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OBČINA DOMŽALE
ZB ZA VREDNOTE NOB
OBČINE DOMŽALE

Vabimo vas na
OSREDNJO OBČINSKO
PRIREDITEV
OB 27. APRILU –
DNEVU UPORA PROTI
OKUPATORJU
v petek, 27. aprila 2018,
ob 15. uri
v Domu krajanov v Žejah.
Pozdravni nagovor:
Marija Majhenič, predsednica
Združenja borcev za vrednote
narodnoosvobodilnega boja
Slavnostni govor:
Toni Dragar, župan Občine
Domžale

Foto: Vido Repanšek

Slavnostna seja Občine
Domžale

Dobrodošli in iskrene čestitke
ob 27. aprilu – Dnevu upora
proti okupatorju!

ROK ZA ODDAJO

Letošnji prejemnik zlate plakete je Ivan Hafner, ljubiteljski kulturni delavec, ki je na odrskih deskah
številnih kulturnih domov domžalsko-kamniškega območja in tudi širše preživel več kot 65 let.

V

torek, 17. aprila, je ob občinskem prazniku v Kulturnem domu Franca Bernika potekala osrednja
proslava, na kateri sta župan Toni
Dragar ter predsednik Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve Jože Korošec podelila občinska
priznanja društvom in posameznikom, ki so pripomogli k razvoju in
prepoznavnosti naše občine. Zlato
plaketo je za več kot 65 ustvarjalnih

let prejel Ivan Hafner, ljubiteljski
kulturni delavec. Srebrno plaketo sta
prejela Kulturno društvo Jože Gostič
Homec za 25 let delovanja in kolesar
Andrej Hauptman, ki še vedno velja
za najboljšega slovenskega kolesarja.
Sebastian Bertoncelj in Maja Klinar
Bertoncelj, Igor Lipovšek in Jožef
Ručigaj so prejeli bronasto plaketo,
Janez Mlakar, Marija Radkovič, Luka
Trtnik in Narodno-zabavni ansambel
Gamsi pa nagrado Občine Domžale.

Rdeča nit letošnje prireditve je bila
kulturna dediščina v Domžalah, saj leto
2018 v Sloveniji obeležujemo kot leto
kulturne dediščine. Proslavo je organizirala Občina Domžale, kulturni program
pa pripravil Matej Primožič, JSKD OI
Domžale. Nastopali so tudi lanski prejemniki nagrade Občine Domžale, devetčlanska družina Kozjek. Župan Toni
Dragar je v svojem govoru izpostavil pomen dobrega okolja, za kar se trudi Občina Domžale, ki spodbuja in predvsem

GLAS MLADIH

PRETEKLOST

AKTUALNO

Evropska prostovoljska
služba

Visoki jubileji v razvoju
šolstva v Domžalah

Center ASPI

Prostovoljsko delo v tujini … Za marsikoga se sliši zanimivo, a najtežje je
zbrati pogum, se prijaviti in spakirati kovčke. S tem izzivom so se pred
kratkim soočile tri mlade punce. Enaindvajsetletna Liisi iz Estonije je pripotovala v Domžale, dve mladi Domžalčanki – Mojca Bajec in Evita Mici
Jenko pa sta se po življenjske izkušnje
odpravili vsaka na svoj konec Evrope.
Mojca bo eno leto preživela v španski
Valenciji, Evita pa se je preselila na
ekološko kmetijo v Nemčiji.

Mesto Domžale z okoli 14.000 prebivalci ni le sedež številnih medobčinskih upravnih organov ter gospodarskih, socialnih in kulturnih ustanov
in zavodov, temveč zlasti s Poklicno in
strokovno šolo ter Gimnazijo v okviru
Srednje šole Domžale tudi pomembno
izobraževalno središče za sosednje občine. Industrija, obrt in trgovina so se
na domžalskem območju od sredine 19.
stoletja naglo razvijale. Z letošnjim letom sovpadajo trije pomembni jubileji
prelomnic v razvoju osnovnega in srednjega šolstva v Domžalah.. 
› 31

V Domžalah je še uradno zaživel center
ASPI. Center ASPI - Center za mladostnike in odrasle z motnjo avtističnega
spektra, je prvi center v Sloveniji, kjer
je program posvečen izključno mladostnikom in odraslim osebam z motnjo
avtističnega spektra (SAM). Program v
zametkih poteka že od januarja letos,
uradno odprtje pa je potekalo v petek, 20. aprila 2018. Za osebe s SAM je
odprtje Centra izjemen dosežek, ki bo
pomembno vplival na zagotavljanje
boljše prihodnosti oseb s SAM ter njihovega vključevanja v družbo.
›3

› 24

V kulturnem programu
sodelujejo:
- Godba Domžale, dirigent
Damjan Tomažin
- Folklorna skupina Groblje
- Tine Lesjak, harmonikar
- Učenci Osnovne šole Dob
- Kvartet Krt
- Jahači revolucije
- Draga Jeretina Anžin,
povezovalka

razvija nadarjenost različnih talentiranih posameznikov ter društev naše
skupnosti: »To so ljudje, ki danes proslavljajo dolga leta trdega dela ali pa so nas
navdušili z dosežkom, zaznamovanim v
preteklem letu. Čestitam vam iz srca ob
vašem uspehu in se vam zahvaljujem za
vse dobro, kar ste storili za našo občino
in naše občane. Hkrati pa vas pozivam,
da se ne ustavite ob današnjem uspehu,
temveč nadaljujete skupaj z nami pri nadaljnjem razvoju naše občine.« 
›6

HRG466
SEDAJ

Naslednja številka Slamnika izide v
četrtek, 31. maja 2018.
Rok za oddajo prispevkov je v sredo,
16. maja 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 vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu:
urednistvo.slamnik@gmail.com

579

€

ascenter.si
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Drage bralke,
dragi bralci,
v aprilu, ko naša občina
praznuje svoj rojstni dan, v
počastitev tega dogodka v
Domžalah potekajo številne
prireditve. Tako tudi slavnostna seja Občine Domžale, na
kateri tradicionalno podelijo
nagrade in priznanja tistim
posameznikom in društvom,
ki so v preteklosti osvojili
pomembne zmage, uveljavili
različne pozitivne spremembe ter na različne načine
pomagali pri razvoju naše
občine in prepoznavnosti. V
Slamniku vam predstavljamo
letošnje nagrajence in dobitnike priznanj.
Občinski svet Občine
Domžale je v četrtek, 19.
aprila 2018, na svoji 27. seji
sprejel Strategijo za mlade v
občini Domžale, 2018–2023.
Gre za pomemben dokument,
ki bo v naslednjih letih strukturirano vsebinsko in finančno začrtal delovanje Občine
Domžale na področju mladih.
V Temi meseca vam podrobneje predstavljamo potek
nastanka tega dokumenta
in njegove ključne usmeritve
ter hkrati vabimo mlade, naj
spregovorijo, naj poskrbijo,
da bo njihov glas slišan.
Z novim šolskim letom
je vodenje društva Lipa,
Univerze za tretje življenjsko
obdobje Domžale, prevzel
Marjan Ravnikar. V pogovoru nam je predstavil svoj
pogled na izobraževanje
starejših, različne programe,
ki potekajo v društvu Lipa
in na katere so v društvu še
posebej ponosni, ter hkrati
povabil vse zainteresirane, da
se pridružijo študentom, med
katerimi je kar nekaj takšnih,
ki so člani že dvajset let.
Glas mladih so tokrat
prevzele prostovoljke, ki
v okviru Evropske prostovoljske službe, EVS, ki je
del programa Erasmus+,
opravljajo prostovoljno delo v
tujini. Predstavila so se nam
tri dekleta: 21-letna Liisi iz
Estonije, ki je pripotovala v
Domžale, ter dve mladi Domžalčanki – Mojca Bajec in
Evita Mici Jenko, ki sta odšli
nabirat izkušnje v tujino.
Še skok v preteklost – Mesto Domžale z okoli 14.000
prebivalci ni le sedež številnih medobčinskih upravnih
organov ter gospodarskih,
socialnih in kulturnih
ustanov in zavodov, temveč
zlasti s Poklicno in strokovno
šolo ter Gimnazijo v okviru
Srednje šole Domžale tudi
pomembno izobraževalno
središče za sosednje občine.
Z letošnjim letom sovpadajo trije pomembni jubileji
prelomnic v razvoju osnovnega in srednjega šolstva v
Domžalah. Zanimivo branje
za vsakogar, ki ga zanimata
zgodovina našega mesta in
njegov razvoj.
Želim vam prijetne praznike,

slamnik@kd- dom zale. si

Spoznali smo se in praznovali skupaj
V Češminovem parku v Domžalah je 18.aprila 2018 v popoldanskih urah potekalo največje osrednje praznovanje ob
občinskem rojstnem dnevu.
Sončno in spomladansko vreme je
bilo več kot primerno za veliko zabavo
na prostem. Praznovanje Spoznajmo
se, praznujmo skupaj, ki ga Občina
Domžale v aprilu organizira že nekaj
let zapovrstjo, je bilo letos še posebej
veličastno. Pa ne zgolj zato, ker Občina Domžale praznuje 66 let, temveč
tudi zato, ker se je na prireditvi zbralo
rekordno število društev, šol, vrtcev in
drugih, ki so se predstavljali na stojnicah in odru. To pa je bila tudi potrditev, da se v naši občini radi družimo in
veliko ustvarjamo.

Na prireditvi se je letos predstavljalo kar 59 društev, organizacij, šol in
vrtcev iz občine Domžale. Obiskovalci
so lahko videli in slišali, kaj vse lahko
počnejo v naši občini, ob tem pa so se
lahko še zabavali in preizkušali na najrazličnejših stojnicah. Tako so se lahko preizkusili v številnih športih, od
jahanja, plezanja, košarke, ameriškega nogometa, boksanja, teka, smučarskih skokov do šaha, se vključili v številne ustvarjalne in miselne delavnice, odtekli Mavrični tek, se z družino
in prijatelji fotografirali v prazničnem

Foto boxu, spustili balone v zrak in se
posladkali s torticami na palčkah.
Poleg številnih stojnic, na katerih so se predstavila društva, zavodi,
šole in vrtci, so poskrbeli tudi za zabavni glasbeno-plesni program na velikem osrednjem odru v Češminovem
parku. Kotalkarski klub Pirueta Domžale in Pevska šola mag. Alenke Gotar
so ekskluzivno za naš dogodek pripravili pravo glasbeno-plesno poslastico
po vzoru priljubljene Disneyjeve serije
Jaz sem Luna. Program sta povezovala
Pija Štamcar in Aljaž Praznik, osmo-

šolca iz OŠ Venclja Perka, ki sta poskrbela, da so bili obiskovalci podrobno
seznanjeni z nastopajočimi in dogajanjem na prizorišču. Vse zbrane sta
pozdravila tudi župan Toni Dragar in
podžupanja mag. Renata Kosec. Namesto razreza torte, kot je bil običaj v
preteklih letih, smo tokrat ob zvokih
fanfar Godbe Domžale v nebo spustili 66 biorazgradljivih rumenih in modrih balonov.
V imenu Občine Domžale se vsem
sodelujočim v programu, na stojnicah in obiskovalcem zahvaljujemo za
vaš prispevek k prireditvi. Brez vas
ne bi bilo tega dogodka. Ponosni smo
na dejstvo, koliko različnih talentov
in dejavnosti premore naša občina.
Multikulturnošportni smo, kot je dejal nekdo od nastopajočih. Potrjujete
naš slogan: prostor zadovoljnih ljudi.
Foto: Karin Božič

1. V nebo smo spustili 66 biorazgradljivih
rumenih in modrih balonov.
2. Letos smo se sladkali s torticami na
palčkah.
3. Kotalkarsko-pevski spektakel so nam
pripravili KD Pirueta in Pevska šola
mag. Alenke Gotar.
4. Spoznajmo se, praznujmo skupaj je
medgeneracijski dogodek, s katerim
želimo praznik Občine Domžale
praznovati z našimi občankami in
občani.
5. Hvala za vaš obisk, bilo vas je veliko!

1 2
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Špela Trškan,
odgovorna urednica
Z urednico Špelo Trškan se lahko
osebno pogovorite v sredo, 16.
maja 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 15. maja 2018 do 12. ure Tini
Kušar na telefonsko številko
01 722 50 50.
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Slovesno odprtje novih učilnic
in prenovljene kuhinje na OŠ
Preserje pri Radomljah
Osnovno šolo v Preserjah pri Radomljah obiskuje 759
učencev, od tega kar 103 prvošolčki. Po novem bodo
učenke in učenci razporejeni v 35 oddelkov, saj so v
marcu končali s prenovo osnove šole, ki je z nadzidavo
dela jugozahodnega prizidka dobila štiri nove oddelke
ter prenovljeno in razširjeno kuhinjo.
Slovesno odprtje novih prostorov na
Osnovni šoli Preserje pri Radomljah
je potekalo v četrtek, 12. aprila 2018,
na katerem sta župan Toni Dragar in
ravnateljica Ana Nuša Kern simbolično prerezala trak pred novo kuhinjo
in pred učilnicami ter nove prostore
predala svojemu namenu. V kulturnem programu, ki ga je povezoval
Leon Obrulj, so sodelovali učenci OŠ
Preserje pri Radomljah ter posebna gostja, pevka Ina Shai, nekdanja
učenka te šole. Scenarij za proslavo je
napisal Boštjan Domjanič, za sceno je
poskrbela Maja Novak, glasbene točke
pa je pripravila Karmen Logar. Prireditve so se poleg župana udeležili še
podžupanja mag. Renata Kosec, ča-

V Domžalah še uradno zaživel Center ASPI
Center ASPI – Center za mladostnike in odrasle z motnjo avtističnega spektra, na
Stobovski 8 v Domžalah, je prvi center v Sloveniji, kjer je program posvečen izključno
mladostnikom in odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra (SAM).

Župan Toni Dragar in ravnateljica Ana
Nuša Kern po prerezu traku
Nove prostore sta s simboličnim prerezom traku odprla predsednica društva ASPI Borjana Varja Koželj in župan Toni Dragar.

Martina Šraj (Ina Shai), nekdanja učenka v družbi aktualnih učencev

Nova kuhinja je bila predana v uporabo.

stni občan dr. Peter Primožič, svetniki in svetnice, predstavniki krajevnih
skupnosti, predstavniki izvajalcev del
in občinske uprave, učitelji, starši in
učenci šole.
Po besedah ravnateljice Ane Nuše
Kern so takšni dogodki vedno neka
prelomnica v spominu, saj ji je generalka pred odprtjem novih prostorov v
spomin priklicala leto 2002, ko je potekalo prvo odprtje novih prostorov
na tej šoli. Spomnila se je na nekdanjo
učenko pevko Ino Shai in na številne
druge talente, ki so prestopili prag te
šole. Pri tem jim je šola ponudila okoliščine oziroma možnosti, da so lahko
razvili svoje talente. Ob tem je izpostavila tudi to dejstvo, da je standard
slovenskih osnovnih šol zelo visok, s
tem, da je dodala, da si upa trditi, da
je domžalski standard še nekoliko večji od slovenskega. Ob koncu govora
se je zahvalila Občini Domžale in županu Toniju Dragarju, vsem sodelujočim pri projektu, projektantom, nadzoru, občinski upravi ter vsem zaposlenim in učencem šole za potrpežljivost v času del.

Župan Toni Dragar je povedal, da
je OŠ Preserje pri Radomljah ena redkih šol, ki ima kar 103 prvošolčke, skupaj pa šolo v 35. oddelkih obiskuje 795
učencev. Po njegovih besedah je OŠ
Preserje pri Radomljah ena boljših
šol in naj tako tudi ostane. Za izvedbo
projekta se je zahvalil sodelavcem na
Občini Domžale ter svetnicam in svetnikom, ki so poskrbeli, da so v proračunu občine zagotovili sredstva za to
investicijo.
Izvajalec projekta je bil ljubljanski
VG5, d. o. o., nadzor je izvajal Domplan, d. o. o., iz Kranja, projekte pa
je izdelalo podjetje Arhitektura Sonja
Oblak Burnik, s. p,. iz Ljubljane. Vrednost celotne investicije (nadzidava
dela jugozahodnega prizidka s štirimi
novimi oddelki in prenova ter razširitev kuhinje) je znašala 1.008.466,13
evra z DDV. Nove učilnice je opremilo
podjetje Učilna, d. o. o., iz Doba v pogodbeni vrednosti 57.957,41 evra. Gradnja je potekala od 15. junija 2017, zaključila se je v začetku marca 2018.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Program v zametkih poteka že od januarja letos, uradno odprtje pa je potekalo v petek, 20. aprila 2018. Za osebe
s SAM ter njihove starše in strokovne
delavce je odprtje Centra izjemen dosežek, ki bo pomembno vplival na zagotavljanje boljše prihodnosti oseb s SAM
in njihovega vključevanja v družbo.
Osebe z motnjo avtističnega spektra imajo težave pri vključevanju v
družbo in sodelovanju z ljudmi ter
prilagajanju spremembam v okolici. S pomočjo Slovenske Karitas, župnije Domžale in donacij je društvo
ASPI dobilo v brezplačen najem hišo
na Stobovski 8 v Domžalah, kjer je potekalo slovesno odprtje Centra ASPI.
Odprtja so se udeležili župan Občine Domžale Toni Dragar, podžupanja mag. Renata Kosec, predstavnici
ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Marjeta
Ferlan Istinič in Tanja Gašperšič, generalni tajnik Slovenske Karitas Cveto
Uršič in domžalski župnik mag. Klemen Svetelj. Center ASPI in vse zbrane je blagoslovil ljubljanski nadškof
in metropolit msgr. Stanislav Zore.
Društvo ASPI je oralo ledino:
Društvo ASPI združuje mladostnike
in odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom ter njihove starše in prijatelje. Ustanovljeno je bilo v začetku leta
2010 in prvo, ki se je začelo ukvarjati
s problemi odraslih na področju avtizma. V zadnjem letu v programe poleg
odraslih vključujejo tudi mladostni-

ke, saj ugotavljajo, da po izstopu iz
šolskega sistema ostanejo prepuščeni sami sebi. Društvo ASPI vodi Borjana Varja Koželj, ki je tudi sama mati
odraslega sina z Aspergerjevim sindromom. Borjana Koželj je bila tudi
prva predsednica Zveze NVO za avtizem Slovenije, ki danes združuje že 10
društev in združenj iz vse Slovenije.
Na odprtju Centra ASPI je zbrane med
drugimi nagovorila aktualna predsednica zveze Sandra Bohinec Gorjak,
prireditev pa so popestrili mladi glasbeni talenti iz Glasbenega centra DO
RE MI z Bleda.
Center povezuje 50 staršev ter 30
odraslih in mladih s SAM: Obnovitvena dela na Stobovski 8 so potekala od leta 2016. Hišo so uredili s pomočjo donacij in prostovoljnim delom,
urejali pa v sklopu družabno-delovnih akcij, ki zagotavljajo povezanost
med družinami in osebami s SAM. Program, ki se že odvija v Centru ASPI, sofinancira ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
Center povezuje 50 staršev ter 30 odraslih in mladostnikov s SAM. Skupino
za odrasle vodi strokovna vodja Centra ASPI, psihologinja Nevenka Nakrst iz Združenja Aleana, skupino za
mladostnike pa specialistka za pomoč
z umetnostjo Vesna Mlakar iz društva
SNOP. Mladi in odrasli se radi udeležijo tudi različnih ustvarjalnih delavnic in družabnih srečanj, redni gostje
v centru pa so tudi njihovi starši.

In kakšni so njihovi načrti za prihodnost? V primeru zadostne finančne podpore bodo v Centru ASPI poleg
obstoječega programa zagotovili tudi
bivanje dvema ali trem osebam s SAM.
V. M.
Foto: Miha Ulčar

VABILO
Izpostava URSZR Ljubljana, Občina Domžale in RKS Območno
združenje Domžale organizirajo XXIII. regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve pomoči, ki bo v soboto, 26. maja
2018, na območju občine Domžal, z začetkom ob 8.15 v Češminovem parku v Domžalah.
Ekipe prve pomoči bodo svoje
znanje pokazale pri reševanju
in oskrbi realistično prikazanih
poškodb ponesrečencev v različnih situacijah. Pričakujemo
približno 16 ekip prve pomoči iz
ljubljanske regije, ki izpolnjujejo
pogoje za sodelovanje. Prvouvrščena ekipa na regijskem preverjanju bo sodelovala jeseni na državnem preverjanju predvidoma
v Postojni. Spored delovnih točk
bo objavljen na spletni strani
www.visitdomzale/dogodki.
Vljudno vabljeni!
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Pomladne investicije
Tretja etapa prenove Bukovčeve ulice na Viru, zaključek rekonstrukcije ceste skozi Turnše in nov most čez Mlinščico
na Podrečju

Na mladih občina
stoji
Mladi so naš navdih, naš ponos
in naša moč. Od njih se je vredno učiti in jih upoštevati. Imajo tisto brezskrbno, odločno in
zanesenjaško energijo, s katero
lahko premikajo gore in spremenijo svet na bolje. Čeprav so
stalno med nami in da imajo
jasno izoblikovana mnenja o
pomembnih tematikah, jih vendarle ne upoštevamo dovolj, da
bi bil njihov glas slišan in zapisan. Mladost in izkušenost ne
gresta z roko v roki, pa vendarle
je sinergija obeh stanj prinesla
nekaj obetavnega in dovolj
pomembnega, da si zasluži o
tem spregovoriti naglas.
Občinski svet Občine
Domžale je na zadnji seji
sprejel Strategijo za mlade v
občini Domžale, 2018–2023,
pomemben dokument, ki bo v
naslednjih letih strukturirano
vsebinsko in finančno začrtal
delovanje Občine Domžale na
področju mladine. S pomočjo obširne ankete z glavnim
vprašanjem »Kaj mladi,
potrebujejo, pogrešajo in iščejo
v Domžalah?« in poglobljenih
intervjujev, h kateri je pristopila Komisija za mladinska
vprašanja v sodelovanju s
Centrom za mlade in Inštitutom
za mladinsko politiko, je bil
slišan in zapisan glas mladih,
ki so pomemben del prebivalstva v lokalni skupnosti. Kot je
dejala podžupanja in predsednica Komisije za mladinska
vprašanja mag. Renata Kosec
na predstavitvi strategije, so
njeni temeljni cilji strateško
začrtati delovanje Občine
Domžale na področju mladine,
okrepiti mladinsko organiziranje in participacijo mladih
v občini ter določiti vsebino in
obseg ukrepov Občine Domžale
na posameznih področjih, ki
vplivajo na življenje in razvoj
mladih v občini ter opredeliti
kazalnike. V tem mandatu so
bili narejeni že veliki koraki na
področju mladih, s prejeto strategijo pa se bo program uresničeval še z večjim veseljem.
Kot eden izmed ukrepov
strategije je tudi popestritev
dogajanja za mlade. V Domžalah se bo na dan mladosti
zgodil pravi praznik za mlade,
ki sovpada z 20-letnico delovanja javnega zavoda Center za
mlade in praznovanjem prvega
leta TIC Domžale. Dogodek, na
katerem bodo dobili priložnost
glasbene predstavitve mladi
garažni bendi, bo povezoval Trkaj, ki je tudi slovenski kulturni
ambasador. Slogan dogodka
je ‘mladi za mlade’. Dan za
mlade, oblečen tudi v dobrodelno noto, bo namenjen tudi
predstavitvi sveže Strategija za
mlade v občini Domžale.
Lepo vabljeni vsi mladi in
mladi po srcu 25. maja 2018
v Češminov park, kjer se bo
zagotovo dogajalo.
Toni Dragar, župan

Asfaltiranje ceste skozi naselje Turnše (foto: Janez Bizjak)

Na Viru začenjamo s tretjo etapo
prenove Bukovčeve ulice. V sklopu
investicije bo obnovljen cevovod po
glavni cesti, obnovljeni bodo hišni
priključki, v zaključku pa bomo v
enakem obsegu kot v prejšnjih dveh
etapah rekonstruirali cesto. Območje
obdelave sega do vključno s križiščem
Papirniške ceste. Polovična in deloma
popolna zapora bo vzpostavljena do
17. julija 2018 od 7. do 17. ure. V času
izvajanja del bo omogočen dostop stanovalcem do njihovih domov in omogočen dostop v primeru intervencije.
Zaradi rekonstrukcije ceste je izvedena popolna zapora občinske javne

ceste AC–grad Krumperk. Zaključek
del je predviden 21. maja. V naselju
Krtina, skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo, izvajamo rekonstrukcijo
križišča. Promet je urejen s polovično
zaporo in poteka pod začasnimi semaforji. Zaključujemo rekonstrukcijo ceste skozi Turnše. Lokalna cesta skozi
to naselje je izvedena za dvosmerni
promet, vozišče se je večinoma razširilo na vozni pas širine 5 m, hodnik za
pešce in utrjeno bankino. V strnjenem
delu naselja je hitrost omejena na 40
km/h. Hodnik za pešce je izveden na
celotni trasi rekonstruirane ceste. Za
umirjanje prometa so skozi naselje

Nov most čez Mlinščico na Podrečju (foto: Vido Repanšek)

Turnše nameščene hitrostne ovire
oziroma dvignjena križišča. Cesta je
opremljena z javno razsvetljavo, odvodnjavanje ceste je izvedeno v meteorno kanalizacijo in ponikovalnice.
V sklopu rekonstrukcije ceste smo
izvedli tudi rekonstrukcijo vodovoda z okoli 50 hišnimi priključki. Prav
tako smo izvedli prenovo električnega
omrežja in javne razsvetljave ter mostička čez Hujski potok. Dolžina trase
prenovljenega odseka je okoli 870 m.
Skupna vrednost investicije znaša
okoli 500.000 evrov.
Podrečje je dobilo nov most čez
Mlinščico. Dela je izvajalo podjetje

Map-Trade, d. o. o. Investicijska dela
so obsegala rušitev starega in gradnjo
novega mostu ter navezavo na lokalno cesto. Gradnja mostu ni bila enostavna, saj je bilo treba na novo zgraditi plinovodne, vodovodne, elektro
in telekomunikacijske povezave, ki so
prej potekale pod obstoječim mostom.
Most je ograjen z novo ograjo in urejen
z novo dovozno cesto s pločnikom, ki
bo pešcem omogočal varno pot preko
vodotoka. Mlinščico na eni strani obdaja nova kamnita brežina, na drugi
strani betonska. Vrednost del je znašala približno 210.000 evrov.
Občina Domžale, Urad župana

Nove šivilje slamnikov in prvi slamnikarski vodniki
V Slamnikarskem muzeju Domžale smo v sredo, 11. aprila, s krajšo slovesnostjo zaključili kar dve izobraževanji v
organizaciji Kulturnega dom Franca Bernika Domžale: tečaj za šivanje slamnikov in prvi tečaj za slamnikarske
vodnike, ki je potekal v sodelovanju s Turistično informativnim centrom Domžale (TIC).

Na dogodku, ki sta se ga udeležila tudi
župan Občine Domžale Toni Dragar in
podžupanja mag. Renata Kosec, je prisotne uvodoma pozdravila direktorica
KD Franca Bernika Domžale Cveta Zalokar. Na kratko je predstavila potek
tečaja, ki ga je organiziral kulturni
dom v sodelovanju in tudi sofinanciranju Občine Domžale. Nagrade in
priznanja za uspešno opravljen tečaj
šivanja slamnikov, ki sta jih podelila
Joži Košak in župan Toni Dragar, so
prejele kandidatke: Ana Cajhen, Lidija Marinič, Mateja Penca, Simona

Werber Kostrevc, Tatjana Zupan, Miša
Habot, Martina Grašič in Barbara Orehek Girandon. Ob koncu podelitve so
se udeleženci tega tečaja za ves trud,
ki ga je vlagala v učenje šivilj, zahvalili mentorici Joži Košak.
V nadaljevanju sta nekaj besed o
poteku trimesečnega izobraževanja
za slamnikarske vodnike spregovorili Mira Bečan, vodja TIC Domžale, in
mentorica Maja Čampelj. Novi vodniki
z licenco so postali: Tatjana M. Zupan,
Ana Vrtovec Beno, Neža Mežan, Danica Vidmar, Žiga Križnik, Ana Cajhen,

Tatjana Drovenik Čalič, Andreja Čokl,
Ivana Kos, Irena Grmek in Lučka Berlot. Izkaznice z licenco in diplome sta
podelila župan Toni Dragar in direktorica KD Franca Bernika Cveta Zalokar.
Vsem tečajnicam in tečajnikom iskrene čestitke za pridobljena nova
znanja.
Iskrena zahvala tudi vsem, ki so
svoje znanje delili na več kot dvajsetih vsebinsko bogatih predavanjih in
na terenskem delu izobraževanj: Katarini Rus Krušelj, Romanu Kosu, Igorju Kuzmiču, Matjažu Brojanu, Saši Ro-

škar, Joži Košak, Milki Breznik iz Slamnikarskega muzeja, PRC Krumperk,
Alešu Stražarju, ki nas je popeljal po
Železni jami, župniku Juretu Ferležu,
ki nam je predstavil bogato vsebino
cerkve sv. Lenarta na Krtini, Biomlinu Stražar za kratko predstavitev in
odlične medenjake, Kulturnemu društvu Miran Jarc in Poletnemu gledališču Studenec, Gostilni Soklič za pogostitev ter Maji Čampelj in Dominiki
Koritnik Trepel iz G-Guides.
Kulturni dom Franca Bernika
Domžale in TIC Domžale

Skupaj smo očistili Domžale
Na lepo pomladno soboto, 7. aprila 2018, je potekala prostovoljska okoljska čistilna akcija Očistimo Domžale 2018.
Prostovoljci so čistili ceste, ulice, sprehajalne poti, parke, divja odlagališča,
brežine rek in potokov v občini Domžale. Čistilne akcije se je udeležilo 1525
občank in občanov, ki so v zavedanju,
da so storili nekaj dobrega za svojo okolico, v kateri živijo, preživeli res krasen
pomladni dan. V čistilno akcijo so se
aktivno vključile krajevne skupnosti in
nekatera društva, ki so določila zbirna
mesta za začetek akcije v svojih krajih, poskrbele, da so udeleženci dobili
osnovne pripomočke in oblikovali delovne skupine. Na koncu akcije je bil
vsak prostovoljec deležen malice.
Javno komunalno podjetje Prodnik
je v sodelovanju z Občino Domžale priskrbelo vrečke za smeti, rokavice in zabojnike. Prav tako so po akciji poskrbe-

li za odvoz in reciklažo zbranih odpadkov. Skupaj smo ponovno dokazali, da
nam je mar za naše okolje in delili pomembno sporočilo o pomenu ohranjanja čistega okolja. S tovrstnimi čistilnimi akcijami prispevamo le delček k čistejšemu okolju, zato naša skrb za okolje ne sme biti omejena zgolj na en dan
v letu. Za čisto okolje bi si morali prizadevati prav vsak dan. Lahko bi rekli,
da smo združili prijetno s koristnim,
saj smo naredili koristno delo, kar pa
je še najpomembneje, skupaj smo preživeli res lep dan. Hvala za vaš trud in
pomoč, ki ste jo pokazali z odzivom na
povabilo k sodelovanju v čistilni akciji
Očistimo Domžale 2018.
Čistilna akcija v Krajevni skupnosti Dob

Občina Domžale, Urad župana
Foto: KS Dob
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Na 27. seji Občinskega sveta Občine
Domžale sprejet pomemben dokument
– Strategija za mlade v občini Domžale
V četrtek, 19. aprila 2018, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala
27. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.
Po ugotovljeni navzočnosti so člani
Občinskega sveta sprejeli zapisnik 26.
seje z dne 16. marca 2018 in naslednji
dnevni red:
1. Volitve in imenovanja
–Imenovanje
–
novega člana Odbora za stanovanjsko politiko in
splošne zadeve
–Imenovanje
–
novega člana Odbora za gospodarstvo
2. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani
postopek
3. Obravnava in sprejem Strategije za
mlade v občini Domžale
4. Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitve statusa javnega dobra
5. Vprašanja, pobude in predlogi
1. Volitve in imenovanja
Občinski svet Občine Domžale je za
novo članico Odbora za stanovanjsko
politiko in splošne zadeve imenoval
Sonjo Orešek.
Občinski svet Občine Domžale je za
novega člana Odbora za gospodarstvo
imenoval Joška Korošca.
2. Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Domžale za leto
2017.
3. Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Strategijo za mlade v Občini
Domžale, 2018–2023.
4. Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri zemljiščih:

Domžale so zasvetile v modrem
OZN je pred desetimi leti razglasil 2. april za Svetovni
dan zavedanja avtizma.
Namenjen je spodbujanju ozaveščanja avtizma, ozaveščanju celotne družbe o ustvarjanju primernih
pogojev za učenje, življenje, skrb in
delo oseb z avtizmom. Mednarodna
pobuda Light It Up Blue – Zasveti
v modrem, ki nagovarja javnost, da
na Svetovni dan zavedanja avtizma z
modro svetlobo osvetli pomembnejše, prepoznavne objekte v lokalnem
okolju, prav tako spodbuja boljše poznavanje avtizma in Aspergerjevega
sindroma ter opozarja na pomen zgodnjega odkrivanja in ustrezne obravnave oseb z avtizmom.
Občina Domžale se je odzvala na
pobudo Zveze NVO za avtizem Slovenije in pobudo Strokovnega združenja
za celostno psihosocialno pomoč Aleana in je v ponedeljek, 2. aprila, z modro svetlobo osvetlila občinsko stavbo
v znamenje spodbujanja zavedanja o
avtizmu ter ozaveščanju družbe o razumevanju oseb z avtizmom. V Sloveniji Zasveti v modrem postaja že tradi-

dro odenejo Empire State Building v
New Yorku, Willis Tower v Chicagu,
CN Tower v Torontu, Kingdom Tower
v Savdski Arabiji, Sydneyska opera v
Avstraliji, Niagarski slapovi v Kanadi
in mnogi drugi.
Kot poudarjajo v Strokovnem združenju za celostno psihosocialno pomoč Aleana, ki že tri leta deluje v
Domžalah, motnja avtističnega spektra prizadene že več kot en odstotek
ljudi. V zadnjem času v slovenskem
prostoru na srečo lahko opazimo precej proaktivnega delovanja na področju pomoči otrokom z avtizmom in njihovim staršem. Na žalost pa tovrstne
pomoči ni za odrasle osebe, zlasti za
posameznike z visokofunkcionalnim
avtizmom ali Aspergerjevim sindromom. Prav zato je širjenje zavedanja
o tej problematiki, izrednega pomena.
Strokovno združenje Aleana je v sodelovanju z Društvom ASPI v petek, 20.
aprila 2018 v občini Domžale tudi
uradno odprla vrata prvega dnev-

cionalni dogodek, saj se pozivu vsako
leto odzove vedno več občin. Slovenija se enakopravno pridružuje gradnji
zavedanja pravic oseb z avtizmom za
dostojno življenje in enake možnosti za sobivanje v družbi, kot to počno tudi drugod po svetu, ko se v mo-

nega centra za pomoč mladostnikom in odraslim z avtizmom. To bo
zagotovo eden prvih korakov, s katerim bomo občino Domžale razvijali v
avtizmu prijazno občino.

Strategijo za mlade je Občinskemu svetu predstavila podžupanja mag. Renata Kosec, ki
je bila v tem mandatu zadolžena za mladinsko tematiko.
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5. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Robert Hrovat (SDS),
mag. Tomaž Deželak (SDS), in Gašper
Kopitar (LTD).
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

Odprtje osrednje občinske fotografske razstave
Ob občinskem prazniku smo v sredo, 11. aprila, ob praznovanju občinskega praznika
v Knjižnici Domžale odprli fotografsko razstavo z naslovom Dogodki v občini Domžale.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Počastitev svetovnega dneva
čebel
Odprtje domžalske čebelarske poti in srečanje s čebelarji
na tržnem prostoru

Fotografije, ki jih je v objektiv ujel
Domžalčan Andraž Gregorič, so tudi
del občinskega koledarja za leto 2018
ter prikazujejo pestrost in množičnost, obenem pa so odraz življenja v
našem prostoru zadovoljnih ljudi.
Razstava fotografij Občine Domžale
prikazuje le nekaj od številnih dogodkov v naši občini. Kljub nazivu ‘spalno naselje’ dogodki dokazujejo ravno
obratno. Občina Domžale je zelo aktivna pri organizaciji dogodkov, še posebej zadnje leto, ko se je ustanovil nov
Turistično-informacijski center Domžale, s katerim smo pridobili še enega ključnega organizatorja prireditev
in druženj. Dogodke pa ne organizira
samo Občina Domžale, temveč se jih
lotijo tudi naši javni zavodi in številna
športna, kulturna in druga društva, ki
delujejo v našem prostoru.
Vse prisotne je na dogodku najprej
pozdravila direktorica Knjižnice Domžale Barbara Zupanc Oberwalder, ki
je povedala, da je knjižnica prostor, ki
poskuša presegati razlike, njihovo poslanstvo pa je bogatiti življenje obča-

nov. Kljub digitalni dobi v knjižnico še
vedno množično zahajajo občani, kjer
prelistavajo knjige, si jih izposojajo,
obiskujejo dogodke, razstave, se izobražujejo: »Vsak dan domžalsko knjižnico obišče prek tisoč obiskovalcev, ki
si v tej ustanovi poskuša obogatiti svoje informacijske, izobraževalne, kulturne in socialne potrebe. Knjižnica je zagotovo eno izmed ogledal domžalske
občine, in prav je, da se ob prazniku
na ogled postavi občina sama. Razstava fotografij, ki jih je v svoj objektiv ujel
Andraž Gregorič, priča o številnih dogodkih v Domžalah, ki ni spalno mesto.
To je mesto, ki bogati, ki je raznoliko,
ki skrbi za pestrost naših življenj. Prepričana sem, da bomo s skupnimi močmi to pestrost gradili še naprej. Čestitke avtorju in vse najboljše slavljenki.«
Avtor fotografij Andraž Gregorič
se je zahvalil Občini Domžale in Toniju Dragarju za zaupanje in organizacijo
projekta. Povedal je, da so rdeča nit razstave izbrane fotografije najzanimivejših dogodkov iz leta 2017, ki so bili izvedeni v občini Domžale. Na fotografijah

je poskušaj zajeti raznolikost in pestrost
dogodkov, pri tem se je igral z zanimivimi kompozicijami in barvami, kar bi
bil izziv za vsakega fotografa. Ob tej priložnosti se je zahvalil tudi Urški Grošelj, ki je oblikovala naslovnico za koledar ter obema glasbenikoma za čudovit glasbeni nastop na odprtju razstave.
Župan Toni Dragar je povedal,
da so pred leti želeli, da bi tudi Občina Domžale imela svoj koledar s svojimi dogodki. Pri tem se mu zdi prav,
da za ustvarjanje koledarja dobijo priložnost domači fotografi, kot je šolani
fotograf Andraž Gregorič, ki vedno poskrbi za umetniške fotografije.
V glasbenem programu sta nastopila Simon Klavžar na tolkalih (marimba) in Oskar Laznik na saksofonu,
ki sta poskrbela za čudovite zvoke, ki
bi jih lahko enačili z razstavljenimi fotografijami.
Fotografska razstava Dogodki v občini Domžale bo na ogled v Knjižnici
Domžale do 28. aprila.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Klemen Jeke

Čebelarstvo v naših krajih ima dolgo
tradicijo. Ker se zavedamo pomena
čebel za življenje človeka, smo Občina Domžale, Čebelarsko društvo
Dob - Krtina in Čebelarsko društvo
Domžale v lanskem letu zasnovali
novo poučno pot, ki bo povezala čebelnjaka obeh društev: Apiterapevtski učni čebelnjak pri Centralni čistilni napravi Domžale - Kamnik, ki
je trenutno še v fazi izgradnje, in učni
čebelnjak v parku pod Močilnikom.
Pot je dolga skoraj 5 kilometrov ter poteka po prijetni kolesarski in pešpoti,
delno ob Kamniški Bistrici – zeleni osi
regije, delno pa ob Rači, levem pritoku Kamniške Bistrice. Obiskovalci
vseh starosti boste na učni poti na nevsiljiv način ob gibanju in druženju na
svežem zraku odkrivali čebelarjenje in
njegovo zgodovino, življenje čebel in
njihov pomen za zdravje človeka in
ohranjanje biotske pestrosti, opazovali naravni habitat več živalskih in
rastlinskih vrst ali pa celo opazovali
čebelarje pri njihovem delu. Na čebelarsko učno pot lahko vstopite na katerikoli od šestih informativnih točk:
Učni čebelnjak v parku pod Močilnikom, ob reki Rači, pri plezalni
steni Knezove skale, pri brvi pod
Šumberkom, pri piknik prostoru

Pri vagonu ali pri apiterapevtskem
čebelnjaku pri Centralni čistilni napravi Domžale - Kamnik
Vabimo vas tudi na slovesno odprtje učne poti, ki bo v petek, 18.
maja 2018, ob 17. uri pri učnem čebelnjaku v parku pod Močilnikom.
Krajša slovesnosti bosta sledila voden
ogled dela čebelarske poti in manjša
pogostitev.
Naslednji dan, v soboto, 19. maja
si bodo obiskovalci tržnega prostora
v Domžalah med 9. in 14. uro lahko
ogledali bogato predstavitev čebeljih
pridelkov in medenih dobrot. Prireditev bo popestril tudi kratek kulturni program. Sodelovalo bo več čebelarskih društev iz Domžal in okolice.
ČD Dob - Krtina, ČD Domžale,
Občina Domžale
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Slavnostna seja Občine Domžale in
podelitev občinskih priznanj
Slavnostna seja Občine Domžale vsako leto poteka v aprilu, ko praznujemo 19. april, dan, ko je Občina Domžale leta 1952
postala mestna občina. Tradicionalno na tej seji podelimo nagrade tistim posameznikom in društvom, ki so v preteklosti
osvojili pomembne zmage, uveljavili različne pozitivne spremembe ter na različne načine pomagali pri razvoju naše občine
in prepoznavnosti.

N

a letošnji slavnostni seji
smo podelili nagrade: zlato
plaketo je prejel Ivan Hafner, srebrno plaketo Kulturno društvo Jože Gostič Homec in
kolesar Andrej Hauptman, bronasto
plaketo Sebastian Bertoncelj in Maja
Klinar Bertoncelj, Igor Lipovšek in Jožef Ručigaj. Nagrado Občine Domžale
pa so prejeli Janez Mlakar, Marija Radkovič, Luka Trtnik in narodno-zabavni
ansambel Gamsi.
Proslavo organizira Občina Domžale, kulturni program pa je pripravil
JSKD OI Domžale pod vodstvom Mateja Primožiča. Dogodek je bil množično
obiskan in dvorana je bila polna do
zadnjega kotička. Med častitljivimi gosti sta bila poleg župana Tonija Dragarja in podžupanje mag. Renata
Kosec tudi častna občana dr. Miroslav
Stiplovšek in Peter Primožič, poslanec v Državnem zboru Kamal Izidor
Shaker, občinske svetnice in svetniki,
predsedniki KS, direktorji javnih zavodov in nagrajenci prejšnjih let. Letošnji
koncept proslave je bil unikaten, in
upamo, da bo postal tradicionalen – na
dogodku so namreč nastopili tudi lanski nagrajenci, družina Kozjek (starša
Ksenija in Janez ter otroci – Katarina,
Kristina, Mihael, Dominik, Anže, Martin in Blaž). Sicer pa je bila letošnja
osrednja nit kulturna dediščina, saj
leto 2018 obeležujemo kot leto kulturne
dediščine. Pred začetkom proslave je za
projekcijo poskrbel TIC Domžale, ki je
priskrbel fotografije premičnih in nepremičnih objektov kulturne dediščine
v naši občini. Naslov prireditve je bil
Pesem je most do srca, poleg omenjenih so tako nastopali še otroška folklorna skupina Kulturnega društva Domžale in ženski pevski zbor Moj spev. Dogodek je povezovala Tajda Lekše.
Slavnostni govornik seje, na kateri
vsako leto podelimo občinska priznanja, je bil župan Občine Domžale
Toni Dragar, ki je svoj govor začel z
besedami: »Navdih današnjega govora
so naši nagrajenci. Ne moremo mimo
dejstva, da so to izjemni posamezniki, ki
so v nekem življenjskem obdobju odkrili
svoj talent. Nekateri svojo nadarjenost
pokažejo zgodaj, drugi jo skrivajo v sebi
in se razcveti šele pozneje.« Izpostavil je
pomen okolja pri spodbujanju talentov
in uresničevanju svojih želja ter sanj:
»Občini Domžale so izobraževanje, skrb
za nadarjene in dobri pogoji za učenje
zelo pomembni. Zavedamo se, da na
mladih svet stoji, da jim je treba ponuditi najboljše možnosti za odskočno desko
na njihovi poklicni poti in predvsem, da
razvijajo talente. Ob nedavnem odprtju
povečane Osnovne šole Preserje pri Radomljah smo se zavedali, da je standard
slovenskih osnovnih šol zelo visok, upam
si celo trditi, da je domžalski standard
še višji od slovenskega. In ta standard
je treba negovati, ne zaspati na minulih
povečavah in odprtjih.«
Plakete in nagrade sta podelila župan Toni Dragar ter predsednik odbora
za občinska priznanja, proslave in prireditve Jože Korošec.

Zlata plaketa – IVAN HAFNER

Ivan Hafner, ljubiteljski kulturni delavec, je več kot 65 let preživel na odrskih deskah številnih kulturnih domov
domžalsko-kamniškega območja in
tudi širše. Kulturi je namenjal veliko
prostega časa in z izkušnjami vedno
pomagal drugim.
Že pri sedmih letih je na Pšati
igral v domačem kulturnem društvu

Nagrajenci Občine Domžale za leto 2017

Otona Zupančiča. V času zaposlitve
v Stolu Kamnik je bil režiser številnih predstav in v večini odigral tudi
glavno vlogo. Dvajset let je deloval v
Kulturnem društvu Svoboda Mengeš.
V Foto, kino in video klubu Mavrica
je vodil dramsko sekcijo in igral v številnih nagrajenih filmih. Aktivno je
sodeloval tudi s kulturnimi društvi v
Tunjicah, na Viru, v Lukovici in več
kot desetletje v Kulturnem društvu
Miran Jarc Škocjan. Najdlje je aktiven
v Kulturnemu društvu Domžale, kjer
ga v različnih vlogah srečujemo že
več kot tri desetletja. Posebej je odmevala vloga Napoleona v nagrajeni
predstavi društva Pomladni kabaret.
Skoraj nepogrešljiv je bil kot recitator
na mnogih proslavah, znan pa je tudi
po likih župnika, Abrahama, Janeza
Trdine, grofa Menga, Rudolfa Maistra
do Krjavlja s kozo Dimko. S temi liki
je razveseljeval številne generacije.
Nastopil je v skoraj 600 predstavah.
Piše tudi pesmi.
Bil je organizator prvega srečanja
harmonikarjev na Veliki planini in
prve Polke pred kosilom Pri Jurju v Preserjah. Petinpetdeset let razveseljuje
otroke kot dedek Mraz, v zadnjih letih
pa tudi kot Božiček. Aktiven je bil tudi
v svetu JSKD območne izpostave Domžale in dolga leta aktiven član predsedstva Kulturnega društva Domžale.
Ivan Hafner je bil predsednik ženskega nogometnega kluba. Za svoje obsežno in predano igralsko delo je prejel
številna priznanja.

Srebrna plaketa – KULTURNO
DRUŠTVO JOŽE GOSTIČ HOMEC

Kulturno društvo Jože Gostič Homec v
letošnjem letu praznuje 25 let delovanja, s katerim je obogatilo družabno
življenje kraja ter s svojo dejavnostjo
(igre, predavanja, razstave, tematski večeri, publikacije…), predvsem pa z mednarodnim festivalom Gostičevi dnevi
bogato zaznamovalo kulturno podobo
bližnje in širše okolice. Društvo ohranja
kulturno tradicijo kraja, zgledno sodeluje z ostalimi društvi in organizacijami
– tako v domačem kraju, na območju
občine Domžale, v širšem slovenskem
prostoru, tudi s SNG Opero in baletom

Ljubljana, Opero HNK Zagreb ter društvom Slovenski dom iz Zagreba.
Najodmevnejša prireditev so Gostičevi dnevi v spomin na svetovno znanega opernega pevca Jožeta Gostiča, o
katerem so izdali tudi monografijo in
zgoščenke. Znani so tudi po gledaliških
igrah in komedijah, od leta 1991 vsako
leto pripravijo slovesnost na predvečer
dneva državnosti ob lipi samostojnosti
na Homcu, miklavževanje, prireditev
ob materinskem dnevu in alpinistični
večer. Od leta 1995 izdajajo glasilo Vaščan, zdaj glasilo KS. KD Jože Gostič
Homec je izdalo veliko publikacij, razglednico, ponatis knjige Antona Merkuna, knjigo Naš kraj v času, ki je minil
Preserje pri Radomljah avtorja Marijana
Slevca. Društvo je poznano tudi po razstavah iz zgodovine krajev, na območju
katerih delujejo.

Srebrna plaketa – ANDREJ
HAUPTMAN

Domžalčan Andrej Hauptman je še vedno najboljši slovenski kolesar vseh
časov. Bronasta medalja s svetovnega
prvenstva v cestni dirki (Lizbona, 2001),
četrto mesto s svetovnega prvenstva
(Zolder, 2002) in peto mesto na olimpijskih igrah (Atene, 2004), (za Slovenijo
je nastopil tudi na poletnih olimpijskih
igrah v Sydneyu leta 2000), so rezultati,
ki ga še vedno uvrščajo med najvidnejše kolesarje v slovenski zgodovini. Leta
2001 je bil izbran tudi za Športnika leta
Slovenije in prejel Bloudkovo nagrado
za izjemni tekmovalni dosežek.
Januarja 2017 je bil izvoljen za selektorja slovenske kolesarske reprezentance elite in že prvo leto s slovensko
kolesarsko reprezentanco dosegel dva
vrhunska rezultata. Primož Roglič je na
svetovnem prvenstvu (Bergen, Norveška) v vožnji na čas osvojil srebrno medaljo, Luka Mezgec pa je na evropskem
prvenstvu na cestni dirki (Herning,
Danska) v šprintu prikolesaril do petega mesta.
Sodeluje tudi na področju športa v
občini Domžale, ki je pred leti pripravljala kolesarsko tekmovanje z njegovim imenom.
Za izjemne kolesarske dosežke, s katerimi je promoviral tudi Občino Dom-

žale, ter trenerske dosežke v minulem
letu ga predlagam za prejemnika srebrne plakete Občine Domžale.

Bronasta plaketa – SEBASTIAN
BERTONCELJ IN MAJA KLINAR
BERTONCELJ

Maja Klinar Bertoncelj je diplomirana
glasbenica pianistka, korepetitorka na
Akademiji za glasbo, strokovna svetnica. Sebastian Bertoncelj je diplomiran
glasbenik violončelist, podiplomski
študent Akademije za glasbo.
Glasba je način življenja, najprej
njihovega – skupaj s priznanim pianistom in pedagogom Acijem Bertoncljem, nato njunega. Dva pianista v
hiši. Bila bi gneča za klavirjem. Odlične glasbene urice pri prof. Zdenki Kristl so bile začetek igranja violončela.
In dolgoletna skupna muziciranja
matere in sina. V zadnjem razredu
osnovne šole je srečal prof. Miloša
Mlejnika. Odločitev o poklicni poti je
padla. Skupna jima ni le pripadnost
glasbi, pač pa tudi veselje do smučanja. Sebastian veliko študira doma in
v tujini, vzdržuje stike z učiteljema,
solo čelistoma dunajske in berlinske
filharmonije. Za njim je tisoče prevoženih kilometrov z varno spravljenim
violončelom.
Poleg številnih prvih nagrad na domačih in mednarodnih tekmovanjih je
prejemnik Prešernove nagrade Akademije za glasbo in Yamahinega glasbenega sklada.
Letošnje leto je začel kot solist na
novoletnem koncertu filharmonikov v
Cankarjevem domu v Ljubljani.

Bronasta plaketa – IGOR
LIPOVŠEK

Po vstopu v Foto, kino in video klub
Mavrica je bil Igor Lipovšek pobudnik in organizator dramske sekcije,
ki je 1982 zelo uspešno predstavila
domžalsko kulturo na območnem
srečanju kulturne akcije Naša beseda
v Tržiču z recitalom Pesem o zemlji
po motivih zbirke pesmi pesnika Toneta Kuntnerja. Leta 1974 je filmska
sekcija kluba Mavrica osvojila 1.
nagrado na ‘zveznem’ (jugoslovanskem) festivalu amaterskega filma v

Novem Sadu za film Diptih. Igor Lipovšek je bil soavtor in glavni igralec v
omenjenem filmu.
Igor Lipovšek je med ljubiteljskimi
filmskimi ustvarjalci v Sloveniji znan
po številnih dokumentarnih in igranih
filmih, ki so klubu Mavrica prinašali
nagrade in priznanja.
Na številnih prireditvah (klubskih
in medklubskih foto razstavah ter filmskih prireditvah) je Igor Lipovšek nepogrešljiv napovedovalec in povezovalec programa. Rad pomaga in sodeluje
tudi z drugimi kulturnimi društvi (Moški pevski zbor Radomlje, itd.), je pa
tudi dopisnik glasila Slamnik. V klubu
zelo cenimo vrline Igorja Lipovška, ki
so: prizadevnost, zanesljivost, točnost,
zvestoba, delavnost in skromnost.

Bronasta plaketa – JOŽEF
RUČIGAJ

Jožef Ručigaj je že od leta 1965 član PGD
Jarše - Rodica, od 1976 podpredsednik,
od 1984 do 2013 pa zelo uspešen predsednik društva. V tem obdobju je bil
zgrajen gasilski dom, prizidek za gasilska vozila in kupljena vsa oprema.
Po njegovi zaslugi je PGD Jarše - Rodica eno najuspešnejših društev v občini
Domžale. V zadnjem desetletju deluje
kot mentor treh veteranskih ekip, ki
dosegajo odlične rezultate. Od 2013 je
častni predsednik društva in še vedno
vsestransko aktiven.
Od 1975, od začetka ustanovitve Župnije Jarše, je član župnijskega pastoralnega sveta. Pomagal je pri obnovi
cerkve v Grobljah, župnišča (predsednik gradbenega odbora) in več sakralnih objektov. Je dolgoletni ključar
in glavni organizator sprejema škofa,
pozneje kardinala dr. Franca Rodeta v
Župniji Jarše. S svojim prizadevnim in
požrtvovalnim delom ter sodelovanjem
z vsemi društvi, organizacijami in župnijo v krajevni skupnosti prispeva, da
je življenje krajanov lepše in bogatejše.

Nagrada Občine Domžale –
JANEZ MLAKAR

Janez Mlakar je član Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan od leta 1989. Je
tonski tehnik in odgovoren za tonske
efekte pri gledaliških predstavah. Kot
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turne dediščine rada prenaša na mlade
v šolah in vrtcih, tudi v Menačenkovi
domačiji. Z veliko dobre volje, vztrajnosti in požrtvovalnosti rada pomaga vsakemu, ki njeno pomoč potrebuje.

