8 DR. MARINA RUGELJ
RAVNATELJICA OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA
V ZAVODU SV. STANISLAVA

10 TEMA MESECA
DOLGOTRAJNA OSKRBA
STAROSTNIKOV

15 OBRAZI DOMŽAL
ANA PAVLIČ, PREDSEDNICA
GODBE DOMŽALE
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Piškotkov
festival
Brezplačni festival
prinaša aktivni
celodnevni program.

Foto: Vido Repanšek

Slavnostna seja ter letošnji
dobitniki priznanj in nagrad
Občine Domžale

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide v
petek, 31. maja 2019.
Rok za oddajo prispevkov je v četrtek, 16. maja 2019, do 12. ure.
Pri vsakem prispevku mora biti jasno
razvidno, kdo je avtor prispevka,
podpis fotografa in komentar k
fotografiji.

V aprilu občina Domžale praznuje rojstni dan, zato se skozi ves mesec v ta namen tradicionalno
zvrstijo številni dogodki in prireditve, s katerimi obeležimo naš občinski praznik.

M

ed osrednje praznovanje
spada slavnostna seja ob
občinskem prazniku, na
kateri vsako leto najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam podelijo nagrade in priznanja Občine Domžale. Letos je najvišje
priznanje – Zlato plaketo Občine
Domžale prejel Foto, kino in video
klub Mavrica Radomlje, in sicer ob
50-letnici uspešnega dela za ohranjanje zgodovine in kulturne dediščine.

19. aprila občina Domžale praznuje rojstni dan. Na ta dan pred 67
leti so bile Domžale razglašene za
mestno občino. Občinski praznik pa
nikoli ne mine neopazno, saj vsako
leto skozi ves april potekajo številni
dogodki in prireditve. Praznik občine Domžale vsako leto obeležimo
tudi s slavnostno sejo in podelitvijo
občinskih priznanj in nagrad najzaslužnejšim občankam in občanom ter
organizacijam.

Letošnja slavnostna seja ob občin
skem prazniku v Kulturnem domu
Franca Bernika Domžale je potekala
v torek, 16. aprila 2019. Slavnostne
seje so se udeležili župan Toni Dragar, podžupanja mag. Renata Kosec,
častni občan Peter Primožič, svetnice
in svetniki Občinskega sveta Občine
Domžale ter ostali gostje.
Rdeča nit kulturnega programa
na letošnji slavnostni seji je bila Dober dan življenje!, zasnovo in pro-
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VRTCI IN ŠOLE

Projekt Treecelet

Nove cene za ravnanje
z mešanimi odpadki

29. regijski otroški
parlament

Vsako minuto s planeta izgine za 27 nogometnih igrišč gozda. Če bo šlo tako
naprej, bomo v naslednjih sto letih naš
planet pripeljali na rob izumrtja. Mi tega
ne bomo občutili. Kaj pa naši otroci?
Obstajajo posamezniki, ki želijo z majhnimi koraki spremeniti to žalostno sliko
sveta. Projekt Treecelet je pred kratkim
združil štiri mlade, med njimi tri Domžalčane, želi v čim krajšem času posaditi milijon dreves na najbolj prizadetih
območjih Madagaskarja in Indonezije.
Pomagate jim lahko tudi vi, in sicer z
nakupom zapestnice Treecelet. › 14

Občinski svetniki so 4. aprila 2019 nadaljevali s 3. redno sejo, na kateri so
sprejeli nove cene za ravnanje z mešanimi odpadki. Nove cene veljajo za 58
občin, ki so vključeno v RCERO Ljubljana. Novim cenam obdelave in odlaganja mešanih odpadkov so botrovali
naraščanja cen stroškov ravnanja in
obdelave teh odpadkov ter povečanje
količine pripeljanih odpadkov v RCERO. Obenem se soočajo tudi s težavo kapacitet za oddajo mešanih komunalnih
odpadkov v sežigalnice, kar predstavlja
problem na državnem nivoju. › 3

27. marca 2019 je na OŠ Venclja Perka
potekal 29. regijski otroški parlament
za območje osrednjeslovenske regije.
Parlamenta se je udeležilo 38 učenk in
učencev s svojimi mentoricami iz osmih
občin – Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Vodice, Mengeš, Kamnik, Medvode, Log
- Dragomer in Domžale. Otroški parlament® je registrirana blagovna znamka
Zveze prijateljev mladine Slovenije, na
območju osrednjeslovenske regije pa ga
že 29. leto zapored organizira in izvaja
Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana. 
› 25

gram prireditve pa je pripravil Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava
Domžale, ki ga vodi Matej Primožič.
V programu, ki ga je povezoval Jure
Longyka, so nastopili: Sebastian Bertoncelj in Maja Klinar Bertoncelj, Katrinas, Kvartet trobil Godbe Domžale
ter Foto, kino in video klub Mavrica
Radomlje.


Piškotkov festival bo letos v večji
obliki, in sicer v Češminovem parku v Domžalah, kjer bo 18. maja
potekalo celodnevno rajanje za
otroke in starše. Program se bo začel ob 10. uri in trajal do 18. ure.
Veliko se bo plesalo, pelo in zabavalo z gledališkimi in plesnimi
predstavami, glasbenimi nastopi,
ustvarjalnimi delavnicami in športnimi aktivnostmi za otroke vseh
starosti. Program bo pester tudi za
starše. Zabavne aktivnosti za vse
okuse se bodo odvijale na različnih prizoriščih, ki bodo posejana
po Češminovem parku.
Namen festivala je otrokom
dovoliti tkanje novih prijateljskih
vezi, jim podariti zabavo in nova
znanja ter omogočiti, da skupaj s
svojimi starši preživijo dan, ki ga
ne bodo nikoli pozabili.
› 14

›6

Prispevke lahko v času uradnih ur
oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih ur
v nabiralniku na stavbi ali na naš
e-naslov.
V skladu z Odlokom o javnem
glasilu Občine Domžale Slamnik
nenaročeni prispevki ne bodo
honorirani, končno odločitev o
objavi prispevkov in njihovi dolžini
pa sprejema uredništvo. Za vsa
vprašanja smo vam na voljo na
e-naslovu:
urednistvo.slamnik@gmail.com
Z urednico Špelo Trškan se lahko
osebno pogovorite v sredo, 15. maja
2019, med 16. in 17. uro v prostorih
Kulturnega doma Franca Bernika
Domžale, Ljubljanska cesta 61,
Domžale. Prosimo, da svoj prihod
obvezno predhodno najavite do 13.
maja 2019 do 12. ure Tini Kušar na
telefonsko številko 01 722 50 50.

TAHOGRAFI
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aktualno
Drage bralke,
dragi bralci,
v aprilu, ko naša občina
praznuje svoj rojstni dan, se v
počastitev le-tega na različnih
koncih odvijajo številni dogodki in prireditve. Med osrednje
praznovanje spada slavnostna
seja ob občinskem prazniku,
na kateri vsako leto najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam podelijo nagrade
in priznanja Občine Domžale.
Letos je najvišje priznanje –
Zlato plaketo Občine Domžale
prejel Foto, kino in video klub
Mavrica Radomlje, in sicer
ob 50-letnici uspešnega dela
za ohranjanje zgodovine in
kulturne dediščine. Na straneh
Slamnika vam predstavljamo
tudi ostale nagrajence in dobitnike priznanj.
Lani smo v Slamniku pisali
o oskrbi in oblikah pomoči, ki
je na voljo starejšim v občini
Domžale, obenem pa smo
takrat dobili tudi približno sliko
potreb ter ugotavljali, čemu
bi bilo smiselno v prihodnosti
nameniti pozornost, predvsem v
smeri, da starostnikom v prihodnosti zagotovimo dolgotrajno
oskrbo na ustreznem nivoju.
Da je omenjena problematika
pomembno področje, ki ga bo
treba urediti tudi na lokalnem
nivoju, se zavedajo tudi na
Občini Domžale, saj so se v
letošnjem letu lotili posebnega
projekta s tega področja. Tako
v Temi meseca raziskujemo
dolgotrajno oskrbo – kje smo v
Domžalah danes in kje želimo
biti jutri. K pogovoru smo
povabili tri sogovornice: mag.
Barbaro Kobal Tomc, direktorico Inštituta RS za socialno
varstvo, mag. Renato Kosec,
podžupanjo Občine Domžale, in mag. Natašo Zalokar,
direktorico Doma upokojencev
Domžale.
V rubriki Obrazi Domžal
vam predstavljamo predsednico
Godbe Domžale Ano Pavlič, ki
nam je nam je v letu, ko domžalska godba obeležuje visoki
135-letni jubilej, na sila preprost
in prijeten način odprla vrata v
njihov svet.
Vabimo vas tudi k branju naših
treh kolumnistov – kulturnik
Lenart Zajc nas tokrat nagovori
z mislimi in refleksijami, ki
mu jih je sprožila predstava
Prekleti kadilci po istoimenski
knjigi Svetlane Makarovič,
in zaključuje z mislijo, da sta
toleranca in pametna regulacija
namesto splošnega obsojanja in
nepremišljenega birokratskega
ukrepanja edini način v resnici
zdrave družbe, saj slednje
pač ne more biti brez srečnih
državljanov in za lastno srečo
pač vsi potrebujemo svoje male
razvadice. Okoljevarstvenik
Anton Komat opozarja, da je
civilizacija postala tempirana
bomba, saj kolektivna norost že
ogroža naše preživetje. Psihoterapevtka Lidija Bašič Jančar
pa tokrat razmišlja o sreči …
tistem prijetnem občutku, ki
človeka v trenutku prevzame in
nas napolni s spoznanjem, da
ima življenje poseben smisel in
je zares lépo. Srečno!,

Špela Trškan,
odgovorna urednica

slamnik@kd- dom zale. si

Spoznajmo se, praznujmo
skupaj – Lepa beseda je našla
lepo mesto!
Prireditev Spoznajmo se, praznujmo skupaj, ki je v Češminovem parku v Domžalah potekala v
sredo, 17. aprila 2019, je tudi letos postregla s presežki.

O

srednje praznovanje praznika občine Domžale, ki
je postal tradicionalni medgeneracijski dogodek, je
tudi letos k sodelovanju povabil rekordno število sodelujočih društev, šol,
vrtcev in drugih, ki so se predstavljali
v parku, na stojnicah in odru. To pa še
ni vse. Dogodek je privabil tudi veliko
število obiskovalcev vseh starosti, k čemur je pripomoglo lepo pomladno vreme, po drugi strani pa gre za dogodek,
ki ima kaj za ponuditi, zato moraš biti
enostavno tam.
Že sam naslov prireditve Spoznajmo
se, praznujmo skupaj, pove, da gre za
dogodek, na katerem lahko obiskovalci vidijo in slišijo iz prve roke, kaj vse se
dogaja in kaj vse ljudje počnejo v občini
Domžale. Ob tem pa se še lahko zabavajo in preizkušajo na najrazličnejših stojnicah – športnih, kulturnih, šolskih, vrtčevskih, zdravstvenih, reševalnih, gasilskih, smetarskih in tudi policijskih.
Osrednji dogodek se je odvijal na glavnem odru, kjer je voditelj Trkaj poskrbel, da so obiskovalci od blizu spoznali sodelujoče na prireditvi. Ti so se predstavili z različnimi glasbenimi, plesnimi, športnimi in drugimi točkami.
Ko so na Občini Domžale pred leti
začeli s prireditvijo Spoznajmo se, praznujmo skupaj, so zasledovali cilj, da
to postane vsakoletni medgeneracijski dogodek, s katerim želijo praznik
občine Domžale praznovati z našimi občankami in občani. Pri omenjenem dogodku gre za osrednjo prireditev v sklopu občinskega praznovanja,
ko se v aprilu zvrstijo številni dogodki
in prireditve. Takšne prireditve pa bogatijo družabno dogajanje in življenje
v naši lokalni skupnosti. Da omenjena
prireditev živi že vrsto let in da je vsako leto večja, pa je samo potrditev tega,
da se v naši občini radi družimo in veliko ustvarjamo.
Na prireditvi, letos je potekala pod
geslom Lepa beseda lepo mesto najde,
se je letos predstavljalo kar 55 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 in
poligonih. Tako so se lahko preizkusili v
športih, od jahanja, plezanja, košarke,
ameriškega nogometa, boksanja, teka,
smučarskih skokov do šaha, se vključili
v številne ustvarjalne in miselne delavnice, se posladkali s sladkimi dobrotami ter še in še. Obiskovalci pa so lahko
na velikem belem platnu zapisali tudi
svoja sporočila, misli in želja.
Na osrednjem odru je potekal zabavni glasbeno-plesni program, ki ga je povezoval Trkaj. Poskrbel je, da so bili obiskovalci podrobno seznanjeni z nastopajočimi in dogajanjem. Vse zbrane sta
pozdravila tudi župan Toni Dragar in
podžupanja mag. Renata Kosec.
Praznovanje 67. rojstnega dneva občine Domžale so okronali tudi s slavnostno torto, ki sta jo skupaj s hroščkom Simonom in ob zvokih fanfar Godbe Domžale razrezala župan in podžupanja. S torto pa so se seveda nato posladkali vsi udeleženci prireditve.

Prireditev je uspela več kot odlično
in je še en dokaz, da znamo Domžalčanke in Domžalčani stopiti skupaj in
se združiti, ko je zares potrebno.
Občina Domžale se zahvaljuje vsem
nastopajočim in vsem sodelujočim na
stojnicah.
Na odru so nastopali: Trkaj, OŠ Preserje pri Radomljah, Teje Nemec – OŠ
Dob, Kotalkarski klub Pirueta, Vrtec
Dominik Savio, Plesni klub Miki, Čebelarsko društvo Krtina Dob, Vrtec Domžale, Športno društvo Sovice, Športno kulturno društvo Leaders, Športno
društvo Otok športa, Folklorno društvo
Groblje Domžale, Športno atletsko društvo Mavrica, Godba Domžale, Srednja
šola Domžale, Ženski pevski zbor Stane
Habe DU Domžale, Konjeniški klub PIK
– Country Line, Kulturno društvo Moški pevski zbor Radomlje, Pevska skupina Šola zdravja, Klub borilnih veščin
Domžale – Marjan Bolhar z učenci OŠ
Roje, Kulturno društvo Domžalski rogisti, Moški pevski zbor upokojencev Janez Cerar, Težkoatletski klub Domžale, Moški pevski zbor poklicnih gasilcev Centra za zaščito in reševanje, Karate klub Domžale in Društvo joga v vsakdanjem življenju Domžale.
Na stojnica so sodelovali: Območno
združenje Rdečega križa Domžale, Društvo za kakovost življenja Leteča želva, Klub borilnih veščin Domžale, Otok
športa, Vrtec Urša, Ženski nogometni
klub Radomlje, Športno društvo Sonček, Plavalno društvo Domžale, Ponikočija, Medobčinsko društvo invalidov
Domžale, Bodifit, OŠ Venclja Perka,
Smučarski klub Ihan, Vrtec Dominik
Savio Karitas Domžale, Zavod za šport
in rekreacijo Domžale, Javno komunalno podjetje Prodnik, Zveza prijateljev
mladine Domžale, Srednja šola Domžale, Pedagoško raziskovalni center za
konjerejo Krumperk, Dežela igral, Dom
upokojencev Domžale, Ger institut, Čebelarsko društvo Krtina Dob, Ženski košarkarski klub Ledita, Nogometni klub
Domžale, Vrtec Domžale, Čebelarsko
društvo Domžale, Zdravstveni dom
Domžale, Knjižnica Domžale, Društvo
ASPI, Ženski košarkarski klub, Športno
društvo Olimp, Društvo verjamem vate,
OŠ Roje, Domžale Tigers, OŠ Rodica,
Društvo upokojencev, Naš Dom Dob, KS
Dob, Društvo joga v vsakdanjem življenju, Karate klub Domžale, Stičišče NVO
osrednje Slovenije, Društvo Lipa Domžale, Radio Hit, šotor, Športno-kulturno društvo Leaders, Medgeneracijsko
društvo Jesenski cvet, Kulturno društvo
Franca Bernika, Srednja šola Domžale,
Športno društvo Veselje, Mladinski svet
Domžale, Rod skalnih taborov, Društvo
narodnih noš in ohranjanja kulturne
dediščine Domžale, Center Mini svet,
Center za mlade, Društvo za raziskovanje jam Simon Robič, Ženski odbojkarski klub, Smučarsko skakalni klub Sam
Ihan, Težkoatletski klub Domžale, Šolski sklad OŠ Domžale, Športno-atletski
klub Mavrica, Kulturno društvo Miran
Jarc, Prostovoljno asilsko društvo Domžale - mesto, Jože Topolovec, Gostišče
Juvan, Mangoop Burgers, Čokočinka in
Kavarna Češmin. Miha Ulčar
Foto: Karin Božič
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spodinjstvo v Kamniku, medtem ko
je strošek v Ljubljani nekoliko nižji, s tem da Ljubljana ni primerljiva
z Domžalami, saj je tam bolj urbano
območje z veliko več večstanovanjskimi stavbami, kar zniža strošek na
celotni ravni. Pa vendarle ta nekoliko nižja cena ni bila realna, saj ni pokrivala stroškov ravnanja z odpadki,
kar je v letošnjem letu pripeljalo do
skorajšnjega stečaja javnega podjetja Snaga, ki v Ljubljani izvaja javno
služno ravnanja s komunalnimi odpadki, in zato do pripojitve k javnemu podjetju Vo-Ka.

V Ljubljani so bile nizke
položnice za ravnanje z
odpadki razlog za finančne
težave Snage

Ljubljana, s katero se je največkrat
primerjalo Domžale in ob tem celo
omenjalo, da so tam uporabniki plačujejo tudi trikrat nižje stroške komunalnih storitev kot v Domžalah, se je
s 1. marcem soočila s podražitvijo komunalnih storitev in pripojitvijo Snage k Vo-Ka. Snaga se je namreč znašla
v finančnih težavah, ki pa niso posledica negospodarnega ali neučinkovitega upravljanja podjetja, ampak
dveh objektivnih razlogov, na katere
pa Snaga ni imela vpliva. Prvi razlog
so bili visoki stroški za oddajo goriva,
ki nastajajo v RCERO Ljubljana, drugi
razlog pa so bile nizke položnice za
ravnanje z odpadki, ki niso pokrivale
stroškov izvajanja javne službe. Snaga je sicer lani po prvi oceni poslovala
z izgubo v višini 5,7 milijona evrov.

či strošek je 12,13 evra (brez DDV), za
120-litrski zabojnik pa bomo po novem plačali 1,12 evra več (brez DDV),
in sicer 19,31 evra (brez DDV), obstoječi strošek je 18,19 evra (brez DDV).
Na Prodniku so nam povedali, da
so predlagane cene storitev gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov, ki jih je potrdil Občinski svet Občine Domžale, enake cenam, ki jih je svet RCERO Ljubljana
na podlagi elaborata, predloženega s
strani Snage kot upravljavca RCERO
Ljubljana, potrdil februarja 2019 za
obdobje 2019–2021.

