile. V
soboto, 23. junija, bo gostja festivala
SNG Opera in balet Ljubljana z opero
Seviljski brivec. Lepo je biti muzikant
je naslov letošnje domače gledališke
predstave, ki jo lahko imenujemo kar
muzikal z glasbo bratov Avsenik.
Še eno lepo misel, izrečeno v tem
prijetnem večeru, si velja zapomniti:
»Kulturno društvo Miran Jarc je svetel
zgled, ki ponuja in vabi v Talijin hram in z
gledališkimi igrami z ljudsko vsebino bogati slovenski kulturni prostor, ga dela še
bolj raznolikega. In tako bo tudi ostalo.«
Prijeten spominski večer je s svojo pesmijo zaokrožil Peški oktet, vsi
bralci pa že zdaj vabljeni, da si čimprej rezervirate svoje termine za
obisk resnično pestrega 18. Kulturnega poletnega festivala na Studencu.
Dobrodošli!
Vera Vojska
Foto: KD Miran Jarc
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V Idrijo po čipko, na Bled na kremno rezino in
s slamnikom po Domžalah
Evropske turistične smernice stremijo h kulturnemu turizmu, ki je trenutno najhitreje rastoči sektor turistične industrije.

P

o Evropi napovedujejo (če ni
že udejanjeno) porast kulturnih turistov, ki naj bi tudi
največ zapravili. Lanskoletna turistična sezona v Ljubljani je
prerasla vse načrtovane okvirje. Ali
lahko kulturni turizem postane tržna
niša tudi v Domžalah?
Kulturni turisti so tisti, ki jih zanima tako kulturna podoba (kulturna dediščina, muzeji in galerije, spomeniki, arhitektura) kot tudi kulturna
ponudba obiskanega mesta ali kraja
(glasbeni, filmski, gledališki festivali,
likovne razstave itd.). Med drugim so
aktualna tudi kulturna doživetja, povezana s kulinariko, lokalnimi tradicijami in vsakdanjim življenjem prebivalstva.
Povezovanje kulture in turizma je
pomembno iz dveh razlogov – prvi je
zaslužek, drugi pa promoviranje lastne kulture in s tem tudi identitete. Vendar pa v turizmu ni pomembno, da ponudimo le najkakovostnejši
proizvod, temveč tudi vanj vpletemo
zgodbo, ki prispeva k prodaji. Vsekakor, kulturna doživetja so ‘in’.

Slamnikarske zgodbe

Če na hitro pomislimo, med katerimi
turističnimi točkami občina Domžale gradi svojo prepoznavnost, sta ze-

Bodoče Slamnikarske vodnice in vodniki med praktičnimi vajami v Slamnikarskem
muzeju v Domžalah, januar 2018.

lena os Kamniške Bistrice in zagotovo
domžalski slamnik. Slednji bi moral
biti prepoznaven tudi v nacionalnem
merilu, saj so nekdaj slamnike izdelovali le v Domžalah in v bližnjem Mengšu. Seveda govorimo o slamnikarski
industriji, ki je imela več tovarn in delavnic bodisi tirolskega bodisi domačega izvora. Tudi pozneje, v času Ju-

goslavije, smo bili med redkimi proizvajalci slamnikov – vse do 2003, ko
so se zaprla vrata tovarne Univerzale Domžale. Danes na domačem območju šivamo slamnike le v Slamnikarskem muzeju v Domžalah, ki ga
upravlja Kulturni dom Franca Bernika
Domžale (v sodelovanju s šiviljo slamnikov Joži Košak in na novo izuče-

nimi tečajnicami šivanja slamnikov).
Ena poglavitnih muzejskih dejavnosti je tudi ohranjanje in predstavljanje
pletenja kit iz slame in šivanja slamnika kot pomemben del slovenske nesnovne kulturne dediščine.
Ali bi lahko bila domžalska slamnikarska zgodba dovolj atraktivna za kulturne turiste? Že več let se
v Slamnikarskem muzeju ukvarjamo
ne le z mislijo, temveč tudi s projekti, na kakšen način aktualizirati slamnikarsko turistično ponudbo Domžal. V zadnjih mesecih smo združili moči z novonastalim TIC Domžale,
ki deluje v okviru Občine Domžale, in
gostinskim ponudnikom burgerjev –
Staro fabrko v Domžalah. Pripravljamo novo kulturno-turistično doživetje z naslovom Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah – tematska
pot za raziskovalce, ki bi radi spoznali dediščino našega kraja, edinstveno
v slovenskem prostoru. Krožna pot po
središču Domžal nas iz Slamnikarskega muzeja popelje mimo izbranih pomnikov nekdanjih slamnikarskih tovarn in se konča na enem od okusnih
burgerjev s slovenskim poreklom, poimenovanim po starih domžalskih tovarnah. Prijave in informacije o programu so na voljo v TIC Domžale in
Slamnikarskem muzeju.

Nove turistične vodnice in
vodniki po Domžalah

Eden pomembnih korakov je tudi izobraževanje bodočih lokalnih turističnih vodnikov, ki smo jih poimenovali
v Slamnikarski vodnik oziroma vodnica. V soorganizaciji s TIC Domžale vodimo brezplačno usposabljanje, s katerim bomo pridobili skupino posameznikov, ki si v bodoče želijo sodelovati tako
s Slamnikarskim muzejem kot tudi TIC
Domžale. K sodelovanju smo povabili strokovne sodelavce z dvajsetimi različnimi predavanji: splošno usposabljanje turističnih vodnikov opravljata profesionalni turistični vodnici Maja Čampelj in Dominika Koritnik Trepel, strokovno usposabljanje s področja slamnikarske dediščine pa Mira Bečan, Matjaž
Brojan, Roman Kos, Igor Kuzmič, Saša
Roškar, Katarina Rus Krušelj in Cveta
Zalokar. Zastopanost udeležencev tečaja je številno, saj v projektu sodeluje več
kot dvajset tečajnikov, ki jih ob zaključku tečaja v marcu čaka preizkus pridobljenega znanja. Nadejamo se, da bomo
s tečajem pridobili nove zunanje sodelavce s specifičnim znanjem in pozitivno naravnanostjo, ki bodo vodili različne skupine domačih kot tudi tujih obiskovalcev po različnih kulturnih in naravnih biserih v občini Domžale.
Katarina Rus Krušelj

Prebujena Plečnikova lepotica na Homcu gostila
dve izjemni razstavi
Kulturno društvo Jože Gostič Homec je v sodelovanju z novimi lastniki Plečnikove vile na Homcu pripravilo dve zelo
zanimivi razstavi, ki sta v ponovno prebujeno Plečnikovo lepotico privabili neverjetno veliko število obiskovalcev.

V

oktobru so v sodelovanju
s Kulturnim društvom Matije Koželja Utik in Župnijo
Homec gostili razstavo o
delu sakralnega umetnika Matije Koželja, avtorja Tomaža Miška. Razstava
je nastala ob obeležitvi 100-letnice
smrti tega sakralnega umetnika, ki
je v času svojega življenja poskrbel
za poslikavo številnih cerkva ter pomembnih cerkvenih, samostanskih
in romarskih središč. Med drugim je
poslikal tudi cerkev Marijinega rojstva na Homcu. Konec decembra pa je
Kulturno društvo Jože Gostič Homec v
sodelovanju s KS Homec - Nožice, KS
Šmarca, Društvo Petra Nagliča, JSKD
OI Domžale in Župnijo Homec pripravilo razstavo fotografij Petra Nagliča,
ki so jo poimenovali Poduku in razvedrilu. Razstava je bila namenjena obeležitvi 110-letnice ustanovitve prvega
prosvetnega društva v homški župniji
in 100-letnici izgradnje Društvenega
doma na Homcu.

Spominska razstava
ob 100-letnici smrti sakralnega
slikarja Matije Koželja

Lani je minila stoletnica smrti sakralnega slikarja Matije Koželja (1842–
1917). Ob stoletnici njegove smrti so
v cerkvi Marijinega rojstva na Homcu
pripravili spominsko sveto mašo in
slovesnost, na kateri so se spomnili
tega pomembnega sakralnega umetnika. Na spominski sveti maši sta sodelovala oktet Deseti brat in Komorni
moški zbor Lek pod vodstvom dirigenta prof. Milivoja Šurbka, na orglah
jih je spremljal prof. Tone Potočnik.
Življenje in delo sakralnega umetnika
je predstavil Gregor Čušin. Po spominski slovesnosti je sledilo še odprtje
razstave v Plečnikovi vili. »Koželjevo
slikarsko umetnost imenujemo naza-

Razstava o delu in življenju sakralnega
slikarja Matije Koželja (Foto: Toni Iglič)

renska. Uveljavila se je v drugi polovici
19. stoletja in segla daleč v 20. stoletje.
Ker je bila očem in naročnikom dopadljiva, je uspel poslikati prek 50 cerkva
in kapelic ter upodobiti še okrog 200
oljnih slik večjega in manjšega formata. Prav je, da njegovo delo bolje spoznamo in smo nanj tudi ponosni, saj je
poslikal tudi cerkev Marijinega Rojstva
na Homcu,« je na odprtju razstave dejal Borut Jenko, predsednik Kulturnega društva Jože Gostič Homec. Matija
Koželj je imel vse kvalitete uspešnega
slikarja: bil je izredno marljiv in hiter.
Znal je tudi ustreči okusu naročnika.
Sprva je slikal za okoliške župnije,
že kmalu pa je prejemal naročila za
poslikavo in opremo tudi večjih in
pomembnih cerkvenih središč, tako
za romarske, samostanske in velike
župnijske cerkve.

Predsednik KD Jože Gostič Homec Borut Jenko in Matjaž Šporar na odprtju razstave
fotografij Petra Nagliča (Foto: Miro Pivar)

Razstava fotografij Petra
Nagliča ‘Poduku in razvedrilo’

Ob 110-letnici ustanovitve prvega prosvetnega društva v homški župniji
in 100-letnici izgradnje Društvenega
doma na Homcu so konec decembra
v Plečnikovi vili odprli razstavo fotografij Petra Nagliča Poduku in razvedrilo. Slikovno gradivo za razstavo, na
ogled so postavili izredno zanimive,

še neobjavljene fotografije Petra Nagliča, so prispevali Matjaž Šporar, KD
Jože Gostič Homec, Društvo Peter Naglič in Digitalna knjižnica Slovenije.
Razstavo, ki jo je podprla tudi Občina
Domžale, je oblikoval Toni Iglič, grafično izvedbo pa je pridodal Fotolito
Dolenc, d. o. o., Ljubljana. Strokovni
sodelavec pri postavitvi razstave je
bil prof. dr. Janez Marolt. Na odprtju

razstave so sodelovali pevke in pevci
zbora Consortium musicum pod vodstvom dirigenta Gregorja Klančiča. Petra Nagliča je predstavil njegov vnuk
Matjaž Šporar iz Šmarce pri Kamniku,
ki je v sredini 90. let na podstrešju njihove družinske hiše odkril dragoceno
zbirko več kot 10.000 kakovostnih fotografij in poskrbel, da bo ohranjena
tudi za prihodnje rodove.
Na razstavi smo lahko videli izredno zanimive fotografije Petra Nagliča, kot so fotografije igre Tri sestre in
Kovačev študent iz leta 1910, igre in
dejavnosti iz leta 1909, pregled gledaliških iger Katoliškega izobraževalnega društva v Šmarci od leta 1908 do
1913, fotografije telovadnega odseka
Orel, abstinenčnega krožka, živinorejske zadruge na Homcu, izgradnje Društvenega doma na Šmarci leta 1908,
ustanovitev Katoliškega slovenskega
izobraževalnega društva v Šmarci leta
1907, mlekarne v Šmarci in Kmetijskega društva leta 1905–1906, gradnje
Društvenega doma na Homcu 1914–
1917, fotografije z začetka prve svetovne vojne na Homcu in okolici ter precej drugih zbirk, ki jih je Peter Naglič
zbiral in hranil.
Zanimanje za ogled obeh razstav
v Pirnatovi vili na Homcu je bilo nad
pričakovanji in je poplačalo ves trud
prizadevnih članov Kulturnega društva Jože Gostič Homec, ki so v ta projekt vložili veliko dela in priprav ter
poskrbeli tudi za vodene oglede razstave. Svoj čar razstavi pa je zagotovo dodal izjemno okolje Plečnikove
vile na Homcu, v katerem je potekala
razstava, kar jim je omogočil zdajšnji
lastnik vile Matej Sodin. V letošnjem
letu namerava Kulturno društvo Jože
Gostič v Plečnikovi vili na Homcu pripraviti še dve zanimivi razstavi.
Miha Ulčar
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Recenzija filmov: Foxtrot in Lady Bird
Tokratni prispevek je osredotočen na dva popolnoma različna filma, skupna značilnost
obeh pa je družinsko življenje; sicer v drastično drugačnih razmerah.
Zgodba izjemno ambicioznega Fox
trota, izraelskega režiserja Samuela
Maoza, na podlagi posamičnega družinskega primera prikazuje situacijo
permanentnega vojnega stanja, za
katerega bi težko rekli, da se ga človek sploh kdaj navadi: lahko samo
znori ali pač otopi. V takšnih razmerah naključen zakonski par izve za
novico o smrti njunega sina edinca,
neposredno od izraelske vojske, ki
ji sicer sledi razmeroma neposrečen
dvojni preobrat, na površje pa naplavi tudi vsa do tedaj zatajevana čustva. Foxtrot iz naslova filma pomeni
ples, ki metaforično ponazarja izraelski vsakdan, katerega glavna značilnost je, da ne glede na to, kako se pri
njem giblješ, vedno prideš na začetno tj. izhodiščno pozicijo. Od samega začetka smo tako posrkani v svet
intimnega družinskega trpljenja, ki
v samem bistvu ne bi moglo biti bolj
tragično, saj je posledica izgube ljubljene osebe, za nameček celo otroka. Čeprav zgodbi sledi preobrat (in
nato še eden), sama dramaturgija ne
bi mogla biti bolj predvidljiva, zato
dogajanje deluje nekako predvidljivo
izsiljeno. Celo trpljenje karakterjev,
vključno z zdolgočasenim vojaškim
vsakdanom, je prikazano zgolj shematično, vsem brbotajočim čustvom
navkljub. Nedvomno je bila Maozova
ambicija narediti globok in provokativen družbeno-političen film, kar pa
se mu ne posreči, saj nas popolnoma
prikrajša za kakršnokoli katarzo. Da
za lase privlečenega konca, s skrajno ciničnim dokončnim preobratom,
niti ne omenjamo. Morda si ga bo po

in celo za izvirni scenarij. Prav neverjetno je, s kakšno navidezno lahkoto igralci vdahnejo življenje filmskim likom, sleherna njihova reakcija pa je tako prepričljiva in naravna,
da se nam zdi praktično samoumevna. V tej luči bi rad zgolj opozoril občinstvo (predvsem pa kritike) na pogosto dvojna merila, ki jih imamo, ko
presojamo slovenske filme, saj so le-ti v glavnem sinonim za okornost in
histerijo. Sem in tja se morda kaj posreči, že v naslednjem trenutku pa

Fotografija kot preludij
k melanholiji
Do 27. februarja v razstavišču Menačenkove domačije
razstavlja fotografinja Jasmina Vidmar iz Maribora.
menačenkova domačija V Domžalah razstavlja prvič in za nas je
zasnovala novo serijo fotografij z naslovom Preludij k melanholiji, ki se
vsebinsko navezujejo na simbolično
iskanje človekovih sledi v prostoru. V
svoj objektiv je ujela različne podobe
narave v svoji okolici, vanjo pa vnesla bodisi lastno podobo bodisi druge
simbolične poudarke kot ključne elemente pripovedi povezanosti človeka
z naravo. V njeni umetniški fotografiji

tika fotografij. Razstava izpričuje avtoričino intimno zgodbo, ki je otožno
označena ter v prid nje fotografije navdajajo monotoni barvni toni z barvitimi poudarki. Celota je oblikovana kot
skladna igra sivin in barvite svetlobe,
posredno pa orisuje avtoričino nihajoče se duhovno stanje. Fotografinja
Jasmina Vidmar ideje svojih podob
razvija premišljeno in jih procesira v
osebno izraznost, v dobro zgrajeno
podobo s psihološko poglobljenostjo.

prevladuje izrazito subjektiven pristop, saj se največkrat predstavlja z
odlomki iz njenega zasebnega življenja in (ali) bivajočega kraja, ter na tak
način dokumentira fragmente lastnega prostora in časa.
Razstava pa ni zgolj fotografska,
temveč jo je avtorica zastavila ambientalno, z vključujočimi drugimi čuti
– poleg vida še z vonjem, sluhom in
dotikom. Na tak način obiskovalcem
podaja globljo izkušnjo simboličnega
sprehoda po gozdu, ki je glavna tema-

Na otvoritvenem dogodku, 6. februarja, je avtorica sama podrobneje predstavila svojo prvo fotografsko
razstavo v Domžalah, ki ji je namenila
veliko časa in pozornosti. Podobnim
projektom se posveča že tri desetletja.
Poseben glasbeni prispevek k razstavi
je pridal tudi Peter Andrej, mariborski
kantavtor. Razstavo je slavnostno odprla direktorica Cveta Zalokar.

Foxtrot

nasprotovanju izraelske vlade, da bi
bil njihov kandidat za tujejezičnega
oskarja, ogledal kakšen gledalec več,
to pa je tudi vse.
Tudi Lady Bird, režiserske debitantke Grete Gerwig, spregovori o
družinski dinamiki, v ospredju pa
je odnos mati-hči. Gre za hudomušno komično dramo o občutljivem
najstniškem obdobju provincialnega Sacramenta, katere zgodba je do
neke mere ravno tako predvidljiva,
po drugi strani pa premore tisto vrsto
unikatne čarobnosti, da se z njo lahko poistoveti slehernik. Tekoče speljana pripoved z naravnost presunljivo igralsko zasedbo nas nemudoma
posrka vase in ne spusti vse do samega konca. Na srečo, tega ‘majhnega’,
nepretencioznega filma, niso zaobšle niti kandidature za zlate kipce: za
najboljši film, najboljšo žensko vlogo
(vzhajajoča hollywoodska zvezda Saoirse Ronan), stransko žensko vlogo
(Laurie Metcalf v nenadkriljivi vlogi,
ki uteleša sleherno mamo ali taščo)

v:MUZEJU

Lady Bird

smo po navadi opozorjeni, da je šlo
zgolj za naključje. Slednje opozorilo pa ne pomeni zgolj pikre pripombe, pač pa predvsem iskreno željo, da
bi se nam kdaj zgodil tudi kakšen slovenski Lady Bird.
Oba filma si lahko ogledate tudi v
Mestnem kinu Domžale.

Žiga Čamernik

Katarina Rus Krušelj
Foto: Mira Pivar

Marec ‘18 Umetnost kot najfinejša človeška vibracija
Odprtja razstav v Galeriji Domžale z avtorskimi predstavitvami so vedno zanimivi
dogodki.

MENAČENKOVA DOMAČIJA
Torek, 6. marec 2018, ob 18. uri | Odprtje

7. likovni nate≠aj

Leto 2018 – evropsko leto
kulturne dediščine
Razstava | 6. – 27. marec 2018 | Vstop prost.

SLAMNIKARSKI MUZEJ
Sreda, 21. marec 2018, ob 18. uri

SLAMNIKARSKI MUZEJ
Petek, 23. marec 2018, ob 18. uri

BORIS ČOK

Delavnica:

Pogovor o staroverstvu na
Krasu
Pogovor bo vodila Cveta Zalokar.
Vstop prost.

PLETENJE KIT IZ
SLAME
2 uri / kotizacija: 5 eur, otroci v spremstvu odraslih brezplačno
/ obvezne prijave sprejemamo do 19. marca na e-naslov
slamnikarski.muzej@kd-domzale.si ali 722 50 50 (KDFBD).

Menačenkova doMačija Cankarjeva ulica 9, 1230 Domžale, menacenk@
kd-domzale.si | Odprta v ≠asu razstav od tor. do pet. od 10.00 do 12.00 in od
17.00 do 19.00, ob sob. od 10.00 do 12.00; ob praznikih, ned. in pon. zaprto.

www.kd-domzale.si
T: 01/722 50 50

SlaMnikarSki Muzej doMžale Kajuhova 5, 1230 Domžale (domuje v
Godbenem domu Domžale), slamnikarski.muzej@kd-domzale.si | Odprt od tor.
do pet. od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sob. od 10.00 do 12.00;
ob praznikih, ned. in pon. zaprto.

galerija domžale Ko razstavlja
domači umetnik, so toliko bolj doživeti in napolnjeni s pozitivnimi energijami. Vsekakor se je tako zgodilo pri
razstavi domžalskega akademskega
kiparja Jurija Smoleta, ki smo jo odprli
v sredo, 24. januarja 2018.
Jurij Smole se ne ukvarja le s kiparstvom, temveč tudi z restavriranjem likovnih del, ki ga poučuje na ALUO. V
Domžalah zadnja leta aktivno sodeluje pri programskem vodenju Galerije Domžale in Galerije na potepu znotraj Kulturnega doma Franca Bernika
Domžale. S svojim strokovnim pristopom in nastopom nas domžalske poslušalce vedno znova navdušuje, zato
smo bili po desetih letih, ko se je nazadnje predstavil v Galeriji Domžale, toliko bolj v pričakovanju njegove nove
razstave v domačem kraju. Sicer je z
razstavo Prošnje in molitve nastopil

že lani v Spittalu v Avstriji, a smo jo z
veseljem sprejeli z zamudo tudi doma.
Pripravil je poseben, magični ritualni prostor, ki ga zapolnjuje trinajst kipov: vrtečih dvanajst okoli edinega
mirujočega z naslovom Velika zaprta
knjiga. Celotna postavitev želi simbolično omogočiti »izrekanje ponavljajočih se molitev v neskončnost za vzpostavitev nove človečnosti«, kot je zapisal avtor sam.
Za svoje poglobljene kipe je uporabil različne materiale, med katerimi
prevladuje kamen, nato kovina, steklo,
les ter najdeni predmeti. Kamne, ki jih
že več let nabira med sprehodi, tudi v
domači okolici, je sestavil v kinetične
skulpture, ki jih je mogoče ročno premikati. S svojim vrtenjem v nas vzbudi meditativno predstavo, ki omogoča
vpogled v človeško dušo, kot to počnejo molilni mlini v tibetanski religiji.