Nagrada Občine Domžale –
LUKA TRTNIK

Luka Trtnik ima desno stransko cerebralno paralizo (desna hemipareza). Je
dijak CIRIUS v Kamniku. V namiznoteniški sekciji Partizan Mengeš trenira od
leta 2012. S trdim delom, vztrajnostjo,
delavnostjo in sistematičnim klubskim
delom je prišel do vrhunskih rezultatov.
Za namizni tenis je pripravljen dati ves
svoj prosti čas in energijo. Je član državne reprezentance za invalide. Trenira
s skupino zdravih, ki ga je sprejela kot

Ivan Hafner, zlata plaketa

Na podlagi Zakona o volilni kampanji in 6. d člena Odloka o izdajanju javnega
glasila Slamnik, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Domžale na svoji 14. seji (V.
mandata) dne 27. 2. 2018, je Svet javnega zavoda na predlog direktorice sprejel

PRAVILA

O IZRABI OGLASNEGA PROSTORA
JAVNEGA GLASILA SLAMNIK ZA PREDSTAVITEV
KANDIDATOV OB VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE 2018 NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE,
KI BODO V NEDELJO 3. JUNIJA 2018

V skladu s 6. d členom Odloka o izdajanju javnega glasila Slamnik mora
v času volilne kampanje ob razpisu volitev in referendumov glasilo del
prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. Odgovorna urednica mora vsem organizatorjem zagotoviti enake pogoje
za objavljanje. Podrobnejša pravila za objave je v skladu z zakonom, ki
ureja volilno kampanjo, sprejel na predlog direktorice Svet zavoda Kulturnega doma Franca Bernika na korespondenčni seji dne 27. 2. 2018.
Pravila so objavljena na spletni strani Občine Domžale.
V javnem glasilu Slamnik bo vsem kandidatom na volitvah v Državni
zbor Republike Slovenije zagotovljena enakopravnost pri njihovi predstavitvi, kakor tudi predstavitvi njihovih programov in volilnih propagandnih sporočil.
Objava bo omogočena v peti številki Slamnika, ki bo izšla 31. 5. 2018.

Kulturno društvo Jože Gostič Homec, srebrna plaketa

Kolesar Andrej Hauptman, srebrna plaketa

Kandidati imajo na voljo največ četrtino časopisne strani (format objave
širine 128 mm in višine 176 mm ). Vlogo za objavo oglasnega sporočila
morajo oddati pooblaščeni organizatorji volilne kampanje do 23. 5. 2018
do 12. ure na uredništvo javnega glasila Slamnik, in sicer na naslov:
Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale (s pripisom »volitve v državni zbor RS«) ali na elektronski naslov
urednistvo.slamnik@gmail.com. Cena oglasa je 60,00 evrov brez DDV,
kar predstavlja ekonomsko ceno oglasnega prostora.
Javno žrebanje vrstnega reda in mesta objave prispelih oglasov bo 25.
5. 2018 ob 10. uri v prostorih Kluba Kulturnega doma Franca Bernika
(klet). Pooblaščeni organizatorji volilne kampanje morajo končno obliko oglasa v predpisanem formatu poslati po elektronski pošti na naslov
urednistvo.slamnik@gmail.com do 29. 5. 2018 do 12. ure.

Sebastian Bertoncelj in Maja Klinar
Bertoncelj, bronasta plaketa

Igor Lipovšek, bronasta plaketa

Jožef Ručigaj, bronasta plaketa

Uredništvo bo objavilo v javnem glasilu Slamnik tudi dodatne prispevke
oziroma večje formate oglasnih sporočil, ki presegajo s sklepom določen
prostor, o čemer pooblaščeni organizatorji volilne kampanje obvestijo
odgovorno urednico glasila Slamnik do 23. 5. 2018 do 12. ure na elektronski naslov urednistvo.slamnik@gmail.com. Oglas bo objavljen pod
pogojem predložitve dokazila o predhodnem plačilu najpozneje do 29.
5. 2018 do 12. ure, po veljavnem ceniku oglasov, malih oglasov in zahval
v glasilu Slamnik.
Svet zavoda je na svoji 14. seji 27. 2. 2018 na osnovi pridobljenih pravnih
mnenj sprejel dodatni sklep o ceni oglasa : cena oglasa je 60,00 evrov
brez DDV, kar predstavlja ekonomsko ceno oglasnega prostora.

Janez Mlakar, nagrada Občine Domžale

Marija Radkovič, nagrada Občine Domžale

Luka Trtnik, nagrada Občine Domžale

enakovrednega soigralca. Sodeluje na
državnih in mednarodnih tekmovanjih.
Je večkratni državni in tudi evropski prvak. Slovenska zveza za šport invalidov
ga je že večkrat izbrala za najperspektivnejšega mladega športnika invalida,
nagradil pa ga je tudi predsednik RS
Borut Pahor. Rad bi se udeležil Paraolimpiade na Japonskem 2020.

Nagrada Občine Domžale
– NARODNO-ZABAVNI
ANSAMBEL GAMSI

Narodno-zabavni ansambel Gamsi, nagrada Občine Domžale

električar se je vključil in sodeloval v
ekipi luč mojstrov, pozneje pa prevzel
osvetljevanje predstav in izvedbo svetlobnih efektov, kar z veseljem opravlja še danes v vseh domačih gledaliških predstavah kot tudi drugih prireditvah in koncertih. Je nepogrešljivi
ustvarjalec in idejni vodja številnih
elektro izboljšav in osvetljevanja gledališča. Ekipa deluje povsem samostojno in strokovno ter pri svojem delu
upošteva tudi najsodobnejše novosti.
Janez Mlakar že več kot 27 let deluje
kot nepogrešljiv član, ki zelo vestno
opravlja svoje delo in tako pomaga k
uspešnosti društva.

Nagrada Občine Domžale –
MARIJA RADKOVIČ

Marija Radkovič je prostovoljka, ki je
svoje življenje, zlasti pa zadnji dve desetletji, namenila prostovoljnemu in
humanitarnemu delu v društvih, ki skušajo polepšati ter izboljšati življenje starejših ljudi. Je dolgoletna aktivna članica Medgeneracijskega društva Jesenski
cvet, skupine MASSIM. Posebno skrb
namenja izdelovanju ročnih del in skrbi
za kulturno dediščino. Kot podpredsednica Društva upokojencev Domžale je
tudi organizatorka in nosilka projekta
Starejši za starejše. Svoje znanje in izkušnje ročnih del in s tem ohranjanje kul-

Narodno zabavni ansambel Gamsi je
v 25 letih veliko prispeval k promociji
Občine Domžale ter popularnosti narodno-zabavne glasbe v Sloveniji in tujini.
Glasbeniki Marko (ritem kitara), Janko
(basist) in Tone (harmonika, klaviature,
vokal) so nadaljevalci družinske glasbene tradicije. Igrajo in pojejo od otroštva.
Po ansamblu bratov Omahna so oblikovali ansambel Gamsi. V njem so od 1993
bratje Omahna središče glasbene skupine. Uveljavili so se praktično čez noč,
postali slavni in ustvarili množico hitov,
med njimi skoraj ponarodelo Hej, hej –
z refrenom: Kdor ne skače, ni Sloven’c.
Prepotovali so vso Slovenijo in številne
evropske države, vedno znova pa radi
nastopajo na dobrodelnih prireditvah.
So velik vzornik ansamblu Mladi gamsi.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek
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20 LET USPEŠNEGA IN ODMEVNEGA
DELOVANJA
JANKO VELKAVRH IN MARKO PODBEVŠEK, PREDSEDNIKA ROTARY CLUBA DOMŽALE

Rotary club Domžale v teh dneh praznuje 20. obletnico delovanja.

Cveta Zalokar
Foto: arhiv Rotary cluba Domžale

U

stanovni sestanek je bil
23. maja 1998. Jubilej so
obeležili na prireditvi, ki
je bila 12. aprila 2018 v
Kulturnem domu Franca Bernika, na
njej pa so se sprehodili skozi svoje
delovanje, se spomnili svojih uspehov in projektov, podelili priznanja
članom in se ozrli v prihodnost. Kot
je v pozdravnem nagovoru povedal
guverner Distrikta 1912 Daniel Petrović, je klub s svojim delovanjem,
aktivnostmi in člani pustil močan
pečat v regiji in distriktu. Svojemu
poslanstvu se tudi tokrat niso izneverili, saj so ob praznovanju mladi
glasbenici Katarini Kozjek, nadarjeni violončelistki iz Domžal, podelili
štipendijo. K pogovoru smo povabili aktualnega predsednika Marka
Podbevška in Janka Velkavrha, ki
bo klubu predsedoval v naslednjem
enoletnem obdobju.
Enotna definicija rotarijstva se
glasi: »Rotary je organizacija
svetovno povezanih poslovnežev
in članov različnih poklicev. Ti
skrbijo za dobrodelne dejavnosti, v
svojih poklicih spodbujajo visoko
etična merila ter pomagajo krepiti
dobro voljo in mir na svetu.« Kako
v vašem klubu sledite rotarijskemu
poslanstvu?
Čim bolj si prizadevamo delovati po
rotarijskih načelih, najprej v klubskem delovanju, kjer se od članov pričakuje, da so aktivni pri dejavnostih
kluba. V poklicu in življenju nasploh
imamo oporo pri naših ravnanjih s
štirimi vprašanji:

• Ali je prav?
• Ali je pošteno do vseh vpletenih?
• Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje?
• Ali bo koristilo vsem udeleženim?
Pripravljeni moramo biti sodelovati pri projektih v dobro skupnosti in
sodelovati v mednarodnih projektih
ter tako krepiti strpnost in razumevanje med narodi. Rotarijci delujemo
tako, da varujemo osebno identiteto
sočloveka, brez vsakih zunanjih vplivov, ob upoštevanju verske in miselne
svobode ter politične usmeritve. Ravno po tem se Rotary v temeljih razlikuje od drugih društev in zvez.
Kdo in na kakšen način lahko
postane član rotarijske družine?
Član Rotary kluba postaneš na povabilo in priporočilo aktivnega rotarijca,
ki se mora prej prepričati, da je oseba,
ki jo predlaga za člana, za članstvo
primerna. Pri tem ne gre za kakšne
posebne zahteve, pač pa enostavno
zato, da je kandidat dober in pošten
človek, da je pripravljen delati za dobro drugih, ne da bi zato pričakoval
kakšno korist zase, redno obiskovati
srečanja kluba in poravnavati finančne obveznosti. Glavna finančna obveznost je mesečna članarina 40 evrov,
po svojih zmožnostih pa vsakdo prispeva za socialne projekte, bodisi z
delom ali s sredstvi. Iz povedanega je
razvidno, da za članstvo ni potrebna
nadpovprečna finančna zmožnost.
Pričakuje pa se, da je vsak član sposoben opravljati katerokoli funkcijo
v klubu, kot so predsednik, tajnik,
blagajnik, pooblaščenec za socialne
projekte, predavanja, mladinsko in
mednarodno dejavnost, informiranje
in klubski mojster. Seveda ne silimo
nikogar, da prevzame funkcijo, ki
mu ne leži. Težimo k temu, da je večina članov iz okolja, kjer delujemo
in po možnosti iz različnih poklicev.
Kandidat običajno poskusno in brez
obveznosti obiskuje srečanja in se

vključuje v delo kluba, in če je po
nekaj mesecih obojestranski interes,
sledi sprejem v klub.
In kako je prišlo do ustanovitve
domžalskega Rotary cluba pred 20
leti?
Po osamosvojitvi v 90. letih so rotarijci Rotary kluba Ljubljana kot
botrski klub pristopili k aktivnostim
za ustanovitev kluba v Domžalah. Kot
botri so stike s potencialnimi člani
navezovali Tomaž Bole, Boris Lukner,
Jaka Pucihar in Ciril Smrkolj. Poučili
so nas o rotarijstvu v splošnem, načinu delovanja kluba in o postopku
ustanovitve in 23. maja 1998 smo imeli ‘Charter’, tj. sprejem v mednarodno
organizacijo Rotary klubov. Slovenija
je bila takrat v rotarijskem področju
(‘distriktu’) 1910, katerega glavni del
so bili klubi iz vzhodnega dela Avstrije, vodja tega področja ali distriktni
guverner, ki nam je pripel rotarijske
značke in podelil listino o sprejemu,
pa Edgar Piskernik, koroški Slovenec
iz Velikovca v Avstriji. O vsem tem
zelo prijetno piše naš prijatelj Marko
Vresk v zborniku, ki smo ga izdali ob
peti obletnici charterja.
Vaša prva predsednica je bila
ženska, kar do takrat ni bila
pogosta praksa. A Viktorija
Vehovec je pričakovanja izpolnila
in je med najboljšimi slovenskimi
rotarijkami. Kakšno je sicer
razmerje med člani?
Res je, Viktorija je bila naša prva
predsednica, ki ji motivacije za delo
v Rotaryju nikoli ni zmanjkalo, saj je
bila predsednica še enkrat in je opravljala tudi skoraj vse ostale klubske
vloge, ki smo jih opisali že prej. V našem klubu nismo nikoli imeli zadržkov za članstvo žensk. Trenutno so
od trinajstih rednih in štirih častnih
članov štiri ženske. Sicer pa so ženske
članice vztrajnejše od moških, saj sta
nas v dvajsetih letih zapustili le dve.

Član Rotary kluba
postaneš na povabilo in
priporočilo aktivnega
rotarijca, ki se mora prej
prepričati, da je oseba,
ki jo predlaga za člana,
za članstvo primerna.
Pri tem ne gre za kakšne
posebne zahteve, pač
pa enostavno zato, da je
kandidat dober in pošten
človek, da je pripravljen
delati za dobro drugih,
ne da bi zato pričakoval
kakšno korist zase, redno
obiskovati srečanja kluba
in poravnavati finančne
obveznosti.

Kakšen je način vašega delovanja?
Osnova našega delovanja so redna
tedenska srečanja vsak četrtek ob
19.30 v restavraciji Park v Domžalah,
ko pregledamo in uskladimo potek
naših aktivnosti pri tekočih socialnih
projektih, dogodkih in naših obveznostih s klubi v Sloveniji in tujini,
pripravljamo družabne aktivnosti, itd.
Po večerji je krajše predavanje gosta
ter nato vprašanja in debata. O klubskih projektih, članstvu, financah ipd.
razpravljamo na klubskem večeru. Na
sejah upravnega odbora med drugim
potrjujemo socialne projekte in način
njihovega financiranja.
Poleg sestankov delamo na organizaciji in realizaciji naših projektov,

se udeležujemo distriktnih sestankov
in aktivnosti, obiščemo kak slovenski klub in Center za socialno delo v
Domžalah ter se srečujemo s potencialnimi kandidati za članstvo v klubu.
Udeležujemo se sestankov Interact
kluba Ljubljana Vič. Svoje naloge imajo tajnik, blagajnik, klubski mojster in
vodja predavanj.
Z leti smo člani poglobili svoja prijateljstva in se družimo na martinovanju, kolesarjenju, v hribih, kulturnih
prireditvah in ob koncu rotarijskega
leta na zaključnem pikniku.
Na prireditvi ste se spomnili tudi
članov, ki so vas zapustili. Kdo vse
so bili vaši člani in članice?
V dvajsetih letih se je v klubu zvrstilo
prek 50 članov, večinoma prebivalcev
občin Domžale, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Trzin. Leta 2010 smo zaradi
smrti izgubili našega izjemno aktivnega člana in bivšega predsednika Mirka
Jančigaja. Lani je preminil eden prvih
članov dr. Zvone Žajdela, nedavno pa
še Vito Habjan, ki nas je bogatil s svojo
človeško širino in darežljivostjo.
Vsak od članov je s svojim znanjem
in profesionalnim področjem bogatil
naša znanja in pustil sledi v nas in pri
realiziranih projektih.
Praznujete 20-letnico delovanja.
Izpostavite vaše najpomembnejše
akcije in projekte.
Rdeča nit naših socialnih projektov
je že od samega začetka delovanja
miklavževanje za več kot 100 rejniških
otrok letno z območja občin Domžale,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.
Občasno smo jim pomagali tudi pri
letovanju na morju in z inštrukcijami
za napredek pri šolanju. Zelo smo se
potrudili za pomoč društvu INCE, posebej pri izgradnji objekta Naša hiša
na Rodici. Vrsto let smo donirali medicinske aparate otroški kirurgiji UKC
Ljubljana. V Domžalah smo za javno
uporabo namestili dva defibrilatorja,
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Morda je ena od ovir
za večji pritok novih
članov v klub ta, da
Rotary za koga zveni
nekoliko skrivnostno.
Zato smo se odločili, da
na naša srečanja vabimo
vsakogar, ki bi ga tema
naših gostov zanimala in
tako lahko spozna naše
delovanje ter po možnosti
tudi postane naš član.

pomagali smo mladim, ki so podlegli
drogam, kupili kombi vozilo delovnim
invalidom Medobčinskega društva invalidov Domžale in skupaj z Lions klubom Domžale zbirali hrano v okviru
projekta Donirana hrana za socialno
ogrožene družine. Redno tudi pomagamo mladim talentiranim glasbenikom. Posebno pa smo ponosni na naš
največji projekt, to je obnovo otroškega igrišča za otroke s posebnimi potrebami pri osnovni šoli Roje. To je bil
naš največji projekt, delo pri projektu
je trajalo dve leti, njegova vrednost pa
je več kot 60.000 evrov, tako finančnih
sredstev kot tudi v obliki prostovoljnega dela. Bil je del mednarodnega
projekta, imenovanega Global Grant,
tako da sta pri tem sodelovala tudi oba
naša pobratena kluba.
Poleg projektov, ki jih izvajamo sami, sodelujemo s klubom iz Potrogrua
ra pri projektu Campus A na področju
avtizma in s klubom iz pobratenega
Wolfsberga pri projektu Dress for Kids,
smo pa tudi del svetovnega prizadevanja za popolno odpravo otroške paralize, ki ga vodi Rotary International.
V dvajsetih letih smo za naše
projekte zbrali prek 300.000 evrov
sredstev in opravili 10.000 ur prostovoljnega dela.

slamnik-155x99-02outline.indd 1

Kako se povezujete z lokalnim
okoljem?
Pri evidentiranju potencialnih socialnih problemov sodelujemo s Centrom
za socialno delo Domžale, ki nam
med drugim vsako leto pomaga z
obveščanjem rejniških družin o miklavževanju. O svojih akcijah, ki so v
širšo družbeno korist, obveščamo tudi
vodstva občin, ki nas po svojih močeh
podpirajo. Zelo smo hvaležni tudi lokalnim podjetjem za njihovo podporo.
Na nas se obračajo posamezniki
v socialni stiski ali v želji po doseganju boljših dosežkov v kulturi ali izobraževanju in pri odločitvi o pomoči
se odločamo za prosilce iz lokalnega
okolja.
Značilnost domžalskega kluba so
tudi redna predavanja in pogovori
z zanimivimi sogovorniki, ki se jih
je zvrstilo že več kot 300. Kdo vse so
bili vašo gosti?
V dvajsetih letih delovanja nas je
obiskalo več sto uglednih, pretežno
slovenskih gostov, ki so vrhunski
poznavalci področij, na katerih
delujejo in imajo tudi velik vpliv na
razvoj teh področij. Z nami so bili
predstavniki vodilnih slovenskih
gospodarskih družb, predsedniki
državnega zbora, slovenski nadškof
in vodilni predstavniki ostalih veroizpovedi v Sloveniji, najuspešnejši
športniki, selektorji in trenerji, predsedniki političnih strank, novinarji,
naši rotarijski prijatelji iz Slovenije
in tujine, itd.
Predavanja nam širijo znanja za
bolj družbeno usklajeno delovanje članov in kluba v celoti. Srečanja so tako
bolj zanimiva, iz srečanj z gosti pa črpamo tudi motivacijo za svoje delo.
V zadnjem času na predavanja
vabite tudi nečlane in javnost.
Kje lahko izvedo za goste?
Morda je ena od ovir za večji pritok
novih članov v klub ta, da Rotary
za koga zveni nekoliko skrivnostno.
Zato smo se odločili, da na naša srečanja vabimo vsakogar, ki bi ga tema
naših gostov zanimala in tako lahko
spozna naše delovanje ter po možnosti tudi postane naš član. Obisk
predavanja in sestanka kluba je za
goste brezplačen, kdor si želi, lahko
na svoje stroške naroči v restavraciji
hrano in pijačo. Na naši spletni strani www.rcdomzale.si je v zavihku
predavanja objavljena informacija o
naslednjem predavanju. Zaželena pa
je predhodna najava pri naši izvršni
tajnici Martini Oražem. O zanimivih
gostih osebno obveščamo naše svojce,
znance in prijatelje, ki se srečanj občasno udeležujejo.
Zelo pomembno je tudi vaše
mednarodno sodelovanje. S kom še
posebej aktivno sodelujete?
Že na začetku našega delovanja smo
vzpostavili stike s tujimi Rotary klu-

bi, najprej s klubom iz Portogruara
v Italiji in pred leti s klubom Wolfsberg iz avstrijske Koroške. Vsi trije
klubi se vsako leto srečujemo bodisi
v Sloveniji, Italiji ali Avstriji. Prek
mednarodne Rotarijske študijske
izmenjave se je stkalo novo prijateljstvo s klubom Idar Oberstein iz
Nemčije.
Po posredovanju naše podpornice Ane Lukner smo se pred leti
srečali z Rotary klubom San Jose iz
Kalifornije, ki je podprl naš projekt
nakupa vozila za Medobčinsko društvo invalidov Domžale.
V lepem spominu so ostala srečanja s turškimi prijatelji v Turčiji in
pri nas. Tudi mi smo gostili ameriško
študijsko skupino, ki je bila na izmenjavi v Sloveniji.
Rotarijci ste odprti tudi za mlade.
S čim jih vabite v svoje vrste?
Rotary ima vrsto programov za
vključevanje mladih v rotarijske
aktivnosti. V programu kratkotrajne mladinske izmenjave rotarijci po vsem svetu organiziramo
tabore za mlade, ki tam spoznajo
vrstnike z vsega sveta. Slovenski
rotarijci organiziramo v Sloveniji
poletni tabor za mlade z vsega
sveta. Za nadarjene mlade organiziramo tudi v Sloveniji seminar
RYLA, kot pomoč mladim vodjem
pri osebnem razvoju, pridobitvi
novih znanj in graditvi mostu med
generacijami.
Mladi med 14. in 18. letom imajo
možnost včlanitve v Interact klube,
med 18. in 30. letom pa v Rotaract
klube. Nekateri postanejo člani Rotary klubov, saj rotarijstvo poznajo že
od mladih nog.
Kakšni so načrti za prihodnost?
Čemu boste dajali pozornost?
Naša prva naloga je ohraniti in povečati sposobnost kluba za delo na
socialnem področju. Še naprej nameravamo vsako leto organizirati
miklavževanje za otroke rejniških
družin, s Centrom za socialno delo
Domžale pa najti področje, ki bi
ga z največ učinka za prejemnike
podpirali v naslednjih letih. Odzivali se bomo tudi na posamezne
pereče socialne probleme, ki jih
bomo sposobni učinkovito rešiti.
Sodelovali bomo v mednarodnem
projektu Rotary kluba Portogruaro
Campus A za osebe z avtizmom.
Da bomo te naloge sposobni izvajati, rabimo več članov, zato je naša
naloga rast članstva in pomladitev
kluba. Vabimo vse, ki jih članstvo
v našem klubu zanima, da se nam
pridružijo.
Ohranjali in negovali bomo sodelovanje z vsemi našimi podporniki,
pobratenima kluboma Portogruaro in
Wolfsberg, nekdanjimi člani, podjetji
in posamezniki v naši občini in izven
nje ter slovenskimi klubi. ❒
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GLAS MLADIH SE JE SLIŠAL!
Občinski svet Občine Domžale je v četrtek, 19. aprila 2018, na svoji 27. seji sprejel Strategijo za mlade v občini Domžale,
2018–2023.
Miha Ulčar
Foto: Pexel

G

re za pomemben dokument,
ki bo v naslednjih letih
strukturirano vsebinsko in
finančno začrtal delovanje
Občine Domžale na področju mladih.
S pomočjo obširne ankete in poglobljenih intervjujev, h kateri je pristopila
Komisija za mladinska vprašanja
v sodelovanju s Centrom za mlade
Domžale in Inštitutom za mladinsko politiko, je bil slišan in zapisan
glas mladih, ki so pomemben del prebivalstva v lokalni skupnosti. Po besedah podžupanje mag. Renate Kosec
so temeljni cilji strategije strateško
začrtati delovanje Občine Domžale na
področju mladine, okrepiti mladinsko
organiziranje in participacijo mladih
v občini ter določiti vsebino in obseg
ukrepov Občine Domžale na posameznih področjih, ki vplivajo na življenje
in razvoj mladih v občini ter opredeliti
kazalnike. Občina Domžale namerava
z ukrepi, ki jih predvideva strategija,
mladim zagotoviti življenjski prostor, v
katerem bodo lahko razvijali etične in
moralne vrednote. Le-te bodo mlade
spodbujale k prostovoljnemu delu in
aktivni udeležbi v družbi, k doseganju
strpnosti, odgovornosti in solidarnost
ter k upoštevanju družbenih vrednot.
Poleg tega pa bi mladi razvijali svoje
kompetence, znanja in veščine ter dosegali svoje cilje, aktivno sooblikovali
lokalno in širšo skupnost.

Komisija za mladinska
vprašanja je opravila
pomembno delo

Mladi v lokalnih skupnosti so pomembni del prebivalstva, saj pogosto
z aktivnim udejstvovanjem, idejami,
razmišljanjem in prodornostjo predstavljajo gonilo razvoja. Aktivno sodelovanje mladih pri odločitvah in
dejavnostih na lokalni ravni je bistvenega pomena, če hočemo zgraditi bolj
demokratično, vključujočo in uspešno družbo. V ta namen je župan Toni
Dragar v začetku leta 2015 ustanovil
Komisijo za mladinska vprašanja, ki
jo vodi podžupanja mag. Renata Kosec. Pri svojem delu komisija, ki jo
poleg podžupanje sestavljajo še Urška
Kabaj Pleterski, Bernard Kreč (prej:
Neža Repanšek), Timotej Čižek, Katarina Jamnik, Klavdija Štajdohar, Lan
Timotej Turek in Rok Jemec, sodeluje
s Centrom za mlade Domžale in Inštitutom za mladinsko politiko. Že takoj
na začetku se je komisija aktivno lotila priprave najbolj pomembnega dokumenta, kar se tiče mladih. V uvodu
je bilo najprej treba pregledati obstoječe pravne akte in tudi dobre prakse
mladinske politike v drugih lokalnih
okoljih. Sledila je analiza mladinske
dejavnosti v občini, v kateri so pregledali obstoječe organizacije, ki delujejo
v mladinskem sektorju in njihove aktivnosti. Izvedena je bila obširna anketa med mladimi Domžalčani (15–30
let) z glavnim vprašanjem »Kaj mladi, potrebujejo, pogrešajo in iščejo v
Domžalah?« Po besedah podžupanje
mag. Renate Kosec in direktorice Centra za mlade Domžale Tinkare Koleša
so pri pripravi anketnega vprašalnika
zasledovali cilj, da anketa vključuje tako mlade, javnost, ki sodeluje z
mladimi in širšo javnost, saj so želeli
dobiti pravo sliko dejanskega stanja,
in kakšne potrebe obstajajo na tem
področju. Izvedene so bile tudi delavnice in okrogla miza, na kateri so mladi predstavili svoja stališče in mnenja.
Izvedenih je bilo tudi nekaj dogodkov
za mlade. Sledila je analiza ankete in

določitev ukrepov, ki jih vsebuje strategija, ki bo javnosti predstavljena na
Dnevu za mlade 25. maja 2018 v Češminovem parku.

V anketi sodelovalo 715 mladih,
kar je dober uspeh

Anketni vprašalnik, ki so ga pripravili
v spletni in tiskani verziji, je vseboval
enajst vsebinskih sklopov: mladinske
organizacije, zabava in prosti čas, zaposlovanje, stanovanjska problematika, mobilnost, izobraževanje, participacija, informiranje, mladi v občini
Domžale, mednarodna mobilnost,
šport. Mlade so razdelili v tri skupine:
osnovnošolci, dijaki, študentje in drugi do 29. leta starosti. V anketi so pri

mladinskih organizacij. Ena izmed rešitev, ki bi rešila to problematiko, so prostori na Ljubljanski cesti 58 v Domžalah
(Domžalski dom), kjer ima svoj sedež
Center za mlade Domžale. Ta stavba bi
lahko postala Dom za mlade v upravljanju Centra za mlade Domžale. Je pa res,
da bi bila potreba reorganizacija, saj
ima v domžalskem domu svoje prostore
ena izmed občinskih služb in tudi nekatere politične stranke. Zelo pomemben
ukrep je tudi vzpostavitev osrednje info
točke, ki bi jo lahko uresničili znotraj
obstoječe spletne strani Centra za mlade Domžale. Mladi bi prek te info točke
dobili vse osrednje in potrebne informacije z različnih področij, ki se jih tičejo. V okviru te vsebinske usmeritve bo

prava …). Pomembno vlogo pri informiranju mladih o prihajajočih izobraževanjih bo imela enotna info točka.

Zaposlovanje mladih, razvoj
podjetništva in spodbude
gospodarstvu

Ena izmed problematik, s katero se
srečujejo v vseh lokalnih skupnostih,
je dolgotrajna brezposelnost. Pri tem
so za blažitev tega problema zelo
pomembni programi javnih del. Občina Domžale že danes sofinancira
program javnih del, in sicer v občinski upravi ter v javnih zavodih. Bo pa
treba v prihodnosti temu področju
posvečati dodatno pozornost v obliki
sofinanciranja programov spodbuMladi, aktivirajte se. Povejte, kaj potrebujete in kako lahko prispevate k
uresničevanju reševanja vaše problematike. Ker na občinski ravni deluje
Komisija za mladinska vprašanja,
katere člani so vaši vrstniki, ki delujejo za vas, ne more biti izgovorov, da
ne veste, na koga se obrniti.

povabilu za izpolnjevanje sodelovale
vse osnovne šole v občini Domžale,
Srednja šola Domžale, Biotehnična fakulteta Univerze v Ljubljani, Center za
mlade Domžale, Knjižnica Domžale,
Zavod za šport in rekreacijo Domžale,
Kulturni dom Franca Bernika, Mladinski svet Domžale in Gasilske zveza
Domžale. Skupaj je anketo izpolnilo
715 mladih, kar je po besedah mag.
Renate Kosec zelo dober uspeh. Po zaključku anketiranja je sledila analiza,
na podlagi katere so nato izvedli tri
dogodke. Tinkara Koleša nam je povedala, da je bil prvi dogodek aprila
2016, in sicer odprtje Placa za mlade
v Centru za mlade Domžale, v okviru
katerega so izvedli še okroglo mizo.
Maja istega leta so ob Dnevu za mlade
pripravili drugi dogodek, ki je potekal
v Slamnikarskem parku, namenjen pa
je bil tudi širši javnosti. Tam so se mladi in obiskovalci že lahko opredeljevali do mnenj s posameznih področij,
ki jih je pokazala anketa. Vsak, ki je
sodeloval pri opredeljevanju, je rangiral pet odgovorov po pomembnosti.
V septembru 2016 je v Knjižnici Domžale potekalo srečanje, na katerem je
sodelovala strokovna javnost. Po teh
treh izvedenih dogodkih je nato komisija pregledala vse rezultate in za posamezna področja pripravila vsebinske ukrepe, ki so vključeni v strategijo.
Na koncu je strokovni pregled opravil
in svoje mnenje podal še Inštitut za
mladinsko politiko.

Ključne usmeritve razvoja
lokalne mladinske politike
v občini

Mag. Renata Kosec obrazloži, da strategija vsebuje sedem ključnih usmeritev (področij) lokalne mladinske politike v občini Domžale: organiziranje
in informiranje mladih, participacija
mladih, izobraževanje mladih, zaposlovanje mladih, razvoj podjetništva
in spodbude gospodarstvu, stanovanjska politika za mlade, prosti čas, šport
in zdravje mladih, mobilnost mladih.

Organiziranje in informiranje
mladih

Eden izmed zelo pomembnih ukrepov
je zagotovitev prostorov za delovanje

treba pregledati, prevetriti in na novo
postaviti tudi obstoječi javni razpis za
sofinanciranje programov in projektov
na področju dela z mladimi.

Participacija mladih

Iz analize ankete je bilo ugotovljeno,
da se mladi ne počutijo povezane z
lokalno in državno politiko, prav tako
pa je anketa po drugi strani pokazala
nezainteresiranost mladih pri participaciji. To po besedah mag. Renate
Kosec lahko uspešno premagujemo s
Komisijo za mlade, ki predstavlja nek
most med mladimi in lokalno politiko.
Glede na pravkar sprejeto strategijo, ki je plod dela te komisije, lahko
rečemo, da se je imenovanje in delovanje te komisije izkazalo za uspešno.
Pomembno vlogo pa bo imela tudi pri
izvajanju ukrepov strategije v prihodnosti. Ob tem velja izpostaviti, da
so si s pripravo strategije zadali tudi
cilj, da se v petih letih ti ukrepi tudi
uresničijo. S sprejetjem strategije bo
Občina Domžale zdaj lahko kandidirala za certifikat mladim prijazna
občina. Za ohranitev tega certifikata
pa pomeni, da bo treba delati, se pravi uresničiti ukrepe strategije. Eden
izmed ukrepov za večjo participacijo
mladih bo tudi uvedba Dneva odprtih vrat Občine Domžale. Prvič naj bi
s tem projektom začeli prihodnje leto
aprila ob občinskem prazniku. Na
dnevu odprtih vrat pa bodo prikazali
delo župana, občinskega sveta, občinske uprave …

Izobraževanje mladih

Štipendiranje dijakov in študentov
Občina Domžale izvaja vsako leto
prek javnega razpisa za podeljevanje
štipendij. Ob štipendiranju Občina
Domžale že nekaj let prejemnikom
štipendij nudi možnost, da obvezno
prakso opravljajo v okviru občinske
uprave in občinskih javnih zavodih.
Mladi imajo prek nekaterih organizacij tudi možnosti izobraževanja na
temo zaposlovanja. Tako v Centru za
mlade Domžale izvajajo neformalna
izobraževanja, kjer slušatelji pridobijo pomembne informacije, ki jih potrebujejo ob kandidiranju za prijavo
na delovno mesto (pisna prijava, pri-

janja delovne aktivnosti dolgotrajno
brezposelnih v lokalni skupnosti –
program javnih del.
Zelo pomembna tema je tudi podjetništvo mladih. Led na tem področju
je bil prebit lani s projektom Startup,
ki ga je v sodelovanju z Občino Domžale izvedla Obrtno-podjetniška zbornica Domžale. Projekt je uspel več
kot odlično, tako po zainteresiranosti
mladih, ki so se vključili v projekt, kot
tudi po samih rezultatih. Strategija na
tem področju predvideva ohranitev
tega projekta kot tudi okrepitev Podjetniškega inkubatorja Domžale.
Mag. Renata Kosec in Tinkara Koleša sta izpostavili tudi idejo o zaposlitvenem sejmu, ki bi ga v sodelovanju
z Obrtno-podjetniško zbornico organizirali v Domžalah. Najprimernejši
prostor za to bi bila Športna dvorana
Domžale, na sejmu pa bi mladi dobili
vse potrebne informacije o zaposlitvenih možnostih. Ena izmed prednosti takšnega sejma bi bila tudi priložnost, da
se mladi na sejmu srečajo in pogovorijo
z morebitnim bodočim delodajalcem.

Stanovanjska politika za mlade

Ukrep predvideva objavo razpisa za
dodelitev neprofitnih najemniških
stanovanj, v katerem mlade in mlade
družine uvrsti v prednostno kategorijo prosilcev. Ukrep predvideva, da
se mlade in mlade družine točkuje z
večjim številom točk. Pri tem so mladi
pojmovani kot osebe, mlajše od 30 let,
mlada družina pa je družina, kjer so
starši stari do 35 let.

Prosti čas, šport in zdravje
mladih

Na področju športa in rekreacije Občina Domžale zagotavlja ustrezno infrastrukturo, ki jo tudi nadgrajuje z novimi vsebinami. Ob tem je treba dodati,
da v okviru javnega razpisa vsako leto
poteka tudi sofinanciranje športnih
in rekreativnih programov, kjer imajo
svoje mesto tudi mladi.

Mobilnost

Ukrep, ki bo zajel mobilnost mladih,
bo vključeval izboljšanje pogojev za
večjo vključenost mladih iz oddaljenejših krajev, spodbujanje kolesarstva in ureditev kolesarske infrastrukture. Okrepili pa bodo tudi mednarodne mobilnosti mladih. Na tem področju je velik korak v zadnjem času
naredil Center za mlade Domžale, saj
v zadnjem času gosti različne medna-

rodne izmenjave, istočasno pa skrbi,
da se mladi iz občine Domžale lahko
udeležijo mednarodnih izmenjav.

Glasbeno dogajanje

V okviru ankete med mladimi je bilo
ugotovljeno, da mladi pogrešajo več
glasbenega dogajanja v Domžalah.
Za ta vidik je bilo med ustvarjanjem
Strategije za mlade že poskrbljeno z
velikimi brezplačnimi koncerti, ki jih
je organizirala Občina Domžale. Ta
bo nadaljevala s to prakso, vendar
pa so po besedah mag. Renate Kosec
prepoznali, da lahko naredijo še več –
ne le za naše mlade občane, ki želijo
poslušati glasbo, temveč tudi za tiste,
ki glasbo ustvarjajo. Mladim domžalskim glasbenikom so že dali priložnost, da so nastopali kot predskupina velikim slovenskim glasbenim
skupinam, ki so nastopili v Domžalah.

Dan za mlade

S prireditvijo Dan za mlade, ki bo potekal 25. maja v Češminovem parku,
gredo sedaj korak naprej. Občina Domžale postavlja temelje za nekoč upajoč
dobro prakso tudi za ostale občine, saj
se zavedajo problematike slovenske
glasbene scene, kjer mlade glasbene
skupine ne dobijo priložnosti. Zato so
na prireditev Dan za mlade povabili
vse slovenske bande, da se predstavijo
domžalski mladini z upanjem, da bodo
v prihodnosti druge občine povabile
naše bande ‘na špil’. Praznovanje sovpada z 20-letnico delovanja javnega
zavoda Centra za mlade in praznovanjem prvega leta Turistično informacijskega centra – TIC Domžale. Dogodek
bo povezoval Trkaj, ki je tudi slovenski
kulturni ambasador. Slogan dogodka je
Mladi za mlade, saj bo obarvan dobrodelno. Na prireditvi bo posebna skrinjica, v kateri se bodo zbirali prostovoljni
prispevki za nakup nožne protezo za
Matica Keržana, ki je januarja 2017 v
tragičnem dogodku izgubil nogo. Ob tej
priložnosti vabijo tudi različna podjetja
in posameznike, da prispevajo donacije.

Športna štafeta

Na dogodku Dan za mlade bo potekala športna štafeta, ki bo spodbujala
šport in druženje med mladimi. Hkrati
pa bo vsaka ekipa, ki bo opravila vseh
pet nalog, dobila ‘opeko’. Slednjo bo
ekipa potem postavila po vnaprej izdelanem arhitekturnem načrtu in na
koncu dneva bo nastala Hiša – Dom
za mlade. Maketa bo predstavljala
poziv lokalni skupnosti, da mladi, kot
so tudi izpostavili v anketi, potrebujejo svoj dom. Ne zgolj prostore Centra
za mlade in Placa za mlade, temveč
objekt, v katerem bodo domovale
mladinske organizacije, kjer bodo
prostori, namenjeni za druženje, športne aktivnosti, delavnice… Dom, ki bo
njihov, kjer se bodo dobro počutili, se
družili in počutili kot doma. Na dogodku Dan za mlade bodo predstavili
tudi strategijo za mlade, izvajali bodo
različne delavnice, obetajo pa si obisk
tudi kakšnega znanega glasbenika.

Glas mladih se je slišal

Mag. Renata Kosec in Tinkara Koleša
sta še povedali, da ju veseli, da je strategijo obravnaval in sprejel Občinski
svet Občine Domžale, kar pomeni, da
se delo za uresničitev ukrepov lahko
začne. Sogovornici veseli tudi odziv
mladih, ki so se aktivirali in podali svoj
glas pri izpolnjevanju ankete. To je glas
mladih in kaj vse si želijo v naši lokalni
skupnosti. S tem so tudi začeli opozarjati na mladinsko problematiko. Ob tem
dodata, da bi bilo fino, da bi se kakšen
izmed ukrepov uresničil čim prej, da
mladi vidijo, da se sliši njihov glas. ❒
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Kdor spanca špara, zdravja strada

V tednu možganov je Slovensko društvo za nevroznanost – SiNAPSA organiziralo pogovorni večer z dr. Barbaro
Gnidovec Stražišar, strokovnjakinjo
na področju spanja in motenj spanja
pri otrocih, in dr. Vidom V. Voduškom,
dr. psihologije, ki se svetovalno posveča predvsem starostnikom. V knjižnici
Domžale sta v ponedeljek, 12. marca
2018, govorila o motnjah spanja in
o njihovih posledicah. V pogovoru s
strokovnjakoma smo spoznali, kako
s preprostimi preventivnimi ukrepi
izboljšati kvaliteto spanja. Pogovor je
vodila Maja Ratej.
Dr. Barbara Gnidovec Stražišar
pravi, da iz vsakdanje izkušnje vemo,
da je spanje pomemben fiziološki
proces. Čeprav že več kot 100 let raziskujejo vzroke spanja, pa po obstoju
številnih hipotez še danes ni povsem
jasno, zakaj pravzaprav spimo. Nekaj
je gotovo: spanje je zelo potrebno, saj
brez spanja ni življenja. Nekoč in še
marsikje danes velja prepričanje, da
v spanju telo in še posebej osrednje
živčevje počivata, kar pa že dolgo ne
velja več. V nekaterih fazah spanja
so namreč možgani dosti bolj aktivni
kot med budnostjo. Kot pravi dr. Gnidovec Stražišarjeva, ima spanje verjetno pomembno vlogo tudi pri zorenju
možganov.
Pomanjkanje spanja pri otroku
lahko povzroča posledice tako pri njegovem telesnem kot duševnem razvoju. V spanju se namreč izločajo številni hormoni, med njimi tudi rastni hormon, ki ima odločilno vlogo pri rasti
in razvoju otroka. Novejša spoznanja
pa potrjujejo tudi pomembno vlogo
spanja pri obdelavi informacij v osre-

dnjem živčevju, utrjevanju spomina,
učenju in drugih višjih živčnih dejavnostih. Zadostno spanje zato uvrščamo med najbolj osnovne potrebe za
zdravo rast in razvoj otroka.
Dr. Vid Vanja Vodušek, dr. psihologije, ki se svetovalno posveča predvsem starostnikom, pravi, da je motenj spanja precej več, kot si mislimo.
Nespečnost ni edina motnja spanja.
Motnje spanja se lahko kažejo tudi
kot prekomerna dnevna zaspanost.
V sodobni družbi zaradi izmenskega dela, dežurstev in čezoceanskih
letov kar tretjina ljudi trpi za različnimi motnjami spanja. V javnosti se
o tem premalo govori. Večina bolnikov misli, da nima zdravstvenih težav, če je prekomerno zaspana čez
dan, vse dokler jih bolezen resno ne
ogroža pri vsakdanjem življenju. Bolniki lahko zaspijo na delovnem mestu, med pogovorom, kot vozniki avtomobila, med obrokom, med hojo …
Nespečnost (insomnija) je motnja, ko
posameznik navaja težave ob uspavanju. Za nespečnost je značilno prebujanje ponoči oziroma zgodnje jutranje prebujanje.
Gosta pogovora sta se dotaknila
tudi motnje dihanja v spanju. To so
motnje, ko posameznik navaja prekomerno dnevno zaspanost, svojci
pa ponavadi zaznajo pogoste prekinitve dihanja med spanjem (apneja).
Najpogostejši vzrok je zapora v zgornjih dihalih, in centralna apneja, katere vzrok so centralne motnje dihanja. Kadar se pojavi zgolj delna zapora zgornjih dihal, govorimo o hipopneji, pri pojavu jasnih spontanih dihalnih premorov med spanjem (naj-

Dosedanja predsednica ZPM
Domžale Ema Škrjanc Ogorevc
častna članica ZPM Slovenije

manj 10-sekundne prekinitve) pa govorimo o apneji. Ob tem je prisotna
tudi zmanjšana nasičenost kisika v
arterijski krvi, ki spremlja premore
dihanja.
»Spanje je eden izmed slabše raziskanih procesov, ki se dogajajo v našem telesu. Vsekakor je spanje aktivni
proces, ki ima svoj značilen vzorec. Ponoči, ko ugasnemo luči, se telo umiri in
utonemo v spanec. V posameznem ciklu spanja se v 90 do 100 minutah ritmično izmenja pet različnih obdobij
spanja, ki predstavljajo en cikel. Praviloma se na noč drug za drugim ponovi tri do pet ciklov,« pravi gostja pogovora. Kot so pokazale raziskave, je za
zdrave odrasle osebe značilno, da zvečer zaspijo v desetih do petnajstih minutah, ko ugasnejo luči. Najprej nastopi mirno obdobje spanja, ki ga poznamo tudi po imenu neREM faza spanja. Znotraj te faze si sledijo štiri obdobja spanja: dremež, lahno, globoko in najgloblje spanje. Običajno 60
do 90 minut po začetku spanja nastopi živahno obdobje spanja. Ime je dobilo po značilnih hitrih očesnih gibih
(angl. rapid eye movement – REM).
Živahno obdobje spanja se periodično ponavlja skozi vso noč na približno 90 minut in predstavlja okoli 20
do 25 odstotkov vsega časa spanja.
Res pa je, da se vzorec spanja proti jutru spremeni. Glavni akterji postanejo dremež, lahno spanje in REM faza.
Zelo zanimivo predavanje, ki je množici obiskovalcem odprlo oči, saj je
bilo tudi kar nekaj vprašanj obiskovalcev, na katera sta gosta večera odgovarjala.
Besedilo in foto: Miro Pivar

Skupščina Zveze prijateljev mladine
Slovenije ob letošnji 65. obletnici uspešnega delovanja imenovala tudi osem
častnih članov. Prejemnica častnega
naziva, ki ga ZPMS podeljuje za velike
zasluge za razvoj in delovanje organizacije, je prejela tudi Ema Škrjanc Ogorevc, dosedanja predsednica Zveze prijateljev mladine Domžale. V podrobni
utemeljitvi velikega prispevka Eme Škrjanc Ogorevc za razvoj ZPM v naši občini in državi je med drugim zapisano:
»Če za koga v občini Domžale lahko
napišemo, da je svojo življenjsko in delovno pot namenil otrokom, predvsem tistim s posebnimi potrebami pa tudi odraslim s podobnimi težavami, je to specialna pedagoginja Ema Škrjanc Ogorevc. Več kot pet desetletij in še danes
kot dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine Domžale svoj čas namenja otrokom in njihovim družinam. Več
kot dve desetletji svojega dela in življenjskih moči pa je namenila in še namenja

ših otrok. S sodelovanjem s šolami in vrtci je dajala pobude ter skupaj s sodelavci organizirala vrsto aktivnosti in projektov, v katerih so otroci našli priložnosti za
prijetnejše otroštvo pa tudi za posredovanje svojih predlogov, pobud, pripomb
in idej. Tako že vrsto let organizira otroški parlament, obiske Pike Nogavičke v
Velenju, prireditve v okviru Tedna otroka
in prazničnega decembra, pripravljajo se
številne ustvarjalne delavnice za otroke
vseh starosti, posebej pa je tudi na tem
področju pozorna do otrok iz socialno
šibkih družin, ki jim je ZPM pomagala
pri zagotavljanju sredstev za brezplačna
letovanja, plačilo položnic, šolskih potrebščin, z vrsto aktivnosti z drugimi pa
je zbirala tudi finančna sredstva za večje
dobrodelne projekte. kot je nakup prilagojenega avtomobila invalidni osebi, pomoč gibalno oviranim ipd. Uspešno sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, z drugimi dobrodelnimi organizacijami, društvi in posamezniki ter se trudi

vsem otrokom, saj je aktivno, predvsem
kot predsednica – do konca leta 2017,
deluje v Zvezi prijateljev mladine Domžale, pa tudi v Zvezi prijateljev mladine
Slovenije ter tako uresničuje geslo: Zagotovimo vsem našim otrokom prijetno
otroštvo. Sledi njenega dela pa najdemo
tudi na področju organiziranja ter uspešnega delovanja otrok in njihovih staršev
v Društvu za pomoč duševno prizadetim
Domžale - Kamnik ter INCE, na področju
otroškega, socialnega varstva in skrbstva
– tako v lokalni skupnosti kot državi, bila
je poslanka, članica več humanitarnih in
drugih društev, predvsem pa prijetna sodelavka in prijateljica, ki ni znala in še
danes ne zna reči: ne morem, ni mogoče.
Dve desetletji je zavzeto in uspešno
vodila Zvezo prijateljev mladine Domžale, kjer je pod njenim vodstvom spet zaživela skrb za brezskrbno otroštvo vseh na-

in je tudi zelo uspešna pri razreševanju
posameznih problemov. Pri tem izkazuje
svoj socialni čut, svoje prepričanje, da so
vsi otroci naši otroci in jim je treba zagotoviti prijetno otroštvo. Za svoje delo je
prejela vrsto priznanj.«
Častni članici ZPMS Emi Škrjanc
Ogorevc ob prejemu priznanja iskrene čestitke in hvaležnost za dolgoletno
prizadevno delo v ZPM Domžale ter nesebično in požrtvovalno delo v lokalni skupnosti, saj je z njim uresničevala
svoj življenjski cilj: pomagati ljudem, ki
so potrebni strokovne človeške pomoči, in svojo željo: Naj bo svet lep in prijeten za vse otroke. Prav zaradi njene
ljubezni, skrbi, pomoči ter brezštevilnih ur vloženega prostovoljnega dela je
bilo otroštvo marsikaterega otroka lepše in prijetnejše.
Vera Vojska
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Dr. Noah Charney: Pivska kultura v Sloveniji
Novosti pri starševskem varstvu
in družinskih prejemkih
Sedemnajstega marca 2018 je začel veljati Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih.
Novela zakona prinaša nekaj pomembnih novosti, med drugim je
pomoč ob rojstvu otroka spet univerzalna pravica, uvaja se nova pravica
za velike družine in invalide do pomoči pri nakupu vinjete. Pri tem posebej opozarjamo, da lahko pomoč
ob rojstvu otroka upravičenci uveljavljajo za nazaj, in sicer za otroke
rojene od 1. 1. 2018 dalje. Prav tako
lahko uveljavljajo pomoč pri nakupu
vinjete – za vinjeto za leto 2018, ne
glede na datum nakupa vinjete.

Otroški Dodatek

Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih določa starost
otroka, za katerega so starši upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20 odstotkov, in sicer
za otroka do štirih let.

Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je namenjen družinam s tremi ali več otroki,
ki so mlajši od 18 let oziroma dokler
so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska
razmerja (največ 26 let).
Do dodatka je upravičen eden od
staršev. Pogoji za pridobitev so naslednji:
• da ima eden od staršev in otroci
skupno stalno prebivališče v Sloveniji, ob istočasnem izpolnjevanju
pogoja biološkega starševstva. Torej morajo imeti vsaj trije otroci skupnega vsaj enega biološkega starša,
• da dejansko živijo v Republiki Sloveniji,
• in da izpolnjujejo premoženjski
cenzus, ki znaša 64 odstotkov
povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
(to je 659,30 evra na družinskega
člana).
Pravico ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine
živijo brez staršev.
Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku, ponavadi aprila. Za družino s tremi otroki

znaša 395 evrov, za družino s štirimi
ali več otroki pa 480 evrov.

Vinjete za veliko družino

Eden od staršev ali druga oseba, ki
ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se v
skladu s predpisom, ki ureja cestninske ceste in cestnine razvršča v drugi
cestninski razred B in je ob zadnji še
veljavni registraciji vozila uveljavil
pravico do 50-odstotnega znižanja
letne dajatve za velike družine za to
vozilo, ter ob pogoju, da so štirje ali
več otrok mlajši od 18 let (starostna
meja je polnoletnost), je v primeru
nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno
letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja
cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred. Vlogi za
uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete je treba priložiti fotokopijo
računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.

Pomoč ob rojstvu otroka

Za vse otroke, rojene od vključno
1. 1. 2018, je pravica do pomoči ob
rojstvu otroka ponovno univerzalna
in ni vezana na materialni položaj
družine. Vlagatelji, ki jim je bila po
dosedanji ureditvi pravica do pomoči ob rojstvu otroka zavrnjena zaradi
preseganja cenzusa, in tisti, ki vloge
še niso vložili, otrok pa je rojen od
vključno 1. 1. 2018 do uveljavitve
zakona (17. 3. 2018), imajo možnost
uveljavljati pravico še največ 60 dni
po uveljavitvi novele zakona.

Očetovski dopust (od 1. 5.
2018 dalje)

Za očete otrok, rojenih od 1. 5. 2018
dalje, bo veljal drugačen način izrabe očetovskega dopusta, ki je bolj
enostaven, pregleden in fleksibilen,
pri čemer trajanje očetovskega dopusta in višina nadomestila ostajata
nespremenjena. Očetje bodo lahko
izrabili vseh 30 dni očetovskega
dopusta skupaj, pri čemer morajo
najmanj 15 dni izrabiti kadarkoli od
rojstva otroka do najkasneje en mesec
po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu, preostanek pa do končanega prvega razreda osnovne šole.