V smeteh, izgubah in dolgovih
se utaplja tudi zasavski Ceroz

S podobnimi težavami kot Snaga se
srečuje tudi zasavski Ceroz, ki se utaplja v smeteh, izgubah in dolgovih.
Cene za ravnanje z odpadki se po podatkih, ki so jih Cerozu posredovala
komunalna podjetja, razlikujejo tudi
do dvakrat. Najvišjo – 1,5 evra na občana – plačujejo v Trbovljah, najnižjo
– 0,83 evra na občana – v Radečah.
Določanje cen ni v pristojnosti Ceroza, ampak cene določajo posamezne
občine. Po vsej verjetnosti je do tega
prišlo, ker so po koncu poskusnega
obratovanja povsem napačno presodili stroške. Ceroz pa se zagotovo v teh
težavah ne bi znašel, če bi v preteklosti strošek ravnanja z odpadki podražili za samo 20 do 30 centov na občana. S takšnimi težavami se zagotovo
srečujejo še v nekaterih občinah. Že iz
same podjetniške logike je razvidno,
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Svetniki so na seji obravnavali tudi nove
cene za ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki, saj jih je svet RCERO
Ljubljana na podlagi elaborata z izračunom novih cen obdelave in odlaganja
odpadkov za obdobje 2019–2021, ki ga
je prejel s strani Snage kot upravljavca
RCERO Ljubljana, potrdil februarja letos. Nove cene veljajo za vseh 58 občin,
ki so vključene v RCERO Ljubljana, le-te
pa so morali sprejeti še občinski sveti
občin. Na seji sta elaborat z izračunom
novih cen predstavila Marko Fatur, direktor JKP Prodnik, in Mitja Praznik iz
podjetja Snaga. Le-ta je povedal, da je
RCERO Ljubljana, ki je začel obratovati
leta 2016, deloval po izračunanih stroških, ki so bili pripravljeni pred obratovanjem leta 2015. Novim cenam obdelave in odlaganja mešanih odpadkov so
botrovali naraščanja cen stroškov ravnanja in obdelave teh odpadkov (od začetka obratovanja so se na zviševali za
10 % na leto) ter povečanje količine pripeljanih odpadkov v RCERO. Obenem
se soočajo tudi s težavo kapacitet za oddajo mešanih komunalnih odpadkov v
sežigalnice, kar predstavlja problem na
državnem nivoju.
Med samo razpravo so nekateri
svetniki izpostavili primerjavo cen komunalnih stroškov z nekaterimi drugimi občinami, pri tem pa so kot primerjavo navedli Ljubljano pa tudi nekatere druge nam neprimerljive občine. Takšne primerjave je bilo v zadnjem času možno zaslediti tudi v nekaterih medijih. Pa to drži?
Ob primerjavah cen komunalnih
stroškov je najprej treba pojasniti, da
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Občinski svetniki so v četrtek, 4. aprila 2019, nadaljevali s 3. redno sejo, na kateri so
sprejeli nove cene za ravnanje z mešanimi odpadki. Nove cene za ravnanje z mešanimi
komunalnimi odpadki veljajo za 58 občin, ki so vključene v RCERO Ljubljana.
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Z aprilom 58 občin z novimi cenami za
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
OBČINE DOMŽALE
in
KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ZA VREDNOTE NOB
RADOMLJE

vabita vse občane na
SPOMINSKO SLOVESNOST
OB 75. OBLETNICI
DELOVANJA PARTIZANSKE BOLNICE TRIGLAV
so storitve gospodarskih javnih služb
zasnovane tako, da uporabnik plača
stroške, ki nastanejo z njihovim izvrševanjem. Zaradi različnih velikosti,
gostote poseljenosti občin, kakovosti
izvajanja gospodarske javne službe in
metod dela nastajajo v občinah različni stroški, zato cen med občinami ni
tako enostavno primerjati. Vsekakor
primerjava Domžal z Ljubljano s strokovnega vidika ni primerna, saj gre za
geografsko in poselitveno zelo različni območji.

Primerjava cen stroška
ravnanja z odpadki

Čeprav občine niso primerljive med
seboj, pa smo vseeno preverili, kakšna je razlika med cenami storitve
ravnanja z odpadki med občinami
Domžale, Ljubljano in Kamnik. Tokrat
smo naredili pregled cen v zvezi z ravnanjem z odpadki.
Primerjali smo strošek (konkretne
račune) na posamezno gospodinjstvo ob uporabi 80-litrskega zabojnika za mešane komunalne odpadke
in 80-litrskega zabojnika za biološko
razgradljive odpadke, ki ju v Domžalah uporablja največ uporabnikov.
Mesečni strošek v občini Domžale je
znašal 20,54 evra, v občini Kamnik
19,82 in v občini Ljubljana 17,44 evra.
Strošek na gospodinjstvo v Domžalah je bil primerljiv s stroškom na go-

Snaga povišala cene, tudi
za obdelavo in odlaganje
odpadkov v RCERU

S 1. aprilom 2019 bo cena za odvoz in
ravnanje mešanih komunalnih odpadkov nekoliko višja, saj jih je svet
RCERO Ljubljana na podlagi elaborata z izračunom novih cen obdelave
in odlaganja odpadkov za obdobje
2019–2021, ki ga je prejel s strani Snage kot upravljavca RCERO Ljubljana,
potrdil februarja letos. Nove cene veljajo za vseh 58 občin, ki so vključene
v RCERO Ljubljana, le-te pa so morali
sprejeti še občinski sveti občin. Nove
cene obdelave in odlaganja odpadkov
veljajo od 1. marca 2019.
Strošek storitve obdelave komunalnih odpadkov na zabojnik bo za
23,4 odstotka višji od obstoječega
predvsem zaradi višjih stroškov materiala in storitev (glavnino stroškov
predstavljajo stroški oddaje produktov obdelave, predvsem lahke frakcije), strošek odlaganja na zabojnik pa
za 17,6 odstotka.

Občinski sveti Občin Domžale,
Mengeš, Trzin, Lukovica in
Moravče so nove cene potrdili
v marcu in aprilu ter veljajo od
1. 4. 2019.

Za 80-litrski zabojnik bomo po novem
plačali 0,75 evra več (brez DDV), in
sicer 12,88 evra (brez DDV), obstoje-

da se neko storitev ne da opravljati
pod ceno, s tem se namreč poleg smeti
nakopljejo še dolgovi.

Odpadki ne rastejo v naravi,
proizvajamo jih ljudje

Cene komunalnih storitev so pogosto
predmet javnih razprav, sploh v času
lokalnih volitev, je pa to običajno
glavna tema politične kampanje, saj
si posamezni kandidati ali pa kandidatne liste s svojimi obljubami o nižjih cenah ‘kupujejo’ glasove pri volivkah in volivcih. Beseda ‘cenejše’ gre
zelo rada v ušesa vsem, s tem da smo
ljudje v osnovi takšni, da bi varčevali
pri stvareh, ki so za nas življenjskega pomena in pomembno vplivajo na
naš način življenja, ne pa pri stvareh,
ki jih dejansko ne potrebujemo. Da
imamo v občini Domžale in okoliških
občinah visok standard javnih komunalnih storitev, se strinjamo vsi, vseeno pa bi želeli, da bi bile položnice
nižje. Pa smo kdaj razmislili, da si to
želimo tudi na račun znižanja standarda? Prepričani smo, da ne in da si
vsi želimo še naprej takšen standard,
kot ga imamo. Po drugi strani pa se
je treba zavedati, da odpadki ne rastejo v naravi, ampak jih proizvajamo ljudje sami. Zato je tudi prav, da
poskrbimo, da končajo tam, kjer jim
je mesto.
Miha Ulčar

v nedeljo, 12. maja 2019,
ob 12. uri
na piknik prostoru
Staneta Ukmarja na Kolovcu

in na
SPOMINSKI POHOD
S POLAGANJEM VENCA
pri spomeniku padlim in maketi bolnice Triglav na Kolovcu
Zbor za pohod bo v nedeljo, 12. maja 2019, ob 9. uri
na istem piknik prostoru na Kolovcu.
Po spominski slovesnosti bo tovariško srečanje udeležencev.
Vabljeni in dobrodošli!

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ZA VREDNOTE NOB
RADOMLJE

vabi vse občane na
SPOMINSKO SLOVESNOST
OB 75. OBLETNICI
TRAGEDIJE ZA HOMŠKIM HRIBOM
v nedeljo, 19. maja 2019, ob 10. uri
pri spomeniku padlima partizanoma
nad jezom za Homškim hribom
Vabljeni in dobrodošli!
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Novinarska konferenca
Občine Domžale
Proračun, investicije in prireditve ob občinskem prazniku

Ob 135-letnici
delovanja Godbe
Domžale
Godba Domžale je tisto društvo,
ki v naši občini nosi častno ime:
najstarejše društvo v občini
Domžale, ki ob tem praznuje še
90-letnico Godbenega doma,
najstarejšega godbenega doma v
Sloveniji. Vsaka obletnica posebej
govori svojo zgodbo. Zgodbo o
uspehu, podprto s prijateljstvom,
združevanjem generacij, skupnimi interesi, strastjo do glasbe in
skupnim ciljem: uživati v igranju
in v svoje vrste privabljati vse več
mladih generacij, ki jim bodo sledile. Zgodbo, ki se bo v letošnjem
letu zaokrožila z novo izdano zgoščenko in nadaljevanju sodelovanja z uveljavljenimi glasbeniki,
kot je Lea Sirk in ostali.
Godba Domžale z dirigentom
Damjanom Tomažinom, ki je
bil letos prejemnik bronastega
priznanja Občine Domžale za leto
2018, redno sodeluje na tekmovanjih njene krovne organizacije,
Zveze slovenskih godb. Tekmovanj in gostovanj se udeležuje
tudi v tujini, kjer je s svojim show
programom privlačna tudi za
različne mažoretne skupine in
tovrstne mednarodne festivale.
V občini Domžale je godba svoje
mesto našla na zelo visokem položaju, saj redno nastopa doma in v
tujini, sam pa se z njimi srečujem
tako na prazničnem koncertu ob
koncu leta, na odprtjih večjih občinskih projektov, na prvomajski
budnici, pomladnem in promenadnem koncertu, Slamnikarskem
sejmu in raznih dogodkih, ki jih
organizira naša občina. Nazadnje
je bila godba del slavnostnega
dela na dogodku Spoznajmo se,
praznujmo skupaj. Podpora je
vzajemna in temu primerno tudi
sodelovanje, dobro in korektno.
Zavedati se moramo, da je
današnji tempo izredno naporen,
dnevi časovno kratki in prosti čas
okrnjen. Tako lahko le občudujemo delo, vaje in nastope vseh
članov godbe, ki letno opravi več
kot 40 nastopov. Med druženjem
s člani godbe skozi čas sem ugotovil, da so to ljudje, ki jih povezuje
timski duh, obilica humorja,
predvsem pa medgeneracijsko
druženje. Kljub zavidljivi starosti
godbe lahko na nastopih ugotovimo, da jo k sreči sproti pomlajujejo, tako da še vedno odlično
izgleda in je polna energije. Vso
energijo godbenice in godbeniki
vlagajo v različne vaje, najraje
pa seveda v nastope. Danes
spada Godba Domžale v najvišjo,
umetniško skupino slovenskih
godb, v zadnjem obdobju pa je
postala vešča show programa, kar
poimenujejo tudi godba v gibanju.
Ob igranju godbenikov, ki ob
tem nosijo domžalski slamnik,
sem vedno užival in jih rad
poslušal. Verjamem, da nas bodo
njeni člani s svojim igranjem še
naprej razveseljevali, Občina
Domžale pa jim bo še naprej stala
ob strani. Zato naj jim ob koncu
zaželim vse najlepše in najboljše
tudi v prihodnje. Iskrene čestitke,
Godba Domžale!

Župan Občine Domžale
Toni Dragar

D

omžale - 16.aprila 2019 je
v konferenčni sejni sobi
Občine Domžale potekala
novinarska
konferenca.
Predstavljene so bile naslednje teme:
• proračun Občine Domžale za leto
2019 (poročevalec župan Toni Dragar);
• pregled aktualnih in predvidenih investicij v 2019 (poročevalec Iztok Obreza, vodja oddelka za investicije);
• pregled aktualnih dogodkov in
prireditev ob občinskem prazniku
(poročevalka podžupanja mag. Renata Kosec).

Proračun Občine Domžale za
leto 2019

Na marčni seji Občinskega sveta Občine Domžale je bil sprejet odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2019 v
drugi obravnavi. Zagotavlja financiranje obveznih občinskih nalog, ki jih
predvideva zakonodaja ter vključuje
vse znane podatke, ki smo jih prejeli s
strani Ministrstva za finance. Omeniti
velja ključne investicije, ki so vključene v načrt razvojnih programov in
sicer: obnovo kopališča Domžale, investicije v šolsko infrastrukturo (razširitev in preureditev jedilnice na OŠ
Domžale in OŠ Rodica, itn).
Letošnji proračun je težak malo
manj kot 40 milijonov evrov, saj predvideva 39.747.348 evrov proračunske
porabe (39.094.771 evrov odhodkov in
652.577 evrov izdatkov) iz načrtovanih
prihodkov v višini 28.843.271 evrov .
Načrtovan celotni primanjkljaj v višini
10.904.077 evrov načrtujejo pokriti z
denarnimi sredstvi na računih na dan
1. 1. 2019. Svetnice in svetniki so pred
drugo obravnavo vložili 26 amandmajev, nekateri so se nanašali na samo
besedilo odloka, večina pa jih je posegala v same proračunske postavke, na
odhodkovni strani seveda. V primeru
vložitve amandmaja, ki kakšno odhodkovno proračunsko postavko poveča
ali pa vnaša novo proračunsko postavko, mora amandma vsebovati tudi proračunsko postavko, kjer se za enak znesek sredstva zmanjšajo. Proračun mora
biti namreč na koncu uravnotežen.
Sprejetih je bilo 24 od 26 amandmajev.
»Kar je za nas ključno, je to, da zagotavljamo isti nadstandard, kot je bil
do zdaj, da podpiramo vse tisto, kar
smo do zdaj, da ohranjamo vse nazive,
ki jih Občina Domžale dobiva ter ključno, da vzdržujemo prostor zadovoljnih
ljudi, ker želimo, da tako tudi ostane.
To bomo danes zvečer tudi večkrat
poudarili na slavnostni seji, kjer bomo
podelili priznanja Občine Domžale za
leto 2018,« je povedal župan Občine
Domžale Toni Dragar.
Med potrjenimi in sprejetimi
amandmaji so tudi socialni transferji
za novorojenčke, za kar so svetniki namenili 200.000 evrov, postopek podeljevanja sredstev pa bo urejal poseben
odlok, ki ga bodo svetniki sprejemali
na eni izmed prihodnjih sej. Z amandmaji so svetniki zagotovili še sredstva
za ureditev makadamskega parkirišča
pri Tuš centru v Domžalah, sredstva za
izgradnjo vzhodnega objekta s tribuno na domžalskem stadionu, sredstva
za ureditev Eko parka pri Godbenem
domu, dodatna sredstva za športne
programe, sredstva za nakup knjižničnega gradiva, sredstva za postavitev
spomenika Aciju Bertonclju in še nekaj manjših socialnih transferjev.

Pregled aktualnih investicij
Igrišče Depala vas

V Depali vasi se ponašamo z novim
športnim parkom Hrastje Depala vas,
ki je namenjen preživljanju prostega

časa različnim starostnim skupinam
uporabnikov. Za najmlajše je poskrbljeno na otroškem igrišču, ki obsega
štiri enostavna ter eno kompleksno
igralo (z obilico proda za lopatke in
kanglice). Nekoliko starejši bodo svoje kolesarske veščine brusili na novem asfaltnem kolesarskem poligonu.
Poskrbljeno je tudi za ekipne športe;
skupine se bodo lahko pomerile v košarki ali nogometu, posameznikom,
željnim telovadbe, pa je namenjen
otok vedno bolj priljubljenega street-workouta. Tudi ostala postavljena
urbana oprema je namenjena prijetnemu preživljanju časa v objemu
hrastov.
Gradbena dela, povezana s postavitvijo parka, in dostopom ceste, je
izvedlo podjetje Elicom iz Domžal,
postavitev otroškega igrišča in street-workouta je izvedlo podjetje Lesnina
MG oprema iz Ljubljane, medtem ko
je izvedbo kolesarskega poligona izvedlo podjetje BATT Crew iz Domžal.
Vrednost navedenih del je znašala
skupaj 194.489,64 evra z DDV.
Slavnostno odprtje športnega parka je potekalo v četrtek, 25. aprila,
ob 17. uri.
Iztok Obreza, vodja oddelka za
investicije, je predstavil vse letošnje
investicije in poudaril: »Najbolj udarne in atraktivne letošnje investicije v
centru Domžal bodo obnova kopališča
Domžale, obnova Kolodvorske ulice II.
faza – odsek med železniško postajo in
Ljubljansko cesto, ureditev makadamskega parkirišča pred Tušem in krožišče pri domžalski Policiji.«

Vhod v Športno dvorano
Domžale

Obnova vhoda v športno dvorano je
razdeljena na dve fazi. Za dela je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje.
V prvi fazi bodo prenovili kletni
del. Z rekonstrukcijo se v kleti ohrani stopnišče, predprostor se poveča,
obstoječe sanitarije, namenjene vsem
uporabnikom objekta, se v celoti prenovijo. V kleti so v prihodnje predvideni shrambni prostori za pomično
opremo, prevažanje opreme je zagotovljeno s tovornim dvigalom. V prvi
fazi se zato izvede jašek dvigala, prav
tako tudi dobava in montaža dvigala.
V drugi fazi bodo prenovili pritličje. Uredili bodo sanitarije za invalide, uredili bodo prostor za čistila,
blagajno in pogostitve, večnamenski
prostor in priročno skladišče. V celotnem pritličju se menjajo finalni tlaki,
izvedejo se novi spuščeni stropi. Na
zahodnem delu pritličja je predvide-

na zamenjava obstoječih zasteklitev.
Parapet nove zasteklitve se izdela na
novo kot AB zidec. Vrata na glavnem
vhodu se menjajo, izvede se nova
steklena stena z vrati med vhodnim
preddverjem in galerijo.
Izvajalec 1. faze obnove vhoda v
športno dvorano je podjetje SGP Graditelj, vrednost pogodbenih del znaša
357.889,90 evra. Z deli so začeli v začetku aprila. Rok za dokončanje del je
julij 2019.
Druga faza obnove je v razpisnem
postopku, predvidoma pa se bo začela
po zaključku 1. faze.

Kopališče Dopmžale

Občina Domžale bo izvedla celovito
prenovo zunanjega kopališkega kompleksa. Kompleks je arhitekturno in
funkcionalno zastarel, zato se načrtuje preureditev v naslednjem obsegu: rušenje obstoječega bazena 50 x
18 m in gradnja olimpijskega bazena
dimenzije 50 x 25 m, gradnja novega
srednje velikega bazena za učenje
plavanja dimenzije 15 x 20 m, ter otroškega bazenčka dimenzije 10 x 15m,
preureditev zunanjih – pohodnih površin in površin za sončenje, gradnja
novega vhodno-servisnega objekta
na južni strani kompleksa (na mestu
zdajšnjega tehnološkega objekta) ter
ureditev celotnega območja z igrišči
in zunanjimi površinami. Ob novi bazen za učenje plavanja bodo namestili
nov tobogan.
Nove bazenske školjke se izvedejo
po modularnem sistemu, ki ga sestavljajo prefabricirani paneli iz nerjavnega jekla s PVC prevleko za finalni
sloj. Predvidoma v maju 2019 bomo
začeli s postopkom izbora izvajalca.
Gradnjo načrtujemo po koncu kopalne sezone 2019.

Parkirišče pred TUŠ centrom

Občina Domžale in TUŠ sta skupaj
pristopila k ureditvi makadamskega
parkirišča. Projekt predvideva dograditev vhodnega dela trgovine Tuš, izgradnjo tlakovanih peš površin in peš
promenade, izgradnjo terasnih površin za posedanje z otroškim igriščem,
ureditev površin za namen parkiranja
s časovno omejitvijo parkiranja, izgradnjo prometne povezave prek območja promenade, ureditev odvodnjavanja meteornih voda in zasaditev. V
sodelovanju s TUŠ je izdelana idejna
zasnova, trenutno se izdeluje izvedbena dokumentacija in pripravljajo listine, s katerimi bodo za investicijo urejena medsebojna razmerja. Gradnja se
načrtuje v poletnih mesecih.