Najnovejša dela Jurija Smoleta so
spet na novo izvirna, hkrati pa nadaljujejo kontinuiteto njegovega predhodnega ustvarjanja. Še vedno gradi svojo likovno govorico na načelih izraznosti oblike in materiala, ki
postaja vse bolj abstraktna. Prepričljiva je tudi njegova inovativnost
v rešitvah poudarjanja igre nasprotij, npr. dinamika nasproti statičnosti, polno proti praznemu, grobo nasproti gladkemu – vse v prid raziskovanju različnih struktur kiparske
oblike in materiala.
Ob koncu naj se avtorju zahvalim
oziroma se zahvalimo vsi (naj si dovolim izreči v imenu vseh, ki ste si razstavo ogledali), da je domači okolici
spet dovolil vpogled v lastno produkcijo, v umetnost z izvirno zgodbo in
neponovljivo vibracijo.
Katarina Rus Krušelj

letnik lviii | februar 2018 | številka 2slamnik | 29

kultura

slamnik@kd- dom zale. si

Zgodbe iz Kofutnikove domačije: Johan Giovanelli
pripoveduje (2. del)
V spomin ob 100-letnici konca prve svetovne vojne

V

interpretacijskem načrtu
z naslovom Kofutnikova
domačija kot ekomuzej,
ki smo ga v okviru priprav
za ohranitev Kofutnikove domačije
zasnovali v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, osrednje mesto zavzema zgodba župana Johana Giovanellija. V prejšnji številki smo pisali
o otroštvu in mladostnem obdobju
Johana Giovanellija, v treh delih pa
vam bomo predstavili zgodbo iz obdobja prve svetovne vojne. Velika vojna je kruto posegla v življenja naših
ljudi.
Johan Giovanelli, najmlajši sin
Kofutnikovega rejenca Johana Giovanellija starejšega, je maja 1914 dopolnil 20 let. Ko so se odvili zgodovinski
dogodki in je Srb Gavrilo Princip v
Sarajevu 28. junija 1914 izvršil atentat
na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, je avstro-ogrski cesar Franc Jožef I. 28. julija 1914
Srbiji napovedal vojno, 6. avgusta
pa še Rusiji. Tik pred njegovo vojno
napovedjo je bila v naši takratni državi zaukazana splošna mobilizacija.
V kroniki Župnije Mengeš, v katero
je v tistem času spadala tudi Občina
Jarše, je župnik Franc Kušar zapisal:
»Zjutraj ta dan – 26. jul. 1914 – se je tu
izvedelo, da je napovedana mobilizacija, ker je Srbija odbila ultimatum. Po
prvi maši je bil že na voglih nabit razglas, da morajo v 24 urah odriniti vsi
vojaki rezervisti do 42. leta. Posebno
iz občine Loka je šlo primeroma veliko
oženjenih mož, skupaj iz vseh občin
do 300, pozneje ob ponovljenih prebiranjih še drugi seveda.«
Med prvimi vpoklicanimi možmi
in fanti 26. julija 1914 je bil tudi Johan Giovanelli. Zelo slikovito je prvo
mobilizacijo v svoji knjigi (Zgodovina
fare Domžale, 1923) opisal domžalski
župnik Franc Bernik: »Dne 26. julija
1914, praznik sv. Ane, nedelja! Pust,
deževen dan. A kako pomemben, dalekosežen, usodepoln! »Vojska!« Ta

klic naenkrat pretrese celo faro. Ob ½
9. dopoldan je bil po Domžalah nabit
mobilizacijski razglas, s katerim je bilo
mobiliziranih osem celih vojnih korov
s pripadajočo črno vojsko, torej do 42.
leta. Zaukazano je bilo, da mora vsak
vpoklican vojak v 24 urah po nabitju
razglasa že zapustiti domačo občino
in oditi na določeno mesto. To je bilo
razburjenje po fari, to! /…/ 27. julij,
ponedeljek, dan slovesa! Na domžalskem kolodvoru so se pri odhodu
vsakega vlaka ponavljali prizori, tako
ganljivi, da si jih more predstavljati le,
kdor jih je sam doživel. Popisati jih ni
mogoče. Na tisoče ljudi, skoraj cela
fara in nešteto iz cele okolice, je bilo
navzočih. Saj so prihajali na ta kolodvor vpoklicani ne samo iz domžalske
okolice, ampak iz celega brdskega sodnega okraja. Fantje so peli in vriskali,
možje so zamišljeno gledali, ženske pa
jokale. Marsikatera je imela majhnega
otročička v naročju, da se tudi ta še
enkrat poslovi od ata, ki gre na vojsko.
Domžalska godba je igrala zjutraj ob
6., ob ¼ 11, popoldne ob 2. A je bilo čedalje manj godcev. Pri večernem vlaku
pa že ni bilo več godbe. Zadnji izmed
vpoklicanih godcev so se takrat odpeljali. Samo iz domžalske fare je ta dan
odšlo k vojakom 194 mož in fantov:
93 iz Zgornjih Domžal, 29 iz Spodnjih
Domžal, 33 iz Stoba, 19 iz Štude, 20 iz
Depalje vasi.«
Neznani vojak iz Kofutnikovega
foto albuma, verjetno Johanov prijatelj Pepe iz Doba, preden je postal invalid brez noge (arhiv KDFB).
Manj kot mesec dni po prvi splošni
mobilizaciji je prišel nov poziv. V mengeški župnijski kroniki je zapisano:
»31. jul. 1914 (petek) zvečer so zagnali glas, da morajo vsi moški od 18. do
52. leta v vojsko. To novico so prinesli
zidarji iz Domžal in Trzina, ki so prišli
zvečer domu, kjer so neutegoma pustili
delo. Tudi orožniki so hiteli po hišah to
pravit, ker so dobili telegram »splošna
mobilizacija« (Allgemeine Mobilisie-

leta, ampak do 42. leta. Navsezadnje je
moral pritrditi temu prigovarjanju.«
Vsi mobilizirani možje in fantje
so se s kamniškim vlakom odpeljali
negotovi prihodnosti naproti. Slovenci so služili v polkih avstro-ogrske armade, vključenih v 3. korpus,
ki je v letu 1914 odšel na vzhodno
bojišče proti Rusiji, razen bataljona
celjskega 87. pešpolka, ki je sodeloval v bojih na balkanskem bojišču.
Prvo ofenzivo je avstro-ogrska vojska
začela proti Srbiji 12. avgusta 1914,
a je bila kmalu poražena. Na vzhodnem bojišču, na ruski fronti v Galiciji, so se boji začeli 18. avgusta 1914.
Avstro-Ogrska je bila po hudih bojih
poražena tudi na vzhodni fronti, v
Galiciji. Šestindvajsetega aprila 1915
je bil podpisan Londonski pakt, s katerim je bil Italijanom za vstop v vojno obljubljen del slovenskega in del
hrvaškega narodnostnega ozemlja.
Italija je Avstro-Ogrski vojno napovedala 23. maja 1915 in tako se je odprla
še soška fronta. Krvava vojna vihra,
ki se je z vso silo razbesnela nad
Evropo, je trajala vse do 3. novembra
1918, ko so avstrijske vojaške oblasti
z Italijo podpisale premirje. Po Bernikovih podatkih je bilo iz domžalske
župnije v prvo svetovno vojno vpoklicanih 485 fantov in mož, 62 jih vojne
ni preživelo. V mengeški župnijski
kroniki ni točnega podatka o številu
vpoklicanih, bilo pa naj bi jih več kot
450, 48 od teh vojne ni preživelo.
(Se nadaljuje)
Delovna skupina za vsebinski načrt
Kofutnikova domačija kot ekomuzej

rung). Po hišah so jokali otroci in žene,
marsikje, posebno v gostilnah, so čuli
do polnoči in še delj, češ da pride iz Kamnika od okrajnega glavarstva razglas
ali pozivnica. Zvečer ½ 9h je prišel orožniški postajevodja v župnišče prosit,
naj bi se drugi dan (v soboto) pri maši

Zgoščevanje
Kiparka Polona Demšar razstavlja v Mestni galeriji v Ljubljani
Od 5. februarja do 25. marca 2018 si
lahko v Mestni galeriji v Ljubljani ogledate skupinsko razstavo Zgoščevanje,
na kateri boste med umetniškimi deli
35 slovenskih kiparjev in kipark našli
tudi dela kiparke Polone Demšar, ki
ima svoj atelje na Sveti Trojici.
Kustos razstave dr. Sarival Sosič je
o delu kiparke Polone Demšar zapisal, da kiparka v nekaterih kiparskih
delih razvija in oblikuje t. i. skulpture samomotrenja, pri katerih se poglablja v lastno podobo, jo raziskuje,
odtiskuje, multiplicira, razširja v izbranem materialu, jo izpostavi v pro-

stor, a hkrati pušča transparentno,
kar zagotavlja določeno mero skrivnostnosti, predvsem pa zgostitve pomena in sprostitve podobe. V kiparskem opusu se ukvarja s skulpturami
v steklu ali pleksi steklu pa tudi z glino, kovinami in lesom. S tem potrjuje, da je za kiparstvo primeren skoraj
sleherni material, zato po mnenju kustosa »pogosto posega po manj pričakovanih materijah. Predvsem v kipih,
ki povezujejo krhkost stekla z odločnostjo prikaza lastne podobe, razvija atmosfero telesnosti, vzpostavitev močnega stika med nosilcem (npr. steklom)

in subjektom, ki se je dal odtisniti oziroma telesno ali fragmentarno zaznamovati v nekakšno skrivnostno, večplastno napetost. Ta prav zaradi prosojnosti in svetlin stekla kot lomljivega materiala izpostavlja krhkost subjekta in veliko željo biti ujet v trajnosti podobe«.
Kiparka Polona Demšar je za razstavo pripravila serijo skulptofotografij, nastalih kot kombinacija steklenih sistemov – nosilcev zapisa in fotopostopka t. i. solarizacije ali presvetlitve določenih delov telesa, kot so
dlani, roke in glava. Kiparka »v steklu zgoščuje podobe, kot bi se v svetlobi deli teles razkrivali prek odtisa in
prek senc. Tako svetloba kot senca sta
po svoji pojavnosti breztelesni, pa vendar z njuno pomočjo zaznavamo telesa
v vsej njihovi razsežnosti. V naravi sta
svetloba in senca naravna medija podob, v kiparstvu Polone Demšar pa ju
zgoščuje steklo kot svetlobno prepustni
material in temna materija kot tista
senca, ki jo je ustvarila kiparka sama.
Z drugimi besedami, podoba postane podoba šele takrat, ko jo oživi gledalec, saj ima podoba vedno mentalni,
medij pa vedno materialni značaj, čeprav se v našem čutenju oboje poveže
v enotnost«.
Dobrodošli na razstavi domžalske
umetnice, ki ji za razstavljena dela iskreno čestitam.
Vera Vojska
Foto: Mestna galerija v Ljubljani

ljudem oznanilo to, da morajo vsi moški do 52. leta v vojsko. Odvrnilo mu je,
da »splošna mobilizacija« pomeni, da
so sedaj vsi kori (16) mobilizirani, pri
nas je bila mobilizacija že 26/7 1914,
ko je bilo prvih šest korov vpoklicanih;
sicer pa ne zadene vseh moških do 52.

Literatura:
Nika Kobetič, Brina Majhenič: Obdobje prve svetovne vojne v kroniki župnije Mengeš, raziskovalna naloga OŠ
Rodica, Domžale, 2016.
Samo Mazovec, Gaber Cencelj: Vpoklici v prvo svetovno vojno in dogajanje
na soški fronti, raziskovalna naloga
OŠ Rodica, Domžale, 2015.

T

okrat nas bo Galerija na potepu popeljala v Treviso na ogled razstave kipov in risb velikana
kiparstva Augusta Rodina. To bo predpomladni
vrhunec naših strokovnih ekskurzij, ki ga bomo v pozno
popoldanskem ≠asu prijazno zaokrožili z druženjem in
preizkušanjem kraških dobrot na osmici na Vipavskem. Izbranih je 80 najlepših del, 50 kiparskih in 30
na papirju, ki zaklju≠ujejo leto razstav ob 100-letnici
Rodinove smrti. Dela, ki so pred tem gostovala v
muzeju Grand Palace v Parizu in v newyorškem MET-u,
prihajajo iz pariškega Musée Rodin, na ogled pa bodo
plastike od mogo≠nega Misleca in Dantejevih Vrat
pekla, do Calaiških meš≠anov in slavnega Poljuba.
Kipar, ki še danes razburja umetnike in ljubitelje kiparstva, se nam bo predstavil v naši bližini in ne smemo
zamuditi izjemne priložnosti.

treviso, SOBOTA, 24. 3. 2018

AUGUSTE RODIN
Odhod avtobusa izpred Kulturnega doma Franca Bernika
Domžale ob 7.30 uri, vrnitev je na≠rtovana v ve≠ernih
urah. Cena strokovne ekskurzije, ki vklju≠uje prevoz,
vodenje, organizacijo in nezgodno zavarovanje, bo odvisna od števila udeležencev in sicer:
25 do 29 oseb: 52,00 eur / 30 do 34 oseb: 44,00 eur /
35 do 39 oseb: 38,00 eur /40 oseb in ve≠: 33,00 eur
Prijave osebno ali po telefonu 01/722 50 50 v KDFBD.
Obvezno vpla≠ilo akontacije 44 evrov na Agencijo
Lacosa FK, Cesta II 22, 3320 Velenje, TRR: SI56 6100
0000 3521 447 (Referenca SI00 1111, Namen: KDFBD
treviso + PRIIMEK) sprejemamo do vklju≠no srede,
21. marca 2018. Na avtobusu bomo opravili obra≠un
glede na število potnikov in dopla≠ila za vstopnino v znesku 16 evrov (vstopnina + strošek na skupino).

Prijazno vabljeni!
Informacije: www.kd-domzale.si / tel.: 01/722 50 50
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Slovenija je pred ključnimi
izzivi prihodnosti

Niso delodajalci skopuški,
država je oderuška

V preteklih tednih sem se večkrat spomnila
dogodkov izpred skoraj desetih let. Takrat sem
stopila na čelo barke, ki se je vsem zdela v izgubljenem položaju. Pogosto sem slišala, da se
še nobeni stranki ni uspelo vrniti v parlament.
Kljub številnim preprekam smo s skupnimi močmi ter mešanico mladostne zagnanosti in izkušenj starejših uspeli Novo Slovenijo pripeljati
nazaj v parlament, kamor tudi spada.
Po skoraj desetih letih vodenja NSi je prišel
trenutek, da stranko predam v roke mlajše generacije. Pred Slovenijo so namreč številni novi izzivi, ki od nas zahtevajo spremembe in zato tudi
nove poglede in pristope. Zaradi premajhnega
števila rojstev in daljše življenjske dobe prebivalstva postajamo starajoča se družba. Tukaj so še
prenizke plače ter premajhne pokojnine in tudi
zdravstveni sistem je v velikih težavah. Želim si,
da bi na te izzive prihodnosti odgovorili skupaj,
še posebej pa mladi oziroma generacija, ki je v
najbolj aktivnem življenjskem obdobju. Generacija, ki dobro razume delovanje današnjega
sveta in se zaveda, da je treba svoje sposobnosti
in znanje uveljaviti in pokazati veliko energije v
razmerah močne konkurence doma in v tujini.
Za prihodnost Nove Slovenije me ne skrbi.
Vem, da imamo številne sposobne in poštene
ljudi, ki jim ni vseeno za prihodnost Slovenije.

Funkcije v življenju pridejo in
gredo, najbolj pomembno pa je,
kaj naredimo v času, ko smo na
določenem položaju in kakšen
človek ob tem postanemo.

Prepričana sem, da z novo ekipo pride tudi nova
energija. Zaupam v politiko sodelovanja in verjamem, da bo tudi Matej Tonin lahko pri tem naredil korak naprej. Čaka nas odgovorna naloga,
sama pa seveda ostajam trden člen slovenske krščanske demokracije. Svojo aktivnost v politiki
sem vedno razumela kot poslanstvo, svoje delo
sem opravljala s srcem, iskreno ter za dobrobit
Slovenije in njenih ljudi. Funkcije v življenju pridejo in gredo, najbolj pomembno pa je, kaj naredimo v času, ko smo na določenem položaju
in kakšen človek ob tem postanemo. Svojo pot
v politiki bom nadaljevala kot poslanka v državnem zboru, kjer bom svojo energijo še naprej
usmerjala v krepitev bolj pravične, poštene in
uspešne Slovenije.
Ob tej priložnosti bi se rada iskreno zahvalila
vsem, ki ste mi skozi celotno obdobje vodenja
Nove Slovenije zaupali in pomagali na tej poti.

Mediji so bili zadnje dni polni govoric o minimalni plači … Tako smo lahko na eni strani gledali
delodajalce, ki so se borili, da, če že, bi se minimalna plača zvišala za kako kavico več na mesec,
na drugi so bili sindikati, ki so vztrajali pri znatnem povečanju, in še ministrica, ki, četudi je po
navadi hladna in pušča po danem intervjuju ali
reportaži slab, še pogosteje pa plehek priokus, se
je tokrat zavzela za svoje stališče. Za pravo, recimo temu: premišljeno izbrano zvišanje plač, ki ni
tako visoko, da bi delodajalci obubožali, in niti
tako majceno, da delavci še opazili ne bi.
Toda veste, dragi Domžalci, še zdaleč ni problem v višini minimalne plače. Verjemite mi, ni.
Pa tudi ni problem v skopuških delodajalcih, no
– seveda obstajajo izjeme! Največji krivec za tako
mizerne plače je država. Vsak dohodek je namreč
tako zelo obdavčen, da bi, če bi ves denar od davkov šel v prave roke, mi lahko živeli kot gospodiči
– socialni transferji bi bili trikrat, pokojnine pa
dvakrat višje, cestnine in vinjete bi postale preteklost, zdravstvena oskrba bi bila popolnoma
brezplačna, besede brezdomec pa slovenski jezik
ne bi poznal. Upoštevajte, da gre od 16 odstotkov
pa do polovice plače samo za dohodnino.
Če tisti z najmanjšimi prejemki plačujejo
najmanj, so s 50-odstotnim obdavčenjem obremenjeni tisti, ki zaslužijo največ. Morda bi kdo

ltd / joško korošec, sekretar in svetnik

sd / marjan ravnikar, podpredsednik oo

Bravo, športniki občine Domžale!

Šport v Domžalah

Naj še kdo reče, da se v občini Domžale nič ne
dogaja. Ravno nasprotno. Če pogledamo samo
področje športa, je v naši občini veliko klubov in
društev, ki se ukvarjajo z vrhunskim in rekreativnim športom. Dokaz, da se v športu v naši občini
dela izredno dobro, je pet vrhunskih športnikov,
ki so udeleženci zimskih olimpijskih iger v Južni
Koreji. To so: Manca Slabanja, Klemen Bauer,
Mitja Drinovec (vsi člani SK Ihan), Jernej Damjan in Tilen Bartol (člana SKK Sam Ihan). Na
tem mestu jim LTD – Lista za vse generacije želi
čim boljše rezultate tako na olimpijadi kot v tekoči sezoni.
Koliko odličnih športnic in športnikov imamo
v občini Domžale, smo se lahko prepričali na prireditvi Športnik leta 2017 z naslovom Zaljubljeni
v šport. Preveč jih je, da bi jih naštel v tej kolumni, zato čestitamo vsem, ki so priznanja dobili,
in tudi tistim, ki se trudijo, da bi dosegli boljše
rezultate.
Šport in rekreacija sta bila v Domžalah že od
nekdaj ena od prioritet, zato ne čudi, da je v naši
občini registriranih okrog 130 športnih društev,
ki se v večini sofinancirajo iz proračuna Občine
Domžale. Seveda se morajo posamezna društva
prijaviti na razpis, ki ga vsako leto pripravi in

Koliko odličnih športnic in
športnikov imamo v občini Domžale,
smo se lahko prepričali na prireditvi
Športnik leta 2017 z naslovom
Zaljubljeni v šport.
izvede Zavod za šport in rekreacijo Domžale (zavod). Sredstva pridobijo na podlagi programov
in rezultatov, ki so v razpisnih pogojih točno definirana. Skozi vsa leta, od ustanovitve zavoda,
je le-ta stalno dobival nove naloge, od upravljanja športnih objektov v lasti občine, ki je njegova prioriteta, do organiziranja različnih športnih
prireditev. Seveda je še ogromno stvari, s katerimi se zavod ukvarja. Naj pohvalim delo zavoda,
ki svoje delo opravlja zelo dobro in v korist vseh
uporabnikov športnih objektov v naši občini.
Hvala vsem športnikom, tako profesionalnim kot rekreativnim, za odlične rezultate in
vse uspehe. Hvala vam, da ponesete ime občine
Domžale v domače slovensko okolje kot tudi v
evropski prostor in širše. Čestitkam se pridružuje celotna ekipa LTD – Lista za vse generacije.