V predzadnjem spomladanskem dogodku Slovenologija v organizaciji
dr. Noaha Charneyja in Knjižnice
Domžale, so se v pogovoru na temo
Pivska kultura v Sloveniji predstavili Anja in Urban Florjančič, lastnika
zelo uspešne butične pivovarne Mali
grad, ki navdih za dizajn in motive črpata iz kamniških legend, ter
mlada zakonca Maxim in Ekaterina
Boldyrev, ki sta svojo pivovarsko pot
začela v Rusiji, od koder sta svoje
pivovarske ambicije preselila v Selo
pri Ihanu in si postavila zgledno pivovarno Hopsbrew. Piva so precej
hmeljno orientirana. V ponudbi imajo več kot 20 vrst piva. Kultura pitja
piva se je s prihodom mikropivovarn
spremenila. Dandanes imamo v Sloveniji številne butične pivovarne s široko izbiro inovativnih piv. Prvo pivo
sta Anja in Urban Florjančič varila v
garaži. Pogovor z degustacijo več vrst
temnega in svetlega piva obeh pivovarn je bil pod vodstvom dr. Noaha
Charneyja v prostorih Knjižnice Domžale 10. aprila 2018.
Anja in Urban Florjančič svoje pivovarne, ki sta jo poimenovala Mali
grad, nista kar tako slučajno uredila
v Kamniku. Voda je igrala odločilno
vlogo pri izbiri lokacije. Za pivo je namreč ta zelo pomembna in v Kamniku okusno in mehko vodo točijo kar
iz pipe. Za dobro pivo pa so poleg dobre vode pomembni tudi kakovosten
slad, hmelj in kvas. Vodo mesečno
analizirata, potem pa jo glede na vrsto piva obogatita z različnimi minerali. Kot vsi, ki začnejo na novo, sta
tudi onadva varila prva piva v prijate-

ljevi garaži in še hodila v službo, ki pa
sta jo zaradi vedno večjega povpraševanja po pivu čez nekaj časa pustila
in se posvetila samo pivu.
Zakonca Maxim in Ekaterina Boldyrev sta pred nekaj leti prišla v Slovenijo in decembra 2015 v Selu pri
Ihanu odprla pivovarno Hopsbrew,
kjer varita različne vrste craft butičnega piva. Njihova piva, zvarjena izpod rok glavnega varilca Maxima, ki
se je šolal na inštitutu za pivovarstvo
v Berlinu, so precej hmeljno orientira-

vori rusko. Že od samega začetka, ko
še nista najbolje razumela slovenskega jezika, sta njima bila v veliko pomoč, hkrati pa so postali dobri prijatelji tudi izven pivovarskih voda in
hvaležna sta jima za vso njuno pomoč. Če vsi pogledajo nekoliko širše, bi rekli, da je okolje zelo primerno
za različna sodelovanja, saj ima vsaka mikropivovarna svoj stil varjenja
piva, kar pomeni, da si slovenske mikropivovarne med seboj niti ne predstavljajo konkurence. Konkurirajo pa

na. Začeli so s precej klasičnim naborom, ki vključuje pale ale, IPA in porterja. Preden sta prišla v Slovenijo, je
bilo za njiju zelo pomembno, da spoznata tudi slovenske pivovarje. Tako
sta prišla v stik z Urbanom in Anjo iz
pivovarne Mali grad. Anja odlično go-

velikima slovenskima pivovarnama,
ki pa gledata bolj na količino kot kakovost in da je nekaj malega ceneje.
Zadnje čase pa pravi pivoljubci posegajo po polno zorjenih aromatičnih
pivih malih pivovarn.
Besedilo in foto: Miro Pivar

Gostišče Juvan v Domžalah praznuje 50-letnico
Svoja vrata je odprlo aprila 1968, Mirku Juvanu pa so se tako uresničile sanje po lastnem gostišču. Rodil se je na
Polšniku nad Litijo, doma so že dolga
desetletja imeli gostilno. Med drugo
svetovno vojno je bila družina izse-

dencu, ki sta jo vodila do odprtja lastnega gostišča v Domžalah, 6. aprila
1968. Gre za družinsko podjetje, ki ga
je od staršev prevzel sin Miran, več let
pa se vanj aktivno vključuje tudi njegova hči Maša.

ča, telečji zrezek z jurčki in hišna orehova palačinka. Za našo gastronomsko
ponudbo skrbi celoten kolektiv, nekateri že več kot dvajset let.«
Juvanovi so ponosni, da se njihovi gostje radi vračajo k njim. »Marsi-

»Vse jedi pripravljamo izključno
sami, oskrbujemo se pri lokalnih dobaviteljih. V posebno veselje nam je, da v
Domžalah že nekaj let deluje izvrstno
založena tržnica in po svežo zelenjavo ni več treba vsak dan hoditi na ljubljansko tržnico,« pripoveduje Miran.
»Naša ponudba je sestavljena iz slovenske in mednarodne kuhinje, s poudarkom na sezonskih jedeh, pripravljamo tudi domače sladice. Del naše ponudbe se vse od začetka delovanja ni
spremenil in predstavlja prepoznavnost gostišča. Naša specialiteta je med
drugim goveja juha z rezanci in domačimi žlikrofi, žolca, pečena telečja kra-

kateri so bili otroci, ki so k nam prihajali s starši ali starimi starši, zdaj pa
oni pripeljejo svoje otroke. Ko povejo,
da k nam prihajajo zaradi okusov, ki so
še vedno taki, kot se jih spominjajo iz
otroštva, je to za nas priznanje posebne vrste,« doda Miran.
Goste postrežejo v treh gostinskih
sobah s 70 sedeži, od spomladi do jeseni pa tudi na velikem vrtu pod starim kostanjem. V gostišču Juvan se
lahko pohvalijo, da so gostili veliko
znanih osebnosti iz kulturnega, gospodarskega in političnega prostora.

Novički iz OZ RK Domžale
Območno združenje Rdečega križa
Domžale poleg lastnega programa,
katerega pomemben del bo v maju krvodajalska akcija, svoje delovanje redno predstavlja tudi na različnih prireditvah, kjer posebno skrb namenja
prostovoljstvu, predvsem pa humanitarni dejavnosti. Tako se je ekipa domžalskega Rdečega križa predstavila
tudi v Češminovem parku ob prazniku
Občine Domžale ter z različnimi gradivi in prijaznimi pogovori seznanjala
številne obiskovalce s svojim delom.

Sredi aprila je bilo območno združenje Rdečega križa Domžale skupaj
z Osnovno šolo Jurija Vege Moravče
gostitelj regijskega preverjanja ekip
osnovnih šol v prvi pomoči. Iskrene
čestitke ekipi OŠ Jurija Vege Moravče, ki je z veliko znanja in spretnosti na področju prve pomoči osvojila
prvo mesto in se uvrstila na državno
preverjanje, ki bo sredi maja na Debelem Rtiču.
Vera Vojska
Mirko Juvan v svojem gostišču leta 1970

ljena v Nemčijo, kjer se je Mirko kot
najstnik srečal s staro aristokratsko
družino, ki je imela v lasti hotel.
Njegova mama in sestra sta delali
v hotelu, on pa je izkoristil vsako priložnost, da se je seznanil z različnimi
deli v hotelu. Gostinstvo ga je že tedaj
povsem prevzelo. Po vojni se je družina vrnila na Polšnik, domača gostilna je bila postavljena na noge, vendar
si je Mirko želel več, ob delu je končal Gostinsko-hotelsko šolo v Ljubljani. Zatem je kot direktor nekaj let vodil hotel Kum v Zagorju, leta 1959 pa
sta z ženo Mileno v Zagorju v najetih prostorih odprla gostilno Pri stu-

Jože Skok
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Skrb za dvig kakovosti življenja otrok in
mladostnikov
Skupščina Zveze prijateljev mladine
Domžale v začetku aprila je potekala pod novim vodstvom, saj je bila za
predsednico izvoljena mag. Karlina
Strehar, ki se je po pozdravu prisotnih
Emi Škrjanc Ogorevc zahvalila za dolgoletno vodenje ZPM Domžale in ji čestitala za prejeti naziv Častne članice ZPMS.
Po potrditvi zapisnika zadnje seje
je poročilo o delu ZPM Domžale v letu
2017 predstavila dosedanja predsednica
Ema Škrjanc Ogorevc. Iz poročila je bilo
razvidno, da so bile načrtovane naloge v celoti uresničene, hkrati pa je Ema
Škrjanc Ogorevc podala tudi nekatere
predloge, in sicer: za počitniško varstvo
naj se na aktivu ravnateljev OŠ dogovorijo glede novih lokacij za varstvo otrok
v času počitnic; na vsakoletnem občinskem praznovanju Spoznajmo se, praznujmo skupaj v Češminovem parku v
aprilu sodeluje ZPM Domžale na bolj
razpoznaven način; nadaljuje se s sodelovanjem na področju bralne značke, na področju letovanja otrok je treba upoštevati, da je Domžalski dom na
Krku v fazi prodaje in poiskati druge
možnosti; preučiti možnost, da bi prav
vsi župani občin, ki jih pokriva ZPM
Domžale, v okviru tedna otroka sprejeli delegacije OŠ; nadaljevati z aktivnostmi v prazničnem decembru, ki so bile
vedno zelo dobro obiskane in nadaljevati dobro sodelovanje z ZPM Slovenije (tabori, letovanja socialno ogroženih
družin, program ‘botrstvo’, številne dobrodelne akcije idr. Ob branju finančne-

ga poročila so si bili prisotni enotni, da
je treba pridobiti več finančnih sredstev
za izvedbo programov.
Mag. Karlina Strehar je predstavila
progam dela za leto 2018, ki ga je razdelila na tri sklope:
• skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa ter prazničnega časa, v okvir
katerega spadajo aktivnosti s področij: letovanja, zimovanja, bralna značka, teden otroka, praznični december.
• participacija otrok – otroški parlament, tabor socialnih veščin, simpozij
o participaciji in vzgoji v demokraciji.
• humanitarna dejavnost – pomoč
socialno ogroženim družinam; botrstvo in dobrodelne akcije.
Ob predstavitvi programa je mag.
Karlina Strehar poudarila, da je eden
najpomembnejših ciljev ZPM Domžale skrbeti za dvig kakovosti življenja
otrok in mladostnikov.
Na skupščini je bila posebna skrb
namenjena organizaciji letovanja. Prisotni so se seznanili, da je bila ZPM

Velikonočno čokoladno veselje
s Hoferjem in Rotary clubom
Domžale
V tednu pred velikonočnim praznikom veselja in upanja smo v Centru za
socialno delo Domžale prejeli kup ličnih čokoladnih dobrot iz trgovskega
podjetja Hofer ob posredovanju Martine Oražem iz Rotary cluba Domžale. Z
njimi so se pocrkljali otroci, vključeni
v program Učenja za življenje, in otroci iz materialno šibkih družin.

V aprilu so nas znova prijetno
presenetili v podjetju Hofer in Rotary clubu Domžale s sladko donacijo
odličnih piškotov. Razdelili smo jih
med materialno šibke družine in posameznike.
V imenu vseh, ki so se sladkali,
hvala za lepo dobrodelno delo.
Marta Tomec

Večer magije Domžale 2018
Po več kot 30 letih je bilo v osrednji Sloveniji spet magično in tokrat v pravem
pomenu besede, saj so se v KD Franceta
Bernika zbrali čarobni umetniki.
Že četrto leto zapored čarobni umetniki Magic Studia Maribor združujejo
moči in enkrat letno izvedejo skupno
predstavo, tokrat so bili v Domžalah.
Nastopali so: Mare Čare, Magic Wladimir, Čarodej Toni & Jan, Niki Knežević
in Čarodej Andrej. Vse skupaj se je začelo 20 minut pred predstavo, ko so v
preddverju kulturnega doma nastopi-

Domžale uspešna na razpisu ZZZS za
izvedbo zdravstvenih letovanj. Poskrbljeno je tudi za več terminov in destinacij. Dogovorili so se tudi o roditeljskih sestankih s starši in o načinu pridobivanja soglasij za letovanje otrok
z zdravstvenimi težavami, ZPM Domžale se bo prijavila tudi na razpis, pri
ZPMS pa bo poskušala pridobiti za
sredstva za letovanja iz naslova Pomežik soncu in FIHO – za otroke s posebnimi potrebami.
Sledila je izvolitev in potrditev nove
predsednice ZPM Domžale. To je postala mag. Karlina Strehar, ki se je zahvalila za zaupanje, in poudarila, da se bo po
svojih najboljših močeh trudila za uspešno vodenje ZPM Domžale in za pridobitev čim večjega števila novih članov.
Novemu vodstvu ZPM Domžale želimo uspešno delo, vse zainteresirane
pa prosimo, da čim prej oddajo prijavnico za letovanje, ki je objavljena tudi
v tej številki Slamnika.
Vera Vojska

Čarovnik Mare Čare, v točki, ko je ujel
veliko ribo.

li štirje mladi čarodeji: Luka Malenšek,
Grega Hvastija, Tine Flis in Luka Smrekar Voskobojnik, ter pričarali in očarali
obiskovalce s prikazom svojih spretnosti z igralnimi kartami in mentalizmom,
ter tako ogreli občinstvo za predstavo.
Ko je ura odbila 19.00, se je zavesa odgrnila in na oder je prišel organizator in povezovalec letošnjega Večera
Magije, Čarovnik Mare Čare, ki je obiskovalce nagovoril in odprl Večer Magije s prvo čarovnijo. Glasba je zaigrala in na oder je prišel Čarodej Andrej,
ki je s svojimi čarovniški rekviziti gle-

dalcem prikazal veliko trikov. Rožam je
na nerazumljiv način spreminjal barvo,
barvne rutice so se pojavile nekje, kjer
jih malo prej ni bilo in še in še. Nato sta
Čarodej Toni & Jan poskrbela za veliko
smeha in zabave, predvsem mlajše populacije, in svoje čarovnije dopolnila s
šalami na svoj račun. Tu je bil že tretji
nastopajoči, ljubitelj manipulacij Niki
Kneževič. Med njegovimi spretnimi prsti so se množile kroglice, sveča, ki je
imel v rokah, se je hipoma spremenila
v rutico. Kot da to ni bilo dovolj, so iz
njegovih dlani začele prihajati še karte,
najprej po ena, potem pa cele pahljače.
Na odru se je nato še zadnjič predstavil
povezovalec Čarovnik Mare Čare s točko, v kateri je iz prazne vreče ujel velikansko ribo in s tem nasmejal gledalce. Napovedal je še zadnjega nastopajočega, predsednika društva Magic Studio Maribor Magic Wladimirja, ki je dodobra nasmejal dvorano s komično magijo, saj je na nepojasnjen način govoril namesto prostovoljcev na odru in pričaral denar na dežniku. Občinstvo pa je
pustil odprtih ust, ko je začaral masivno leseno mizo, da je lebdela nad tlemi.
S tem se je prireditev tudi zaključila. Dvorana je bila polno zasedena. Med
obiskovalci je bilo veliko družin z otroki, ki so z navdušenjem dvigovali roke in
sodelovali kot prostovoljci na odru. Čarobni umetniki so poskrbeli, da smo se
zabavali vsi, tako otroci kot odrasli. Zato
upam, da bo Večer Magije še kdaj prišel
v Domžale, in če bo, se zagotovo vidimo.
Roman Pavlinjek
Foto: Marko Stupar

Arboretum Volčji Potok v polnem razcvetu
Polja tulipanov v Arboretumu Volčji Potok so klasični aprilski, letos
zaradi malce zapoznelega prihoda
pomladi, tudi majski prizor, ki vselej
navdušujejo obiskovalce. Mnogi so si
z nakupom letne vstopnice za ogled
parka že zagotovili možnost za vsakodnevni obisk parka, ki tudi konec
aprila in maja s številnimi aktivnostmi vabi vse, da ga obiščete. Pričakuje
vas več kot 340 vrst tulipanov, ki vsakodnevno spreminjajo podobo parka, v katerem tudi letos namenjajo
posebno pozornost otrokom, ki jih v
bližini prenovljenega otroškega igrišča tudi letos pričakujejo kiti in dinozavri, predvsem pa so povabljeni na
številne delavnice, ki jih tudi v maju
na manjka. Seveda otroški obisk težko pričakujejo prenovljeni pravljični
junaki.
Za vse generacije je privlačna razstava orhidej, obisk tisoč kaktusov,
posebej pa bi vas radi povabili na
obisk Cvetličnih tihožitij, ki so v aprilu v okviru projekta Narodna galeri-

ja v arboretumu postala del skupnega sodelovanja Arboretuma Volčji Potok in Narodne galerije ob njeni stoletnici. Arboretum se je v aprilu vključil
tudi v mesec krajinske kulture, v okviru ministrstva za kulturo pa so v njegovih prostorih odprli tudi razstavo o
družini Souvan in njihovi vlogi pri Arboretumu Volčji Potok
Kot vrsto let doslej vas tudi letos v
prazničnih dneh konec aprila in v začetku maja vabijo v arboretum na tradicionalno razstavo cvetja, vrtne
opreme, vrtnarski sejem in sejem
domače obrti, od 27. aprila do 2. maja
in boste na njem lahko našli prav vse
za vaš vrt.
Nadaljuje se tudi Landart – Stopimo v korak z naravo v naravi, kjer
si do srede maja lahko ogledate kreacije vrtnarjev iz naravnih materialov.
Če malo pohitite, boste ujeli še razstavo kovinskih izdelkov Igorja Kanopa pod arkadami, v angleškem parku
so na ogled sleči, vabijo pa tudi tropski metulji.

Med številnimi prireditvami v arboretumu ljubitelje starodobnikov opozarjamo na 20. maj, ko bodo park
obiskali avtomobilski veterani, ob
njih pa si boste lahko dan polepšali z
modno revijo. Prava medena dneva
bosta letos 19. in 20. maja, saj se bo
Arboretum Volčji Potok s pestrim programom vključil v obeležitev prvega
svetovnega dne čebel. Čar lesa je naslov razstave pod arkadami v času od
21. do konca maja, že od 25. maja dalje
pa si lahko ogledate čudovito razstavo
z naslovom Cvetje pod Kamniško-Savinjskimi Alpami – do 6. junija 2018.
V nedeljo, 27. maja, bo za vse obiskovalce še poseben dan. Pod naslovom
Čarobna simfonija bodo namreč arboretum za en dan spremenili v zakladnico znanja, novih idej in zabave.
Pa še čisto na kratko: ne pozabite,
junij je mesec vrtnic in takrat bo Arboretum Volčji Potok še posebej lep in
dišeč.
Dobrodošli!
Vera Vojska
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Čistilna akcija po krajevnih skupnostih mesta
Domžale 2018

V soboto, 7. aprila 2018, je bila občinska čistilna akcija, ki smo se je udeležili tudi Krajevne skupnosti Simona
Jenko, Vencelj Perko in Slavko Šlander. Na skupni čistilni akciji so sodelujoči krajani in društva očistili občino nepravilno odloženih odpadkov in
s tem prispevali k ozaveščanju krajanov, da odpadke odmetavajo na za to
določeno mesto. Na določenih mestih
so bili v času čistilne akcije postavljeni zabojniki, tako da so lahko udeleženci čistilne akcije vreče z odpadki
odlagali vanje. Vodje na posameznih
zbirnih mestih so udeležencem podali
ustrezna navodila, razdelili rokavice
in vrečke za zbiranje odpadkov. Nič
kaj spodbudno ni dejstvo, da je bilo

na območju ob Kamniški Bistrici nekoliko več odpadkov kot prejšnja leta,
čeprav je ob zeleni osi dovolj koškov
za smeti, ki so dostikrat na pol prazni.
Opazili smo, da je v grmičevju veliko
vrečk s pasjimi iztrebki, kar pomeni,
da lastniki pasjih ljubljenčkov ‘kakce’
poberejo, jih dajo v vrečko in jih odvržejo ne v zato namenjen prostor, temveč v naravo. Pohvalno pa je, da nismo našli nobenih igel, ki bi jih pustili
uživalci drog, pa naj tako tudi ostane.
Prav tako bi radi opozorili Slovenske železnice, da naj redno čistijo po
peronu in okolico železniških tirov, da
bi se izognili poraznemu videzu.
Čistilne akcije se je udeležilo večje število tabornikov in članov Šole

zdravja. Še posebno moram pohvaliti, da so na akciji sodelovali tudi najmlajši, saj jih na takšen način ozaveščamo za ohranjanje čistega in zdravega okolja.
Ob zaključku akcije so bili vsi udeleženci deležni malice in vode ter zadovoljni ugotovili, da takšne in podobne akcije spodbujajo sodelovanje
in povezovanje ljudi, krepijo pozitiven
odnos do prostovoljstva, in kar je najbolj pomembno, da ohranja našo občino lepo in čisto.
Vse krajane še enkrat prosimo, da
s skupnimi močmi zagotovimo lepšo
naravo, saj je to naša skupna skrb.
Marjan Ravnikar
predsednik KS Slavka Šlandra

Še pomnite, Domžalci
tic domžale in knjižnica domžale Četrta gostja prijetnega večera
Še pomnite, Domžalci je bila že skoraj
znamenita Domžalčanka Mara Vilar
– Moravška Mara, ena od pobudnic
kulturnega življenja, predvsem petja v
domžalski občini.
Predstavila je starše, oba kulturnika, ki sta ji pesem v letu 1932 položila
v zibelko. »Znali smo živeti,« se je spomnila otroštva v Moravčah, mladosti
pri sedemnajstih v Domžalah - v Universale, nato v Toko. V Domžalah so
leta 1949 nanjo naredili velik vtis obrtniki, pa vlak, mestece, obkroženo s
travniki, krasne kmetije in vrtovi, bogato kulturno in družabno življenje. Rada
in veliko je brala, pela in bila prepričana, da je preveč preprosta za domžalska dekleta. Ampak se ni dala. S svojo
živahnostjo in pridnostjo ter ljubeznijo
do petja je bila vedno opažena. Najlepši so spomini na leto 1978, ko je ustanovila Pevski zbor Toko, in na vsa leta
– vse do danes, ko še vedno poje s svojimi ljudskimi pevkami. Gospa Mara
ima izvrsten spomin za vse dogodke, ki
jih obogati s šalami, tudi pesmijo. Nastopala je v Svobodi, v KD Miran Jarc
Škocjan in predstavah v Godbenem
OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA DOMŽALE

vabi na

KRVODAJALSKO
AKCIJO
v ponedeljek, 21. maja 2018,
in
v torek, 22. maja 2018,
med 7. in 13. uro
v Domžalskem domu
v Domžalah
Vnaprej hvala za vašo solidarnost in pomoč, v imenu vseh,
ki jim je vaša darovana kri rešila življenje.

domu. Pa prijetni spomini na kino, plese v Grobljah, petje na koru, srečanje z
Matijo Tomcem in njegovo čestitko ob
ustanovitvi zbora. »Fabrke so pocrkale,
zbor pa je ostal,« je poudarila. Prijeten
večer, poln spominov in smeha, smo
zaključili z njeno veliko ljubeznijo do
ljudskih pesmi in vseh ljudi, ki jo prijazno pozdravljajo v Domžalah, najlepšem mestu, pa željo, da bi lepa domača
pesem prevzela mlado generacijo.
Zadnji gost spomladanskih domoznanskih večerov Lojze Stražar, dolgoletni predsednik KD Miran Jarc in kul-

li h kulturnemu življenju – tako v Škocjanu kot v Domžalah in nikoli ne bodo
pozabljeni. Lepi so spomini na igralce,
med njimi tudi pokojna Staneta Maslja
in Jožeta Lekana, prav na vsako domačo predstavo, ki uspe tudi zaradi odločnega in zahtevnega režiserja.
In če jih je prva predstava pod Šinkovčevem kozolcu leta 1949 presenetila
in prepričala z obiskom, jih prav množica zadovoljnih obiskovalcev na Studencu vsako leto prepričuje, da so na pravi poti, ki jo nadaljujejo tudi z letošnjim
poletnim kulturnim festivalom.

turnik, brez katerega si domžalske kulture ne moremo predstavljati, je bil zelo
prijeten sogovornik. Z Andrejo Čokl sta
pogovor začela pri gledališču pod kozolcem in prehodila pot do danes – do
tudi zunaj države poznanega poletnega kulturnega festivala Studenec, vmes
pa sta kramljala tudi o domžalski kulturi. Spoznali smo družino Stražar: Toneta in Staneta, pa Franceta in Lojzeta, kiparja Jožeta ter njihov prispevek h kulturi, se pomudili v času Lojzetove prve
vloge, poskusu gradnje dvorane, in
mnogi so prvič slišali, da so se ob predstavi Bratova kri sredi noči odločili za
današnjo lokacijo Poletnega gledališča
Studenec. Pogovor je tekel tudi o domžalskem kulturnem življenju, saj je bil
Lojze dolgo predsednik Zveze kulturnih
organizacij Domžale in je dobro poznal
ljubiteljska gledališča, odlične pevske
zbore, likovne razstave in drugo. Svoje
spomine je obogatil z velikimi simpatijami do vseh, ki so kakorkoli prispeva-

In kaj je ob zaključku spomladanskega cikla povedala Mira Bečan, vodja TIC Domžale: »Spomini, ki jih je z Lojzetom Stražarjem v Knjižnici Domžale v
aprilu pletla Andreja Čokl, so pomenili zaključek prvega cikla večerov Še pomnite Domžalci – Domoznanski večeri,
ki jih skupaj pripravljamo TIC Domžale,
Knjižnica Domžale in voditeljica Andreja Čokl. Zavedamo se, da ima naš kraj
bogato zgodovino in mnogo posameznikov, ki se še spominjajo, kako se je živelo in kaj se je dogajalo nekoč. Z željo, da
te zgodbe oživimo in ohranimo, so se doslej z nami pogovarjali: Matjaž Brojan,
Mara Vilar – Moravška Mara, Katarina
Rus Krušelj in Blaž Križnar.
V jesenskih mesecih vas bomo ponovno povabili na Domoznanske večere, kjer bomo skupaj z zanimivimi gosti
pletli spomine in odstirali tančice skrivnosti iz zakulisja domžalskih zgodb.
Dobrodošli!«
Vera Vojska

Začasno bivališče Na grad 25, Ig
Na zadnjem spomladanskem dogodku Srečanja z ustvarjalci so obiskovalcem predstavili knjigo in pogovor
o temah, ki jih odpira knjiga. Projekt
Vključujemo in aktiviramo! sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada
(ESS). Knjigo, v kateri je zbranih 10
zgodb žensk na prestajanju zaporne
kazni na Igu, je uredila Milica Antić
Gaber, sodelovale pa so še Deja Crnović, Nina Perger, Jasna Podreka, Darja
Tadič in avtorica fotografij Jasmina
Vidmar. Knjiga Začasno bivališče Na
grad 25, Ig je res knjiga, vredna branja. Pogovor je vodila Cveta Zalokar.
»Poleg že izdane knjige o migrantkah
in še nenapisane o brezdomkah predstavlja drugi del trilogije o ženskah na robu.
Trilogija se je ustvarjala iz feministične
teoretske pozicije, da bi dali glas tistim,
ki niso slišane. Dolžnost družboslovcev
je opozoriti na obstoj ranljivih skupin v
družbi,« je dejala Milica Antić Gaber na

vrata v vsakdanje življenje v instituciji.
Iz pripovedovanja zapornic, ki so želele obelodaniti svoje predzaporniško in
zaporniško življenje, te res lahko stisne
pri srcu. Kako so obravnavane in zaznamovane v družbi čisto drugače kot moški obsojenci. Devet let za gospodarski
kriminal, v katerega so jih prisilile neplačniška nedisciplina, dve leti za poslovno goljufijo, da so lahko delavcem
izplačali plače pred stečajem ali nekaj
mesecev za 400 evrov ukradene hrane,
da je lahko družina jedla. Je pa tudi precej obsojenih za kazniva dejanja, storjena v narkomanski omami, premišljeni
zločini ali mala zla dela, da bi preskrbeli družino v državi, ki ti ne da živeti. Deset zgodb žensk, ki prestajajo zaporno
kazen na Igu in ki so želele, da se obelodani neenakost med obsojenimi med
obema spoloma, je izšlo v tej enkratni
knjigi. V njej so avtorice knjige želele
dati glas tistim, ki so v družbi malo slišane, torej tistim z roba.

predstavitvi knjige 9. aprila 2018 v prostorih Knjižnice Domžale. Na projekcijskem platnu smo si lahko ogledali fotografije Jasmine Vidmar, ki so bile posnete v zaporu na Igu in vizualno pripovedujejo zgodbe zapornic.
Da je usoda, ki je doletela zaprte
ženske, lahko zgolj stvar naključja in
da za zapahi z nekaj nesreče in odvetniki, ki samo vlečejo denar in zavlačujejo postopke, lahko pristane vsak med
nami, je ena od ugotovitev avtorice knjige, ki poskuša odpraviti prezrtost žensk
in njihovih izkušenj v družbi ter odpre

Ženskam na prestajanju kazni zapora so želele omogočiti, da širši javnosti skozi svoje zgodbe in s pogledom
od znotraj same ponudijo v branje nekoliko drugačen pogled na zaporniško
populacijo in morda spodbudijo k razmislekom in drugačnemu razumevanju tistih, ki se tam znajdejo. Še bolj
pa je avtorice knjige vodila želja, da bi
jih širša družba brez izkušnje zapora
bolj sprejela nazaj, ko se vrnejo v rutino vsakdanjega življenja z željo zaživeti povsem normalno življenje.
Besedilo in foto: Miro Pivar

Sodelovanje Univerze v Ljubljani
s Centrom za socialno delo za
družbeno korist

Center za socialno delo Domžale že več
let izvaja projekt socialnega učenja –
Učenje za življenje, ki se je oblikoval
kot odgovor na potrebe staršev in otrok
v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Svetovalne delavke,
ki svetujejo družinam, odraslim in otrokom, so opazile, da se pri svojem delu
srečujejo s številnimi družinami z mnogimi izzivi in prav ti izzivi so razlog, da
včasih družine potrebujejo podporo pri
vsakdanjem življenju.
V podporo projektu socialnega
učenja smo se zbrali študentje (na fotografiji) različnih študijskih smeri,
kot so socialno delo, socialna pedagogika, predšolska vzgoja in družboslovna informatika z namenom, da
raziščemo potrebe otrok, ki so v projekt že vključeni, da zagotovimo nove
laične sodelavce in poskušamo najti potencialne donatorje, ki bodo prepoznali vrednost projekta za lokalno
okolje in nam z donacijami omogoči-

li, da otrokom ponudimo pomoč in raznolike prostočasne dejavnosti.
Vabimo vas, da se nam pridružite
pri soustvarjanju projekta socialno učenje v vašem lokalnem okolju, saj boste
s tem doprinesli nekaj koristnega občini Domžale. Veseli bomo tako donatorskih sredstev kot tudi vašega časa, ki bi
ga kot prostovoljci preživeli z otrokom v
vašem lokalnem okolju, približno uro
do dve na teden. Pridobili bi nova znanja in izkušnje, prosti čas bi preživljali
na zanimiv način in spoznali nove ljudi. Pri tem bi vas podprli z mentorstvom
strokovne delavke, na intervizijskih srečanjih bi svoje izkušnje lahko podelili z
drugimi prostovoljci in povrnili bi vam
potne stroške. Če vas zanima sodelovanje, prosimo kontaktirajte vodjo projekta univ. dipl. soc. del Veroniko Rajk
na njen elektronski naslov: veronika.
rajk@gov.si.
Maja Gnidovec in Katarina Zagorac
Foto: Tamara Rape Žiberna
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Izobraževanje, sodelovanje,
razumevanje, sočutje,
prijateljevanje
MARJAN RAVNIKAR, PREDSEDNIK UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE DOMŽALE

Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale, na kratko društvo Lipa, ima v občini Domžale že več kot 20-letno tradicijo.
činah, ki nas tudi sofinancirajo. Ob
tem pa naj povem, da so posamezne
naše skupine, med njimi izdelovalke
Unicef punčk in keramični krožek s
svojimi predstavitvami zelo veliko
navzoči izven domžalske občine,
kakor tudi članice literarnega krožka
in glasbeniki.

Vera Vojska
Foto: Iztok Dimc

S

svojim uspešnim delom
pod vodstvom Metke Zupanek se je uvrstila med
najuspešnejše tovrstne institucije v naši državi, posebej izrazit
uspeh pa je dosežen na področju
kulture. V letu 2017, ob prehodu v
novo šolsko leto, je predsednikovanje društva Lipa prevzel Marjan
Ravnikar. Njegova delovna pot se je
začela v Toku, kjer je 16 let opravljal
različna dela, med drugim je bil vodja oddelka in vodja proizvodnje. Ob
zatonu tovarne je z veseljem sprejel
ponujeno priložnost Srednje šole
Domžale in vse do upokojitve opravljal funkcijo pomočnika ravnatelja
Srednje šole Domžale, še posebej pa
je poznan po prizadevanjih, da bi ta
šola bila prijazna do športnikov.

Zato je bilo moje prvo vprašanje
povezano s prehodom s
pedagoškega in organizacijskega
dela v srednji šoli na vodilno mesto v
Univerzi za tretje življenjsko obdobje
– je lahko izkušnje iz srednje šole
uporabil tudi na univerzi za tretje
življenjsko obdobje?
Delo predsednika Univerze za tretje
življenjsko obdobje Domžale je precej
drugačno kot delo v Srednji šoli Domžale. Čeprav gre povsod za izobraževanje, je pri starejših ljudeh potrebno
več razumevanja, spoštovanja, tudi
sočutja in prijateljstva, saj študentke
in študenti te univerze ne pričakujejo
samo novega znanja, temveč tudi
druženje in prijetno preživljanje jeseni življenja. Mnogi od njih pridejo
razvijat svoje talente, za katere morda do upokojitve ni bilo niti priložnosti niti časa, in pričakujejo, da jim
bodo mentorji pri njihovem ustvarjalnem delu ponudili pomoč in se bodo
v učilnice radi vračali. Vesel sem, da
nam slednje v veliki meri uspeva, saj
sicer ne bi imeli slušateljev, ki so člani univerze od samega začetka.
Znani ste po številnih programih.
Nekateri so na univerzi že od
začetka, drugi od lani.
Iz prejšnjih let smo ohranili vse programe, za katere naši profesorji, vsi
imajo visoko izobrazbo, ob začetku
leta, tudi v sodelovanju s slušatelji
in upoštevanju njihovih predlogov,
pripravijo učne načrte, po katerih dejavnosti potekajo.
V letošnjem šolskem letu smo
uvedli nov program – zeliščarstvo,
v katerega so se, na naše prijetno
presenečenje, vpisali številni slušatelji, ki želijo podrobneje spoznati
področje zeliščarstva. Pri tem gre
tako za strokovno delo na tem področju – spoznavanje zelišč in njihovo
nabiranje – po vsej Sloveniji, kot za
izdelavo različnih mil in mazil, s katerimi poskrbijo za svoje zdravje, pa
tudi za druženje in ne nazadnje tudi
rekreacijo. Sodelujemo tudi z znanimi
zeliščarji npr. z g. Čebaškom.
Najbrž razmišljate tudi o novih
programih?
Seveda razmišljamo o njih, zanje
skušamo pridobiti najprimernejše
profesorje, hkrati pa pri tem posebej

Kako usklajujete slušatelje
različnih starosti, so med njimi tudi
mlajši?
Naši slušatelji in slušateljice so različnih starosti, vse od 50 let do skoraj
sto bi se našli med njimi in prav vsak
najde v različnih dejavnostih svoj
interes, svoje prijetne trenutke, ki mu
polepšajo jesen življenja. Veseli smo
prav vsakogar, ki rad in z iskrenim
zadovoljstvom ustvarja na univerzi za
tretje življenjsko obdobje.

Čeprav gre povsod za
izobraževanje, je pri
starejših ljudeh potrebno
več razumevanja,
spoštovanja, tudi sočutja
in prijateljstva, saj
študentke in študenti te
univerze ne pričakujejo
samo novega znanja,
temveč tudi druženje
in prijetno preživljanje
jeseni življenja.
upoštevamo interes slušateljev, ki se
najbolj pokaže v času vpisa. Poleg
nekaterih novih programov na področju učenja tujih jezikov razmišljamo
o ustvarjalni logiki, v okviru katere
bi našli svojo priložnost tudi ljubitelji
križank in drugih ugank; pričakujem
tudi, da se bo kar nekaj slušateljev
odločilo za zabavno matematiko; bodoči slušatelji povprašujejo po gledaliških delavnicah in skupinskih plesih, pogovorih o možnostih zdravljenja, skušali bomo organizirati (enkrat
mesečno) debatne krožke o aktualnih
temah. Odprti smo za vse predloge,
seveda pa še enkrat poudarjam, da so
novi programi odvisni predvsem od
interesa in želja slušateljev, ki bi jim
radi zagotovili kar najboljše pogoje,
zato so nekateri prostori ob mojem
prihodu bili deležni tudi posodobitev.
Posebej je domžalska univerza
znana po kulturnem ustvarjanju,
kjer uspešno delajo literarni
krožek, pevski zbor, citrarske
in kitarske skupine, keramika,
likovno ustvarjanje, punčke Unicef,
klekljanje, orientalski ples, folklora,
pa še kaj bi se najbrž našlo. Je še kaj
prostora za nova področja?
Res je, kultura je doma na Univerzi za
tretje življenjsko obdobje Domžale.
Doseženi so bili številni lepi uspehi,
mnoge prireditve, srečanja, ne naza-

dnje tudi 15 vseslovenskih zbornikov
del pesnikov in pisateljev, ki pridno
ustvarjajo in bogatijo knjižno ponudbo tudi z lastnimi knjigami. Kulturna
dejavnost bo tudi v prihodnje ena
izmed naših prioritet. Želel pa bi si,
da bi bili še bolj vključeni v kulturno
ponudbo občin, predvsem domžalske,
kjer, med drugim, tudi letos načrtujemo gostovanje citrarskih skupin po celotnem mestu – dobrodošli, z veseljem
pa povem, da bomo prihodnje leto izdali tudi 16. literarno-likovni zbornik.
Poleg geografije, zgodovine,
etnologije in umetnostne
zgodovine, je posebej bogata
ponudba tujih jezikov. Je na tem
področju kaj novosti?
Zanimivo je, da je slušateljev, ki se
želijo naučiti tujih jezikov, iz leta v leto
več, tako da na področju posameznih
jezikov dela kar več skupin. Najpogosteje se slušatelji odločajo za angleščino, nemščino, italijanščino in španščino, imeli smo že skupine, ki so se učile
francoski in ruski jezik. V naslednjem
letu poleg naštetih jezikov ponovno
vabimo v krožek ruskega in francoskega jezika, razmišljamo pa tudi, če bo
interes, o učenju kitajščine. Ob tem naj
povem, da za učenje tujega jezika ni
nikoli prepozno, kar dokazuje 79-letna
slušateljica, ki želi sorodnikom iz tujine naše Domžale ob njihovem obisku
predstaviti v angleščini.
Spodbujate tudi branje – tako v
slovenskem kot tujih jezikih?
Če je kaj značilno za ljudi v tretjem
življenjskem obdobju, je veselje in ljubezen do branja – pa naj gre za knjige
v slovenskem jeziku ali tujem, ki se
ga učijo. Že pred leti smo skupaj s
Knjižnico Domžale organizirali bralno značko, in rečem lahko, da je med
našimi slušatelji zelo velik interes
za branje knjig. Ta projekt ob koncu
leta zaključimo s slovesno podelitvijo
bralnih značk in velikim ponosom na
vse slušatelje, ki množično sodelujejo
v tem projektu.

Ne zanemarjate niti področja
športa in rekreacije?
Naša univerza za tretje življenjsko
obdobje se še kako zaveda pomembnosti reka Zdrav duh v zdravem telesu, zato slušateljem nudimo možnost
športne in rekreativne dejavnosti na
področju pohodništva, kolesarstva
in joge. Prav za slednjo resnično
vlada veliko zanimanje, ki mu bomo
sledili z ustanovitvijo nove skupine,
če bo potrebno. Prav pred časom pa
smo za vse slušatelje pripravili tečaj
prometnih predpisov s poudarkom na
tistih, s katerimi morajo biti posebej
seznanjeni kolesarji. Z udeležbo sem
zelo zadovoljen.
Vse vaše oblike dela univerze
za tretje življenjsko obdobje
se zelo trudijo z informativno
dejavnostjo, s katero želite o
svojem delu seznaniti čim več ljudi
in jih tudi na tak način privabiti
med vas.
Če bi dejavnosti zaprli v okvir naših
prostorov, potem najbrž ne bi mogli
pričakovati vedno novih slušateljev,
pa tudi pohval vseh, ki se jim predstavljamo. Zato se zelo trudimo, da bi
kar v največji meri seznanjali javnost
z našim delom. Največ na tem področju pričakujemo od kulturnikov, ki
s svojimi programi uspešno sodelujejo ne le v okviru občin, iz katerih
prihajajo, temveč so znani po vsej
Sloveniji. Ob tem pa se trudimo, da
bi dejavnost predstavljali čim več ljudem. Tako smo letošnjo prireditev ob
materinskem dnevu pripravili v Radomljah in zanesljivo ni bila zadnja.
Na sploh se v Domžalah veliko pojavljamo: z razstavami v Galeriji Domžale in Knjižnici Domžale, tudi v Kulturnem domu Franca Bernika, iščemo pa tudi druge priložnosti. Naši
slušatelji se ob koncu posameznega
šolskega leta radi predstavljajo širši
javnosti, zelo dobro so obiskane
tudi razstave naših likovnic in še bi
lahko našteval. Posebno skrb bomo
namenili predstavitvam v drugih ob-

Kako ste zadovoljni s sodelovanjem
Občine Domžale in drugih?
Z Občino Domžale, ki tudi sofinancira našo dejavnost, lepo sodelujemo.
Predstavljamo se na vseh prireditvah, kamor smo povabljeni. Morda
bi se dalo kaj narediti z znižanjem
stroškov za prostore univerze, s čimer bi lahko znižali stroške šolnin,
sicer pa sem zadovoljen, vsi skupaj
pa iščemo priložnosti za krepitev
sodelovanja – tako z občino kot
Kulturnim domom Franca Bernika
Domžale, tudi z društvi, ki združujejo starejšo generacijo, pa z domovi
počitka, kjer radi predstavljamo
našo dejavnost. Pričakujem, da bo
sodelovanja v splošno zadovoljstvo
v prihodnosti še več. Tudi z Javnim
skladom za kulturne dejavnosti, območno izpostavo Domžale – zlasti na
področju kulture.
V vseh teh letih je Univerzo za
tretje življenjsko obdobje Domžale
obiskovalo več kot 1800 slušateljev
in slušateljic, v posameznem letu
od 450 do 600. Bi lahko rekli, da so
zadovoljni?
Lahko. Ko človek ob koncu šolskega leta pogleda njihove dejavnosti
v posameznem letu, ki jih predstavijo, lahko ugotovi, da so zadovoljni, da se veselijo novih znanj in
spretnosti, da radi obiskujejo našo
univerzo. Ne nazadnje, imamo kar
nekaj slušateljev, ki so naši redni
študenti že dve desetletji, in verjemite, če ne bi bili zadovoljni, nam
zanesljivo ne bi ostali zvesti več kot
dve desetletji.
Morda še povabilo?
Hvala. Bi kar ponovil besede z naše
spletne strani, kjer zainteresirani dobijo prav vse informacije: Dobrodošli
med nami!
Razpetost med službo in domom
ter mnogo skrbi je za nami. Končno
lahko počnemo tisto, za kar nismo
imeli časa 35, 40 ali še več let ...
Na Univerzi za tretje življenjsko
obdobje Domžale lahko pridobivate
ali obnavljate znanje, se udeležujete
kulturnih dogajanj in delavnic, v
športno rekreativnih skupinah poskrbite za svoje fizične sposobnosti, v
zanimivih strokovno vodenih izletih
pa si ogledate kulturne, naravne in
zgodovinske zanimivosti doma in v
tujini in še marsikaj … ❒
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Zbor članov Medobčinskega društva Sožitje
V sredo, 21. marca 2018, smo imeli člani Medobčinskega društva Sožitje iz Mengša v KD Groblje zbor članov.

Poročilo
o delu
Iz leta v leto opažamo trend povečevanja števila naših intervencij, letos
pa jih je do 15. aprila kar skoraj dvajset odstotkov manj kot v istem obdobju lani (letos 102, lani 125). Razlika je res več kot očitna. Podrobnejši
pogled pokaže še zanimivejšo sliko;
letos je celo nekaj več prometnih
nesreč kot lani (tri), prav tako je več
tehničnih posredovanj in prenosov
oseb, le požarov je občutno manj –
letos 24, lani 53.
Glavni razlog za manjše število požarov je zagotovo v drugačni
zimi od lanske, ki je bila bistveno
bolj suha in so se požari v naravnem okolju kar vrstili, še posebej v
marcu. V začetku leta 2017 je bilo
tudi dolgo izrazito hladno obdobje
z več dimniškimi požari, s poznejšo
otoplitvijo pa se je začel lani dokaj
množični pojav nočnih požigov komunalnih zabojnikov.
Seveda navkljub zgornjim
številkam skoraj vsakodnevne intervencije ne izostajajo. V zadnjih
tridesetih dneh so predvsem izstopale prometne nesreče. Tako
številčno kot tudi po odmevnosti v
množičnih medijih, še posebej pa
dve: 9. aprila nekaj pred 15. uro smo
bili obveščeni, da je v Domžalah na
Savski cesti voznik z osebnim vozilom trčil v hišo, in da je ukleščen v
vozilu. Izkazalo se je, da je vozniku,
staremu 97 let, ob trku stisnilo obe
nogi, eno tudi huje poškodovalo. Iz
vozila smo ga rešili s pomočjo hidravličnega orodja.
Druga nesreča, ki je tudi pritegnila precej začudenih pogledov, se
je zgodila v soboto, 14. aprila, nekaj
pred polnočjo v semaforiziranem
križišču na Želodniku, ko je bilo v
trčenju dveh osebnih vozil poškodovanih kar enajst oseb, k sreči
nobena huje. Poleg tega, da je bilo
v enem od vozil šest oseb – ena več,
kot je dovoljeno za tisti tip vozila, je
bil v nesreči poškodovan tudi otrok,
ki med vožnjo ni bil pripet. Zaskrbljujoče, da se je že drugič v manj
kot enem mesecu zgodilo, da je v
prometni nesreči udeležen otrok, ki
med vožnjo ni bil pripet.
Glede na število poškodovanih
oseb je bila to nedvomno večja nesreča in poklicni gasilci bi nalogo
sami težko izpeljali, zato velja poudariti, da je sodelovanje s prostovoljnimi gasilci iz društev Gasilske
zveze Lukovica potekalo odlično.
Velja še poudariti, da sta bila
med ostalimi šestimi nesrečami v
dveh udeležena motorista. Zgodilo
se je tudi šest požarov, poleg običajnih (dimniški, parkiran osebni
avto, podrast), je v poslovnem lokalu v SPB izven delovnega časa
zaradi preobremenjenosti zagorelo
v električnem razdelilniku.
Močnejši naliv je 5. aprila zvečer
povzročil, da je meteorna voda zalila hlev s konji v Depali vasi. Skupaj
z gasilci PGD Stob - Depala vas smo
iz hleva izčrpali okoli 25 m3 vode.
Vabimo vas, da naše delo spremljate na spletni strani www.czrdomzale.si in na naši facebook strani
in vam želimo prijetne in varne pomladne dni.

V uvodnem nagovoru je predsednica
dr. Tatjana Novak pozdravila direktorico Zveze Sožitje Matejo de Reya, župana občine Komenda Stanislava Poglajna in podžupana Občine Mengeš
Boga Ropotarja. Opravičila je župana
Občine Kamnik Marjana Šarca ter župana Tonija Dragarja in podžupanjo
mag. Renato Kosec iz Občine Domžale.
V kulturnem programu je nastopila
plesna skupina Face pod vodstvom Klemena Pirmana. Plesna točka nas je popeljala kar med zvezde. Obeležili smo
dan Downovega sindroma, ki je ravno
21. marca ter Dan žena in Materinski
dan, tako da je vsaka mamica, skrbnica, rejnica ali žena dobila cvetočo primulo. Razveselili smo se tudi Kapljic,
literarnega glasila našega društva.
Izvolili smo delovno predsedstvo.
Predsednica je bila Mojca Šraj, članici Fani Vrankar in Bernarda Rozman,
zapisnikar Jurček Nowakk. Sledilo je
vsebinsko in finančno poročilo o delu
društva za leto 2017 ter vsebinski program dela in finančni plan za leto
2018. Vsebinski program je zelo pester
in ga sestavljajo štirje sklopi. V prvi
sklop spadajo izobraževanje, usposabljanje, ohranjanje zdravja in
znanj. V glasbeni delavnici pod vodstvom mentorice Stanke Kač glasbena
skupina Strune igra na Ullvila instrumente, srečujejo se na 14 dni ob četrtkih. Plesna skupina Face za starejše se
pod mentorstvom Klemena Pirmana
vsak ponedeljek predaja plesu, plesna skupina Sončki za mlajše pa pleše vsako soboto v OŠ Voklo pod mentorstvom Monike in Bernarde Rozman
ter Mateja Logarja. Skupina za samopomoč in skrb za starejše Optimistke,
ki jo vodi mentorica Breda Zlobko, se
srečuje enkrat mesečno po dogovoru.
Od oktobra do aprila prvi torek v mesecu potekajo bralne urice v Knjižnici Domžale pod mentorstvom Simone
Glavan, Vilme Novak, Jurčka Nowakka in Marjane Plaznik. Izobraževalni
vikend seminar za družine bo v aprilu v Zdravilišču Radenci. Vključevali

se bomo v izobraževalni program Zveze Sožitje – vseživljenjsko učenje oseb
z motnjami v duševnem razvoju ter izobraževanje in usposabljanje družin,
ki bo potekalo od junija do septembra
2018. Tekom leta načrtujemo tudi predavanje Jožeta Ramovša za starše na
temo skrbi za starejše. Drugi sklop
sestavljajo rehabilitacijski programi. Vadba pod mentorstvom Janeza
Korbarja in Ahmada Mazna poteka
vsako sredo v OŠ Domžale. Novinarsko-literarni krožek Kapljice vodi Silva Drešar vsak prvi ponedeljek v mesecu. Plavanje po metodi Halliwick
je vsak ponedeljek pod mentorstvom
Ahmada Mazena. V Konjeniškem klubu Valentin Domžale poteka hipoterapija individualno za člane po dogovoru pod mentorstvom Mete Pirnat Radovič. Letošnjo sezono smo začeli ob
sredah v prostorih v Mengšu pod mentorstvom Ane Valant izvajati tudi kineziološko terapijo za mlajše in starejše, ki imajo težave z gibanjem. Pohodništvo vodi Metka Mestek in se izvaja
enkrat mesečno ob sobotah po dogovoru. S pomočjo donacije Petrolovih
servisov smo konec januarja in v začetku februarja izvedli osamosvojitveni seminar za osebe z motnjami v duševnem razvoju v Planinskem domu
Ušte nad Moravčami. Vodji sta bila
Jurček Nowakk in Vilma Novak, spremljevalki pa Mojca in Marjana. Tretji sklop sestavljajo družabne dejav-

nosti. V februarju je potekalo pustovanje v diskoteki Šporn. Praznovanje
materinskega dne in obeležitev svetovnega dneva Downovega sindroma
smo združili v okviru Zbora članov.
Sledili bodo spomladanski in jesenski družinski izleti ter izlet za starše v
septembru. Piknik, ki pomeni druženje družin, prijateljev in podpornikov
društva, bo v juniju v Hiši na travniku v Dobu, septembra se bomo udeležili dobrodelnega pohoda Modrih novic na Sv. Primoža nad Kamnikom ter
zaključili leto z novoletnim praznovanjem z obiskom in obdarovanjem dedka Mraza v decembru v KD Radomlje.
Četrti sklop sestavljajo tekmovanja Specialne olimpiade, kamor so
vključeni mladostniki in odrasli, ki se
udeležujejo tekmovanj z različnih področij. Predsednica je izpostavila številno članstvo, saj šteje že 479 članov,
od tega 183 oseb z motnjami v duševnem razvoju. Vsi člani društva so potrdili finančno in vsebinsko poročilo
o delu društva za leto 2017 ter sprejeli obsežen program in finančni plan za
leto 2018.
Tajnica društva Bernarda Rozman
nas je seznanila z omejitvijo števila
prijav na VŽU. Jurček Nowakk je prisotne seznanil s planinstvom za invalide, kamor se lahko vključimo. Izpostavil je tudi redno beleženje prostovoljnih ur.
Mateja de Reya je pohvalila delo

in aktivnosti, ki se odvijajo v društvu.
Zveza Sožitje se prilagaja članstvu in
je v preteklem letu izvajala devet programov, ki nam jih je predstavila. Poudarila je, da je delo zahtevno in odgovorno. Najobširnejši je program vseživljenjskega učenja. Izvajajo se družinski programi, vikend seminarji, osebna asistenca. Šestkrat letno izide revija Naš zbornik. Zaradi zmanjšanja prilivov s strani FIHO so nacionalni programi številčno omejeni.
Župan Občine Komenda je pozdravil vse navzoče. Izpostavil je številčno
članstvo in se strinjal, da je beleženje
prostovoljnih ur nujno. Poudaril je dobro in uspešno delovanje društva in pohvalil kvalitetno vodstvo, ki je pomembno za dobro delo. Zahvalil se je predsednici in vsem, ki ji pomagajo pri delu.
Podžupan Občine Mengeš je povedal, da so sredstva, ki jih dobimo
iz občin, majhna in se bo boril za čim
več. Izrazil je spoštovanje vsem mamam, ženam, rejnicam in prostovoljkam za ves trud, ki ga dajejo svojim
otrokom in rejencem.
Ob koncu smo se družili ob prijetnem klepetu in dobrotah, ki so jih
spekle članice društva, za kar se vsem
zahvaljujemo.
Metka Mestek in dr. Tatjana Novak

Novo vodstvo
V četrtek, 22. marca 2018, je bila v
Domžalah izvedena izredna skupščina
Zveze kotalkarskih športov Slovenije
(ZKŠS), na kateri sta bili z dosedanjih
funkcij v ZKŠS razrešeni dosedanja
predsednica Breda Marinšek in podpredsednica Bojana Cipot. Skupščina
je za mandatno obdobje 2017–2021 izvolila novo vodstvo Zveze kotalkarskih
športov Slovenije in sicer: za predsednika je bil izvoljen Drago Ozebek in za
podpredsednico Nina Grilj Deisinger.
Zveza kotalkarskih športov
Slovenije

Za ohranitev spoštljivega spomina in vrednot NOB
Sprejem programa za leto 2018
Združenje borcev za vrednote
nob občine domžale se je v začetku aprila 2018 zbralo na 11. skupščini,
ki je bila namenjena oceni dela v letu
2017 in sprejemu programa za leto
2018, hkrati pa tudi sprejetju sklepov,
povezanih s financami, ter seznanitvi z najaktualnejšimi prireditvami v
spomladanskem času. Skupščine se
je udeležilo vseh 42 delegatov in delegatk iz devetih krajevnih organizacij,
ki so v marcu opravile zbore članov
in sprejele programe za leto 2018, že
v decembru pa je vodstvo občinskega
združenja sprejelo Napovednik programa nalog in aktivnosti v letu 2018.
Skupščino je začela Marija Majhenič, predsednica združenja. Z minuto tišine smo se spomnili umrlih članov in članic v letu 2017. Skupščino je
vodil Franci Kerč, predsednica pa je
na kratko predstavila vse dokumente, ki smo jih delegati z vabilom prejeli tudi v pisni obliki: poslovno in finančno poročilo za leto 2017 ter program dela ZB Domžale za leto 2018.
Posebej je izpostavila naslednje uresničene naloge v letu 2017: delovanje
organizacije v državi in občini ter njena prizadevanja za krepitev vrednot
NOB; osip članstva, v tem okviru je
predstavila stanje v posameznih krajevnih organizacijah; pregled organiziranih spominskih prireditev v letu
2017 ter udeležbe na podobnih prireditvah izven občine; informiranje
javnosti o dejavnostih organizacije;
založniška dejavnost – izdaja priče-

Svoboda – plačilo za žrtve: eden od
uresničenih projektov v letu 2017.

vanj pod naslovom Svoboda – plačilo
za žrtve, organizacija medgeneracijskega druženja na temo Pogled mlade generacije na vrednote NOB; skrb
za ohranitev zdravstvene in socialne
varnosti udeležencev NOB; sodelovanje z ostalimi društvi.
Na kratko je predstavila tudi program dela združenja za leto 2018 in
izpostavila naslednje naloge: uresničevanja programa, kot je zapisan v
Napovedniku programa za leto 2018;
sprejem novih članov v organizacijo,
predvsem mladih; organizacija in iz-

vedba spominskih prireditev; skrb za
spomenike in spomeniška obeležja
NOB; uresničevanje pravic žrtev vojnega nasilja; pohodništvo – druženje in skrb za zdravje članov in članic; posebna skrb za še živeče borce NOB; pridobivanje finančnih sredstev za delovanje organizacije; sodelovanje z veteranskimi in drugimi organizacijami, uresničevanje projekta
koncerta partizanskih pesmi – otroških pevskih zborov.
Predsednica je predstavila tudi finančno poročilo za leto 2017 in predlog financiranja dela organizacije v
letu 2018, podano pa je bilo tudi poročilo Nadzornega odbora. V razpravi je sodelovala vrsta prisotnih, ki
so med drugim izpostavljali: posebno skrb za starejše člane in zagotovitev prevoza na slovesnosti; organizirano udeležbo na različnih slovesnostih, skrb za spomenike in spominska obeležja; slišali pa smo tudi
informacije o problematiki posamezne krajevne organizacije za vrednote NOB, srečanju borcev NOB in starejših članov organizacije in skupnih
prizadevanjih, da bi v organizacijo za
vrednote NOB sprejeli nove člane, saj
je organizacija leta 2007 odprla vrata novim članom, tudi tistim, ki niso
bili udeleženci NOB, tako da je organizacija za vrednote NOB – združenje članov, ki se zavzemajo za ohranjanje vrednot in idealov NOV, vzdrževanje kulturne dediščine, ki je nastala v času vojne, krepitev vrednot

NOB, ohranitev spoštljivega spomina
in domoljubje.
Ob koncu skupščine je predsednica vse povabila na osrednjo občinsko
prireditev ob dnevu upora proti okupatorju v Žeje, podala pa tudi informacijo o spominskih in drugih prireditvah v spomladanskem času.