Prenova Kolodvorske ceste,
II.faza

V letošnjem letu bo Občina Domžale
na Kolodvorski cesti v Domžalah izvedla drugi del investicijsko-vzdrževalnih del, in sicer bodo uredili območje
javnih površin od železniške postaje
do Ljubljanske ceste, torej do križišča
pri trgovini Mercator v centru Domžal.
Z investicijo bo omenjeno območje
preurejeno v javno površino, prvenstveno namenjeno pešcem in kolesarjem ter vozilom za dostavo.
Kolodvorska cesta na odseku od
Ljubljanske ceste do železniške postaje v centru Domžal je bila leta 2013
preurejena v prvem delu. Takrat so
bila na tistem območju na novo urejena poševna parkirna mesta, ki se zdaj
nahajajo samo na desni strani ceste.
Območje je bilo zasajeno z mestnimi
drevesi, na novo so uredili pločnik z
betonskimi tlakovci, kolesarsko stezo
in javno razsvetljavo. Prav tako so ob
rekonstrukciji zamenjali vse komunalne vode. Za drugi del investicijsko
vzdrževalnih del se bo preuredilo območje javnih površin od železniške
postaje do Ljubljanske ceste, torej do
križišča pri trgovini Mercator v centru
Domžal. Dosedanja javna cesta poteka enosmerno, ob njej so parkirišča
– modra cona za bližnje trgovine in
potrebe kompleksa SPB-1.
Z investicijsko vzdrževalnimi deli,
ki bodo predvidoma potekala v poletnem času, bo Občina Domžale
na omenjenem območju preuredila
cesto v javno površino, prvenstveno
namenjeno pešcem in kolesarjem ter
vozilom za dostavo. Javna površina je
predvidena v enotni višini in tlakovana. Predvidena je ureditev priključka
v semaforiziranem križišču z Ljubljansko cesto, ureditev javne razsvetljave,
obnova vodovoda in kanalizacije,
nova urbana oprema, javna razsvetljava in tudi zasaditev celotnega območja. V času gradnje bo moten promet na Kolodvorski cesti s polovično
zaporo in tudi s popolnimi zaporami
prometa. Predviden rok izvedbe rekonstrukcije ceste je tri mesece.

Krožišče pri Policiji

Občina Domžale in Direkcija RS za
infrastrukturo sta pristopili k modernizaciji cestnega omrežja v Domžalah.
Modernizacija državnega cestnega
omrežja skozi Domžale je načrtovana
v več odsekih. Celotno obravnavano
območje obsega modernizacijo Ljubljanske ceste, gradnjo dveh krožišč
in modernizacijo Savske ceste. V letošnjem letu načrtujemo preureditev
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križišča Ljubljanske, Kamniške in
Masljeve ceste v krožišče. Ker gre za
državno cesto, je predhodno treba
investicijo uvrstiti v seznam investicij
na državnem nivoju in temu primerno
zagotoviti ustrezna sredstva, saj bodo
krožišče in vsi ostali ukrepi izvedeni
s sofinanciranjem države. Če se bodo
aktivnosti odvijale, kot je načrtovano,
bomo z gradnjo krožišča začeli v jesenskem času.

Kanalizacije Drinova, Zaboršt,
Brezje pri Dobu

Kanalizacija Drinova: V Ihanu smo
vgradili manjkajočo fekalno kanalizacijo po Drinovi ulici, s katero smo
omogočili odvajanje komunalnih odpadnih vod šestim objektom, ki na kanalizacijo še niso bili priključeni. Gre
za izgradnjo kanalizacije v dolžini 60
m, po vgradnji smo kompletno obnovili ulico skupaj z obnovo meteorne kanalizacije. Izvajalec gradbenih del je
podjetje Kosec Miha, s. p., iz Mengša,
nadzor nad gradnjo pa opravlja podjetje Biro Veritas, storitve in svetovanje.
Z deli smo začeli v marcu, izvedbo pa
zaključujemo sredi aprila, asfaltiranje
ulice se je izvedlo 15. aprila.
Kanalizacija Zaboršt: Za priključitev skupine objektov na Ihanski ulici nasproti Veterinarskega doma Domžale na javni kanal izvajamo izgradnjo
fekalnega kanala v skupni dolžini 150
m. Novozgrajeni kanal se priključuje
na obstoječi kanal, ki poteka po Poti
za Bistrico. Gradbena dela izvaja podjetje Elicom iz Domžal, nadzor nad
gradnjo pa opravlja podjetje Euroing
iz Trzina. Z deli smo začeli v marcu
letos in jih bomo kompletno zaključili
v aprilu.
Kanalizacija Brezje pri Dobu:
Vas Brezje pri Dobu smo z izgradnjo
fekalnega kanala v dolžini 800 m
opremili z možnostjo priključitve na
javni fekalni kanal. Vzporedno s temi
deli so bila izvedena tudi investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodnem
omrežju ter kompletna obnova obstoječih asfaltnih površin in obnova
javne razsvetljave. Gradbena dela je
izvajalo podjetje Elicom iz Domžal,
nadzor nad gradnjo pa je opravljal
MA-JU, inž., Jure Maček, s.p., Z deli
smo začeli konec avgusta 2018 in jih
v lanskem letu večinoma zaključili. V
aprilu letos smo izvedli fino asfaltiranje in zaključno ureditev cest.
Kanalizacija na Krumperški ulici: Na Krumperški ulici v Zaborštu
smo zgradili novo kanalizacijo, obnovili vodovodno omrežje, po zaključku pa uredili oziroma rekonstruirali
cesto. Dela je izvedlo podjetje Lavaco
iz Ljubljane, vrednost del je znašala
300.943,948 evra z DDV.

Prodnikove investicije:

• Obnova vodovoda na Gregorčičevi ulici v Domžalah: vodovod je
končan, z 11. aprilom smo začeli z
ureditvijo ceste (sanacija požiralnikov, menjava robnikov in asfaltiranje ceste), navedeno bo urejeno
v prvih 14 dneh maja.
• Obnova vodovoda na Količevem:
v zaključni fazi je izvedba hišnih
priključkov na novi vodovod, sledi
ureditev ceste (menjava robnikov,
sanacija požiralnikov, menjava spodnjega ustroja, zgornjega
ustroja in asfaltiranje ceste). Navedeno bo urejeno v drugi polovici
maja.
• Obnova ceste 7. avgusta v Dobu: z
današnjim dnem so dela končana.
• Obnova vodovoda Podrečje Šumberk s podbojem pod Račo ter obnova vodohrana Šumberk sta bila končana v februarju oziroma marcu.
• Obnova vodohrana v Dobu je bila
izvedena v marcu in je končana.

Cesta Češenik

V sklopu rekonstrukcije ceste skozi
naselje Češenik je predvidena tudi rekonstrukcija vodovoda. Na območju
obravnavane ceste so še drugi komunalni vodi, ki se po potrebi ob tej priložnosti lahko uredijo (telekomunikacijski vod, plinovod, kanal odpadnih
voda, elektrovod, javna razsvetljava).

Dolžina trase odseka (2. faza) je približno 700 m, dodatno bi se uredila še
javna pot JP 572203 v dolžini približno
70 m. Zaradi pomanjkanja prostora
za kontinuirano izvedbo hodnika v
širini 1,60 m in pogostimi individualnimi uvozi na zemljišča se izvede
poglobljen robnik (višina 1 cm nad
voziščem). Iz podobnih razlogov in
predvidenih ter že izvedenih ograjnih
zidov parcel se na robni del vozišča
prav tako vgradi poglobljen robnik.
Hodnik je predviden na celotni trasi
rekonstruirane ceste. V voziščno konstrukcijo pločnika in pripadajočo bankino se lahko smiselno vgradijo različni komunalni vodi (glede na stran
poteka tras vodov lahko minimalno
JR in TK). Celotna trasa 2. faze poteka
skozi naselje Češenik, kjer je hitrost
omejena s krajevno tablo na 50 km/h.
V strnjenem delu naselja se hitrost
omeji na 40 km/h. Z investicijo bomo
začeli po prvomajskih praznikih in bo
trajala predvidoma do konca julija.

4. seja Občinskega sveta Občine
Domžale
V četrtek, 18. aprila 2019, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala
4. seja Občinskega sveta Občine Domžale.

Rekonstrukcija mostu pod
Šumberkom

V okviru te naložbe je predvidena gradnja novega mostu za pešce in kolesarje čez Kamniško Bistrico pod Šumberkom. Pred gradnjo novega mostu
je treba odstraniti obstoječo jekleno
preklado mostu s pripadajočimi armiranobetonskimi oporniki. Poleg tega
bomo na desnem bregu Kamniške
Bistrice (zahodni breg) ločeno uredili
brežino nad strugo reke z dodatnimi
klopmi in tribunami ter dostopom do
Kamniške Bistrice. Trenutno poteka
projektiranje in pridobivanje ustreznih dovoljenj, gradnjo načrtujemo v
jesenskem času. V času gradnje bomo
poizkušali zagotoviti nadomestno
premostitev reke v neposredni bližini.

Gradnja nadstrešnice
ob vežicah v Domžalah

Predvideni sta dve ločeni nadstrešnici, ena ob obstoječem objektu, druga,
večja pa v nadaljevanju, v sklopu peščenih površin proti severu. Nadstrešnici ohranjata odprtost pogledov
proti cerkvi, hkrati pa nudita zavetje
in senco. Višinsko sta usklajeni z obstoječim objektom. S podjetjem Euronep Eko iz Kamnika je sklenjena
pogodba za izvedbo v višini 260.000
evrov.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Svetniki in svetnice so po ugotovljeni navzočnosti in potrditvi zapisnika
prejšnje seje na seji obravnavali in
sprejeli odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Domžale za leto
2018, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja
»Preserje ob Bistrici - jug«, odlok o
denarnem prispevku za novorojence v
občini Domžale ter odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale.
Občinski svet Občine Domžale je
sprejel letni izvedbeni program kulture občine Domžale za leto 2019, sklep
o višini delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Domžale,
v postopku imenovanja ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Roje je dal pozitivno
mnenje kandidatoma Andreji Škrlj in
Juretu Levi, seznanil se je tudi s pro-

gramom dela in finančnim načrtom
Nadzornega odbora za leto 2019.
Svetniki in svetnice so obravnavali tudi letni program športa občine
Domžale 2019. Točka je bila prekinjena in bo obravnavana na eni izmed
prihodnjih sej.
Občinski svet Občine Domžale je
imenoval Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v občini Domžale
v sestavi:
Maksimiljan Karba, predsednik
Franc Kozinc,
Vlado Jerant,
Blaž Vidic,
Slavko Lenaršič,
mag. Jure Kostanjšek in
Marjan Ravnikar.
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Anže Korošec (LTD –
Toni Dragar - Lista za vse generacije),
Elvira Rošić Ključanin (LMM – Lista
Metoda Marčuna za Domžale), mag.

Branko Hefrle (LMŠ – Lista Marjana
Šarca), Ivan Pšag (LMM – Lista Metoda Marčuna za Domžale), Gregor Horvatič (Zeleni Slovenije), Joško Korošec
(LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije), Metod Marčun (LMM – Lista
Metoda Marčuna za Domžale) in mag.
Bojan Arh (Stranka Alenke Bratušek).
Celotno gradivo 4. seje Občinskega
sveta Občine Domžale je na voljo na
spletni strani občine (www.domzale.
si) v zavihku Občina/Občinski svet/
Seje.
Odlok o denarnem prispevku za
novorojence v občini Domžale začne
veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine, ki je objavljen na spletnih straneh občine: www.domzale.si
in se uporablja od 1. 1. 2019.
V pomoč upravičencem bo v istem
roku na spletnih straneh Občine Domžale objavljen tudi obrazec vloge.
Urad župana, Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek
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Dober dan, življenje! Dober dan in vse
najboljše, občina Domžale!
V aprilu občina Domžale praznuje rojstni dan, zato se skozi ves mesec v ta namen tradicionalno zvrstijo številni dogodki
in prireditve, s katerimi obeležimo naš občinski praznik. Med osrednje praznovanje spada slavnostna seja ob občinskem
prazniku, na kateri vsako leto najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam podelijo nagrade in priznanja Občine Domžale.
Miha Ulčar
Foto: Vido Repanšek

L

etos je najvišje priznanje –
Zlato plaketo Občine Domžale prejel Foto, kino in video
klub Mavrica Radomlje, in
sicer ob 50-letnici uspešnega dela za
ohranjanje zgodovine in kulturne dediščine.
19. aprila občina Domžale praznuje rojstni dan. Na ta dan pred 67 leti
so bile Domžale razglašene za mestno
občino. Občinski praznik pa nikoli ne
mine neopazno, saj vsako leto skozi
ves april potekajo številni dogodki in
prireditve. Praznik Občine Domžale
vsako leto obeležimo tudi s slavnostno
sejo in podelitvijo občinskih priznanj
in nagrad najzaslužnejšim občankam
in občanom ter organizacijam.
Letošnja slavnostna seja ob občinskem prazniku je v Kulturnem domu
Franca Bernika Domžale potekala v
torek, 16. aprila 2019. Slavnostne seje
so se udeležili župan Toni Dragar,
podžupanja mag. Renata Kosec, častni občan Peter Primožič, svetnice
in svetniki Občinskega sveta Občine
Domžale ter ostali gostje.

ko sta ključni besedi pomlad in igra. V
času, ko sta glavna influencerja Jaro in
Vesna, nosilca staroslovanskih imen
za mladost, radost, moč in bujnost.
V času, ko je dan vse daljši in se vsak
poseben zdi res. In, če dan presejemo
skozi staro modrost: konec dober, vse
dobro, je treba vsak dan poskrbeti za
dober večer. In danes ne dvomimo, da
bo večer dober. Za nagrajence, za nastopajoče in za vse vas, ki ste si vzeli
čas za nas.«
Župan Toni Dragar je v uvodu
slavnostne seje pozdravil vse nagrajence in goste ter dejal, da se občina
Domžale ponaša s kar nekaj priznanji:
»Naša naloga pa je, da ta priznanja
nadgradimo z novimi, in verjamem, da
nam bo skupaj uspelo.« Še posebno se
je zahvalil nagrajencem Občine Domžale, saj je bil tudi delček njihovega
življenja in dela vtakno v ta priznanja.

»Danes praznujemo, zato se imejmo
lepo in iskreno zaploskajmo našim
nagrajencem, vsakemu posebej in na
koncu vsem skupaj. Lepo se imejte in
naj živi Prostor zadovoljnih ljudi ter vse
najboljše občanke in občani in občina
Domžale,« je še dejal župan v uvodu
slavnostne seje.
Prejemniki plaket in nagrad Občine Domžale

Foto kino video klub Mavrica Radomlje,
zlata plaketa

Rdeča nit kulturnega programa na
letošnji slavnostni seji je bila Dober
dan, življenje!, zasnovo in program
prireditve pa je pripravil Javni sklad
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Domžale, ki jo vodi Matej Primožič. V
programu, ki ga je povezoval Jure
Longyka, so nastopili: Sebastian
Bertoncelj in Maja Klinar Bertoncelj, Katrinas, Kvartet trobil Godbe
Domžale in Foto, kino in video klub
Mavrica Radomlje.
Pesem Toneta Pavčka Dober dan,
življenje!, ki jo je v uvodu prebral
Jure Longyka, voditelj prireditve, je
bil moto tokratne slavnostne seje ob
prazniku občine Domžale, ki je umeščen med svetovni dan poezije (21.
marca) in svetovnim dnevom knjige
(23. aprila): »Druženje, ki se vselej odvija v času brstenja in cvetenja. V času,

Foto kino video klub Mavrica Radomlje letos praznuje 50. obletnico
svojega delovanja. V društvu delujejo fotografska, filmska in video
sekcija. V času, ko je bila ljubiteljska
filmska dejavnost na višku, so posneli več kot 200 dokumentarnih in
igranih filmov – tudi v sodelovanju

z nekdanjo dramsko sekcijo. V zadnjem desetletju, ko je zelo uspešno
filmsko dejavnost izpodrinila video
tehnika, člani filmske sekcije urejajo
bogato filmsko nasledstvo in arhive,
prirejajo filmske večere, na katerih
prikazujejo svoje uspešne avtorske
filme, vsako leto pa posnamejo še
en do dva nova filma. Med številnimi
dosežki naj omenimo prve nagrade
na nekdanjih jugoslovanskih festivalih ljubiteljskega filma, priznanja in
posebne nagrade na mednarodnih in
republiških festivalih, plakete Narodne tehnike Jugoslavije, srebrno priznanje OF in številne druge nagrade.
Posebno pomembno je delovanje
mladih fotografov in ohranjanje
filmske kulturne dediščine v okviru
arhiva ljubljanske Kinoteke. Prav po
njihovi zaslugi imamo tako občina
Domžale kot njena širša okolica na

Marika Haler, srebrna plaketa

Jožefa Košak, srebrna plaketa

Damjan Tomažin, srebrna plaketa

Janez Medvešek, bronasta plaketa

Vida Perne, bronasta plaketa

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine,
nagrada Občine Domžale

Veronika Pogačar, nagrada Občine Domžale

Dr. Tomaž Lavrič, nagrada Občine Domžale

Citrarska skupina Notice, nagrada Občine
Domžale

Anka Cerar, nagrada Občine Domžale

Zlata plaketa Občine Domžale
– FOTO KINO VIDEO KLUB
MAVRICA RADOMLJE
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fotografijah, filmskih in video trakovih ohranjen pomemben del zgodovine ter kulturne dediščine.
Ob tem je treba posebej opozoriti
na dolgoletnega predsednika kluba Janeza Kosmača, ki je že od rane
mladosti ljubiteljski kulturni in društveni delavec, ustanovni član, ki je
živel, rasel ter dozorel skupaj z Mavrico ter je vsekakor najbolj zaslužen,
da je klub deloval vseh 50 let. Hkrati
je Janez Kosmač vizionar: njegovo
zgodnje razumevanje pomembnosti
fotografije in kratkega filma je skozi
dolgo dobo 50 let pripomoglo k ohra-

slamnikov na sejmih in prireditvah,
kjer z obiskovalci deli informacije o
slamnikarstvu, sodeluje pa tudi kot
demonstratorka v vodenem obisku
Slamnikarskega muzeja. Svoje znanje
in vedenje z veseljem in entuziazmom
prenaša na mlade raziskovalce in študente, sodeluje pri pedagoških, andragoških programih ter prireditvah.
Pomembno je njeno mentorsko delo
in vloga pri prenosu znanja ter veščine za izučitev novih šivilj slamnikov,
ki jim posreduje strokovno znanje, od
tehničnih podrobnosti do spretnostni
ročnih znanj. Z aktivno in dolgoletno

ment, ki ga odlikujejo globoka predanost, izjemna ustvarjalnost in iskrena
ljubezen do domačega kraja.

Bronasta plaketa Občine
Domžale – VIDA PERNE

Vida Perne je prostovoljka, ki precizno prepoznava potrebe in probleme
ljudi. Ves svoj prosti čas namenja
invalidom in je vedno pripravljena
pomagati. Svojo skrb in zavzetost že
štiri mandate kot predsednica Medobčinskega društva invalidov Domžale
uspešno uresničuje, saj se je z njenim
prihodom na funkcijo predsednice
izboljšal organizacijski in materialni
položaj društva, povečala se je skrb za
vse člane, kar so omogočili tudi novi
prostori. V letu 2013 ji je ob mednarodni podpori uspelo pridobiti donacijo
za nakup prilagojenega vozila za invalide. Z njim lažje uresničujejo programe društva in nove oblike pomoči.
Člani ji zaupajo, saj pri delu izraža
vrednote, kot so: skrb za sočloveka,
posluh za težave marginaliziranih
skupin, strokovnost, doslednost, poštenost, delavnost, komunikativnost,
iznajdljivost, vztrajnost ter dinamična
in stalna delovna pripravljenost

Nagrada Občine Domžale –
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
LJUBLJANSKE POKRAJINE

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno leta 1978
in ima 308 članov v 38 občinah osrednje Slovenije. V občini Domžale živi
19 članov paraplegikov in tetraplegikov. Že štiri desetletja društvo uspešno
uresničuje vse svoje naloge ter cilje za
pomoč in lažje življenje svojih članov.
Z Občino Domžale društvo sodeluje
vse obdobje, posebej se je delo uspešno okrepilo na športnem področju po
zaslugi Cvetke Štirn. Že več kot 20 let
njanju naše dediščine in krepitvi narodne zavesti.