Tudi letos smo bili priča podelitvi priznanj najboljšim športnikom za preteklo leto. Verjetno ni
bilo naključje, da je bila prireditev prav na valentinovo in s sloganom Zaljubljeni v šport. Ljubezen do športa je ključ do marsikaterega uspeha tako posameznika kakor ekipnega športa.
Skozi samo prireditev smo bili priča, da je tudi
leto 2017 na področju športa prineslo izjemne
uspehe, ki so jih dosegli športniki na domačih
kakor tudi na tujih prizoriščih.
V občini Domžale imamo klube, ki se ponašajo z najboljšo mladinsko šolo v Sloveniji. Prav
zaradi strokovnega dela trenerjev in vodstva
posameznih klubov se dober glas širi tako po
državi kakor tudi izven naših meja. Da se dela
dobro, potrjujejo tudi prestopi naših mladincev
v tuje znane klube. V klube prihajajo mladinci iz
različnih krajev Slovenije, tudi izven naših meja.
Mladim, ki prihajajo v domžalske klube, pa morajo ti zagotoviti prenočišča, prehranjevanje, šolanje in seveda dober trening.
Ko spremljam delo z mladimi v klubih in poslušam, s kakšnimi stroški se srečujejo, ugotavljam, da bi bilo edino smiselno, da v Domžalah
zgradimo večstanovanjski objekt ‘dom športnikov’ in seveda poleg tudi novo večnamensko

sds / mag. tomaž deželak, član os in predsednik oo sds

nsi / mag. aleš trtnik

Bravo, Virjani – ali čudoviti pustni vikend

Zdaj je čas …

Zadnji pustni vikend so Virjani spet presegli samega sebe. Pripravili so pustno rajanje, tako kot
se spodobi, za mlado in staro. Zato se jim moramo zahvaliti! Če lahko na eni strani pohvalimo
delo prostovoljcev z Vira, pa zagotovo ne moremo pohvaliti dela Zavoda za šport in rekreacijo
Domžale oziroma odgovorov, ki jih je na vprašanje svetnika pripravil direktor tega zavoda. V
nadaljevanju bom predstavil nekaj vprašanj in
odgovorov. Komentar je v oklepaju. Vprašanje
(Vpr.:): Koliko zaposlenih je bilo že na Zavodu za
šport, ko ste prevzeli funkcijo direktorja in koliko
je zaposlenih danes? Odgovor direktorja (Odg.:)
Takrat 6, danes 9 (povečanje št. zaposlenih za 50
%). Vpr.: Prosim, da podrobno obrazložite razloge za povečanje števila zaposlenih. Odg.: Večji
obseg dela, kvalitetnejše opravljeno delo, povečano število objektov v upravljanju, izboljšano
javno delovanje. Vpr.: Koliko so stali stoli podjetja Spinalis in koliko ste jih kupili? Odg.: Stoli
podjetja Spinalis so v skupni vrednosti 2283,84
evra, kupili smo jih 5 (5/9 delavcev uporablja
ortopedske stole). Vpr.: Koliko novo zaposlenih
je dobilo take stole? Odg.: Vsi zaposleni, ki opravljajo delo v pisarni, imajo stole (odgovor vreden
direktorja). Vpr.: Ali je res, da najemate zunanjo
računovodsko službo za skoraj 1000 evrov na

Če lahko na eni strani pohvalimo
delo prostovoljcev z Vira, pa
zagotovo ne moremo pohvaliti
dela Zavoda za šport in rekreacijo
Domžale oziroma odgovorov, ki jih
je na vprašanje svetnika pripravil
direktor tega zavoda.

mesec? Odg.: Skoraj ni res (direktorski odgovor). Vpr.: Prosim, da mi podrobno obrazložite
vaše razloge, iz katerih izhaja, da je elektronsko
evidentiranje prisotnosti zaposlencev zavoda
neekonomično? Odg.: Zaradi števila zaposlenih
in narave dela vzdrževalne službe (katere vzdrževalne službe, če 5/9 delavcev uporablja stole,
ki se jih v nekaterih državnih službah dobi na
podlagi napotnice specialista ortopeda). Dragi
bralci, ostale cvetke si lahko preberete na www.
domzale.si/objava/124063. Ker menim, da so odgovori, ki se nanašajo na porabo našega denarja
neustrezni, sem na seji, na podlagi 26. člena poslovnika, predlagal svetu, da se o zadevi opravi
razprava v okviru posebne točke seje sveta.

… da naredimo odločen korak naprej. V NSi smo
sredi februarja predstavili program, ki predstavlja našo usmeritev v prihodnjih letih, in konkretne rešitve za številne nakopičene probleme.
Program z naslovom Zdaj je čas temelji na preprosti ugotovitvi, da v Sloveniji enostavno nimamo več časa, da bi odlašali z modernizacijo
ključnih sistemov v državi. Če bomo stali križem
rok, nas bo prihodnost ujela nepripravljene,
kar pomeni novo krizo in nižanje življenjskega
standarda vseh v državi. V NSi ocenjujemo, da
moramo za izgradnjo sodobne in v prihodnost
usmerjene države naprej zagotoviti (1.) večjo
pravičnost, (2.) močnejše gospodarstvo ter (3.)
večjo socialno in družbeno varnost ljudi.
Ljudem je treba vrniti dostojanstvo ter z modernizacijo pravosodja in drugih podsistemov
poskrbeti, da bodo vsi državljani pred zakonom
enaki. To je tudi edina prava pot za povrnitev zaupanja v osrednje državne institucije. Z nižjimi
davki, manj birokracije in modernizacijo izobraževanja je treba okrepiti gospodarstvo in ljudem
omogočiti višje plače. Mladim moramo omogočiti, da bodo v Sloveniji pridobljeno znanje pretvorili v delovna mesta in si družine ustvarili v svoji
domovini. Pri tem zasledujemo miselnost, da
naj si ljudje predvsem sami prislužijo vsakdanji

Največji krivec za tako mizerne
plače je država. Vsak dohodek je
namreč tako zelo obdavčen, da
bi, če bi ves denar od davkov šel
v prave roke, mi lahko živeli kot
gospodiči

rekel, da je to prav, pa vendar: kaj le jim ta naša
državica daje tako dobrega, da bi ji morali odstopati tako gromozanski delež svojega zaslužka?
Bistven problem se skriva v vseh davkih in prispevkih, ki bremenijo plačo.
Pa da ne boste mislili, da so honorarci v boljšem položaju … Te podjemne in avtorske pogodbe, te so šele luksuz. Tu pa plačaš še več kot polovico zaslužka državi. Pa četudi preko pogodbe
zaslužiš borih 20 evrov. Oderuško, da bolj ne bi
moglo biti.
In tej razvalini od države naj bi se reklo pravna in socialna država? Če je temu tako, vztrajam,
da se v našem slovarju ustrezno popravita definiciji obeh izrazov, saj sta očitno zastareli.
Besedilo na željo avtorja ni jezikovno pregledano.

Ker smo na polovici mandata,
ki ste nam ga zaupali občani in
občanke, lahko rečem, da smo z
dosedanjim delom dokazali, da smo
uspešni in stremimo k napredku
naše občine.
športno dvorano. Verjetno se premalo zavedamo, kakšne pogoje imamo za delo z mladimi, saj
je v bližini športnega parka tudi srednja šola, ki
ponuja pester izbor izobraževalnih programov.
Dom športnikov bi lahko uporabljali tudi v turistične namene, ko ga ne bi zasedli športniki kot
hostel, in s tem razvijali športni turizem, za katerega imamo dobre pogoje.
Priznajmo si, v Domžalah imamo kar nekaj
objektov, ki že vrsto let samevajo in propadajo
in so tudi v neposredni bližini srednje šole kakor tudi športnega parka. Zagotovo pa je takšen
objekt še bolj smiselno umestiti na obrobje Domžal, ne pa da samo gradimo trgovine. Prepričan
sem, da bi se našel kakšen investitor za izgradnjo omenjenega objekta.

Program z naslovom Zdaj
je čas temelji na preprosti
ugotovitvi, da v Sloveniji
enostavno nimamo več časa,
da bi odlašali z modernizacijo
ključnih sistemov v državi.

kruh, država pa mora ponuditi ugodne razmere
in ustrezno pomagati tistim, ki zaradi tehtnih razlogov za svojo eksistenco ne morejo poskrbeti
sami. Prenoviti moramo zdravstveni in pokojninski sistem ter ju prilagoditi novim razmeram.
Čas je, da se ljudem jasno predstavi, kolikšno
pokojnino lahko pričakujejo od današnje plače
in na kakšno socialno varnost lahko računajo ob
jeseni svojega življenja. Vzpostaviti je treba tudi
boljši sistem dolgotrajne oskrbe starejših, pa naj
bo to na domu ali pa v domovih za starejše. Nevzdržno je, da se s tihim konsenzom države na
številne ljudi, ki so zaposleni in živijo od svojih
plač, prelaga tudi veliko breme preživljanja svojih otrok in vedno pogosteje tudi svojih ostarelih
staršev.
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Da ne bi nikoli pozabili
V zadnjih dneh leta 2017 je v okviru Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilne vojne Domžale izšla knjiga
spominov z naslovom Svoboda: plačilo za žrtve. Uredila jo je Marija Majhenič, predsednica združenja, uvodnik pa napisal
dr. Martin Premk, besedila oziroma pogovore z udeleženci NOB, izgnanci in drugimi žrtvami druge svetovne vojne so
prispevali: Jože Skok, Franci Gerbec, Miha Ulčar in Vera Vojska.
Vera Vojska

V

uvodu pod naslovom Svoboda dr. Martin Premk
piše, da so v knjigi zbrane pripovedi ljudi, ki so
preživeli drugo svetovno vojno in so
odkrito povedali svoje zgodbe. Knjiga temelji na dejstvih in resnici, zato
bo brez težav preživela sodbo časa in
svojo vrednost ohranila za vedno, za
razliko od dnevno uporabljanih propagandnih zapisov, ki jih čas vedno
in neusmiljeno povozi.
Dr. Martin Premk poudarja, da so
knjige imele veliko vrednot že med
narodnoosvobodilnim bojem. V besedilu se sprehodi skozi drugo svetovno
vojno, največji spopad človeštva v
zgodovini, ki je hkrati tudi največja
in najbolj krvava vojna za Slovence.
Ti so v obdobju 1941–1945 v boj proti
fašističnim silam prispevali več, kot
se je od njih lahko pričakovalo, in bili
med prvimi najbolj zagrizenimi borci
proti fašističnemu nasilju. V nadaljevanju besedila dr. Martin Premk piše,
da so se partizani borili za svobodo in
boljše življenje. Ob tem nas spomni
tudi, da so se »v Sloveniji med drugo
svetovno vojno poleg okupatorskih
vojsk bojevali tudi ‘belogardisti’ oziroma Milizia volontaria anaticomunista
v okviru italijanske vojske, dokler ni
Italija kapitulirala. Ko pa so celotno
slovensko ozemlje zasedli Nemci, pa
so se v okviru organizacije SS skupaj
z okupatorjem borili pripadniki Slovenskega domobranstva, ki so prisegli
zvestobo Hitlerju. Na Gorenjskem so
delovali tudi gorenjski domobranci
oziroma gorenjska samozaščita, ki je
delovala celo pod neposrednim poveljstvom Gestapa. Ta preprosta osnovna
dejstva se danes poskuša zamolčati,
zato jih je treba ponovno povedati tudi
v tej knjigi. Danes je ta molk prepogosto načrten, poskuša se celo vse, da bi
spomin na partizanski boj povsem izbrisali. Takšnih škodljivih poskusov je
celo več in niso nič drugega kot zlorabljanje zgodovine v politične namene.
Narodnoosvobodilni boj je očitno marsikomu v tujini in doma stopil na žulj,
ki kar ne preneha boleti. Zato so danes
še bolj dobrodošle knjige, ki osvetljujejo tedanji čas in dogodke«. Po njegovem mnenju so nove knjige o obdobju
druge svetovne vojne, ki resnično in
na podlagi dejstev opisujejo velike dogodke in velike ljudi v naši zgodovini,
vedno zaželene, dobrodošle in predvsem vedno bolj potrebne.
Svoje razmišljanje o novi knjigi
sklene z naslednjimi besedami: »Upamo lahko, da bosta ves v to knjigo vložena trud in čas povrnjena s tem, da bo
ta knjiga postala pomemben prispevek
k poznavanju naše preteklosti, ki nam
nudi dokaze, kakšna junaštva lahko
naredijo posamezniki in tudi cel narod,
če ga vodijo prave vrednote. Brez knjig,
plemenitih izkušenj naše preteklosti ne
bo možno povezati z našo sedanjostjo.
Upajmo, da bo njihove zgodbe prebralo čim več ljudi in da bodo prek njihovih
zgodb spoznali resnico o narodnoosvobodilnem boju slovenskega naroda.«
Knjiga Svoboda: plačilo za žrtve
prinaša resnične zgodbe preprostih
ljudi, ki so in še ljubijo svojo domovino, in so bili zanjo pripravljeni žrtvovati ne le pogum, hrabrost, mladost,
ampak tudi življenja, hkrati pa nam
njihovo pripovedovanje odstira tudi
dogodke in vloge posameznikov, naših vasi in krajev v drugi svetovni vojni, ki jih morda doslej nismo poznali.
Tako iz pričevanj spoznavamo delova-

Knjigo Svoboda: plačilo za žrtve je dobil tudi pričevalec Ivan Ložar.

Knjige, v kateri so shranjeni njeni spomini na NOB, se je razveselila tudi Jožefa Žebovec.

nje naših ljudi, njihovo organizirano
pomoč partizanom, ki so jo posredovali tudi delavci iz nekaterih naših
tovarn, pripovedujejo o povezanosti
in sodelovanju, pripadnosti domovini ter hrabrosti in pogumu, ki sta bila
tedaj potrebna. Posebej pretresljivi so
spomini otrok, ki jih je vojna zaznamovala za vse življenje.
Tako knjiga prinaša: pričevanje
aktivistke Ani Smolnik o njenih dejavnostih v različnih oblikah odpora
v NOB; posebej piše o sodelovanju v
NOB zaposlenih v nekdanjem Toku.
Pričevanje Ivana Nastrana, ki je zaradi
hude lakote za nekaj časa izgubil vid,
prinaša tudi spomine na prve akcije
aktivistov Radomeljske čete in Nastranovo življenjsko pot. Pod naslovom:
Jurjeva, le pazi se, te bomo že dobili,
svoje spomine predstavlja Frančiška
Huth, ki obudi tudi spomine na Induplati med NOB, v tovarni so sprva za
partizane zbirali denar. Vinko Nemec
je v pričevanju obudil spomine, ko
mu je kruta usoda, staremu komaj 16
let, skoraj pretrgala nit življenja, pa je
vendar več kot 70 let živel s prestreljenimi pljuči, dragoceni so tudi njegovi
spomini na mlada vojna leta v Domžalah. Stane Klopčič obuja spomine na
požig zlatopoljskih vasi in izgnanstvo.
Dogodki iz otroštva ga spremljajo še
danes in jih ne bo nikoli pozabil. Vinko Perovšek kot zadnji član prvotnega Partizanskega pevskega zbora, v
katerega se je vključil, potem ko je bil
ranjen v boju, v pričevanju doživlja
svoje kulturno poslanstvo in pred nas
razgrinja spomine o začetku tega pomembnega zbora. Frančiška Svetlin,
ki je med vojno vseskozi delovala v
Osvobodilni fronti, in to na najbolj
tajnih nalogah, pravi: »Največji strah
med vojno je bil strah pred izdajstvom.«
Ivan Ložar je v pričevanju ponosen na
vse svoje življenjske poti, predvsem pa
obdobje NOB, o katerem med drugim
pravi: »Večkrat lačni kot siti, velikokrat

premočeni do kože. Obleka se je posušila kar na naših telesih.« Peter Kos, ki
se je odločil, da gre raje v ‘hosto’ kot
v nemško vojsko, se spominja svojega
partizanstva, bil je borec Zaščitne čete
Glavnega štaba NOV Slovenije, pod naslovom: Zakopan v listju, okoli polno
Nemcev; srčna in prizadevna aktivistka Jožefa Žebovec pred nami razgrinja
tragično zgodbo brata Ika, pa tudi delček zgodovine Jarš, o mladih v NOV pa
pravi: »Mladi nismo veliko razmišljali o

nevarnostih, želeli smo se le boriti proti
okupatorju.«V pričevanju Stanke Osolnik pod naslovom Šlo je za boj proti
okupatorju, preberemo tudi, da so
morali dajati vsem – Nemcem, partizanom in domobrancem. »Vsi so prihajali. Samo da smo partizanom dajali radi
in s srcem.« Ivanka Mežan se spominja
hudih časov, ko je bila obsojena na
smrt. Svoje spomine o letih trpljenja,
bojev in dozorevanju je pred leti objavila tudi v knjigi. Stanka Anžin pa vedno znova poudarja, da je bila večina
na partizanski strani, tudi večina Rodičanov in Jaršanov, v pričevanju pa se
spominja tudi težkih in udarniških povojnih let. Anton Korelc obuja spomine
na otroštvo, ko je desetleten izgubil
očeta, ki je že zgodaj odšel v partizane,
podrobneje spoznamo tudi razmere v
drugi svetovni vojni pod Italijani, ki so
požigali vasi, ker so se bali odpora. Marija Vovk, partizanka v različnih partizanskih enotah, ne bo nikoli pozabila,
kako so v otroških plenicah skrivali
kurirska sporočila, spominja pa se tudi
čisto prave partizanske poroke. Zdravko Čretnik se spominja, kako so Nemci
maščevalno požgali domačijo pa tudi,
da so mu kot otroku ponujali čokolado,
vendar ni ničesar izdal, spominja pa se
tudi obnove Trnjave in sosednjih vasi.
Pavla Peterka, terenska aktivistka,
bolničarka, negovalka in tudi kurirka, je spregovorila o tem, kako je vsa
leta med vojno zdravila partizane in
pravzaprav sama organizirala doma
bolnico. Tončka Colnar nas spomni na
delo domžalskega Sokola, predvsem
pa v svojih spominih poudarja: »Le
eno je bilo pomembno – pripravljenost
pomagati v boju proti okupatorju«; ilegalno je delala na terenu in bila partizanska obveščevalka. Ivanka Klopčič
obuja spomine na čas izgnanstva pa
tudi svobode, ki so jo po izgnanstvu
izmučeni in sestradani pričakali v
Domžalah; spomini Almire Zemljič pa
so objavljeni pod naslovom: Bila sem
še otrok, stara devet let, ko se je začela
vojna. Pred nami razgrinja dogodke, življenjske usode posameznikov in vasi,
obuja pa tudi spomine na povojni čas

in številne prostovoljne akcije ter svoje
delo v različnih organizacijah. Knjiga
se končuje s prispevkom z naslovom
Zgodovinski spomin, v katerem so spomini na pokop padlih partizanov na
novem domžalskem pokopališču.
Vsako od pričevanj prinaša delček zgodovine iz obdobja NOB, vsi
pričevalci pa so ob pripovedovanju
znova doživljali težke čase, ki jih ne
bodo nikoli pozabili. Svoje življenjske
poti, tako med narodnoosvobodilno
vojno kot po njej, opisujejo tako, kot
so se zgodile. Vsi po vrsti so srčni ljudje, ki niso oklevali, ko je šlo za boj
za svobodo, so pa vsi oziroma so bili
domoljubi, ki so tudi danes ponosni
na svojo domovino, zato bi vse, kar so
storili med drugo svetovno vojno, naredili še enkrat, če bi bilo potrebno.
Ob tem je treba povedati, da so vsi po
vrsti prizadevni člani organizacij za
vrednote NOB.
Knjiga je pomembna in dragocena tudi z vidika, ker je vsak dan med
nami manj ljudi, ki nam lahko s svojimi življenjskimi zgodbami povedo,
kaj se je resnično dogajalo med NOB,
in tako tudi v pisni obliki ohranjajo
svoje spomine, predvsem pa še enkrat
več podčrtujejo zgodovinsko resnico,
ki jo nekateri želijo spreminjati: narodnoosvobodilni boj je bil in bo ostal
pomemben del zgodovine današnje
samostojne in svobodne Slovenije.
Predsednica Združenja borcev za
vrednote NOB Domžale Marija Majhenič je obiskala pričevalce, jim podarila
knjigo, se jim zahvalila za pripravljenost za sodelovanje in jim zaželela veliko zdravja. Žal so že pred izidom knjige
nekateri pričevalci umrli in so knjige
ter zahvalo sprejeli sorodniki. Svoboda: plačilo za žrtve je knjiga, v kateri so
shranjeni spomini na ljudi in kraje ter
žrtve med narodnoosvobodilnim bojem
na našem območju. Preberite jo in se še
enkrat več prepričajte, kako pomemben
je bil prispevek prav vsakega posameznika in vseh skupaj v boju za današnjo
samostojno svobodno Slovenijo.
Vsem pričevalcem še enkrat iskrena hvala! ❒
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DOMŽALE PRED STO LETI: 1918
Leto 1918 je tako kot ostale slovenske kraje zaznamovala prva svetovna vojna, pravzaprav pa njen konec.
Matjaž Brojan

S

eveda je s svojo usodnostjo
segla tudi v Domžale in njene ljudi, saj je v štirih, za vso
Evropo strašnih letih, zastalo
celotno javno, družbeno, tudi družabno in kulturno življenje. V tem času so
začasno prenehala delovati tudi vsa
društva, tako tudi sokolsko, orlovsko
in druga. Le v cerkvi Marije Vnebovzete so nenehno potekale maše zadušnice zdaj za tem, zdaj za onim Domžalcem, ki se mu je na frontah prve svetovne vojne utrnilo življenje oziroma
so mu ga vzeli. Ko je s front prišla novica o novi smrti, je bila maša zadušnica
edina (žalostna) prireditev v kraju.
V vojno je cesarjev ukaz potegnil
218 mladih fantov in mož iz Zgornjih
Domžal, 83 iz Spodnjih, prav toliko iz
Stoba, 52 iz Štude in Depale vasi. Glasu vojaške trobente se je torej odzvalo
307 fantov in 168 mož.
Dvainšestdeset med njimi jih ni
dočakalo miru, ki se je zgodil v pozni
jeseni leta 1918. Imena teh nesrečnikov, doma v Domžalah, je s skrbno
kronistovo roko natančno zapisoval
župnik Franc Bernik, ki je ob vsakem
padlem tudi zapisal okoliščine, v katerih je posameznik izgubil življenje.
Domžalci so padali na obeh frontah prve svetovne vojne, tako galicijski kot soški. Poglejmo torej v rokopisne zapiske domžalskega župnika, zapiske, t. i. tajnikovo knjigo, ki sem jo
našel odvrženo med smeti v letu 1999.
Tole se je dogajalo leta 1918 ...