Vera Vojska

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

Krajšanje nohtov ter
odstranjevanje trde kože na bolnih in
zdravih nogah.
Zaupajte našim strokovnjakom.
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Invalidi za invalide
MDI Domžale je imelo v četrtek, 15. marca 2018, redni zbor članov, na katerem so
obravnavali delo preteklega leta in načrte za prihajajoče leto.
mdi domžale Dejstvo je, da smo
ljudje sposobni marsičesa. Žal pa se
ne da zanikati dejstva, da ima vsak
človek svoj prag sposobnosti. Pa ne
samo sposobnosti, tudi pristojnosti. In
nemalokrat v življenju nastopi čas, ko
mora to spoznati, se soočiti z dejstvi in
poiskati pomoč. Nujno je, da imamo
nekoga, ki nam je pripravljen pomagati. Če vztrajamo v prepričanju, da
zmoremo vse in da se nam nič ne more
zgoditi, si ne bomo naredili usluge.
Na zboru so bili člani seznanjeni
s poročilom socialno zdravstvene dejavnosti za leto 2017, ki povzema bistvo društvenega dela, razporejenega v osem posebnih socialnih programov. Iz tega poročila je razvidno, katere programe je društvo izvajalo, koliko invalidov se je udeležilo posameznega programa, koliko je bilo namenjenih sredstev in koliko opravljenih
prostovoljnih ur. Teh je bilo skupno
opravljenih kar 15.360. Člani prostovoljci so tudi opozorili na probleme, s
katerimi se srečujejo na terenu, predvsem s težavami invalidov, ki so starejši, bolni, osamljeni in potrebni finančne pomoči zaradi nizkih pokojnin. V
društvu se namreč delo opravlja prostovoljno, in sicer 16 prostovoljcev redno obiskujejo člane, po potrebi pa še
dodatno tiste, od katerih dobijo obve-

stilo, da to potrebujejo in si želijo. Povratna informacija s strani prostovoljcev o stanju posameznih invalidov, ki
zaradi kakršnihkoli težav ne morejo
priti na društvo, je ključnega pomena,
da se lahko društvo primerno odzove
in poskrbi, da jih posebej obišče še socialna delavka ali vodja socialnih programov. V društvo je včlanjenih več
kot 1200 članov iz občine Domžale, od
katerih kar tretjina živi na robu preživetja, saj so zdravstveno in finančno
oslabljeni. S kombijem, ki so ga prejeli kot donacijo Rotary kluba, poskrbijo za prevoz invalidov k zdravniku,
v zdravilišča, pa tudi za prevoz športnikov. V društvu se že vrsto let trudijo
in opozarjajo lokalne skupnosti, predvsem občine, iz katerih invalidi prihajajo, da so potrebni večje pomoči. Na
sestankih organov je stežka slišati besedo invalidi, saj praktično nikoli niso
omenjeni. So društvo, ki že 43 let skrbi za najbolj ranljivo skupino in izvaja
posebne socialne programe, za katere
morajo imeti tudi strokovno usposobljeno osebo – kar jo na društvu tudi
imajo. Zaradi tega so pridobili status
društva, ki deluje v javnem interesu
na področju socialnega in invalidskega varstva. Vse preveč se delo nalaga
prostovoljcem, ki so tudi sami invalidi, a ravno ker so invalidi, razumejo

probleme invalidov. Največji problem
je pridobiti nove prostovoljce, saj so
zdajšnji že starejši in imajo tudi sami
probleme z zdravjem, zato apelirajo
na vse, ki so pripravljeni prostovoljno
pomagati in se pridružiti poslanstvu,
ki ga opravljajo. Že vrsto let opozarjajo, da to niso le problemi na lokalni,
temveč tudi na državni ravni, najhuje
pa je to, da so težave prisotne tudi v
zvezi, katere soustanovitelj so.
Društvo članom ogromno pomeni, saj redno prihajajo na uradne ure,
neprestano zvonijo telefoni, tudi takrat, kadar uradnih ur ni. Invalidi želijo, da jim nekdo prisluhne, da se lahko z nekom individualno pogovarjajo,
da poleg svojih zdravstvenih lahko povejo tudi svoje osebne težave. Vsi prostovoljci se neprestano trudijo, da bi
izboljšali kvaliteto življenja invalidov.
Glede na pozitivne povratne, pisne in
ustne, odzive o delu društva delajo dobro. Člani pravijo, da se resnično posvečajo invalidom, ki potrebujejo pomoč in jo resnično potrebujejo na vseh
življenjskih področjih. Ker želijo pomagati čim več invalidom, vabijo vsakogar izmed njih, da se včlani v društvo.
»Skupaj, invalidi za invalide, lahko
dosežemo boljši jutri.«
Za MDI Domžale
Nejc Lisjak

Društvo Lipa razveseljuje doma in po Sloveniji

V CENTRU ZA MLADE
MAJA DOGAJA
sobota, 19. 5., 10:00 - 11:00

KONVERZACIJA V NEMŠKEM JEZIKU

Ste se že učili nemškega jezika? Bi potrebovali dodatno vajo v
ustnem sporazumevanju? Maja pričnemo s konverzacijami v
nemščini.
Konverzacije bodo potekale v manjših skupinah, vsako srečanje pa
bo posvečeno določeni temi. Konverzacije so namenjene mladim
med 15. in 30. letom in so brezplačne.
Obvezne predhodne prijave.
četrtek, 24. 5., 17:00-20:00
MOZAIKI ZA MLADE

Rad/a ustvarjaš? Si želiš izdelati čisto svoj mozaik?
Potem je ta delavnica kot nalašč zate!
Delavnica je namenjena mladim med 15. in 30. letom in je
brezplačna.
sobota, 26. 5., 10:00-13:00

DELAVNICA LIČENJA
Te zanima ličenje? Se želiš naučiti kakšne nove tehnike?
Pridruži se nam na sobotni delavnici ličenja. Delavnica je namenjena mladim med 15. in 30. letom in je brezplačna.
sreda, 30. 5., ob 18:00-19:30

VPLIV PARTNERSKEGA ODNOSA NA
OTROKOV RAZVOJ

Brezplačno predavanje bo potekalo v okviru Šole za družino
Študijsko raziskovalnega centra za družino.
Predava: Lidija Bašič Jančar, zakonska in družinska terapevtka

Povsod lepo sprejeti

četrtek, 31. 5., 17:00-20:00

NAKIT IZ MREŽASTIH CEVČIC ZA POLETNE DNI
Vodi: Helena Adamič (Lacara Plus)
Cena: 10€, 5 € mladi 30 let, otroci
brezplačno
Iz raznobarvnih cevastih mrežic, filca in
perlic, si bo mogoče izdelati komplet
nakita, ki bo popestril poletno
garderobo.
Delavnica je primerna za vse starostne
skupine, vključno z otroki.
društvo lipa Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale – društvo
Lipa je marec izkoristila za predstavitev svoje dejavnosti na Gorenjskem, z
lepim koncertom v Kulturnem domu
Radomlje pa voščila vsem mamam za
materinski dan. Ampak lepo po vrsti.
Metka Zupanek, dolgoletna predsednica društva Lipa in častna članica, je o obisku oskrbovancev v domu
za starejše Viharnik v Kranjski Gori povedala: »Skupina citrark in kitaristk pod
vodstvom prof. Damjane Praprotnik je z
ubranimi zvoki strun in melodijami narodno-zabavnih pesmi navdušila oskrbovance doma. Skupaj so ubrano zapeli številne narodno-zabavne melodije in
na koncu dodali še lep šopek starih ljudskih pesmi. Med bogat glasbeni program
so vpletli še pesmi Toneta Pavčka.«
Društvo Lipa pa je isti dan na Jesenicah čakal še en prijeten dogodek.
V razstavnem salonu Dolik na Jesenicah sta namreč dve skupini likovnic,
ki jih vodi Mojca Marija Vilar, dipl.
slikarka, pripravili razstavo likovnih del. O razstavi in odprtju je Metka Zupanek povedala: »Odprtje razstave 25 članic obeh likovnih krožkov
naše univerze je prijetno vodila predstavnica Dolika, ustvarjalke in obiskovalce pa sta pozdravila Marjan Ravnikar, predsednik univerze, in župan Jesenic Tomaž Mencinger, ki je izrazil
zadovoljstvo, da se likovniki ponovno

predstavljajo na Gorenjskem, potem
ko so si ljubitelji umetnosti njihove razstave lahko ogledali že petkrat v okviru Kulturnega društva Slovenski Javornik in na Blejski Dobravi.« Ob tem naj
zapišem, da je za vse razstave ‘kriva’
Metka Zupanek, nekdanja predsednica Lipe, saj jo s tem koncem povezuje
njena rojstna domačija.
Mama, zdaj tebi pojem bi lahko
naslovili prijetno prireditev, ki jo je v
Kulturnem domu Radomlje pripravila Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale – društvo Lipa, in JSRS za
kulturne dejavnosti Domžale. Prijetna
slovesnost je privabila številna dekleta, žene, matere in babice, ki so uživale v izbranem programu citark in
kitaristk pod vodstvom prof. Damjane Praprotnik, Citrarske skupine Notice pod vodstvom prof. Petra Napre-

ta, Ženske vokalne skupine Oda pod
vodstvom Milana Kokalja in Folklorne
skupine Češminke pod vodstvom Bože
Bauer. Slovesnost so s svojimi pesmimi polepšale članice Literarnega krožka društva Lipa, vodila pa: Mira Smrkolj. Prisotnim je ob prazniku čestital
predsednik Marjan Ravnikar, jim zaželel prijeten dan in jih povabil, da v
čim večjem številu med dejavnostmi
univerze poiščejo njim najljubše in si
tako popestrijo svoje življenje.
Slovesnost ob materinskem dnevu je polepšala popoldne vsem prisotnim, ki so se hkrati seznanili s številnimi dejavnostmi, saj je univerza
ob tej priložnosti pripravila tudi lično
zloženko in v njej predstavila dejavnosti s področja kulture.
Vera Vojska

AKTUALNI NATEČAJI
Mladi bendi, iščemo vas!
Prijavi se in zaigraj na Dnevu za mlade, ki bo potekal v petek, 25.
maja, v Češminovem parku.
Rok za prijave je 5. maj!

ŽE V TEKU...

ŠPANŠČINA: začetni tečaj, srede ob 18. uri
NEMŠČINA: začetni tečaj, ponedeljki ob 18. uri
FRANCOŠČINA: nadaljevalni tečaj ob 17. uri
FOTO DELAVNICE: 14. 5. in 28. 5.
PILATES: torki17:30-18:30
UČNE URICE KEMIJE: 16.45 za 9. razred
USTVARJALNE DELAVNICE: vsako sredo, 14.30 - 20.00

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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Predstavitev in občni zbor

Po jubilejnem letu še z večjo zagnanostjo

Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan bo v letu 2019
praznovalo prvih sedem desetletij uspešnega dela.

Posebna pozornost namenjena projektu Starejši za starejše – za višjo kakovost
življenja doma.

kd miran jarc škocjan Na prvi
letošnji spomladanski dan, tudi dan,
namenjen poeziji, sta Javni sklad za
kulturne dejavnosti RS, OI Domžale,
in Knjižnica Domžale kot zadnje v
prvi sezoni predstavila Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan, ki bo v letu
2019 praznovalo prvih sedem desetletij uspešnega dela. V uvodu prijetnega
večera je zbrane v imenu JSKD pozdravil Matej Primožič, o zgodovini,
sedanjosti in prihodnosti Kulturnega

društvo upokojencev domžale
Lansko jubilejno 70. leto uspešnega
dela, ki so ga praznovali s posebno
slovesnostjo in se veselili priznanja
Občine Domžale, je dalo Društvu
upokojencev Domžale in njegovemu
vodstvu, v katerem so predsednik
Ferdinand Starin ter podpredsednika
Florjan Zabret in Marija Radkovič s
sodelavci še večji zagon, o katerem so
govorili tudi na dobro obiskanem občnem zboru aprila 2018, ko so pregledali v letu 2017 opravljeno delo in sprejeli
načrt dela za leto 2018. V njem so posebno skrb namenili projektu Starejši
za starejše in sprejeli nekatere dokumente, ki so nujni za dobro izpeljavo
omenjenega projekta. Za prijetnejše
počutje je ob začetku občnega zbora
poskrbel Moški pevski zbor Janez Cerar DU Domžale pod vodstvom Marike
Haler, najboljše želje za dobro delo pa
sta prisotnim ob pozdravih prinesla
župan Občine Domžale Toni Dragar
ter predsednik društva Lipa in sveta
KS Slavko Šlander Marjan Ravnikar.
O uspešnem letu 2017, v katerem
so izpolnili veliko večino zastavljenih nalog in slovesno praznovali prvih sedem desetletij uspešnega dela,
tudi z novim praporom in zbornikom,
je spregovoril Ferdinand Starin, predsednik društva, in predlagal minuto tišine v spomin umrlih članov, nato pa
posebej izpostavil pomembnost skupnega sodelovanja in srčnosti, skrbi za starejše člane, delo stanovanjske komisije in posameznih sekcij, ter
željo, da se društvu ob sedanjih blizu
700 članih pridružijo novi upokojenci.
Sledila so poročila o dobrem delu sekcij, posebej šahisti spadajo v sam slovenski vrh, organiziranem letovanju
in izletih, prostovoljnem delu in uspehih obeh pevskih zborov. Člani so se
seznanili s poročilom o financiranju

Lanskoletna glavna igralka Ana Plahutnik se rada spominja Divjega lovca in vloge Majde. Pravzaprav treme
ni imela, na oder je stopala sproščeno,
še najbolj so jo skrbele vaje. Strinjala
se je s sogovornicama, da je sodelovanje v društvu tudi priložnost za ‘boljše’ vsakdanje življenje, kjer se zato bolje znajdejo, so bolj korajžne, tovrstno
sodelovanje pa je lahko tudi imenitna
odskočna deska za mladega človeka
in uresničitev njegovih sanj.

Z leve sedijo: Ivanka Ogorevc, Ana Plahutnik, Ajda Sokler in Pia Brodnik. Z leve stojijo:
France Stražar, Lojze Stražar in dr. Miroslav Stiplovšek

društva Miran Jarc Škocjan pa so spregovorile Ivanka Ogorevc, Pia Brodnik
in Ana Plahutnik, tri igralke iz treh
generacij. Prijeten večer je s številnimi
informacijami iz zgodovine društva
vodila Ajda Sokler.
Z igralko Ivanko Ogorevc, za katero je kronist Stane Stražar napisal, da
je igrala v 12 glavnih vlogah, skupaj
z gostovanji pa kar v več ko sto predstavah, smo se vrnili v 28. avgust 1949
– v nedeljo proti večeru, ko je dramska skupina v okviru Gasilskega društva Studenec pod Šinkovčevim kozolcem uprizorila prvo igro V Ljubljano jo dajmo. Gospa Ivanka ima izvrsten spomin in je kar nizala svoje spomine na predstave, igralce, prijetne in
včasih manj prijetne dogodke na svojo najljubšo predstavo iz leta 1953 Žrtvi ljubezni, iz katere se je spomnila celo dela besedila. Spomnila je, da
je na začetku društvo prihodke namenjalo za razvoj lokalne skupnosti,
pa tudi, kako so na gostovanja odhajal s kolesi, peš, s kombijem, pa tudi,
da je Stane Stražar v knjigi ob 30-letnici društva zapisal, da na tem območju ni hiše, od koder ne bi prišel kdo.
Izpostavila je tudi pomen prijateljstva
in druženja.
Pia Brodnik je povedala, da je društvo stičišče ljudi. Čeprav ljubiteljsko
se v njem zelo dobro prepletata umetnost in amaterizem, prehajata v profesionalizacijo in v domačih gledaliških predstavah ne delata razlike med
profesionalnimi in amaterskimi sodelavci. Na Studencu se počuti dobro in
sprejeto, spoštovano, rada ima živahne vloge in si poletja brez Studenca
sploh več ne predstavlja. Obudila je
spomine na svoj začetek na Studencu v letu 2000 v Planinski roži in poudarila, da je poslanstvo kulturnih
društev tudi v tem, da obiskovalce seznanjajo s profesionalno umetnostjo.

Vse so se strinjale, da je Lojze Stražar fajn režiser, celo fantastičen. Vedno ima za odločitvami smisel, ki ga
želi doseči. Že ob začetku vaj postavlja
okvir, nato gre le za manjše spremembe, skratka z Lojzetom je zelo lahko
delati. Ob koncu so se po predstavitvi
programa 18. festivala Studenec 2018
oglasili tudi obiskovalci. Tako je dr. Miroslav Stiplovšek spomnil na zgodovino društva, sodelovanje s predsednikom Lojzetom Stražarjem in izpostavil, da je studenški festival sestavni del
slovenskega kulturnega utripa poletja.
V soboto, 24. marca 2018, so se člani in članice Kulturnega društva Miran
Jarc Škocjan zbrali na rednem občnem
zboru. V daljšem temeljitem poročilu o opravljenem delu za leto 2017 in
usmeritvah za leto 2018 je predsednik
Lojze Stražar, ki letos že 56. leto vodi
društvo in bo režiral že 50. predstavo.
zapisal: »Ostati v družbi uspešnih gledališč je mogoče le še z več kulture, iskrene pripadnosti, sodelovanja in pomoči vseh, ki vam je mar, da uspešno
delujemo in bomo tudi v bodoče svetla
točka v tej dolini Šentflorjanski.«
Ob sprejemu vseh potrebnih poročil so se člani in članice seznanili in
sprejeli tudi program 18. festivala, v
okviru katerega bodo ljubitelji kulture lahko v krtinski cerkvi prisluhnili koncertu Komornega zbor Orfej in
Operni fantaziji, nato pa na odru Poletnega gledališča Studenec, ki letos dobiva novo streho, prisluhnili muzikalu Mamma mia, prišli na koncert Perpetuum Jazzile, občudovali opero Siviljski brivec in od julija naprej uživali v domači gledališki predstavi Lepo
je biti muzikant z glasbo Slavka in Vilka Avsenika. Program, ki tudi bralce
Slamnika vabi, da letošnje poletje čim
večkrat obiščete Studenec.

Sledil je sprejem programa dela za
leto 2018, ki ga je podrobneje obrazložil predsednik Ferdinand Starin in
k sodelovanju povabil vse prisotne,
saj: Kjer je volja, tam je pot. Sprejet
je bil finančni plan, dana informacija o projektu Starejši za starejše, ki
ga je predstavila koordinatorica Marija Radkovič, sprejeli pa so tudi pravilnik o prostovoljstvu in pravilnik o
varovanju osebnih podatkov. Občni
zbor se je zaključil s pesmijo Moške-

Z minuto molka se je Društvo upokojencev Domžale spomnilo umrlih članov in članic.

podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije. Izpostavila je zlasti: pomoč starejšim zaradi neodzivanja države oziroma nesprejema Zakona o dolgotrajni oskrbi, poteku projekta Starejši za starejše tudi v DU Domžale, vzpostavitev sistema, ki bo zagotovil pomoč, skrb in nego vsem starejšim – ob pomoči družinskih članov, ne
pa v njihovo breme; pomen spodbujanja državnih organov, da se zakonodaja čim prej sprejme, in povabila vse
člane društva, da se aktivno, tudi kot
prostovoljci, vključijo v delo društev.

ga pevskega zbora Janez Cerar in prijetnim srečanjem.
Društvo upokojencev Domžale
obvešča in vabi vse, ki bi želeli pomoč ali sodelovati kot prostovoljec v
projektu Starejši za starejše, da pokličejo koordinatorico Marijo Radkovič na telefonsko številko 031 623
114 ali se oglasite v času uradnih ur
– vsak ponedeljek in petek med 9. in
11. uro. Dobrodošli!
Vera Vojska
Foto: Dušan Mijatov

Bogat program tudi za leto 2018
Občni zbor so združili s predavanjem o medu kot zdravilu in hrani.
društvo podeželskih žena
domžale V Društvu podeželskih
žena Domžale se je vodstvo dobro pripravilo na redni občni zbor, ki se ga
je udeležila blizu polovica članic društva, vesele pa so bile tudi predstavnic
sosednjih društev Blagovica Trojane,
Lukovica in Kamnik - Komenda, s katerimi tudi sicer sodelujejo, enako pa

tudi društveni piknik. Vsakomesečna srečanja so pomembna, ker na njih
izmenjujejo izkušnje s svojih kmetij
in domačij, v poročilu pa je bilo izpostavljeno tudi sodelovanje s sosednjimi društvi podeželskih žena ter posebna zahvala Krajevni skupnosti Dob, ki
jim finančno pomaga, in Osnovni šoli
Dob, s katero uspešno sodelujejo.

tudi ravnateljice Osnovne šole Dob
Barbke Drobnič.
Leto 2017 so ocenile kot uspešno.
Ob lanskoletnem občnem zboru so
prisluhnile predavanju o priložnostih
za boljšo fizično pripravljenost, pripravile so kuharska tečaja ter v njiju
spoznavale tematiko štrukljev in uporabo žit, se dvakrat napotile na prave
ekskurzije, kjer so spoznavale in si pridobile izkušnje z različnih kmetij, pa
tudi druženje. Temu je bil namenjen

Dekleta so sprejela tudi program
dela za leto 2018, v katerem so našle
mesto tradicionalne aktivnosti, kot
so kuharski tečaji in druge oblike izobraževanja, izlet, več srečanj, več sodelovanja s sosednjimi društvi, tudi z
Osnovno šolo Dob. V programu imajo
tudi vsakomesečna srečanja za pogovore o vsakdanjem delu in novostih,
skupaj bodo praznovale tudi okrogle
jubileje svojih članic ter se tudi sicer
vključevale v delo drugih društev in

Vera Vojska
Foto. Miro Pivar

POIŠČITE NAS
TUDI NA FACEBOOKU
glasilo občine domžale

društva v letu 2017, podano je bilo poročilo Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, vsa poročila pa soglasno tudi sprejeta. V razpravi so gostje, predsedniki sosednjih društev ter
podpredsednik ZDU gorenjske regije,
vsi po vrsti poudarjali pomen dela za
starejše, pohvalili delo domžalskega
društva in mu zaželeli veliko uspeha v
prihodnje. O vsebinskem delu društev
upokojencev je po pozdravu in pohvali dela društva govorila Mija Pukl,

organizacij. Trudile se bodo, da bi v
svoje vrste privabile tudi mlada dekleta s podeželja, predvsem pa, da bodo
na kmetijah pridelovali zdravo hrano.
Predstavnice sosednjih društev so
na kratko predstavile svoje delo, se
zahvalile za sodelovanje in Društvu
podeželskih žena Domžale zaželele
tudi v prihodnje veliko uspehov – tudi
s skupnim delovanjem.
Sledilo je predavanje o medu kot
zdravilu in hrani, v katerem je Marjan
Koderman, sicer predsednik Čebelarskega društva Krtina, Dob konkretno
predstavil pomen čebelarjenja, medu
in medenih izdelkom kot zdravila in
hrane, posebno skrb pa namenil uporabi matičnega mlečka in cvetnega
prahu v vsakdanjem življenju. Predstavil je tudi apiterapijo, prisotne pa
so posamezne izdelke lahko tudi preizkusile.
Občni zbor je bil namenjen tudi
tradicionalnemu praznovanju materinskega dne, zato so ob koncu prijetnega srečanja udeleženke domov odhajale vsaka s svojo rožico in novim
znanjem o pomenu medu kot zdravila in hrane, ter zadovoljne, da je bilo
Društvo podeželskih žena Domžale
tudi v letu 2017 uspešno.
Vera Vojska
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Deveti občni zbor društva Šola zdravja
Društvo Šola zdravja je svoj 9. občni zbor organiziralo 16. marca 2018 v Domžalah.
društvo šola zdravja Člani iz vse
Slovenije so se začeli zbirati v dopoldanskih urah in so do 10. ure v celoti
zapolnili domžalsko športno dvorano.
Občni zbor je trajal dve uri in je bil rekorden po številu članov – bilo jih je
850. Pozdravni nagovor je imela predsednica društva Zdenka Katkič, potem
je prisotne nagovoril župan Domžal
Toni Dragar, ki že od začetka podpira
delovanje društva in je njegov častni
član. O pomenu druženja in razgibavanja v starejši dobi je veliko poveda-

del delovanja društva. O pomenu
zdravja in gibanja je idejni vodja društva dr. Nikolay Grishin povedal, da to
še vedno ostaja skrb posameznika, ki
je odgovoren za to, ali bo živel zdravo
ali ne. Ema Perkovič, ki je bila ob njem
od samega začetka delovanja društva,
je prejela plaketo častne članice društva. Ema je vsem vzornica v vztrajnosti, pogumu in navduševanju nad
zdravim načinom življenja. Ob koncu
občnega zbora je predsednica društva
Zdenka Katkič podelila nagrade in

vse Slovenije zgovoren podatek o tem,
kaj ljudem društvo pomeni. Ne moremo niti mimo dejstva, da je za delovanje in širjenje društva gotovo med
najzaslužnejšimi predsednica društva
Zdenka Katkič, ki drži vse niti v svojih
rokah in tudi skrbi za pritok sredstev,
brez katerih delovanje v takem obsegu
ne bi bilo mogoče.
Po zaključku občnega zbora so
domžalski člani vadbenih skupin
udeležencem razdelili sendviče in tople napitke. Kljub kislemu vremenu

la državna sekretarka Jožica Maučec
Zakotnik z ministrstva za zdravje in
je tudi obljubila podporo za delovanje
društva tudi v bodoče. Nastopi odlične pevske skupine Prešernov gaj iz
Kranja in naših nadvse simpatičnih
Češmink so vsaka po svoje razgreli občinstvo. Sledile so formalnosti, povezane za izvajanje občnega zbora, ko so
bila podana poročila za lansko leto in
tudi plani za novo oziroma tekoče leto
2018. Omenjena je bila tudi sprememba v pravilniku delovanja društva, ki
bo odslej večji poudarek dajalo humanitarnemu vidiku in ne toliko telovadbi, čeravno bo ta še vedno pomemben

priznanja za prostovoljno delo vaditeljic, ki s svojo energijo in predanostjo pomagajo k ohranitvi obstoječih
skupin in tudi prispevajo k njihovemu
širjenju. Ta trenutek ima društvo Šola
zdravja 3000 članov in pokriva 144
slovenskih občin. To je zagotovo velik
dosežek, na katerega je društvo lahko
ponosno, je pa njegov cilj širitev čez
mejo. Tako smo na zboru imeli prvo
skupino vaditeljev iz Hrvaške, ki so
jih ostali pozdravili z aplavzom. Bilo
bi nemogoče omeniti prav vsakogar,
ki s svojim delom na tem ali drugem
področju pomaga k dobremu delovanju društva, a je obisk 850 članov iz

ni deževalo in oranževci so se lahko razkropili po Domžalah in jih dobesedno zasedli. Odmor je bil namenjen kratkemu oddihu, klepetu in degustaciji dobrot na tržnici. Članom
društva so ob ponovnem prihodu v
dvorano postregli še s kulturno malico – Domen in Iztok Valič sta odigrala predstavo Boksarsko srce, ki pokaže, da je sodelovanje med mlajšo in
starejšo generacijo možno in zelo dobrodošlo, tako za ene tako tudi druge. Upajmo, da se bo to povezovanje
in sodelovanje razširilo tudi zunaj
igralskih odrov!
Miomira Šegin

Tudi v letu 2018 je članom, posebej težjim invalidom in
starejšim, omogočen prevoz na različna srečanja.
društvo vojnih invalidov zasavja Društvo vojnih invalidov
Zasavja, katerega člani smo tudi z
območja nekdanjega Društva vojnih
invalidov Domžale, ima svoj sedež v
Trbovljah na Ulici 1. junija 4, uradne
ure pa vsak ponedeljek in sredo od
9. do 11. ure, člani in članice pa so
vedno vabljeni v prostore, kjer je veliko priložnosti za srečanja, klepet

ščilnic, rož iz papirja in poslikavi.
Prvo razstavo letos so pripravile ob
občnem zboru domačega društva,
naslednja pa bo 26. maja 2018, ko
bo v zdravilišču Podčetrtek že 19.
tradicionalno srečanje vseh članov
in članic društev vojnih invalidov v
Sloveniji.
Po sprejetem programu bo tudi v
letu 2018 članom, posebej težjim in-

Utrinek z razstave skupine Nagelj ob zboru članstva v maju v Delavskem domu Trbovlje

in druženje, pa tudi skrb za zdravje
in rekreacijo. V društvenih prostorih
so zelo aktivne članice skupine Nagelj, ki se ukvarjajo z ročnimi deli.
So zelo pridne in svoja ročna dela
razstavljajo, še posebej ob različnih
srečanjih vojnih invalidov. Vse leto
so zelo prizadevne in natančne tako
pri pletenju kot vezenju, izdelavi vo-

validom in starejšim, omogočen prevoz na različna srečanja s sorodnimi
društvi, spominske in druge prireditve, pripravljena bo strokovna ekskurzija, več bo aktivnosti na področju športa in rekreacije. Že zdaj vabimo člane in članice društva, da se
nam pridružijo v čim večjem številu.
Jože Novak

TURISTIČNO DRUŠTVO IHAN

Vas vabi
na Tradicionalni prvomajski pohod po Ihanskem hribovju

Občni zbor krajevne borčevske organizacije
Simona Jenka

v torek, 1. maja 2018, ob 9. uri.
Zbor v športnem parku Ihan
Okrepčilo – golaž

Kako v krajevno organizacijo privabiti mlajše člane.
ko zb simona jenka Na občnem
zboru KO ZB Simona Jenka iz Domžal
so pregledali udeležbo na državnih in
lokalnih proslavah oziroma komemoracijah in ugotovili, da se jih je glede
na skupno število članstva, ki je bilo
8. marca 37, udeležilo veliko njihovih
članov, na vsaki vsaj nekaj. Omenim
naj Dražgoše, Rudnik, Oklo in Žeje,
komemoracijo ob Dnevu spomina na
mrtve, Križkarjeve smrekice in Hrastovec. Predsednica KO Manica Perdan
Ocepek se je udeleževala sej izvršnega odbora občinske organizacije ZB
Domžale in o njih poročala članstvu.
Lani in letos sta preminuli dve članici. Pred novim letom so v krajevnem
odboru organizirali obisk članov, starejših od osemdeset let, jim voščili dobrega zdravja in izročili skromno darilce. Obiskali so tudi članice, ki bivajo v domu starejših občanov, in jim izročili manjše darilo. Posebej so člani
pozorni do bivše predsednice Marte
Železnik, ki jo v domu redno obiskujejo. V razpravi so člani predlagali nekatere zanimive predloge, kako v krajevno organizacijo privabiti mlajše člane.
Na to je opozorila tudi predsednica
občinske borčevske organizacije Marija Majhenič, ki je orisala delo organizacije na občinski in državni ravni.

Razstava skupine Nagelj in
druge dejavnosti

VABLJENI V PRIJETNO DRUŽBO!
LUŠTNO BO!

Turistično društvo Jarše-Rodica
prireja

razstavo čajev
in starih čajnikov,
ki bo 19. in 20. maja
v Kulturnem domu
v Grobljah .

Z občnega zbora KO ZB Simona Jenka

Poudarila je, da se v njej še vedno soočajo s težavami zaradi poskusov prevrednotenja zgodovine in pomena narodnoosvobodilnega boja. Ob tem je
spomnila tudi na zbornik pričevanj z
naslovom Svoboda – plačilo za žrtve,
ki je decembra lani izšel pri občinskem združenju Zveze borcev. V številnih pričevanjih so v knjigi pripovedi šestih članic in članov KO ZB Simona Jenka. Na občnem zboru so podpr-

li zamisel o javni predstavitvi te knjige v Knjižnici Domžale. V današnjem
času, ko je zanikovanje in potvarjanje zgodovine na dnevnem redu, je
taka javna predstavitev še posebej pomembna tudi za mlajše občanke in
občane, so menili na zboru krajevne
borčevske organizacije Simona Jenka, kjer so sprejeli tudi program dela
za enoletno obdobje.
Jože Skok

Vabljeni!

Mestni kino Domžale
20.00 | V CIAMBRI
Drama / film, posnet s člani romske družine, pripoveduje avtentično zgodbo o fantu, za katerega

3. maj, četrtek

20.00 | HIŠA KRALJEVEGA NAMESTNIKA
Drama / uprizoritev dogodkov leta 1947 ob koncu
britanske kolonialne vladavine v Indiji, ko se Lord
Mountbatten s svojo soprogo odpravi na večmesečno bivanje v hišo britanskega podkralja v Delhiju.

18.00 | ŽAREK V SRCU
Drama / pretanjen film, navdahnjen s knjigo Fragmenti ljubezenskega diskurza Rolanda Barthesa,
nas popelje skozi prizore iz življenja ženske, ki neutrudno išče ljubezen.

Mestni kino Domžale
16.00 | PETER ZAJEC
Pustolovski animirani film / sinhronizirano / Peter
Zajec je nastal po knjižnih predlogah istoimenskih
zgodbic angleške pisateljice in ilustratorke Beatrix
Potter.

2. maj, sreda

20.00 | SLAVA
Drama / družbenokritični film s političnim pridihom in tragikomični portret skorumpirane in človeškega dostojanstva oropane Bolgarije.

18.00 | MOŠKI NE JOČEJO
Drama / ko se dvajset let po koncu balkanske vojne skupina veteranov iz različnih držav zbere na
večdnevni terapiji, bi težko pričakovali absolutno
harmonijo.

Knjižnica Domžale
17.00 | ZAIGRAJ KAMIŠIBAJ
Domišljene zgodbe s sliko in besedo / vstop prost /

KD Franca Bernika
9.30 + 11.00 | SVETLANA MAKAROVIČ:
VEVERIČEK POSEBNE SORTE
Abonma OTROŠKI in IZVEN
Glasbeno-plesna predstava / Plesni teater Ljubljana / predstava o lepoti, ki se rodi iz omejenosti /
skoznjo bomo odkrivali gibanje na novo, ples negibnosti.

9. maj, sreda

Mestni kino Domžale
20.00 | VZTRAJANJE
Drama / film je mozaična pripoved o dogodkih,
ki so zaznamovali glavne like / vsaka posamezna
zgodba odslikava misli, cilje, strahove in želje svojega junaka.

19.00 | DR. NOAH CHARNEY:
SLOVENCELJNI
Slovenologija / gostji: Svetlana Makarovič in dr.
Svetlana Slapšak / vstop prost / org.: dr. Noah
Charney, Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
10.00 | KNJIŽNICA ZA DOJENČKE IN
MALČKE: PRVI KORAKI
Druženje / predstavitev zbirke / za starše z dojenčki in malčki / obvezne prijave na oddelku za otroke
in mladino / org.: Lidija Smerkolj Turšič, Simona
Glavan, Knjižnica Domžale.

8. maj, torek

Mestni kino Domžale
20.00 | V CIAMBRI
Drama / film, posnet s člani romske družine, pripoveduje avtentično zgodbo o fantu, za katerega
zgodnji vstop v svet odraslih ni zgolj stvar preživetja.

Plesna šola Miki, Zgornje Jarše
17.15 | PETURNI PLESNI TEČAJ ZA 5- IN
6-LETNIKE
Plesni tečaj, na katerem otroci v petih obiskih spoznajo različne plesne zvrsti in se tako lažje odločijo za nadaljevanje plesne poti / več informacij in
prijava na www.mikiples.com

Po domžalskih ulicah
6.00 | PRVOMAJSKA BUDNICA
Godba Domžale bo ob spremljavi narodnih noš z
budnico začela na začetku Ljubljanske ceste (AS
Domžale) in nadaljevala v smeri Domžal, kjer sledi tradicionalni golaž pri Kebru.

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.

7. maj, ponedeljek

Koncert - King Foo
Blunout klub Domžale, 4. maj

1. maj, torek

Drama - Babica
Mestni kino Domžale, 4. maj

Mestni kino Domžale
16.00 | JAMSKI ČLOVEK

13. maj, nedelja

Blunout klub
20.00 | CHERRY WINE (AMY WINEHOUSE
TRIBUTE)
Koncert / osemčlanska zasedba profesionalnih
slovenskih glasbenikov, ki so svoja srca in talent
predali glasbi pevke Amy Winehouse.

Plesna šola Miki, Zgornje Jarše
19.00 | PLESNI VEČER IN LEKCIJA TANGA
Plesni večer in lekcija tanga / izkušeni plesni pedagogi, primerno tako za začetnike (lekcija+ples),
kot bolj izkušene (ples) / več informacij in prijava
na www.mikiples.com

20.30 | NIKOLI ZARES TUKAJ
Kriminalna drama / po romanu Jonathana Amesa
/ težko pričakovana vrnitev škotske režiserke Lynne Ramsay (Pogovoriti se morava o Kevinu) postreže s še eno mojstrsko vlogo Joaquina Phoenixa.

18.00 | TRI SEKUNDE
Športna akcijska drama / zgodba o nacionalni košarkarski ekipi Sovjetske zveze, ki je pod vodstvom
novega trenerja na OI leta 1972 premagala do tedaj
nepremagljivo ekipo ZDA.

Mestni kino Domžale
10.00 | DVIGNI SIDRO
Animirani film / sinhronizirano, 4+ / zaradi bližajočega se neurja rešilni čoln Erazem prejme klic iz
Veleporta, naj priskoči na pomoč čolnu, ki je ob
Črni špilji zašel v težave.

Prireditvena ploščad ob tržnem prostoru
8.00 | DOBRODOŠLI V DOMŽALAH –
ORMOŽ
Dogodek, na katerem gostimo različne slovenske
pokrajine in njihove kulinarične značilnosti, običaje, turistične zanimivosti in znamenitosti.

12. maj, sobota

Blunout klub
20.00 | SOUL JAZZ IN JAZ
Koncert / soul posebneži vam bodo postregli z
vsemi 'svojimi' največjimi hiti kot tudi kako novo
priredbo.

Dogodek - Kuhna na plac
Prireditvena ploščad ob tržnem prostoru, 5. maj

Dogaja se ...

slamnik

Mestni kino Domžale
18.00 | BABICA
Drama / zgodba o nenavadnem prijateljstvu med
dvema zelo različnima ženskama, v kateri blestita
veliki imeni francoskega filma: Catherine Frot in
Catherine Deneuve.

Učni čebelnjak v parku pod Močilnikom –
Dob
17.00 | ODPRTJE ČEBELARSKE UČNE POTI
Krajša slovesnost ob odprtju Domžalske čebelarske poti v parku pod Močilnikom.

Slamnikarski muzej
Odprt od 10.–12. ure in 17.–19. ure / v muzeju je
na ogled stalna razstava 300 let slamnikarstva na
Domžalskem / za najmlajše vodenje po muzeju z
mobilno aplikacijo Legenda o domžalskem slamniku / vstop prost

Menačenkova domačija
Odprta od 10.–12. ure / v muzejski hiši sta na ogled
stalni razstavi o kmečko-obrtniški družini Ahčin
in kiparju Francetu Ahčinu / vstop prost

Galerija Domžale
Odprta od 10.–12. ure in 17.–19. ure / v galeriji je na
ogled razstava Citre, gostujoča razstava iz Muzeja
Velenje / vstop prost

MEDNARODNI MUZEJSKI DAN:
DAN ODPRTIH VRAT
Ob mednarodnem dnevu muzejev vas vabimo, da
si brezplačno ogledate naše stalne in občasne razstave.

18. maj, petek

20.30 | LBJ
Biografska drama / Lyndon B. Johnson se kot podpredsednik v času Johna F. Kennedyja znajde na
stranskem tiru, po njegovem umoru v Dallasu pa
postane najbolj goreči zagovornik njegove zapuščine.

20.30 | PREPLESAVANJE
Preplesavanje družabnih plesov za vse stopnje /
namenjeno tudi zunanjim obiskovalcem / vrteli
se boste na mehansko glasbo / več informacij na
www.mikiples.com

KD Franca Bernika
20.00 | ALEKSEJ NIKOLAJEVIČ ARBUZOV:
STAROMODNA KOMEDIJA
Abonma gledališki RDEČI in IZVEN
Drama SNG Maribor / režija: Ajda Valcl / igrata: Milada Kalezić, Bojan Maroševič / očarljiva komedija
o ljubezni v zrelih letih.

24. maj, četrtek

KD Franca Bernika
20.00 | ALEKSEJ NIKOLAJEVIČ ARBUZOV:
STAROMODNA KOMEDIJA
Abonma gledališki RUMENI in IZVEN
Drama SNG Maribor / režija: Ajda Valcl / igrata: Milada Kalezić, Bojan Maroševič / očarljiva komedija
o ljubezni v zrelih letih.

23. maj, sreda

KD Franca Bernika
20.00 | ALEKSEJ NIKOLAJEVIČ ARBUZOV:
STAROMODNA KOMEDIJA
Abonma gledališki ORANŽNI in IZVEN
Drama SNG Maribor / režija: Ajda Valcl / igrata:
Milada Kalezić, Bojan Maroševič / očarljiva komedija o ljubezni v zrelih letih.

Knjižnica Domžale
10.00 | KNJIŽNICA ZA DOJENČKE IN
MALČKE: IGRAJMO SE!
Druženje / predstavitev zbirke / za starše z dojenčki in malčki / obvezne prijave na oddelku za otroke
in mladino / org.: Lidija Smerkolj Turšič, Simona
Glavan, Knjižnica Domžale.

22. maj, torek

Kulturni dom Franca Bernika
18.30 | ZAKLJUČNI KONCERT GŠ,
ODDELEK DOMŽALE
Zaključni koncert učenk in učencev Glasbene šole
Domžale, oddelek Domžale

Center za mlade Domžale
18.00 | ODPRTJE RAZSTAVE GREM NA KULTURO
Odprtje razstave likovno in literarnega natečaja
GREM NA KUL-TURO in podelitev nagrad.
Mestni kino Domžale
18.00 | TRI SEKUNDE
Glej opis pod 10. maj.

21. maj, ponedeljek

V centru Domžal, 19. maj

Prireditev - S citrami po Domžalah

17. maj, četrtek

Vodeni ogled po razstavi Citer
Galerija Domžale, 19. maj

Kulturni dom Franca Bernika
18.30 | ZAKLJUČNI KONCERT GŠ
DOMŽALE
Zaključni koncert učenk in učencev Glasbene šole
Domžale

31. maj, četrtek

Mestni kino Domžale
20.00 | FANTASTIČNA ŽENSKA
Drama / dobitnik oskarja za tujejezični film /
pod odrom glasbenega kluba se Orlando, dobrosrčni lastnik tekstilne tovarne, spogleda z
Marino, pol mlajšo pevko, ki je ljubezen njegovega življenja.

30. maj, sreda

Mestni kino Domžale
20.00 | LBJ
Biografska drama / Lyndon B. Johnson se kot podpredsednik v času Johna F. Kennedyja znajde na
stranskem tiru, po njegovem umoru v Dallasu pa
postane najbolj goreči zagovornik njegove zapuščine.

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

Knjižnica Domžale
10.00 | KNJIŽNICA ZA DOJENČKE IN
MALČKE: MLADI STARŠI V KNJIŽNICI
Druženje / predstavitev zbirke / za starše z dojenčki in malčki / obvezne prijave na oddelku za otroke
in mladino / org.: Lidija Smerkolj Turšič, Simona
Glavan, Knjižnica Domžale.

29. maj, torek

Mestni kino Domžale
20.00 | NIKOLI ZARES TUKAJ
Kriminalna drama / po romanu Jonathana Amesa
/ težko pričakovana vrnitev škotske režiserke Lynne Ramsay (Pogovoriti se morava o Kevinu) postreže s še eno mojstrsko vlogo Joaquina Phoenixa.

28. maj, ponedeljek

Predstava - Staromodna komedija
KD Franca Bernika, 22. maj

Koledar kulturnih prireditev
v občini Domžale/ maj
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koledar dogodkov

20.15 | MOŠKI NE JOČEJO
Drama / ko se dvajset let po koncu balkanske vojne skupina veteranov iz različnih držav zbere na
večdnevni terapiji, bi težko pričakovali absolutno
harmonijo.

18.00 | BABICA
Drama / zgodba o nenavadnem prijateljstvu med
dvema zelo različnima ženskama, v kateri blestita
veliki imeni francoskega filma: Catherine Frot in
Catherine Deneuve.

Mestni kino Domžale
16.00 | JAMSKI ČLOVEK
Družinska animirana komedija / sinhronizirano,
6+ / prazgodovinska nogometna komedija ustvarjalcev mojstrovin, kot sta Wallace in Gromit ter
Bacek Jon.

6. maj, nedelja

20.00 | MAŠČEVALCI:
BREZMEJNA VOJNA
Znanstveno-fantastični akcijski film / po desetih letih se Marvelovo filmsko vesolje združuje v
končnem, najbolj smrtonosnem obračunu vseh
časov.

18.00 | JAMSKI ČLOVEK
Družinska animirana komedija / sinhronizirano,
6+ / prazgodovinska nogometna komedija ustvarjalcev mojstrovin, kot sta Wallace in Gromit ter
Bacek Jon.

Mestni kino Domžale
10.00 | POLDI – PUSTOLOVŠČINE
POGUMNEGA PTIČKA
Animirana družinska pustolovščina / sinhronizirano, 6+ / ganljiva zgodba o pogumnem ptičku
Poldiju, ki ne more odleteti v južne kraje, zato se
mora znajti med hudo islandsko zimo.

Prireditvena ploščad ob tržnem prostoru
10.00 | KUHNA NA PLAC
Dogodek, ki na vsako prvo soboto v mesecu od
aprila do oktobra privablja veliko število obiskovalcev, ki želijo jesti lokalno in pestro hrano manjših obrokov po dostopnih cenah.

5. maj, sobota

KD Franca Bernika
19.00 | PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR
Za IZVEN
Koncert / nastopajo: Partizanski pevski zbor /
program povezuje: Jože Drabik / glasbena spremljava: Branko Sladič (harmonika) / dirigent:
Iztok Kocen

KD Franca Bernika
9.30 + 11.00 | SVETLANA MAK AROVIČ:
VEVERIČEK POSEBNE SORTE
Abonma OTROŠKI in IZVEN
Glasbeno-plesna predstava / Plesni teater Ljubljana / predstava o lepoti, ki se rodi iz omejenosti /
skoznjo bomo odkrivali gibanje na novo, ples negibnosti.

11. maj, petek

Galerija Domžale
19.00 | CITRE, GOSTUJOČA RAZSTAVA IZ
MUZEJA VELENJE
Odprtje razstave / kulturni program: Lara Levec,
citrarka solistka GŠ Ljubljana Moste - Polje / razstava bo odprta do 26. maja / vstop prost.

Park pri občini
18.30 | POSLUH POD ZVEZDAMI
Zaključni koncert orkestrov, komornih skupin in
zbora

20.30 | NIKOLI ZARES TUKAJ
Kriminalna drama / po romanu Jonathana Amesa / težko pričakovana vrnitev škotske režiserke
Lynne Ramsay (Pogovoriti se morava o Kevinu)
postreže s še eno mojstrsko vlogo Joaquina Phoenixa.

Mestni kino Domžale
18.00 | TRI SEKUNDE
Športna akcijska drama / zgodba o nacionalni košarkarski ekipi Sovjetske zveze, ki je pod vodstvom
novega trenerja na OI leta 1972 premagala do tedaj
nepremagljivo ekipo ZDA.

19.00 | IVAN VIDALI: KAMNIŠKO-ZASAVSKI
ODRED
Predstavitev knjige / večer bosta sooblikovala
strokovni urednik Jože Rozman in Franci Gerbec /
vstop prost / org.: Franci Gerbec, Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
10.00 | ČEZ POLJA IN TRAVNIKE
Ustvarjalna delavnica za odrasle / prijave na 01 724
12 04 / org.: Sonja Juriševič, Knjižnica Domžale.

KD Franca Bernika
9.30 + 11.00 | SVETLANA MAKAROVIČ:
VEVERIČEK POSEBNE SORTE
Abonma OTROŠKI in IZVEN
Glasbeno-plesna predstava / Plesni teater Ljubljana / predstava o lepoti, ki se rodi iz omejenosti /
skoznjo bomo odkrivali gibanje na novo, ples negibnosti.

10. maj, četrtek

Mestni kino Domžale
20.00 | BABICA
Drama / zgodba o nenavadnem prijateljstvu med
dvema zelo različnima ženskama, v kateri blestita
veliki imeni francoskega filma: Catherine Frot in
Catherine Deneuve.

org.: Tina Grošelj, Barbara Ahačič Osterman, Katarina Peterc, Nataša Uršič, Knjižnica Domžale.

Mestni kino Domžale
20.00 | V CIAMBRI
Glej opis pod 3. maj.

Kulturni dom Franca Bernika
18.00 | PREDSTAVITVENI KONCERT ZA
GLASBENO PRIPRAVNICO

Slamnikarski muzej Domžale
18.00 | CITRE POD SLAMNIKOM
Sodelujejo: Citrarska skupina Dominae, Citrarke
in kitaristke društva Lipa Domžale, Citrarski trio /
vstop prost.

16. maj, sreda

20.00 | TRI SEKUNDE
Glej opis pod 10. maj.

Mestni kino Domžale
10.00 | PO NEVIHTI
Drama / japonski režiser Hirokazu Kore-eda v značilnem, lahkotno komičnem slogu obravnava odnos med starši in otroki kot ključ do trajne sreče v
človekovem življenju.

19.00 | ZVONE ŽIGON: FILIPINI
Potopisno predavanje / vstop prost / org.: Zvone
Žigon, Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
10.00 | KNJIŽNICA ZA DOJENČKE IN
MALČKE: ZVOKI KNJIŽNICE
Druženje / predstavitev zbirke / za starše z dojenčki in malčki / obvezne prijave na oddelku za otroke
in mladino / org.: Lidija Smerkolj Turšič, Simona

15. maj, torek

Mestni kino Domžale
20.00 | PO NEVIHTI
Drama / japonski režiser Hirokazu Kore-eda v značilnem, lahkotno komičnem slogu obravnava odnos med starši in otroki kot ključ do trajne sreče v
človekovem življenju.

Blunout klub
20.00 | KLEPET V STILU – LARA JANKOVIČ
Z GOSTOM
Pogovor / o aktualnih temah v družbi / povezuje
Lenart Zajc.

Knjižnica Domžale
16.00 | ZADOVOLJEVANJE
NEMATERIALNIH POTREB
Predavanje in delavnica / predhodne prijave: zveza@skupine.si ali 041 287 851 / vstop prost / org.:
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije,
Knjižnica Domžale.

14. maj, ponedeljek

20.15 | TRI SEKUNDE
Športna akcijska drama / zgodba o nacionalni košarkarski ekipi Sovjetske zveze, ki je pod vodstvom
novega trenerja na OI leta 1972 premagala do tedaj
nepremagljivo ekipo ZDA.

18.00 | BABICA
Drama / zgodba o nenavadnem prijateljstvu med
dvema zelo različnima ženskama, v kateri blestita
veliki imeni francoskega filma: Catherine Frot in
Catherine Deneuve.

Družinska animirana komedija / sinhronizirano,
6+ / prazgodovinska nogometna komedija ustvarjalcev mojstrovin, kot sta Wallace in Gromit ter
Bacek Jon.

20.00 | DEADPOOL 2
Akcijski ZF film / nadaljevanje filma o najslavnejšem antijunaku desetletja je polno značilnega črnega humorja in zajedljivih komentarjev glavnega
junaka Wada oziroma Deadpoola.

18.00 | LBJ
Biografska drama / Lyndon B. Johnson se kot podpredsednik v času Johna F. Kennedyja znajde na
stranskem tiru, po njegovem umoru v Dallasu pa postane najbolj goreči zagovornik njegove zapuščine.

Mestni kino Domžale
16.00 | POLDI – PUSTOLOVŠČINE
POGUMNEGA PTIČKA
Animirana družinska pustolovščina / sinhronizirano, 6+ / ganljiva zgodba o pogumnem ptičku
Poldiju, ki ne more odleteti v južne kraje, zato se
mora znajti med hudo islandsko zimo.

20.30 | FANTASTIČNA ŽENSKA
Drama / dobitnik oskarja za tujejezični film /
pod odrom glasbenega kluba se Orlando, dobrosrčni lastnik tekstilne tovarne, spogleda z
Marino, pol mlajšo pevko, ki je ljubezen njegovega življenja.

18.00 | SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD
Akcijski ZF film / med avanturo v mračnem kriminalnem podzemlju mladi Han Solo spozna svojega
bodočega kopilota Chewbacco in se prvič sooči z
Landom Calrissianom.

Mestni kino Domžale
16.00 | JAMSKI ČLOVEK
Družinska animirana komedija / sinhronizirano,
6+ / prazgodovinska nogometna komedija ustvarjalcev mojstrovin, kot sta Wallace in Gromit ter
Bacek Jon.

27. maj, nedelja

20.00 | SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD
Akcijski ZF film / med avanturo v mračnem kriminalnem podzemlju mladi Han Solo spozna svojega
bodočega kopilota Chewbacco in se prvič sooči z
Landom Calrissianom.

Plesna šola Miki, Zgornje Jarše
9.00 | 4. FESTIVAL PLEŠEM ZASE
Dan plesnih delavnic in masterclassov / primerno
za vse nivoje znanja in telesne zmogljivosti / več
informacij in prijava na www.mikiples.com

20. maj, nedelja

18.00 | FANTASTIČNA ŽENSKA
Drama / dobitnik oskarja za tujejezični film /
pod odrom glasbenega kluba se Orlando, dobrosrčni lastnik tekstilne tovarne, spogleda z
Marino, pol mlajšo pevko, ki je ljubezen njegovega življenja.