Srebrna plaketa Občine
Domžale – MARIKA HALER

Marika Haler je poznana kot pevovodja Ženskega pevskega zbora Stane
Habe Društva upokojencev Domžale.
Vodi ga že več kot 18 let. Hkrati vodi
pevski skupini ljudskih pevcev, in sicer: moško v okviru Pevskega zbora
Janez Cerar, in žensko skupino v okviru Šole zdravja Domžale. Med nami
je že dobrih 47 let. Glasba in petje jo
spremljata vse življenje, v katerem
je zvesta slovenski ljudski pesmi in
zborovskemu petju. Že na Osnovni
šoli Domžale je vodila pevske zbore,
v pevcih krepila ljubezen do petja, po
upokojitvi se je vključila v tedanji Ženski pevski zbor DU Domžale ter po odhodu pevovodje Staneta Habeta v letu
2000 prevzela zbor. Ta je pod njenim
vodenjem bistveno izboljšal kvaliteto petja ter popestril in obogatil svoj
program. Pod vodstvom Marike Haler,
ki je pravzaprav zaljubljena v ljudsko
glasbo, dosegajo dekleta velike uspehe. Čeprav pojejo ljubiteljsko, je njihovo petje velikokrat profesionalno,
zanj pa so prejele številne pohvale in
priznanja. Marika Haler je na področju
kulture, zborovskega petja in ljudske
glasbe pravzaprav opravila življenjsko
delo, ki se kaže v dobrem delu pevskih
skupin, ki jih vodi, in številnih ljubiteljih petja, ki jim radi prisluhnejo.
V letu 2018 se je kot prostovoljka pridružila projektu Starejši za starejše pri
Društvu upokojencev Domžale.

Srebrna plaketa Občine
Domžale – JOŽEFA KOŠAK

Upokojena šivilja slamnikov v nekdanji domžalski tovarni Univerzale že
več kot dve desetletji aktivno sodeluje pri ohranjanju slamnikarske dediščine na Domžalskem ter bistveno
prispeva k prepoznavnosti, širšemu
poznavanju in prenosu na mlajše generacije. Je ena zadnjih slamnikaric,
ki še zna izdelati in sešiti slamnik,
gorenjski cekar in druge slamnikarske
izdelke. Slovensko in domžalsko slamnikarsko kulturno dediščino ohranja z neposrednim prikazovanjem
izdelave in šivanja tradicionalnih

vlogo pri revitalizaciji slamnikarstva
je pripomogla h krepitvi lokalne identitete, pridobitvi novih priložnosti za
tržno dejavnost in dopolnitvi turistične ponudbe občine Domžale.

Bronasta plaketa Občine
Domžale – DAMJAN TOMAŽIN

Damjan Tomažin je dirigent Godbe
Domžale od leta 2006. Vloga dirigenta in sama osebnost dokazujeta
veliko vlogo in zasluge za ugled ter
prepoznavnost Domžal v glasbenem
in širšem smislu. Je profesor pozavne in evfonija. Po študiju se je vključeval v različne glasbene zasedbe in
orkestre, med njimi tudi Simfonični
orkester Domžale - Kamnik. Ko je
Damjan Tomažin prevzel strokovno
vodstvo, je domžalska godba iz leta
v leto napredovala in osvojila vrsto
priznanj, med njimi tudi zlate plakete,
ki jo uvrščajo med najboljše pihalne
orkestre v Sloveniji. Izdala je tri samostojne zgoščenke ter na številnih prireditvah navduševala s svojo kvaliteto
in raznovrstnostjo. Sicer je Damjan
Tomažin širše vpet v družbeno življenje, pozitivno naravnana osebnost,
predvsem pa človek, ki obogati vsako
družbo in ki je med Domžalčani izredno priljubljen, predvsem zaradi svoje predanosti.

Bronasta plaketa Občine
Domžale – JANEZ MEDVEŠEK

Janez Medvešek je fotograf, slikar,
pesnik, pisatelj in član Planinskega
društva Domžale. Je ljudski ustvarjalec najžlahtnejše sorte, ki je v samozaložbi izdal pesniške zbirke in prozna
dela, med njimi Potepi po Sloveniji
– vodnik za starejše in gibalno ovirane, zvočno zgoščenko Pesmi in misli
ter več kot sto stenskih koledarjev. Je
odličen fotograf z nad 800.000 posnetki slovenske kulturne krajine.
Njegovo delo obsega 330 daljših fotografskih, zvočnih in domoznanskih
reportaž o Sloveniji, o pokrajini in ljudeh, začinjenih z lastno poezijo, vtisi
in prigodami. Najlepše posnetke z besedili združuje v zgodbe, jih opremlja
z glasbo ter jih objavlja na spletu in v
elektronskih medijih. Svoje ustvarjanje predstavlja na razstavah. Janezova geografija Domžal je izjemen doku-

društvo pripravlja tradicionalno srečanje kegljačev iz vse Slovenije za pokal
Občine Domžale ter skupno organiziranje dobrodelnih koncertov, na katerih so zbirali sredstva za nakup kombijev in izboljšanje pogojev svojega dela.

Nagrada Občine Domžale –
VERONIKA POGAČAR

Veronika Pogačar aktivno deluje v
več društvih v domžalski občini, med
njimi v Likovnem društvu Senožeti in
Turističnem društvu Radomlje – sekcija narodnih noš. Vsako leto poskrbi
vsaj za eno razstavo na temo oblačilne dediščine, se udeležuje dnevov
narodnih noš v Kamniku, je pa tudi
aktivna slikarka, ki razstavlja znotraj
Likovnega društva Senožeti, izdala pa
je tudi zbirko starih kuharskih receptov. Z aktivnim delovanjem v društvih
in Krajevni skupnosti Radomlje je
zgled vsem krajanom. S prizadevnim
delom dviga kulturni nivo in ohranja
identiteto lastnega naroda, kar je v
današnjih časih velikokrat prezrto.

Nagrada Občine Domžale –
dr. TOMAŽ LAVRIČ

Dr. Tomaž Lavrič je član Ribiške družine Bistrica Domžale od leta 1986.
Vseskozi s prostovoljnim delom, pripravljenostjo, zagnanostjo, sodobnimi pristopi in ustvarjalnostjo skrbi za
prepoznavnost ribiške družine, pomen
športnega ribolova in razvoj sladkovodne ribiške dejavnosti v širši skupnosti. Piše članke in prispevke s ciljem
ozaveščanja javnosti o varovanju voda,
vodnih virov in živih bitij. Sodeluje in
organizira čistilne akcije, izobraževanja in promocijske dejavnosti. Prizadevno opravlja naloge tajnika ribiške
družine, je aktiven ribiški inštruktor in
deluje tudi v Zvezi ribiških družin Ljubljana in Ribiški zvezi Slovenije.

Nagrada Občine Domžale –
CITRARSKA SKUPINA NOTICE
(Univerza za tretje življenjsko
obdobje Domžale)

Notice so skupina citrark, ki delujejo
skupaj od oktobra 2013 in so na pobudo Bože Bauer, njihove osrednje voditeljice, organizirane znotraj Univerze
za tretje življenjsko obdobje Domžale
- društva Lipa. Dekleta so se z igranjem na citre srečale ob vstopu v tretje življenjsko obdobje. Od začetka je
njihov mentor priznani Peter Napret.
Veliko nastopajo po vsej Sloveniji in
so postale prave ambasadorke tega
ljudskega glasbila, predvsem pa so
prispevale, da so Domžale v zadnjih
letih z njihovimi tradicionalnimi citrarskimi nastopi postale pravo slovensko citrarsko središče, predvsem
pa so po vsej Sloveniji postale znane
zdaj že po tradicionalni prireditvi S
citrami po Domžalah.

Nagrada Občine Domžale –
ANKA CERAR

Anka Cerar je dolgoletna prizadevna
prostovoljka, ki že desetletja opravlja pomembne naloge v Krajevni
skupnosti Simona Jenka Domžale,
pri tabornikih v Rodu skalnih taborov Domžale, Planinskem društvu
Domžale in TVD Partizan Domžale.
Je ustanovna članica Univerze za
tretje življenjsko obdobje – društva
Lipa Domžale in je v društvu dve desetletji s prostovoljnim delom predano in odgovorno opravljala zahtevno
delo na finančno-računovodskem
področju, znana pa je tudi kot prizadevna animatorka pri jogi, telovadbi,
kolesarjenju in pohodništvu., kjer ob
zadržanosti vodij opravlja tudi strokovno vodenje.
Čestitke vsem letošnjim občinskim
nagrajencem tudi z naše strani! ❒

Okolica Term Dobrna nudi obilo
priložnosti za aktiven oddih.
IZBERITE POT DO ODLIČNEGA POČUTJA.

Terme Dobrna, tradicija od leta 1403

ODDIH V SRCU NARAVE
POMLADNI ODDIH

PRVOMAJSKI PRAZNIKI

1 x polpenzion in kopanje, že od

1 x polpenzion in kopanje, že od

-

-

Od 05. 05. do 21. 06. 2019.

39,90 € oseba / noč (min. 2 noči)
-

neomejen vstop v bazene
20 % popust na storitve masažno lepotnega centra
kopalni plašč v sobi
živa plesna glasba (petek, sobota)
polni penzion za doplačilo le 9,90 €

Do 05. 05. 2019.

41,90 € oseba / noč (min. 2 noči)
-

neomejen vstop v bazene
do 2 otroka bivata brezplačno, v
sobi z dvema odraslima osebama
animacija za otroke in odrasle:
vodne igre, tematske delavnice,
pohodi v okolico, obisk čebelarja

REZERVACIJE:

080 22 10

info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si
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PO GLAVI JI ROJIJO VEDNO
NOVE IDEJE
DR. MARINA RUGELJ, RAVNATELJICA OSNOVNE ŠOLE ALOJZIJA ŠUŠTARJA V ZAVODU SV. STANISLAVA

Dr. Marina Rugelj že nekaj let kot ravnateljica vodi OŠ Alojzija Šuštarja, ki je bila leta 2008 ustanovljena
znotraj Zavoda sv. Stanislava.
matike in začela s pripravo doktorata.
Potem sem dobila štipendijo za štiri
mesece študija v Angliji. Pred odhodom sem v časopisu zasledila, da
bo v Zavodu sv. Stanislava leta 1993
ponovno začela delovati Škofijska
klasična gimnazija. Zavod je pred več
kot sto leti sezidal takratni ljubljanski
nadškof Jeglič in v njem ustanovil
prvo povsem slovensko gimnazijo.
Leta 1941 je bilo delovanje prekinjeno,
s slovensko osamosvojitvijo pa so
prostori v zavodu po zaslugi ljubljanskega nadškofa dr. Alojzij Šuštarja
spet začeli služiti prvotnemu namenu.
Novica o odprtju gimnazije je v meni
spet prebudila željo po pedagoškem
delu in po vrnitvi iz tujine sem začela
s poučevanjem matematike.

Cveta Zalokar
Foto: zasebni arhiv Marine Rugelj

V

zavodu je pred tem že delovala Škofijska klasična
gimnazija, na kateri je učila
matematiko. Vedno polna
novih zamisli in idej, predana svojemu poslanstvu in delu, za katerega
je leta 2013 prejela nagrado RS za
izjemne dosežke na področju šolstva.
Že od rane mladosti je delovala na
številnih področjih, še posebno v
domžalskem kulturnem življenju
– med drugim je bila tudi prva predsednica sveta zavoda Kulturni dom
Franca Bernika v letu 1998.
Povejte nam kaj več o svoji
mladosti?
Starša prihajata z Dolenjske, družina
se je v Domžale preselila malo pred
mojim rojstvom. Čeprav že skoraj pol
stoletja živim v Domžalah, bi težko rekla, da se imam za Domžalčanko. Počitnice in skoraj vse konce tednov sem
kot otrok preživljala pri starih starših
v Šentrupertu in še danes se rada vračam med zelene dolenjske griče.
V vrtec nisem hodila, pazila me
je sosedova gospa. Veliko časa smo
preživeli zunaj, v naravi. Okoli je
bilo veliko otrok za igro. Kuhali smo
čarobne napoje, pokopavali muhe v
vžigaličnih škatlah, pletli venčke iz
regratovih cvetov, zajčkom nosili korenčke in se igrali z lego kockami.
Šolanje sem začela na OŠ Venclja
Perka, pozneje sem obiskovala
Gimnazijo Poljane. Na vse učitelje
imam lepe spomine. Do njih sem
vedno imela spoštovanje – kot so me
naučili doma. Seveda so mi nekateri
učitelji dali bolj, drugi manj bogato
popotnico za življenje. Hvaležna
sem tistim, ki so bili zahtevni, strogi,
dosledni in pravični. V spričevalu
sem imela v glavnem petice. Najbolj
ponosna sem bila na odlične ocene,
za katere sem se morala potruditi. Le
pri telovadbi sem bila vedno preveč
nerodna in kljub trudu nisem nikoli
dobila najboljše ocene.
S čim ste se ukvarjali v času šolanja
in katere dejavnosti so vam bila
posebej ljube?
Mislim, da na osnovni šoli ni bilo dosti krožkov, ki jih nisem obiskovala. Najrajši sem imela biološki krožek,
kjer smo gledali skozi mikroskop, kar
je bilo takrat silno imenitno.
Rada sem tudi nastopala, na
šolskih proslavah, pozneje tudi na
občinskih. Zelo sem bila počaščena,
če so mi zaupali povezovanje kakšne
prireditve.
Hodila sem tudi v glasbeno šolo.
Rada bi se učila klavir, pa ga doma nismo imeli. V veliki želji, da bi ga imela, sem varčevala. A zaradi inflacije
mi nikoli ni uspelo privarčevati dovolj
in morala sem se zadovoljiti z učenjem
harmonike. Na koncu to sploh ni bilo
slabo, saj sem lahko pozneje igrala v
harmonikarskem orkestru. Pela sem
tudi v dekliškem pevskem zboru.
Sem pa v Domžalah pogrešala
gledališko skupino. Zato sem se kot
gimnazijka oglasila na moji bivši šoli
in izrazila željo, da bi vodila dramski
krožek. Ravnatelj je pozdravil idejo in
pripravili smo kar nekaj predstav. Z
igralci smo postali prijatelji. Ko so zaključili osnovno šolo, smo ustanovili

Kaj vas je pritegnilo pri
pedagoškem delu, kjer vztrajate že
več kot 25 let?
Če si v učiteljski poklic poklican,
težko najdeš zadovoljstvo kje drugje.
Vedno si med mladimi, ki so polni
energije, mladostne razposajenosti,
idej in tako tudi sam ostajaš mlad
po duši. Še posebno lepo je biti
razrednik, ko spremljaš mlade pri
njihovem celostnem razvoju, jim
pomagaš prebroditi kakšno težko
obdobje, z njimi klepetaš na športnih
dnevih, svetuješ pri raziskovalnih
nalogah, tolažiš ob stiskah … Prva
leta pa je bilo na gimnaziji še
posebno lepo, saj smo skupaj gradili
šolo. Imeli smo ravnatelja, ki je
prikimal skoraj vsaki naši ideji, in res
je čudovit občutek, ko nastaja nova
šola in si ti del te zgodbe.

Če si v učiteljski poklic
poklican, težko najdeš
zadovoljstvo kje
drugje. Vedno si med
mladimi, ki so polni
energije, mladostne
razposajenosti, idej in
tako tudi sam ostajaš
mlad po duši. Še posebno
lepo je biti razrednik,
ko spremljaš mlade pri
njihovem celostnem
razvoju, jim pomagaš
prebroditi kakšno težko
obdobje, z njimi klepetaš
na športnih dnevih,
svetuješ pri raziskovalnih
nalogah, tolažiš ob
stiskah …

gledališko skupino v okviru takratne
ZKO Domžale. Ime Češpljev drevored
je skupina dobila po istoimenskem
kabaretu, ki smo ga uprizorili kmalu
po ustanovitvi.
Lepe spomine imam tudi na vodenje planinskih izletov in organiziranje cicibanovih planinskih taborov.
Kot otrok nisem marala hribov. Potem
pa sem s prijateljico ‚zašla‘ na mladinski odsek domžalskega planinskega društva in kmalu sem se jim zdela
primerna, da postanem mladinska
vodnica. Naredila sem tečaj za vodnike in potem mesečno pripravljala
izlete za cicibane. Organizirala sem
tudi večdnevni cicibanski tabor na
Planini pod Golico. Ko so to izvedeli
na Planinski zvezi, so me povabili, da
organiziram podobne tabore na republiškem nivoju. In sem jih.
Po poklicu ste profesorica
matematike. Zakaj prav
matematika?
Po duši sem učiteljica. Lahko bi postala učiteljica česar koli. Pomembno mi je bilo le to, da bom učila v šoli.
Ker sem imela rada matematiko, ker
je že mama učila matematiko, ker je

prijateljica študirala matematiko, ker
sem imela dobro profesorico matematike v gimnaziji – sem po gimnaziji pristala na matematični fakulteti.
Nikoli mi ni bilo žal. Še vedno grem z
veseljem in žarom v razred.
Pa vendar niste bili vso svojo
poklicno pot v vlogi učiteljice. Na
Inštitutu Jožefa Stefana ste orali
ledino na področju računalništva.
Sodelovali ste tudi z domžalskimi
zavodi …
Ob koncu študija sem imela težave z
glasilkami in zdravniki so mi odsvetovali delo v šoli. Med počitnicami sem
delala na Inštitutu Jožef Stefan in so
me ‚zasnubili‘, naj ostanem pri njih.
Razvila sem tečaj za vodilne delavce,
kjer smo seznanjali direktorje, kako
si lahko pri delu pomagajo s PC računalniki, ki so takrat prihajali v podjetja. Pozneje sem se preizkusila še v
programiranju in razvila program za
izposojo v knjižnici. Zanj se je odločila tudi domžalska knjižnica. Za domžalski kulturni dom pa sem napisala
program za prodajo kart.
Ko sem bila na inštitutu, sem naredila tudi magisterij iz filozofije mate-