Eden iz med padlih je bil Franc
Jesihar

Med mnogimi opisi nesrečnih okoliščin fizičnega konca 62 padlih Domžalcev najdemo tudi zapis o smrti Franca
Jesiharja, 22 letnega fanta iz Štude 14:
»15. junija 1918 je padel pri zadnji
naši ofenzivi proti Lahom ob reki Piavi stari društvenik (član Katoliškega
izobraževalnega in podpornega društva) Franc Jesihar, ki se je tako sijajno
odlikoval v teh bojih, da je bil po smrti
odlikovan s srebrno svetinjo 1. vrste. To
je naznanilo potrti materi poveljstvo s
sledečimi besedami:
Z žalostjo vam sporočamo, da je bil
v borbi za cesarja smrtno ranjen vaš sin
Franc Jesihar. Franc Jesihar je bil v vojski tri leta: od 12. junija 1915 je skozi pet
mesecev nosil na Krnu menažo in potem
ranjence s fronte. Potem je zbolel. Aprila 1916 je bil potrjen k 27. pešadijskemu
pešpolku. V Galiciji je bil predhodno 2
meseca v ofenzivah, nakar je prišel ob
11. ofenzivi na goriško bojišče, kjer je bil
ranjen v obraz. Bil je vojak, na katerega
smo bili vsi zelo navezani, odlikovalo
ga je junaštvi in velika predanost. V
njegov spomin je vojaški kurat opravil
sveto mašo zadušnico, prisostvovali so
ji vsi njegovi kameradi. Posmrtno je bil
odlikovan za svoje junaštvo. Sprejmite
naše globoko sožalje.«
Bernik je ob omenjenem zapisu še
pripisal: »Bil je član mladeniške Marijine družbe, vzoren mladenič, ki je
svojo mater neizrečeno ljubil. Naj se
raduje v nebeškem zmagoslavju!«
Ob Jesiharju je na frontah prve
svetovne vojne umrlo še 61 drugih
Domžalcev.

Katastrofa leta 1918: Španska
kuga kosi tudi v Domžalah

Leto 1918 je Evropi ob sicer iztekajoči
se prvi svetovni vojni prineslo še eno
dodatno, pravzaprav najhujšo preizkušnjo: špansko influenco, dotlej neznano bolezen, ki je postala smrtna
kosa za mnoge, predvsem mlade ljudi,
posebej nosečnice in mlade matere. V
Domžalah se je teh nenadnih smrti za-

Leto 1918 je Domžalam prineslo tudi razpad prvega veteranskega društva na Kranjskem.
To je bilo ustanovljeno leta 1875. Prvi načelnik tega društva je bil slamnikarski tovarnar
Janez Riedl, drugi pa dolgoletni domžalski župan Matej Janežič.

Člani domžalskega veteranskega društva, ki so se udeležili mnogih vojn v
19. stoletju pod okriljem Avstro-Ogrskega cesarstva, so se najraje sestajali
pod doprsnim kipom Njegovega veličanstva cesarja Franca Jožefa. Kip, ki je
stal na podstavku na vogalu Ljubljanske in Kamniške (današnja Policija), je
pozneje nadomestil kip kralja Aleksandra, ki so ga leta 1941 uničili Nemci.
Društvo je štelo 80 članov – vojnih veteranov, ki so društvo na nastopih
predstavljali s svojim praporom, ki je po razpadu končal v Deželnem muzeju. Ostalo premoženje društva so razdelili med vojne invalide. Na fotografiji
vojaški veterani, zbrani pred nekdanjo Slokarjevo gostilno in pred doprsnim
spomenikom Franca Jožefa. Kip je pozneje nadomestil (prav tako doprsni
kip) kralja Aleksandra Karađorđevića.
radi te španske kuge (tako so bolezni
rekli) zgodilo kakih deset. Ker je kosila
med mladimi ljudmi, so bile izgube
tolikanj hujše! Bolezni ni bilo mogoče
pozdraviti, zato je v Evropi zahtevala
na milijone žrtev. Kakšna katastrofa se
je zgodila tudi Domžalam 9.oktobra, le
šest dni pozneje je umrla 37-letna neporočena Marija Kvas iz Stoba. Od leta
1904, ko se je društvo preimenovalo in
razširilo iz poprejšnjega delavskega
društva tudi na ženske ude (tako so
nekoč rekli članstvu), je pokojnica veliko storila za ljudi Stoba, zato je bila
med njimi tudi zelo priljubljena.
Bernik je ob njenem odhodu v tajnikovo knjigo zapisal: »Neizrečeno veliko
dobrega je storila. Koliko truda je imela
posebno pri raznih, vedno se ponavljajočih pobiranjih udnine, samopomoči,
čebelici, premnogih vojskinih nabiranjih
denarja in drugih stvareh. Vse to je delala z občudovanja vredno požrtvovalnostjo in ljubeznijo. Zato je pa tudi uživala
vsesplošno zaupanje. Leto za letom so jo
sosestre tudi vedno izvolile za odbornico
in pomočnico dekliške Marijine družbe.«
Samo dan po njeni smrti, 10. oktobra 1918, je v Zgornjih Domžalah
121 umrla za isto špansko boleznijo
29-letna omožena društvenica Marija
Velkavrh. Na predvečer nesrečnega
dneva njene smrti jo je obiskal domači župnik, vendar ob obisku še ni
bila slaba. Ponoči istega dne je moral
še enkrat k hiši bolnico previdet. Zjutraj ob petih je ni bilo več. Pokopana
je bila naslednji dan 11. oktobra, ko je
hudo deževalo. Bernik je še zapisal, da
vsled tega zastava ni mogla ‘nastopiti’.

Smrt podpredsednice društva

»15. oktobra je v Zgornjih Domžalah 107
za špansko boleznijo – da je to španska kuga, so bolezni tudi rekli – umrla
33-letna podpredsednica že omenjenega
društva slamnikarska tovarnarica Katarina Jančigaj, poročena Ravnikar. Skozi
več let je bila izvrstna društvena pevka,
dramska igralka, ki je nastopila v večini iger, ki so jih od leta 1904 pripravili v
društvu pod skrbno režijsko roko župnika
Bernika. Krepka in močna je v enem tednu podlegla bolezni. Pred seboj pa je v
nebesa poslala malega angeljčka Francko, rojeno 13. oktobra in nato takoj v cerkvi krščeno. Drugi dan je že umrla. Sku-

1917 najprej vrgli velikega, ki so ga
tako kot druge odvzete zvonove pretopili v topove. Največji domžalski zvon
je tehtal 1248 kg, zanj pa so vojaške
oblasti Domžalcem plačale 4992 kron.
Srednji zvon, ki je faranom zvonil 47
let, je tehtal 704 kg, zanj pa so plačali
2863 kron. V zvoniku je ostal le mali
‘mrtvaški’ zvonček, zato so nanj celo
pritrkavali. Morda je 14. avgusta 1918
prav zaradi preobremenitev ta edini
preostali zvon počil in preprosto ni
dal več glasu. Rešitev se je nakazovala
sama: naročiti je bilo treba nove zvonove. V Domžalah so se zavedali, da
jim bodo vzeli tudi nove zvonove, če
bodo naročili izdelane iz brona. Zato
so se odločili za jeklene, čeprav taki
ne zvenijo tako lepo kot oni iz brona.
Nove zvonove so pripeljali v Domžale po železnici, in sicer 25. decembra1918, tedaj je bil že dosežen mir.
Za kraj je bil to velik in slavnostni dogodek: tak je bil že prevoz z železniške postaje, sledilo pa je tudi veliko
slavnostnega obredja, blagoslovov in
nagovorov: to je bil izjemen praznik
Domžal. Ljudje so se oblekli v narodne
noše, vsi so želeli sodelovati pri takem,
za Domžale pomembnem dogodku.
Tesarski mojstri so se zaneseno lotili
dela, tako da so bili vsi zvonovi 28. decembra zvečer že v

paj sta mati in hči počivali na parah in
skupno sta bili pokopani. Prišlo je obilno
ljudi in članov društva skupaj z zastavo.
Naj se blaga društvena podpredsednica raduje v nebeškem veselji!«

Tako je ostalo zapisano
v Bernikovi zapisni knjigi.

Samo dan pozneje, 16. oktobra 1918,
je v Stobu, hišna številka 7, za ‘špansko’ umrla 36-letna Frančiška Štajner,
mati petero otrok, ki jih je že ves čas
vojne morala preživljati sama. Mož je
bil v vojni, ob njej pa nedorasli otročiči. Dom in otroci so bili njena velika
skrb, želela pa si je samo eno: da bi
se že skoraj mož vrnil domov. Ko je
zbolela, je bil hitro brzojavno poklican. Prihitel je domov, a našel jo je že
usodno, nevarno bolno. Nič ni mogel
storiti, umrla mu je na rokah.
Bernik je ob njeni smrti zapisal:
»Pred tednom ji je za isto boleznijo
umrla sestra. Pokojna je vedela, da ji
mora stati ob strani. A v takem je bolezen dosegla tudi njo, skrbna žena in
mati petero otrok je odšla k večnemu
plačniku. Zastava ob vnovičnem deževju spet ni mogla biti ob njenem slovesu.
Naj se blaga pokojnica veseli v Bogu!«

Krajevno domžalsko čudo:
devetdesetletnica v Stobu

Tridesetega oktobra je v Stobu, hišna
številka 28, za oslabelostjo in ostarelostjo v 90. letu življenja umrla Marjana
Flerin, najstarejša oseba v domžalski
fari. Gospa je bila v domačem kraju,
vendar tudi drugod zelo znana oseba,
saj so jo zaradi njene visoke starosti
že od njenega 80. leta naprej hodili
‘gledat’ in spraševat o vzrokih njene
visoke starosti ljudje od blizu in daleč. Bila je nekakšna farna in krajevna
znamenitost, ki je radovednim obiskovalcem odgovarjala, da je treba živeti
skromno, veliko delati in veliko moliti.

Novi domžalski zvonovi, žal le
jekleni …

Vojna nikomur ni nikoli prinesla nič
dobrega. Ob mnogih hudih preizkušnjah, človeških žrtvah, pomanjkanju,
beguncih in vojaštvu, ki ga je bil med
vojno poln kraj, je ljudi zelo potrl vojaški odvzem velikih zvonov. Na zahtevo vojaških oblasti so iz lin februarja

Sto let stari zapisi s fronte vojaka Franca
Pogačarja iz Domžal. Vojak se je leta 1918
srečno vrnil v Domžale, tedaj še vas.

linah cerkvenega stolpa, vsi na svojih
mestih. Najtežji od novih zvonov je tehtal 1270 kg, zanj pa so Domžalci plačali
5080 kron. Cena vseh štirih zvonov je
znašala 11.338,50 krone.
Četudi so bili samo jekleni, so vaščani potem, ko so slišali zvonjenje novih zvonov, v en glas zatrjevali: »Saj čisto dobro pojo, pa četudi niso iz brona!«

V novi-jugoslovanski državi …

Devetindvajsetega oktobra 1918 so v
Ljubljani pripravili slavnostno prireditev, na kateri je bila na slovesen način
proglašena nova država – država SHS s
t. i. jugoslovanskim obeležjem. Zaradi
tega so prazniku oziroma prireditvi dali
naslov: Praznik jugoslovanske svobode. Med praznovalci ‘novega jugoslovanstva’ so tega dne v Ljubljani nastopili tudi godbeniki Domžalske godbe.
Domžalsko praznovanje se je nadaljevalo z velikim manifestacijskim
sprevodom po Domžalah. Vsa prireditev je potekala pod slovensko tribarvno zastavo (trobojnico), ki so jo nesli
na začetku sprevoda, ob zvokih, ki
jih je ‘proizvajala’ (tako se je zapisalo
Berniku) Domžalska godba. Sprevod
se je ustavljal pred Sokolskim in Društvenim domom, pred županovim domovanjem. Godba je morala nenehno
igrati skladbo Lepa naša domovina,
ljudje pa so najbolj vzklikali dr. Antonu Korošcu, dr. Janezu Evangelistu
Kreku in škofu Antonu Bonaventura
Jegliču, ki je Domžale velikokrat obiskoval in imel Domžalce zelo rad.
Tretjega novembra so v Domžalah
ustanovili še Narodno stražo. Vanjo so
povabili vse moške od 17. do 50. leta.
Priglasilo se jih je 189. Njihov načelnik
je postal Josip Jezernik. Narodna straža si je zagotovila prostore v nemški
šoli v Zgornjih Domžalah 76. V enem

tednu je začela delovati na železniškem prehodu sredi Domžal, pridobila
vojaški telefon in začela ustavljati kolone vojaštva, beguncev in invalidov
ter kolone vseh tistih, ki so se valili
posamično ali v skupinah od zahoda
(vračajoč se s soške fronte) proti vzhodu. Prometa je bilo veliko, vendar le v
začetku. Štirinajstega novembra 1918
je bila Narodna straža z odlokom Narodne vlade v Ljubljani razpuščena.

Domžale proslavljajo
‘ujedinjenje Srbov, Hrvatov in
Slovencev’

Potem ko je bilo 1. decembra 1918 v
Beogradu slavnostno razglašeno ‘ujedinjenje Srbov, Hrvatov in Slovencev’,
so tudi v Domžalah 14. in 15. decembra pripravili dve prireditvi. Prvo za
šolsko mladino, drugo pa v nedeljo,
15. decembra, za vso faro. Na prostoru
pred šolo se je zbrala ogromna množica ljudi, potem pa v veličastnem sprevodu krenila k službi božji. Navzoče so
bile vse krajevne organizacije, društva
z zastavami, sprevod pa je krenil v temle zaporedju: najprej zastava, potem
jezdeci v narodnih nošah na konjih.
Sledila je Domžalska godba, Sokoli
in Orli prav tako na konjih, Katoliško
izobraževalno in podporno društvo z
zastavo, člani Marijinih družb, gasilci, 100 narodnih noš, krajevni odbor
Narodnega sveta, občinski možje, državni uradniki (poštarji, železničarji,
orožniki) in ostalo prebivalstvo.
Župnik Bernik je pri sveti maši
prebral uradne dokumente o velikem
dogajanju v novi državi, nakar so cerkev spet preplavili zvoki himne Lepa
naša domovina. Po cerkveni slavnosti se je vnovič razvil sprevod po Stobu, Zgornjih in Spodnjih Domžalah
ter nato obrnil nazaj k šoli, od koder
se je začel.

Preživeli vojaki se vračajo
s front …

Po vojni je ostala množica ustnih pričevanj o vsem, kar se je med vojno
dogajalo na frontah, k sreči pa se je
ohranilo tudi kar nekaj pisnih dokumentov o tem, kaj vse so naši vojaki v
vojni doživeli in preživeli.
V ruskem ujetništvu se je znašel
tudi vojak Franc Pogačar iz Domžal,
ki so ga Rusi na galicijski fronti ujeli
že 1. novembra 1915, tako da je ves čas
vojne preživel v ruskem ujetništvu. Čisto vse je zapisoval v notes, ki danes
pomeni dragoceno pričevanje o njegovi vojni usodi. Po vrnitvi v domovino
si je v Šolski ulici v Domžalah ustvaril
dom in družino. Umrl je leta 1949. Za
njim so ostali potomci, spomenik in
notes s pričevanji o njegovih doživetjih v prvi svetovni vojni.
Drugi nesrečnik, ki mu je bila tudi
namenjena neprijazna usoda preživeti
vojno v ruskem ujetništvu, je bil Franjo
Flerin iz Domžal, brat Zorke Flerin, matere nekdanjega domžalskega ravnatelja Milana Flerina. Tudi Franjo Flerin je
zapustil bogato zbirko pričevanj o prvi
svetovni vojni in njegovi vlogi v njej.
Zgodilo se je 20. oktobra 1914, ko so ga
na fronti zajeli Rusi, potem pa je ves
čas (vključno z revolucionarnim letom
1917) preživel kot hlapec na sibirskem
podeželju, služeč bogatim kmetom.
Njegovi zapisi, napisani v petero drobnih zvezkih, so bogat relikt vsega hudega in z muko, polno najhujšega, preživetega: človeka, ki so mu vzeli najdragocenejše, kar ima – osebno svobodo.
Po volji usode se je leto 1918 tudi
njemu izšlo tako, da se je živ vrnil v
domači kraj, kjer pa ga žena ni čakala,
saj si je medtem izbrala drugega. Flerin
je umrl okrog leta 1937, pokopan pa je
(domnevno) v Kranju, četudi je njegovo
ime zapisano na družinskem spomeniku novega pokopališča v Domžalah. ❒
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‘Modri’ iz Doba

Domžalčani aktivni na zelenici in
nogometni tržnici
Domžalski nogometaši, ki so bili ob pokalnem naslovu in odličnih igrah v Evropski
ligi na občinski podelitvi Športnik leta 2017 zasluženo okronani kot moštvo leta,
zaključujejo pripravljalni del sezone. Drugi del prvenstva in s tem lov na evropsko
poletje ter jesen je pred vrati.