Mestni kino Domžale
10.00 | DVIGNI SIDRO
Animirani film / sinhronizirano, 4+ / zaradi bližajočega se neurja rešilni čoln Erazem prejme klic iz
Veleporta, naj priskoči na pomoč čolnu, ki je ob
Črni špilji zašel v težave.

Češminov park in po Domžalah
8.00–15.00 | REGIONALNO TEKMOVANJE
EKIP PRVE POMOČI
Na tekmovanju, ki bo potekalo na 16 različnih
točkah po Domžalah, se bodo pomerile ekipe prve
pomoči regije Ljubljana.

Prireditvena ploščad ob tržnem prostoru
8.00 | IZ PREKMURJA Z LJUBEZNIJO
Dogodek, na katerem gostimo različne slovenske
pokrajine in njihove kulinarične značilnosti, običaje, turistične zanimivosti in znamenitosti.

26. maj, sobota

KD Franca Bernika
20.00 | ALEKSEJ NIKOLAJEVIČ ARBUZOV:
STAROMODNA KOMEDIJA
Abonma gledališki ZELENI in IZVEN
Drama SNG Maribor / režija: Ajda Valcl / igrata: Milada Kalezić, Bojan Maroševič / očarljiva komedija
o ljubezni v zrelih letih.

Blunout klub
20.00 | UMA BAND (URŠKA MAJDIČ)
Koncert / Urška, ki je tudi članica skupine Billysi,
za katero je tudi so-avtorica glasbe in avtorica besedil, se tokrat predstavlja še malo drugače.

Češminov park
18.00 | DAN ZA MLADE
Predstavitev Strategije za mlade javnosti na dogodku, ki ga bo povezoval Trkaj – športna štafeta,
tek barv, dobrodelno zbiranje prispevkov, nastopi
mladih slovenskih bandov.

25. maj, petek

Galerija Domžale
13.30 | VODENI OGLED PO RAZSTAVI
CITER
Vodi Boris Andrej Mlakar, lastnik zasebne zbirke
citer / razstava bo v okviru festivala S citrami po
Domžalah odprta od 10. do 14. ure / vstop prost.

20.00 | DEADPOOL 2
Akcijski ZF film / nadaljevanje filma o najslavnejšem antijunaku desetletja je polno značilnega črnega humorja in zajedljivih komentarjev glavnega
junaka Wada oziroma Deadpoola.

18.00 | NIKOLI ZARES TUKAJ
Kriminalna drama / po romanu Jonathana Amesa / težko pričakovana vrnitev škotske režiserke
Lynne Ramsay (Pogovoriti se morava o Kevinu)
postreže s še eno mojstrsko vlogo Joaquina Phoenixa.

Mestni kino Domžale
10.00 | JAMSKI ČLOVEK
Družinska animirana komedija / sinhronizirano,
6+ / prazgodovinska nogometna komedija ustvarjalcev mojstrovin, kot sta Wallace in Gromit ter
Bacek Jon.

Prireditvena ploščad ob tržnem prostoru
10.00–13.00 | S CITRAMI PO DOMŽALAH
Citrarji iz cele Slovenije bodo popestrili dogajanje
v našem mestu.

Tržni prostor
9.00 | SVETOVNI DAN ČEBEL
Promocija čebelarstva in čebeljih izdelkov / prireditev bo popestril kratek kulturni program.

19. maj, sobota

Blunout klub
20.00 | JOHN MAYER TRIBUTE
Koncert / trio glasbenikov z obsežnimi izkušnjami v mnogih zasedbah / njihovo predanost glasbi nadgrajujejo s preigravanjem skladb znanega
ameriškega kantavtorja.

20.15 | PO NEVIHTI
Drama / japonski režiser Hirokazu Kore-eda v značilnem, lahkotno komičnem slogu obravnava odnos med starši in otroki kot ključ do trajne sreče v
človekovem življenju.

Razstave

koledar dogodkov
Zbira in ureja: Matija Kralj
Fotografije: Damjan Švarc, Jure Gubanc, promocijski material
Blunout klub si pridržuje pravico do spremembe
programa.
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 juniju 2018 pošljite do 18. maja na naslov:
koledar@kd-domzale.si.

Koledar dogodkov

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

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

VRTEC DOMINIK SAVIO:
PRAZNUJEMO 25 LET
Razstava fotografij in likovnih izdelkov bo na
ogled od 21. maja do 9. junija.

KJE SI?: MARTA BARTOLJ
Razstava ilustracij bo na ogled do 19. maja.

BRALNICE PO BRALNICAH: KNJIŽNICA
DOMŽALE
Razstava utrinkov 8. mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom bo na ogled od 21.
maja do 3. junija.

Knjižnica Domžale
USTVARJAJMO SKUPAJ: VRTEC URŠA,
ENOTA BISTRA
Razstava izdelkov bo na ogled od 7. do 20. maja.

Galerija Domžale
CITRE: GOSTUJOČA RAZSTAVA IZ MUZEJA
VELENJE
Razstava bo odprta od 10. do 26. maja.

Slamnikarski muzej
300 LET SLAMNIKARSTVA NA
SLOVENSKEM
Stalna razstava

Menačenkova domačija
POSTAVITEV KIPARSKIH DEL FRANCETA
AHČINA IN RAZSTAVA O KMEČKOOBRTNIŠKI DRUŽINI AHČIN
Stalna razstava
slamnik@kd- dom zale. si

Blunout klub
20.00 | KiNG FOO
Koncert / repertoar zajema vse bolj prepoznavne
avtorske skladbe in žanrsko pester nabor zabavnih
priredb popularnih skladb, odigranih na svoj, unikatni način.

20.15 | MAŠČEVALCI: BREZMEJNA VOJNA
Znanstveno-fantastični akcijski film / po desetih letih se Marvelovo filmsko vesolje združuje v
končnem, najbolj smrtonosnem obračunu vseh
časov.

Mestni kino Domžale
18.00 | BABICA
Drama / zgodba o nenavadnem prijateljstvu med
dvema zelo različnima ženskama, v kateri blestita
veliki imeni francoskega filma: Catherine Frot in
Catherine Deneuve.

4. maj, petek

zgodnji vstop v svet odraslih ni zgolj stvar preživetja.
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iz naših vrtcev in šol
na kratko
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25 let Vrtca Dominik Savio

oš dragomelj

Čistilna akcija in Pozdrav
pomladi
V soboto, 7. aprila 2018, je bila v
skladu s šolskim koledarjem delovna sobota.
Učenci OŠ Dragomelj so se udeležili čistilne akcije, ki je ta dan potekala na območju celotne občine
Domžale. Po skupinah so pobirali
smeti ob šoli ter tudi na širšem
območju – predvsem ob poteh in
cestah proti Šentpavlu, Mali Loki,
Pšati in Podgorici.

Ob 11.00 so se na ploščadi pred
šolo zbrali gledalci (starši, stari
starši, prijatelji in znanci), kjer so
učenci od 1. do 5. razreda zapeli
pomladi in daljšim dnevom v čast.
Po pevskem programu smo si lahko s sladkimi dobrotami, ki so jih
ob mentorstvu učiteljic, pripravili
učenci, nasitili trebuščke.
Po Pšati so nato učenci ob pomoči gasilcev spuščali plavajoče
izdelke. Videli smo vse od majhnih
‘navadnih’ jadrnic do pravih mojstrovin, ki so jih učenci izdelali v
šoli ali doma.
S prispevki, ki so jih obiskovalci namenili v šolski sklad, želimo
otrokom iz družin s slabšim socialno ekonomskim statusom omogočiti čim več dejavnosti, ki bi jim sicer bile nedosegljive. Za vse učence
pa želimo s sredstvi šolskega sklada šolo popestriti in urediti tako,
da se bodo v njej dobro počutili.
Metka Murn

vrtec domžale

iz Racmana v Krtek
V letu 2018 Vrtec Domžale praznuje 70-letnico delovanja. Praznovanje bo potekalo več mesecev v vseh
naših enotah. Del praznovanja je
tudi druženje otrok iz različnih
enot. Zato smo se otroci iz skupine Žabice in Želvice ter vzgojiteljice iz enote Racman v Dragomlju
odpeljali na obisk v enoto Krtek v
Ihanu, ki je nam najbližja. Tam so
nas pričakali otroci in vzgojiteljice

iz skupin Žabice, Čmrlji, Polži in
Zajci. Razdelili smo se v stari in
novi del, kjer smo skupaj zaplesali
ples hroščka Simona, zapeli himno
Vrtca Domžale, izdelali maskoto
hroščka Simona, se skupaj igrali
ter posladkali s piškoti in čajem.
Cilj obiska je bilo medsebojno sodelovanje, spoznavanje, navezovanje novih prijateljstev ob 70. obletnici delovanja.
Za lepo in prijetno preživeto dopoldne se zahvaljujemo otrokom
in vzgojiteljicam iz enote Krtek
v Ihanu ter avtobusnemu prevozniku Stanku Šinkovcu, ki nam je
omogočil brezplačen prevoz in nas
varno pripeljal do Ihana in nazaj.
Vzgojiteljice enote Racman

Petega aprila 2018 smo v našem vrtcu praznovali
25-letnico delovanja.
vrtec dominik savio Spoznali smo
sv. Dominika Savia, zavetnika vrtca, po
katerem vrtec nosi ime. Ta deček nam je
s svojo prijaznostjo, poštenjem, ljubeznivostjo in nesebično pomočjo vsem
lahko za vzgled. Iz otroških ust je odmevala himna vrtca, ki opeva življenje našega zavetnika. V programu, ki je sledil,

se je vsaka skupina predstavila s pevsko
točko in tako razveselila otroke drugih
skupin. Seveda pa ni manjkalo sladko
presenečenje – torta s 25 svečkami.
S tem dogodkom se naše praznovanje ob srebrnem jubileju še ne zaključuje. Pri slovesni sveti maši v domžalski
cerkvi smo se zahvalili za preteklih 25

let in se sv. Dominiku Saviu priporočili
tudi za naprej. V maju bomo pripravili
razstavo v Knjižnici Domžale, na kateri
se bo naš vrtec predstavil širši javnosti.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so vrtec podpirali od samega začetka, vsem, ki
so nam stali ob strani skozi obdobje

vzponov in padcev ter vsem donatorjem in dobrotnikom, ki nas podpirajo
s konkretnimi materialnimi in finančnimi sredstvi.
Posebna zahvala gre vsem staršem,
ki verjamejo v nas in nam v varstvo zaupajo svoje otroke.
Kolektiv vrtca

Moški pevski zbor upokojencev
Janez Cerar Domžale v Vrtcu
Urša, enota Mavrica
Na veliko veselje, ko so bile temperature še krepko pod
lediščem, smo v našem Vrtcu Urša v enoti Mavrica gostili
Moški pevski zbor upokojencev Janez Cerar iz Domžal.
Vrtec Urša, enota Mavrica Kot
so se včasih zbrali v topli izbi, ob zakurjeni krušni peči, smo se tudi otroci
in strokovni delavci zbrali v velikem
številu v večnamenskem prostoru in
prisluhnili ubranemu petju moških
glasov pod vodstvom Marike Haller
in ljudskega godca, ki je ubrano spremljal ljudske pesmi s harmoniko, na

kim aplavzom. Ni dovolj le uživati ob
prepevanju, pevci so nam skušali pokazati tudi samo vsebino, ki jo slišimo
le, če dobro prisluhnemo.
Otroci so najbolj iskrena bitja na
svetu, to se jim vidi že v očeh. Morda bodo nekoč pripovedovali zgodbe
otroštva svojim vnukom, tako kot potuje pesem iz roda v rod.

glavi pa so imeli tradicionalne domžalske slamnike.
»Dekleta jočejo, fantje odhajajo, v
Ljubljano hitijo, da dekleta dobijo, jim
lepo govorijo, da zmedeno se jim smejijo …«, vse to in še mnogo več smo slišali v besedilu ljudskih pesmi, ki smo
jim svoj piskrček pristavili tudi sami
in tako dokazali, da, čeprav še mladi
korenjaki, že uglašeno žvrgolimo in se
lepe slovenske ljudske pesmi, pa tudi
plese učimo.
Objeti, poskočni in nasmejani smo
vsako pesmico, ki je imela kar zvita
vprašanja in uganke, nagradili z veli-

Pesmi, ki smo jih slišali in, ki so jih
prepevali že pred dolgimi desetletji,
ko so bili še sami majhni, čeprav verjeli ali ne, kdo bi si mislih, da so že vsi
v vrsti upokojencev, še vedno izgledajo kot mladi fantje, kot jih opisuje
pesem, dobijo pomen, če so zapete iz
srca. In to smo čutili vsi zbrani.
Slovenija je čudovita dežela, kraj,
kjer smo doma, je naš dom. Je lahko
še kaj lepšega? Hvala vam, za prisrčen
obisk v naši sredi!
Besedilo in foto: Andreja Ropotar
Jagodic, mag. prof. PV, vodja
enote Mavrica

V Domžalah je cvetela prodaja,
dan pa je pokal od konkurence
in iznajdljivosti prodajalcev
Srednja šola Domžale je v četrtek, 12. aprila 2018, gostila
zelo zanimiv in atraktiven dogodek, na katerem je
dan pokal od konkurence in iznajdljivosti prodajalcev,
prodaja je šla v cvet, zacveteli pa so tisti, ki so bili
najboljši v tehniki prodaje.
Srednja šola Domžale Govorimo o 42. državnem tekmovanju v
tehniki prodaje za dijake srednjih
poklicnih šol Slovenije, ki ga je po
osemnajstih letih ponovno gostila
domžalska srednja šola. Na tekmovanju so sodelovali dijaki in dijakinje sedemnajstih srednjih poklicnih
in strokovnih šol iz vse Slovenije, ki
so vpisani v izobraževalni program
Trgovec.
Da prodaja ‘cveti’, kakor pravijo
uspešni trgovci, je potrebno veliko
več kot samo poznavanje prodajnih
artiklov. Zelo pomemben je odnos do
stranke; kako ga prodajalec sprejme,
postreže in sam splošni vtis, ki ga naredi do kupca. Za to je potrebna prava tehnika, prizadevno delo in učenje, ki traja ves čas, saj se blago oziroma prodajni produkti s časom spreminjajo tako kot navade kupcev.
Dijakinje in dijaki so na 42. državnem tekmovanju v prodajni tehniki
tekmovali na sedmih tekmovalnih
področjih: konfekcija, živila, kozmetika, veliki gospodinjski aparati,
mali gospodinjski aparati, obutev,
barve-laki in športna oprema. Vsaka sodelujoča šola je za vsako posamezno področje lahko prijavila po
enega tekmovalca, ki so se po krajši uvodni slovesnosti, ki je potekala
v telovadnici Srednje šole Domžale,
podali v različne trgovine po Domžalah in v okolici. Vsakega tekmovalca je ocenjevala tričlanska komisija,
ki je ocenjevala naslednje sestavine:
sprejem kupca (pristop, pozdrav, nagovor), postrežba (poslušanje, po
-

nujanje blaga, postavljanje dodatnih vprašanj kupcu, svetovanje, pojasnjevanje, razvrščanje, določanje
količine blaga ali njegove velikosti,
kompletiranje blaga in dopolnilna

ponudba), zaključek prodajnega postopka (izročanje blaga in napotitev
na blagajno, pozdrav) in splošni vtis
prodajnega nastopa (besedni, nebesedni).
Vse sodelujoče so pred tekmovanjem na uvodni prireditvi pozdravili mag. Primož Škofic, direktor Srednje šole Domžale, Marko Mlakar,
ravnatelj poklicne in strokovne šole
Domžale, Toni Dragar, župan Občine
Domžale, in Marko Cedilnik, izvršni
direktor logistike v Mercatorju, glavnem pokrovitelju prireditve. Vsi so
tekmovalkam in tekmovalcem zaželeli, da bi se v Domžalah dobro počutili, dobro tekmovali in pokazali vse
svoje kvalitete, ki jih potrebuje pravi trgovec.
Besedilo in foto: Miha Ulčar

Zahvala založbi Miš za podarjene
knjige učencem priseljencem
Na OŠ Domžale se vsako leto všola veliko učencev
priseljencev. Prihajajo iz Bosne in Hercegovine,
Makedonije, Kosova, Kitajske, Rusije, Ukrajine …

oš domžale Ti učenci naletijo na
številne težave: ostanejo brez varnega
znanega okolja, prijateljev, sorodnikov, srečajo se z novo, drugačno kulturo, jezikom, pogosto z drugačno pisavo, brez prijateljev … Zavedamo se te
situacije in jim poskušamo pomagati z
vrstniško pomočjo, z dodatnimi urami
slovenščine, prilagoditvami pri pouku, pri ocenjevanju in s pogovorom.
Pa vendar, težave še vedno ostajajo.
Zato smo bili prijetno presenečeni in veseli darila, ki ga je založba Miš pripravila za učence priseljence letos februarja.
Namreč, tema letošnjega festivala Bral-

nice pod slamnikom je bila novi začetki in učenci priseljenci so zagotovo v situaciji, ki ji lahko rečemo novi začetki.
Založba Miš, organizator festivala, se je
odločila, da tem učencem podari knjigo
kot popotnico za dober začetek na poti
usvajanja slovenščine.
Učenci so se podarjenih knjig zelo
razveselili, zato se založbi Miš zahvaljujemo za njihov prispevek. Tudi z
njihovo pomočjo bodo novi začetki
naših učencev priseljencev bolj verjetno postali zgodba s srečnim koncem.
Mira Marinšek, svetovalna
služba OŠ Domžale
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Izkušnje španskih učiteljev z učenci priseljenci
in begunci v Granadi
V okviru projekta učne mobilnosti šolskega osebja Pogled čez meje migracij, ki
smo ga prijavili v sklopu Erasmus+ (KA1), smo se štirje učitelji OŠ Rodica udeležili
strukturiranega izobraževanja v Granadi v Španiji.
oš rodica Namen izobraževanja je
bilo pridobivanje novih metod dela in
kompetenc, ki bi nam v našem vsakdanjem šolskem delu pomagale pri
izboljšanju strategij pri delu z učenci
priseljenci. Poudarek je bil na uporabi novih IKT orodij, ki lahko učencem
priseljencem nudijo oporo in lažje razumevanje pri usvajanju učnih vsebin.
Granada je od nekdaj multikulturno mesto, saj se tu povezujeta evropska in arabska kultura. V današnjem
času živijo tu mnogi priseljenci, predvsem iz Afrike, kar vpliva na samo življenje prebivalcev v mestu in kulturno
pestrost območja. Vsakdanja sinergija
prepletov kultur je primer uspešnega
prilagajanja multikulturnemu življenju. Sprehod po samem mestu to hitro pokaže. Manjše ulice vodijo do prodajaln z arabskimi spominki v okrožju Albaicin, kjer hitro opazimo ostanke srednjeveške mavrske kulture, arhitekture in preteklosti. Ko se povzpneš
na vrhnjo razgledno točko v Albaicinu,
imaš čudovit pogled na sosednji hrib,
kjer leži Alhambra, palača kulturno-zgodovinskih razsežnosti, ki kaže na
skupno krščansko, judovsko in muslimansko preteklost. Že nekaj ulic nižje
pa se arabske ulice in vrvež zlijejo v sodobno evropsko in špansko kulturo.
Takšno prepletanje kultur se odraža
tudi v šoli. Ogledali smo si dve različni šoli, v katerih smo spremljali proces
prilagajanja učencev priseljencev v samem učnem okolju. Spoznali smo različne načine integracije učencev v šolskem prostoru, ki jih izvajajo v španskih šolah, takšen primer je ATAL.
Pristop ATAL (Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística), ki so ga zasnovali v Andaluziji, pomeni pripravo novo priseljenih učencev na vključitev v pouk v tujem jeziku, saj pridejo z
različnih koncev sveta. Ti učenci ima-

Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za
letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana v času poletnih počitnic
pripravlja zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem zdrave
poletne počitniške aktivnosti, namenjene otrokom in mladim.
Otroci bodo na letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih vzgojiteljev-animatorjev.
Na voljo bo več terminov s pestrimi počitniškimi programi tako na
morju kot v hribih, in sicer v Piranu, Poreču, Savudriji, Umagu, na Srednjem vrhu nad Gozdom Martuljkom in v Zgornjih Gorjah pri Bledu.
ZDRAVSTVENA LETOVANJA

Šola Colegio Ave Maria Casa Madre

jo ure pouka posebej; izvajajo se v ločenih učilnicah v šoli in izven oddelka.
Takšen pouk na začetku predstavlja večino učnih ur za nove učence priseljence. Poudarek je na hitremu usvajanju
španščine. Pristop na eni strani omogoča hitro učenje jezika, lažje sledenje
pouku pri vseh predmetih, tudi lažje
sprejemanje novega šolskega okolja, še
zlasti ob razumljivih začetnih dvomih
in strahu. Po drugi strani pa tak način
lahko še povečuje socialno izključenost
otrok in zmanjšuje njihovo integracijo
pri pouku, saj so povsem ločeni in ne
sprejemajo medkulturnih veščin neposredno v novem vrstniškem okolju.
V praksi pa je lahko povsem drugače. Obiskali smo šolo Colegio Ave
María, Casa Madre de Granada, ki je
večstopenjska šola, saj omogoča šolanje od osnovnošolskega izobraževanje
pa vse do visokošolske stopnje. V šoli
so priseljenci z različnih delov sveta.
Poudarili so, da so med njimi tudi priseljeni učenci in begunski otroci iz Maroka, ki so brez doma in staršev in so
nameščeni v internatu znotraj šolskega kompleksa. Omogočijo jim izobraževanje, da se lahko pripravijo na samostojno odraslo življenje in na trg dela,

prav tako poteka prilagajanje na novo
šolsko okolje. Na tej šoli nimajo posebnih učilnic za nove priseljene učence,
ampak so integrirani v oddelkih; prilagoditve potekajo pri učenju španskega
jezika pri samem pouku. Ti učenci imajo učitelja-mentorja, ki skrbi za njihov
dnevni vsakdanjik in jih usmerja tudi
pri izvenšolskih dejavnostih. Posebnost same šole je njena velikost. Posebej so poslopja za osnovno šolo, srednjo šolo, oddelki višje šole, prostor za
učitelje, prireditveni prostor, idr. Učilnico na prostem imajo praktično na
dvorišču pred osnovno šolo, tako imajo
neposreden stik z naravo, kjer se učenci učijo vrtnarjenja, imajo tudi svoje
gredice, prav tako lahko izvajajo naravoslovne vsebine v gozdu in ob reki.
Takšno učilnico bi si gotovo želela vsaka šola. Posebnost na zunanjih površinah predstavljajo izdelani modeli (na
primer model reke in njene struge), ki
omogočajo neposredno delo v okolici.
V okviru izobraževanja v Granadi
smo zelo hitro doživeli kulturni utrip,
ki je na zelo preprost način prepleten v
samem mestu in tudi v šolskem okolju.
Marko Drobne, OŠ Rodica, Domžale
Foto: Marko Drobne

Mobilnost učencev in učiteljic OŠ Domžale v projektu
Kalos Kagathos na Poljskem v februarju 2018
Po zaključenem Erasmus+ KA1 projektu Inovacije v šoli Osnovna šola Domžale
nadgrajuje mednarodno sodelovanje v dvoletnem KA2 Erasmus + projektu Strateška
partnerstva skupaj s partnerji s Švedske, Poljske in iz Grčije.
oš domžale V okviru dvoletnega
projekta, ki nosi naslov Kalos Kaghatos, so predvidene štiri mobilnosti,
v vsaki sodelujoči državi po ena. Po
uvodnem srečanju koordinatorjev na
Švedskem v oktobru 2017 smo se v februarju 2018 udeležili prve mobilnosti
učencev in učiteljev v Dobrzejowicah
na Poljskem.
Tema naše prve mobilnosti je bila
umetnost. Za gostovanje smo pripravili predstavitev slovenske umetnosti
in lepot naše domovine, modno revijo, na kateri smo predstavili slovenske narodne noše, teze za diskusijo
o sodobni šoli in preprečevanju nasilja. Našo deželo smo predstavili tudi s
kulinaričnega vidika, saj smo na naši
stojnici poleg letakov o lepotah naše
domovine obiskovalcem ponudili tudi
pršut, potico in čokolado Gorenjka.
Na zaključni prireditvi pa smo v kulturnem programu z združenimi močmi odrecitirali 7. kitico naše Zdravljice v šestih jezikih.
V tem tednu smo na šoli v Dobrzejowicah skupaj s partnerji iz Poljske,
Grčije in Švedske sodelovali v različnih likovnih, jezikovnih in IKT delavnicah, spoznavali znamenitosti bližnjega mesta Torun, kjer smo si ogledali gledališko predstavo, mestni muzej, muzej medenjakov in likovno aka-
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demijo, povsod pa so nam pripravili
tudi ustvarjalne delavnice.
Nastanjeni smo bili pri družinah
naših vrstnikov, s katerimi smo se družili in tako spoznali tudi njihov vsakdan. Uživali smo v domačih dobrotah
in gostoljubju, se naučili nekaj besed
v poljščini, skupaj smo si ogledali mesto in se udeležili najrazličnejših aktivnosti – od drsanja do kick-boxinga.
Sklenili smo nova prijateljstva in doživeli nekaj nepozabnih izkušenj.

V aprilu 2018 je na naši šoli potekala druga mobilnost. Gostili smo
partnerje iz projekta Kalos Kagathos,
naša tema pa je bila Vzgoja za trajnostni razvoj in varovanje okolja ter
spodbujanje pouka v zunanjem okolju.
Učenci na izmenjavi: Liza Peče,
Barbara Baš, Gaja Pariš, Nejc Breznik in Gaja Kovač ter mentorici
Nina Valenčič in Jelka Miklavčič

Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. Do
zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oziroma mladostnik
med 5. in 19. letom starosti s stalnim bivališčem v občinah Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, če je bil v času od preteklega
razpisa (od 25. 2. 2017 do 16. 2. 2018) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa
v zdravstveni karton), ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to
zabeleženo v medicinski dokumentaciji.
Zdravniški predlogi bodo na razpolago pri zdravnikih predvidoma konec aprila, točen datum pa bo objavljen na spletni ZPM Domžale in facebook strani.
Na voljo je več terminov letovanja na morju na različnih lokacijah:
kraj letovanj.....................termin letovanja..................število dni
Poreč................................... 30. 6.–7. 7. 2018....................... 7
Savudrija............................ 7. 7.–17. 7. 2018........................ 10
Umag.................................. 20 7.–27. 7.2018....................... 7
Piran................................... 27. 7.–6. 8. 2018....................... 10
Savudrija............................ 6. 8.–16. 8. 2018....................... 10
Piran................................... 16. 8.–26. 8. 2018..................... 10
CENIK LETOVANJ ZA POLETJE 2018
Vrsta letovanja....................................................... 10 dni..........7 dni
Zdravstveno letovanje na morju..................................69,90 €.........48,93 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju.......330,00 €.......231,00 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga v hribih........./....................157,50 €
V ceno so vključeni polni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci,
program, nezgodno zavarovanje in DDV.
Podrobnejše informacije o letovanjih ter prijavi otrok in mladostnikov na letovanja bodo objavljene na spletni strani Zveze prijateljev mladine Domžale in v brošurah Počitnice 2018, ki jih bomo dostavili osnovnim šolam, vrtcem v UE Domžale in Srednji šoli v Domžalah do konca
aprila 2018.
Za več informacij nas lahko pokličete na telefon številka: 041 367 808
ali na telefonsko številko: 01 721 27 91, vsako sredo med 16. in 18. uro
oziroma pišete na naš e-naslov: zpm.domzale@siol.net in vas prosimo,
da pripišete še vašo telefonsko številko.
Prijavnica bo objavljena na naši spletni strani: www.zpm-domzale.si
ali pa jo osebno prevzamete v naši pisarni v času uradnih ur predvidoma
od konca aprila 2018 do zasedbe prostih mest.
mag. Karlina Strehar, predsednica ZPM Domžale

Ihan na zemljevidu vesolja
Srečno naključje je bilo, da so se 12. marca 2018 na PŠ
Ihan (OŠ Domžale) zbrali vsi najboljši mladi astronomi
iz Slovenije, ki so tekmovali na 15. sankpeterburški
(mednarodni) astronomski olimpijadi.
oš domžale, pš ihan No, pravzaprav, ni samo naključje, saj je naša šola
imela kar tri udeležence na zadnjem
sklepnem delu tega tekmovanja. Tekmovanje je namreč večstopenjsko,
najprej moraš biti uvrščen med prvih
deset na državnem tekmovanju, zatem
moraš pravilno rešiti tri kvalifikacijske
naloge, nato tekmuješ še v reševanju
teoretičnih nalog (teh je pet) in na
koncu moraš rešiti še eno praktično –
napol raziskovalno nalogo.
Za vsako naslednjo stopnjo se seveda kvalificira učenec, ki je na predhodni dosegel določeno število točk –
prag, ki ga določi vodstvo tekmovanja. Večina tekmovalcev je iz Rusije,
ostali pa so v glavnem iz slovanskih
držav in držav srednje Evrope, nekaj
pa jih je tudi od drugod, saj imajo ruske mentorje. Za slovenske srednješolce je tole tekmovanje hkrati tudi
kvalifikacijsko za svetovno prvenstvo
v znanju iz astronomije.
Na PŠ Ihan so seveda tekmovali osnovnošolci od 7. do 9. razreda, a
njihove naloge niti slučajno niso tako
lahke, kot se zdi. Rusko vodstvo tek-

movanja je zaradi velikih uspehov naših tekmovalcev v prejšnjih letih vse
naše premaknilo za dva do tri razrede
višje. To pa pomeni, da morajo na primer učenci 9. razreda znati računati s
tangensom, sinusom, radiani, logaritemskimi in eksponentnimi funkcijami, učenci 7. in 8. razreda tekmujejo
v isti skupini in morajo poznati učno
snov iz matematike tja do vključno 1.
razreda gimnazije. Iz domžalsko-kamniške regije so se v sklepni – 3. del
tekmovanja prebili Jakov Žvab (9. r.),
Riena Hribar (8. r.) in Kika Szomi Kralj
(7. r.), vsi OŠ Domžale. Iz celotne Slovenije se je v sklepni del tekmovanja uvrstilo 19 tekmovalcev s sedemnajstih različnih osnovnih šol. Najvišjih – zlatih priznanj od Slovencev
ni osvojil nihče, a je kar osem naših
osvojilo srebrno ali bronasto priznanje, kar je glede na njihovo starost izjemen podvig.
Kar pa je najlepša novica za OŠ
Domžale oziroma PŠ Ihan, odslej bo ta
šola gostiteljica tekmovanja za osrednjo in zahodno Slovenijo.
Béla Szomi Kralj
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EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA –
ŽIVLJENJSKA PRILOŽNOST ZA MLADE
Prostovoljsko delo v tujini … Za marsikoga se sliši zanimivo, a najtežje je zbrati pogum, se prijaviti in spakirati kovčke.
nekaj druge družbe sem si že našla,
z nekaj prostovoljci sem se ujela, se
družimo in klepetamo. To mi veliko
pomeni.
Jezik. Nemščina je ovira, mislila
sem, da znam dovolj, da bom lahko
sledila pogovorom, pa sem še daleč
od tega. Moje osnove so premalo.
Vsekakor je moj cilj izboljšati svojo
znanje nemščine.
Počasi, počasi. Najprej se želim
počasi navaditi na ta sistem, na način
življenja, na nove ljudi.

Center za mlade Domžale
Foto: osebni arhivi

S

tem izzivom so se pred
kratkim soočile tri mlade
punce. Enaindvajsetletna
Liisi iz Estonije je pripotovala v Domžale, kjer bo devet mesecev delala v Centru za mlade Domžale. Dve mladi Domžalčanki – Mojca
Bajec in Evita Mici Jenko pa sta se po
življenjske izkušnje odpravili vsaka
na svoj konec Evrope. Mojca bo eno
leto preživela v španski Valenciji,
kjer bo promovirala mednarodne
programe in slovensko kulturo. Evita se je odločila za spremembo načina življenja in se iz mesta preselila
na ekološko kmetijo v Nemčiji, kjer
bo ostala devet mesecev.
Vsaka je napisala kratko izkušnjo
o tem, kako težko je bilo sprejeti to
odločitev.

Mojca

Liisi: Po šestih dneh se
mi še vedno zdi, da gre
za počitnice, za dobro
zamenjavo mojega
vsakdanjika.

Evita: Na pižami, ki je bila
doma čista in primerna
samo za v posteljo, imam
črne madeže od oglja.
Preden zaspiš, je pač
treba še naložiti.

Mojca: Dim na vseh
straneh, navdušene
množice Špancev, vmes
pa midve z Grkinjo, ki
začudeno gledava, kaj je
tako privlačnega v hrupu
in ognjemetu, ki sredi
dneva nima nobenega
smisla.

devet mesecev dolgo dogodivščino
v Sloveniji. V času med sprejemanje
odločitve in prihodom so me prevzela najrazličnejša čustva: veselila sem
se novih dogodivščin in spoznavanja
novih ljudi; strah me je bilo, da ne
bom sposobna živeti in delati v drugi
državi; hvaležna sem bila za to čudovito priložnosti in žalostna, ker sem
zapuščala prijatelje in družino. Ampak, kakor se sliši čudno, bolj kot se
je bližal čas odhoda, lažje je bilo. Na
koncu sem bila preprosto pripravljena oditi ter sprejeti nove izkušnje in
dogodivščine.
Od prihoda sem se počasi navadila na novo okolje. Po šestih dneh se
mi še vedno zdi, da gre za počitnice,
za dobro zamenjavo mojega vsakdanjika. Spoznala sem veliko novih

ljudi, počasi spoznavam mesto in
mladinski center. Hvaležna sem za
vse, ki so me sprejeli odprtih rok in
mi pomagali. Prilagajanje na novo
mesto in državo je vedno težko – ne
govorim jezika, ne vem, kje je kaj,
in ne poznam veliko ljudi. Na srečo
imam okoli sebe ljudi, ki me podpirajo, mi pomagajo in zaradi katerih je
moja izkušnja prijetnejša.
Ne vem, kaj bo prinesla prihodnost, ampak trenutno sem vesela,
da sem se odločila za to avanturo.

Delo. Načeloma bo moj urnik sledeč: sobota in nedelja ali ponedeljek
in torek v Gästeteam (skupina za
goste). Sreda in četrtek kuhinja in
petek vrt. Lahko rečem, da so me ta
teden lepo počasi uvajali v delo in ni
bilo nobenega pritiska. Glede vrta mi
je že postalo jasno, da to ni mali ljubki slovenski vrtiček z zelenjavo. Tukaj
imajo cela polja, za celo vas, in delo
je fizično naporno. Nimam (še) dovolj
kondicije za celo dopoldne take telovadbe oziroma fizičnega dela.

Liisi

Nikoli nisem razmišljala o Evropski
prostovoljski službi (EVS), a včasih
se zgodi nepričakovano. Jeseni 2017
sem razmišljala, da že 15 let študiram
in je čas za odmor. Ker nisem imela
druge priložnosti, sem nadaljevala s
študijem, čeprav sem bila nemotivirana in utrujena.
Zanimanje za mednarodne priložnosti in druge kulture se je pri meni
razvilo po začetku študija mladinskega dela leta 2015, ko sem se tudi
sama začela udeleževati Erasmus+
projektov. Na teh projektih sem spoznala posameznike, ki so mi konec
leta ponudili prostovoljsko delo v
Centru za mlade Domžale. To je bila
ponudba, ki je prišla ob pravem času
in s pravimi pogoji, zato je enostavno
nisem mogla zavrniti. Predstavljala je
prepotreben odmor od mojega študija, hkrati pa tudi priložnost, da pridobim praktične izkušnje in nova doživetja na področju, ki ga študiram.
Tako sem zaključila semester v
Estoniji in se začela pripravljali na

Domžale, 9. junij 2018

Sedim za računalnikom in razmišljam, kaj napisati o moji dosedanji
izkušnji. V kratkih treh tednih se mi
je že toliko zgodilo. Pomislim na to,
kako drugačno je tukaj vreme. Sonce
me prebudi skoraj vsak dan, veter pa
poskrbi za to, da neprestano izgledam, kot da je glavnik moja zadnja
skrb. Razmišljam o tem, kako ogromno je zame to mesto. Mogoče se prav
zato vsakih deset minut izgubim. In o
tem, kako težje je tukaj Onurju – prostovoljcu, ki prihaja iz Turčije in ne
razume špansko. S tem nimam težav,
pomislim olajšano. Vendar kljub temu
po končanem peturnem delavniku le
s težavo ostanem budna, saj je vsega
preprosto več. Nakup hrane zahteva
od mene več. Pripravljen slovar v žepu
in opazovanje vrat, skozi katera sem
vstopila, saj je vhodov zmeraj več. Več
vhodov, več ulic, več truda. Pomislim
na to, kako bolj odprti so tukaj ljudje
in glasni. Čeprav temu ugovarjajo, me
pogled na žensko, ki sredi ulice vrešči
na voznika, ne prepriča v nasprotno.
Na to, kako mi ni všeč, da tako zlahka
odvržejo smeti na tla. In kako pogosti
so tukaj beli golobi. Pa pomaranče na
vsakem drevesu. Preseneti me, kako
dobro so me tukaj sprejeli. Sem kot
del družine. Zatečeno oko – takoj k
zdravniku. Počutim se slabo – pokaži bezgavke, ne, to ne bo to – vzemi
paracetamol. Sredi večera prejmem
sporočilo z naslovom, kje v centru
prodajajo domači med. Zvečer dobimo pregled vseh dogodkov, ki se odvi-

Evita

Petek je. Teden dni je že minilo od mojega prihoda v Sieben Linden. Kako
je? Zdaj že imam nek otipljiv prvi vtis.
Dobro mi je tukaj. Es ist mir gut hier.
Sem pretežno mestni človek z visokimi standardi čistoče in reda, vendar na potovanjih to izklopim.
Prikolica. Življenje v prikolici,
kurjenje v gašperčku, prijetna večerna toplota in jutranji mraz, ko je v postelji še toplo, termometer na tleh ob
postelji pa je prva jutra kazal pod 10
°C. Hoja po mrazu do WC-ja ali umivanja zob v hiši mi počasi postajata
tako samoumevna kot pesek v tunizijski puščavi. Pač je tam. Je, je bil in bo.
Na dan, ko je deževalo, mi je bila ta
pot do hiše res izjemno odveč. Danes
zjutraj, ko je bilo jutro sončno in tudi
že dokaj toplo, se mi je narava zdela
enostavno lepa. Pomlad prihaja. Gre
za minuto hoje, ampak ta minuta
lahko prinese marsikaj. Minus 10 °C s
poledico, sneg, dež, vprašanje »Zakaj
mi je tega treba?« ali pa sončne žarke,
ptičje petje in preprosto radost.
Narava. Prebuja se. Snega zdaj ni
več in zvončki že rastejo. Hribov ali
Alp se od tukaj ne vidi, sama ravnina
je. V gozdu prevladujejo bori, kamni
in prst na vrtu pa so drugačni kot pri
nas. Ni slabše ali boljše, drugače je.
No, zelenjava na vrtu je boljša. Zdrava in ogromna. Takih pridelkov na
našem vrtu ni.

EVS je del programa Erasmus+, ki ga financira Evropska komisija. Mladim med
17. in 30. letom starosti omogoča, da se odpravijo na prostovoljsko delo v tujino.
Pri tem pa imajo krite vse stroške – pot, bivanje, prehrano in žepnino. V Domžalah ima akreditacijo za izvajanje programa Center za mlade Domžale. Za več
informacij o EVS projektih jim pišite po e-pošti na naslov: info@czm-domzale.
si ali pobrskajte po spletni strani www.czm-domzale.si.
Hrana je vegetarijanska, ekološka
in zelo okusna. Veliko je različnih solat in tudi kuhanih zelenjavnih jedi.
Navadnega mehkega kruha tukaj ni.
Vse je črno, polnozrnato, pirino, rženo ipd. Mesa trenutno še ne pogrešam.
Higiena. Kopalnica je skupna,
vendar na srečo ni bilo nikoli gneče,
ko sem se šla umivat jaz. Stranišče
je kompostno. Vsa mila, detergenti,
šamponi in zobna pasta so ekološki
in razgradljivi v rastlinski čistilni
napravi. Ostale higienske navade
so precej na minimumu. Tukaj bom
vsekakor manj ‘čista’ kot doma, vendar to sprejemam. Na pižami, ki je
bila doma čista in primerna samo
za v posteljo, imam črne madeže od
oglja. Preden zaspiš, je pač treba še
naložiti.
Ljudje. Najpomembnejši dejavnik dobrega počutja. Prvi vtis je zelo
dober. Moja cimra je fajn, kar je zelo
pomembo, saj bova osem mesecev živeli skupaj in si delili prikolico. Tudi

jajo ta teden. Las fallas – praznik, na
katerega čakajo celo leto, je v polnem
razmahu. Petarde mečejo tako otroci
kot odrasli. Vsak dan točno ob dveh
popoldne nastopi mascleta, mešanica
ognjemeta in petard, ki privablja ljudi
z vseh koncev Valencije. Dim na vseh
straneh, navdušene množice Špancev,
vmes pa midve z Grkinjo, ki začudeno
gledava, kaj je tako privlačnega v hrupu in ognjemetu, ki sredi dneva nima
nobenega smisla. Vsak dan več dogodkov, vsak dan več hrupa in kmalu
zaspiš in se zbudiš z zvokom petard.
Na koncu skoraj ne trzneš več. No,
skoraj. Svoje skrbno izdelane lutke,
ki jih nekateri umetniki izdelujejo že
celo leto, začnejo zažigati eno za drugo. S tem pustijo za sabo slabe stvari
in živijo za sedaj. Ali za jutri. Kakor
kdo. Pred tem seveda pripravijo ognjemet. Naenkrat pride jutro in hrup
preneha. In že se začnejo priprave za
naslednje leto. Naslednje leto bo vse
še boljše in večje … Kot moje leto tukaj, pomislim. ❒
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izbr@no v knjižnici domžale
knjige za odrasle

Tomaš Sedlaček in Oliver Tanzer

Lilit in demoni kapitala
Ognjišče, 2018

Človek ne potrebuje ravno pretanjenih
sposobnosti dojemanja, da bi lahko
uvidel, kako je v sodobnem kapitalizmu,
ki se skuša prikazati kot prostor svobode in neomejenih
možnosti, v resnici polno preprek, nasilja in brezobzirnosti.
V pričujoči knjigi nam avtorja pomagata razumeti razloge
za destruktivno naravo ekonomije skozi psihoanalitsko motrenje. Vzporedno z nizanjem razmislekov o psihopatologiji
ekonomije pokažeta na nezmožnost ekonomske stroke, da
bi razumela predmet lastnega proučevanja. Zanimivo branje, ki prepričljivo spodbuja k preizpraševanju ekonomske
realnosti, za katero se prepogosto zdi, da nam je usojena.
Maja Gal Štromar

Ženska drugje
Goga, 2017

Tri ženske, tri različne zgodbe, a med
seboj povezane, kar izvemo šele na
koncu v epilogu. Zelo različni značaji
treh protagonistk so prikazani slikovito, z barvitim in
sočnim, bravuroznim jezikom, zabavno, a s prefinjenim
občutkom za značajske odtenke. Marjuta v ustrežljivosti,
zavrtosti zaradi debelosti in slovenski že kar pregovorni
slabi samopodobi, le napol sledi sanjam in svoji nadarjenosti. Prelepa Nemka Ute je hladna in kruta preračunljivka brez vesti, vse za denar in varno preskrbljenost.
Latvijka Gundega, sicer prevajalka in tolmačka, pa se
boleče sooča s preteklostjo in nepredelanimi (neodžalovanimi) vojnimi grozotami nad Judi. Posebnost
pripovedi so kulinarični vložki, recepti, kamor se vse tri
ženske občasno zatekajo. Zgodbe prihajajo iz različnih
evropskih krajev, a se lahko berejo (razumejo) kot ena,
gledana z različnih vidikov oziroma kot večplastnost ene
same osebe. Pisateljica je naša vsesplošna umetnica in
kot sama pravi: »Beseda je rdeča nit mojega ustvarjanja.
Le v različnih agregatnih stanjih je.«
Slavenka Drakulić

Mileva Einstein. Teorija žalosti
Beletrina, 2018

Slavenka Drakulić je ena najuspešnejših
in najbolj prevajanih hrvaških avtoric.
Teorija žalosti ni le zgolj biografski roman. Zgodba o ženski, ki bi mogla in morala imeti veliko
znanstveno kariero, a je iz različnih razlogov ni ustvarila,
ni le zgodba o pozabljeni prvi ženi slovitega fizika, je pripoved o težavah, s katerimi se ženska sooča v patriarhalni
družbi. Mileva Marić, dekle iz bogate vojvodinske družine,
je ‘breme žalosti’ s seboj nosila že od mladih let, ko so se
ji zaradi telesne hibe vrstniki posmehovali. Zatekla se je
v učenje, kot genialna matematičarka je študij, kot edina
ženska svojega časa, nadaljevala na züriški Politehniki, kjer
je spoznala Alberta Einsteina. Po neuspelem zakonu, smrti
prvorojenke, nedokončanem študiju, hudi duševni bolezni
mlajšega sina in lastni bolezni si Mileva Einstein nikoli
več ni opomogla. Roman sloni na resničnih zgodovinskih
podatkih, pismih in dokumentih in je veliko več od klasične
biografije. Ne nudi le zgodbe o propadu zakona, marveč
tudi o težkem položaju žensk v prvi polovici 20. stoletja.
Petra Kolmančič

Tretja oseba dvojine
Založba Pivec, 2018

Po natančno štirih letih od izdaje pete
pesniške zbirke P(l)ast za p(l)astjo je luč
sveta, ki poezijo danes potrebuje bolj kot
kdajkoli, ugledala nova zbirka pesmi
Petre Kolmančič. Že naslov obeta, da
nova zbirka izpolnjuje vsa nestrpna pričakovanja. In to se
potrdi že v prvem ciklu zbirke z naslovom Nasveti za vsakdanjo rabo. Tam v pesmi Kako obdržati žensko na najlepši
možen način prejmemo nekaj neprecenljivih nasvetov o
odnosu do žensk, ki jih je potem, ko si opomoremo od globine in resnice pravkar prebranega, treba le še dosledno
upoštevati, če si seveda želimo tudi dejansko manifestacijo
naslova pesmi. Petra Kolmančič piše o tem, kar čutimo vsi,
ki življenje dan za dnem želimo spoznavati globlje in v vsej
njegovi brezsramni resničnosti ter si ga upamo spoznavati
p(l)ast za p(l)astjo. Tako subtilna ubeseditev teh občutkov
bralca preseneti in gane, ker gre za nekakšno »prihajanje
domov« skozi poezijo, vračanje v tisti najžlahtnejši tu-zdaj,

Izbral in uredil: Janez Dolinšek

ki nam vedno znova uhaja. »Priveži me z usnjenimi trakovi
na ta trenutek in močno zategni vozel,« zapiše avtorica v
pesmi Poletna noč. Tretja oseba dvojine bralca vsekakor z
usnjenimi trakovi priveže na poezijo Petre Kolmančič. Jaz
sem za vsak slučaj še močno zategnil vozel.
k n j i g e z a o t r o ke i n m l a d i n o

Anna Ehring

Mira in Martin
Zala, 2018

Anna Ehring je uveljavljena švedska pisateljica mladinske literature, slovenski mladi
bralci pa jo prvič srečujemo v knjigi Mira in
Martin, prikupni zgodbi o odraščanju. Miri varen družinski
krog z mamo postaja premajhen, zato počasi vstopa v svet
vrstnikov. Zaljubljena je v Martina, za katerega misli, da je
njen prijatelj zato, ker verjame, da je edina, ki ni zaljubljena
vanj. Zato laže in pravi, da ni. Vzpostavlja odnose s prijatelji
in sošolci. A tudi svet odraslih se zdi hudo zapleten. Mira
živi sama z mamo in ko odide na obisk k očetu, ji ta predstavi novo prijateljico, sošolka Rocky ima dve mami in Martin se bo preselil, ker ima njegova mama novega prijatelja.
Razmišlja: »Ne vem, kdaj se bova spet videla. Nihče ne ve,
koliko je zvezd v vesolju in koliko misli je v eni glavi. Ampak
mislim, da Martin prav v tem hipu misli name. Ne vem, ampak tako mislim.« Prijazna knjiga, ki ponuja vpogled v svet
odraščanja, tkanja prijateljstev in prvih ljubezni.
Jane Chapman

S tačko v tački
Učila, 2017

Mala vidra Miki se počuti varno na maminem mehkem trebuščku. Kot vse mame tudi Mikina
pripravlja svojo ljubljenko za samostojno življenje. Uči jo
plavati ... Medtem ko ji išče hrano, svojega mladička ovije
v dolgo travo, da je ne bi kam odneslo. Miki kmalu spozna
Amaka. Družita se, medtem ko sta njuni mami na lovu.
Nekega jutra pa se morata vidri soočiti z nevarnostjo.
Vihar močno razburka morje. Se bosta uspeli rešiti? Prikupna zgodbica pripoveduje o prijateljstvu, medsebojni
pomoči, pripadnosti ... Napisana je z velikimi tiskanimi
črkami, da jo lahko berejo tudi začetni bralci.
Helena Janežič

Čukec Nukec – zgodbe o malem
čuku, ki živi v Nuku
Nuk, 2017

Čukec Nukec je domiselna slikanica, ki preprosto in poučno
predstavi Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani.
Pri tem nam pomaga simpatičen čukec Nukec, ki živi v knjižnici in vsako noč prebira kakšno izmed več kot treh milijonov knjig, ki jih tam hranijo. Neke noči pa ugotovi, da še
nekdo rad ponoči preživlja čas v knjižnici. In to ne kdorkoli,
ampak kar sam arhitekt te čudovite stavbe, Jože Plečnik. Ta
čukcu razkrije nekaj arhitekturnih in vsebinskih skrivnosti
knjižnice, osvetli pa mu tudi nekaj osnov dela v knjižnici.
Pri tem seveda ne pozabi poudarit pomena vseh tam zaposlenih, od katerih prav vsak prispeva svoj pomemben
delež k hranjenju in ohranjanju bogate kulturne dediščine
slovenskega naroda. Slikanica s kvalitetno vsebino in izvrstnimi ilustracijami otrokom in odraslim na izviren način
približa tematiko, ki se sicer marsikomu verjetno zdi suhoparna in morda samoumevna, in dokaže, da temu ni tako.
m e d i o t e ka

DVD

Popolni tujci
(Perfetti sconosciuti)
Fivia 2017

Ta nadvse aktualen (sodobna komunikacijska tehnologija) film je grenko-zabavna parodija o medsebojnem (ne)poznavanju med zakonci, prijatelji, med moškimi in ženskami. Preizkus iskrenosti med sedmimi prijatelji
se dogaja na skupni večerji, ko se dogovorijo za ‘nevarno’
igro odkritosti. Vsak postavi svoj telefon na mizo, sporočila
in klici postanejo javni, od vseh se pričakuje razlaga, pojasnilo. Seveda se protagonisti nepričakovano zapletajo in
izmotavajo, na srečo se zgodba ne pogrezne v obračunavanja, ampak ostane na nivoju bistre in zbadljive komedije o
človekovih slabostih, nagnjenjih in različnih značajih. Film
ves čas ostaja napet, zaključek pa ironično odprt. Koliko in
kako lahko vplivamo na družbeno vlogo, ki nas določa? Kje
so meje javnega, zasebnega in intimnega? Kako poznamo
svoje najbližje? Koliko sploh poznamo samega sebe?
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LENART ZAJC

DUH ČASA IN
ZAGROBNA FANTASTIKA
Dejstvo, da ustvarjalna kultura zavedno ali tudi
nezavedno vedno odraža duh časa, v katerem je
nastala, je pač neizpodbitno.

N

enazadnje avtor živi v svojem času, je šolan v duhu
svojega časa in hote ali
nehote dogodki njegovega
časa vplivajo na njegovo razmišljanje, izražanje in seveda ustvarjanje,
ne glede na to, če piše zgodovinski
roman, sodobno kriminalko ali ljubezensko zgodbo, postavljeno nekam daleč v prihodnost. Sploh dela,
ki se ukvarjajo s prihodnostjo oziroma znanstveno fantastiko, vedno
odražajo tudi najnovejše trende in
dognanja sodobne znanosti. Lep primer odseva znanosti v znanstveni
fantastiki je kultna serija Zvezdne
steze, kjer se dognanja fizike vedno pojavijo v sezoni serije svojega
časa. Na primer, v najnovejši seriji
Zvezdnih stezah – Discovery, ki so
na voljo ljubiteljem na Netflixu, so
vesoljske ladje presegle zmogljivosti
tako imenovanega WARP pogona, ki
jim je do zdaj omogočal hitrost, večjo
od svetlobe, s pomočjo skokov skozi
vzporedna vesolja, kot jih pojasnjujejo najnovejša dognanja kvantne
fizike. Takšno vključenost znanosti v
znanstveno-fantastično ustvarjanje
človek seveda pričakuje, nenazadnje
so avtorji znanstveno-fantastičnih
del pogosto tudi sami znanstveniki.
Odraža se tudi na drugih žanrih, na
primer superjunaki doživljajo premosorazmerno rast s težavnostjo krize.
Zadnja kriza je preporodila Supermana, Batmana, Wonderwoman in
še bi lahko naštevali. Je pa tu še drug
primer odseva časa v ustvarjanju, in
sicer v bistveno trivialnejšem žanru:
grozljivkah oziroma zgodbah, ki jih
inspirira zagrobno bivanje. Na slednje duh časa vpliva bistveno subtilnejše, na manj neposredni ravni, kot
na prej omenjene žanre.
Tako je zadnje desetletje prejšnjega tisočletja v trivialni literaturi in
filmski industriji zaznamoval vzpon
vampirjev, ki so dosegli svoj vrhunec v obdobju izobilja pred krizo. Da
je vampir, ki ga po potrebi kot bleda
senca spremlja volkodlak, (anti)junak
časa, ki ga je v običajnem življenju
zaznamovalo najbolj nebrzdano trošenje in popoln razkroj tradicionalnih vrednot, je nekako logično. Pač,
vampir kot ga je slikalo to obdobje, je
bil ultimativen idol svojega časa: običajno nečloveško privlačen, če že ne
inteligenten pa ga je njegov dolgi obstoj napolnil s stoletnimi izkušnjami,
ki mu koristijo v vsakdanjem vampirskem življenju ob prelomu tisočletij.
No, in seveda si je v tem dolgem času
nabral tudi kar lepo premoženje in vse
ostalo, kar krvoses potrebuje za ugodno bivanje. Vampir tudi ni brezkompromisni zajedavec človeštva, čeprav
se napaja s človeško krvjo, se zaveda,
da ljudi potrebuje za lasten obstoj,
zaradi česar tudi skrbno pazi, da se
njegova lastna vampirska vrsta ne bi
pretirano razširila. Z ekskluzivnostjo
lastne vrste skrbi, da se ne bi porušila
simbioza med njim in človekom, ki jo
potrebuje za preživetje, nekoliko pa
tudi za lasten vampirski PR. Pustimo
zdaj nianse, da v določenih pripovedih vampir postane celo človekoljuben in skuša problem preživetja rešiti
z napajanjem z živalsko krvjo, ustvarjanjem sintetične krvi in podobno, da
se tu in tam vampirji oziroma vampirke lahko zaljubijo v ljudi in v tej zvezi neskončno trpijo, saj se ob svojih
ljubljenih počutijo, kot bi se počutili
mi po tednih stradeža ob sočnem, slastnem, sveže pripravljenem zrezku. To
niti ni bistveno, bolj zanimivo je, da
oboževalcu vampirskega žanra, vampir s svojo nonšalantno, ekskluzivno

eksistenco pomeni najvišjo refleksijo
lastnega fantazijskega življenja. Pač,
vampir ima vse, o čemer običajen materialistično naravnan potrošnik sanjari, pa tega ne more imeti. Celo več:
vampir je obdarjen z večno mladostjo,

Če je junak včerajšnjega
dne, vampir, odražal želje
in morbidne fantazije
družbe izobilja, v kateri
so se konzumenti
vampirskega žanra lahko
poistovetili z vampirjem
kot ultimativnemu snu
potrošniške družbe,
tako moda zombijevskih
filmov in literature odseva
izkušnjo krize in strah pred
dokončnim razpadom.