Zaznamujejo vas začetki in oranje
ledine. Po gimnaziji ste bili tudi
med ustanovitelji OŠ Alojzija
Šuštarja. So bili to posebni izzivi?
Petnajst let je minilo, gimnazija je bila
postavljena in potrebovala sem nove
izzive. Starši so nadškofu Uranu predlagali, da bi v zavodu ustanovili še
osnovno šolo. Želeli so, da bi jim šola
pomagala pri vzgoji, in sicer z vrednotami, ki so enake njihovim družinskim. V trenutku sem bila polna idej,
kako naj bi izgledala nova osnovna šola. V dobrem letu smo pripravili program, ki ga je potrdil strokovni svet RS. Bilo je vse pripravljeno, le
ime smo še izbirali. Tisto poletje je zaključil svojo življenjsko pot dr. Alojzij
Šuštar, ki je zadnja leta živel v našem
zavodu in bili smo enotni, da se šola
poimenuje po njem. Leta 2008 so že
prestopili šolski prag prvi prvošolci.
Kakšne so temeljne vrednote, ki jim
sledi OŠ, ki jo vodite?
Menim, da imajo vse šole isti cilj in
sicer vzgojiti in izobraziti otroke, da
postanejo dobro vzgojeni izobraženi
ljudje. Poti do tega cilja pa so lahko
različne. Mi v središče postavljamo
mladega človeka kot celostno osebnost v svoji telesni, čustveni, intelektualni, družbeni, moralni in tudi duhovni razsežnosti. Če želimo njegov
celostni razvoj, moramo poskrbeti za
razvoj vseh dimenzij. Oblikovali smo
vzgojna načela, ki usmerjajo naš način delovanja in pedagoško držo. V
skladu z njimi oblikujemo pouk in
druge dejavnosti ter naš odnos do
učencev, sodelavcev in staršev. Naj
jih naštejem: oblikovanje celostne
osebnosti, smiselnost in življenjskost
znanja, inovativnost in ustvarjalnost,
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svoboda in odgovornost, pravičnost
in poštenost, zaupanje in dialog, empatija in skrb za šibkejše, odprtost za
vse, graditev skupnosti, plemenitost
in odličnost.
Kot večna inovatorka in pravi
vulkan idej ste na podlagi teh
vzgojnih načel oblikovali zanimive,
za nekatere šole nenavadne
dejavnosti …
Za vzgojo se mi zdi izrednega pomena stik z naravo, ki ga imajo današnji mestni otroci vse manj. Zato smo
ob šoli postavili učilnico v naravi, kamor smo preselili del pouka. Zakaj bi
učenci deževnika gledali le na dvodimenzionalnih tablah, ekranih, učbenikih, če to lahko vidijo v naravi v
treh dimenzijah. Velikost kubičnega
metra si bolj zapomnijo, če ga sami
izdelajo iz palic in potem zlezejo
vanj. Tudi govorni nastop je prijetnejši na lesenem odru med smrekami. V
učilnici v naravi pa je posebej živahno popoldne v času podaljšanega bivanja, ko otroci v njej gradijo bivake, kurijo ogenj in v žerjavici pečejo
krompir, plezajo po drevesih, delajo
umetnine s predmeti iz narave ali berejo pod krošnjami dreves. V šoli imamo tudi ovce in kokoši. Zanje skrbijo
otroci skupaj z učitelji. Kako velike so
oči malčka, ko pobere jajčka iz pravega kokošjega gnezda. Junija lani nas
je razveselilo šest izvaljenih piščančkov, decembra pa se je skotilo jagnje.
Želimo, da otroci vzljubijo naravo, saj
bodo tako z njo bolj odgovorno ravnali in jo varovali.
Drugo področje, ki je izrednega
pomena za celostni razvoj, predvsem
za vzgojo srca, je umetnost. Na šoli
imamo zelo kvalitetne pevske zbore,
vsi otroci plešejo, več kot polovica jih
hodi v glasbeno šolo. Veliko možnosti
imajo za likovno in literarno izražanje. Med predmeti imamo tudi klasično kulturo z latinščino.
Tretje področje, ki ga spodbujamo, je praktično delo. Že na
razredni stopnji se v podaljšanem
bivanju učijo različnih veščin kot
npr. rokovanje s pipcem ali uporabo
orodja (grabijo listje, lopatajo šolske
vrtičke, kosijo in sušijo seno …). Še
več praktičnega dela imajo učenci
predmetne stopnje pri rednem pouku, pri urah praktikuma. Učijo se
pranja, likanja, šivanja, kuhanja in
pečenja, pa vrtanja z vrtalnim strojem, menjave žarnice, odmaševanja
odtokov, krpanja zračnice, obdelave
lesa … Otroke je treba pripraviti na
življenje. Pri pouku praktikuma
učenci ničesar ne pišejo, za oceno
niso vprašani teorije, ampak se
ocenjuje njihova prizadevnost pri
raznovrstnem delu.
Ponosno zatrdite, da na vaši šoli
ni pretežkih in preveč hranjenih
učencev. Veliko pozornost torej
posvečate tudi prehrani …
Prehrani in gibanju. Poskrbeti je treba tudi za telo. Kuharice skrbijo za
zdravo prehrano, pri kosilu pijemo
vodo. Pri pouku športa ponekod v šolah pišejo pravila v zvezke, namesto
da bi telovadili, pripravljajo se na nacionalno preverjanje znanja. Pri nas
to ne pride v poštev. Pri urah športa se ‚športa‘. Pa tudi med urami v razredu imamo minute, namenjene gibanju. Rekreativne odmore sredi dopoldneva preživljamo zunaj, na dvorišču oziroma na šolskem igrišču. Imamo enkratne pogoje. Poleg velike telovadnice je okoli zavoda ogromno
površin, namenjenih športu.
Šola je katoliška. Koliko vsebine
in učnega procesa je povezanega z
vero in versko prakso?
Vsak ponedeljek imamo jutranji zbor
v avli in šolski kaplan nam podeli blagoslov. Vsak dan pouk začnemo
in končamo s kratko duhovno mislijo. Le-ta nas umiri in uvede v delo. V
šoli skozi leto sledimo cerkvenemu
letu. Pred božičem nimamo veselega
decembra, imamo adventni čas, čas
pričakovanja. V adventnih koledarjih niso čokolade in bonboni, ampak

imena družin iz razreda. Za družino,
ki je na določen dan na vrsti, skupaj
nekaj zmolimo. V šoli delamo adventne venčke. Tudi postni čas je drugačen. Pred cvetno nedeljo delamo butarice, pogovarjamo se o veliki noči.
Versko življenje je torej prepleteno z
vsakodnevnim delom.
Vsak razred ima v predmetniku
eno uro predmeta vera in kultura. To
ni verouk, ta poteka po župnijah in
je priprava na zakramente. Pri naših
urah se pogovarjamo o različnih
življenjskih vprašanjih, spoznavamo
druga verstva in se učimo biti do vseh
odprti in strpni.
Učenci gredo skupaj s svojim
razredom, s šolskim kaplanom in razrednikom enkrat v letu za en konec
tedna v naravo, kjer si vzamejo čas
za pogovor, za iskanje odgovorov na
najrazličnejša vprašanja, ki se postavljajo mlademu človeku.
Ali se na vašo šolo lahko vpisujejo le
verni učenci?
Staršem ob vpisu ne postavljamo
vprašanj, ali je otrok krščen, ali sta
starša cerkveno poročena, ali družina
hodi k maši. To nas ne zanima. Morajo pa starši podpisati izjavo, da soglašajo z usmeritvijo šole in da bodo
spoštovali vse naše dejavnosti, tudi
tiste z duhovnega področja. Otroci pa s tem nimajo težav. Enakovredno sodelujejo tudi pri duhovnih vsebinah in nekaj tega ponesejo v svoje družine.
Kakšna je današnja mladina in
v čem se razlikujejo mlade
generacije od prejšnjih?
Mladi so vedno odraz družbe. Morda bi bilo bolje postaviti vprašanje, v čem se današnji starši razlikujejo od naših staršev. Veliko je razbitih družin, otroci potem težko poženejo korenine. Doživljajo notranje stiske, ki jih ovirajo pri vsakodnevnem
delu. Mnogi starši so tudi pretirano
zaščitniški. V veliki ljubezni do svojih otrok bi radi vse naredili namesto
njih, vtikajo se celo v medvrstniške
odnose. Zavarovali bi jih radi pred
vsako frustracijo. Žal ne vedo, da jim
s tem delajo medvedjo uslugo. Ker
jim ne pustijo, da bi majhne probleme otroci reševali sami, se bodo lahko pozneje zlomili, ko se bodo srečali
z večjimi problemi.

Starši se vse bolj in bolj, najbrž
tudi pretirano, vtikajo v šolske
procese. Kakšna je prava
mera?
Šola bi morala biti otrokova skrb
in odgovornost. Na šoli se trudimo,
da ne dajemo domačih nalog, ki jih
otrok ne bi zmogel sam narediti in bi
potreboval pomoč staršev. Tudi pri reševanju konfliktov v razredu ne potrebujemo staršev. V šoli smo učitelji, ki posežemo, kadar presodimo, da
je to potrebno. Najbolj pa me jezi, kadar se starši pritožujejo, da je bil test
pretežek, da otrok ni bil pravilno ocenjen (čeprav jih sploh ni bilo zraven
pri ocenjevanju), da je učitelj nestrokoven, da je snov prezahtevna … V
šoli smo strokovnjaki, ki smo usposobljeni za svoje delo in se trudimo, da
svoje delo opravljamo strokovno in
profesionalno. Ne rečem, da kdaj ne
naredimo napake, takrat se znamo
opravičiti.
Prihodnje šolsko leto se vračate v
razred, k poučevanju, ki ga, sicer
vsaj v manjši meri, niste nikoli
opustili …
Ko sem pred dobrimi desetimi leti
sprejela ravnateljevanje, sem se z
vodstvom zavoda dogovorila, da z veseljem ugriznem v to sladko jabolko,
postavim šolo, utrdim vizijo šole, nakažem smer, počakam, da se šola napolni, potem pa se vrnem v gimnazijo.
Zelo rada sem namreč v razredu. Vsa
leta, ko sem bila ravnateljica, sem za
svojo dušo učila tudi en gimnazijski
razred. Zdaj je čas, da na osnovni šoli
zapiha nov veter, jaz pa se v celoti
predam spet pedagoškemu delu, poučevanju matematike na Škofijski klasični gimnaziji.
Ostane kaj prostega časa? Čemu
ga namenjate?
Ko pridem iz šole, grem zelo rada s
svojo črno labradorko Brino na dolg
sprehod med polja in travnike. Ob
koncu tedna pa grem pozimi s prijatelji na turno smuko, kjer vriskamo in
orjemo po pršiču, poleti pa splezam
kakšno ferato, gorsko kolesarim in
obdelujem kos zemlje, ki sem jo podedovala na Dolenjskem. V naravi se
odpočijem in napolnim svoje baterije za delo in nove izzive. V deževnih
dneh pa najdem čas za kakšno dobro
knjigo, film ali peko slaščic. ❒
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DOLGOTRAJNA OSKRBA – KJE SMO
V DOMŽALAH DANES IN KJE ŽELIMO
BITI JUTRI
Dejstvo je, da demografske razmere v Sloveniji kažejo na to, da smo hitro starajoča družba, s tem pa naraščajo tudi
javnofinančni stroški, povezani s staranjem.
nacionalne trende na področju dolgotrajne oskrbe ter profilirali občino
Domžale tako v širšem družbenem
kontekstu kot tudi z vidika storitev in
služb dolgotrajne oskrbe. V drugem,
interaktivnem delu posvetovanja, pa
so udeleženci razpravljali o obsegu in
dostopnosti storitev v občini ter oblikovali predloge za boljše rešitve dolgotrajne oskrbe v Domžalah. »Udeleženci
posveta so delali v skupinah in moram
povedati, da so zagrizli v naše teme in
se sistematično lotili dela. Ob tem pa so
slišali še marsikaj novega,« pravi mag.
Barbara Kobal Tomc. Skratka, na posvetu, ki je bil presenetljivo dobro obiskan, so zbrani skupaj prepoznali, da
se o tej temi lahko pogovarjajo, da bi
izluščili sive lise in delali naprej.
Mag. Barbara Kobal Tomc pravi, da
so na njihovem inštitut ta projekt vzeli kot poseben izziv, saj za njih predstavlja drugačno delo. Kot inštitut v
osnovi delujejo na državni ravni, so si
pa želeli tudi v lokalno okolje. »Z velikim veseljem smo pristopili k projektu,
za katerega smo k sodelovanju povabili tudi študente Fakultete za socialno
delo Univerze v Ljubljani, ki v okviru
projekta preizkušajo metode iz prakse,
zato so prisotni tudi na raznih dogodkih, kot je bil omenjen posvet. Pripravili
bodo tudi krajši promocijski film, kako
se dela takšne stvari in kako je vse skupaj organizirano v občini Domžale,« o
izzivu pove mag. Barbara Kobal Tomc.

Miha Ulčar
Foto: Iztok Dimc in rawpixel.com /
Pexels

P

o poročilu Urada RS za mak
roekonomske analize in razvoj (UMAR) se zaradi manjšega števila rojstev kot v preteklosti in podaljševanju trajanja živ
ljenja soočamo s procesom staranja
prebivalstva, ki bo po demografskih
projekcijah v Sloveniji bolj intenziven
kot v povprečju EU. Slovenija znatno
izstopa pri naraščanju deleža prebivalstva, starejšega od 65 let, kar pomembno vpliva na povečanje izdatkov
za pokojnine, zdravstvo, dolgotrajno
oskrbo in za druge, s staranjem povezane izdatke. Staranje prebivalstva bo
zahtevalo tudi spremembe na področju socialnega varstva, zaposlovanja
in odzive politik na številnih drugih
področjih kot je npr. prilagoditev okolja in storitev starejšim.

Analiza potreb starejših
občanov po storitvah
dolgotrajne oskrbe v občini
Domžale

Lani smo v Slamniku pisali o oskrbi in
oblikah pomoči, ki je na voljo starejšim
v občini Domžale, obenem pa smo takrat dobili tudi približno sliko potreb,
čemur bi bilo smiselno v prihodnosti
nameniti pozornost, predvsem v smeri,
da starostnikom v prihodnosti zagotovimo dolgotrajno oskrbo na ustreznem
nivoju. Da je omenjena problematika
pomembno področje, ki ga bo treba
urediti tudi na lokalnem nivoju, se zavedajo tudi na Občini Domžale, saj so
se v letošnjem letu lotili posebnega
projekta s tega področja. Po besedah
podžupanje mag. Renate Kosec je
trenutno v pripravi Analiza potreb starejših občanov po storitvah dolgotrajne
oskrbe v občini Domžale, ki jo Občina
Domžale pripravlja skupaj z Inštitutom
Republike Slovenije za socialno varstvo
in Domom upokojencev Domžale. Analiza bo podlaga za pripravo strategije
za starejše s konkretnimi ukrepi, kaj bo
morala Občina Domžale v prihodnjih
letih narediti na tem področju.

Kako organizirati učinkovit in
vzdržen sistem, ki bo odgovoril
na potrebe ljudi

Dolgotrajna oskrba je eno izmed zelo
aktualnih področij zanimanja javnih

Kje smo danes in kje želimo
biti jutri

Od leve proti desni: mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo, mag. Renata Kosec, podžupanja Občine
Domžale in mag. Nataša Zalokar, direktorica Doma upokojencev Domžale.

politik, predvsem socialne in zdravstvene. Gre namreč za hitro naraščajoče in spreminjajoče se področje,
ki potrebuje reaktivne, proaktivne in
učinkovite odzive na spremembe in
potrebe, in je s tem predmet mnogih

ZAPOSLIMO AVTOMEHANIKA
Ker v našem podjetju verjamemo, da so ključ vsakega uspešnega
podjetja zaposleni, se s skupnimi močmi trudimo, da bi se vsak v
našem kolektivu počutil dobro. Spodbujamo možnost izobraževanja in nagrajevanja dobro opravljenega dela.
V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca za delovno mesto:

avtomehanik/diagnostik vozil Opel (m/ž).

Vsi zainteresirani pokličite na
tel.: 031/483 256 ali pišite na
e-mail: info@avtokosec.si

reform, ki jih izvajajo različne države. Mnoge evropske države so že pred
leti pristopile k sistemskemu urejanju dolgotrajne oskrbe (npr. sprejetje
posebnega zakona za to področje),
danes pa se praktično vse države soočajo s pomembnim vprašanjem, kako
organizirati učinkovit in vzdržen sistem, ki bo odgovoril na potrebe ljudi.
Pri dolgotrajni oskrbi gre za oskrbo
ljudi, ki potrebujejo organizirano in
kontinuirano pomoč in podporo pri
dnevnih opravilih in obenem za sistem, ki zagotavlja ljudem dostojno
življenje in omogoča izbiro, kje in na
kakšen način bodo podporo prejeli.

Želijo pripraviti predloge
za spodbujanje skupnostne
dolgotrajne oskrbe v občini
Domžale

Na Inštitutu RS za socialno varstvo v
letu 2019 izvajajo projekt Analiza potreb starejših občanov po storitvah
dolgotrajne oskrbe v občini Domžale.
Naročnik projekta je Občina Domžale,
cilj projekta pa je pripraviti predloge
za spodbujanje skupnostne dolgotraj-

ne oskrbe v občini Domžale. Tako so
22. marca 2019 v sodelovanju z Občino
Domžale in Domom upokojencev Domžale organizirali začetno posvetovanje,
kjer so s poznavalci področja intenzivno razpravljali o trenutnem stanju na
področju dolgotrajne oskrbe v občini.
Po besedah direktorice Inštituta za
socialno varstvo mag. Barbare Kobal Tomc je bil to eden izmed ključnih
momentov ocenjevanja potreb v dolgotrajni oskrbi in je temelj nadaljnjih aktivnosti ocenjevanja ter predstavlja bogat vir lokalnih informacij in usmeritev.

Odziv na začetni posvet je
bil zelo dober, kar kaže, da
želimo na tem področju nekaj
narediti

»Odziv na posvet je bil presenetljivo
izredno dober. To kaže, da se Domžalčani zavedate, da je to zelo pomembna
tema, da želite prepoznati dobre prakse in seveda na tem področju želite
nekaj narediti,« o odzivu na posvet
pove mag. Barbara Kobal Tomc. Na
posvetu so sodelavci projekta najprej
predstavili splošne mednarodne in

Mag. Renata Kosec pravi, da je cilj priprave Analize potreb starejših občanov po storitvah dolgotrajne oskrbe v
občini Domžale izluščiti področja, kjer
obstajajo potrebe, kar se tiče starejših
ter kaj bi bilo potrebno v našem okolju podpreti: »Cilj našega skupnega
dela je, da pogledamo, kje smo dobri,
kje še kaj manjka in na podlagi obstoječih informacij ter podatkov pogledati,
kako občina Domžale kotira med vsemi
slovenskimi občinami. Na podlagi tega
bomo videli, kaj je treba še postoriti,
da bi bilo življenje starostnikov v naši
občini še prijetnejše in da bi se njihove potrebe zadovoljevale čim bližje. Se
pravi doma ali v bližnji okolici.«

Pomembno je, da dolgotrajno
oskrbo v občini Domžale
prepoznamo kot pomemben
element

Že pred posvetom so na Inštitutu za
socialno varstvo pripravili delno Analizo potreb po skupnostnih oblikah
dolgotrajne oskrbe v občini Domžale.
Rezultati so mag. Barbaro Kobal Tomc
izredno razveselili. Demografska slika
Domžal kaže, da je relativno mlada
občina, zaradi tega še ni takšnega pritiska starejše populacije. Pomembno
pa je, da dolgotrajno oskrbo v občini
Domžale prepoznavamo kot pomemben element. »Tej temi smo pripravljeni posvetiti veliko pozornosti, na Občini
Domžale pa smo ga prepoznali kot potencial,« pojasni mag. Renata Kosec.
V pričujočem poročilu – delni analizi, Črnak Meglič in drugi (2019) so
občino Domžale najprej predstavili v
širšem družbenem kontekstu, v nadaljevanju pa še skozi prizmo zemljevida
storitev in služb na področju dolgotrajne oskrbe. V širšem družbenem konte-
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Dolgotrajna oskrba na domu

Črnak Meglič in drugi (2019) po Nagode in drugi (2014) navajajo, da se v
dolgotrajno oskrbo na domu umestijo:
pomoč na domu, patronažno varstvo,
patronažno varstvo v oskrbovanih stanovanjih, družinske pomočnike (po
Zakonu o socialnem varstvu), osebno
asistenco, socialni servis, stanovanjske skupine na področju duševnega
zdravja, dodatek za tujo nego in pomoč
(po ZDVDTP), dodatek za pomoč in postrežbo (po ZSV), dodatek za pomoč
in postrežbo (po ZVojil), dodatek za
pomoč in postrežbo (po ZVV), dodatek
za nego otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo (po ZSDP), delno plačilo za izgubljeni dohodek (po ZSDP).

Ključni deležniki na področju
dolgotrajne oskrbe v občini
Domžale

V delni analizi so predstavili ključne
deležnike na področju dolgotrajne
oskrbe v občini Domžale. Ključne
deležnike predstavljajo odločevalci
(predstavniki občine in krajevnih skupnosti), izvajalci storitev in programov
(npr. dom za starejše, lekarne, patronažne službe), predstavniki interesnih, izobraževalnih in raziskovalnih
organizacij (npr. društvo upokojencev,
ljudska univerza) ter vsi drugi, ki jih
področje potencialno zanima in ga
imajo moč spreminjati. V občini Domžale so ključni izvajalci dolgotrajne
oskrbe Comett oskrba, d. o. o. (za
storitev pomoč na domu v okviru mreže javne službe), Dom starejših občanov Domžale (za storitev institucionalnega varstva starejših in dnevnega
varstva), Zdravstveni dom Domžale
(v okviru patronažnega varstva), VDC
Ince Mengeš (institucionalno varstvo
odraslih) in MGC Bistrica (za storitev
institucionalnega varstva starejših,
pomoči na domu izven mreže javne
službe, oskrbovanih stanovanj).
V (ne nujno dolgotrajno) oskrbo
se vključujejo tudi številne nevladne
organizacije – identificirali so številna društva, namenjena pomoči
ljudem, npr. društva upokojencev,
društva za promocijo zdravega življenja, za kakovostnejše življenje invali-

dov, za otroke ter mlade in odrasle z
motnjo avtističnega spektra idr., Zveza
društev upokojencev, ki izvaja projekt
Starejši za starejše – Starejši za višjo
kakovost življenja doma. Z identificiranimi izvajalci bodo tekom projekta
aktivno komunicirali, jih vključevali
ter skupaj z njimi pripravljali predloge
za nadaljnje delo in boljšo organizacijo in zagotavljanje dolgotrajne oskrbe.