Športne zgodbe v javnost resda podajajo mediji, a
‘pišejo’ jih športniki sami. In prav nič drugače ni v Dobu,
saj so glavni kreatorji športne zgodbe, ki jo pravkar
berete, prav naši nogometaši članske A in B ekipe
Športnega društva Dob oziroma Nogometnega kluba
Roltek Dob (NK Roltek Dob).

nk domžale Zima je vendarle pokazala zobe, tako da so Domžalčani
v februarju nekoliko več časa prebili
v letošnji pripravljalni bazi v Umagu,
kjer so dvigovali formo pred spomladanskim delom sezone, ki se začne
24. februarja s tekmo proti velenjskemu Rudarju. Na tujem so v najkrajšem
mesecu leta odirali tudi štiri pripravljalne tekme, premagali pa le bo-

nk roltek dob Člani A: Najbolj
odmevne zgodbe so v našem klubu
skupaj s svojim strokovnim štabom
tudi letos ‘spisali’ seveda nogometaši,
ki nastopajo v 2. slovenski nogometni
ligi (2.SNL). V zadnjih nekaj sezonah
je bilo namreč sedenje na trenerskem
stolčku članske A ekipe ‘Modrih’ iz
Doba sila zahtevno, saj je bil le-ta vsako leto ‘vroč’, no, za nekatere trenerje

znanje Nogometne zveze Slovenije za
3. mesto v fairplayju (poštena igra in
spoštovanje nasprotnika, op. p.).
Člani B: V NK Roltek Dob smo še
posebej ponosni, da smo edini nogometni klub v regiji (op. p) in eden izmed dveh klubov v državi, ki premoremo poleg članske A ekipe tudi člansko B ekipo, ki nastopa v Regionalni
ljubljanski ligi oziroma 4. SNL, ki de-

tudi ‘prevroč’. In tako je bilo tudi v
prvi polovici letošnje sezone.
Damijan Romih, nogometni strateg
iz Šentjurja, je po 11. krogih letošnje sezone ‘okusil grenkobo’ zapustitve letos
zanj ‘prevročega’ stolčka in se je z upravo kluba NK Roltek Dob zavoljo katastrofalnega uvoda v letošnjo sezono
enostavno ‘moral’ dogovoriti o sporazumnem odhodu iz kluba. Na njegovo izredno zahtevno delovno mesto je klub
na čelu s predsednikom Bojanom Gasiorjem imenoval 41-letnega Ljubljančana Nenada Toševskega, sicer trenerja mladinske ekipe U19 NK Roltek Dob.
Nenad Toševski torej ni novinec in
neznanec v klubu, naše nogometaše in
delovanje kluba odlično pozna. »Damijan Romih je odličen trener in nogometni
strateg, v letošnjem jesenskem delu prvenstva se je resda zalomilo vse skupaj,
a je naredil veliko za klub in nogometaše,« je v kratki izjavi dejal Toševski.
Mi pa dodajamo, res je! Dobljanom
je dal tisto, česar niso imeli. Nenazadnje so Dobljani prav pod taktirko Damijana Romiha osvojili svoj prvi in edini naslov prvaka 2. SNL 2013–2014, leto
poprej pa v Romihovi ‘krstni’ trenerski
sezoni postali podprvaki 2. SNL.
NK Roltek Dob je na žrebu parov
1. kroga 2. SNL 2017/2018 prejel pri-

luje pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Ljubljana in je tudi
v lanski sezoni prikazala izjemne
uspehe, a je žal zaradi malce slabšega spomladanskega dela ostala ‘pred
vrati’ 3. SNL.
Poudariti je treba, da je glavna naloga B ekipe ‘piljenje forme in kvalitete’ naši mladih nogometašev in njihova ‘odskočna deska’, saj jim omogoča prestop v višji rang tekmovanja, pa
naj bo to članska A ekipa v 2. SNL ali
pa morda celo prestop v najvišji rang
nogometnih tekmovanj.
B ekipo ‘Modrih’ iz Doba tudi v letošnji sezoni vodi domači strateg Matjaž Kunstelj, ki je v preteklosti zelo
uspešno vodil ekipo kadetov (U17)
in je na trenerskem stolčku zamenjal
Dušana Smolnikarja, ki je ekipo vodil dve sezoni. Kunstelj je podobnega
‘trenerskega kova’ kot Smolnikar, saj
prisega na trde treninge brez milosti.
Informacije o tekmah, igralcih in
ostalih dogodkih lahko spremljate
tudi na uradni klubski spletni strani
www.nkdob.si ter na naši facebook in
twitter (@NkRoltekDob) strani.

macija pred začetkom drugega dela
slovenskega prvenstva.
»Pomerili smo se z zelo kakovostnim nasprotnikom, čigar ambicije segajo tja vse do skupinskega dela
liga prvakov. Za nas je bil to še en odličen preizkus, ne le trenutne forme, ampak tudi v smislu splošne primerjave
z evropskim nivojem. Zelo dobro smo
se kosali s tekmecem, večji del tekme

bila člana domžalske zasedbe od začetka sezone 2016/17, vsaj začasno pa
se od domžalskega dresa poslavljajo tudi Kristijan Šipek, Gaber Petric
in Joel Osikel, ki bodo kariero drugje
nadaljevali kot posojeni igralci. Bo pa
domžalsko konkurenco v vratih še zaostril 22-letni Ptujčan Miha Tetičkovič,
ki je nazadnje igral za nemškega nižjeligaša Wacker Burghausen.

Domžalski nogometaši so letos formo pred spomladanskim delom sezone s treningi in tekmami pilili v Umagu.

sanskega prvoligaša Zemun s 3:1. Za
nogometaše v rumenem so bili uspešni Dario Kolobarim, Andraž Kirm in
Gaber Dobrovolc. Še pred tem sta v
zadnjem tednu januarja varovancem
Simona Rožmana morala premoč priznati celjski nižjeligaš Šampion z 0:6
in tudi slovaški prvoligaš Ružomberog, ki so ga Domžalčani premagali z
1:0, na zadnjih treh tekmah v februarju pa ni šlo prek druge ekipe zagrebškega Dinama (0:1), ter madžarskih
prvokategornikov Tiszakecskeja (1:1)
in Ferencvarosa (2:3). A rezultati so
v pripravljalnem obdobju drugotnega pomena, zato porazi niso nobena
tragedija, prej odlična povratna infor-

nadzorovali ritem, tako da sem v splošnem zadovoljen s prikazanim,« je tekmo s Ferencvarosom videl domžalski
strateg Simon Rožman, z domžalske
predstave pa je veliko dobrega potegnil strelec drugega zadetka za ‘rumene’ Lovro Bizjak: »Dinamična in čvrsta tekma, torej takšna, kot smo jih bili
vajeni v Evropi. Rezultatsko se nam žal
ni izšlo, a smo se dobro kosali s tekmecem, ki ima odlično zasedbo. Poizkusili
smo nekaj novosti v naši igri, bili aktivni in tekaško na visokem nivoju. Za nas
je bil to odličen test.«
V zimskem prestopnem roku sta
domžalsko barko zapustila izkušena
Jure Matjašič in Luka Volarič, ki sta

Ob številnih uspehih mladih domžalskih nogometašev je v zimskem odmoru prišla tudi lepa nagrada, povabilo nemškega velikana, münchenskega
Bayerna, da se med seboj pomerita kadetski ekipi. Čeprav je bila domača ekipa pričakovano uspešnejša s 6:0, pa so
nogometaši pod vodstvom trenerja Dejana Dončića dobivali pomembne izkušnje za svoj nogometni razvoj. In kot
vzornika si ne nazadnje lahko vzamejo
tudi ‘otroka domžalske nogometne šole’
Jana Repasa, ki je bil na podelitvi Zaljubljeni (smo) v šport izbran za domžalskega športnika leta 2017.
Domen Jarc
Foto: Lado Vavpetič/nkdomzale.si

Nogometni klub Vir v pomlad vstopa z novo
klubsko uprav0
Člani in članice NK Vir so na izrednem občnem zboru izvoli nov upravni odbor. Na
mesto predsednika NK Vir je bil izvoljen Robert Žibert!
nk vir Spomladanski del nogometnega prvenstva, ki se nezadržno bliža
tudi na Viru, med zimskim prestopnim rokom ni prinesel le novih imen
v vrstah nogometašev in nogometašic, pač pa so zato ‘poskrbeli’ člani in
članice Športnega društva Vir (ŠD Vir)
oziroma Nogometnega kluba Vir (NK
Vir), saj so 25. januarja 2018 v dvorani Krajevne skupnosti Toma Brejca na
Viru izvolili novo vodstvo NK Vir.
Upravni odbor ŠD Vir, oz. NK Vir
bo odslej deloval v sestavi: Rober Žibert (predsednik UO ŠD Vir), Jaka
Fetih (podpredsednik UO ŠD Vir),
Raša Šömen (blagajnik ŠD Vir),
klubski sekretar ŠD Vir pa je postal
Aleš Breznik. Za člane upravnega odbora so bili izvoljeni še Marko
Blatnik (sponzorji), Dr. Luka Tičar
(pravna služba), Borut Janža (predstavnik trenerjev) in Uroš Potočnik

(svetovalec UO ŠD Vir). Prisotni so na
izrednem občnem zboru izvolili tudi
nov tričlanski nadzorni odbor ŠD Vir.
Za člane NO ŠD Vir so bili soglasno izvoljeni Jurij Šular, Dalibor Pojužina
in Boštjan Prudič.
Robert Žibert, ki je na mestu
predsednika ŠD Vir zamenjal Staneta Sršo, je prisotnim na občnem zboru predstavil novo vizijo kluba: »Želimo si večjega sodelovanja z Zavodom
za šport Občine Domžale, saj je treba obnoviti in izboljšati infrastrukturo Športnega parka Vir. Najprej sledi
popravilo strehe, nato še izgradnja novega nadstreška. Želja je tudi nogometno igrišče z umetno travo in reflektorji, urediti pa je treba tudi samo okolico
športnega parka.« Klubski načrti temeljijo na povečanju finančnih sredstev in krepitvi vseh nogometnih selekcij, ki jih sicer v klubu ni malo, saj

se le-ta ponaša s kar osmimi otroškimi nogometnimi selekcijami (U7, U8,
U9, U10, U11, U12, U13 in U15), dvema mladinskima selekcijama (U17 in
U19), moško člansko in veteransko
selekcijo ter žensko člansko selekcijo. ŠD VIR danes tako šteje prek 180
članov, v klubu pa redno trenira 132
otrok.
V času zimskega premora ekipe redno trenirajo v dvorani OŠ Rodica ter
tekmujejo v zimskih ligah in nastopajo na dvoranskih turnirjih po vsej Sloveniji.
Prvenstvo se bo za vse selekcije nadaljevalo v marcu 2018.
Novice in vse ostale informacije o
klubu lahko spremljate ter dobite tudi
na klubski uradni spletni strani www.
nkvir.si in uradni facebook strani @
nkvir1980.
Gregor Horvatič

Gregor Horvatič
Služba za stike z javnostjo
NK Roltek Dob
nkroltekdob@gmail.com

Tradicionalna zimska liga
v NK Kalcer Radomlje
Igrišča Športnega parka Radomlje tudi v zimsko
obarvanih mesecih nič kaj ne samevajo.
nk kalcer radomlje Treningi
vseh selekcij, zahvaljujoč odlični infrastrukturi, potekajo po ustaljenem
urniku. Vsem selekcijam je omogočeno treniranje na igriščih z umetno
travo, medtem ko najmlajši zaradi
nizkih temperatur svoje veščine urijo
v telovadnici OŠ Preserje pri Radomljah. Zahvaljujoč že tradicionalni
zimski ligi – projektu našega kluba,
ki se ga vsako leto udeleži prek 20
ekip, letos celo rekordnih 32, je na
igriščih živahno tudi čez vikende.
V letošnjem letu zimska liga poteka za selekciji U-13 in U-15, kjer imamo celo dve skupini. V ligi U13 med
seboj tekmuje 13 ekip, v skupini A
lige U15 osem ekip, v skupini B lige
U15 pa je enajst. Skupaj tako kar 32

prijavljenih ekip, iz domžalske občine, in tako širše kot ožje okolice.
Pomembno je dodati, da je glavni namen zimske lige v tem, da otroci čim več igrajo in s tem pridobivajo
izkušnje in znanje, rezultat pa je pri
tem postranskega pomena. Pa vendarle želimo tudi z zimsko ligo otrokom vcepiti pozitivno tekmovalnost,
zato bodo na koncu najboljše ekipe
prejele pokale za svoje dosežke.
Vsekakor je zimska liga odlična
priložnost za ohranjanje pripravljenosti čez zimo in napredek, ki ga
bodo lahko mladi nogometaši ponosno prikazali v spomladanskem delu
sezone.
Za NK Kalcer Radomlje,
Gala Andrić Rebolj
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Helios Suns v Ligo za prvaka!
Že nekaj krogov pred koncem prvega dela lige Nova
KBM v januarju so si domžalski košarkarji Helios Suns
zagotovili mesto v Ligi za prvaka.

Pionirke blizu medalje, številna občinska
priznanja za naše dosežke
Na sedmo medaljo v letošnji sezoni z državnih prvenstev v dvorani bo treba še nekoliko
počakati, saj so bile tokrat mlade za las prekratke.
ak domžale Na državnem prvenstvu v ekipnem in posamičnem mnogoboju za pionirke v kategoriji U14, ki
je bil na sporedu 11. februarja v Ljubljani, so naše tri atletinje Maruška
Vuk, Alja Gabrovec in Žana Planinšek osvojile skupno osmo mesto. V
napeti tekmi jim je do brona z osvojenimi 3942 točkami zmanjkalo manj
kot 150 točk (4095), kar v točkovanju
četveroboja, ki ga sestavljajo teka na
60 in 600 metrov, ter skok v daljino
in met težke žoge – ‘medicinke’, pomeni zgolj nekaj stotink v teku na 60
metrov ali kakšen centimeter več pri
skokih ali metih.

kk helios suns Tam se bo v nadaljevanju pomerilo osem najboljših
klubov v državi, mesto, ki vodi v bitko
za državnega prvaka, pa so si Domžalčani priborili v Laškem, kjer so bili boj
vse do zadnjih minut …
Srečanje je bilo vseskozi napeto,
domačini iz Laškega se niso dali vse do
konca, a želja Domžalčanov je bila velika, zato je zmaga odšla v mesto ob Kamniški Bistrici – 79:76 za Helios Sunse.
Kot je po tekmi povedal trener Jovan
Beader, je zmaga vse, kar lahko dobrega potegnemo iz tekme. »Opozarjali
smo fante, da je Zlatorogu vsaka zmaga
kot finale, pa niso poslušali. Po dobrem
začetku tekme in vodstvu 20:9 smo očitno mislili, da je tekma že dobljena. Smo
pa na koncu izenačeno končnico ponovno obrnili sebi v prid, tako da ta karakter očitno vseeno imamo.«
Tudi za nadaljnje tri tekme so obljubili boj na polno, čeprav ‘nič ne pome-

nijo’, a kot pravijo fantje, gre za spoštovanje sebe in ekipe ter seveda nasprotnika. To so še ohranjali na tekmi na
Obali, ko so proti ekipi Sixt Primorske
zmagali s 106:95. Nato pa sta sledili ene
slabših predstav te sezone. Najprej so
v domžalski športni dvorani slavili košarkarji iz Šenčurja (82:85), nato pa je
sledila še tekma v Hali Tivoli, kjer je Petrol Olimpija konkretno nadigrala naše
fante in zmagala z rezultatom 82:68.
Košarkarji Helios Suns so v minulih dneh odigrali tudi prvo četrtfinalno
srečanje Helios Alpe Adria Cup, mednarodnega pokala. Zmago so tokrat
v Domžalah slavili košarkarji mmcité Brno – Basket Brno, ki so bili za tri
točke boljši od Helios Sunsov (67:64).
A brez skrbi, pred njimi je še povratna tekma in možnost, da Helios Sunsi
ubranijo naslov najboljšega v mednarodnem pokalu še vedno obstaja.
MKK

Šport brez dopinga
V Klubu borilnih veščin Domžale se še kako zavedajo,
da je boj za čist šport pomemben prav toliko, kot boj z
nasprotnikom.
klub borilnih veščin domžale
V ta namen so pripravili seminar z
naslovom Udejstvovanje v športu
brez dopinga, ki ga je izvedla SLOADO – Slovenska antidoping organizacija, katere vizija je zaščititi temeljno
pravico športnika, da trenira in tekmuje v okolju brez dopinga. Na se-

minarju so predstavili listo prepovedanih snovi in postopkov, posledice
uporabe dopinga ipd., poudarek pa
namenili izobraževanju in obveščanju o dopingu, posebej pa ravnanju
športnikov, ki morajo zaupati v svoje
lastne sposobnosti, da so pošteni in
za zgled drugim športnikom, ter da
zavrnejo doping, če jim ga kdo ponudi ter se tako pridružijo vsem tistim,
ki se borijo za šport brez dopinga.
Kot je povedal Marjan Bolhar, se v
Klubu borilnih veščin Domžale tega
zavedajo, saj je zanje boj za čist šport

pomemben prav toliko, kot boj z nasprotnikom.
Na European kickboxing cup Karlovec open 2018 se je v začetku februarja zbralo 1866 tekmovalcev iz 177 klubov iz Poljske, Moldovije, Danske, Madžarske, Avstrije, Grčije, Kirgizistana,
Izraela, Bosne in Hercegovine, Slova-

ške, Ukrajine, Hrvaške, Tunizije, Italije, Bolgarije, Velike Britanije, Srbije,
Kitajske, Makedonije in Slovenije, kjer
so se odlično borili tudi člani in članice Kluba borilnih veščin Domžale. Tako
je Gaja Hribar osvojila peto mesto, Gaja
Šalamun je bila tretja, Marjan Bolhar pa
je osvojil šampionski pas za prvo mesto.
Vsi trije tekmovalci se vsem, ki so
jim kakorkoli pomagali, zahvaljujejo
za spodbude in pomoč. Hvala!
Tekmovalcem pa iskrene čestitke!
Vera Vojska
Foto: KBV

smo v zimskem obdobju v primerjavi z
nekaterimi klubi v velikem deficitu, saj
lahko treniramo zgolj v telovadnici ali
na prostem, kar nam ne omogoča optimalnega treninga šprinta in skokov.
Svojo pravo vrednost bomo dokazovali
na prostem čez nekaj mesecev,« je svoj
pogled na nastop strnil trener Damijan Zdovc.
Posamično je bila sicer najuspešnejša Maruška Vuk, ki je se je lani
kar štirikrat veselila naslova državne
prvakinje med pionirkami U12, letos
pa prvo leto nastopa v kategoriji U14.
Med 79 atletinjami je osvojila 15. mesto, Alja je bila tik za njo na 18. mestu,

Pionirkam Alji, Maruški in Žani, ob njihovih trenerjih Katji Tekavc in Damijanu Zdovcu,
se je medalja na ekipnem mnogoboju za las izognila.

»Škoda, ker smo bili tako blizu, zagotovo pa je takšna ekipna tekma dobra šola za naprej. Morda nam je medalja ušla ob slabšem teku Maruške na
60 metrov, ki zaradi težav s kolenom
ni pokazala svojega maksimuma. A to
je zgolj tisti če … Je pa treba vedeti, da

Žana je končala kot 33. Bine Berčon je
med pionirji osvojil 39. mesto.
S kopico medalj so se še v zaključku januarja s tekmovanja vrnili metalci pod vodstvom Danila Emberšiča. Na prvenstvu Slovenije v suvanju
krogle sta na najvišjo stopničko stopi-

la Matic Križman in Petra Pavlič. Slednja je med članicami ubranila lansko
zmago z dosežkom 11,32 metra, Matic
pa je prav tako 4 kilograme težko kroglo sunil 14,16 metra, s čimer je krepko izboljšal tudi pet let star klubski pionirski rekord Roka Balantiča (12,85
metra). Družbo mu je med najboljšimi
tremi pionirji delal še en Domžalčan,
Alan Radič, ki se je ob dosežku 12,09
metra okitil z bronom. Srebro je okoli vratu prejel Jože Pirnat med člani,
ki je tako nadgradil svoj lanski bron s
tega tekmovanja.
Za vse uspehe in delo v zadnjem
letu so na občinski podelitvi priznanj
Športnik leta 2017 – Zaljubljeni (smo)
v šport prejeli številne nagrade. Srebrno posebno priznanje je za 26 let
dela v klubu prejela Nastja Dolinar,
plaketo za športno rekreativno dejavnost so zasluženo dobile naše tekačice Špela Kržan, Jana Strahinič in Nataša Aljančič.
Posebno priznanje športnikom
mednarodnega in svetovnega razreda je romalo v roke udeležencu SP za
mlajše mladince v Keniji Jakobu Maliju, zlati pokal si je z uspehi prislužil odlični šprinter, član Luka Marolt,
pokal pa pionirja in slovenska reprezentanta Jan Emberšič in Maja Per.
Medaljo so si za svoj uspeh priborili mladi pionirji, ob Maji in Janu bodočnost domžalske atletike: Maruška
Vuk, Alenka Pirnat, Matic Križman
in Alan Radič. Čestitke vsem atletom
in vsem ostalim športnikom ter športnim delavcem za dobljena priznanja,
naj bo takšnih uspehov tudi v bodoče čim več.
Domen Jarc

Kvalitetni treningi prinašajo odlične
namiznoteniške rezultate
Znotraj Namiznoteniške sekcije Mengeš stremimo k vedno bolj popolnim treningom,
rezultati pa se nato odražajo na tekmovanjih, kjer dosegamo odlične uvrstitve.
nts mengeš Če tudi vas ali vaše otroke veseli igranje namiznega tenisa,
bodisi rekreativno ali pa tekmovalno –
pridružite se nam, nikoli ni prepozno.
Smo pa tudi v zadnjem mesecu dosegli
precej uspehov na tekmovanjih.
V Ljubljani so potekale kvalifikacije
za ekipno državno prvenstvo kadetov
in kadetinj. Kadetska ekipa NTS Mengeš (Dejan Jokič, Aljaž Goltnik, David
Grad, Luka Jokič) so v Zalogu premagali vse nasprotnike in si prislužili 1.
mesto v skupini. Tudi naše kadetinje
(Gaja Kobetič, Živa Markič, Brina Markič in Eva Šobar) so brez poraza zasedle 1. mesto v skupini. Oboji so se seveda uvrstili na državno ekipno prvenstvo, ki bo na Ravnah na Koroškem.
V Murski Soboti je potekal 2. Top
turnir za člane in članice. Zapomnili
si ga bomo tudi po odličnih rezultatih
Katarine Stražar in Andraža Avblja, ki
sta bila ta vikend v samem vrhu slovenskega namiznega tenisa. Uvrstitev
med tri najboljše na članskem Topu je
za naš klub veliko priznanje in potrditev, da se dobro delo vedno poplača.
Rezultati:
Člani:
-A
 ndraž Avbelj: 2. mesto (v 1. kvalitetni skupini)
-R
 ok Trtnik: 4. mesto (v 2. kvalitetni
skupini)
-A
 ljaž Frelih: 6. mesto (v 2. kvalitetni skupini)
Članice:
- Katarina Stražar: 1. mesto (v 1. kvalitetni skupini)
Na 4. medregijskem tekmovanju
(MRNTZ) so naši igralci in igralke prikazali odlične igre in borbenost za

namiznoteniškimi mizami, kar se je
obrestovalo z dobrimi rezultati:
Dekleta 8. do 9. razred:
- Živa Markič: 1. mesto
- Brina Markič: 3. do 4. mesto
- Eva Šobar: 3. do 4. mesto

nutno zaseda sedmo mesto. Naša
druga ekipa, ki igra v drugi ligi, pa
z naskokom zaseda prvo mesto in
‘napada’ direktni vstop v prvo ligo.
V marcu, ko se bodo ligaška tekmovanja zaključila, bodo v naši domači

Kadetski ekipi NTS Mengeš 2 (fantje) in NTS Mengeš 1 (dekleta), trener David Orešnik ter
pomočnici trenerja Vita in Tara Kobetič

Dečki 4. do 5. razred:
- Luka Jokič: 1. mesto
Dečki 6. do 7. razred:
- David Grad: 2. mesto
- Jan Kromar: 3. do 4. mesto
Dečki 8. do 9. razred:
- Aljaž Goltnik: 2. mesto
Dijaki:
- Matej Prezelj: 1. mesto
- Mitja Zavec: 3. do 4. mesto
Dijakinje:
- Urška Komatar: 3. do 4. mesto
Še nekaj ligaških rezultatov. V
prvi slovenski namiznoteniški ligi
naša prva ekipa (NTS Mengeš 1) tre-

dvorani v Mengšu še naslednje tekme:
1. SNTL: 17. marca ob 17.00 (proti NTK
Arrigoni iz Izole)
2. SNTL: 10. marca ob 10.00 (proti NTK
Vesna iz Ljubljane)
Vabljeni k ogledu in navijanju!
Še mednarodna novica. Naša članica Ana Tofant (ki igra v italijanski
namiznoteniški ligi) je s svojo ekipo
(TECO/CORTE AUTO) postala viceprvakinja italijanskega namiznoteniškega pokala. Tekmovanje je potekalo v Terniju v Italiji.
Besedilo in foto: Janez Girandon
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Osvojili naslov državnih prvakov

Jan in Pina priplesala zmago
v državnem prvenstvu

Naša vizija dela je osredotočena na zdravega in srečnega otroka.