Suvenirji, spomini in preobrazbe ter mladi
glasbeniki – Godalni sekstet Akademije Kronberg
Šesti, zadnji koncert 20. jubilejne sezone koncertnega, modrega abonmaja KDFB
kdfb Na letošnjem šestem, zadnjem
koncertu (13. april 2018) jubilejne
20. sezone KDFB so nastopili ‘stari’
znanci domžalskega odra, odlična
godalna šesterica ali sekstet Akademije Kronberg: William Hagen in
Mairead Hickey/oba violini, Georgy Kovalev in Ziyu Shen/violi in še
Santiago Valencia Canon in Ivan
Karizna/violončelo; da bi izvedli
dvoje ‘kapitalnih’ del za svojo zasedbo, za šesterico godal: Souvenir de
Florence/Spomin na Firence v d-molu, op. 70 (1890) Rusa Petra Iljiča Čajkovskega (1840–1893) in nazadnje
še Verklärte Nacht/Ozarjeno noč v
d-molu, op. 4 (1899) Avstrijca Arnolda Schönberga (1874–1951) tudi za
godalni sekstet in ki jo je pozneje avtor (1917 in 1943) kar dvakrat priredil
še za godalni orkester. Ta verzija je
mnogo bolj znana, ali kar sinonim za
skladateljev opus z začetka 20. stoletja. Njo je spodbudila poezija Nemca
Richarda Dehmela (1863–1920) in pesem je bila tokrat v slovenskem prevodu tudi objavljena v koncertnem
listu. Lep hommage tako skladatelju
kot pesniku. V primeru skladatelja
Schönberga pa smo zagotovo povzeli

omamnost R. Wagnerja. Ta tako ali
drugače naravnost izziva Schönbergov opus.
Seveda vsega skupaj še največ po
zaslugi našega umetniškega vodje
tega cikla v KDFB Mateja Bekavca
za celotno dramaturgijo tega koncerta kot celotnega, šest koncertov obsegajočega cikla; in seveda izvajalcev. Ti so zdržali v izjemni muzikalni napetosti med romantiko in moderno, zgrajeno tako na izredni tehniki in seveda z odličnim inštrumentarijem. Po večini mladi umetniki so
se izkazali s trdno komorno igro, soigro, ki je lahko pri dveh zaporedoma
izvedenih inštrumentalnih freskah,
kamor zagotovo spadata oba omenjena seksteta, že skoraj nepojemljivo. Kontrasti in napetosti, ki so trajali pri vsaki od obeh skladb od začetka do konca, tudi tam, kjer so jih recimo ‘zmotile’ samo spremembe tempov (stavki pri Čajkovskem), pa so kar
trajali in trajali. Tehnično odlično pripravljeni ansambel je zgradil dve tako
različni glasbeni arhitekturi, ki sta jih
jim naravnost omogočila in ponudila
oba tako drugačna in različna skladatelja, dva tako časovno, krajevno in

Vonj po severu
lepoto, zdravjem, ki mu ga sicer ob
njegovi mrtvaški bledici ne bi pripisovali. Vampir je torej vse tisto kar neselektivno oglašuje potrošniški sistem.
No, in potem se je zgodila kriza.
Denarnice so se izpraznile, brezglavo
trošenje ni bilo več v modi, slika zapovedane večne mladosti je, sploh v postaranem razvitem svetu, začela bledeti. Večno mladi in lepi vampirji so
začeli izgubljati svojo veljavo celo pri
hormonsko pretresenih najstnicah.
Razpad, ki je skozi krizo zadel našo
družbo, je v podzavest konzumenta
zagrobne fantastike pripeljal novega
junaka: zombija oziroma apokaliptičnega živega mrtveca. Ta je skozi
množico televizijskih serij in filmov
vdrl v našo stvarnost in iz nje izrinil
vampirja. Pa sploh ni lep, običajno je
nekoliko nagnit in razpadajoč, o kaki
inteligenci pri tem ni ne duha ne sluha, še manj o pametnem gospodarjenju z njegovim glavnim prehranskim
artiklom. Zombiju je vseeno, zombi
gre, zombi razpada in zombi žre. Ne
skrbi ga razmnoževanje, vseeno mu
je za vampirsko glamuroznost in zaljubljene vzdihe najstnic. Zombiju je
vseeno, kaj bo jutri, če jutri sploh bo,
ker zombi je onkraj tega, zombi nima
nič in razen nagnitega telesa, ki se ga
pa tako ali tako ne zaveda, ne more ničesar izgubiti.
Če je junak včerajšnjega dne,
vampir, odražal želje in morbidne
fantazije družbe izobilja, v kateri so
se konzumenti vampirskega žanra
lahko poistovetili z vampirjem kot ultimativnemu snu potrošniške družbe,
tako moda zombijevskih filmov in literature odseva izkušnjo krize in strah
pred dokončnim razpadom. Seveda tu
ne gre za samoidentifikacijo bralcev
oziroma gledalcev s hodečim, razpadajočim kadavrom, pač pa za identifikacijo s preživelimi, ki se še kar borijo
za življenje. Če so nas vampirji vabili
k brezglavemu trošenju, ki se bo vleklo v večnost, nas zombiji opozarjajo
na bližino konca vsega nam znanega,
pa vendarle nakazujejo na možnost
preživetja, za katerega ne potrebuješ
bistveno več kot človečnost. Lahko bi
torej rekli, da če so nas vampirji vabili
v zagrobnost, ki nam bo prinesla nekaj boljšega od tega, kar imamo, nas
zombiji opozarjajo na dejstvo, da je to
kar imamo, vse, kar imamo. ❒

Spomladanski letni koncert Simfoničnega orkestra
Domžale - Kamnik 2018

kdfb Z dvema tradicionalnima koncertoma (v Domžalah in Kamniku) se
je spet predstavil Simfonični orkester
Domžale - Kamnik, ki ga (od 2013) vodi
Slaven Kulenović. Vodstvo in orkester
so ga tokrat zaradi programske usmeritve z deli skladateljev Jeana Sibeliusa,
Carla Nielsena, Arva Pärta, Edwarda
Griega in Johanna Svendsena naslovili
z Vonjem po severu, pridružile pa so
se jim še tri solistke: violinistka Urška
Gutnik, sopranistka Anea Mercedes
Anžlovar in Nina Tafi/angleški rog (sicer kar iz orkestrskih vrst). Bil sem na
njihovem drugem od obeh koncertov
(v Kamniku 15. aprila v tamkajšnjem
Domu kulture). Simfonični orkester
Domžale - Kamnik se je tokrat s spomladanskim letnim koncertom podal
na sever. Spored koncerta so namreč
spletala dela skandinavskih in baltskih
mojstrov. Za pomladno razpoloženje so
poskrbela Sibeliusova manj znana, a
zato izjemno lepa in pretanjeno orkestrirana simfonična pesnitev Pomladna
pesem, op. 16, njegov Labod iz Tuonele, op. 22, št. 3 kot del obsežnejše suite
Lemminkäinen, posvečene mitološkemu junaku iz finskega nacionalnega
epa Kalevala (solo N. Tafi), Nielsenova
Orientalska slavnostna koračnica iz suite Aladin, op. 34, Pärtovi Fratres za violino, godala (in tolkala; solo U. Gutnik),
Griegova scenska glasba k Ibsenovi
igri Peer Gynt-5-stavčna Suita št. 1, op.
46 in njegova Solvejgina pesem (solo
A. Mercedes Anžlovar), Svendsenova
Romanca za violino in orkester, op. 26
v G-duru (solo U. Gutnik) ter Griegova
Norveška plesa št. 2 in št. 4 iz op. 35.
Pevka in violinistka sta svoje solistične
parte odpeli oziroma odigrali na pamet.

Ansambel, že po naslovu sodeč, sestavljajo Domžalčani in Kamničani pa
še koga se najde med njimi (goste),
ima dolgoletno tradicijo. Davnega leta
1971 ga je ustanovil legendarni Domžalčan Tomaž Habe, ki ga je tudi prvi vodil in je dandanes njihov častni član, za
njim pa so ga vse do S. Kulenovića vodili še A. Spasić, S. Garkov, S. Dvoršak in
S. Krečič. V uvodni Pomladni pesmi je
bilo slišati še kakšnega od intonančnih
nemirov v godalih, ki pa se je potem komaj še kdaj ponovil (npr. v zadnjem od
obeh Norveških plesov). Programska
zaokroženost in s tem slogovna enovitost tega koncerta sta delovali skozi ves
večer precej zadržano, da ne zapišem:
hladno in severnjaško izumetničeno. V
orkestrskem delu so bila vseskozi pihala, trobila in tolkala veliko bolj konsolidirana kot pa godala; bila so preprosto
zapisano: kvalitativno in kvantitativno
prevladujoča. Pri tem pa nas že kdaj doseženi in celo preseženi standard orkestrskega muziciranja kljub nenehnemu
prepričanju v nekaj več, očitno tu pa
tam tudi malce zaniha. Včasih se človek sprašuje, ali le niso vse tele ambicije in želje ljubiteljev niso postavile višinske letvice previsoko? Zapisane ocene v tem pogledu ni mogel popraviti ali
skaliti niti (edini) orkestrski dodatek.
Ta zares in povsem profesionalni
pristop je bil programsko in izvedbeno
tokrat v Domžalah in Kamniku za nami
v znamenju dveh bolj ali manj uspešnih koncertov, nastopov, ki sta seveda v mnogočem daleč presegla (ozke)
lokalne domžalsko-kamniške glasbene gabarite.
Dr. Franc Križnar
Foto: Blaž Peterka

tudi slogovno stoječa si vsak k sebi.
Spomini in preobrazbe so tokrat tekli svoj krog slavja z res samo temi izvajalci. Njihovo povsem naravno stiliziranje sicer ogromne količine glasbe
(skoraj 40 in skoraj 30 minut) je hkrati
pomenilo tudi njeno odlično pulziranje; in še dodatek: ponovljeni celotni
(3.) stavek iz Seksteta P. I. Čajkovskega. V Domžalah so spet enkrat zadeli
v samo srčiko poustvarjalnosti, ki so
ji v tem pogledu dorasli le najbolj izvrstni umetniki. In to (mladi) glasbeniki ali godalni sekstet, šesterica godalcev Akademije Kronberg zagotovo
tudi je. Še več kot to: tudi z njihovimi
posegi v interpretacije podobnih in s
tem morda tudi najtežjih del za svoje
zasedbe, dosegajo in celo že presegajo meje nemogočega.
Še več, ko naš umetniški vodja več
kot uspešno sklepa tole jubilejno 20.
(glasbeno) sezono v KDFB, že napoveduje novo (21.) in s tem nov cikel
(2018/19) ‘eksotike’, ‘dotik orientalskega pri Mozartu’, ‘francoski poljub
z Debussyjem’, ‘čarovnijo izdiha in
sapo ljubezni s (flavtistko) Ireno Grafenauer in še marsikaj’.
Dr. Franc Križnar

Strastno
Sondheim – večer
glasbe muzikalov
Stephena
Sondheima
V nedeljo, 20. maja, vas ob 19. uri vabimo, da se nam v Kulturnem domu
Radomlje pridružite na edinstvenem
popotovanju po repertoarju največjega pisca in skladatelja muzikalov vseh
časov – Stephena Sondheima. Strastno Sondheim je glasbeni večer, zastavljen v kabaretskem stilu za dva solista in klavir. Ponuja vpogled v nekatere izmed avtorjevih najbolj strastnih
skladb, ki pa morda zaradi svoje glasbene kompleksnosti in teže vsebine
pri nas niso med najbolj prepoznanimi, veljajo pa za zlate standarde glasbenega gledališča v vsem angleško
govorečem svetu. Skrbno izbrana solistična dela in duete bosta za vas
interpretirala Gaja Sorč, dipl. akademska glas. pevka, in Nejc Lisjak,
igralec, na klavirju pa ju bo spremljala pianistka in študentka kompozicije
Teja Komar.
Vstop s prostovoljnimi prispevki!
Za KD Mlin Radomlje
Tatjana Bonin

Slikarsko razstavo
posvečam
svoji 91-letnici
rojstva
Začetek razstave bo v sredo,
23. maja 2018, ob 18. uri,
v Galerijskem ateljeju
v Domžalah,
Ulica Matije Tomca 6,
(nasproti Zdravstvenega doma
Domžale).
Odprta bo
od 24. do 29. maja 2018
vsak dan od 9. do 15. ure.
Prijazno vas vabi avtor!
Danijel Lovro Fugger
akademski slikar specialist
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22. Etno rock festival je že na poti
Pred 22 leti si sploh nisem predstavljal, da bom toliko let uspel organizirati ta
glasbeno-kulturni dogodek, ki ga tako rado obiščejo vse generacije iz okolice, zadnja
leta pa tudi iz oddaljenejših krajev iz Slovenije.

SPREJEMNI PREIZKUSI ZA VPIS NOVIH
UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2018/19
bodo potekali
v petek, 25. maja 2018, od 16. ure dalje in
v soboto, 26. maja 2018, od 9. ure dalje
v prostorih Glasbene šole Domžale (v soboto tudi v prostorih oddelka Mengeš in oddelka Moravče).
Prijava na sprejemne preizkuse bo možna od 3. do 23. maja 2018.
Vljudno vas naprošamo, da v izogib gneči svoje otroke predprijavite:
1. na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-domzale.si) preko klika na
zavihek PRIJAVA NA SPREJEMNI PREIZKUS, ali
2. osebno v tajništvu šole (od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure).
Po opravljeni prijavi na spletni strani boste v roku dveh delovnih dni
prejeli natančna navodila z uro in lokacijo sprejemnega izpita.
Celoten razpis z izobraževalnimi programi, instrumenti oziroma predmeti, za katere se bo izvajal pouk, in s pogoji za vpis, bo objavljen na
spletni strani Glasbene šole Domžale in na oglasnih deskah Glasbene
šole Domžale.
PGV – Predšolska glasbena vzgoja (vpisujemo otroke rojene
v letu 2013)
GLP – G
 lasbena pripravnica (vpisujemo otroke rojene v letu 2012)

Drugi dan festivala bo nastopil tudi domžalski bend Lusterdam, ki je s skladbo Lepo mi godrnjaš pred kratkim zmagal za popevko
tedna na Valu 202.

Tudi letošnji festival je že idejno zasnovan, manjka le še celostna podoba in malce denarja, pa bo izpeljan.
Festival bo tudi letos dvodnevni, in
sicer 24. in 25. avgusta, kot ponavadi
na ploščadi pred Vele, med 18. in 24.
uro. Letos bodo v tem vrstnem redu
nastopili: Aritmija, Emšo Blues Band,
Fajrund, Kontrabant, Y&M, Žuta osa,
Lusterdam in Prismojeni profesorji

bluesa. Žal so udeležbo zaradi preoblikovanja benda odpovedali Skul
bend, ki smo ga organizatorji želeli postaviti na domžalski oder tudi
zato, ker so bili v njem izvrstni mladi
glasbeniki iz Domžal in okolice.
In seveda zahvala vsem, ki festival podpirate že več let, Občini Domžale, ki je glavni financer že od drugega festivala dalje, a festivala ne bi

bilo brez ostalih le na videz manjših
sponzorjev, saj vsakdo od vas pomaga po svojih zmožnostih.
Petim med njimi bi se zahvalil
predvsem zato, ker so ‘zraven’ od prvega festivala dalje, ki (kot pravijo
sami), nas podpirajo tudi v obdobju
‘suhih krav’. To so: Erdani sport, Tlaki Kavka, Študentski servis Domžale,
Sam in gostilna Keber.

Otroški in mladinski pevski zbori prepevali na
območni reviji
Po območni reviji odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin 2018, ki je potekala
v sredini marca, je bil april namenjen omočni reviji otroških in mladinskih pevskih
zborov 2018.

Vpis za PGV in GLP bo v tajništvu GŠ Domžale,
Ljubljanska c. 61, Domžale
4. in 5. junija od 8. do 15. ure.
Otroci, ki se vpisujejo na PGV in GLP, ne opravljajo sprejemnega preizkusa. Vpisujemo jih do zapolnitve mest.
Vljudno vabljeni!

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE LIPA DOMŽALE
Ljubiteljske slikarke in slikarji

VABIMO NA RAZSTAVO
V GALERIJO DOMŽALE
Na ogled postavljamo likovna dela, ki so nastala v šolskem letu 2017/18
pod mentorskim vodstvom dipl. slik. Marije Mojce Vilar.
Odprtje razstave s kratkim kulturnim programom bo
v Galeriji Domžale
v torek, 29. maja 2018, ob 18. uri
Vljudno vabljeni!

Zaradi velikega števila prijavljenih
zborov, sodelovalo je 16 zborov iz
občin Domžale, Moravče, Lukovica
in Mengeš, je bila revija, ki je potekala v organizaciji Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti, omočne
izpostave Domžale, izvedena na
dveh pevskih srečanjih, in sicer najprej v Kulturnem domu Moravče (5.
aprila), dan pozneje (6. aprila) pa na
OŠ Rodica.
Zborovodkinje in zborovodje posameznih pevskih zborov so za območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov pripravili repertoar treh pesmi, in sicer ljudsko, novejšo in priredbo. Sam nastop zborov
pa vedno spremlja in ocenjuje strokovni spremljevalec. Letos je to vlogo opravljala Andreja Martinjak, ki

je po zaključku srečanja vsem zborovodkinjam in zborovodjem podala
prvo oceno nastopa njihovih zborov
ter jim tudi svetovala, kaj vse bi bilo
treba izboljšati. Na podlagi ocene je
zdaj tudi odvisno, na kakšno tekmovanje se glede na trenutno kakovost
posameznega zbora, le-ta lahko prijavi (državno, regijsko, območno). Na
obeh srečanjih, ki jih je povezovala
Marta Starbek Potočan, je vse nastopajoče in zbrane pozdravil Matej Primožič, vodja JKSD Domžale, ki se je
zahvalil za vso podporo pri izvedbi
srečanja, ljubiteljem zborovskega petja pa je dejal, da ne bodo priča samo
kvalitetnemu petju, temveč tudi srčnemu. In tako je tudi bilo.
Iz občine Domžale so na letošnji
območni reviji otroških in mladin-

skih pevskih zborov nastopili: Otroški pevski zbor OŠ Domžale (zborovodja: Marko Horvat), Cici zbor OŠ
Venclja Perka (zborovodkinja: Katja
Erban), Otroški pevski zbor OŠ Preserje pri Radomljah – Pikapolonice (zborovodkinja: Karmen Logar),
Otroški pevski zbor OŠ Venclja Perka
(zborovodja: Gorazd Klep), Otroški
pevski zbor OŠ Dob (zborovodkinja:
Karmen Banko), Otroški pevski zbor
OŠ Rodica (zborovodkinja: Ema Cerar), Mladinski pevski zbor OŠ Venclja Perka (zborovodja: Gorazd Klep),
Mladinski pevski zbor OŠ Preserje pri
Radomljah (zborovodkinja: Karmen
Logar), Mladinski pevski zbor OŠ Dob
(zborovodkinja: Karmen Banko).
Miha Ulčar
Foto: Miro Pivar
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Zgodbe iz Kofutnikove domačije: Johan Giovanelli
pripoveduje (4. del)
V spomin ob 100-letnici konca prve svetovne vojne

V

interpretacijskem načrtu
z naslovom Kofutnikova
domačija kot ekomuzej,
ki smo ga ob pripravah
za ohranitev Kofutnikove domačije zasnovali v Kulturnem domu
Franca Bernika Domžale, osrednje
mesto zavzema zgodba župana Johana Giovanellija. V prejšnji številki
Slamnika smo predstavili dogodke
iz prve svetovne vojne, ki so zaznamovali Johana Giovanellija. V tokratnem prispevku njegovo pripoved
nadaljujemo in jo dopolnjujemo z
zgodbo o Jožetu Koželju - Pepetu z
Doba, ki je bil njegov najboljši vojni
prijatelj.

Johan Giovanelli in Pepe - Jože
Koželj skupaj v Galiciji

Johanova hči Pepca Žebovec pripoveduje: »Iz časa prve svetovne vojne
je imel oče prijatelja Pepeta iz Doba,
ki je postal potem ranocelnik. Bila
sta skupaj, ko je bil ta ranjen v nogo.
Pepe je šel zato v lazaret, v vojno bolnico, potem pa so mu nogo odrezali,
da je bil invalid. Ta fant je bil takšen,
da se je zelo zanimal za ranjence in
za zdravila. Vse si je zapomnil, kako
se zdravilom reče in kako se zdravi.
Lazaret sta imela starejša gospod in
gospa, oba zdravnika, ki pa nista
imela naslednika. Hranila sta zelo
debelo knjigo, v kateri so bili vsi recepti in opisane vse operacije. Ata
je pripovedoval, da je bil njegov prijatelj Pepe takšen, da ni poležaval,
ampak je, ko je bila operacija, kar s
štrcljem in s koli (namesto noge) okoli štancal. Bolnikom je nosil vodo,
jih zadeval, pa ponoči je bil pri njih
in jim stregel. Bil je kot medicinska
sestra, ‘verter’ ali kako so rekli. In ta
fant se je lastnikoma bolnice tako priljubil, da sta se odločila, da mu bosta
zapustila bolnico, da bi on nadaljeval
delo v njej. Naš ata ga je zelo prepričeval, naj ostane v bolnici, a Pepe je
imel tako domotožje, da je vse pustil
in šel domov. Še prej pa mu je zdravnik bolnice dal tisto debelo knjigo za
popotnico. Iz te knjige je Pepe potem,
ko je postal ranocelnik, vse črpal. V
Dobu, v svoji hiši, je imel ordinacijo.
Včasih je bilo pred njegovo hišo vse

Jože Koželj – Zeksarjev Pepe

Neznani vojak iz Kofutnikovega

polno ljudi, več avtobusov, celo iz Beograda so hodili k njemu.«
Neznani vojak iz Kofutnikovega
foto albuma, verjetno Johanov prijatelj Pepe iz Doba (arhiv arhiv KD FB).
Jože Koželj – Zeksarjev Pepe je bil v
zdravilstvu zelo uspešen in znan daleč naokoli (povzeto po S. Stražar,
1996, str. 187).
Johanova hči Pepca nadaljuje:
»Ko sem imela enkrat hude bolečine
v želodcu, sem bila vsepovsod, a ni
nič pomagalo. Potem pa sem le šla k
njemu. Zakaj nisem prišla že prej, mi
je rekel. Povedala sem, da zato, ker mi
ne bi hotel nič računati, ker ni hotel
nobenega denarja vzeti od mene. Res
je včasih hodil k nam in me je pestoval, klicala sem ga na ‘ti’. Ko pa sem
prišla tja, mi je rekel: »Zdaj, ko si že
vse zdravnike obletala, si pa k meni
prišla.« Pa sem mu povedala, zakaj
me ni bilo. »A ti misliš, da bom tebi
računal, jaz imam tvojega očeta za
brata.« Podobno se je zgodilo tudi
mojemu atu. Po vojni je ata imel ‘zlato žilo’. Imel je tri operacije, pa ni nič
pomagalo. Nerodno pa mu je bilo iti k
Pepetu. Potem ko ni bilo nič bolje, pa
je le šel. Pepe mu je rekel: »Ali nisva
bila midva včasih skupaj?« Ata mu je
povedal, zakaj mu je bilo nerodno priti k njemu, da ima vedno polno čakalnico. Pepe pa je rekel: »Ko bi ti takoj
k meni prišel, ti ne bi bilo treba imeti
nobene operacije.« Pepe ga je potem
pozdravil, kakor je tudi mene.«

Stražarjev zapis o Jožetu
Koželju - Pepetu

O zdravilcu Pepetu iz Doba lahko preberemo tudi v knjigi Staneta Stražarja Župnija Dob skozi stoletja (1996).
Stražar piše: »Ob prvi svetovni vojni je
na soški fronti zgubil nogo, nato je bil
devet mesecev v ljubljanski bolnici. Tu
se je zlasti priučil obvezovanja in zdravljenja ran. Ker je bil vešč zdravljenja,
je po vojni k njemu prihajalo po nasvete in pomoč vse več domačinov.«
Zapis se nekoliko razlikuje od pri
povedi Johanove hčere Pepce Žebovec.
Ker je bil njen oče med prvo svetovno vojno skupaj s Pepetom na ruski
fronti, je zagotovo bolj točna njena
pripoved. Pepe je bil torej samo na
ruski fronti v Galiciji in ne na soški
fronti. Devet mesecev pa je bil verjetno v tamkajšnji bolnišnici, o kateri je
pripovedovala Pepca Žebovec.
Zanimiv pa je Stražarjev opis Pepetovega dela in življenja po vojni:
»Pepe je notranje bolezni zdravil na
osnovi pregleda urina, oči in jezika
ter dokaj zanesljivo ugotavljal diagnoze bolezni. Po drugi svetovni vojni je
bil s svojim uspešnim zdravljenjem
znan po vsej Sloveniji, Avstriji in tudi
drugod. Oblast ga je pri delu najprej
ovirala, a mu je končno dovolila, saj
je k njemu prihajalo vse več takrat
vplivnih in vodilnih ljudi. V njegovo
ordinacijo v Dobu je vsak dan prišlo
po sto in več pacientov. V potrdilo,
kako znan in uspešen je bil Pepe v

svojem času, so povedale tudi sto do
tristo metrov dolge kolone avtomobilov, katerih vozniki so čakali na
sprejem v njegovi zasebni ordinaciji.
Umrl je v 87. letu starosti leta 1985.
/…/ Mnogi zdravniki so Jožetu Koželju
sicer priznavali uspehe pri zdravljenju, vendar samo neuradno, nekateri
pa so mu celo nasprotovali. /…/.« Dr.
Brecelj je o njegovih uspehih dejal:
»Včasih med bolnico in Žalami ni bilo
nobene rešitve, zdaj poznamo Jožeta
Koželja.« Primarij beograjske bolnišnice pa je svojemu pacientu vojaku
dejal, da naj, ko se bo vrnil v Slovenijo, zdravljenje nadaljuje pri Pepetu v
Dobu. S pripravo zdravilnih zelišč se
je največ ukvarjala njegova žena Aleksandra, ki je v to dejavnost vpeljala
tudi nečaka Poljšaka. Po Jožetu Koželju je znanih več zeliščnih mazil, ki so
uradno priznana in registrirana, in so
v prodaji v lekarnah; na primer ustna
voda Paragin. Za zdravljenje turov in
drugih ran je bila najbolj znana ‘ta
črna Pepetova žavbaʼ.

Johan Giovanelli po prvi
svetovni vojni

Kdaj se je Johan Giovanelli vrnil iz
vojne bolnice v zaledju ruske fronte
domov, ni znano. Posledice, ki mu jih
je pustila vojna, pa je čutil vse življenje. Ker ni imel prstov na nogi, se je
lažje vozil s kolesom, kakor pa hodil.
Njegova hčerka Pepca je takole opisala njegovo invalidnost: »Invalidnost

ga ni omejevala. Naredil je vse, kar
je moral. Na kmetiji je delal takšno
delo, ki ga je lahko, mi pa smo naredili vse drugo.«
Iz pisem, ki so jih njegovi sorojenci pisali iz Amerike (leta 1920 se
je v Ameriko izselil še brat Lovrenc z
ženo), ugotovimo, da je bil Johan Giovanelli po prvi svetovni vojni zelo
bolan. Sestra Franca je v pismu z dne
15. marca 1922 napisala: »Dragi brat
in vsi domači. Pismo sem prejela, se
prav lepo zahvalim, sem ga prav težko
pričakovala, ker mi je že Johana pisala, da si moral v bolnišnico. To je zelo
nevarno in je treba velika previdnost,
da ne boš podlegel jetiki.«
O Kofutnikovih treh izseljencih v
Ameriki oziroma o Kofutnikovi ameriški slamnikarski zgodbi bomo pisali v
naslednji številki Slamnika.
Delovna skupina za vsebinski načrt
Kofutnikova domačija kot ekomuzej

Literatura:
–– Mark Poljanšek, Gaber Cencelj: Johan Giovanelli (1894–1964) iz Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah,
raziskovalna naloga OŠ Rodica,
Domžale, 2016.
–– Miha Prajs, Žan Ferlic: Ameriška
pisma iz Kofutnikove domačije iz
obdobja 1921–1939, raziskovalna
naloga OŠ Rodica, Domžale 2016.
–– Stane Stražar, Župnija Dob skozi
stoletja, Dob, KS Dob, 1996, str.
187–188.

Ervin Potočnik v Galeriji Domžale
Z razstavo Ervina Potočnika se v Galeriji Domžale
zaključuje programska sezona 2017/18, ki je pod
strokovnim vodstvom Jurija Smoleta spet predstavila
likovne stvaritve sodobnih slovenskih umetnic in
umetnikov.

Poletno gledališče Studenec - Program 2018

18.

Kulturni poletni festival

Informacije in
rezervacije vstopnic:

051 61 61 51
051 61 41 41
www.studenec.net
Poletno gledališče Studenec
poletno.gledalisce.studenec

Cerkev sv. Lenarta na Krtini

Otvoritveni koncert
Komorni zbor Orfej
Vokalno instrumentalni koncert
Operna fantazija

1. junij, ob 21. uri

Muzikal Mamma Mia!

26. maj, ob 21. uri
Cerkev sv. Lenarta na Krtini

31. maj, ob 21. uri

17. junij, ob 21. uri Koncert Perpetuum Jazzile
23. junij , ob 21. uri Opera Seviljski brivec
premiera 20. julij
ob 21. uri

Domača predstava - premiera
Lepo je biti muzikant
Igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika,
v počastitev ob 65-letnici ustvarjanja
Avsenikove glasbe.

Premieri sledi 14 ponovitev: 21., 26., 27., 28., 29. julij in
3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 14., 15. avgust

galerija domžale Razstavljali so
fotograf Peter Koštrun, slikarka Maša
Gala, kipar Jurij Smole, v projektu
Cankar v stripu tri dvojice Andrej
Rozman Roza / Damijan Stepančič,
Boštjan Gorenc - Pižama / Tanja Komadina, Žiga X Gombač / Igor Šinkovec, nato umetniški dvojec Drago
Leskovar in Stanislav Makuc ter kipar
Roman Slekovec.
Razstavam, ki so prinesle svojevrstne vpoglede v raznolike ustvarjalne
svetove umetnic in umetnikov, se pridružuje tudi aprilska razstava Daritev
akademskega kiparja in slikarja Ervina Potočnika. Za kratek čas smo se vrnili v čas starih svetov, figur, simbolov
in elementov, ki v arhaičnem dialogu
pripovedujejo zgodbe o prabiti človeka in njegove večne povezanosti z naravo. Avtor je na velikih belih forma-

tih predstavil več serij risb. Med njimi izstopajo moške figure, ki s svojo
ploskovito in enostavno risbo spominjajo na jamske poslikave. Obarval jih
je živo rdeče kot simbol krvi in mesa,
jim dodal faluse kot prispodobo človeškega rojstva in življenja, jih postavil
v centralno kompozicijo, v brezprostorje, v simbolični nič … Drugi sklop
risb je nastal kot predpriprava na serijo zvarjenih železnih skulptur. Na njih
prevladuje črna simetrična risba vzorcev in elementov, ki tako kot v naravi, tudi v umetnosti, pripovedujejo o
večnem redu, ki s svojo stabilnostjo,
uravnoteženostjo in nespremenljivostjo asociira na harmonični ustroj sveta – in še dlje od univerzuma. Razstava Ervina Potočnika je bila na ogled
od 12. do 26. aprila.
Katarina Rus Krušelj
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Oddaljevanje zvezd

Pustne fotografije v Radomljah

Tretja pesniška zbirka Franceta Stražarja

Razstava o pustu, pustnih maskah in pustnih norčijah
je že kar običajna uvodna prireditev letnega programa
Fotografskega, filmskega in video kluba Mavrica.

Pred kratkim je France Stražar v Knjiž
nici Domžale predstavil tretjo pesniško zbirko Oddaljevanje zvezd. Pri
predstavitvi novosti sta sodelovali
hčerki in sin pa tudi vnuki pesnika,
ki ga najbolj poznamo kot začetnika
kulturne dejavnosti in dolgoletnega
zvestega sodelavca Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan, ki je skupaj
s Knjižnico Domžale pripravilo prijeten pesniški večer.
Vodila ga je hči Irena Stražar Munda, s petjem pa obogatila tudi hči Mateja Stražar. Sprehod po pesniški
zbirki Franceta Stražarja se je začel
s pesmijo Na belem prtu, ki jo je pesnik namenil mnogo prezgodaj umrlemu bratu Janku. Recitiral jo je gledališki igralec Pavle Ravnohrib, ki je
skupaj s pesnikovim sinom Matjažem
Stražarjem bral pesmi. O novi zbirki
je spregovoril Miklavž Komelj, umetnostni zgodovinar in večkrat nagrajeni pesnik, ki je s Francetom Stražarjem sodeloval že pri prvih dveh
zbirkah: Zapoj tišina in V senci teme.
Tudi za tretjo je izbral pesmi in povedal, da življenje prinaša veliko trenutkov, ki se vtisnejo v dušo, pesniki pa jih oblikujejo v pesmi in z njimi,
podobno kot France Stražar, ubesedujejo svoja najgloblja občutja. Sodelovanje z avtorjem zbirke mu je v veliko veselje. Na njegovo željo je pripravil izbor pesmi, ni pa posegal v vsebino. Zbirka Oddaljevanje zvezd je
najobsežnejša, najbogatejša po razponu različnih tematik, doživetij in
občutij, iz različnih obdobij pesnikovega življenja, poklon in spomin na
pesniku dragim ljudem in domačim
krajem. Mračnost premaguje s svetlobo pesmi, tudi v posebnih dožive-

tjih, ki jih predstavlja skozi intimni
osebni pogled v različnih tonih. Zbirka prinaša tudi ljubezenske pesmi: /
Ti, ki prvi sem poljub ti mladi dal,/
daj, izgnana, pridi spet v objem srca/
in se združi z delom svojega duha,/
ki je v meni kakor biser čist ostal., pa
tudi meditativne, ko se pesnik spra-

ko zaupanje v moč besede, še vedno
je prisoten raziskovalni duh v iskanju
izvirnega izraza.
Ob koncu, ki pa to še ni, saj je papirjev s pravkar rojenimi pesmimi še
veliko in čakajo na objavo, smo lahko
prisluhnili tudi avtorju zbirke Francetu Stražarju, ki je recitiral nekaj

šuje o smrti in življenju, spomni na
pomembne dogodke doma in v svetu. Najdemo tudi humorne teme, posebej nežne so pesmi, ki jih namenja
svojim bližnjim.
Za likovno podobo je poskrbel sin
Matjaž Stražar, ki je vsebino ilustracij
povezal z vsebino pesmi. Tako je nastala čudovita zbirka, oblikovalec Peter Starbek, ki je subtilna celota, čeprav je nastajala skoraj šest desetletij. Vse je uglašeno, povezano, kaže
na izjemni pesnikov odnos do poezije, ki se ji posveča posebej v zadnjih
letih. V pesmih čutimo njegovo veli-

svojih haikujev, za bralce pa naslovna pesem zbirke Oddaljevanje zvezd:
Iz mrzlih ljubezenskih poljan/ ne vidim luči./ Mrtva narava mi dušo mrazi/ in hladna roka vsak večer/ bolj ledeni./ Srce preplavlja strah./ Molčanja, upanja in zmote/ so dver v odprto rano duše./ Oddaljevanje zvezd/
je neodtuljiva pravica samega ozvezdja/ in je preprosto nerazložljiva/
pravica uma./ Izgubljam se v tihem
večeru/ zmrzlih vonjav.
Pesniku Franetu Stražarju za Oddaljevanje zvezd iskrene čestitke!
Vera Vojska

Recenzija filmov: Moški ne jočejo in Nikoli
zares tukaj
Primerjali bomo dva filma, ki sta si
med seboj podobna le kar se tiče ‘težke’ tematike; in sicer se prvi ukvarja s
posledicami zadnje balkanske morije v
obliki vojne, drugi pa z morda še bolj
nehvaležno temo pedofilije in incesta,
ki sta v tem primeru pač neločljivo povezana. In če se prvi ukvarja z že neštetokrat videno temo na razmeroma inovativen način, se drugi spusti v dokaj
filmsko delikatne in negotove vode.
Moški ne jočejo v medijskem pogledu velja za vrhunski filmski dosežek,
ki naj bi že s svojim obstojem odpravljal številne družbene predsodke,
v tem sestavku pa bomo zagovarjali
stališče, da temu nikakor ne more biti
tako. Po resničnih dogodkih navdahnjena zgodba z vojnimi veterani vseh
sprtih strani na območju bivše države,
se zbere na delavnici psiho-drame v
zapuščenem hotelu nekje v Bosni, kar
sicer ponuja resnično zanimiv zaplet.
Razplet pa je že druga zgodba. Namreč, ‘katarzično’ podoživljanje vseh
vojnih grozot prek inicialno zaigranih
prizorov v obliki delavnice, kulminira v stereotipno mitološkem spopadu
med Srbom Mikijem (Boris Isaković) in
Hrvatom Valentinom (Leon Lučev), kar
pa se v filmu žal čuti kot popolnoma
odveč. Kot da sama tematika oziroma
intenca reševanja PTS (post-travmatskega vojnega sindroma) za namen
razumevanja in spoštovanja dignitete
vseh sodelujočih ne bi bila dovolj že
sama po sebi. Njun mednacionalni obračun zato deluje vsiljeno, saj Valentin
ne popušča niti v najbolj kritičnem
trenutku, ko se mu Miki celo ponuja,
naj ga ubije, kar je – milo rečeno –
zelo za lase privlečeno. Očitno močno
ideološko pogojena ambicija pa vodi
režiserja še dlje: v nič manj kot rešitev
Mikijevega življenja s strani tega istega
Valentina, ko le-ta poskuša napraviti
samomor, kar potem šele dokončno

Moški ne jočejo

Nikoli zares tukaj

pomiri strasti. In če se Isaković v vlogi slabe vesti polnega Srba še nekako
trudi korektno izpolniti svoj del igralske naloge, je le-ta za Lučeva prevelik
zalogaj. Morda tudi zaradi dejstva, ker
je v ‘bratomorni’, vojni sodeloval tudi
sam in zato ni zmogel vzpostaviti kritične distance do svojega filmskega
značaja. V tem kontekstu je bil veliko
bolj prepričljiv v vlogi rudarja v istoimenskem filmu Hanne W. Slak. Takšen
nadvse moralističen zaključek filma pa
‘zasenči’ celo medlo in nonšalantno
igro slovenskih igralcev, ki ravno tako
nista bila kos svojima vlogama glede
na zahtevno tematiko. Vsaj v primeru
Primoža Petkovška pa moramo upoštevati tudi neodpustljiv lapsus s strani režiserja, da ga je za vlogo Hrvata
sploh vzel, saj hrvaščino obvlada bolje
vsak povprečen slovenski turist. Za
igralske dosežke bi tako lahko pohvalili že omenjenega Isakovića in pa tudi
Bošnjaka Emira Hadžihafizbegovića,

ki je po daljšem času pokazal, da je
vendarle lahko tudi karakterni igralec,
če se nekoliko potrudi.
Nikoli zares tukaj, ki je po drugi
strani močno razdelil javnost, pa je zanimiv že iz slednjega razloga. Ubijalsko
počasen ritem v zgodbi, kjer se niti ne
ve točno, kaj je resnica in kaj ne, nas
neizprosno nosi po umu ravno tako
vojnega veterana Joeja, ki ga briljantno
upodobi Yoaquin Phoenix, eden najboljših igralcev svoje generacije. V tem
kontekstu pa je prav neverjetno, kako
naš geografski prostor vztrajno ignorira največje igralske dosežke s področja svetovne kinematografije. Namesto
tega se raje samopašno hvalimo, kako
dobre igralce imamo, kar seveda malokdo sploh samo-izprašuje. Treba pa
je priznati nekaj. Zgodba o maščevalskem pohodu vojnega veterana z nerazčiščenim ojdipovim kompleksom,
ki – ironično – brutalno in brez zadržkov kaznuje pedofilsko podzemlje, segajoč do najvišjih državnih vrhov, ni za
vsakega. Ravno narobe. Slednje je morda moč pripisati dejstvu, da je družbena stigma na pedofilu v sodobnem času
pač najhujša, niti kakšen skrajno okruten morilec ne nosi take. V življenju pač
obstajajo stvari, na katere nas je strah
celo pomisliti, in pedofilija je prav gotovo ena izmed njih. Film, nedvomno pogumne režiserke Lynne Ramsay, zaradi svoje klavstrofobične atmosfere sicer
ne bo požel veliko simpatij s strani občinstva, vendar gre za eno tistih zgodb,
ki enostavno morajo biti povedane. Sodobna različica mešanice Taksista in
Psiha pa prav gotovo ni namenjena tistemu delu gledalcev, ki v njegovem
poslanstvu vidijo le kratkočasno zabavo brez sleherne vzgojno-izobraževalne vrednosti.
Oba filma si lahko ogledate tudi v
Mestnem kinu Domžale.

Žiga Čamernik

mavrica Letošnjo razstavo so odprli
19. marca v Kulturnem domu v Radomljah. Razstava Pustna maska je bila
uvod tudi v celoletno obeleževanje
polstoletnega jubileja, saj bo Mavrica
27. januarja 2019 stara petdeset let.
Petnajst članov radomeljskega kluba se je odzvalo povabilu, da se udeleži razstave. Izbor fotografij je napravila komisija, ki so jo sestavljali Danica Šraj, predsednica Likovnega društva Senožeti Radomlje, Karol Steiner, podpredsednik kluba Mavrica, in
Toni Iglič, fotoamater 1. razreda, član
Foto sekcije. Za najboljšo fotografijo

so izbrali posnetek pustnega dinozavra Petra Rojca. Drugo nagrado je prejel Jože Kragelj, tretjo Jan Rojc. Diplome so podelili Milanu Jazbecu, Janezu
Kosmaču, Lili Jazbec
in Klemenu Brumcu. Priznanje organizacijskega odbora za prikupno masko so
prejeli Špela Kragelj Bračko, Albinca
Kosmač in Milan Jazbec.
V kulturnem programu ob odprtju
so pokazali projekcijo izbranih fotografij in predvajali filme o Stričkovem
pustnem rajanju, poletih na planiški
velikanki in mengeškem pustu.

v:MUZEJU

Besedilo in foto: Igor Lipovšek

Maj ‘18

Galerija Domžale

Četrtek, 10. maj 2018, ob 19. uri | Odprtje

CITRE

Gostujo≠a razstava iz Muzeja Velenje
Razstava | 10. – 26. maj 2018
Vstop prost.

Mednarodni muzejski dan
D a n o D p r t i h v r at
Petek, 18. maj 2018
GALERIJA DOMŽALE

Odprta od 10. – 12. ure in 17. – 19. ure
V galeriji je na ogled razstava Citre, gostujoča
razstava iz Muzeja Velenje.
Vstop prost.

MENAČENKOVA DOMAČIJA

Odprta od 10. – 12. ure
V muzejski hiši sta na ogled stalni razstavi o kmečkoobrtniški družini Ahčin in kiparju Francetu Ahčinu.
Vstop prost.

SLAMNIKARSKI MUZEJ

Odprt od 10. – 12. ure in 17. – 19. ure
V muzeju je na ogled stalna razstava 300 let
slamnikarstva na Domžalskem / za najmlajše
vodenje po muzeju z mobilno aplikacijo Legenda o
domžalskem slamniku.
Vstop prost.
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.
SlaMnikarSki Muzej doMžale Kajuhova 5, 1230 Domžale (domuje v

Godbenem domu Domžale), slamnikarski.muzej@kd-domzale.si | Odprt od tor.
www.kd-domzale.si do pet. od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sob. od 10.00 do 12.00;
T: 01/722 50 50
ob praznikih, ned. in pon. zaprto.
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O domžalskih likovnikih v boju V pričakovanju tradicionalnega festivala –
za Muro
letos bodo to večeri komedij
Ob svetovnem dnevu voda, 22. marca, so v preddverju
dvorane Državnega sveta RS odprli mednarodno
razstavo likovnih del z naslovom Prošnja za Muro.

S predstavljenimi likovnimi deli so slovenski, avstrijski in hrvaški umetniki
opozorili na perečo problematiko izčrpavanja reke Mure ter v njenem imenu
državne organe in politike pozivali, naj
Mura ostane muza tudi za bodoče rodove umetnikov in naravno bogastvo za
življenje prihodnjih rodov.
Med razstavljavci sta bila tudi Branko Murko iz Radomelj in Mojca Vilar iz
Domžal. Medtem ko je ime razstavnega projekta Prošnja za Muro izviralo iz

avtoričine istoimenske slike, pa je bilo
sporočilo razstave usmerjeno v apel na
državne pristojne organe, da se usmilijo
predragocenega obmurskega sistema.
Brane Murko, ki se je že jeseni predstavil domžalskemu občinstvu s serijo slik
z motivom vode, pa je sodeloval z naslikano idilično pokrajino Dol ob reki
Muri, na kateri je podoba figure brezmadežne mladenke v prizoru idealnega
ekosistema, ki pa lahko kaj kmalu postane popolno nasprotje.
K. R. K.

POIŠČITE NAS
TUDI NA FACEBOOKU
glasilo občine domžale

Kulturno društvo Jože Gostič Homec
vabi na literarno glasbeni večer

Uršula Ramoveš in
fantje z jazbecove grape

Sobota, 19. maj 2018 ob 20. uri
v Plečnikovi vili na Homcu.
Ob 25-letnici društva bo na ogled tudi razstava
stripov Podhribčkov’ga Miha.
Informacije in rezervacije:
mail: kd.gostic@gmail.com, tel: 031 322 568

V Kulturni dom na Močilniku Kulturno društvo Jožef Virk Dob v okviru otroškega
abonmaja Živ žav vabi najmlajše na predstave za otroke, med katerimi je že vrsto let
tudi domača otroške gledališka predstava.

kulturno društvo jožef virk
dob pa ob tem ne pozablja na starejše ljubitelje gledaliških predstav,
predvsem pa komedij, ki jih ljubitelji
kulture posebej radi gledamo – pa
naj bodo domače ali pa jih uprizarjajo amaterska gledališča od drugod.
Tako je v prvih dneh aprila v Dobu
gostovala Gledališka skupina Ta bol
teater, ki deluje pri Kulturno prosvetnem društvu Josip Lavtižar v Kranjski Gori. Radovednim gledalcem so se
predstavili s komedijo Ljubezen druge polovice, avtorja Alana Ayckbourna v prevodu Dušana Tomšeta ter v
priredbi in režiji Tatjane Peršuh. Trije, vsaj na videz zelo ljubeči pari, se
srečujejo na zelo domiselni sceni, na
kateri nam predstavijo tri dni svojega

življenja in skoraj usodnega srečanja.
Zaplet temelji na skrivnem razmerju
med dvema od njih, še bolj pa se zaplete zaradi opravičila skrivnih ljubimcev, da sta noč preživela – vsak
zase s tretjim parom, ki naj bi imel po
njunem mnenju zakonsko krizo. Ljubeči zakonci, ki se nikoli ne pozabijo poljubiti in se zelo trudijo pokazati svoj ljubeči odnos, seveda paru,
ki sploh ne ve, da je v zakonski krizi,
skušajo po najboljših močeh pomagati, ob tem pa pride na dan, da se ljubimca lažeta. Ne manjka spletk, niti
prikrivanja sporov in nesporazumov,
ki nikakor ne prispevajo k razumevanju med zakonci, pa tudi k srečnemu
koncu ne. Prijetna dobra igra vseh šestih igralcev prispeva, da se gledalci

nasmejejo, se morda v kateri od vlog
tudi prepoznajo, predvsem pa preživijo prijeten kulturni večer.
Pravzaprav lahko zapišem, da so
letošnja gostovanja ‘priprava’ ljubiteljev gledaliških predstav na 21. junijske večere pod zvezdami – večeri komedije, ki bodo nadomestili dosedanje festivale gorenjskih komedijantov.
Predstave bodo v od 22. do 24. junija ob 21. uri v Letnem gledališču Dob.
Ob slabem vremenu bodo v Kulturnem domu v Dobu.
Kulturno društvo Jože Virk Dob vas
že zdaj vabi, da v juniju preživite kulturni vikend v Dobu. Dobrodošli!
Vera Vojska
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Dopisnik Jože Novak praznoval
90. rojstni dan

Iskrene čestitke zlatoporočencema
Fani in Jože Rožič s Svete Trojice
Na domačiji Rožičevih na Sveti Trojici
5 je bilo ves februar pa tudi v začetku
marca zelo slovesno, saj sta cenjena
in spoštovana Fani in Jože Rožič praznovala zlato poroko. Z njima se je
veselila številna družina, ki ima med
predniki slavnega senatorja Valentina
Rožiča, sosedje, člani številnih društev, v katerih prizadevno delata že
desetletja, pa tudi sosednje in prijatelji, saj sta zelo priljubljena vaščana.
Posebej vesela sta bila tudi številnih
rejencev, ki so pri njiju našli toplo zavetje.
Obiskal ju je tudi župan Toni Dragar ter jima čestital ob pomembni
obletnici in zaželel vse dobro. Ob njegovem obisku je bilo še posebej veselo, saj se je zbrala vsa družina, kar
precej smeha pa so prinesli tudi spomini na življenjsko in delovno pot zlatoporočencev, ki sta od rojstva domačina. Oba sta bila rojena v kmečkih
družinah, zlatoporočenec Jože leta
1946. Družbo so mu delali trije bratje
in sestra. »Včasih niti za kvas ni bilo,«
se spominja sicer prijetnega otroštva
gospod Jože. Najlepše je bilo pozimi
na topli peči, pa tudi hrane jim tedaj
ni manjkalo. Oče je bil namreč klavec
in ker tedaj ni bilo domačije, kjer ne bi
imeli kolin, je imel veliko dela, za plačilo pa navadno koline in veliko otroško veselje. Obiskoval je osnovno šolo
na Sv. Trojici, nato še v Dobu, vse peš
in ob vsakem vremenu. Po papirniški
šoli se je zaposlil v Papirnici Količevo
in v njej ostal do upokojitve. Zadnjih
dvajset let je delal v laboratoriju, vse
skozi pa ob delu tudi kmetoval.
Zlatoporočenka Fani se je rodila
1950. v sosednji vasi v Žejah na domačiji Orehek. Njeno otroštvo je bilo podobno kot moževo. Po osnovni šoli se
je zaposlila v Induplati. Spoznala sta
se ob gledanju televizije, ki so bile tedaj redke, v šoli na Sv. Trojici. Zlatoporočenec se še dobro spominja svojega vasovanja pri bodoči nevesti, kamor se je največkrat peljal z motorjem
– vse do 17. februarja 1968, ko sta se
poročila in si pri Rožičevih ustvarila topel dom za sina Srečka, ki zdaj z družino dela na lepo urejeni domačiji, ter
hčerki Tončko in Fani, ki imata vsaka
svojo družino. Verjeli ali ne, obe se pi-

Brez notesa, svinčnika in fotoaparata nikamor – že več
kot pet desetletij

šeta Novak, Novak pa je tudi priimek
Rožičeve ‘ta mlade’, za katero zlatoporočenca pravita, da boljše snahe ni.
Vse življenje pridno delata na kmetiji,
od leta 1975 pa se gospa Fani ukvarja
tudi z rejništvom, plemenitim poslanstvom, v katerem je topel dom, skupaj
z možem Jožetom, rada poudari, nudila več kot 10 rejencem. Da je bila zelo
uspešna, kaže to, da se rejenci še vedno radi vračajo k Rožičevim, posebej
pa ju je ob zlati poroki z albumom razveselila rejenka. Zlatoporočenka je bila
rejnica, ko je bilo rejništvo v materialnem smislu slabo urejeno, kljub temu
pa je vsem rejencem nudila materinsko ljubezen, vsebinsko bogato življenje ter jih podpirala in spodbujala, da
so se razvili v zdrave in zadovoljne posameznike, ki se k Rožičevim radi vračajo. Vselej skrbna, zanesljiva in odgovorna rejnica, ki je z možem Jožetom
vedno našla skupno pot za domače, na
katere sta zelo ponosna, in rejence.
Oba z možem sta dolgoletna člana Prostovoljnega gasilskega društva
Žeje - Sv. Trojica, kjer pridno pomagata ob različnih priložnostih, posebno ko je treba ob prireditvah pripraviti tudi pogostitev. Gospa Fani nikoli ne reče ne in je že kar znana po svoji dobri kuhi, tudi doma, kjer z njo cr-

klja mlade. Sploh oba rada pomagata,
ljudje ju cenijo in spoštujejo. Oba rada
prijetne trenutke preživljata v Društvu
upokojencev Naš Dom Dob, gospa
Fani aktivno dela v krajevni organizaciji Rdečega križa Dob, je pa tudi članica Društva podeželskih žena Domžale, ki jo je pred leti predlagalo za
Kmetico leta, njene različne uspehe
pa potrjujejo številna priznanja, tako
za eno najmlajših babic, kot za uspeh
v tekmovanju Ženska za življenja, kot
za razstavljene izdelke na Dobrotah
slovenskih kmetij na Ptuju. Leta 2011
ji je občina Domžale podelila plaketo
za plemenito poslanstvo rejnice. Zlatoporočenec ob delu na kmetiji rad
plete slamnate peharje.
Lepo se imata v jeseni življenja,
pravita, in se veselita devetih vnukov,
tudi treh pravnukov. Rada pomagata
mladim, si vzameta čas za kakšen izlet, letovanje na morju, tudi v toplice
gresta. Domači, o katerih imata same
pohvalne besede, enako pa tudi oni
za ata in mamo, so jima pripravili čudovito praznovanje ter jima polepšali
njuno življenjsko pot.
Iskrene čestitke in veliko zdravja
tudi v prihodnje!
Vera Vojska
Foto: Vido Repanšek

Obisk pri Petru Kosu, najstarejšem članu KO ZB
Dragomelj - Pšata
Hladnega zimskega popoldneva smo predstavniki KO ZB za vrednote NOB Dragomelj
- Pšata in predsednica OO ZB Domžale tov. Marija Majhenič obiskali našega
najstarejšega člana Petra Kosa iz Dragomlja.
Obisk je imel prav poseben namen, saj
mu je tov. Majheničeva izročila knjigo
Svoboda, plačilo za žrtve, katere izdajateljica je ZB NOB občine Domžale in
se mu zahvalila za njegov prispevek.
V njej je namreč objavljeno tudi Kosovo pričevanje kot borca zaščitne čete
štaba NOV Slovenije pod naslovom
Zakopan v listju, okoli polno Nemcev.
Še vedno živahen skoraj 94-letni
Peter se dobro spominja dogodkov, ki
so za vedno zaznamovali njegovo življenje. Med pogovorom o zdravju in
zdajšnjem življenju mu spomin nehote
uide v vojni čas, takratnemu trpljenju
in nenehnemu izpostavljanju smrtnim
nevarnostim, ki so pretile na vsakem
koraku. Kot zanesljiv borec je bil v zaščitni četi štaba NOV Slovenije, pa tudi
v enotah Cankarjeve, Šercerjeve, Tomšičeve in Šlandrove brigade. Danes si
še sam ne more predstavljati, kako so
takrat lahko preživeli kot borci slabo
opremljene vojske, lačni in prezebli.
Še vedno se zanima za današnjo politiko, vendar pa ni zadovoljen z vsem,
kar se dogaja. Posebno ga moti odnos
do takratnega udejstvovanja v borbi in

spomina na mnoge žrtve, česar ni mogoče pozabiti in ostane zapisano kot v
pravkar izdani knjigi.
Pod težo let in močno načetem
zdravju je Peter gibalno manj sposoben, zato pa toliko bolj vesel vsakega
obiska, saj še vedno rad pokramlja o
zdajšnjih in prejšnjih časih.