Vmesni rezultati dajejo okvirno
sliko stanja na področju
dolgotrajne oskrbe v občini
Domžale

Ugotavljajo, da je institucionalno varstvo v občini oziroma upravni enoti dostopno v relativno veliki meri; visoko se
uvršča predvsem glede na zmogljivosti
institucionalnega varstva, malenkost

drugačna kot danes, zato želijo to problematiko reševati že v naprej. »Se pravi, da bomo v lokalni skupnosti pripravljeni na čas, ko se bodo te potrebe starejših zaradi demografskih spremembe
povečale,« pojasni mag. Renata Kosec.
K projektu je pristopil tudi Dom
upokojencev Domžale, ki jim praktičnih izkušenj s tega področja ne manjka, obenem pa imajo zaradi same
oblike dela dober vpogled v samo problematiko, s katero se srečujejo starostniki, pa tudi sami kot izvajalci teh
storitev. Mag. Nataša Zalokar, direktorica Doma upokojencev Domžale,
pravi, da so potrebe, s katerimi se srečujejo tako starostniki kot tudi sami, v
preteklosti že večkrat izpostavili, pri
tem so s strani Občine Domžale dobili zagotovilo, da bo lokalna skupnost

Sledi anketa med potencialnimi uporabniki, ki uporabljajo določene storitve in programe, in sicer kako so zadovoljni in kaj pogrešajo. Predvsem pa
želijo povprašati potencialne uporabnike, kakšne so njihove potrebe. Anketni vprašalnik bo priložen v eni izmed
prihodnjih številk Slamnika, saj želijo
zajeti čim širši krog občank in občanov.

Trend v razvitih državah je, da
se starostnika čim dlje zadrži
doma

Trend v razvitih državah je, da se
starostnika čim dlje zadrži doma. Se
pravi, da je starostnik doma, kjer ima
oskrbo ali pa gre čez dan v dnevni center. To pomeni, da ima možnost izbire.
Nagode in drugi (2014) po Genet idr.
(2012a) navajajo, da v Evropi obstajajo

binacije virov financiranja oskrbe na
domu, bistvena razlika obstaja tudi
med socialno in zdravstveno oskrbo
na domu. Običajno je zdravstvena
oskrba financirana iz zavarovanja, socialna pa iz davkov, obstajajo pa tudi
države, kjer velja ravno nasprotno.
Med državami obstajajo razlike tudi
pri določanju cene, tako ekonomske
kot tudi tiste, ki jo plača uporabnik.
V pregledu izvajanja socialne oskrbe
na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov, Nagode in drugi (2014), so
izpostavili primer Nemčije, kjer so se na
podlagi temeljite analize npr. odločili,
da bodo razvili svojstveno orodje, ki bo
prilagojeno njihovemu sistemu (dolgotrajne oskrbe) in ne bo zgolj preneseno
iz nekega drugega okolja. Pred Nemci

Pokazala se je potreba po dnevnem centru za starostnike
Vse tri sogovornice, ki so aktivno vključene v projekt, nam pojasnijo, da ne
želijo reševati samo institucionalnega varstva, ampak se bodo lotili še enega pomembnega področja, ki mu pravimo mreženje. Gre za obliko, s katero
starostniki preženejo osamljenost. Starostnike vpnemo v lokalno skupnost, v
medgeneracijsko sodelovanje. Vse to pa bi se po besedah sogovornic lahko zapeljalo prek dnevnega centra. Ljudje se za vstop v dom odločajo pozneje, zato
je pomembno socialno mreženje.
Po besedah mag. Renate Kosec naj bi že tekom priprave strategije z Domom
upokojencev Domžale začeli delati na odprtju dnevnega centra, čemur bodo
namenili določen objekt. Za to bo treba pripraviti koncept, vzporedno z analizo pa začeti izvajati ukrepe. Potreba po dnevnem centru se je pokazala že v
vmesni analizi. Pripravljenost domžalskega doma upokojencev kaže na to, da
bo lahko imel pomembno vlogo pri dnevnem centru, saj ima ustrezen kader,
pa tudi izkušnje s tega področja.
Od leve proti desni: mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta RS za
socialno varstvo, mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale in mag. Nataša Zalokar, direktorica Doma upokojencev Domžale.
nižje pa glede na ceno in ponudbo aktivno pristopila k reševanju te prostoritev. Pri tem indeks ne upošteva blematike. »Med drugim je naša želja
podatkov Medgeneracijskega centra v prihodnosti tudi ta, da nadgradimo
Bistrica. V občini so na voljo tudi oskr- dom upokojencev, saj so potrebe po tej
bovana stanovanja. V nasprotju s tem obliki varstva zaenkrat velike, po drugi
pa je skupnostna oskrba slabše razvita; strani pa tudi s strani občanov dobivapo podatkih NIJZ je treba patronažno mo povratne informacije, da si želijo v
varstvo kadrovsko okrepiti, storitev dom starostnikov, ki je v bližini njihovepomoč na domu pa je med najdražji- ga doma,« pravi mag. Nataša Zalokar.
Po besedah mag. Barbare Kobal
mi v Sloveniji ter iz leta v leto zaradi
dvigovanja cen za uporabnike postaja Tomc smo v minulih letih v Sloveniji
vse bolj nezanimiva. V občini tudi ni na ‘zanemarjali’ domove upokojencev:
voljo socialnega servisa, ki bi storitev »Če danes vprašate 70-letnike, se jih
dopolnjeval ali celo nadomeščal. Meto- zelo veliko nekoč vidi v domu staroda razvrščanja v skupine je pri pomoči stnikov. Se pravi, da to institucijo prena domu Domžale umestila v ‘zadr- poznajo kot tisto, kjer jim bo na voljo
žane’ občine, za katere ocenjujejo, da oskrba. Če pa o tem povprašate 40-lemorajo okrepiti zavedanje o pomenu tnike, pa je to že druga zgodba, saj
zagotavljanja skupnostnih oblik oskr- poleg institucionalnega varstva prepobe v okviru dolgotrajne oskrbe ter ak- znajo tudi druge oblike oskrbe. Zato je
tivno pristopiti k izdelavi vizije razvoja treba načrtovati korak naprej, da nas v
socialne oskrbe na domu, k čemur je prihodnosti stvari ne presenetijo.«
občina Domžale že pristopila. Kot pozitivno v vmesnem poročilu navajajo, Med potencialnimi uporabniki
da se pomoč na domu izvaja vse dni v bodo izvedli anketo
tednu, predvsem pa, da je s sklepom Po delni analizi, iz katere so dobili koriobčine omogočena v obsegu več kot 26 stne razpoložljive statistične podatke iz
ur tedensko. Ob višjem sofinanciranju različnih virov in predstavlja sliko obstoritve in z doslednim upoštevanjem čine ter posveta, iz katerih so izluščili
tega ukrepa bi občina lahko naredila pomembne teme, so dobili podstat, da
pomembne korake v procesu deinsti- zdaj lahko kopljejo še bolj v globino.
tucionalizacije oziroma bivanje v skupnosti in tako naredila realno alternativo institucionalnemu varstvu.

različne prakse pri zagotavljanju in or- so tudi že v Avstraliji, na Japonskem in
ganiziranju socialne oskrbe na domu: v Veliki Britaniji predlagali razvoj nocentraliziran tip, kjer prevladuje vloga vega orodja za ocenjevanje potreb, ki
države, prosti tip, za katero je značil- vključuje nekatere elemente že obstona šibka vloga države, ki običajno niti ječih orodij in je oblikovano modularno
nima izdelane strategije in vizijo ra- (po Bundesministerium für Gesundheit
zvoja oskrbe na domu na nacionalni 2009; Bücher idr. 2011). Podobno avtorji
ravni, in decentraliziran tip, kjer pre- v zgoraj omenjenem pregledu predlagavladuje decentralizirano odločanje in jo tudi na primeru socialne oskrbe na
organizacija na ravni regije in občin, domu v Sloveniji, kjer gre njihov predržava določa strategijo in vizijo ra- dlog v smeri, da se obstoječi instrument
zvoja oskrbe na domu na nacionalni in metodo dopolni in nadgradi. ❒
ravni. V slednji tip se uvršča največ
držav, med njimi tudi Slovenija.
Literatura:
Glede financiranja oskrbe na domu –– Črnak Meglič, Andreja, Ficko Kataimajo države razvite različne meharina, Lebar Lea, Rafaelič, Andreja.
2019. Analiza potreb po skupnonizme in načine, ko govorimo o virih
financiranja pa lahko identificiramo
stnih oblikah dolgotrajne oskrbe v
sledeče, in sicer: plačila uporabnikov
občini Domžale – vmesno poročilo.
iz žepa (večinoma za storitve socialLjubljana Inštitut RS za socialno
varstvo.
ne oskrbe na domu, ponekod tudi za
storitve zdravstvene oskrbe), davki iz –– Nagode, Mateja, Lebar, Lea, Kovač
Nadja. 2014. Pregled izvajanja socidržavne, regionalne in občinske ravni
(denar običajno ni zbran namensko),
alne oskrbe na domu po evropskih
zavarovanje, ki je lahko obvezno ali
državah s poudarkom na ocenjevaprostovoljno (npr. zdravstveno, sonju potreb uporabnikov - končno
poročilo . Ljubljana: Inštitut RS za
cialno ali za dolgotrajno oskrbo), in
socialno varstvo.
donacije ali drugi prispevki (npr. tudi
evropska sredstva), ki so predvsem –– UMAR, Demografske spremembe.
Dostopno preko: www.umar.gov.si/
značilnost nevladnih organizacij. V
teme/demografske-spremembe/
državah se pojavljajo različne kom-

Treba je načrtovati korak
naprej, da nas v prihodnosti
stvari ne presenetijo

»Ugotovitve prvega vmesnega poročila
so bile podlaga za razpravo na začetnem posvetovanju v Domžalah. Skupaj
s predlogi in vodili iz razprave z lokalnimi strokovnjaki na tem posvetovanju pa
predstavljajo izčrpno podlago za nadaljnje poglobljeno raziskovanje potreb po
dolgotrajni oskrbi v občini Domžale,«
obrazloži mag. Barbara Kobal Tomc. V
tem poročilu so občino Domžale predvsem umeščali v nacionalni in regijski
kontekst, v nadaljevanju raziskovanja
pa se bodo osredotočili predvsem na
zaznavanje lokalnih potreb in se s tem
iz nacionalne in regijske premaknili na
izrazito lokalno raven: »In slednje je za
načrtovanje boljših rešitev na področju
dolgotrajne oskrbe bistvenega pomena.«
Iz delne analize in kazalnikov je
razvidno, da občina Domžale zaenkrat
še nima velikih težav na področju dolgotrajne oskrbe, vendar pa bo demografska slika v prihodnosti nekoliko

vrhunska okna, vrata, senčila
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kstu, ki so ga opredelili z zemljepisnimi in okoljskimi značilnostmi, strukturo in značilnostmi prebivalstva, značilnostmi državne in lokalne ekonomije
ter medgeneracijskim sodelovanjem,
kulturo in rekreacijo, so kazalniki pokazali, da občina Domžale spada med
večje in gosteje poseljene slovenske
občine ter glede na starostno strukturo prebivalstva med ‘mlajše’. Je druga
najrazvitejša slovenska občina. Kljub
temu povprečna mesečna bruto plača
zaostaja tako za povprečno slovensko
kot regijsko. Delež brezposelnih se v
zadnjih letih znižuje in je v letu 2018
manjši kot v Sloveniji. Izobrazbena
struktura je nekoliko višja od slovenskega povprečja, poleg tega je v Domžalah še izraziteje (kot to velja za Slovenijo) več žensk z višješolsko izobrazbo
ali več kot moških. Splošna slika zdravstvenega stanja je za občino Domžale
dokaj ugodna. Negativno izstopa edino po številu prebivalcev, ki jim v letu
odkrijejo različne vrste raka, predvsem
rak debelega črevesja. Stopnja umrljivosti je nižja od povprečja v državi.
Povprečne pokojnine v Domžalah nekoliko presegajo povprečne pokojnine
v državi in nekoliko zaostajajo za povprečjem v osrednjeslovenski regiji.
V poglavju Struktura storitev dolgotrajne oskrbe v Domžalah in njena
razvitost so predstavili ključne izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe v občini
Domžale (in mestoma v Upravni enoti
Domžale) ter nekaj statistik, s katerimi razvitost dolgotrajne oskrbe tudi
opisujejo. S podatki so bili sicer mestoma omejeni, saj so pri predstavitvi
rezultatov sledili metodologiji SHA in
delovnemu zvezku dolgotrajne oskrbe, ki so ga v letu 2014 pripravili Nagode in drugi. Ob pridobitvi novejših
podatkov bodo ponovno preračunali
indekse dolgotrajne oskrbe, ki bodo
dve leti od prvotnega izračuna morda
pokazali drugačno sliko.
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Arboretum Volčji Potok vabi

Peljimo jih na morje

Novinarska konferenca, ki jo je vodstvo
Arboretuma Volčji Potok s sodelavci pripravilo konec marca, je prinesla vrsto
informacij o novostih v najbolj znanem
slovenskem arboretumu, postregla pa je
tudi z ugotovitvijo, da številne rezultate
prinaša uspešno sodelovanje Arboretuma s podporniki, kot so Zavarovalnica
AS, Muzej iluzij in vrsta javnih zavodov,
kot so Narodna galerija, Narodni muzej,
Škocjanske jame, Umetnostna galerija

evropskimi listavci tisti, ki lahko doseže najvišjo starost in zgradi najbolj mogočno krošnjo, ne mara pa biti sam in
je v tem najbrž zelo podoben ljudem,
ki bodo ob sedenju na klopci in gledanju hrastovega gaja lahko vedno znova obujali in krepili svojo ljubezen. Ob
tej priložnosti sta Aleš Ocepek, direktor
Arboretum Volčji Potok, in predsednik
uprave Zavarovalnice AS Gabriel Škof
posadila enega izmed hrastov.

Območno združenje Rdečega križa
Domžale je s svojimi krajevnimi organizacijami in ekipama prve pomoči
še posebno aktivno v spomladanskih
mesecih, ko se tudi v okviru RK Slovenije izvajajo različni dobrodelni
projekti. Radi bi vas opozorili na
projekt Peljimo jih na morje, s katerim omogočajo brezplačne počitnice
otrokom iz socialno ogroženih družin, hkrati pa v okviru projekta po-

ko med njimi ne bo videlo morja, zato
vas ponovno vabijo, da po svojih močeh namenite prispevek za teden dni
brezplačnih počitnic. Z vašo pomočjo
bi jih radi čim več odpeljali na morje,
kjer bodo v Mladinskem zdravilišču
RKS Debeli rtič ali v Punatu na otoku
Krku doživeli svojo počitniško zgodbo
– mnogi med njimi bodo na morju prvič. Po svojih zmožnostih lahko nakažete poljuben znesek na:

Maribor, Slovenski filmski center,
Kulturni dom Franca Bernika, Mestni
kino Domžale, Biotehniška fakulteta
in številni drugi. Večkrat poudarjeno,
da je Arboretum Volčji Potok lep v vseh
letnih časih, se je izkazalo za pravilno,
res pa je tudi, da poseben čar parku v
aprilu in maju daje več kot pol milijona
narcis in več kot dva milijona tulipanov.
Na tisoče obiskovalcev ima v parku svoje priljubljene rastline, ki jih obiskujejo
kar vsak dan – tudi ob pomoči letnih
vstopnic, ki jih občanom in občankam
občine Domžale zagotavljata Arboretum Volčji Potok in občina Domžale.
Posebna pozornost je bila tokrat namenjena cvetličnim iluzijam. Arboretum se trudi privabljati javnost z različnimi pristopi. Med njimi letos, skupaj
z Muzejem iluzij, vabi na ogled cvetličnih iluzij, ki cvetje prikazujejo v drugačni perspektivi. V razstavnem prostoru si
lahko ogledate več deset iluzij. Znašli se
boste na stropu sobe, odkrivali nove dimenzije prostora in uživali navidezni
resničnosti.
Hrastov gaj je oblikovan na željo Zavarovalnice AS, ki je v parku želela postaviti klopco zaljubljencev in pred njo
posaditi gaj navdihujočih dreves. Skupaj z arboretumom so se odločili za hrastov gaj, saj je hrast dob, ob njem bodo
tudi druge vrste teh dreves, med vsemi

V arboretumu je zasnovana tudi
zbirka vrtnic, ki je bila vzgojena iz cepičev s papeških vrtov in bodo letos prvič
polno cvetele. S papeškimi vrtnicami v
posebnem tematskem rožnem vrtu ob
programski poti med novim vhodom in
pristavo vzpostavljajo cvetočo povezavo
s Svetim sedežem, kar bo marsikateremu katoličanu nekaj pomenilo.
Predstavili so tudi projekt Dolina
miru, film, s katerim se bodo pridružili slovesnostim ob 100-letnici rojstva
Franceta Štiglica, skupaj z Mestnim kinom KD Franca Bernika pa vas bodo povabili tudi na filmske večere pod zvezdami. Zanimiva je bila tudi informacija
o ponovni postavitvi dvorca v arboretumu, katerega prostori bi bili namenjeni
prizorišču za prireditve, likovnemu razstavišču, pa tudi servisnim prostorom.
Seveda pa vas še vedno čakajo dinozavri, velikani morskih globin, kaktusi …
Seveda tudi v aprilu ne bo manjkalo različnih delavnic – za vse generacije, posebej pa ste v teh dneh vse do
5. maja povabljeni na razstavo cvetja
in tulipanov, do 2. maja pa lahko obiščete tudi spomladansko razstavo cvetja, vrtne opreme, vrtnarski sejem in
sejem domače obrti, pa ne pozabite na
letno vstopnico, z njo ste v Arboretumu Volčji Potok lahko vsak dan.

skrbijo tudi za starejše posameznike,
ki si tovrstne okrepitve zdravja sami
ne morejo privoščiti.
Ta trenutek po podatkih RKS v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živi 49.000 ali skoraj 13 % otrok in
78.000 ali skoraj 16 % upokojencev.
Brez pomoči sočutnih ljudi jih veli-

TRR SI 56 03100-1234567891 –
sklic SI00-96830 Koda namena:
CHAR – Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana.
Uporabniki mobilnih storitev A1,
Telekom, Telemach in T2 lahko darujete tudi s poslanim SMS na 1919 z besedo MORJE (prispevate 1 evro) ali be-

Vera Vojska

Odjava vozila
Mineva eno leto, odkar je v veljavi nov
zakon o dajatvah za motorna vozila, ki
naj bi zmanjšal divja odlagališča avtomobilov v naravi. Ta je lastnikom vozil,
odjavljenih iz prometa, naložil novo
dajatev, če avta v enem letu po odjavi
ponovno ne registrirajo ali ga ne dajo
v razgradnjo in za to pridobijo uradno
potrdilo. Obveznost sicer ne velja za
vozila s statusom starodobnika, prav
tako se zakon ne nanaša na vozila, odjavljena pred njegovo uveljavitvijo.
Od začetka lanskega aprila moramo po odjavi vozila in morebitni prodaji poskrbeti za prenos lastništva vozila na novega lastnika.
Prvo plačilo je treba opraviti po izteku prvega leta po odjavi vozila in nato
letno ob datumu odjave. Dajatev za odjavljeno vozilo je treba plačevati deset
let od zadnje odjave vozila. V primeru
vnovične registracije vozila v tem časovnem okvirju začne rok znova teči
ob naslednji odjavi vozila. Sam strošek
znaša 25 odstotkov letne dajatve, določene v skladu s 7. členom zakona oziroma najmanj 25 evrov. Dajatev se plačuje enkrat letno v enkratnem znesku. Če
lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež

ali prebivališče v Republiki Sloveniji,
postane novi lastnik vozila zavezanec
za plačilo letne dajatve za odjavljeno
vozilo v istih rokih kot prejšnji.
Dajatvi na odjavljeno vozilo so zavezani lastniki vozil, registriranih za
prevoz največ devetih oseb skupaj z voznikom (8 + 1), lastniki vozil za prevoz
blaga, katerih največja dovoljena masa
ne presega 3,5 tone, in lastniki trikolesnih vozil.
Obveznosti plačila letne dajatve za
odjavljeno vozilo preneha, če je v evidenci registriranih vozil zaznamovano, da je vozilo šlo v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja, ali predložite policijski zapisnik, ki potrjuje,
da je bilo vozilo ukradeno, ali dokažete, da je bila registracija vozila opravljena v drugi državi, ali izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.
Na ministrstvu za infrastrukturo želijo z ukrepom zagotoviti, da bi lastniki čimprej poskrbeli za odjavljeno vozilo, ter tako preprečiti ali vsaj omejiti
divja odlagališča v naravi in na parkiriščih. Poiščite vam najbližje prevzemno
mesto izrabljenih vozil. Na srečo ni treba daleč, saj je na Viru pri Domžalah.