V soboto, 27. januarja 2018 je v telovadnici OŠ Lenart
v organizaciji Plesne zveze Slovenije potekalo državno
prvenstvo v standardnih plesih. Dobljan Jan Hafner in Pina
Eržen sta postala državna prvaka med starejšimi mladinci.
ples Državnega prvenstva se je udeležilo 45 najboljših plesih parov iz celotne
Slovenije. Tekmovalci so se pomerili v
sedmih različnih starostnih kategorijah, od katerih je bila najštevilčnejša
kategorija starejših mladincev, ki je v
predtekmovanju odplesala dva kroga,
četrtfinale in polfinale. V finalu se je
pomerilo šest najboljših plesnih parov,
kjer sta z zmago v vseh petih plesih

gimnastično društvo sokol
»Naša vizija dela je osredotočena na
zdravega in srečnega otroka, ki mu nudimo možnost čimbolj vsestranskega
razvoja, saj bo le tako lahko uspešen
tudi na drugih področjih v življenju,«
lahko preberemo na spletni strain Gimnastičnega društva Sokol, ki je bilo sicer ustanovljeno leta 2001 z namenom
vzgajati in poučevati športno in ritmično gimnastiko. Sprva je bilo društvo
bolj prisotno na Vrhnki in njeni okolici,
danes pa društvo deluje na območju
Domžal in Kamnika, saj ima tu, glede
na število članov z območij obeh občin,
športna gimnastika največje možnosti
za razvoj. Ob tem se je lepo spomniti,

da smo v Domžalah že imeli znamenite
telovadce, z bogato tradicijo pa se lahko pohvali tudi TVD Partizan.
V Gimnastično društvo Sokol se vpisujejo predšolski otroci in vse kategorije osnovnošolskih otrok. Trenutno vadba poteka v OŠ Venclja Perka, OŠ Dob
in OŠ Toma Brejca (Kamnik). V društvu,
ki ga vodi trener Damjan Usenik, profesor športne vzgoje, trenutno trenira 100
otrok. Društvo pa si prizadeva za sodelovanje z vsemi šolami, pohvalijo pa sodelovanje s Športno zvezo Domžale.
V društvu težijo k čimvečji bazi
športno aktivnih otrok, ki bodo skozi
proces športne vadbe usmerjeni tudi v
kakovostni in vrhunski šport. Da jim

to že uspeva, dokazujejo njihovi dosedanji tekmovalni uspehi.
Tako danes čestitamo ekipi mlajših
dečkov, ki so na nedavnem državnem
prvenstvu v skokih z male prožne ponjave odlično izvedli skoke, in postal
državni prvaki.
Člani ekipe; Matic Surla, Žiga
Dovč, Vito Plahutnik, Miha Levačič,
Voranc Šalika Mlinarič in Anže Dovč,
vsi po vrsti zaslužijo iskrene čestitke
kakor tudi trener Damjan Usenik, ki
pravi: »Tudi ostali naši tekmovalci so
bili dobro uvrščeni, vendar izzivi ostajajo tudi za vse druge skupine.«
Vera Vojska
Foto: AD Sokol

V soboto, 20. januarja 2018, je spet napočil čas, da naši mladi karateisti pokažejo, kaj
vse so se v jesenskem semestru naučili.
protnik, Vasja Rovšek, Mike Smolnikar, Aleks Suhaj, Tobija Vid Škulj,
Liam Zajc, Danaja Zupan Jeseničnik,
Sara Žalec, Jaka Avsec, Vitan Bregar, Aljaž Buriel Tavčar, Ajda Gradišar, Luka Gregorič, Izak Hercog, Timotej Hercog, Sara Jemc, Taja Jemc, Žiga
Jereb, Tian Kepec, Lev Aleksej Leskovec, Kian Marko Lokar Strel, Ostap Lotokhov, Pia Frelih, Nikolaj Radonjic,
Trina Razboršek.
Izpit za tretji bel pas, 6. kyu, so
uspešno opravili: Lana Križanc, Kata-

Regijsko prvenstvo mladih
V Komendi je konec januarja potekalo regijsko prvenstvo
mladih v pospešenem šahu.

Semestrski izpiti za višji pas
sankukai karate klub domžale
Prednost smo dali najmlajšim, ki so
pokazali osnovne karate tehnike, vse
od stava 1 do cukija. Po bučnem aplavzu so sledili izpit za višje pasove. Kot
običajno smo začeli z belimi in napredovali vse do zelenih pasov. Težavnost
tehnike se je stopnjevala, napetost je
naraščala in končno smo lahko zaploskali tudi njim. Veliko otrok je tekom
semestra dovolj napredovalo, da smo
se ob razglasitvi rezultatov lahko skupaj veselili novega uspeha. Višje paso-

prepričljivo osvojila naziv državnega
prvaka Jan Hafner in Pina Eržen, člana Plesnega kluba Diamant Ljubljana.
Pravijo, da za tako uspešnimi pari stojijo prav tako uspešni trenerji. In to še
kako drži. Brez njihove podpore, spodbud in čudovitih koreografij plesalci
veliko težje dosegajo takšne rezultate.
Poleg trenerjev so tu še družina, prijatelji, klubski kolegi in vsi navijači, ki ju
spremljajo na tekmah in ustvarjajo čudovito vzdušje, zaradi katerega je plesni
nastop še toliko večji užitek, pravita Jan
in Pina, ki se ob tej priložnosti vsem iskreno zahvaljujeta.
Ker pa je za takšne uspehe potrebno
veliko truda, Jan in Pina že pridno nadaljujeta s treningi, saj se pripravljata
na evropsko prvenstvo v latinskoameriških plesih, ki bo potekalo 25. februarja
v Sočiju v Rusiji. Temu pa bo takoj sledilo še državno prvenstvo v latinskoameriških plesih, ki bo 4. marca v Ivančni Gorici.
Janu in Pini želimo odličnih uvrstitev na prihajajočih tekmovanjih. Predvsem pa ne pozabita uživati, kajti ples je
umetnost, in če umetnik delo vloži svojo dušo, ne bo nagrajen samo on, temveč tudi tisti, ki so del te umetnine.

Smrekar, Eva Ogrinc, Patrik Pogačnik,
Rok Prašnikar, Nejc Rugelj.
Oranžni pas, 4. kyu, so si prislužili: Rok Čater, Zala Križanc, Andraž
Vodlan, Zoya Sicherl Škrjanc, Nejc
Šterban, Žak Deželak, Mojca Požek,
Timotej Bogovič, Lan Brozovič, Matevž Glivar, Gregor Jankovič, Matic Kržan, Tian Olfacio, Nai Redja.
Zeleni pas, 3. kyu, si bodo odslej lahko zavezali: Matej Zorc, Lucija
Arko, Maksimilijan Bojko, Aljaž Goršek, Ana Ločnikar Jarc.

šah Vsak tekmovalec je imel 20 minut časa za razmislek, z dodatkom 10
sekund na potezo. Nastopala je vrsta
najmlajših iz Šahovskega društva
Domžale; nekateri so se zelo dobro
odrezali. Med dečki do 14 let je Erik
Hiti osvojil prvo mesto, sodelovali pa
so le trije šahisti. Med dečki do 12 let je
slavil Rudi Olenik Čampa, Aleksander
Kosanovič pa je bil peti, sodelovalo je
devet šahistov. Jure Uštar je med dečki
do 10 let osvojil drugo mesto, v tej skupini je nastopalo 12 mladih. Vidnejša
je bila tudi uvrstitev Jerneje Grošelj,
ki je med šestimi deklicami do 12 let
osvojila drugo mesto.
Jože Skok

Z leve: Danijel Grad Trzin - Mengeš in
zmagovalec med dečki do 14 let Erik Hiti

Lep obet za nadaljevanje sezone
TAK Domžale je 28. januarja v prvem krogu letošnjega
ekipnega prvenstva gostil ŠD Level Up iz Maribora.
tak domžale V TAK Domžale se
je čez zimo veliko treniralo in kot bo
bralec lahko bral v nadaljevanju, se je
iz teh treningov mišičevje dobro okrepilo. Morda je temu botrovalo tudi, da

ve so položili naslednji otroci:
Prvi beli pas, 8. kyu, so pridobili:
Patrik Anžin, Tilen Dovžan, Lovro Lukan, Gaja Prelec Opalk, Lovro Godec,
Kristina Bandelj, Matic Dekleva, Lina
Jemc, Blaž Knez, Žan Muzga, Kaja Peterka.
Nosilci drugega belega pasu, 7.
kyu, so od zdaj naprej: Andrej Kosmač, Jan Podbelšek, Jakob Vodlan,
Partik Valentin Radanovič, Žan Zabret, Sašo Felc, Gaber Cotman, Matic Požek, Vid Majhenič, Lucija Majhen, Elvis Osmani, Lan Ploj, Lev Pra-

rina Avguštin, Jerca Capuder, Adnan
Pajazetović, Eva Kokelj, Ula Kokelj,
Stela Pavli, Vito Šeme.
Znanje za rumeni pas, 5. kyu, so
prikazali: Lara Brodar, Ela Grabnar,
Emilija Perko, Aleks Orešek, Žiga Habjan, Jure Luštrek, Ajdin Pajazetović, Ažbe Zobec, Kristjan Semen, Niko
Strojan, Vito Strojan, Taj Teslić, Kiara Us, Sergeja Us, Hana Zabret, Anže
Žebalc, Matic Capuder, Aljaž Čebulj,
Niko Franetič, Peter Grilj, Filip Kolenc, Lan Končan Starin, Taja Krevs,
Lori Leskovšek, Kostja Leon Mlakar

Izpiti so komaj za nami, čakajo
pa nas že novi izzivi. Prav kmalu bo
na vrsti izborna tekma za otroški državni turnir, še prej pa je na sporedu
člansko državno prvenstvo. V Domžalah smo ponosni, da je bila čast organizacije spet zaupana našemu klubu.
Vabimo vas, da se nam v soboto, 10.
marca 2018, ob 15.00 pridružite v telovadnici OŠ Venclja Perka in si skupaj z nami ogledate atraktivne in napete borbe. Odločalo se bo o naslovih
državnih prvakov! Vabljeni.
Tjaša Š. Savšek

imajo v zimskem času marsikje koline. Na tekmovanju je za TAK Domžale
prvič nastopil tudi perspektivni Tim
Mušič, ki je v potegu dvignil 75 kg, v
sunku pa je zmogel 103 kg. Lepo je
napredoval glede na lansko sezono
najmlajši tekmovalec, sicer dijak gimnazije Domžale Črt Lapanje, v potegu
je dvignil 40 kg, v sunku pa 55 kg. Jaka
Žagar se je zelo izkazal, saj je spet popravil svoje osebne rekorde 90 kg+112
kg. To je lep obet za nadaljevanje sezone. Jaka je lani popravil številne
državne rekorde v kadetski konkurenci. Letos je postal mladinec in s tako
zavzetostjo bo kaj kmalu segel tudi po
mladinskih rekordih. Najboljši tekmovalec na tekmi pa je bil naš diplomirani kineziolog in trener Anže Kosmač,
ki je v potegu dvignil 120 kg v sunku
pa 145 kg. Zelo blizu je bil tudi okrogli
številki 150. Naslednje tekmovanje je
bilo 18. februarja, ko je TAK Domžale
gostil dekleta in fante iz prestolnice.
V. O.
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Spomladanska akcija
zbiranja kosovnih in
nevarnih odpadkov v marcu

Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad.
Sreča je, ko se delo dobro opravi
in ko imaš nekoga rad.
(Tone Pavček)

Zlatoporočenca
France in Dragica Žendar

Javno komunalno podjetje Prodnik dvakrat letno organizira
odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov.

10. 2. 2018

Vajina skupna življenjska pot traja že 50 let, zato vama
želimo, da vajino iskreno prizadevanje za skupno dobro
odseva v vajinem dobrem zdravju in veselju v srcu ter
da bi vama Bog namenil še mnogo, skupnih, radostnih,
zdravih in lepo preživetih let.

V

To vama iz srca želimo hčere Dragica, Andreja in
Katarina z družinami.

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov

Srečanje osemdesetletnikov v Ihanu
Po novem letu smo povabili starejše krajane Krajvene skupnosti Ihan,
ki so že dopolnili 80 let na novoletno srečanje.
nudijo toplo zavetje doma. V današnjih časih
tudi bivanje v domovih za ostarele ni več samoumevno, kajti krute lovke pogoltnega neoliberalizma segajo dlje, kot bi mi želeli.
Čas je hitro tekel, vsi so se pogovarjali med
seboj, tudi predstavnikom krajevne skupnosti
je bilo lepo in so bili veseli, da so jim popestrili
vsakdanjik. Pa drugo leto nasvidenje.

V gostilno Mngan jih je prišla slaba polovica od
osemdeset povabljenih. Večina se jih med seboj
ne srečuje, tako da z veseljem izkoristijo priložnost za druženje. Nagovoril jih je predsednik KS
Ihan in jim zaželel, da bi v čim večji meri uspeli
prenesti svoje bogate življenjske izkušnje na ljudi, ki jih obkrožajo.
Srečanje je popestril nastop Bande citrarske
(ime skupine, da ne bi kdo napačno razumel), ki
so mu navzoči z veseljem prisluhnili. Opaziti je
bilo vedre obraze, navzlic vsem tegobam, ki doletijo starejše. Prevladovale so ženske, saj so očitno
bolj trdožive od moških. Prijetno se je pogovarjati z
ljudmi, s katerimi sobivamo in jih nekoliko redkeje srečujemo. Za vsakim posameznikom se skriva
svoja zgodba in del zgodovine.
V naši, vedno manj solidarni družbi, je velika vrednota imeti svojce, ki skrbijo za vas in vam

Janez Gregorič

5. 3. 2018

NASELJA

KS Radomlje

Hudo, Radomlje, Škrjančevo

KS Rova

Dolenje, Kolovec, Rova, Zagorica pri Rovah, Žiče

6. 3. 2018

KS Homec - Nožice

Homec, Nožice

7. 3. 2018

KS Preserje

Preserje

8. 3. 2018

KS Jarše - Rodica

Rodica, Sp. Jarše, Sr. Jarše, Zg. Jarše

9. 3. 2018

KS Venclja Perka

Domžale (predel KS Venclja Perka), Depala vas

12. 3. 2018

KS Slavka Šlandra

Domžale (predel KS Slavka Šlandra), Zaboršt

13. 3. 2018

KS Simona Jenka

Domžale (predel KS Simona Jenka)

15. 3. 2018

KS Tomo Brejc - Vir

Količevo, Podrečje, Vir

KS Dob

Brezovica, Češenik, Dob, Gorjuša, Laze, Sv. Trojica, Turnše, Žeje, Želodnik

KS Krtina

Brezje, Kokošnje, Krtina, Rača, Račni vrh, Studenec, Škocjan, Zalog pod Sv. Trojico

19. 3. 2018

KS Dragomelj - Pšata

Bišče, Dragomelj, Mala Loka, Pšata, Šentpavel

21. 3. 2018

KS Ihan

Brdo pri Ihanu, Dobovlje, Goričica pri Ihanu, Ihan, Prelog, Selo pri Ihanu

16. 3. 2018

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev spadajo:
kopalniška oprema,
pohištvo,
preproge,
oblazinjeno pohištvo,
svetila in senčila,
veliki gospodinjski aparati (štedilniki, hladilniki,...),
veliki železni in kovinski kosi…

Kosovne odpadke na predvideni dan odvoza do 5. ure
zjutraj postavite na odjemno mesto, kamor običajno
postavite zabojnike za komunalne odpadke.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:
nevarni odpadki kot so
embalaže škropiv, olj, barv
in lakov,
avtomobilski deli,
akumulatorji,
gume,

sodi,
gradbeni material,
veje drevja in živih mej,
azbestne kritine.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI DOMŽALE (POMLAD 2018)
DATUM

19. 3. 2018
20. 3. 2018
21. 3. 2018
22. 3. 2018
23. 3. 2018

24. 3. 2018

URA

NASELJE

LOKACIJA

14.30–16.00

KS Slavka Šlandra

Parkirišče Bistra (Nikola Tesla 16) - pri vrtcu

16.30–18.00

KS Dragomelj - Pšata

Pri osnovni šoli

14.30–16.00

KS Venclja Perka

Parkirišče pred veleblagovnico Vele

16.30–18.00

KS Simona Jenka

Parkirišče Prodnik d. o. o., Savska cesta 34

14.30–16.00

KS Vir

Pri uvozu na Avtoodpad

16.30–18.00

KS Jarše - Rodica

Pri gasilskem domu

14.30–16.00

KS Ihan

Športni park

16.30–18.00

KS Dob

Športni park (pri nogometnem igrišču)

14.30–16.00

KS Krtina

Pri zbirališču mleka v Brezjah

16.30–18.00

KS Homec - Nožice

Pri gasilskem domu

09.00–10.30

KS Preserje

Ob odcepu Igriške ulice s Pelechovo cesto

11.00–12.30

KS Radomlje

Pri parkirišču kulturnega doma

13.00–14.30

KS Rova

Pri gasilskem domu

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?
Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos do
zbirnega kraja.
Tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.
Odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, ker lahko
pride med njimi do kemične reakcije.
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z
njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili z
nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
Ostri odpadki morajo biti predani v embalaži iz stekla ali trde
plastike.

Kaj so nevarni odpadki?

Kaj so nevarni odpadki? Akumulatorji, baterije, zdravila, pesticidi,
barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih avtomobilov, motorno
olje, pločevinke s potisnim plinom, razredčila, odpadno jedilno olje,
ostri medicinski odpadki (npr. igle) ...

Organizirana akcija odvoza kosovnih odpadkov
je priložnost, da se znebimo odpadkov, ki jih zaradi velikosti, oblike ali teže ne moremo odvreči
v zabojnike za odpadke, ki jih imamo doma.
Kosovne odpadke na predvideni dan odvoza do 5. ure zjutraj postavimo na odjemno
mesto, kamor običajno postavimo zabojnike
za praznjenje.
Med kosovne odpadke iz gospodinjstev
NE spadajo nevarni odpadki, kot so embalaže
škropiv, olj, barv in lakov, avtomobilski deli,
akumulatorji, gume, sodi, gradbeni material,
veje drevja in žive meje, azbestne kritine.

Med kosovne odpadke spadajo:

kopalniška oprema, pohištvo, preproge,
oblazinjeno pohištvo in vzmetnice, svetila
in senčila, velike gospodinjske naprave
(štedilniki, hladilniki, pralni stroji …), smuči,
veliki železni in kovinski kosi.