Zaželeli smo mu čim trdnejšega
zdravja in še naprej bistrih misli ter
obljubili, da ga kmalu spet obiščemo.
KO ZB za vrednote NOB Dragomelj - Pšata
Dragica Podboršek
Foto: Tone Malenšek

Obisk v prijetnem domu Jožeta in Angelca Novak na Vrhpolju 14 pri Moravčah je podoben obisku bogato založenega muzeja, v katerem so številni
eksponati iz življenja in dela zakoncev,
ki bosta čez dve leti praznovala zlato
poroko. Na stenah so številne fotografije, tudi prispevki, pa mnoga priznanja,
spominska darila in slike ljudi, ki so
jima še posebej blizu.
Začetek letošnjega leta je bil posebno prazničen za Jožeta Novaka, ki se še
dobro spomni, da je prvi prispevek za
tedanji Občinski poročevalec pripravil
v letu 1966, in sicer je pisal o trgovini
na Vrhpolju. Od tedaj se redno pojavlja
v lokalnem časopisu občine Domžale,
v zadnjih letih največ piše o delovanju
Društva vojnih invalidov Domžale, pa
tudi o drugih dogodkih, saj se z ženo re-

bi v njem objavil kakšnega prispevka –
s fotografijo seveda. »Ni dogodka, na
katerem sva bila z ženo Angelco, da ne
bi pisal o njem,« pravi in našteva glasila in revije, v katere je pisal in v marsikatere piše še danes: Občinski poročevalec, Slamnik, Moravške novice, Novice iz Moravške doline in Rokovnjač
(bolj malo), revija Vzajemnost, Vzajemna, Družina, Kmečki glas, Vestnik,
Svobodna beseda in Naše vezi, prejema tudi Slovensko vojsko, o marsikaterem dogodku npr. obisku Dežele kozolcev piše tudi v lokalna glasila drugih
občin. Vsa glasila tudi redno dobiva in
skrbno shranjuje objavljene prispevke
s fotografijami. Prispevki so kratki in
jedrnati, nikoli brez fotografije, z njimi pa veliko prispeva h kronikam posameznega območja, saj tako dogod-

dno udeležujeta raznih slovesnosti, kamor vedno s seboj vzameta notes, svinčnik in fotoaparat, da doma jubilant piše
prispevke. V času skupne občine je veliko pisal o Moravški dolini, njenih ljudeh pa tudi o napredku KS Vrhpolje Zalog, kjer je bil vrsto let tajnik.
Devetdesetletnik, ki dobro skrije najmanj deset let, je bil rojen 23. februarja 1928 v številni družini na Lačni gori v občini Oplotnica. Že pri enajstih letih je bil pastir na eni od kmetij, kmečko delo pa ga je spremljalo
tudi naprej, dokler ni, še pred koncem
druge svetovne vojne, vstopil v tedanji
VDV. Pozneje se je odločil za miličniški poklic, bil vodja varnostnega okoliša in namestnik komandirja, leta 1965
pa prišel na Vrhpolje iz Moravč in v tej
prijazni vasici ostal do danes. Kar takoj
se je vključil v življenje v KS, bil tajnik,
delal v Rdečem križu, po upokojitvi v
Društvu upokojencev Moravče, kjer je
bil posebej zadolžen za šport in rekreacijo ter informiranje. Vseskozi je bil
pravi kronist tega območja, saj skoraj
ni bilo številke lokalnega glasila, da ne

ke ohranja za prihodnje rodove. Z ženo
Angelco spremljata tudi druga glasila
in se o člankih veliko pogovarjata.
Praznovanje 90. rojstnega dne v februarju je bilo prijetno. Razveselili so
ga domači: hčerke z družinami, številni vnuki in pravnuki, tudi prijatelji in
moravški župan, vesel je bil tudi mnogih čestitk in dobrih želja. Bilo je veselo, kot le more biti ob življenjskem jubileju mladostnega zapisovalca dogajanj, ki bo tudi v prihodnje vedno nosil
s seboj notes, svinčnik in fotoaparat, pa
naj gre za občni zbor, spominsko slovesnost, srečanje ali izlet katerega od številnih društev ali le za prispevke ob jubilejih znancev in prijateljev.
Z Jožetom Novakom se je prijetno
pogovarjati, kot je bilo prijetno sodelovati več kot pet desetletij, na katera naju
veže veliko prijetnih spominov. Zato,
spoštovani prijatelj Jože, veliko zdravja
tebi in Angelci ter se vidimo – na kateri od slovesnosti. Z blokom, svinčnikom
in fotoaparatom pa zanesljivo na vajini
zlati poroki. Do tedaj pa: lepo se imejta!
Vera Vojska
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In kljub vsemu se svet vrti naprej

Omogočimo mladim, da bodo
delo našli v Sloveniji

Leta neminovno minevajo. In vsi se staramo. Tudi
naša spomeniško zaščitena garažna hiša, v katero
se nihče ne upa ali pa ne zna zapeljati. Sredstva,
ki smo jih zmetali vanjo, so pozabljena (po načelu milijonček gor ali dol, boli nas k …). Prav tako
je pozabljen majhen kupček zgrešenih projektov.
‘Psi’ v občinskem svetu smo malo lajali, vendar
je karavana šibala dalje. Kot dobro naoljen stroj.
Vendar bodimo realni, tako je življenje. Zato načeloma pozdravljam Strategijo za mlade v občini
Domžale, kjer je med drugim navedeno: »Mladi v
lokalnih skupnostih so pomembni del prebivalstva,
saj pogosto z aktivnim udejstvovanjem, idejami,
razmišljanjem in prodornostjo predstavljajo gonilo
razvoja. Aktivno sodelovanje mladih pri odločitvah
in dejavnostih na lokalni ravni je bistvenega pomena ...« OK. Bere se odlično. In to je to. Če pa bi
želeli resnično to udejanjiti, bi župan predlagal
rebalans proračuna in mladim namenil sredstva
(beri: denar!). Dokler pa se to ne zgodi, je to samo
eno predvolilno ‘nabijanje’. Če mi ne verjamete,
da imamo denar, si poglejte zaključni račun občine Domžale (na spletni strani občine), kjer je
razvidno, da ima občina stanje depozitov (denar)
pri bankah na dan 31. 12. 2017 v višini 12.950.000,

Če pa bi želeli resnično to
udejanjiti, bi župan predlagal
rebalans proračuna in mladim
namenil sredstva (beri: denar!).
Dokler pa se to ne zgodi, je to samo
eno predvolilno ‘nabijanje’.
00 evrov. Poln žakelj. In zakaj ga ne nameni mladim: Ker mladi ne volijo! Občina dodeli kakšno
štipenjdico, sem in kakšno tja. Župan pa potem
to predstavi, kot da je šlo iz njegovega žepa. In
zato moramo biti vsi neizmerno hvaležni?! Ker
se mi zdi to milo rečeno eno veliko sr… (oprostite izrazu), se veselim, da prihaja nov val, ki bo,
upam, uspešnejši, kot smo bili mi. V povezavi s
tem bi rad pohvalil kolumno mladeniča R. G., ki
v konkurenčnem časopisu objavlja zanimive prispevke. In nenazadnje se moram pohvaliti: tudi
mi smo zazrti v prihodnost in ne preteklost, zato
smo na naši kandidatni listi za volitve v državni
zbor za volilni okraj 4.10 kandidirali nov obraz.
Žigo Štiftarja. Mladega nadobudnega gasilca, ki
predstavlja nov veter in prijetno spremembo.

Odločila sem se, da kandidiram na državnozborskih volitvah in na ta način pokažem svojo državljansko držo in aktivnost. Za družbeno udejstvovanje sem se navdušila med študijem, ko sem
začela sodelovati v študentskem svetu Biotehniške fakultete, kjer sem opravljala funkcijo podpredsednice za kakovost študija. Leta 2011 sem se
včlanila v Novo Slovenijo – krščanske demokrate,
kjer sem še zdaj aktivna tako v občinskem odboru
NSi Domžale kot tudi v podmladku NSi Mladi Sloveniji (MSi). Kot podpredsednica MSi pomagam
pri ustvarjanju vsebine organizacije, soorganiziram dogodke izobraževalne in družabne narav ter
sodelujem v matični stranki na več področjih.
Iz lastnih izkušenj vem, kako težko je višje izobraženim kadrom priti do resne zaposlitve. Ne
čudi me, da se veliko mladih ljudi, ki so zaključili
univerzitetno izobraževanje, izseli v tujino, saj ta
kader v Sloveniji ni dovolj cenjen oziroma do zaposlitve pridejo predvsem tisti, ki imajo v podjetjih zveze in poznanstva. Menim, da bi se moralo
to področje ustrezno urediti, da se tako prepreči
beg možganov. S kadrovskimi štipendijami naj se

sd / mag. goran šarac

ltd / mag. renata kosec, podžupanja

Ni mi vseeno!

Tradicija v Domžalah

Ponosen sem, da se je uresničila 20-letna želja
vseh nas, staršev avtističnih otrok. V Domžalah
so na pobudo zveze NVO za avtizem Slovenije 20.
aprila slovesno odprli center za mladostnike in
odrasle z motnjo avtističnega spektra – Aspergerjev sindrom. Vsi, ki smo se kadarkoli soočili z
motnjami avtističnega spektra, dobro vemo, kako
se ob tej motnji spremeni življenje vseh družinskih članov. Ko sva s pokojno soprogo leta 1998
izvedela, da ima najin sin Aspergerjev sindrom,
je bila vsa energija usmerjena v pomoč otroku in
ostalim pomoči potrebnim. Ker ni bilo ustrezne
zakonodaje, znanja in izkušenj, sva iskala predvsem možnosti za šolanje otrok znotraj obstoječe
zakonodaje in pridobitve ustrezne učne pomoči.
Tako sem dodobra občutil prednosti in pasti našega šolskega sistema od osnovne in srednje šole
do fakultete. Spoznal sem nedoslednost učnih
načrtov in trdote v odnosu do drugačnih tako
med sošolci kot med učitelji. Izmenjevala sva izkušnje s starši, ustanavljala so se prva društva, ki
so se po svoje lotevala reševanja te problematike.
Ureditev skozi zakonodajo je dolgotrajen proces,
medtem ko so starši iskali takojšnje rešitve. Ker je
v okviru šolanja še nekako poskrbljeno za osebe
z AS, problem nastane v odrasli dobi, saj so pre-

Ukvarjanje z avtisti me je
močno zaznamovalo in prebudilo
v meni poslanstvo, ki je ostalo žal
nedokončano, saj je bilo prekinjeno
s smrtjo soproge. To je zdaj moje
gonilo in vodilo, ko skušam delovati
politično, torej v javno dobro.
puščeni bodisi trgu dela ali samim sebi. Zato je
domžalski center izjemnega pomena, saj odpira
možnosti, da se njihovo življenje organizira in se
mu da smisel.
Ukvarjanje z avtisti me je močno zaznamovalo
in prebudilo v meni poslanstvo, ki je ostalo žal
nedokončano, saj je bilo prekinjeno s smrtjo soproge. To je zdaj moje gonilo in vodilo, ko skušam
delovati politično, torej v javno dobro. Naloga odgovorne politike pa je poleg ustvarjanja pogojev
za gospodarjenje, večanja gospodarske rasti, dobička ipd. tudi skrb za sočloveka. Za tistega, ki je
neodvisno od njegove volje kakorkoli prikrajšan,
ranjen ali nezmožen. In ravno temu se želim posvečati v državni politiki.

April se počasi poslavlja in z njim mesec, ko naša
občina Domžale praznuje. V tem mesecu smo se
člani LTD udeležili mnogih dogodkov, prireditev
in srečanj, ki so bile organizirani ob občinskem
prazniku – slavnostna seja, na kateri so najzaslužnejši občani in občanke ter organizacije prejeli
občinska priznanja in nagrade, velika rojstnodnevna zabava – Spoznajmo se, praznujmo skupaj, ko smo rojstni dan praznovali z občankami in
občani, vrtci, šolami, zavodi, društvi in organizacijami, torej z vsemi generacijami v srcu našega
mesta v Češminovem parku. Prav tako sta ta mesec pospremila dva slavnostna dogodka, ki smo se
ju zelo veselili – slovesno odprtje novih učilnic in
prenovljene kuhinje na OŠ Preserje pri Radomljah
ter odprtje Centra ASPI, prvega dnevnega centra
za pomoč mladostnikom in odraslim z avtizmov
v Sloveniji, ki ga vodi društvo ASPI. To so zgolj
nekateri dogodki, zvrstilo se jih je še mnogo več.
Ko se april zaključi, pa že prvi majski dan naznani, da se dogodki niso zaključili, temveč se je
druženje šele dobro začelo. Čaka nas namreč eden
najbolj tradicionalnih dogodkov v občini, prvomajska budnica, za katero poskrbijo domžalski
godbeniki in narodne noše iz Društva narodnih
noš in ohranjanja kulturne dediščine Domžale.

Reforme je potreben trg
dela, kjer bi bil delodajalec pri
kadrovanju fleksibilnejši, da bi z
lažjim zaposlovanjem in prekinitvijo
pogodbe lahko obdržal dobre
delavce, slabše pa odslovil.
spodbujajo poklici, ki so v Sloveniji potrebni in
omeji vpis na programe, ki so že zdaj težko zaposljivi. Reforme je potreben trg dela, kjer bi bil
delodajalec pri kadrovanju fleksibilnejši, da bi
z lažjim zaposlovanjem in prekinitvijo pogodbe
lahko obdržal dobre delavce, slabše pa odslovil.
Delavec bi se zaradi tega bolj trudil in bolje delal,
kar bi koristilo tudi delodajalcu, saj bi bil z njim
zadovoljen in mu ne bi bilo treba iskati zamenjave zanj. To je le peščica ukrepov, ki jih vsebuje
program NSi, in se mi jih zdi pomembno izpostaviti, saj dajejo odgovor na številna problematična
področja v naši državi. Naš program so tudi gospodarstveniki ocenili za najboljšega.

Veseli me, da igranje prvomajske
budnice v vseh teh letih ni zamrlo.
Budnica je nastala v kontekstu
praznovanja praznika dela in
druženja ter se spremenila v
tradicijo, zato je prav, da jo
spoštujemo in podpiramo.
Budnica, ki se začne ob 6. uri zjutraj na začetku
Ljubljanske ceste (AS Domžale), bo po mnogih
letih ponovno potekala skozi center Domžal po
državnem odseku Ljubljanske ceste do gostilne
Keber, kjer bo pogostitev z golažem. Gre za tradicionalni postanek pri najstarejši domžalski gostilni, ki slovi po tradiciji daleč naokoli, in ki že od
začetka domžalskih budnic podpira dogodek ter
druženje naših občanov na prvomajsko jutro. Po
okrepčilu bodo budničarji nadaljevali svojo pot
po domžalskih ulicah do Godbenega doma.
Veseli me, da igranje prvomajske budnice v
vseh teh letih ni zamrlo. Budnica je nastala v kontekstu praznovanja praznika dela in druženja ter
se spremenila v tradicijo, zato je prav, da jo spoštujemo in podpiramo.

lista reza / rok grašič, generalni sekretar

nsi / ljudmila novak, poslanka

Konoplja – sinonim promocije in
gospodarskega razcveta

Izboljšati kvaliteto življenja in
odgovoriti na izzive časa

Konoplja, marihuana, kanabis, trava … Kakorkoli poimenujemo to živilo, bo vedno ostala
substanca, prepovedana za uporabo v rekreativne namene. In kaj je tisto, kar je najslajše?
Ravno to, česar se ne sme početi, uporabljati in
vzgajati. Verjetno je tudi zato tako zelo priljubljena. Hočemo, nočemo, tako pač je. Verjetno
ni veljaka v tej državi, ki bi mu uspelo to spremeniti. Lahko se še tako slepimo in govorimo,
da temu ni tako, da naša družba konoplje ne
konzumira … Poznamo dejstva in vemo, da je
tovrstno govoričenje zdaleč od resničnega.
Ne pravim, da je konoplja vsestransko koristna. Ni. Je pa nekaj, kar ljudje pač uporabljajo.
Pika. Podobno kot alkohol in cigarete, ki državi, mimogrede, prinesejo ogromno denarja, naj
se še konopljo legalizira in nanjo uvede visok
davek oziroma trošarino.
Zagotovo bi jo, če bi se jo lahko kupilo v trgovini, pričelo uporabljati še več ljudi, kar je
morda slabša lastnost legalizacije, toda sem
mnenja, da ima to, da se tudi uradno dovoli
njeno uporabo, več prednosti kot slabosti. Ena
izmed njih je zagotovo preverjena kvaliteta –
če bi nekdo kupil izdelek s konopljo v trgovini, bi točno vedel, da to ne more biti nekaj za
nos privlečenega. Pa tudi novice o tem, da smo
konoplji v Sloveniji pustili prosto pot, bi gotovo obšle ves svet. Kar bi bilo za Slovenijo vse
prej kot slabo. Sploh z vidika turizma. Tako bi

Podobno kot alkohol in
cigarete, ki državi, mimogrede,
prinesejo ogromno denarja,
naj se še konopljo legalizira in
nanjo uvede visok davek oziroma
trošarino.

verjetno vsak, ki rekreativno uporablja konopljo in bi prišel dopustovat v naše kraje ali pa
bi mu bila naša državica zgolj tranzitna točka,
v trgovini kupil zavojček konopljinih cigaret, v
kakšni specialni kavarni bi si pa privoščil konopljino tortico. Oprostite, ampak vidite v tem kaj
slabega? Jaz že ne.
Upam, da bodo naši poslanci uvideli, da zakon prinaša veliko dobrega. Se je pa na tem mestu treba vprašati, koliko so trenutne stranke,
vključene v državni zbor, vredne, če je zakon,
ki ga podpira večina javnosti in je eden bolj odmevnih v zadnjem času, predlagala v sprejetje
stranka, ki ni deležna niti enega poslanskega
stolčka.
Besedilo na željo avtorja ni jezikovno pregledano.

Glavni cilj Nove Slovenije je, da ljudem izboljšamo kvaliteto življenja. Zavedamo se, da Slovenija
potrebuje nov razvojni korak, zato so naše aktivnosti in prizadevanja usmerjena predvsem v prihodnost in pripravo konkretnih rešitev. Na glavne razvojne izzive v NSi odgovarjamo s prenovljenim programom in naslednjo listo prioritet:
1. Več pravičnosti – pravosodje mora delovati neodvisno, zakoni pa morajo veljati za vse
enako.
2. Višje plače in nižji davki – znižali bomo
davke na plače, zato bodo ljudje lahko prejeli
višje neto plače.
3. Dostopnejše in hitrejše zdravstvo – posodobili bomo slovensko zdravstvo in omogočili
ljudem možnost izbire med različnimi ponudniki zdravstvenih storitev pod enakimi pogoji.
4. Višje pokojnine – uvedli bomo tristebrni
pokojninski sistem, ki bo pravičnejši in bo vsem
zagotovil dostojne pokojnine.
5. Varnejše zaposlitve – poenostavili in izboljšali bomo delovnopravno zakonodajo, ki
trenutno ni v korist delavcev, in vzpostavili normalen socialni dialog med vlado, sindikati in
delodajalci.
6. Poenostavitev gradbene zakonodaje –
naš cilj je, da ljudje do gradbenega dovoljenja
pridejo v tridesetih dneh, občinski prostorski načrt (OPN) bi moral biti sprejet v šestih mesecih.
7. Učinkovita javna uprava – mora biti v

V NSi mislimo na prihodnost
vseh generacij, ker so za nas
vsi državljani enako pomembni
in dobrodošli člani naše lepe
domovine.
službi ljudi. Zato bomo poenostavili postopke,
posodobili njeno delovanje in jo približali vsem
državljanom.
8. Temeljni otroški dodatek – Slovenija potrebuje višjo rodnost, zato bomo uvedli temeljni
otroški dodatek za vsakega otroka in poenostavili prezapleten sistem družinskih prejemkov.
9. Povezovanje izobraževanja in gospodarstva – mladim smo dolžni zagotoviti primerno
vzgojo za vrednote, jih spodbujati k večji narodni
zavesti in domoljubju. Uporabno znanje je pogoj
za večjo zaposljivost. Spodbujali bomo raznolikost, inovativnost in podjetnost na vseh ravneh
vzgoje in izobraževanja. Srednje šole in univerze pa naj se povežejo z gospodarstvom, da bodo
mladi svoje znanje lahko uporabili na trgu dela.
10. Sloveniji bomo zagotovili mir in varnost – izboljšali bomo stanje slovenske vojske
in uredili status gasilcev, ki rešujejo življenja in
premoženje ter pomagajo v naravnih nesrečah.
V NSi mislimo na prihodnost vseh generacij,
ker so za nas vsi državljani enako pomembni in
dobrodošli člani naše lepe domovine.
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Letošnji visoki jubileji v razvoju
osnovnega in srednjega šolstva
v Domžalah
Ustanovitev meščanske šole (1938), Usnjarskega tehnikuma (1948) ter I. in II. osemletne osnovne šole (1958)
Miroslav Stiplovšek

M

esto Domžale z okoli štirinajst tisoč prebivalci ni
le sedež številnih medobčinskih upravnih organov ter gospodarskih, socialnih in
kulturnih ustanov in zavodov, temveč
zlasti s Poklicno in strokovno šolo ter
Gimnazijo v okviru Srednje šole Domžale tudi pomembno izobraževalno
središče za sosednje občine. Industrija, obrt in trgovina so se na domžalskem območju od sredine 19. stoletja
naglo razvijale. S svojimi kadrovskimi potrebami so vplivale na razvoj
poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja, z demografskimi posledicami in z gmotnimi sredstvi pa
tudi na celotno šolstvo. Z letošnjim
letom sovpadajo trije pomembni jubileji prelomnic v razvoju osnovnega in
srednjega šolstva v Domžalah.

Meščanska šola (1938–1945), nižja gimnazija (1945–1958) in I. osnovna šola (1958–1973).
Poslopje na Ljubljanski cesti je bilo porušeno leta 1992.

Osemdesetletnica ustanovitve
meščanske šole, nadgradnje
osnovnega šolstva

Spomladi 1928 je trški odbor Domžale
začel z akcijo za izpopolnitev šolstva
z ustanovitvijo meščanske šole, ki je
imela splošno izobraževalni značaj
s strokovno usmeritvijo. Z zakonom
iz leta 1931 so imele meščanske šole
značaj nižje srednje šole, dajale so večjo splošno izobrazbo kot višji razredi
osnovnih šol, s posebnimi strokovnimi predmeti pa so usposabljale učence za industrijsko-obrtne, trgovske
in kmetijske poklice. Usposabljale so
jih tudi za nadaljnje izobraževanje na
srednjih strokovnih šolah in učiteljiščih. Meščanske šole so bile ustanovljene po državnih potrebah, lahko pa
tudi na prošnje občin, ki pa so morale
poskrbeti za šolska poslopja, opremo
in učila ter zagotoviti 30 učencev za
začetni razred. Potrebo za ustanovitev
meščanske šole v Domžalah je odbor
utemeljil z gospodarskimi, socialnimi
in demografskimi razlogi ter ugodno
prometno lego. Uspel je doseči podporo skoraj 70 odstotkov vaških občin v
tedanjem kamniškem okraju, kamniška mestna občina pa je zastopala
stališče, da je lahko le Kamnik kot sedež okrajnih oblasti upravičen tudi do
meščanske šole. Priprave na začetek
njenega delovanja so bile spomladi
1929 zaradi političnih sprememb po
uvedbi kraljeve diktature prekinjene,
nadaljevale pa so se šele po koncu velike gospodarske krize v novih političnih razmerah in po povišanju občinskega proračuna s sredstvi ponovno
okrepljenega gospodarstva.
Trški odbor Domžale z novim županom in znanim obrtnikom Ivanom
Vrečarjem je v začetku leta 1938 kupil
stavbo nekdanjega samskega doma
tirolskih slamnikarskih delavcev na
Ljubljanski cesti za bodočo meščansko šolo, ki pa jo je moral na zahtevo
banovinskih oblasti pred odprtjem
adaptirati. Po posredovanju slovenskih ministrov v osrednji vladi je minister za prosveto julija 1938 podpisal
odlok o odprtju Državne mešane meščanske šole v Domžalah ter določil
za plačevanje njenih materialnih stroškov poleg domžalske še 11 sosednjih
občin, ki so spadale v njen šolski
okoliš. Vse stroške za prenovo šolske
zgradbe, v kateri se je oktobra 1938
začel pouk, je prevzela domžalska tr-

Okrožnica domžalskim tržanom o poteku akcije za ustanovitev meščanske šole in
njenem pomenu za Domžale
Skupina učiteljev in učencev meščanske šole leta 1940

ška občina. Vpis 126 učencev in učenk
kaže, kako velike so bile potrebe po
nadgradnji osnovnega šolstva, z njim
pa so kar štirikrat presegli zakonski
minimum za njeno ustanovitev. Le
prvo leto je šolo obiskovalo tudi nekaj
učencev s kamniškega območja, leta
1939 pa je bila ustanovljena meščanska šola tudi v Kamniku. V šolskem
letu 1940/41 je nad 200 učencev in
učenk obiskovalo tri razrede s šestimi
vzporednicami, število predmetnih
učiteljev pa se je do tedaj povečalo na
11. Šolski upravni odbor iz predstavnikov 12 občin je skrbel za materialne izdatke šole. Leta 1940 je sklenil,
da bo šolsko stavbo dozidal, skupaj
z učiteljskim zborom in starši pa je
tudi odločil, da bodo glede na značaj
gospodarstva na ožjem domžalskem
območju v tretjem razredu začeli izvajati program za industrijsko-obrtno
smer. Na željo okoliških občin pa je
meščanska šola za potrebe kmečkega
okoliša nudila učencem na šolskem
vrtu tudi nekaj praktičnega znanja iz
agrarnih panog.
Učenci in učenke meščanske šole
so septembra 1941 nadaljevali šolanje na nemški glavni šoli – Hauptschule, ki je delovala do marca 1945.
Zaradi odpora narodnozavednih in
za protifašistični boj opredeljenih
učencev svojih ponemčevalnih in
ideoloških ciljev ni uspela uresničiti.
Slovenski učenci so v njej pridobili
določena znanja, ki so jih z velikimi
prizadevanji takoj po koncu vojne na
tečajih dopolnili in nadgradili ter si
ustvarili pogoje za nadaljnje šolanje
ali za zaposlitev.

Nižja gimnazija, naslednica
meščanske šole

Meščanske šole, iz katerih je bilo nadaljnje šolanje omejeno, so po koncu
vojne zamenjale nižje gimnazije. Te
so pomenile v primerjavi z osnovnim
šolstvom višjo stopnjo splošnega izobraževanja, po opravljeni mali maturi
pa je bilo mogoče nadaljevati izobraževanje na vseh srednjih šolah. Še v
okviru domžalske meščanske šole je
v poletnih mesecih leta 1945 tečaje za
izpolnitev pogojev za šolanje na nižji
gimnaziji obiskovalo 320 kandidatov,
učencev nekdanje nemške glavne
šole. Oktobra 1945 se je začel pouk na
nižji gimnaziji, v Domžalah pa je delovala tudi sedemletna osnovna šola.
Ministrstvo za prosveto je v Domžalah
dovolilo tudi odprtje petega razreda,
torej prvega razreda višje gimnazije.
V domžalsko gimnazijo, ki je imela tedaj šolski okoliš za vse okoliške
občine, se je v prvo leto vpisalo 287
učencev v pet razredov, ob desetletnici pa je imela 540 učencev. Njen prvi
ravnatelj prof. Milan Mehle, njegov
pomočnik je bil prof. Milan Flerin, je
v spominskem zapisu poudaril, da so
prvi učenci pokazali »tolikšno voljo do
učenja …, da je bil ves profesorski zbor
upravičeno ponosen nanje«. Gimnazija pa je bila tudi »nositeljica vsega
življenja v kraju in daleč naokoli«, kajti ni bilo kulturne, športne in druge
prireditve, pri kateri ne bi sodelovali
njeni učenci, dejavni pa so bili tudi
pri udarniškem delu. Domžalska gimnazija se je dobro zavedala svojega
poslanstva »tako v šoli, kakor tudi
izven nje«.

Profesorski zbor z ravnateljem prof. Milanom Flerinom pred ukinitvijo nižje gimnazije
leta 1958. Večina jih je v naslednjem šolskem letu poučevala na predmetni stopnji I.
osnovne šole.

Njeno ravnateljstvo si je spomladi
1946 prizadevalo, da bi ministrstvo za
prosveto dovolilo v Domžalah odprtje
šestega razreda višje gimnazije, a ni
uspelo. V prvi polovici leta 1948, ko se
je odločalo o popolni gimnaziji v kamniškem okraju, je ravnateljstvo Državne nižje gimnazije v dopisih Ministrstvu
za prosveto ustreznost njenega sedeža v
Domžalah utemeljevalo zlasti z njihovo
veliko gospodarsko vlogo. Toda njegova prizadevanja za popolno gimnazijo
niso dobila podpore političnih forumov, občini pa tudi ni uspelo zagotoviti
internata. Tako je bila s šolskim letom
1948/49 ustanovljena višja gimnazija v
Kamniku, kjer je nato nadaljevala šolanje večina domžalskih dijakov.
Prof. Flerin je v publikaciji Desetletno poročilo domžalske gimnazije
1945–1955 poudaril, da je gospodarski

razvoj Domžal že med vojnama pokazal potrebo, da dobijo poleg osnovne
šole »tudi višje organizirano srednjo
šolo« oziroma meščansko šolo, ki je
»pomenila velikansko pridobitev« tudi
za okoliške občine. Flerin je v poletnih
mesecih 1945 kot delegat ministrstva
za prosveto vodil vse pedagoške priprave za ustanovitev nižje gimnazije
ter zahtevna dela pri adaptaciji šole,
ki jo je med vojno poškodovala nemška vojska pri občasni namestitvi v
njej. Nato je kot dolgoletni ravnatelj,
to funkcijo je prevzel po Mehletovem
odhodu za ravnatelja višje gimnazije v
Kamnik leta 1950, zaslužen za visoko
kakovost domžalske nižje gimnazije,
ki je omogočala svojim dijakom uspešno nadaljnje šolanje na vseh srednjih
strokovnih šolah in višji gimnaziji. ❒
(nadaljevanje v naslednji številki)
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V boju za prvaka

Aprilsko prebujenje košarkarjev Helios Suns

Domžalski nogometaši nadaljujejo sanjski niz, ki so
ga začeli lani jeseni s štirimi zaporednimi zmagami, v
spomladanskem delu pa so jih dodali še devet in ob tem
vknjižili zgolj en remi.

Če se je še marca zdelo, da lahko Domžalčani po slabem začetku v Ligi Nova KBM za
prvaka neverjetno hitro pomahajo v slovo polfinalu, je zdaj zgodba povsem drugačna.

nk domžale S skoraj popolnim izkupičkom na zadnjih 14 odigranih
tekmah zdaj dihajo za ovratnik vodilnima Olimpiji, ki je zbrala 64 točk,
in Mariboru z osvojenimi 61 točkami.
Domžalčani imajo dve točki manj, a
bodo v maju doma pričakali tako Mariborčane (9. maja) kot Ljubljančane
(27. maja). Vse niti do uspeha ima tako
domžalska ekipa v svojih rokah.
A pot do tega položaja, ko se vedno
bolj naglas govori o troboju za naslov
slovenskega prvaka, ni bila lahka. Konec koncev so v zadnjem mesecu varovanci Simona Rožmana odigrali kar sedem srečanj in jih šest dobili, tudi s požrtvovalno in borbeno igro do zadnjih
minut srečanj. Začeli so na zadnji marčni dan z zmago na stadionu Matije Gubca v Krškem z 2:1, junak slavja je bil z zadetkom v 89. minuti, svojim tretjim v sezoni, Nermin Hodžić. Sledili sta dve prepričljivi zmagi, naprej 4. aprila v Velenju proti Rudarju s 4:1 in nato še doma
štiri dni pozneje proti Triglavu s 3:0.
Da Domžalčani še naprej ne poznajo poraza v spomladanskem delu,
je na derbiju proti Olimpiji v Stožicah
poskrbel Lovro Bizjak, ki je v drugi minuti sodniškega dodatka zadel za izenačenje in na končnih 1:1. Prav Bizjak je eden najbolj vročih igralcev spomladanskega dela, saj je na desetih
tekmah dosegel osem zadetkov in si s
skupno enajstimi goli deli drugo mesto najboljšega strelca prvenstva.
V zmagoviti ritem so se dvakratni
državni prvaki vrnili že na naslednji
tekmi, 18. aprila, doma proti Celju. S
svojim prvenstvenim prvencem v rumenem dresu je Domžalčanom zmago zagotovil Jamajčan Shamar Nicholson. Nato je padel še Rudar, ki je moral v manj kot mesecu dni še drugič
priznati premoč Domžalam. Tudi tokrat so bili med ekipama trije zadetki razlike, le da se domžalska mreža
ob Kamniški Bistrici ni zatresla. Pot k

prepričljivi zmagi sta že v izteku prvega polčasa tlakovala Senijad Ibričić,
ki je še tretjič spomladi zadel z enajstih metrov, in Gaber Dobrovoljc. Piko
na i novi zmagi, že 18. v sezoni na
28 tekmah, je postavil Petar Franjić.
»Igralcem je treba iskreno čestitati za
doseženo in prikazano, saj v vseh fazah
igre delujejo odlično. Zelo dobro se razvijajo in konstantno kažejo potencial
in seveda kakovost za nekaj več. Naši
privrženci lahko nedvomno uživajo ob
predstavah te zasedbe, ob tem pa smo
vsi skupaj nagrajeni še rezultatsko,« je
ob zmagi dejal 35-letni trener na klopi Domžal Rožman, ki seveda z nestrpnostjo pogleduje v zadnji mesec letošnjega prvenstva: »Prihodnji mesec ne
bo pomemben le z vidika končne uvrstitve, ampak tudi s perspektive zgodbe, ki jo želimo spisati v Evropi.« A pu-

dvanajst točk in deset podaj.
Le dva dni pozneje, 8. aprila, so
Domžalčani zabeležili tretjo zaporedno
zmago, potem ko so v Ljubljani prepričljivo s 83:66 nadigrali Ilirijo. Prvo igralec tekme je bil Blaž Mahkovic z 22 točkami ter s po štirimi skoki, podajami
in ukradenimi žogami. Helios je tokrat
vse dvome o zmagovalcu razrešil v tretji
četrtini, ki jo je dobil za 16 točk (11:27).
Tudi teden dni za tem se je zdelo, da so
Domžalčani na pragu nove zmage, saj
so na gostovanju v Šentjurju še v 33. mi-

Košarkarji Helios Suns so se z zmagami v aprilu vrnili v boj za polfinale.

čen, a nepričakovan padec v igri je dvignil srčni utrip navijačev. Gostje so tik
pred koncem s trojko šele drugič na tekmi povedli s 84:83, a zadnjo besedo so
le imeli varovanci Jovana Beaderja, ki
so dosegli zadnje štiri točke na tekmi za
pomembno domžalsko zmago s 87:84.
Jure Pelko je izstopal z 22 točkami, Jure
Močnik je vknjižil dvojnega dvojčka –

Domžalski nogometaši nas razvajajo že
vso pomlad. (Naj le traja)

stimo evropske misli še ‘na strani’ in
na zadnjih osmih srečanjih letošnje
sezone navijajmo za domžalske nogometaše, ki trenutno prepričljivo zmagujejo ter povzročajo sive lase Mariborčanom in Ljubljančanom. Da se bo
spomladansko prebujenje le nadaljevalo tudi v maju.
Domen Jarc
Foto: Lado Vavpetič/nkdomzale.si

Dosežki domžalskih karateistov
na državnem turnirju
Po uspešno opravljenem državnem prvenstvu za mladince
in člane so mladi karateisti nestrpno čakali, da pridejo
na vrsto. Komaj teden dni po vrhuncu sezone za člane je
sledila izbirna regijska tekma, iz katere se je najboljših pet
tekmovalcev iz vsake kategorije uvrstilo na državni turnir.
sankukai karate klub domžale
Državni turnir je potekal v grosupeljski športni dvorani, kjer so se zbrali le
najboljši karateisti in njihovi navijači. Tekmovanje je odprl župan občine
Grosuplje dr. Peter Verlič in tekma se je
začela. Otroci so se pomerili v izvajanju
ippon kumiteja, v borbah in v izvajanju
kat. Konkurenca je bila velika in veseli
smo, da so tudi domžalski karateisti dosegli kar nekaj zavidljivih uspehov.
Dekleta so dosegla lepe rezultate v prav vseh starostnih kategorijah.
Med mlajšimi deklicami sta v ippon
kumiteju na zmagovalne stopničke
stopili dve domžalski dekleti. Lara
Brodar je osvojila bron, Eva Pudjak
pa se je veselila 1. mesta. Prav tako v
ippon kumiteju, a v starostni skupini
višje, je 3. mesto osvojila Julija Štempelj, ki se je v kategoriji izvajanja kat
veselila zlate medalje. V katah sta
se odlično odrezali tudi Nina Cuderman, ki je med starejšimi deklicami
stopila na najvišjo stopničko, in Iza
Kotnik, ki se je med kadetinjami okitila s srebrom. V borbah se je med dekleti najbolje odrezala Laura Savič, ki
je osvojila bron.

kk helios suns Spomladansko rezultatsko prebujenje se je sicer začelo
že z zadnjo tekmo v marcu, ko so domžalski košarkarji doma nadigrali Petrol
Olimpijo s 87:73. Državni prvaki iz leta
2007 in 2016, ki so na uvodu drugega
dela sezone zabeležili tri poraze, so se
v nadaljevanju dvignili kot Feniks iz pepela. In znova so v igri za najvišja mesta. Po zmagi nad Olimpijo je sledilo še
eno slavje pred domačimi gledalci. Proti
Šenčurju se je ob polčasu pri vodstvu z
51:34 zdelo, da je zmagovalec že odlo-

Dečki pa za deklicami niso veliko
zaostajali. Med mlajšimi dečki se je v
ippon kumiteju Jure Luštrek veselil 3.
mesta. Ostali so vrhunske rezultate dosegli v borbah, kjer so bili razdeljeni
glede na starost, stopnjo pasu in težo.
Med rumenimi pasovi do 40 kg je srebro osvojil Borut Stojanovič, v isti kategoriji je 3. mesto osvojil Žan Bohinc.
Med rumenimi pasovi nad 40 kg sta se
odlično odrezala Aleks Orešek, ki je bil
tretji, in Jaka Savšek, ki je okoli vratu prejel srebrno medaljo. V kategoriji
oranžnih pasov do 40 kg je bil Andraž
Vodlan bronast, še stopničko višje pa
je stopil Rok Čater, ki se je veselil 2. mesta. Uspehe dečkov je dopolnil Tristan
Urbanija, ki je v kategoriji oranžnih pasov do 40 kg osvojil srebrno medaljo.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in jim želimo veliko športnih
uspehov še naprej!
Z lepimi spomini na letošnja tekmovanja se v klubu že pripravljamo na
zaključek letošnje sezone, letno karate
šolo v Umagu, letos že 41. po vrsti. Prijave na lokacijah že potekajo, zato vas
vabimo, da se nam pridružite!
Tjaša Š. Savšek

nuti vodili za deset točk, a znova je sledil strelski mrk (0:11), ki je domače vrnil v igro. Še več, Fortuna, rimska boginja sreče, je bila po pravi drami v zadnjih sekundah na strani domačih. Helios je 20 sekund pred koncem vodil za
štiri točke, še deset za dve in imel žoge.
A kaj, ko se je roka najprej pri izvajanju
prostih metov dve sekundi pred kon-

cem zatresla Juretu Močniku, ki je zgrešil prvi met, drugega namerno zgrešil,
do žoge pa so se dokopali domači košarkarji. Žogo je dobil Marko Popadić, ki je
vrgel prek več kot polovice igrišča in zadel od table za domžalski poraz s 74:75.
A na srečo so košarkarji Heliosa na
težak poraz odgovorili na pravi način.
Najprej so na naslednji tekmi premagali aktualnega prvaka Lige ABA 2 Krko z
68:62, potem ko so blesteli v zadnji četrtini (24:11). »Do tretje četrtine nismo bili
pravi. Malo smo bili še pod vtisom sobotnega poraza v Šentjurju. V zadnjih desetih minutah se je stvar le obrnila, ko
smo zaigrali z dvema štiricama in postali malo bolj gibljivi. Čestitam fantom za
zmago, z njo ostajamo v igri za polfinale,« je bil s svojimi varovanci zadovoljen trener Heliosa Beader, ki so ga njegovi košarkarji navdušili tudi tri dni pozneje, 21. aprila, v Kopru. Na obali so
premagali še aktualne pokalne prvake Sixt Primorsko in ji prizadejali prvi
domači poraz v drugem delu tekmovanja. Za zmago s 75:65 je bila pomembna razigranost domžalskih košarkarjev,
kar pet jih je doseglo deset točk ali več.
Domžalčani tako ostajajo resni
kandidati za boj za uvrstitev v polfinale, na desetih tekmah drugega dela prvenstva so vknjižili pet zmag in ravno
toliko porazov.
Domen Jarc
Foto: helios-suns.si

Ihanski skakalci v Združenih državah Amerike
Tako s ponosom je plapolala slovenska zastava pod skakalnico v ZDA, kjer so lansko
leto tekmovali naši vrli Ihanci.
Že več let se skakalci Smučarsko skakalnega društva Sam Ihan udeležujejo tekmovanj prek luže v mestu Brattleboro v
zvezdni državi Vermont. Na njej z lahkoto osvajajo visoka mesta med mnogimi skakalci sveta. Pred leti je naše skakalce strokovno vodil g. Gaj. Letos pa je
slabo vreme v vzhodnem in srednjem
delu ZDA zagodlo tudi našim skakalcem, da se niso mogli udeležiti tekem.
Gostujoče ihanske skakalce na tekmah vedno bodri s svojo družino naš
rojak in sošolec Peter Prvinšek - Carson, ki tam živi že mnogo let in to zelo
blizu skakalnice. Ko so se skakalci prvič srečali z njim, so bili presenečeni,
da tam čez veliko lužo še kdo govori
slovenski jezik, vezi pa so v teh letih
močno okrepile. Peter je zelo vesel in
zadovoljen, da so mu prinesli domačo besedo, ki je ni slišal že več deset
let, pa tudi novice iz domačega kraja
so mu ogromno pomenile. Rojen je v
Krašnji. Ihan in Domžale pa je dobro
poznal, saj je kot mlad fant nekaj časa
živel na Podrečju pri sorodnikih.
O naših skakalcih SSD Ihan, ki tekmujejo izven naših meja, ne zasledim
nobenega pisanja v naših časopisih,

Naši skakalci (z leve): Tilen Bartol, Peter Prvinšek - Carson, Gašper Štupar in David Krapež

kakor tudi ne o uspehih teh mladincev, ki so tam preko osvajali prva mesta. Časopis mesta Chester, kjer je ta
skakalnica, pa se je razpisal na dolgo
in široko tako, da je bil vtis branja časopisa več kot zavidljiv.
Zadnje tekme v Brattleboru, kot
prikazuje tudi fotografija, so se udeležili Gašper Bartol, Žan Stopar, David Krapež in Žan Šelih. Vsem fantom

pohvala za dobre rezultate, prav tako
pa tudi mojemu sošolcu Petru, ki je z
družino in prijatelji bučno navijal za
rojake iz domačega kraja. Tudi Peter
si želi, da bi mogel enkrat bodriti naše
junake ob planiški velikanki. Želimo
mu, da se mu ta želja izpolni s pozdravom: letite daleč naši orli!
Janko Lavrič
Fotovir: Peter Prvinšek - Carson

Prijateljski turnir Juda Golovec
Udeležba 167 otrok iz šestih klubov
Na velikonočno soboto je v Štepanjskem naselju v Ljubljani potekal prijateljski judo turnir Juda Golovec Ljubljana in Domžale pod sloganom Judo
& prijateljstvo. Udeležilo se ga je 167
otrok iz šestih klubov: Judo klub Olimpija, Ljubljana, Judo sekcija Partizan
Jesenice, Judo klub Sokol Ljubljana,
Judo klub Gorica, Judo klub Koper,
Judo Golovec Ljubljana in Domžale.
Celotno izvedbo tekmovanja – od
organizacije, sojenja, vodenja in podeljevanja medalj so prevzeli mladi
tekmovalci kluba, ki so v prijateljskem

duhu s prenosom znanj zaokrožili celovitost strokovnega dela z mladimi v
klubu. »Namen takšnih tekmic je, da
vanje vključimo prav vse člane našega
kluba: najmlajši tekmujejo, malo večji pa se urijo v organizacijskih, trenerskih in sodniških judo veščinah,« pravi
glavni trener Jure Lampe.
Judo vpliva na psihološko stabilnost, vztrajnost in enakomerno fizično krepitev telesa mladega človeka,
saj se le-ta uči, kako premagati strah
pred nasprotnikom in ovirami.
Besedilo in foto: Judo Golovec
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Državno mladinsko prvenstvo
v Portorožu
V Portorožu je potekalo mladinsko državno prvenstvo v
standardnem tempu.
šah Odlično je igral Rudi Olenik
Čampa, ki mu je v močni konkurenci
le malo manjkalo do 3. mesta. Med
fanti do 12 let je osvojil dobro četrto
in v konkurenci 31 igralcev zbral šest
točk iz devetih partij. Zmagal je Janez
Paternoster, ŠD Mengeš - Trzin.
Med fanti do 14 let je Erik Hiti pristal na 12. mestu, nastopilo je 24 igralcev, iz devetih partij je iztržil polovico
točk, to je štiri in pol. Zmagal je član
Žalca Jan Šubelj. Tudi Jure Uštar je v
skupini do 10 let zbral polovico točk,
štiri in pol, in osvojil 18. mesto v konkurenci 32 igralcev; zmagal je Igor Jalovec, član Kočevja. Med dekleti do
16 let je Kaja Grošelj zbrala dve točki in pol iz šestih partij in med sedmimi igralkami pristala na četrtem mestu, zmagala je Nuša Hercog, Celjski ŠK. Kajina sestra Jerneja še nabira dragocene izkušnje. Med dekleti do
12 let je zbrala tri točke iz sedmih partij in naposled med 13 igralkami pristala na 11. mestu; zmagala je Vesna
Mihelič, ŠD Mengeš-Trzin. Kaja in Erik
sta tekmovanje začela v soboto, Jerneja, Rudi in Jure pa v ponedeljek. Mlade
šahiste je vodil šahovski mentor Lan
Timotej Turk, predviden je bil tudi

Jure Plaskan, žal pa se je tik pred tekmovanjem poškodoval.
V Portorožu je 3. marca 2018 potekalo tudi mladinsko državno prvenstvo v pospešenem šahu, vendar so
Domžalčani tekmovali le v nekaj skupinah. Vnovič se je izkazal Rudi Olenik Čampa, ki je v močni konkurenci

Kaja Grošelj med partijo v Portorožu

med fanti do 12 let osvojil 7. mesto; sodelovalo je 43 mladih šahistov. V skupini fantov do 10 let je Jure Uštar pristal na 16. mestu, vendar je v njej sodelovalo kar 52 tekmovalcev.
Jože Skok

Nuša Mali drugič državna
prvakinja, številne medalje
na mitingih
Pa se je le začela atletska tekmovalna sezona tudi na
stezi. V njo je odlično z zmago na prvenstvu Slovenije v
dolgih tekih med mlajšimi mladinkami vstopila Nuša Mali.
atletika Za Nušo je to letos že drugi
naslov državne prvakinje, potem ko je
marca slavila na prvenstvu Slovenije v
krosu v Postojni. Tokrat je 21. aprila v
Kočevju potrdila, da je na začetku sezone odlično pripravljena, in z nestrpnostjo pričakuje svojo najljubšo atletsko
panogo, gorske teke, kjer letos cilja na
nastop tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu. Na prvenstvu Slovenije
v dolgih tekih je slavila na 5000 metrov,
potem ko je z 12 krogi in pol opravila v

sta se podpisala Izak Bogovič med pionirji U16 v teku na 100 metrov in Maruška Vuk v skoku v daljino med pionirkami U14. Prvi z osebnim rekordom 12,84 sekunde, druga pa je z dosežkom 451 centimetrov izenačila svoj
najboljši dosežek. Družbo ji je na odru
za zmagovalce delala še ena domžalska atletinja Alja Gabrovec, ki je s 431
centimetri prav tako izboljšala svoj
osebni rekord. Na oder za zmagovalce
so stopili še Eva Hasanagič v skoku v

Prehodni pokal v trajno last
Domžalski upokojenci tretjič zapored prvaki Gorenjske
šah Šahisti Društva upokojencev Domžale so že trikrat zaporedoma zmagali
na prvenstvu Gorenjske, tokrat na Jesenicah; pripravilo ga je DU omenjene
občine. Potekalo je v sodobno urejeni
večnamenski občinski dvorani, v Kolpernu na Stari Savi, kjer je bilo nekdaj
skladišče koksa za peči plavžev.
Letos je prvenstvo upokojencev potekalo že marca, čeprav so bila v minulih letih vedno maja, lani in predlani je
bilo v Domžalah. Domžalski upokojenci so osvojili prva tri mesta tudi v posamični konkurenci. Zmagal je Marjan
Karnar, drugi je bil Jože Skok, oba sta
iz sedmih partij zbrala šest točk, tretji je
bil Boris Skok, ki je zbral pet točk in pol.
Delni osmoljenec je bil Jože, ki je bil zadnjo sedmo partijo že dobljen, vendar
se mu je zaradi nepazljivosti Smrkolj iz
Moravč izvil v remi z večnim šahom, in
presenetljivo pristal na četrtem mestu.
Tako je Karnar že četrtič zapored osvojil
naslov gorenjskega prvaka med upokojenci. Dobro se je uvrstil tudi Janez Hribar, osvojil je štiri točke in pol ter bil deseti. Zelo soliden je bil tudi kapetan eki-

Prizorišče prvenstva upokojencev v Kolpernu na Stari Savi

pe Mirko Čokan, ki je zbral štiri točke in
se uvrstil na 18. mesto. Vrstni red: Karnar in J. Skok s po 6, B. Skok 5,5, Smrkolj
in Ravnik s po 5, Lužnik, Veskovič, Ristov, Blaznik, Hribar, Verbole, Erazem
s po 4,5. Sodelovalo je 40 udeležencev,
šahisti so imeli na voljo deset minut in
pet sekund dodatka na potezo. Pavla
Košir se je kot edina upokojenka uvrstila na 36. mesto.
Za ekipno uvrstitev so štele štiri najboljše uvrstitve. DU Domžale je imelo
kar štiri svoje šahiste med prvimi desetimi, sodelovalo je deset ekip DU iz

desetih občin. DU Domžale je zmagalo premočno, saj je v ekipni razvrstitvi
osvojilo 22 točk, drugo mesto je osvojilo DU Moravče 16, tretje DU Kamnik
pa 15,5 točke. Vrstni red: DU Domžale 22, DU Moravče 16, DU Kamnik 15,5,
DU Radovljica 15, DU Jesenice 14,5, DU
Škofja Loka 14, DU Žirovnica 12, DU Komenda 10,5, DU Tržič 4,5 in DU Begunje 3. Prva tri moštva so prejela zelo
lepe pokale, DU Domžale je prehodni
pokal dobilo v trajno last, prvi trije uvrščeni posamezniki so prejeli medalje.
Jože Skok

Uspešni na območnem šolskem tekmovanju
V telovadnici OŠ Dragomelj je potekalo območno osnovnošolsko tekmovanje v
namiznem tenisu. Med seboj so se pomerili najboljši iz domžalske, kamniške in
medvoške regije.
namizni tenis V absolutni kategoriji (s točkami Namiznoteniške zveze
Slovenije) je iz domžalske regije pri
učenkah prvo mesto osvojila Gaja
Kobetič, druga je bila Živa Markič,

njena sestra dvojčica Brina pa je
bila na koncu četrta. Pri učencih je
v isti kategoriji Aljaž Goltnik osvojil drugo, David Grad pa tretje mesto. Pri najmlajših (1. do 5. razred)

Na območnem tekmovanju so med seboj prekrižali namiznoteniške loparje najboljši iz
osnovnih šol domžalske, kamniške in medvoške regije.

je bila pri učenkah Ula Guček prva,
Pika Gorenc pa četrta. Pri učencih
v isti starostni kategoriji je zmagal
Martin Gerkšič, 3. do 4. mesto sta si
delila Aljaž Škufca in Matija Feri. V
starejši kategoriji (6. do 9. razred)
sta pri učenkah 3. do 4. mesto delili
Pika Pezdir in Tinkara Testen, 5. do
6. pa Ana Gorenc in Ana Markovič.
Pri učencih je drugo mesto osvojil
Nejc Gerkšič, 3. do 4. mesto sta si delila Maj Guček in Adam Rakun. Med
osem najboljših so se uvrstili Nik Lagoja, Timotej Jerina, Aljaž Praznik in
Firm Luka. V ekipnem tekmovanju je
ekipa OŠ Dragomelj osvojila 1. mesto, ekipa OŠ Rodica pa četrto.
Najboljši so se uvrstili na četrtfinale državnega osnovnošolskega prvenstva, o rezultatih pa v naslednji
številki.
Besedilo in foto: Janez

Marjan Bolhar – zmagovalec kickboxing
championships v Avstraliji
Še enkrat iskrene čestitke

Pionirki Alja Gabrovec (levo) in Maruška Vuk (druga z leve) sta že na prvih tekmah
vknjižili številne osebne rekorde.