sedo MORJE5 (prispevate 5 evrov).
Območno združenje RK Domžale je v aprilu sodelovalo na prireditvi
ob prazniku občine Domžale in v Češminovem parku predstavljalo svojo dejavnost ter vabilo obiskovalce,
da se jim pridružijo. Prostovoljci in
prostovoljke imajo namreč v tej plemeniti humanitarni akciji zelo pomembno vlogo, zato so vedno dobrodošli. V aprilu je Območno združenje RK Domžale začelo z drugo razdelitvijo EU hrane 2019. Pri tem bi vas
radi opozorili, da je Območno združenje RK Domžale v letu 2018 za socialno dejavnost namenilo več kot
100.000 evrov, med drugim je bilo
razdeljenih kar 15.960 litrov mleka,
3740 kg moke, 4410 kg testenin, 4770
litrov olja, 2776 kg riža, 7008 pločevink pelatov in 6480 pločevink fižola. Socialno ogroženim so bili ob teh
prehrambnih artiklih razdeljeni tudi
prehrambni paketi TUŠ (1008 kosov),
v pomoč pa jim je bilo tudi enako število pralnega praška po 3 kg. Skupna
vrednost EU hrane SKLAD 2018 in
TUŠ paketov znaša 42.433 evrov.
V aprilu smo držali pesti za ekipo
prve pomoči Osnovne šole Jurija Vega
Moravče, ki se je pomerila na regijskem preverjanju znanja v prvi pomoči v Hrastniku.
Tradicionalna krvodajalska akcija
bo letos 20. maja.
Vera Vojska

Ko se zberejo bratranci in sestrične
Na Lšajevi kmetiji v Češeniku sta oče
Janez in mati Marjeta Grošelj v začetku prejšnjega stoletja na veliki kmetiji pridno delala in skrbela za številno
družino: sinove Franca, Janka, Cirila,
Roka in najmlajšega Mavricija, ki
je kot partizan padel med NOB, ter
hčerke Marijo, Metko, Zinko in Pavlo.
Poti večine Lšajevih fantov in deklet niso odpeljale daleč od doma,
pa so se vendarle vezi med družinami rahljale, zato smo se pred štirinajstimi leti na pobudo sestrične Marinke, ki je pravzaprav duša naše žlahte,
bratranci in sestrične z našimi partnerji in teta Metka prvič dobili. Na
prvi dan po začetku pomladi letos
smo srečanje ponovili in se s hvaležnostjo spomnili umrlih sorodnikov.
Prišli smo skoraj vsi, saj so manjkali Alenka, Janez in dva Francija, veseli smo bili nečakov Aleša, Boštjana in
Špele. Ugotavljali smo, da smo se vsi
malce pomladili, da je večina v jeseni
življenja v krogu vnukov, eni že pravnukov, vsi pa srečni, da nas je Ma-

rinka spet spravila skupaj. Dragica,
Marinka, Ivica, Ciril, Marjana, Mira,
Metka, Martina, Nada, Vera, Mojca,
Rok, pa Jure, Peter in Boris ter Toni
smo preživeli prijeten dan s spomini

in v hvaležnosti do staršev, ter v želji, da se še dobimo. Srečno, dragi sorodniki!
Vera Vojska

Velikonočna razstava v Župniji Vir
V številnih naših društvih in drugih
oblikah druženja srečujemo dekleta
in žene, včasih je med njimi tudi kakšen predstavnik drugega spola, ki se
ukvarjajo z ročnimi deli. Med tovrstne
skupine, v katerih se združujejo predvsem izdelovalke v jeseni življenja, je
tudi rokodelska skupina Župnije Vir,
ki je konec marca že tretjič pripravila

razstavo svojih izdelkov, ob kateri nas
je povabila tudi na ogled zbirke nabožnih podobic in nekaterih predmetov
iz naše dediščine.
Rokodelska skupina ob različnih
priložnostih rada povabi ljubitelje
ročnih del na razstave in pravi: Pridne
roke – pošteno srce, podporo pa jim
v Župniji Vir zagotavlja tudi župnik

Aleksander Urek. Dekleta se dobivajo
vsak petek pozno popoldne in skupaj
preživljajo dve urici prijetnega druženja, kjer je dovolj časa tako za pogovor kot za izmenjavo izkušenj in idej.
V veroučnih prostorih so tokrat
razstavljale: Marija Radkovič, Dragica
Flere, Marija Sušnik, Bojana Zver, Julija Kralj, Mili Limoni, Ivica Ličen, Ljuba Drobne, Vida Joger in Joži Kuštrin,
ki je za razstavo prispevala zbirko nabožnih podobic. Pravo spomladansko
vzdušje so dekleta ustvarile s številnimi butaricami, pirhi, zajčki in piščančki, košaricami in rožicami. Občudovali smo lahko tiste iz papirja pa tudi številne prve spomladanske cvetov v številnih vazah. Vmes so bili razstavljeni
tudi drugi izdelki njihovih pridnih rok,
ki so kazali, kako lepe izdelke znajo izdelati s kvačkanjem, vezenjem in klekljanjem. Zanimiva je bila tudi naša
dediščina, saj smo lahko občudovali
stare likalnike, možnar, peharje, modele za potico in čajnik ter ob tem obujali spomine na nekdanje čase.
Vera Vojska
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77. SAM-ov gorniški večer
Gorniški večeri v organizaciji Planinskega društva Domžale in Knjiž
nice Domžale ter pod pokrovitelj
stvom podjetja SAM prinašajo različne teme, vedno nova znanja, celo
spoznanja in marsikdaj koristne
nasvete za pot v gore ali celo za pot
v življenje. Prav vselej vodja pogovorov Borut Peršolja najde pot do
svojih gostov pa tudi poslušalcev in
tako je bilo tudi v prijetnem gorniškem večeru z Žarkom Trušnovcem
(1956), univ. dipl. psihologom, mag
medicinskih znanosti, alpinistom,
gorskim reševalcem, članom Planinskega društ
va Tolmin, načelnikom
Soškega alpinističnega odseka – postaja GRS in vodjo državne ekipe za
psihološko pomoč Civilne zaščite. Ni
nepomembno, da je opravil 300 plezalnih vzponov, 20 prvenstvenih, ter
sodeloval v 11 alpinističnih odpravah in več kot 800 reševalnih akcijah ter je dobitnik številnih nagrad.
Borut Peršolja nas je na kratko seznanil z gostom. Žarko Trušnovec je
najprej predstavil pokrajino, iz katere izhaja, nato pa smo prešli na temo,
ki je bila rdeča nit večera: reševanje v
primeru nesreč. Pa ne samo v gorah,
saj Žarko s svojimi kolegi rešuje tudi v
in na vodah ter v zraku. Seznanil nas je
s pomenom usposabljanja, celovitim
pristopom k reševanju, zanimiva pa je
bila pripoved o organizaciji in izvedbi
številnih planinskih taborov za šolarje. Ob tej temi je opozoril na tri stvari,
ki ga posebej motijo – zlasti pri mladih: zamenjava noči za dan, pretirana
glasnost in virtualni svet. Za odpravo
teh stvari so planinski tabori, v njihovem okviru tudi prva pomoč, najboljša
rešitev, hkrati pa vzbujajo sodelovanje
med mladimi in njihovo povezanost.

V planinsko društvo se je vključil po
koncu študija, še prej je obiskoval planinsko šolo v Kranju, srečal vrsto znanih alpinistov, tudi Nejca Zaplotnika.
Obudil je spomine na prva reševanja v
gorah, na uspešne akcije, posebej pa
predstavil delo reševalne postaje, ki z
90 kolegi – reševalci predstavlja srednje veliko podjetje z izjemno odgovornostjo – posameznika in vseh skupaj. Jedro je v Tolminu, manjše ekipe

kovno delo prostovoljcev, požrtvovalnost pri opravljanju tega plemenitega
poslanstva, vedno nova znanja.
Planine so najboljša učilnica na
svetu, sta se ob koncu prijetnega večera k začetku vrnila sogovornika, Borut pa je gorskega reševalca spomnil
tudi na prejeto največjo mednarodno
nagrado za solidarnost v gorah, ki jo
je Žarko prejel v italijanskem Pinzolu
in jo mnogi imenujejo kar oskar za so-

osrednjega državnega parlamenta,
se je ZPM Domžale lotila naslednjega projekta, ki je še kako pomemben
– zagotoviti otrokom, posebno iz
socialno šibkih in ogroženih družin,
prijetno preživljanje počitnic.
Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki je že vrsto let nosilec tega
projekta, za katerega med drugim
zbira denar tudi z akcijo Pomežik
soncu, je v svoje povabilo k sodelovanju v tem projektu zapisala: »Vsi
že komaj čakamo počitnice, še najbolj otroci. Sonce, morje, smeh. Otroška domišljija se razlije čez prag
vsakdana in dogodivščine ustvarjajo
nepozabne spomine. Valovi odženejo
skrbi in prinesejo nova prijateljstva.«
Njihovi skrbi, da se omogoči brezplačne ali vsaj ugodnejše počitnice vsem otrokom, se že vrsto let pridružuje tudi Zveza prijateljev mladine Domžale, ki je že začela z letošnjimi aktivnostmi za organizacijo in izvedbo letovanja čim večjega števila
otrok z območja, ki ga pokriva s svojimi dejavnostmi. Pri tem bo posebno pozorna do otrok iz socialno šibkejših in ogroženih družin.
Vabimo vas, da se ji pridružite
projektu Pomežik soncu in pomagate zbrati potrebna sredstva, tako da
pošljite SMS sporočilo s ključno besedo POMEZIK5 na 1919 in prispevali
boste 5 evrov, sredstva pa lahko nakažete tudi na transakcijski račun
ZPMS, št. SI56 6100 0000 3512 232,
referenca SI12 1220170000008, odprt

stičišče nvo osrednje slovenije – prva pomoč za nevladne
organizacije Pomemben vir sredstev za nevladne organizacije so sponzorstva in donacije. Zbrali smo nekaj podjetij, ki so aktivna na področju
družbene odgovornosti in imajo sistematiziran način podeljevanja sredstev.
Zavarovalnica Triglav podeljuje sredstva trikrat letno. Studio Moderna prek akcije Objem topline vsak mesec podari do 1000 evrov; na Novi
Ljubljanski banki lahko zaprosite za sponzorstvo in donacijo preko spletnega obrazca. Družba Krka poleg denarne pomoči partnerjem lahko nudi
organizacijsko podporo in sodelovanje zaposlenih; Steklarna Hrastnik
objavlja razpis za sponzorska in donatorska sredstva. LIDL Slovenija vodi
družbeno odgovorni projekt Ustvarimo boljši svet, podjetje Dana pa na
svoji spletni strani objavi razpis (trikrat letno). Nova KBM podpira projekte na področju družbeno koristnih dejavnosti, Elektro Maribor dodeljuje
sponzorska in donatorska sredstva prek obrazca. Energija plus s sponzorstvi in donacijami podpira različne projekte, ki jih izvajajo nevladne organizacije, Slovenske železnice pa dodeljujejo donacije in sponzorstva preko
elektronske vloge; Petrol – prošnjo je treba oddati dva meseca pred izvedbo projekta, družba HIT pa podeljuje finančna sredstva prek treh razpisov.
Več o prijavah za sponzorstva in donacije lahko najdete med novicami na info@consulta.si
Ekipa Stičišča NVO osrednje Slovenije je kot brezplačno podporno okolje na voljo nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom, ustanovam) iz osrednje Slovenije. Pri nas lahko dobite informacije s področja
ustanovitve NVO (nevladna organizacija), projektnega svetovanja, vodenja računovodstva, promocije in komuniciranja ter če postanete naš NVO
s potencialom, celo informacije/znanje, vezano na vaše izražene potrebe.
Za več informacij obiščite našo spletno stran: www.consulta.si, pišite na
info@consulta.si ali pokličite na 059 927 619.
Izkoristite brezplačno podporo Stičišča in razširite svoj krog.
Klavdija Tomažič
Stičišče NVO osrednje Slovenije

po ostalih krajih pa so vpete v lokalno okolje, ki ga bolje poznajo, vsi pa
so usposobljeni za reševanje v gorah,
na vodah (soteskanje), v zraku (padalci in zmajarji) pa tudi kolesarjenju in
vedno novih športih. Izpostavil je kakovostno delo planincev in gorske reševalne službe, ki je v letu 2018 posredovala 74-krat, sodelujejo pri tekmovanjih in so najbolj obremenjena postaja, ki vseskozi zahteva visoko stro-

lidarnost. Prepričana sem, da bo alpinist, gorski reševalec in čudovit človek Žarko Trušnovec še velikokrat slišal besede Hvala za pomoč, mi tokrat
njemu in Borutu kličemo: Hvala za
prijeten večer in srečno!
Gorniški večeri se nadaljujejo v jeseni, do tedaj pa srečno pot v gore!
Vera Vojska
Foto: Miro Pivar

Omogočimo počitnice vsem otrokom
Potem ko je skupaj z ostalimi Zveza
prijateljev mladine Domžale v spomladanskih mesecih izpeljala projekt Otroški parlament in so se parlamentarci z našega območja udeležili

Sponzorstvo in donatorstvo

pri Delavski hranilnici, d. d., ali na
račun ZPMS, št. SI56 0510 0801 5645
025, referenca SI12 1220170000008,
odprt pri Abanki, d. d.
Zveza prijateljev mladine Domžale v zvezi z letovanji obvešča vse
osnovne in srednjo šolo, hkrati pa
posebej obvešča starše, da na ZPM
Domžale že lahko izpolnijo prijavnico (uradne ure vsako sredo med
16. in 18. uro), prijavnico pa najdete tudi na spletni strani: www.zpm-

-domzale.si. Izpolnjeno prijavnico je
treba dostaviti ZPM Domžale. V primeru, da boste uveljavljali subvencijo ZZZS (zdravstveno letovanje), je
treba pridobiti zdravstveni predlog
za višinsko ali obmorsko letovanje
pri osebnem zdravniku otroka oziroma mladostnika. Izpolnjeno prijavnico skupaj z zdravstvenim predlogom oddate na ZPM Domžale.
Vera Vojska

14 | slamnik

številka 4 | april 2019 | letnik lix

novice

slamnik@kd- dom zale. si

Kaj loči podjetnika od
nepodjetnika?
»To, da si je prvi pač upal poskusiti
in tvegati ne glede na okoliščine«, je
povzel bistvo podjetniškega duha
Matija Goljar, ki je odprl že 3. sezono
startup delavnic Štartaj Domžale. Te
potekajo od 17. aprila pa do 22. maja
na Obrtni zbornici Domžale na Viru.
Priznani podjetniški motivator je v
družbi vodje Generatorja in podjetniške mentorice Mellanie Grudniik

S pomočjo zapestnic želijo posaditi milijon dreves

skoraj 50 navdušenih poslušalcev
v dveh urah prepričal, da je v podjetništvu vredno »poskusiti samo še
enkrat«.
Delavnicam se še lahko pridružite, prijava na www.startupdomzale.
si/dogodek/
Dodatne informacije: Mellanie
Grudniik, 041 442 975
Foto: Karolina Jeglič

Udeleženci 3. sezone Štartaj Domžale so se na uvodnem srečanju spopadali s čisto
pravimi podjetniškimi izzivi, ki so jih reševali v naključnih skupinah.

Piškotkov festival
Piškotkov festival bo letos potekal v
večji obliki, in sicer v Češminovem
parku v Domžalah, ko bomo 18. maja
pripravili celodnevo rajanje za otroke in starše. Program se bo začel ob
10.00 in trajal do 18.00.
Brezplačni festival prinaša aktivni
celodnevni program. Veliko se bo plesalo in pelo, zabavali se bomo z gledališkimi in plesnimi predstavami,
glasbenimi nastopi, ustvarjalnimi delavnicami in športnimi aktivnostmi
za otroke vseh starosti. Program bo
pester tudi za starše. Zabavne aktivnosti za vse okuse se bodo odvijale na
različnih prizoriščih, ki bodo posejana po Češminovem parku.
Otroke bomo popeljali v Deželo
Indijancev, v kateri si bodo izdelali
perjanico, se namazali z bojnimi barvami, spoznavali in risali indijanske

simbole ter igrali na indijanske bobne. V pravljičnem mestu se bodo odvijale tudi delavnice, v katerih bodo
otroci lahko tiskali majice, izdelovali
glasbila in igrali družabne igre. Poleg
tega bodo otrokom na voljo tudi najrazličnejše delavnice, v katerih bodo
gradili mini mesto, ustvarjali knjigo
velikanko, plesali, peli in še in še …
Namen festivala je otrokom dovoliti tkanje novih prijateljskih vezi, jim
podariti zabavo in nova znanja ter
otrokom omogočiti, da skupaj s svojimi starši preživijo dan, ki ga ne bodo
nikoli pozabili.
Organizator festivala je Plesna
šola Miki v sodelovanju z Občino
Domžale.
Več informacij dobite na www.mikiples.com.
Se vidimo.