• odpadkov iz iste skupine se ne sme združevati v večji embalaži, ker lahko med njimi pride
do kemične reakcije;
• odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki
bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki so bila priložena ob nakupu izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
Zaradi škodljivega vpliva nevarnih snovi
na okolje je prav, da se trudimo količino nevarnih snovi v gospodinjstvu čim bolj zmanjšati. Nekaj ukrepov, ki pripomorejo k manjši količini nevarnih snovi, je zelo enostavnih:
• kupujmo okolju prijaznejša čistila ali še bolje
– čistimo dom z naravnimi čistili (limono, kisom, pepelom, sodo bikarbono),
• za mehčanje perila namesto mehčalca uporabimo navaden alkoholni kis (za vlaganje),
• kreme za obraz in telo, dezodorante, mila itd.
iz naravnih materialov naredimo doma,
• uporabljajmo barve in lake na vodni osnovi,
• kupujmo baterije, ki jih lahko znova napolnimo,
• zdravil ne kupujmo na zalogo,
• neuporabljena ali pretečena zdravila vrnimo
v lekarno,
• uporabljajmo varčne žarnice.

Zbiranje nevarnih odpadkov

RAZPORED ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI DOMŽALE (POMLAD 2018)

DATUM ZAČETKA KRAJEVNA
ODVOZA
SKUPNOST

občini Domžale bo letošnji spomladanski odvoz potekal med 5. in 24.
marcem.

Pomembno! Nevarni odpadki zaradi njihove sestave ob nepravilnem
odlaganju lahko onesnažijo okolje, podtalnico ali druge dragocene
vodne vire. Zato nevarnih odpadkov NE SMEMO odlagati v navadne
zabojnike za odpadke ali v naravo, prav tako pa jih ne smemo zlivati v
kanalizacijo.
Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke lahko kadar koli v letu brez
doplačila oddate v Centru za ravnanje z odpadki Dob.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Vsako pomlad in jesen nevarne odpadke Javno
komunalno podjetje Prodnik zbira v premični zbiralnici za nevarne odpadke, ki je na dan
zbiranja postavljena na predhodno določenem
mestu.
Nevarni ali posebni odpadki so tisti, ki vsebujejo eno ali več lastnosti nevarnih snovi in z
neprimernim ravnanjem lahko škodljivo vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Z nevarnimi odpadki moramo ravnati še posebej pazljivo in
skrbeti, da se že v gospodinjstvu ločeno zbirajo
od ostalih odpadkov. Tudi ko nevarne snovi niso
več uporabne, moramo uporabniki poskrbeti, da
ne pridejo v stik z ljudmi ali okoljem. Če takšni
odpadki končajo na odlagališčih, lahko pride
do sproščanja nevarnih snovi iz teh odpadkov v
okolje, zlasti v tla in podzemne vode. Zato jih je
nujno zbirati ločeno in zanje zagotoviti strokovno odlaganje, predelavo ali uničenje.

Med nevarne odpadke spadajo:

stari akumulatorji, baterijski vložki, barve
in topila, laki in premazi, smole in lepila,
razredčila in topila, hladilne tekočine, čistila,
kemikalije, olja in masti, pesticidi, pralna in
kozmetična sredstva, zdravila: ampule, igle,
mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri,
svetila: neonska in halogenska ter fluorescentne žarnice, zaščitna sredstva za rastline in
škropiva, čopiči, krpe, lopatice in rokavice,
kozmetika: razpršilci, pršila, čistila za lake, ličila, kozmetične barve, laki za nohte, barve za
lase, embalaža, v kateri je bila nevarna snov.
Nevarni odpadki nastajajo tako v industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji kot tudi v gospodinjstvih. Mednje spadajo na primer različna
olja, pralni in kozmetični pripomočki, računalniška oprema, zdravila, sijalke, večina kemikalij in ostalih snovi, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu, nevarnost za okolje pa
predstavljata tako snov kot embalaža, ki je v
stiku z nevarno snovjo. Nevarne odpadke lahko
takoj prepoznate po primernih označbah na embalaži, na vsakem izdelku pa je zapisano, kako
ga uporabljati in kako z njim ravnati ob koncu
njegove življenjske dobe.
Pri ravnanju z nevarnimi odpadki je zelo
pomembno, da z njimi ravnamo previdno ter
pri zbiranju in predaji upoštevamo določena
pravila:
• nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos do zbirnega kraja;
• tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano;
• ostri odpadki naj bodo zaprti v embalaži iz stekla ali trde plastike

Zbiranje nevarnih odpadkov poteka s posebno
premično zbiralnico.

Kaj se zgodi z ločeno zbranimi
kosovnimi in nevarnimi odpadki?

Zbrani kosovni odpadki so razvrščeni na odpadke, ki jih je možno oddati v predelavo (za te so
zagotovljeni ustrezni prevzemniki), in odpadke,
ki za predelavo niso primerni in so odpeljani na
odlagališče. Ločeno zbrane nevarne odpadke prevzame za to pooblaščeno podjetje, ki poskrbi za
njihovo uničenje oziroma ustrezno nadaljnje ravnanje v skladu s strogimi zakonodajnimi določili.

Prevzem nevarnih in kosovnih
odpadkov je uporabnikom zagotovljen
skozi celo leto

Nevarni in kosovni odpadki se večkrat pojavijo
tudi na ekoloških otokih, kamor vsekakor ne
spadajo, saj kazijo okolico in predstavljajo nevarnost za okolje. Ker se zavedamo, da tovrstni
odpadki nastajajo vse leto, je njihov prevzem
uporabnikom gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki zagotovljen tudi
izven spomladanskih in jesenskih organiziranih
akcij. Uporabniki namreč lahko kosovne in nevarne odpadke brez dodatnih stroškov oddajo
kadarkoli v obratovalnem času v centru za ravnanje z odpadki v Dobu. ❒

Delovni čas centra za ravnanje
z odpadki v Dobu:
1. november –
31. marec

1. april –
31. oktober

Ponedeljek - petek

14.00–18.00

14.00–20.00

Sobota

8.00–18.00

8.00–20.00

Nedelja in prazniki

Zaprto

Zaprto
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Rozka Marinič
(1922–2018)

Po kratki bolezni je mirno zatisnila oči,
čeprav si je tako zelo želela še živeti.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti, darovali sveče in cvetje, izrazili ustna in pisna
sožalja in nam dali vedeti, da ste jo imeli radi.
Zahvala tudi osebju Doma upokojencev Domžale za skrb
in nego.
Sinova Milan in Metod z družinama

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

zahvala

Stanislava Šuštar
rojena Grilj iz Ihana

Najprej se zahvaljujeva vsem ožjim in dalnjim sorodnikom,
družinskim prijateljem in sosedom za izjemno pomoč ter
številne obiske najine mame v bolnišnici in domu starejših
ter za bodrilne besede prijateljem na Finskem in v Veliki
Britaniji. Hvala tudi za vsa izrečena sožalja, spodbude besede
in ponujeno pomoč, darovane sveče, cvetje, maše in darove v
dober namen. Zahvaljujeva se tudi ihanskemu cvetličarju za
prelep cvetlični aranžma, malološkemu gospodu župniku ter
pogrebni službi za skrbno opravljen mašni obred. Na koncu
pa še zahvala prijaznemu osebju Kliničnega centra, Doma
starejših Horjul in mamini sostanovalki v domu.
Bili ste nama v veliko pomoč in oporo v tem težkem obdobju.
Vsem res iskrena hvala.
Helena in Marko Šuštar

S svojim smehom vsakega osrečiti si znal, a
pred usodo sam nemočen si ostal.

zahvala
Šestindvajsetega januarja 2018 nas je
mnogo prezgodaj zapustil naš dragi sin,
brat, vnuk, stric in prijatelj

Rok Krašovec
1988–2018
iz Sela pri Ihanu

Zahvaljujemo se vsem sosedom, prijateljem, sodelavcem
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in ganljive
besede. Hvala tudi g. Žagarju za lep obred ter Pogrebni
službi Vrbančič. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovo zadnjo pot.
Pogrešamo te – vsi tvoji najdražji

Čudno, kako prazen je svet, ko umre en
človek. (Dante)

v spomin
Devetega februarja sta minili dve leti,
odkar nas je zapustil

Vid Vavpetič
s Količevega

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob
njegovem grobu.
Vsi njegovi

SPREJEM: Zahvale in v spomin sprejemamo vsak delavnik

med 10. in 12. uro, v sredo pa tudi med 15. in 17. uro v uredništvu
(Kulturni dom Franca Bernika Domžale) ali pisno v nabiralnik pri
vhodu z zadnje strani oziroma po e-pošti slamnik@kd-domzale.si.

Zdaj v grobu mirno spiš,
bolečin nič več ne trpiš,
a naše srce je žalostno,
ker te med nami več ne bo.

Jaz sem vstajenje in življenje:
kdor vame veruje,
bo živel, tudi če umre.
Jn 11,25

zahvala

zahvala

V 73. letu starosti nas je 8. januarja 2018
nepričakovano zapustil naš dragi mož, oči,
dedi, brat, stric in tast

Svojo življenjsko pot je v 98. letu sklenil
naš dragi mož, oče in stari oče

Filip Vrtačnik
z Vira

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
prijateljem za denarno pomoč, svete maše, sveče in cvetje ter
prisrčen stisk rok in tolažilne besede.
Hvala g. župniku Aleksandru Umeku za lepo opravljen obred
in ganljive besede ob slovesu.
Hvala tudi Čebelarskemu društvu Vir, Pogrebni službi
Vrbančič in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v teh težkih
trenutkih.
Še enkrat hvala vsem.

Frančišek Bergant
iz Doba

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
vaščanom in njegovim sodelavcem iz Papirnice Količevo za vse
darovane maše, cvetje in sveče ter za izražena sožalja.
Posebej smo hvaležni škofu g. Francu Šuštarju za molitev ob
pokojnem in gospe Ljudmili Novak za udeležbo na pogrebu.
Iskrena hvala tudi župniku g. Juretu Ferležu, p. Tomažu
Podobniku DJ in p. Tomažu Mikužu DJ za lep pogrebni obred.
Hvala vsem, da ste ga v lepem številu pospremili na njegovi
zadnji poti.

Vsi njegovi

Vsi njegovi

Težko je in boli,
ko te nekdo zapusti,
a v srcu zapisan spomin
nikoli ne zbledi.

Razum nam pravi,
da je odrešitev.
Srce pa ne razume in boli.

zahvala
V 93. letu starosti nas je za vedno
zapustil naš dragi oče, stari oče,
pradedek, tast, brat in stric

zahvala
Dvaindvajsetega januarja 2018 je
v 80. letu po dolgi in hudi bolezni
za vedno zaspala naša draga mama,
babica, prababica, tašča, sestra in teta

Albin Hribar

Olga Florjančič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje,
sveče in svete maše. Iskrena hvala tudi gasilcem PGD Jarše Rodica, še posebej g. Jožetu Ručigaju za ganljive besede slovesa.
Zahvala g. župniku Matjažu Križnarju, za lepo opravljen
cerkveni obred, pevcem kvarteta Krt in izvajalcu Tišine.
Vsem iskrena hvala!

Hvala vsem sorodnikom, prijateljicam in znancem za izrečena
sožalja, sveče in cvetje. Zahvala osebju doma starejših
občanov v Mengšu za nego in skrb.
Hvala župniku g. Jarcu, Pogrebni službi Vrbančič, pevcem in
trobentaču za lep obred.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mame Olge in
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Vsi njeni

Ko pa nekoč v poslednjo noč
mi navček zadoni,
ko vse bo preč in nikdar več
ne bom odprl oči …
ne bo stezic ne drobnih ptic.

Ti ne veš,
kako pogrešamo te mi,
spočij si trudne oči,
za vse še enkrat hvala ti.

iz Zgronjih Jarš

zahvala
V 83. letu nas je zapustil naš dragi ata

Janez Hren
kmetijski inženir

Planine, odete s snegom, so se bleščale v soncu. Njegove
smuči, pohodne palice in harmonike samevajo … Za njim
žalujejo tudi njegove jablane in vrt.
Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, znancem, župniku
Matjažu Križnarju, gasilcem PGD Jarše - Rodica. Posebna
zahvala sosedom Slomškove ulice z Rodice.
Za njim žalujejo: Cirila, Mojca, Samo, Marko in Aleksandra
ter vnuki Luka, Žiga, Filip in Neža

Prazen dom je in dvorišče,
moje oko zaman te išče,
ni več tvojega smeha.
Utihnil je tvoj glas.
Zato pot me vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v mojem srcu še živiš.

roj. Urankar iz Radomelj, Pernetova ulica 6

zahvala
V 59. letu starosti nas je zapustila naša
draga hčerka, sestra, žena, mamica in babica

Ana Svrtan
s Prešernove 51 iz Domžal

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja,
podarjene sveče in druge darove.
Hvala tudi vsem njenim bivšim sodelavcem ZD Domžale,
Pogrebni službi Vrbančič, gospodu župniku in pevcem za lep
pogrebni obred.
Vsem iskrena hvala.
Žalujoči vsi njeni

v spomin
Tridesetega januarja 2018 je minilo
žalostno leto dni, ko te več ni –
ljubljeni sin

v spomin

Aljoša Vlastelica

Ivo Krošelj
Hvala vsem, ki se ga spomnite in ga skupaj z mano nosite v
svojem srcu.

Ni besed, s katerimi bi lahko opisala žalost, ko te več ni!
Hvala vsem, ki ga obiskujete na njegovem preranem grobu.
Zdaj se vidi, kako so te imeli radi! Vedno si in boš v naših
srcih. Še vedno ne verjamemo, da si res odšel. Iščem in čutim
te vse povsod – počivaj v miru!

Žena Fani

Tvoja mami in vsi tvoji, ki so te imeli radi.

Osemindvajsetega februarja mineva 15 let,
odkar nas je zapustil moj dragi mož

roj. 13. 10. 1965
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CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE DOMŽALE

Količevo 2A, 1230 Domžale

v spomin

Odgovorov na vprašanja večna ni,
spomin je tisto, kar v naših srcih živi.

zahvala

JAVNI POZIV ZA

Janezu v slovo

Štiriindvajsetega decembra 2017 nas je
v 79. letu starosti zapustil naš dragi mož,
oče, dedek, pradedek, brat, stric in tast

UPORABO MONTAŽNEGA ŠOTORA
ZA LETO 2018

Dragi Janez!

Janez Rems
s Krtine 66

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki se ga
spominjate, postojite ob njegovem grobu in ga skupaj z nami
nosite v svojih srcih.
Vsi njegovi

in memoriam

Bruno Kocbek
1928–2017

Ustanovitelj Centra za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb
– INCE Mengeš zasluži besede slovesa, saj je svoje življenje
posvetil ljudem z zmerno motnjo v duševnem razvoju.
Življenjska pot Bruna Kocbeka je bila slikovita. Po rodu
je bil Vipavec. Kmalu po rojstvu leta 1928 so starši pred
Mussolinijem zbežali v Maribor, leta 1941 pa pred Hitlerjem
v Ljubljano. Po vojni so se vrnili v Maribor, kjer je leta 1949
končal študij na Pedagoški akademiji. Z učiteljevanjem je
začel v Jurovskem dolu, v Zgornji Kungoti pa je bil ravnatelj. V
naše kraje se je z družino preselil leta 1960, ko je bil imenovan
za ravnatelja osnovne šole v Radomljah. Tu je živel skoraj
do konca življenja. Le za nekaj časa si je zavetje pred smrtjo
poiskal v domu za ostarele. Ostal je namreč sam; člani najožje
družine, na katero je bil zelo navezan, so umrli pred njim,
najprej starejši sin Janez in žena Eva, teden dni pred Brunovo
smrtjo pa še najmlajši sin.
Mlajši sin Matjaž se je rodil z Downovim sindromom, zato je
leta 1969 zaključil študij specialne pedagogike, da je bolje
razumel potrebe svojega otroka. V Zavodu Janeza Levca v
Ljubljani, ugledni instituciji na tem področju, je bil uspešen
pedagog za delo z otroki z motnjo v duševnem razvoju.
Bruno Kocbek je imel znanje in bogate izkušnje, delovne in
organizacijske sposobnosti, izjemno zavzetost, dosledno je
spoštoval vsakega človeka, sodelavca, starša, varovanca. Ima
neprecenljive zasluge, da je v Mengšu VDC INCE, kakršnega bi
zaradi svojega poslanstva želela imeti vsaka lokalna skupnost,
ker nudi zavetje osebam z motnjo v duševnem razvoju.
Pomembno pa je tudi, da ljudje sprejemajo drugačnost,
humanost in strpnost, saj tako pogosto pademo na izpitu, ko je
treba osnovne človekove vrednote potrditi v praksi.

Spoznala sva se šele leta 1969, ko sva bila skupaj na
kombinatu Emona. Poslej so bili blagoslovljeni dnevi in leta, ki
sva jih preživela v stalnih stikih ter medsebojno dopolnjevala
in bogatila. Ujela sva se v gledanju na življenje, zlasti še na
strokovno področje. Za stroko sva živela in zanjo žrtvovala
svoje znanje in moči.
Tvoj oče, priznan dolenjski govedorejec, ti je vcepil ljubezen
do dolenjske sivke. Ti si to ljubezen strokovno poglobil in
nadgradil ter razširil na vso kmetijstvo. Posebno čustven je
bil tvoj odnos do dobrepoljskih kmetov in njihove zgodovine
ter problemov, ki so jih morali premagati za svoje preživetje.
Z iskrico v očeh si mi pripovedoval o zgodovini kmetijstva
in zadružništva na tem območju. Pogosto si razmišljal,
kaj in kako bi bilo treba spremeniti, da bi kmetje povečali
pridelavo in prirejo ter si izboljšali življenje. Nikoli ne bom
pozabil prevoza plemenske svinje, ki sva jo iz Prlekije peljala
v diani in fičku na tvoj dom v Dobrepolje, da bi oplemenitila
dobrepoljsko prašičerejo.
Vsemu, kar si počel, si se povsem posvetil. Občudoval sem
te, ker si bil vešč nekaterih kmečkih obrtniških del, ki jih
sam nisem obvladoval (npr. pletenje košar). Ko sta si z ženo
Cirilo zgradila dom na Rodici, si se posvetil sadjarstvu pa
tudi vrtnarstvu. Problemi in uspehi pri tem so bili pogost
predmet najinih pogovorov, ko sva srkala tvoje grenčice,
ki si jih znal odlično pripraviti. Kot pri vsem tudi tu nisi bil
površen. Pogosto si mi pripovedoval o problemih in lastnostih
posameznih dreves.
Dragi Janez, vse druženje s teboj me je razveseljevalo in
bogatilo. Bil si tako dober prijatelj, da si bil lahko pogosto
odgovor na moje potrebe. Zato žalujem za časom in trenutki, ki
so me bogatili in bodo ostali lep spomin na najina srečanja, ko
si se trudil, da mi daruješ del sebe. Prisrčna hvala za vse to!
Dr. Jože Osterc

Domžale, 23. januarja 2018

OBČINA DOMŽALE
OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA

SOFINANCIRANJE PREVENTIVNIH
SOCIALNIH PROGRAMOV ZA MLADE IN
SAMOPOMOČNE SKUPINE V LETU 2018

Občina Domžale na svoji spletni strani www.domzale.si v zavihku
»Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni« objavlja Javni
razpis za prijavo sofinanciranja preventivnih socialnih programov za mlade in samopomočne skupine v letu 2018.
Rok za prijavo je možen do 19. marca 2018.

INCE Mengeš sta ustanovila Bruno Kocbek in Jože Mlakar,
bila sta sodelavca v Zavodu Janeza Levca, zelo podobna
po načinu razmišljanja in vrednotah. Jože Mlakar se
spominja: »…V letu 1978 sva z Brunom začela pripravljati vse
za ustanovitev delavnic. V Mengšu so bili prazni skladiščni
prostori Melodije na Ropretovini. Istega leta je bil podpisan
sporazum, s katerim sta Občini Domžale in Kamnik zagotovili
sredstva za INCE. Bruno je bil imenovan za direktorja, poskrbel
je za zakonske in formalne pogoje, jaz pa za tehničnega vodjo,
skrb za prostorske pogoje, program dela ... 28. oktobra je bil
INCE uradno odprt. Sprejeli smo 12 varovancev, ko se je Bruno
marca 1992 upokojil, pa že 88 …«

Številka: 122-1/2018
Datum: 19. 2. 2018

Jože Mlakar je vodil INCE do upokojitve leta 2003, uresničeval
je vizijo in strokovni koncept svojega predhodnika, da morajo
biti strokovni delavci predvsem ljudje z veliko začetnico, ki
sprejemajo drugačnost, imajo do varovancev spoštljiv odnos,
skratka ‘naše otroke’ morajo imeti radi. Človek z veliko
začetnico je bil tudi Bruno sam, zato so ga vsi zelo cenili in
spoštovali. INCE je bil znan v Sloveniji, Jugoslaviji in tujini, bili
so uspešni tudi zato, ker so uresničevali Brunovo vizijo.

Občina Domžale na svoji spletni strani www.domzale.si v zavihku
»Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni« objavlja Javno
povabilo za prijavo sofinanciranja ostalih športnih objektov
in opreme ter parkov v letu 2018.