času 19:57,18. Zagotovo je bilo še nekaj
rezerve pri lovljenju čim boljšega časa,
a samostojni tek in vročina sta tudi naredila svoje. Zmagi in novi zlati medalji
se zato ne gleda v zobe. Druga domžalska predstavnica Ana Lea Juhart je med
pionirkami U16 zasedla osmo mesto,
za 3000 metrov dolgo progo je potrebovala 13 minut in pet sekund. Za obe
atletinji je bil to sploh prvi nastop na
prvenstvu Slovenije.
V aprilu sta bila na sporedu tudi že
prva dva mitinga na Bledu in v Radovljici, potem ko je uvodni miting sezone 7.
aprila v Domžalah odpadel zaradi obnove atletske steze. Slednja, obnova katere
se vleče že od lanskega oktobra, trenutno ne zgleda najbolje, in vprašanje je,
ali po pripravljena za Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince, ki ga Atletski
klub Domžale organizira 6. maja.
Na Bledu so domžalski mladi atleti
posegli po šestih medaljah, pod zlati

daljino med pionirkami U16 (472 cm),
v isti starostni kategoriji Oskar Damijan Vuk v teku na 300 metrov (40,50)
ter še enkrat Maruška Vuk v teku na
60 metrov (8,97). Lani je s časom 8,69
postavila aktualni klubski rekord v tej
disciplini med pionirkami U12.
Tako kot prvenstvo Slovenije v dolgih tekih je bil 21. aprila na sporedu še
miting v Radovljici. Na njem se je zlate
medalje v skoku v višino med pionirkami U14 veselila Alja Gabrovec, odličje pa si je priborila tudi Maruška Vuk
v skoku v daljino z novim osebnim
rekordom 4,69 metra. Mlada atletinja, lani večkratna državna prvakinja
med pionirkami U12, je bila še peta v
teku na 60 metrov s časom 8,74 sekunde. Skupno je na mitingih v Radovljici in na Bledu nastopilo deset različnih atletov.
Domen Jarc
Foto: Katja Tekavc

Po prihodu iz Avstralije, kjer je Marjan
Bolhar osvojil vse, kar se je osvojiti
dalo, smo o njem lahko veliko prebrali v različnih časopisih in revijah, zato
sem si izposodila začetek daljšega prispevka v Večeru, kjer so zapisali: »Marjan Bolhar je človek, ki v življenju združuje dve strasti: šport in gasilstvo. Poklicni in prostovoljni gasilec, zaposlen v
Centru za zaščito in reševanje Domžale,
je že dolga leta. Odgovor na vprašanje,
zakaj gasilstvo, je kratek in jedrnat: Ker
zelo rad pomagam ljudem v stiski. Drugo
ljubezen, kickboks, je spoznal relativno
pozno, pri 26. letih se je začel udeleževati prvih tekmovanj v kickboksu, prej se je
dolga leta ukvarjal z boksom.«
Zapišem lahko, da je Marjan Bolhar
v kicboksingu dosegel vse, kar je bilo
mogoče, saj je večkratni prejemnik svetovnih in evropskih pokalov, odličen
je bil na posebnih tekmovanjih v Kanadi in Ameriki, dobil pa je tudi vrsto
drugih priznanj, saj je bil Naj športnik
Domžal leta 2015, pa tudi dvakratni dobitnik priznanja Olimpijskega komiteja
Slovenije. Posebej rad pove, da je trener

Kluba borilnih veščin Domžale z vrsto
uspešnih tekmovalcev in tekmovalk.
Na Oceania Open Championship
WAKO v Avstraliji je bil prvi Slovenec.
Za uspeh in osvojitev naslova mu lahko samo še enkrat čestitamo, kot mu
je čestital Arnold Schwarzenegger,

znameniti filmski igralec, s katerim se
je naš kickbokser tudi fotografiral.
Prijetno presenečenje pa ga je čakalo ob prihodu v domovino, saj so
mu kolegi, prijatelji in člani kluba pripravili veličasten sprejem. Marjan, še
enkrat čestitke ter srečno in uspešno
tudi v prihodnje.
Ob tej priložnosti se Marjan Bolhar zahvaljuje vsem prijateljem, ki
so mu pomagali do najboljših rezultatov v Avstraliji, še posebej pa: GSC
team, KS Dob, ZŠR Domžale, Gostinsko podjetje Trojane, KK Center, Primož Kališnik, www.Domzalec.si, PGD
Dob, Občina Domžale, Ure Mihelič Bojan, Šifra 44, ZSPG, Koželj Dob, Točka
Maja, S-Graf Sandi Breznik, GZ Domžale, Vezenje Cvetko, Jure Ferlež, NK
Domžale, Enzo Grafika, Helios Group,
CZR Domžale, KBZS, Fitnesshop BTC,
Foto Rok Majhenič, Miki Jarše, Tibu,
Klub borilnih veščin Domžale team.
Hvala vsem, še posebej pa domačim!
Vera Vojska
Foto: Rok Majhenič
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objave
So tihi dnevi in noči,
ko oko se orosi
in spoznanje zaboli,
da tebe več ni.

zahvala
V 79. letu nas je zapustila naša ljuba
mama, babica, prababica, tašča in teta

Tončka Kokalj
roj. Černivec, z Vira pri Domžalah

Ob nenadni in boleči izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo
sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem, ki ste bili v mislih z
nami v teh težkih trenutkih, se poklonili njenemu spominu in jo
pospremili k večnemu počitku. Hvala vsem za darovano cvetje
in sveče, za mnoga iskrena sožalja in tople besede utehe.
Hvala pogrebni službi, župniku z Vira za opravljen obred in
govornici Tanji za govor slovesa.
Predvsem pa se iskreno zahvaljujemo pevcu g. Stanetu
Vidmarju za prelepo, ganljivo petje pri maši za Sedmi dan, in
patronažni sestri Miri, ki je mami in nam nudila vso pomoč.
Hvala še vsem, ki ste kadarkoli z njo delili svetle trenutke
življenja in se je boste spominjali.

slamnik@kd- dom zale. si

Ni res, da si odšel – NIKOLI ne boš!
Ujet si v naša srca z najlepšimi spomini.
In vsak naš korak boš spremljal v tišini!

zahvala
ob boleči izgubi dragega moža, očeta, ata,
brata, strica, svaka, prijatelja, soseda,
ki nas je v 81. letu zapustil.

Jelko - Gabrijel Komlanc
z Vira, Stritarjeva 2

Ob njegovem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste ga v času življenja
obiskovali.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti, darovali cvetje, sveče in svete maše.
Za duhovno podporo in lep obred iskrena hvala duhovniku g.
Aleksandru in g. Pavletu.
Zahvala velja tudi zdravstvenemu osebju ZD Domžale in
Pogrebni službi Vrbančič.
Hvala vsem, ki ste mu in nam pomagali v teh težkih trenutkih.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!

Vsaka beseda sožalja, spodbude in opore ob slovesu od našega
ljubljenega bo za vedno ostala v naših srcih.

Vsi njeni

Vsi njegovi

Zaplava žalostna misel mi v gore,
ustavi se, kjer odpira se prepad.
Prešine spet bolečina mi srce,
tam gori Ivan poslednji dom ima.

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(Svetlana Makarovič)

zahvala
V 86. letu se je preselil v večnost
dobri mož, brat, stric in svak

Ivan Orehek
geometer z Rodice

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste ga obiskovali in ob smrti z nami sočustvovali,
nam izrekli sožalje, podarili cvetje in sveče, darovali za svete
maše in cerkev ter ga s spoštovanjem pospremili na njegovi
zadnji poti.
Prisrčna hvala kolektivu Doma upokojencev Domžale za vso
skrb in nego ter gospodu Avguštinu Klobčarju za duhovno
oskrbo.
Iskrena zahvala gospodoma župnikoma Matjažu Križnarju in
Janezu Kvaterniku, pevcem, solistkama, gasilcem in Pogrebni
službi Vrbančič za slovesno opravljen pogrebni obred.

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

Andrej Andrejka
z Vira

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
prijateljem za vso pomoč, darovane svete maše in sveče.
Hvala g. župniku Aleksandru Umeku za lep obred in besede
sočutja ob slovesu.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Tako tiho, skromno si živela,
takšno tudi si življenje imela,
zdaj rešena vseh si bolečin,
za tabo ostal bo lep,
a boleč spomin.

zahvala
V 78. letu starosti nas je po dolgi bolezni
za vedno zapustila naša draga mama, žena,
babi in prababi

Gizela Nemanič
roj. Časar v Prekmurju
iz Depale vasi 96

Ob žalostni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala patronažni sestri Tanji Škoflanc za njen
neumorni trud pri pomoči ob njenih zdravstvenih težavah.
Hvala g. župniku Klemenu za lepe besede in lep obred na njeni
zadnji poti ter kvartetu Grad.
Žalujoči: mož Jožef, hči Mojca in sin Simon z družinama,
brat Ivan, sestre Marija, Jolanka, Irena in Etelka z
družinami ter ostali sorodniki

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli.

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 93. letu starosti
sklenila naša draga sestra in teta

Marija Gregorin
z Brda nad Ihanom

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za
izrečeno sožalje, podarjene sveče in darove za svete maše.
Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku Andreju Marku
Pozniču za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala pevkam
zbora Jutro in Evi Černe za sočutno petje ter Petru Napretu za
glasbeno spremljavo. Hvala cvetličarni Slovnik.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njegovi

Vsi njeni

Pomlad bo na naš vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
In sedla bo na tla in jokala,
ker te ni.
(Simon Gregorčič)

Je čas, ki da, in je čas, ki vzame,
je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zazreš se v spomine.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Vsi njegovi

Če so ljudje, ki jih imamo radi, ukradeni od nas,
je način, da živijo naprej, da jih nikoli ne
prenehamo ljubiti. (James O’Barr)

v spomin

14. aprila mineva leto dni, odkar nas je zapustila naša preljuba žena, mama, babica, prababica, sestra, teta, prijateljica in zaupnica

Albina Gostič
rojena Loboda iz Domžal

Kot učiteljica je izobraževala nadebudne glave, kot žena in mama
je ustvarila ljubeč in topel dom, kot babica in prababica pa nudila
brezpogojno ljubezen in veselje. Hvala vsem, ki se je spomnite s
prižigom svečke, lepo mislijo, spominom iz skupne preteklosti in
jo skupaj z nami nosite v svojem srcu na posebnem mestu.
Vsi njeni

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 93. letu starosti sklenila naša draga
mama, babica in prababica

Draga Osolnik
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, za podarjene sveče in
cvetje ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Iskrena hvala tudi g. župniku Juretu Ferležu za opravljen
obred, gospe Veri Vojska za besede slovesa v imenu ZB za
vrednote NOB in Pogrebni službi Vrbančič.

zahvala
3. aprila je za vedno zaspala

Mimi Osovnik
roj. Jazbec z Vira

Ob slovesu naše drage mame se vsem iskreno zahvaljujemo za
izrečena sožalja, sveče, cvetje, maše in ostale darove.
Hvala za iskrene objeme in tople stiske rok.
Hvala vsem, ki ste stali njej in nam ob strani, nam kakorkoli
pomagali v težkih trenutkih,in vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Žalujoči: hči Marinka z Branetom, vnuka Mitja in Aleš z
družinama, pravnuki Gaber, Hana, Anže in Matej ter ostali
vsi njeni

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

Bolečina se da skriti
tudi solze zatajiti,
a kako srce boli,
ker tebe več
med nami ni.

Rad bi poiskal mlade stopinje,
mlade korake in svoja mlada leta,
da bi našel sebe, svojo bit,
svoj izvir in svojo neskaljeno otroško srce!
(Anton Filipič)

v spomin

v spomin

v spomin

12. maja bo minilo leto dni,
odkar nas je zapustil mož, oče in dedek

20. aprila so minila tri leta, odkar se je poslovil
naš dragi mož, oče, dedi in tast

Franc Kovačič

Ivo Murić

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu
in mu prižigate svečke v spomin.

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

22. aprila je minilo 30 let, kar je mnogo prezgodaj, a za vedno
prenehalo z bitjem tvoje neskaljeno otroško srce. Minilo je že
mnogo let, kar te ni, toda v naših srcih si in boš ostal za vedno!
Hvala vsem, ki se spomnite nanj.

Vsi tvoji

Vsi njegovi

Vsi njegovi

z Vira

Iztoku Weindorferju
(1974–1988)

letnik lviii | april 2018 | številka 4slamnik | 37

objave
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Težko je in boli,
ko te več ni,
a spomin na te,
ostal bo vse dni.
Mama, za vse
še enkrat hvala ti.

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 81. letu starosti
sklenila naša ljubljena

Viktorija Prosenc
rojena Klopčič z Vira

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, darove za cerkev
in svete maše. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na
njeno zadnjo pot in tudi nam stali ob strani. Zahvaljujemo
se gospodu župniku Aleksandru in gospodu Jožetu Tomšiču,
cvetličarni Ksenija in Pogrebni službi Vrbančič. Naša zahvala
gre tudi patronažni sestri Miri za vse obiske, zdravnici dr. Olgi
Ložar ter sosedom in sorodnikom za vse obiske in podporo v
času mamine bolezni.

Eno leto je minilo, ko tebe več med nami ni,
a v srcu bolečina, ki močno boli.
Za vso tvojo dobroto prisrčno ti hvala,
počivaj v miru, ljubljeni mož.
(žena Mimi)

Dragi mami

v spomin
1. maja bo minilo 25 let, odkar se je od nas
poslovila draga mama

v spomin
4. maja bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

Anica Orkič

Ivan Vesel

roj. Radej iz Sevnice

Vedno boš v naših srcih: sinovi Stane, Božo in Tone ter hči
Danica

z Vira pri Domžalah

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Počivaj v miru!

Vsi njegovi

v spomin

in memoriam

(29. 3. 1937–20. 3. 2018)

1951–2018

Janez Juhant

Vito Habjan

Žalujoči domači

Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč.
Nasledila se je z zvezdami posuta
v očeh tvojih dragih,
vsem, ki si jih ljubil nekoč.
(Tone Pavček)
Svojo življenjsko pot je v 81. letu starosti
sklenil naš dragi mož, oče, dedek, brat, tast in stric

Janez Juhant
kovaški mojster iz Jarš

Čeprav te ne moremo več objeti, ostajaš v naših mislih in v
naših srcih. Naj ti vsaka naša solza pove, da te imamo radi in
te neizmerno pogrešamo. Za vedno boš ostal z nami.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se mu poklonili na
njegovi poslednji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Vsi njegovi

SPREJEM ZAHVAL je možen vsak delavnik med 10.

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

S svojo glasbo vsakega osrečiti si znal,
a pred usodo sam nemočen si ostal.

v spomin
26. aprila mineva 20 let, ko je
nepričakovano odšel naš dobri mož,
ati in dedi

Niko Zajc
Iz Nožic

Čeprav si in vedno boš z glasbo med nami, te zelo močno
pogrešamo.
Vsi tvoji najdražji

Ati, vse do zadnjega si upal,
da bolezen z voljo boš ugnal,
a pošle so ti moči
in zatisnil trudne si oči.

zahvala
2. marca je po težki bolezni sklenil svojo pot
na Zemlji naš dragi mož, ati, ata in pradedek

Franc Rusjan - Dane
iz Turnš pri Dobu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
vaščanom za izrečeno sožalje. Hvala tudi osebni zdravnici in
osebju bolnišnice Golnik ter Kartonu Količevo.
Ni res, da si odšel – tvoj smeh bo vedno z nami.
Vsi njegovi

Na sončen, toda za drugi pomladni neobičajno mrzel dan,
smo se na domžalskem pokopališču številni domači, prijatelji,
sodelavci in tovariši iz gasilskih vrst poslovili od Janeza
Juhanta iz Spodnjih Jarš.
Rodil se je 29. marca 1937 v družini Pepce in Jožeta Juhanta kot
drugi od šestih otrok. V Juhantovi družini je bila kovaška obrt
več generacij tradicija. Tako se je tudi Janez doma izučil za
kovača in pozneje postal kovaški mojster.
Po hudi nesreči, ko je pri premikanju kovaško kladivo na vodni
pogon (‘norc’) leta 1955 ubilo očeta Jožeta, je moral komaj
osemnajstletni Janez prevzeti odgovornosti za vodenje obrti
in vzdrževanje družine. Skupaj z bratom Miletom sta potem
več kot 40 let uspešno vodila skupno obratovalnico, ki je iz
kovaške delavnice prerasla v obrat za izdelavo strojne opreme
in kovinskih izdelkov, tudi kot kooperanta za večja industrijska
podjetja v bližnji okolici. Izdelovali so sestavne dele za čistilne
naprave, vzdrževali strojno opremo za Papirnico Količevo in
druge tovarne. To tradicijo zdaj nadaljujeta Janezov sin Jani in
Miletov sin Aleš.
Juhantova družina je bila že pred in med drugo svetovno
vojno ena od tistih, ki je bila središče številnih za Rodico in
Jarše pomembnih dogajanj. Po vojni je oče Jože vodil obnovo
požganega kulturnega doma v Grobljah in osnovne šole Jarše.
Vsa družina je bila vedno tesno povezana z vsemi za oba kraja
pomembnimi premiki. Tudi Janez je od rane mladosti aktivno
sodeloval v različnih prostovoljnih delovnih akcijah, katerih
rezultate še danes uživajo vaščani Rodice in Jarš kot urejeno,
ljudem prijazno okolje. Vedno je brez odvečnih besed poprijel
za delo pri gradnji kanalizacije in ceste od Rodice do konca
Srednjih Jarš v šestdesetih letih.
Ko smo leta 1964 ustanovili gasilsko društvo Jarše - Rodica Janez
ni bil samo ustanovni član in član UO, temveč tudi prvi strojnik.
Skrbel je za prvo prenosno motorno brizgalno in obnavljal sicer
že odsluženo prvo gasilsko vozilo. Skupaj s takratnimi odborniki
Tomažem Jasencem, Jožetom Škoficem, Francetom Urbanijo
in drugimi je bil tudi ‘motor’ gradnje novega gasilskega doma
v Srednjih Jaršah leta 1970, ki je bil potem dograjen leta 1973.
Leta 1974 je bil zelo ponosen in vesel, ko mu je bil kot strojniku
zaupan prvi zagon nove motorne brizgalne Rosenbauer. Z ženo
Ivanko sta pozneje botrovala prevzemu novega gasilskega vozila
in prizidka h gasilskemu domu in potem še zadnjega gasilskega
vozila GVC 16/25 junija 2005.
Janez je bil desetletja aktiven gasilec operativec in član
tekmovalnih desetin, član UO in NO, v obdobju od leta 2003
do 2008 tudi podpredsednik društva in nazadnje tudi častni
član. S svojim več kot petdesetletnim delom se je trajno zapisal
kot eden glavnih nosilcev skrbi za požarno varnost in civilno
zaščito v našem ožjem in širšem okolju. Mnogi vrstniki pa se
Janeza spomnimo tudi kot človeka, ki je nesebično pomagal
reševati naše življenjske probleme, saj so bila vrata Juhantove
hiše vedno odprta, ko smo potrebovali kakršnokoli pomoč pri
delu, materialu ali prevozu. Nikoli ni vprašal, kdaj boš vrnil ali
plačal, vedno je dal, posodil, naredil, pripeljal. Takšni ljudje se
redko rodijo.
Predvsem pa smo ga vsi poznali ne samo kot prijaznega in
dobrega človeka, temveč tudi kot veseljaka. Njegova harmonika
ga je spremljala vedno na vseh njegovih poteh v tovornjaku ali
osebnem avtomobilu. Zaigral je v slovo sodelavcu in prijatelju
Silvu Kemperletu ob odprtem grobu rekoč: »Naš prijatelj Silvo
je bil veseljak in bi bil zato vesel, da mu zaigramo eno veselo.«
In tako je tudi našemu prijatelju Janezu v slovo zaigral na
harmoniko njegov vnuk Žan, Boris Kopitar pa je ob njegovi
spremljavi zapel eno njegovih najljubših pesmi: »Kadar bom
vandral, vandral poslednjič, ko bom zatisnil trudne oči, takrat
prijatli zadnjič zapojte, pesem domača naj zadoni.«
Vse življenje nas je rad razveseljeval s harmoniko in pesmijo, ki
ju je Janez odnesel s seboj v naši skupni spomin nanj.
Franci Gerbec

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
Proti moči smrti ni zdravila v vrtovih.
(latinski pregovor)
V marcu letos smo se poslovili od našega prijatelja Vita
Habjana, ki je zaznamoval s svojim delovanjem tudi širše
domžalsko okolje.
V takrat hitro se razvijajoči občini Domžale je bil eden
redkih starih Domžalčanov med vrsto priseljenih, ki so
nosili in pospeševali razvoj sedanjega okolja. Bil je Človek,
ki je z odprtostjo sprejemal različnost pogledov, vendar trd
zagovornik svojih stališč.
Spomnimo se ga kot diplomiranega pravnika, ki je deloval
kot funkcionar v mladinski organizaciji na nivoju občine
in takratne republike Slovenije, kjer je vnašal zmernost in
spravljivost. Enako je deloval v drugih republiških organih.
Poklicna pot ga je zanesla v bančni sektor, kjer je oral ledino
na področju depojev, trgovanja z zlatom, se poskušal z zametki
borze, bil je najodgovornejši človek časopisa Delo. Pot ga je
zanesla tudi v podjetništvo.
Spominjamo se ga kot pobudnika ustanovitve Golf kluba
Krumperk, ki sicer ni resno zaživel, bil pa naj bi zametek
turističnega kompleksa okoli gradu Krumperk, vizija, ki še
danes ni uresničena.
Mnogi prebivalci se ga spominjamo kot pobudnika ustanovitve
Stanovanjske zadruge Domžale, ki je omogočila cenejšo
gradnjo naših domov in prerasla v takratni državi v eno
največjih.
Rad je imel likovno umetnost in je bil mecen likovnikom ali
kupec njihovih del.
Nekaj časa so bili konji njegova strast in med konjeniki je
pustil svoj pečat.
Že kot ustanovni član se je vključil v domžalsko rotarijstvo in
ga darežljivo podpiral.
Bil pa je tudi naš prijatelj, ki je našel čas za resen pogovor ali
preprost klepet, druženje. Vedno je bil pripravljen prijateljem
pomagati. Vito, odšel si iz naše sredine! Pogrešamo te!
Naj zaključimo, kot smo začeli, z latinskim pregovorom:
Amicitia nisi inter bonos esse non potest. – Prijateljstvo lahko
obstaja samo med dobrimi.
In ti si bil dober!
Prijatelji

OBČINA DOMŽALE
OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA

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

Občina Domžale na svoji spletni strani www.domzale.si v zavihku
»Objave/javni razpisi naročila, objave/aktualni« objavlja Javni
razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje podjetništva v občini Domžale za leto 2018.
Rok za prijavo na javni razpis teče od dneva objave tega obvestila
do 30. maja 2018.
Številka: 3130-2/2018
Datum: 26. 4. 2018
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OBČINA DOMŽALE

Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 6/18-odl. US),
izdaja Okrajna volilna komisija

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, ki bo v nedeljo, 13. maja 2018

Za 10. volilni okraj 4. volilne enote
VOLIŠČE 4.10.01 – OSNOVNA ŠOLA DOB I., Šolska ulica 7, Dob
Dob: Aškerčeva ulica, Bevkova ulica, Cankarjeva ulica, Češeniška
ulica, Čopova ulica, Erjavčeva ulica, Gubčeva ulica, Ljubljanska cesta 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 19b, 20, 21, 21a, 23, 25, 27, 29, 31 in 33, Prešernova ulica vsa,
razen št. 36, 36a, 38 in 40, Šolska ulica, Tavčarjeva ulica 4, 5, 6 in 8,
Ulica 7. avgusta 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16a in 45,
Vegova ulica, Virska cesta 21 in Župančičeva ulica št. 1, 3, 3a, 5 in 9.
Gorjuša in Turnše.
VOLIŠČE 4.10.02 - OSNOVNA ŠOLA DOB II., Šolska ulica 7, Dob
Dob: Finžgarjeva ulica, Kajuhova ulica, Kersnikova ulica, Kidričeva ulica, Linhartova ulica, Ljubljanska cesta 24, 24a, 26, 28, 28a,
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 in 44, Prešernova ulica 36, 36a, 38 in 40,
Staretova ulica, Stritarjeva ulica, Tavčarjeva ulica 1, 2 in 3, Trdinova
ulica, Trg svetega Martina 1 in 2, Ulica Mirana Jarca, Ulica 7. avgusta
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 30a, 31, 32, 33, 34,
36, 38, 40 in 40a, Vodnikova ulica in Župančičeva ulica vsa, razen
1, 3, 3a, 5 in 9.
Češenik in Želodnik.
VOLIŠČE 4.10.03 - DOM KRAJANOV V ŽEJAH, Žeje 10
Brezovica pri Dobu, Laze pri Domžalah, Sv. Trojica in Žeje.
VOLIŠČE 4.10.04 – OSNOVNA ŠOLA KRTINA, Krtina 41, Brezje pri
Dobu
Brezje pri Dobu, Kokošnje, Krtina, Rača, Račni vrh, Studenec pri
Krtini, Škocjan in Zalog pod Sv. Trojico.
VOLIŠČE 4.10.05 - GASILSKI DOM HOMEC, Bolkova ulica 46,
Homec
Homec: Bolkova ulica in Gostičeva cesta od 1 do 20, Vaška pot 28,
29, 29a, 30, 30a, 31, 31a, 32, 32a, 33, 33a, 34, 34a, 35, 36, 37, 38 in 38a,
I.ulica, II. ulica, III. ulica, IV. ulica, V. ulica, VII. ulica - del 13 in od
16 do 35, VIII. ulica vsa, razen 1, 2 in 3.
Nožice: Gostičeva cesta od 22 do 100, Grašičeva ulica, Partizanska
ulica, Pionirska ulica in Šeskova ulica.
VOLIŠČE 4.10.06 - OSNOVNA ŠOLA IHAN Šolska ulica 5, Ihan
Ihan: Bistriška cesta, Breznikova cesta, Češminova cesta, Dragarjeva ulica, Drinova cesta, Emonska I. ulica, Emonska II. ulica, Emonska III. ulica, Igriška cesta, Ihanska cesta, Lipova ulica, Na ledinah,
Pokopališka cesta, Pot na žago, Šolska ulica in Taborska cesta.
Prelog: Bistriška ulica, Breznikova cesta, Drinova ulica, Krožna
pot, Pod hribom, Prečna pot, Preloška cesta, Stara cesta, Tablarjeva
ulica in Ulica Slavka Pengova.
Brdo, Dobovlje, Goričica pri Ihanu, Selo pri Ihanu.

VOLIŠČE 4.10.07 - SAMOSTAN MALA LOKA, Mala Loka 8, Bišče
Bišče in Mala Loka.
VOLIŠČE 4.10.08 – SLAMNIKARSKI MUZEJ, Kajuhova cesta 5,
Domžale
Domžale: Brezova ulica, Cankarjeva ulica vsa razen 1, 2, 2a in 3,
Hrastova ulica, Javorjeva ulica, Jesenova ulica, Kajuhova cesta 1,
2, 2a, 3, 4 in 5; Ljubljanska cesta 69, 71 in 71a, Radio cesta, Savska
cesta 2, 4, 6, 12, 12a, 20, 20a, 22, 24, 24a, 24b, 28, 30, 30a, 32, 32a, 34,
36, 37, 38, 38a, 38b, 40, 40a, 40b, 40c, 42, 42a, 45a, 45b, 46, 46a, 47,
47a, 47b, 49, 49a, 51, 51a, Študljanska cesta vsa razen 1 in 5, Tabor
13, 14, 15 in 15a in Ulica Simona Jenka.
Šentpavel pri Domžalah.
VOLIŠČE 4.10.09 – RD BISTRICA DOMŽALE, Krakovska 18a,
Domžale
Domžale: Aškerčeva ulica, Brejčeva ulica, Karantanska cesta vsa,
razen 1, 3, 5 in 13, Karlovškova cesta, Kasalova ulica, Kopališka cesta, Krakovska cesta, Mačkovci, Savska cesta 1, 3, 5, 7, 11, 11a, 13,
13a, 13b, 15, 19, 21, 21a, 23, 25, 26, 26a, 27, 29, 31, 31a, 33, 35, 35a, 39,
41, 43, 44, 45, 48, 55 in 57, Stranska ulica, Študljanska cesta 1 in 5,
Ulica Antona Skoka, Usnjarska ulica in Vodnikova ulica.
VOLIŠČE 4.10.10 - KULTURNI DOM RADOMLJE I, Prešernova cesta 43, Radomlje
Radomlje: Bukovčeva cesta 9, Cesta Radomeljske čete vsa, razen
1 in 3, Gregorčičeva ulica, Opekarniška ulica, Pernetova ulica, Pod
hribom, Prečna ulica, Prešernova cesta 21, 23, 25, 25a, 27a, 29, 31,
33, 34, 35, 36, 36a, 37, 38 in 41, Ravnikarjeva ulica, Šlandrova ulica
vsa, razen 1, 3, 5, 5a, 7 in 8 in Trata.
VOLIŠČE 4.10.11 - KULTURNI DOM RADOMLJE II, Prešernova
cesta 43, Radomlje
Hudo: Hujska cesta, Kovaška cesta, Mlinarska ulica, Na Loki, Ob
Mlinščici, Potočna ulica, Prešernova cesta 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79,
81 in 83 in Vrtnarska ulica.
Radomlje: Bukovčeva cesta, Cesta borcev, Cesta Radomeljske čete
1 in 3, Dermastijeva ulica, Prešernova cesta 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 4a,
5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24,
24a, 28, 30, 32, 40, 40a, 42, 43, 43b, 44, 45, 46, 46a, 46b, 47, 47a,
47b, 47c, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 in 54a, Šlandrova ulica 1, 3, 5, 5a,
7 in 8 in Triglavska ulica.
Škrjančevo.
VOLIŠČE 4.10.12 – GASILSKI DOM ROVA, Žiška c. 10, Rova
Dolenje, Jasen, Kolovec.
Rova: Brezovica, Cesta k cerkvi, Cesta v Dolenje, Hrastičje, Kolov-

ška cesta, Na klancu, Pod klancem, Pot na Blata, Pot ob Rovščici,
Rovska cesta in Žiška cesta.
Zagorica pri Rovah in Žiče.
VOLIŠČE 4.10.13 - DELAVSKI DOM VIR, Šaranovičeva cesta 19,
Vir
Vir: Aljaževa ulica, Borova ulica, Bukovčeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 17, 17a, 17c, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21,
22, 23, 23a, 23b, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 34a,
35, 36, 37, 37a, 38, 40, 42, 44, 44a, 46, 46a, 46b, 48, 48a in 54, Koliška ulica, Litijska ulica, Rožna ulica, Sončna ulica, Šaranovičeva
cesta, Tkalska ulica, Virska cesta 1 in Zoisova ulica.
Podrečje.
VOLIŠČE 4.10.14 - VRTEC PALČEK VIR, Dvoržakova ulica 15, Vir
Vir: Bevkova ulica, Bukovčeva ulica 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49a, 50,
53, in 70, Čufarjeva ulica, Dvoržakova ulica, Erjavčeva ulica, Finžgarjeva ulica, Gubčeva ulica, Hubadova ulica, Ipavčeva ulica,
Jurčičeva ulica, Kuharjeva ulica, Linhartova ulica, Maistrova ulica,
Metelkova ulica, Nušičeva ulica, Osojna ulica, Parmova ulica,
VOLIŠČE 4.10.15 – VRTEC CICIDOM VIR, Šubičeva 12, Vir
Količevo.
Vir: Papirniška cesta, Robova ulica, Stritarjeva ulica, Šubičeva ulica, Tolstojeva ulica, Umekova ulica, Valvazorjeva ulica, Zrinjskega
ulica in Žnidaršičeva ulica.
VOLIŠČE 4.10. 901 – DOMŽALSKI DOM, Ljubljanska cesta 58,
Domžale
Predčasno glasovanje.
Vsa volišča na območju okraja so dostopna invalidom.
Okrajna volilna komisija ukinja volišče: Gasilski dom Študa, Študljanska 86, Domžale
Število volivcev: 700
Oddaljenost do novega volišča: 1,8 km
Lokacija novega volišča: SLAMNIKARSKI MUZEJ, Kajuhova cesta 5,
Domžale
REPUBLIKA SLOVENIJA
Predsednica
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
Okrajne volilne komisije
10. VOLILNEGA OKRAJA
Helena Mejač, univ. dipl. prav.
4. VOLILNE ENOTE
Številka: 042-6/2018
Datum: 4. 4. 2018

Za 11. volilni okraj 4. volilne enote
VOLIŠČE 4.11.01 – VRTEC BISTRA, Ul. Nikola Tesla 16, Domžale
Domžale: Kamniška cesta 7, 11, 12, 13, 14, 16 in 18, Levstikova cesta,
Ljubljanska cesta 96, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106a, 108, 110,
110a, 112, 114, 114a, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 134a,
135, 136, 138 in 140, Ulica Ivana Pengova, Ulica Nikola Tesla, Vodopivčeva ulica in Župančičeva ulica 4 in 6.
VOLIŠČE 4.11.02 - GALERIJA DOMŽALE, Mestni trg 1, Domžale
Domžale: Karantanska cesta 1, 3, 5 in 13, Ljubljanska cesta 73, 81,
83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 in 99, Lobodova ulica, Mestni trg, Slamnikarska cesta 1a, 1b, 1c, 1d, 3, 3a, 3b, 3c, 5, 7, 8, 8a, 8b, 9, 9b, 14,
16, 18, 21, 23, 25 in 27, Ulica Matije Tomca in Župančičeva ulica 1,
1a, 3, 5, 7, 9 in 11.
VOLIŠČE 4.11.03 – VRTEC ČEŠMIN, Murnova ulica 14, Domžale
Domžale: Bistriška cesta, Detelova ulica, Gostičeva ulica, Gregorčičeva ulica, Ješetova ulica, Ljubljanska cesta 105, 107, 117, 119, 119a,
121, 123, 127, 129, 131, 133 in 137, Murnova ulica, Plečnikova ulica,
Potočnikova ulica, Rojska cesta, Sejmiška ulica, Slamnikarska cesta 2, 4, 6, 17, 19, 20, 22, 26, 28 in 29 in Vegova ulica.
VOLIŠČE 4.11.04 - OSNOVNA ŠOLA ROJE, Kettejeva ulica 15, Domžale
Domžale: Adamičeva ulica, Bernikova ulica, Breznikova ulica, Češminova ulica, Fajfarjeva ulica 15, Jarčeva ulica 1, 2, 2a, 7, 12, 12a,
12b, 13, 13a, 18 in 23, Kettejeva ulica 11c, 13, 14, 14a, 15, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28 in 30, Ljubljanska cesta 150 in 151, Rodiška ulica, Staretova ulica, Šolska ulica 1, 1a, 12, 14, 17, 19 in 21, Trdinova cesta,
Triglavska ulica in Zoranina ulica.
VOLIŠČE 4.11.05 - SREDNJA ŠOLA DOMŽALE, GIMNAZIJA, Cesta
talcev 12, Domžale
Domžale: Cesta talcev, Miklošičeva ulica.
Zaboršt: Ihanska cesta, Kopališka cesta 11, Krumperška ulica, Pot
pod hribom, Pot za Bistrico in Šumberška cesta.
VOLIŠČE 4.11.06 – PEKARNA JURČEK, Depala vas 93a, Domžale
Depala vas.

VOLIŠČE 4.11.07 – PGD STOB-DEPALA VAS, Ljubljanska cesta 55,
Domžale
Domžale: Kosovelova ulica, Krožna cesta, Ljubljanska cesta od 1
do 47 ter 49, 49a, 49b, 53, Na Zavrteh, Poljska pot, Pot na Pridavko,
Ravnikarjeva ulica, Stobovska cesta, Stobovšak, Tabor 6, 6a, 8, 12,
16, 17, 18 in 19, Taborska cesta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26
in 28, Trubarjeva ulica in Trzinska ulica.
VOLIŠČE 4.11.08 - DOMŽALSKI DOM, Ljubljanska cesta 58, Domžale
Domžale: Cankarjeva ulica 1, 2, 2a in 3, Kajuhova cesta vsa, razen
1, 2, 2a, 3, 4 in 5, Kersnikova ulica, Ljubljanska cesta 48, 52, 54, 54a,
55, 56, 58, 58a, 59, 61, 61a 62, 63, 63a, 65, 65a, 67, 67a in 67b, Masarykova ulica vsa, razen 18, 19, 20, 21, 22 in 23, Nova ulica, Obrtniška
ulica, Partizanska ulica, Prečna ulica, Prešernova cesta, Roška ulica, Tabor 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 7, 9, 9a, 10 in 11, Taborska cesta 3, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 17a, 19, 21, 23, 25 in 27, Ulica Urha Stenovca, Varškova
ulica, Vodovodna cesta in Železniška cesta.
VOLIŠČE 4.11.09 – TIC DOMŽALE, Ljubljanska cesta 70, Domžale
Domžale: Kamniška cesta 2, 3, 5, 5a, 6, 8, 8a, 9 in 10, Kolodvorska
cesta, Ljubljanska cesta 64, 66, 68, 70, 72, 72a, 74, 76, 76a, 80, 80a,
82, 84, 84a, 86, 88, 90, 90a, 90b in 92 in Masljeva ulica.
VOLIŠČE 4.11.10 - OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ, Dragomelj 180
Dragomelj in Pšata.
VOLIŠČE 4.11.11 - OSNOVNA ŠOLA JARŠE. Šolska ul. 1a, Spodnje
Jarše
Rodica: Dragarjeva ulica, Fajfarjeva ulica, Groblje, Jarčeva ulica,
Kamniška cesta 15, 17, 19 in 21, Kettejeva ulica 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10,
10a, 11, 11a, 11b, 12, 12a in 14b, Masarykova ulica 18, 19, 20, 21, 22
in 23, Miševa ulica, Perkova ulica, Petrovčeva ulica in Slomškova
ulica.
Spodnje Jarše: Cesta Petra Majdiča, Čevljarska ulica 1, 2, 3, 4, 5,
6 in 8, Groharjeva ulica, Jakopičeva ulica, Jarška cesta, Jelovškova
ulica, Kamniška cesta 2, Pregljeva ulica, Prežihova ulica, Resljeva
ulica, Smoletova ulica, Šolska ulica in Šubljeva ulica.

VOLIŠČE 4.11.12 - GASILSKI DOM SREDNJE JARŠE, Jarška cesta
37, Zgornje Jarše
Srednje Jarše: Čevljarska ulica od 8a dalje, Gasilska pot, Golčajska
ulica, Jarška cesta od 30 dalje, Kamniška cesta 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 9a,
11, 11a, 12, 13, 15, Kokaljeva ulica, Mlinska cesta, Rožičeva ulica, Ručigajeva ulica, Rudniška ulica, Ulica Hermana Potočnika, Volfova
ulica.
Zgornje Jarše: Brigadirska ulica, Gregorčičeva ulica, Industrijska
cesta, Kamniška cesta 17, 17a, 18, 20, 22, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 26 in
28, Krožna cesta, Preserska cesta, Puhova ulica in Rusjanova ulica.
VOLIŠČE 4.11.13 - OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH, Pelechova c.
83, Preserje pri Radomljah
Preserje pri Radomljah: Bistriška ulica, Gajeva ulica, Igriška ulica, Kajuhova ulica, Kamniška cesta, Levstikova ulica, Pelechova
cesta, Roje, Staretova ulica, Tovarniška ulica, V boršt, Vaška pot
od 1 do 27, ter 27a, 27b, 27c, 27f, 27g, 28a, 28b, 43, 44, 45, 46, 49, 50,
51, 52, 53, 53a, 54, 55 in 56, VI. ulica, VII. ulica od 1 do 14, razen 13,
VIII. ulica 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 30a, 31, 32, 32a, 33, 35.
VOLIŠČE 4. 11.901 - DOMŽALSKI DOM, Ljubljanska cesta 58,
Domžale
Predčasno glasovanje.
VOLIŠČE 4. 11.970 - DOMŽALSKI DOM, Ljubljanska cesta 58,
Domžale
Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja.
Vsa volišča na območju okraja so dostopna invalidom.
REPUBLIKA SLOVENIJA
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
11. VOLILNEGA OKRAJA
4. VOLILNE ENOTE
Številka: 042-7/2018
Datum: 4. 4. 2018

Predsednica
Okrajne volilne komisije
Anita Janjoš, univ. dipl. prav.

letnik lviii | april 2018 | številka 4slamnik | 39

pisma bralcev | mali oglasi | nagradna križanka

slamnik@kd- dom zale. si

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.

Očividci rešili
življenje občanu!
Prav hitro se lahko vsak izmed nas v
določeni situaciji znajde pred človekom, ki rabi oživljanje. Pri tem je izrednega pomena, da v tistem trenutku
ukrepamo takoj in začnemo izvajati
temeljne postopke oživljanja. V takšni
situaciji so se v četrtek, 8. marca 2018,
v popoldanskem času znašli nekateri
občani, ki so s takojšnjim in pravilnim
ukrepanjem rešili življenje soobčanu,
ki je doživel srčni zastoj.
Ko se nekdo zgrudi ali negibno leži
na tleh, moramo ukrepati hitro in preudarno ter čim hitreje pričeti izvajati temeljne postopke oživljanja. Le takojšnje
in pravilno ukrepanje lahko človeku, ki
doživi srčni zastoj, reši življenje kot v
primeru 65-letnega moškega na Osnovni šoli Venclja Perka v Domžalah. Po
besedah vodje službe nujne medicinske
pomoči Zdravstvenega doma Domžale mag. Renate Rajapakse, dr. med.,
spec. druž. in urg. med., so očividci s
takojšnjim in pravilni ukrepanjem: klic
NMP na številko 112, jasno in kratko sporočilo – oseba je pomodrela,
nima znakov življenja, naslov; takojšnje izvajanje pravilnih temeljnih

postopkov oživljanja vse do prihoda
ekipe NMP, žrtvi srčnega zastoja rešili
življenje in zagotovili njegovo kvalitetno preživetje – gospod se je po kratkotrajnem nadaljevanju dodatnih postopkov oživljanja s strani ekipe NMP (defibrilacija in umetno dihanje z dodatkom
kisika) po nekaj minutah popolnoma
ovedel in bil odpeljan v UKC Ljubljana
na nadaljnje zdravljenje.
Mag. Renata Rajapakse kot vodja
službe nujne medicinske pomoči ob
tej priložnosti izraža pohvalo in zahvalo očividcem, ki so s takojšnjim in
pravilnim ukrepanjem rešili življenje
soobčanu.
Miha Ulčar

Sovražni govor
Nezadovoljni ljudje so nestrpni. Zadnje čase smo nezadovoljni iz veliko
tehtnih, a tudi namišljenih razlogov.
Namesto da se o tem pogovarjamo,
rajši ‘tipkamo’ in si pri tem ne gledamo v oči. Ker se počutimo nemočni in
nezmožni rešiti nastalih težav, iščemo
zanje dežurne krivce. Nekoč so to bili
Judje, danes so Južnjaki, Čefurji. Veliko
sovražnega govora na njihov račun za-

sledimo ob najbolj prijetni sprehajalni
poti v Domžalah, ob Kamniški Bistrici.
Ali gre za glas posameznika ali
skupine? Sploh prepoznamo sovražni
govor in kako se nanj odzivamo? Smo
do tega lahko tolerantni, čeprav sovražni govor ni izraz tolerance?
Naša realnost je, da svet ni bil nikoli
tako mešan, kot je danes. Na sprehodu
do Šumberka lahko srečaš mnogo različnih ljudi, od vsepovsod. Gledamo
svetovne programe, potujemo, in to zelo
radi, tudi na jug, preizkušamo različne
jedi, poslušamo raznorazno glasbo ter z
drugimi narodi izmenjujemo znanja in
izkušnje. Sovražni govor, ki ponižuje,
odganja in ustrahuje kogarkoli, nam ne
more biti v ponos. Je odraz naše nekulture in ozkosti. Zato je treba skrbeti zato,
da ne izzivamo nepotrebnih sovražnosti
in konfliktov, da priseljencev ne postavljamo v položaj, ko se morajo braniti,
še preden so storili karkoli narobe.
Sami moramo biti pozorni, da bo
taka praksa označena za zavrženo dejanje in je v svojem okolju nočemo podpirati. Zato vabim odgovorne z občine, da
očistijo sovražne napise in tudi kaznujejo kršitelje. Obenem naj v svoje politične
in razvojne programe dajo več poudarka
na medkulturnosti in sprejemanju drugačnosti. Naj bodo Domžale zares mesto
zadovoljnih in prijaznih ljudi.
Mimi Šegina
Domžale

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

Inštrukcije, najcenejše: angleščina, fizika, matematika.

t: 051 775 200

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: 041 920 149

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

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

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide v
četrtek, 31. maja 2018.
Rok za oddajo prispevkov je v sredo,
16. maja 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 F. Bernika
Domžale, zunaj uradnih ur v nabiralniku
na stavbi ali na naš e-naslov:
urednistvo.slamnik@gmail.com.

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

SIMAX
Domžale Masljeva 11, 1230 Domžale

tel. 01 724 16 56

Kamnik Ljubljanska c. 21A (Duplica)

tel. 01 831 17 96

PRENOVLJENA SPLETNA TRGOVINA:
www.simax-slo.com
AVTODELI - AVTOMEHANIKA
VULKANIZERSTVO

POIŠČITE NAS TUDI NA FACEBOOKU
glasilo občine domžale

nagradna križanka 4

Nagrajenci, ki so pravilno rešili
križanko v glasilu Slamnik
št. 3-2017:

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

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

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

4

t: 040 78 00 78

t: 031 504 357

nagradna križanka 3

nagradna
križanka

Brezplačen odvoz vseh kovinskih predmetov, pralnih strojev, odsluženih koles,
plinskih jeklenk in akumulatorjev.

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

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

Rešitev križanke je:
SUVENIRJI S POTOVANJ

Nagrajuje Kulturni dom
Franca Bernika Domžale
Nagrade:

Trikrat po dve vstopnici za
ogled filma v Kulturnem domu
Franca Bernika Domžale
za sezono 2018/2019
Pravilno geslo križanke nam lahko
pošljete do ponedeljka, 21. 5. 2018,
na naslov: Uredništvo Slamnika,
Ljubljanska c. 61, 1230 Domžale.
Imena izžrebanih dobitnikov nagrad
bodo objavljena v naslednji številki.
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NAŠI UMETNICI V ZAGOVORU VODNEGA SVETA
Starodavne legende nam govore: »Tam, kjer se nebo zaljubi v zemljo, tam priteče studenec, ki prazno dolino spremeni v obilje in
vrt negovan.«

S

poročila prednikov omenjajo
veliko trojstvo ženskega principa narave: voda, luna, Bela
žena: »Voda odmerja čas, kapljice časa. Če se potok ustavi v tolmun,
ne odmerja več časa, takrat postane
zrcalo brezčasnosti, v katerem odseva
lunina podoba. In, ko odseva polna luna
na vodnem zrcalu, se pojavi Ona, prelepa Bela žena.«
»Ne vznemirjaj vode! Voda in ženska
imata posebno moč,« svari ljudska modrost in nas hkrati uči: »Kalna voda ne
odseva neba!« Davna izročila so sedla
globoko v kolektivni nezavedni spomin
slovenskega naroda, saj imajo vse naše
reke ženska imena in ženske so tudi najbolj srčne zagovornice vodnega sveta in
žive vode. V Domžalah sta to pisateljica
Špela Kaplja in slikarka Marija Mojca
Vilar.
Obe umetnici sta ustvarjalnost narave izrazili z ustvarjalnostjo človeškega
duha. Naj ob tem citiram filozofa Friedricha W. J. Schellinga: »To, kar imenujemo narava, je pesem, skrita v skrivnostni čudoviti pisavi. In ko bi bilo moč
to skrivnost razkriti, bi v njej spoznali
odisejo duha. Vloga umetnosti je ravno
v tem, da nam umetniško delo razkriva
istovetnost narave in duha.«
Bilo je pred nekaj leti, ko sem sredi
poletja pohajal skozi poplavni gozd
Rovščice in občudoval skrivnostni vodni svet, ki je vrvel od življenja. Zaznal
sem vso moč sončne energije, ki, ujeta
v bujno rastlinje, poganja neskončno
kolo življenja. Ujeto sonce in obilje vode
dajeta temu ekosistemu značaj najbolj
dejavnega in najbogatejšega življenj-

skega prostora. Nekdaj v sivi davnini so
bili logi in barja sveti kraji, bajeslovna
svetišča, polna duhov življenja in demonov smrti. Naravna ljudstva so tudi
na tleh Slovenije molila in darovala v
teh svetiščih narave. Zato je krščanstvo
ob svojem prihodu močvirni svet proglasilo za hudičev svet, koder blodijo in
strašijo duše prekletih, ter mu namenilo
uničenje. Ukrep, da z uničenjem svetišč
presahne tudi vera, se je obdržal vse do
današnjih dni, s tem pa tudi uničevanje
močvirnega sveta, ki je dobilo dodaten
zagon z ekonomsko paradigmo, ki je
ta ‘nekoristen’ svet hotela spremeniti
v donosno agrostepo ali vsaj nakupovalni center z ogromnim parkiriščem
in obveznim krožiščem. Skratka, kakor
vedno je odločitev za ‘izboljšanje’ prinesla uničenje dela biosfere. Dejstva,
da je monokulturna in z vso kemijo
podprta agrostepa na nivoju bioproduktivnosti polpuščav nevedna politika
ne pozna, saj njena ‘ekonomija preživetja’ sega zgolj do izračuna profita in
obrestne mere. Zavrgel sem črne misli
in se raje posvetil opazovanju bujnega
rastlinja in množice živali, ki jim preživetje omogoča le ta vodni ekosistem.
Velik kačji pastir me je nenehno obletaval. Nekajkrat je zalebdel za ped pred
mojimi očmi in takrat sem zrl v njegove
negibne fasetirane oči, v katerih se je
prelivala mavrica sijajnih barv. Čudovito je gledati v oči bitja iz skupine živali,
ki opazujejo ta svet že 350 milijonov let
od davnih časov karbonskih močvirij
orjaških preslic in praprotnic. Najina
pogleda sta se srečala in kačji pastir je
med lebdenjem počasi premikal svojo

glavo, kot da želi izostriti svoj vid. Bil
mi je tako blizu, da sem na koži čutil
piš njegovih kril. Kaj neki mi sporoča,
me je prešinilo? Čarobnost dogodka so
prekinili veseli vzkliki otrok, in ko sem
premaknil glavo, je velika žuželka v širokem loku odletela. Po strugi potoka
so bosi hodili otroci, vodila jih je mlada
ženska, ki se je predstavila z imenom
Špela Kaplja. Kaj več kot nekaj besed
nama takrat ni uspelo izmenjati, kajti
radoživi in radovedni otroci so želeli
nadaljevati svoje potovanje skozi čarobnost gozda. To je bila še ena izmed
Špelinih ustvarjalnih delavnic, ki so
odlične vaje za pristno povezavo otrok
z naravo. Špela Kaplja je skupaj z dvema prijateljicama ustanovila društvo za
globoko ekologijo Terra Anima (Duša
Zemlje), s ciljem, da spodbuja razcvet
čudenja, domišljije in ustvarjalnosti
pri otrocih. Na ta način otroci vsaj za
kratek čas izstopijo iz vsiljenega ritma
virtualnega sveta in se povrnejo v naročje matere Narave. Špela je ena izmed
20 pravljičarjev mednarodnega Sveta za
pravljičarstvo in mir in kot odlična pripovedovalka zgodb navdušuje staro in
mlado. Povedala je: »Ob poslušanju pravljic si vsak otrok v domišljiji pričara svoj
svet in to mu omogoča, da skozi naravo
spregovori o sebi, da spregovori otroška
duša, da narava spregovori skozi otroško
dušo.« Navdahnjena s temi spoznanji je
izdala knjigo z naslovom Gozdna knjiga, ki bralcu razkriva duhovne dimenzije gozda, sveta tišine in miru. Potovanja v srce narave gozda Blata - Mlake in
Češeniških gmajn so jo motivirala, da
je postala zagovornica zavarovanja teh

Prava emancipacija
ženskega počela mora
temeljiti na družbeni
vlogi žensk, ne pa njenem
položaju, ne gre za tolikokrat
zlorabljeno formalno
enakopravnost, pač pa za
enakovrednost obeh spolov.

biserov narave in njihovih prebivalcev.
Pri teh prizadevanjih se ji pridružujem
skupaj s številnimi občani Domžal, saj
smo prepričani, da bo občinska oblast
to območje čim prej razglasila za zavarovano območje.
Če si ob poslušanju zgodb vsak poslušalec v domišljiji pričara svoj svet,
pa se ob zrenju narave vsakemu slikarju porodi duhovna podoba prizora, ki
jo prenese na platno. Slikarka Marija
Mojca Vilar upodablja prelestne vizije
naravnega v dionizičnem potrjevanju
sveta, v skrbi za zemljo, vodo in vsa
živa bitja. Njene slike so kot metafore,
ki vlivajo smisel tistemu, česar še ne
vidimo, da spregledamo in obudimo
pozabljene zaklade duše, ki spijo v nas.
Kot zagovornica življenja in prvinskega
sveta človeka je ustvarila in še ustvarja
podobe slovenskih rek in vodnega sveta. Tudi Mojca je aktivistka, ki se bori
proti uničevanju narave. Vključila se je
v vseslovensko in mednarodno akcijo
zavarovanja reke Mure, ki ji tujci pravijo evropska Amazonka. Ob svetovnem
dnevu voda ob predajo peticije Rešimo
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Muro (več kot 77.000 podpisov) je bilo
v preddverju Državnega sveta odprtje
mednarodne razstave del 27 umetnikov
in njena slika je na naslovnici priložnostne brošure. Kritik je zapisal: »Naziv
slike Mojce Vilar Prošnja za Muro je
bil izbran za poimenovanje celotnega
razstavnega projekta. Kristus na križu
pluje na brodu čez Muro, skupaj s šopkom krvavo rdečih vrtnic in deviško belih
travniških cvetov, kot žrtvenih darom za
Božjo milost« Mojca je tematiko uničevanja narave navezala na simboliko krvavitve, žrtvenega daru v imenu gospodarskega napredka. Za nekaj odstotkov
električne energije, ki jo proizvaja NEK,
bi uničili 50 km edinstvene reke.
Vse zlo tega sveta je nastalo zaradi
nasilne eliminacije kulture ženskega
principa sobivanja in ženskega počela
življenja, zato je nujna obuditev izvorne ženske kulture, ki prinaša skupinsko
zavest življenja, v kateri prevladujejo
sožitje, strpnost in solidarnost. Pri tem
mislim na naravno žensko, ne pa ne
njen modni ponaredek z glamurjem
potujočega obešalnika pod opleskom
bojnih barv kozmetične industrije. Prava emancipacija ženskega počela mora
temeljiti na družbeni vlogi žensk, ne pa
njenem položaju, ne gre za tolikokrat
zlorabljeno formalno enakopravnost,
pač pa za enakovrednost obeh spolov.
Pomembna je torej vsebina, ne pa oblika, gre za novo kulturo sobivanja, za
katero ni potreben razum, ampak srce.
Srčni motiv obeh Domžalčank pri ohranjanju vodnega sveta naj nam bo zgled
za pot v varnejše življenje prihodnjih
rodov. ❒