Pavel Smolej, 30 let direktor VDC Tončke Hočevar v Ljubljani,
je napisal: »Ko sem izvedel, da je umrl nekdanji sodelavec
Bruno Kocbek, sem pomislil na njegovo veliko vlogo pri
nastajanju VDC Tončke Hočevar Ljubljana pred 50. leti, prve
take ustanove v Jugoslaviji. Pri soustvarjanju mreže VDC-jev v
Sloveniji je vso energijo usmeril tudi v ustanovitev INCE Mengeš.
Ta ustanova je njegova. Uspelo mu je, ker je znal pritegniti dobre
sodelavce. Njegova prednost pri obravnavi oseb, motenih v
duševnem razvoju, je bila v tem, ker ni bil le ustrezno izobražen,
ampak tudi oče prizadetega otroka. Učil nas je razumevajočega
odnosa do staršev in spoštovanja človeških potencialov pri
naših strokovnih sodelavcih ...«
»Predano življenje je življenje, ki ga je vredno živeti.« (A.
Dillard)
Hvala, Bruno, za to spoznanje!

Branko Lipar
Foto: družinski arhiv

Občina Domžale, župan Toni Dragar

1. PREDMET POZIVA

Predmet javnega poziva je oddaja montažnega šotora, velikosti 15
x 40 m, sestavljenega iz osmih delov, 3 m stranske višine, v uporabo od dneva javnega poziva do 31. 12. 2018.
Možne velikosti šotora: 15 x 40 m, 15 x 35 m, 15 x 30 m, 15 x 25
m, 15 x 20 m, 15 x15 m ali 15 x 10 m.

2. POGOJI ZA UPORABO ŠOTORA

Pogoji za uporabo šotora so opredeljeni v Pravilniku o uporabi
montažnega šotora.

3. ROKI IN NAČIN PRIJAVE

Vsi uporabniki morajo Vlogo za uporabo montažnega šotora oddati najpozneje do 28. 2. 2018 na naslov: CZR Domžale, Količevo 2
a, 1230 Domžale, ali elektronski naslov info@czrdomzale.si s pripisom Vloga za uporabo šotora.

4. INFORMACIJE

Vse informacije so objavljene na www.czrdomzale.si/predstavitev.
Dodatne informacije so na voljo na sedežu CZR Domžale, Količevo
2 a, 1230 Domžale, vsak delovni dan med 7. in 15. uro pri kontaktni
osebi Janezu Kosirniku, na številki 040 995 500 oziroma na e-naslovu: janez.kosirnik@czrdomzale.si.

5. KONČNE DOLOČBE

Vsi uporabniki morajo vloge za uporabo montažnega šotora oddati za celo leto 2018. V primeru potreb po dodatnih terminih skozi
leto je treba vložiti novo vlogo.
Upravljavec bo na podlagi pravočasno prispelih vlog naredil rezervacije. V primeru, da bosta potrebovala montažni šotor na isti
dan dve fizični ali pravni osebi, se da šotor uporabniku glede na
prednostni vrstni red.
Domžale, 6. 2. 2018


Veterinarski dom Domžale, d. o. o.
Ihanska cesta 19 a, Zaboršt, 1230 Domžale
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava RS, izdaja pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline. Na podlagi tega pravilnika se
bo vršilo splošno cepljenje psov proti steklini po sledečem razporedu v
občini Domžale.

Razpored obveznega cepljenja psov proti
steklini
SREDA, 28. FEBRUARJA 2018
10.30–11.00

Dob

pri Kogovšku - na dvorišču

11.15–11.45

Žeje - Sv. Trojica

pri gasilskem domu

12.00–12.30

Krtina

pri Francu Simonu, Krtina 37

12.45–13.15

Zalog pod Sv. Trojico

pri Vinku Kepcu, Zalog 5

Cepljenje psov za zamudnike je na krajih in mestih kot v rednem cepljenju.
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SOBOTA, 3. MARCA 2018
8.00

Dob

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA

8.30

Krtina

PRIJAVO SOFINANCIRANJA OSTALIH
ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME TER
PARKOV V LETU 2018

Rok za prijavo je možen do 19. marca 2018.
Številka: 6710-1/2018
Datum: 19. 2. 2018

Občina Domžale, župan Toni Dragar

________________________________________________________

Andrej Jarc, direktor

Ne pozabite prinesti s seboj izkaznice o cepljenju psov POTNI
LIST – MODRA IZKAZNICA. Ob cepljenju na terenu bo mogoče kupiti ampule proti bolham in klopom.
Imetniki psov morajo zagotoviti cepljenje psov proti steklini med 12.
in 16. tednom starosti. Breje in doječe psice SE NE SMEJO CEPITI, cepimo jih lahko po odstavitvi mladičev. Ob prvem cepljenju morajo biti
psi označeni z mikročipom in registrirani v skladu s predpisom, ZATO S
SEBOJ PRINESITE enotno matično številko (EMŠO) LASTNIKA PSA,
številko čipa matere mladička in podatke o lastniku matere mladička. Stroški cepljenja znašajo 31,42 EUR. Ob prvem cepljenju se k
tem prištejejo še stroški označitve, izdaje potnega lista in registracije v znesku 29,90 EUR.
Posamezno cepljenje je v Veterinarskem domu Domžale, Ihanska
cesta 19 a, Zaboršt, vsak delavnik, med 7. in 12. uro ter med 15. in 18.
uro, ob sobotah pa med 7. in 12. uro.

MALI OGLASI
Taxi Domžale – prevozi oseb –
spremstva starejših – najceneje.

Inštrukcije, najcenejše: angleščina, fizika, matematika.

Inštrukcije matematike in fizike v
centru Domžal.

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

t: 040 608 421

t: 031 504 357

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

t: 051 775 200

t: 041 920 149

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

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

Najboljše inštrukcije vseh predmetov v Domžalah. Jaka – Zoisov
štipendist.
t: 070 725 776
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pisma bralcev

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

Podreški most
Se še spomnite stare ljudske igre, ki
smo se jo včasih igrali? Kako že gre? Ko
pridejo do mostu, vsi skupaj vprašajo:
»Ali je kaj trden most?« Most odgovori: »Kot kamen, skala, kost.« … Zadnje
čase je bilo veliko napisano okoli sanacije mostu na Podrečju, predvsem
v smislu, da dela potekajo zelo počasi
in potrebe po takšnem mostu (finančni vidik). Glede prvega smo krajani
ugotovili, da zadeva sploh ni tako slaba, ker se je promet skozi naselje zelo
umiril in posledično temu se je tudi
zelo izboljšala prometna varnost v naselju. Verjamem pa, da to ni pogodu
vsem tistim, ki so cesto skozi naselje
uporabljali za razne bližnjice in dirkališče. Seveda pa dolgotrajna gradnja
ni pogodu tudi tistim krajanom, ki so
neposredno v bližini delovišča, kar
pa je popolnoma razumljivo. Glede
drugega dela, ki pa se nanaša na potrebo po takšnem mostu, pa se krajani
sprašujemo, ali se bo s tako zasnovanim mostom še bolj povečeval promet
čez naselje. Glede na trenutni pogled
in rekonstrukcijo most se krajani zelo
bojimo, da se bo prometna varnost

zaradi novega mostu čez naselje zelo
poslabšala. Na podlagi teh dejstev in
finančne investicije, ki je namenjena
za sanacijo mostu, krajani upravičeno
pričakujemo, da se bo v sklopu teh del
izvedla tudi kakšna hitrostna ovira
pred in za mostom za umiritev samega
prometa skozi naselje. Pobuda za tovrstno rešitev je bila s strani KS Vir že
kar nekajkrat poslana na občino Domžale, vendar do danes ni bil prejet še
noben odgovor.
Tomaž Hren, Podrečje

Kakšno vodo
bomo pili?
Domžalsko vodovodno omrežje se
pretežno napaja iz črpališč podzemne
vode na Kamniško-Mengeškem polju.
Dosedanje analize kakovosti kažejo
na še sprejemljivo stanje, ki pa se lahko kadarkoli poslabša. Nevarnost za
onesnaženje so zlasti izcedne vode iz
deponije raznovrstnih odpadkov južno od Most, nekontrolirana raba citofarmacevtskih sredstev na kmetijskih

površinah in vrtičkarske barake ob
domžalskih črpališčih, do katerih se
lastniki pripeljejo z motornimi vozili
in ki že dajejo videz počitniških hišic.
Sprašujem se, kje so pristojne državne
službe varstva okolja in občinskega
nadzora, da dopuščajo taka ravnanja.
Pravica do zdrave pitne vode je
namreč zapisana v naši ustavi.
Jože Nemec

vabi na tradicionalno prireditev
vabi na tradicionalno prireditev

30. POHOD PO NAGELJ
30. POHOD PO NAGELJ
NA LIMBARSKO GORO
NA LIMBARSKO GORO
ki bo v nedeljo, 18. marca 2018
ki bo v nedeljo, 18. marca 2018

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide
v četrtek, 29. marca 2018.
Rok za oddajo prispevkov je v sredo,
14. marca 2018, do 12. ure.
Pri vsakem prispevku mora biti jasno
razvidno, kdo je avtor prispevka,
podpis fotografa in komentar
k fotografiji.
Prispevke lahko v času uradnih ur
oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih ur
v nabiralniku na stavbi ali na naš
e-naslov.
V skladu z Odlokom o javnem
glasilu Občine Domžale Slamnik
nenaročeni prispevki ne bodo
honorirani, končno odločitev o
objavi prispevkov in njihovi dolžini
pa sprejema uredništvo.

Za najbolj zgodnje ob 9. uri MAŠA
Za najbolj
zgodnje
ob 9. uri MAŠA
v cerkvi
sv. Valentina
v cerkvi sv. Valentina
Ob 11. uri KULTURNI PROGRAM
Ob 11. uri KULTURNI PROGRAM
Za zabavo bodo skrbeli
Za zabavo
bodo
skrbeli
Skupina
Bojsi

Skupina
BojsiZajca
Ansambel
Jureta
Ansambel Jureta Zajca

Generalni sponzor Nissan Krulc
Generalni sponzor Nissan Krulc

Pridite po svoj nageljček
Pridite tretjo
po svoj
nageljček
in preživite
nedeljo
v marcu
in preživite
tretjo
nedeljo
marcu
v prijetnem
druženju
v naravi
invmed
prijatelji!
v prijetnem druženju v naravi in med prijatelji!

Za vsa vprašanja smo vam na voljo
na e-naslovu:
urednistvo.slamnik@gmail.com

nagradna križanka 2

nagradna križanka 1
Nagrajenci, ki so pravilno rešili
križanko v glasilu Slamnik
št. 1-2018:

Tinka Grošelj iz Blagovice (2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2017/2018)

Cilka Osolnik iz Domžal (2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2017/2018)

Vito Anžič iz Radomelj (2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2017/2018)

nagradna
križanka

2

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

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

Rešitev križanke je:
POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU

Nagrajuje Kulturni dom
Franca Bernika Domžale
Nagrade:

Trikrat po dve vstopnici za
ogled filma v Kulturnem domu
Franca Bernika Domžale
za sezono 2017/2018
Pravilno geslo križanke nam lahko
pošljete do ponedeljka, 19. 3. 2018
na naslov: Uredništvo Slamnika,
Ljubljanska c. 61, 1230 Domžale.
Imena izžrebanih dobitnikov nagrad
bodo objavljena v naslednji številki.
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kolumna • kam greš, človek?

anton komat

PODUK BRODOLOMA
Bogastvo je brez moči delovanja pri soočenju človeka s silami narave.
potonila, vzemite rešilne jopiče in skočite!« Posadka je ubogala ukaz. Toda
bogataš se je spomnil, da je v kabini pustil zaboj z zlatimi palicami in
brezumno kriknil: »Oh, zaboj! Moram
po zlato!« »Norec, pusti zlato, rešilni
jopič potrebuješ! Ladja se potaplja!«
je vpil kapitan. »Hočem rešilni čoln!«
je kriknil bogataš in se vrnil v podpalubje. Voda mu je segala do pasu,
ko je končno z obema rokama zagrabil dragoceni tovor in ga privlekel na
krov. Videl je, kako plameni goltajo
nagnjeno ladjo in rešilne čolne. Posadko v rešilnih jopičih so odplavljali
visoki valovi, kapitan pa ga je čakal
na krovu: »Kaj boš z zlatom, še hitreje boš potonil. Pusti zlato in skoči!«
»Nimam rešilnega jopiča!« je rjul bogataš. »Imel si čas, da si ga nadeneš,
pa si izbral zlato. Zdaj jopičev ni več,
ker so zgoreli. Jaz ostanem z ladjo,«
je rekel kapitan. Potem je pokazal na
peneče valove oceana in dodal: »Tam
pa je tvoja prihodnost!«
Kaj si lahko mislimo o usodi bogataša? Rekel bi, da mu ni ostalo kaj dosti sedanjosti in nič prihodnosti, da bi
po začrtanih zamislih izkoristil svoje
bogastvo. Bogastvo je brez moči delovanja pri soočenju človeka s silami narave, zato je vse milijonarjevo bogastvo
postalo nepomembno za preživetje.
To je zgolj ničvreden kup papirja, kup
žetonov iger globalnega kazinoja, ki
v ničemer ne ustreza računovodskim
procesom evolucijskih transakcij resnične narave. Narava je najboljši računovodja, ki tiho in skrbno beleži vse
naše dolgove, dokler ne pride trenutek,
ko izstavi zbirni račun in terja takojšnje

plačilo. Ljudje temu pravimo naravne katastrofe, vendar je bolj primeren
izraz katastrofe, ki jih je povzročil pohlep človeka po kopičenju denarja.
Bogastvo pogubljenega milijonarja
nima več oblasti nad današnjim in nad
jutrišnjim dnem. S to vrsto bogastva ne
more podaljšati svojega življenja v valovih oceana, razen če prepriča enega
od brodolomcev, ki ima rešilni jopič,
da mu prepusti to edino sredstvo za
podaljšanje življenja v zameno za nekaj
ur trajajoč občutek posedovanja milijonarjevega bogastva. Še pred kratkim
‘vsemogočni’ bogataš je zdaj le obupani
nemočni človeček, ki bi menjal vse svoje bogastvo za en sam rešilni jopič.
Človeka obvladujeta dva temeljna
nagona: nagon po preživetju osebka in
nagon po preživetju vrste. V histeričnem poudarjanju individualizma, ki
goji kult telesa in odmika smrt nekam
izza duhovnega obzorja, smo ohranili
zgolj prvega. Kult teles poudarja zgolj
formo, ne pa tudi, da naša telesa zaudarjajo, nas bolijo, postajajo mlahava
in debela, v njih kljuva in zbada, pa
še starajo se. Silijo nas kolcati, rigati,
smrkati, kašljati in prdeti, se potiti in
smrdeti. Vseživljenjska naložba konča
v krematoriju ali se spremeni v gnoj.
Toliko o kultu teles, kaj pa preživetje
človeške vrste? Zavedamo se, da je
ogrožen njen obstoj, vendar ne storimo ničesar. Države nabijajo okoljske
davke, hkrati pa se nemoteno uničuje
biosfera planeta. Z denarjem ne moremo zaustaviti propadanja biosfere, ki
ga povzroča denar. Bogataš si v neposrednem soočenju z naravnimi silami
ni mogel kupiti življenja.

Človeka obvladujeta dva
temeljna nagona: nagon
po preživetju osebka in
nagon po preživetju vrste.
V histeričnem poudarjanju
individualizma, ki goji kult
telesa in odmika smrt nekam
izza duhovnega obzorja,
smo ohranili zgolj prvega.
Namesto da bi postali dobri gospodarji planeta, ki je naš edini dom, fantaziramo o poselitvi planetov in obiskovanju bližnjih osončij. V principu
ni s tem nič narobe, kajti strinjam se
glede potešitve človekove radovednosti in želji po pustolovščinah. Vendar
bi kljub vsemu predlagal, da najprej
raziščemo velika prostranstva Zemlje,
ki sploh še niso raziskana, recimo
globine oceanov, o katerih ne vemo
praktično ničesar; da izdelamo tehnologije za raziskovanje zemeljskih globin, o katerih sestavi zgolj domnevamo; da začnemo razkrivati skrivnosti
samoorganizacije ekosistemov in ta
znanja prenesemo na samoorganizacijo človeške družbe; morda bi bilo
dobro, da se končno lotimo popisa in
opisa vseh organizmov, ki poseljujejo
naš čudežni planet. Niti 10 odstotkov
jih ne poznamo in še ti izumirajo pred
našimi očmi. Umirajo pa tudi ljudje,
milijoni njih. Kaj, če bi raje namesto
strahotnih zneskov za oboroževanje
in samouničenje namenili denar za
učinkovito obrambo proti asteroidom
in kometom, ki utegnejo uničiti planet? Ne, raje bi poselili Luno in Mars,

Zakaj ne
uporabljate nape?
Večina Slovencev ima nad štedilnikom drago napo, ki je obupno
glasna, vleče pa skoraj nič. Zato je večinoma ugasnjena.
Večja moč ne reši težave, le poveča hrup. Boljša znamka ne poveča vleka,
poveča le ceno. Kaj je rešitev? In kje jo najti?
ETIS je že 25 let najboljši prijatelj zahtevnih v svetu bele tehnike in kuhinj. Ne
prodajamo škatel. Pomagamo izbrati opremo, ki bo idealna za vaš način dela in vaše
želje. Vso opremo tudi servisiramo, zato bolje kot drugi vemo, kaj deluje in kako trajno je.

Se želite pogovoriti z nekom, ki se
spozna in ni le prebral prospekta?
Pridite v ETIS. Tu razumemo zahtevne.
Oglasite se še danes:

ETIS DOMŽALE,
na Ljubljanski 92
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remožen mož se je odločil,
da kupi samoten in nenaseljen otok sredi oceanskih širjav. Po vseh priznanih družbenih pojmih o bogastvu je bogatin
tehtal več kot sto milijonov evrov. Kupil je ladjo, najel posadko in s seboj
vzel svoje premično premoženje, vse
lastniške listine, delnice in obveznice, vse čekovne knjižice, in da ne bi
tvegal, je dodal še zaboj zlatih palic.
Mož je bil zadovoljen, kajti tako kot
vedno, je vse potekalo po njegovih
načrtih. Vsak korak v življenju je natančno premislil in njegove pravilne
odločitve je potrjevalo bogastvo, ki si
ga je nakopičil. Ko je samozavesten
stal poleg kapitana v kajuti, mu je
ta povedal, da jih od otoka loči le še
dan plovbe. Samozadovoljen je legel
k spanju. Sredi noči ga je prebudila
močna eksplozija in vpitje posadke:
»Gori, gori!« Stekel je na palubo in
uzrl strašen prizor. Požar je zajel ladjo. Gledal je, kako je posadka poskušala ukrotiti silne plamene, takrat
pa je še enkrat silovito počilo. Zračni
udar ga je vrgel ob steno. Omotičen se
je spustil po stopnicah v kabino, pograbil torbo, v kateri je imel vrednostne papirje, in se vrnil na krov. Tam
je stal kapitan in mu rekel: »Sranje!
Tega ne moremo pogasiti.« Bogataš
je histerično tulil: »Nesposobnež, bedak! Ali sem te za to plačal?« Kapitan
je nepričakovano mirno rekel: »Vsega
se ne da kupiti z denarjem.« Takrat se
je ladja močno nagnila in bogataš ga
je v paniki vprašal: »Kje je rešilni čoln
zame?« Kapitan ga ni poslušal, ker je
kričal: »Rešilni čolni gorijo, ladja bo

in to na način, kot ga živimo danes, torej bi vse zlo prenesli še v naše osončje. Ali ne bi raje preuredili načina
našega bivanja na Zemlji, da si zagotovimo varnejšo prihodnost in s tako
evolucijo duha potovali v širjave sončnega sistema? Dlje tako in tako ne moremo, kajti najbližja zvezda Proksima
Kentavra v trozvezdju Alfa Kentaver je
od nas oddaljena 4,22 svetlobnih let.
To ni nič proti neznanskim širjavam
vesolja, vendar še vedno toliko, da bi
najhitrejše vesoljsko plovilo Voyager 1
do te zvezde potovalo 74.000 let!
Tragično je, da živimo v cesarstvu
boga Mamona, to je pravi imperij Zla.
Vendar ni mogoče prešteti vsega, kar
je vredno, in ni vse, kar je mogoče prešteti, vredno. Natančno štejemo denar, hkrati pa žrtve vojn niso vredne
niti toliko, da bi jih prešteli. Podatki
se razlikujejo celo v milijonih. Ko pa
se v vojne vpletejo bogovi, postanejo
brutalne. Na eni strani se postrojijo
mučeniki, na drugi strani demoni in
pokoli se začno. Najbrž poznate prigodo iz neke izmed vojn. Mesto je bilo
obkoljeno in vojska oblegovalcev je
čakala na ukaz poveljnika za napad.
Takrat k njemu priteče podrejeni oficir in krikne: »Prosim vas, premislite,
ne pobijte vseh, med njimi je mnogo
naših!« Poveljnik ga mrko pogleda in
reče: »Nič hudega, pobijte vse, jih bo
že Bog razvrstil med naše in njihove.«
Ni bogat tisti, ki ima veliko, temveč
tisti, ki potrebuje malo, da bi bil srečen. Srečen je tisti, ki ima toliko, kot
potrebuje. Čemu kopičenje bogastva,
za pogrebnim sprevodom ne pelje selitveni tovornjak. ❒