Ali ste vedeli, da vsako minuto s planeta izgine za 27 nogometnih igrišč
gozda? Če bo šlo tako naprej in če ne
bomo ukrepali, bomo v naslednjih
sto letih naš planet pripeljali na rob
izumrtja. Mi tega ne bomo občutili. Kaj pa naši otroci? Jim res želimo
zapustiti takšen planet? Kljub črni
prihodnosti, ki nam jo kaže žalostna
slika, pa je vseeno nekje na koncu
možno videti lučko upanja, saj na
svetu še obstajajo posamezniki, ki že-

lahko pomagate tudi vi, in sicer z nakupom zapestnice Treecelet.
Miha Hrovat, ki je skupaj z bratom
Jakom ter prijateljema Žigom in Domnom pri nas začel projekt Treecelet,
nam je povedal, da sta skupaj z bratom, ki sta rasla z družinskim podjetjem Mizarstvo Hrovat, videla tako
pozitivne učinke lesne industrije kot
tudi negativne posledice na naše
okolje. Lansko leto je njihovo družinsko podjetje postalo CO2 nevtral-

lijo z majhnimi koraki spremeniti to
žalostno sliko sveta. Cilj projekta Treecelet, ki je pred kratkim združil štiri
mlade, med njimi so trije Domžalčani, je v čim krajšem možnem času
posaditi milijon dreves na najbolj
prizadetih območjih Madagaskarja
in Indonezije. Pri tem pa jim seveda

no podjetje, kar pomeni, da posadijo več dreves, kot jih porabijo v podjetju, poleg tega pa s sajenjem dreves nadomestijo tudi porabo elektrike in toplogredne pline, ki nastajajo
ob uporabi njihovih vozil.
Našli so recept, kako lahko pomagajo naravi in nadaljujejo s tem, kar

počnejo že tri generacije – z izdelavo lesenih izdelkov, toda tokrat tako,
da vračajo naravi. Resnično želijo narediti spremembo in omiliti vpliv na
naravo. Da pa bi jim to uspelo, potrebujejo več ljudi, ki bodo pri tem sodelovali. In tako se je rodil Treecelet
(beseda sestavljena iz angleških besed tree – drevo in bracelet – zapestnica). Tako so Žiga, Domen ter brata Miha in Jaka ustvarili unikaten način, da lahko prav vsak pomaga naravi in prispeva k boljši prihodnosti našega planeta.
Treecelet zapestnice so trendy zapestnice, ki sadijo drevesa. Vsaka
prodana zapestnica posadi do pet
dreves! Vse njihove Treecelet zapestnice so narejene ročno iz poldragih kamnov in brez uporabe lesa. S
kamni dajemo življenje rastlinam. Z
vsakim nakupom zapestnice donirajo denar organizaciji Eden Reforestation Projects, ki z ekipo lokalnih delavcev poskrbi za sajenje dreves na območjih, ki so zaradi izsekavanja gozda najbolj prizadeta. Trenutno sadijo avtohtone vrste dreves na
Madagaskarju in v Indoneziji. Do danes so posadili že več kot 7000 dreves, z nakupom zapestnice lahko posadijo tudi vaša drevesa.
Kot smo že omenili, je njihov plemeniti cilj posaditi milijon dreves. Pri
tem jim lahko pomagate tudi vi, saj
smo z vsakim na novo posajenim drevesom bližje temu, da svojemu planetu zagotovimo lepšo prihodnost. Več
o projektu si lahko preberete na spletni strani www.treecelet.si.
Miha Ulčar
Foto: Iztok Dimc

Seatov spomladanski živ žav – pozdrav pomladi
V soboto, 30. marca, se je v Športnem
parku Radomlje odvil že drugi Seatov
spomladanski živ žav. Prekrasen sončen dan je na igrišča privabil množico
otrok, staršev in ljubiteljev športne
zabave. Že v dopoldanskih urah so
veliko umetno travo zavzeli mladi
nogometaši selekcij U8 in U9, ki so
v okviru nogometnega turnirja Seat
CUP v zdravem športnem duhu merili moči in pokazali svoje nogometno
znanje. Po koncu uradnega tekmovalnega dela pa so se jim na igriščih
pridružili tudi najmlajši nogometni
navdušenci, ki se z nogometom spoznavajo na krožkih pod vodstvom NK
Radomlje, NK Komenda in NK Virtus.
Vsem sodelujočim ekipam, staršem in
trenerjem se na tem mestu zahvaljujemo za udeležbo, sodelovanje in športno navijanje.
Vzporedno s turnirjem je na igriščih potekala tudi zabavna športna
animacija, kjer so se otroci lahko preizkusili na športnih poligonih, streljanju v tarčo, merjenju hitrosti strela,
Beyblade turnirju, streljanju z NERF
pištolami, ustvarjali na ustvarjalnih
delavnicah in se prepustili poslikavi
obraza. Prav tako so svojo srečo lahko
preizkusili na kolesu sreče in presežek
energije sprostili na skakalnem gradu.
Napetost se je iz ure v uro stopnjevala vse do 15. ure, ko je Športni park
preplavila množica malih navdušencev, ki so že nestrpno pričakovali nastop Ribiča Pepeta. Z njim so skupaj
zapeli in zaplesali. Po njegovem na-

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide v petek, 31. maja 2019.
Rok za oddajo prispevkov je v četrtek,
16. maja 2019, do 12. ure.
Prispevke lahko v času uradnih ur
oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih ur v
nabiralniku na stavbi ali na naš
e-naslov:
urednistvo.slamnik@gmail.com

stopu pa so na svoj račun prišli tudi
starejši, saj so se nam na odru pridružili Čuki.
Ves čas dogodka so obiskovalci lahko v sodelovanju z Avto Cerar, d. o. o.,
preizkušali tudi nova vozila Seat. Za
pomoč pri izvedbi športnega spre-

mljevalnega programa se najlepše zahvaljujemo dijakom Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik
in Športnemu društvu Olimp. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili in z
nami športno pozdravili pomlad! Se
vidimo prihodnje leto!

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA DOMŽALE

vabi na
KRVODAJALSKO AKCIJO
v ponedeljek, 20. maja 2019, med 7. in 13. uro – Domžalski dom Domžale.
Vnaprej hvala za vašo solidarnost in pomoč v imenu vseh, ki jim je
in jim bo vaša darovana kri rešila življenje.
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GODBA JE NAČIN ŽIVLJENJA
ANA PAVLIČ, PREDSEDNICA GODBE DOMŽALE

Simpatična in zgovorna predsednica Godbe Domžale Ana Pavlič nam je v letu, ko domžalska godba obeležuje visoki,
135-letni jubilej, na sila preprost in prijeten način odprla vrata v njihov svet.
Pri godbi nismo samo mladi, imamo
tudi 80-letnike in vse ostale vmes z
več in manj smisla za tovrstni način
nastopanja.
Če se vrnem na strategijo; društvo
mora rasti, drugače nima smisla, po
drugi strani pa smo vsi ljubiteljski
glasbeniki, kar pomeni, da moramo
ubrati srednjo pot med rastjo in razvojem ter zabavo in druženjem. Godba je prostovoljno društvo in nikogar
ne moreš prisiliti, da pride. Sama sem
pristaš tega, da lepa beseda lepo mesto najde. Pri meni to recimo deluje,
vsi smo na istem, sploh zdaj, ko se
nastopi in vaje vrstijo drug za drugim
in se mora vsak čemu odreči.

Mateja A. Kegel
Foto: Iztok Dimc

V

svet glasbenikov, ki svoj
prosti čas namenjajo ljubezni do instrumentov in
glasbe, ki so ljubiteljski
godbeniki in to z velikim srcem in
veliko začetnico. Vsekakor smo lahko ponosni na jubilej najstarejšega
domžalskega društva, ki ga zadnja
leta vodi ženska, ki razume pomen
zgodovine in skupaj s člani društva
v domžalski glasbeni prostor vnaša
mladostno svežino. Vse to pa čedalje bolj prepoznava tudi širša publika, ki jim zelo rada prisluhne.
Letošnje leto je posebno za
Godbo Domžale, praznujete 135
let delovanja. Kako obeležujete
letošnji jubilej?
Z aktivnostmi smo začeli že zelo
zgodaj, prav tako pa nas čaka še kar
nekaj nastopov. Nedavno smo sodelovali na občinski prireditvi Spoznajmo
se, praznujmo skupaj, imeli smo
promenadni koncert na domžalski
tržnici, sodelujemo v Mercatorjevi
akciji – Stopimo skupaj, kjer se potegujemo za glasove strank skupaj
s Planinskim društvom Domžale in
Čebelarskim društvom Domžale. Prvo
mesto in denarna nagrada bi nam
zelo pomagala pri praznovanju naše
135-letnice. Čaka pa nas tudi še kar
nekaj nastopov, od tistega na proslavi
ob dnevu upora proti okupatorju, prvomajska budnica, 8. maja pa s slavnostno akademijo v Kulturnem domu
Franca Bernika začnemo s praznovanjem naše obletnice, ki ga bomo nadgradili s koncertom v Športni dvorani
Domžale 17. maja. Pripravljamo namreč slavnostni koncert z Leo Sirk, ki
bo naša glavna gostja. Poleg teh pa se
bo do konca poletja verjetno zvrstilo
še nekaj nastopov. Ob obletnici bomo
izdali tudi nov CD, na katerem bodo
živi posnetki naših večjih koncertov
zadnjih petih let. Izšel bo na dveh
ploščkih, imenoval pa se bo V živo
135 let. Veliko stvari je, ki jih delamo,
da se predstavimo naši publiki.
Nagrade vam niso ravno tuje,
večkrat prejmete kakšna
priznanja, ne samo lokalno, ampak
tudi nacionalno in mednarodno,
kajne?
Leta 2015 smo v Mariboru v okviru
tekmovanja Zveze slovenskih godb
v najvišji težavnostni stopnji – koncertni skupini osvojili zlato plaketo,
dobili smo tudi nagrado za najboljšo
izvedbo obvezne skladbe, lani glavno
nagrado za naj zgoščenko leta 2018.
Lepo je, da si nagrajen za svoje delo.
Godbeniki stremimo k temu, da je
naša glasba poslušljiva za vse. Pomembno pa je tudi, da člani kot glasbeniki rastejo in se dokazujejo.
Kako pa vas sprejemajo tisti, ki
niso vajeni tovrstne glasbe?
S poslušljivimi programi želimo
približati našo glasbo vsem poslušalcem. S tem dobivamo vedno širši
krog publike. Kdo bo poslušal godbo,
če bo igrala samo težke in zahtevne
skladbe? Mi ob študiranju le-teh sicer
rastemo, po drugi strani pa moramo
skrbeti, da smo všeč širšemu krogu
poslušalcev, s tem da igramo tudi narodno in popularno glasbo, ki je všeč
mladim in starejšim. V Domžalah so

Godba nismo samo
mi, ampak vsi naši
predhodniki, ki so
ljubezen do glasbe
skozi zgodovino godbe
predajali Domžalčanom.

se po mnogih letih na pobudo Anite
Tome Omerzu spet organizirale mažorete. Sodelovanje z njimi je godbi
prineslo nov krog poslušalcev in gledalcev. Ni tako, kot je bilo včasih, ko
so nas hodili poslušat samo starejši.
Vedno več je mladih, ker poleg resnih
in zahtevnih skladb igramo tudi zabavni programi in ljudje nas zaradi
tega radi poslušajo.
Čeprav glasbeno rastete, ste
še vedno vsi prostovoljci in ne
poklicni glasbeniki, kajne?
Imamo nekaj profesionalnih glasbenikov z visoko strokovno akademsko
izobrazbo, a velika večina je ljubiteljskih glasbenikov z nižjo glasbeno
šolo, ki na vaje hodi iz ljubezni do
godbe. Poleg tega pa so se v godbenih
vrstah stkala prijateljstva, zaradi
katerih je marsikdo od nas še vedno
član Godbe Domžale. Hkrati pa imaš
obveznost, ki ji prilagodiš način
življenja. Predvsem letos, ko praznujemo 135-letnico ter se udeležujemo
številnih nastopov in koncertov, posledično pa tudi vaj, zato moraš dati
zasebno življenje malo na stran.
Koliko se ob takih jubilejih
spomnite začetkov domžalske
godbe, začetnika Franca Pfeiferja,
kakšen pečat so pustili vaši
predhodniki?
Franc Pfeifer je skupaj z zanesenjaki
ustanovil godbo, ki se je obdržala do
danes. Godba nismo samo mi, ampak
vsi naši predhodniki, ki so ljubezen
do glasbe skozi zgodovino godbe
predajali Domžalčanom. Na steni
naše vadbene sobe visi portret Franca
Pfeiferja in na ta način se ga poskušamo spominjati in mu izkazujemo

spoštovanje. Godbeniki skrbimo tudi
za njegov grob na domžalskem pokopališču, kjer se mu ob dnevu spomina
na mrtve tudi slavnostno poklonimo.
Pred 90 leti so člani godbe ob pomoči Domžalčanov zgradili Godbeni
dom, v katerem imamo vse od takrat
svoje pribežališče, prostor za vaje in
druženje. Godbeni dom je naš. Smo
ena redkih godb v Sloveniji, ki ima
svoj dom, in če njih ne bi bilo, bi si
morali svoje prostore deliti s kakšnim
drugim društvom. Smo pa letos uvedli maskoto Frančka, ki je univerzalen glasbenik v uniformi in tudi tako
smo se na spoštljiv način poklonili
našemu ustanovitelju.
Kateri dogodki, nastopi so pustili
največji pečat na domžalskih
godbenikih?
Vsak nastop je zgodba zase. Vsa gostovanja v tujini, v Franciji, Španiji,
na Ohridu, v Rimu pustijo svoj pečat. Na takšnih nastopih so se naša
prijateljstva poglobila, člani pa smo
se ob različnih preizkušnjah še bolj
povezali. Potem so tukaj tekmovanja,
ki smo se jih udeležili in na njih dosegali največ, kar se da. Zagotovo je na
nas vplival tudi rezultat na mednarodnem tekmovanje v Splitu, kjer smo
kljub visokim ciljem dosegli manj,
kot smo pričakovali in bili zmožni.
To je bil za nas šok in zavedanje, da
se moramo še bolj truditi. In seveda
veselje na tekmovanju v koncertni
težavnostni skupini maja 2015 ob
osvojitvi zlate plakete ter nagrade za
najboljšo izvedbo obvezne skladbe, s
čimer smo se postavili ob bok najboljšim slovenskim pihalnim orkestrom.
Pa tudi vse prvomajske budnice, ure,
ko smo se učili korakanja in izvajanja
koreografij. Vsak nastop posebej je
mejnik v naši godbi.
Ste tudi prejemniki letošnje
občinske nagrade. Le še ena
nagrada, ali ...?
Prejemnik bronaste plakete Občine
Domžale za leto 2018 je naš dirigent
Damjan Tomažin. Z Damjanom kot
dirigentom sodelujemo že od leta
2006 in smo skupaj doživeli največje
uspehe Godbe Domžale. S Kulturnim
društvom Mlin Radomlje in Kulturnim društvom Ihan smo sodelovali

pri izvedbi muzikala Annie, smo ena
redkih godb v Sloveniji, ki je izvedla
celovečerni koncert v korakanju in
show programu. V tekmovanju Zveze
slovenskih godb smo iz prve kakovostne skupine napredovali v najvišjo,
koncertno, in to tudi potrdili. Z njim
smo dosegli zelo velike stvari za ljubiteljski pihalni orkester. Poleg tega je
Damjan Domžalčan in predvsem ljudski človek, vsi ga imajo radi. Je super
človek, ki nas predstavi v zelo dobri
luči, in je eden redkih dirigentov v
Sloveniji, ki s svojimi godbeniki hodi
na vse nastope.
Nekaj stvari sva že omenili, pa
vendar, kakšni so vaši načrti za
letošnje leto in za naprej?
Strategija razvoja Godbe Domžale,
kajne? (smeh)
Jo imate?
Nimamo. Še. Naš cilj je, da se vsaj
enkrat na leto udeležimo gostovanj v
tujini, da pripravimo dva zahtevnejša
koncerta, tistega ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter enega spomladi,
da se udeležujemo tekmovanj Zveze
slovenskih godb (ZSG) in da ostanemo v koncertni skupini. ZSG bo
uvedla tudi tekmovanje v korakanju,
da spodbudi pihalne orkestre v izvajanje figuralike in show programa,
kjer smo mi trenutno malce zaspali,
a vemo, da je tak način nastopanja za
ljudi zanimiv. Kar nekaj časa traja,
da se naučiš vseh korakov in likov.

Nastopov imate res veliko, pa kdaj
rečete ne?
Letos smo se na primer odpovedali
dvema gostovanjema – na MuzikaFestu 2019 v Desklah in Festivalu
kranjske klobase v Medvodah, saj
oba dogodka močno sovpadata z našim praznovanjem 135-letnice. Člani
godbe imajo tudi zasebna življenja,
mnogi med nami imajo otroke in
partnerje, poleg tega pa nihče od nas
tega ne počne profesionalno, saj smo
vezani še na službe in šole. Zato moramo včasih reči ne.
Že kar nekaj časa je, odkar si prevzela
vodenje domžalske godbe v vlogi
predsednice. V letošnjem letu pa si
bila tudi govornica na slavnostni akademiji ob kulturnem prazniku. Kako
pa ti usklajuješ zasebno življenje,
službo in še vodenje godbe, ne samo
igranje?
To je resnično težko. Pomembno
je, da imaš doma podporo, z možem
se trenutno videvava ob večerih, po
končanih vajah in na to se moraš
navaditi. Za vikende, kadar nimamo
godbenih nastopov, jo dam (godbo)
resnično na stran. In takrat se posvetim nama, druživa se s prijatelji ali
pa sva le doma. Čez teden pa seveda
služba, godba in spat. Z možem
Juretom rada hodiva naokrog, si pogledava kakšen dober film in igrava
košarko. Imava tudi dva nečaka, s
katerima se rada druživa in prosti čas
poskušava prilagoditi tudi njima, da
se imamo super.
Za konec povabilo novim članom?
Lani smo imeli dve avdiciji za nove
člane in končno imamo polno sekcijo
super klarinetistov, dobili smo tudi
dve novi flavtistki in trobentača. Še
vedno pa nam primanjkuje glasbenikov na težjih trobilih, kot so rogisti,
trobentači, pozavnisti, baritonisti in
tubisti. Vse te lepo vabimo v naše vrste. Moram pa povedati, da stremimo
k temu, da imajo naši člani vsaj štiri leta nižje glasbene šole, saj nekdo
brez glasbene izobrazbe ne bi zmogel
programa, ki ga izvajamo. ❒

Godba Domžale vabi
na Slavnostni koncert
z Leo Sirk. Petek,
17.5., ob 20.00
v športni dvorani
Domžale.
Prost vstop!
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društva
Poročilo
o delu
V obdobju med 20. marcem in 17.
aprilom smo opravili 31 posredovanj, malenkost več kot eno na
dan. Dve tretjini jih je bilo podnevi,
ostale so prevzele nočne izmene. V
dejanskem nočnem času, med recimo 20. uro zvečer in peto zjutraj,
smo na pomoč odhiteli štirikrat, a
dežurna ekipa je kljub temu ves čas
v stalni pripravljenosti, da v najkrajšem času priskoči na pomoč.
Posredovali smo v osmih požarih. Trikrat je gorela trava, najraje
ob železniški tirih proge Domžale–Kamnik. Nenadzorovano se je
ogenj širil tudi na divjem odlagališču/kurišču odpadkov v Biščah,
a smo ga še pravočasno prestregli
in pogasili v sodelovanju s prostovoljnimi gasilci PGD Ihan. Zaradi napake v električni napeljavi
je zagorelo v osebnem vozilu in
manjšem tovornjaku. Elektrika je
bila vzrok tudi, da smo morali nekega večera pohiteti v vrtec Urša,
ker se je močno kadilo iz elektro
omarice. K sreči posebnega dela za
nas ni bilo, saj smo opravili zračenje prostorov in natančen pregled,
vzdrževalec pa je nato zamenjal
varovalko. In seveda bi se zdelo,
da v našem poročilu nekaj manjka,
če bi bilo poročilo v času kurilne
sezone brez omembe dimniškega
požara. Tokrat smo saje v dimniku
pogasili v Turnšah pri Dobu.
Turnše so se med intervencijami
pojavile še enkrat; tam je prišlo do
ene izmed desetih prometnih nesreč
v tem obdobju in hkrati tudi ene
hujših med njimi. Vožnja z neprilagojeno hitrostjo je bila vzrok, da je
mlada voznica trčila v kombinirano
vozila in se težje poškodovala.
Kar precej nesreč se je zgodilo
v tem času, večini je botrovala neprilagojena hitrost in tudi kar deset oseb je potrebovalo zdravniško
obravnavo, med njimi tudi motorist
na Krtini in kolesarka v Domžalah.
Na avtocesti smo posredovali v štirih
dogodkih. Najbolj tragično je bilo
silovito trčenje motorista v zadnji
del tovornjaka, pri čemer je motorist poškodbam podlegel na kraju
nezgode. Hude so bile videti tudi posledice naleta treh tovornjakov pred
trojanskim predorom. Ob pogledu
na zmečkano kabino tovornjaka je
bilo res težko verjeti, da je voznik iz
nje splezal z le nekaj praskami.
Med drugimi intervencijami, ki
jih je bilo devet, smo dvakrat iskali
vozilo, v katerem naj bi bila neodzivna oseba. V nobenem primeru nismo
našli ne vozila in ne osebe. Dvakrat
smo pomagali pri prenosu obolele
osebe in enkrat invalidu, ki je padel
z vozička. Ob zastoju srca občana v
Ihanu smo bili poleg reševalcev NMP
ZD Domžale aktivirani tudi mi. Žal
reanimacija ni bila uspešna.
Občanki smo odprli osebno vozilo, v katerega si je zaklenila ključe.
Odzvali smo se tudi na prijavo, da se
okoli bencinske črpalke širijo močne vonjave po plinu. Pomerili smo
koncentracijo in lahko ugotovili, da
posebne nevarnosti ni. In nenazadnje, kot vedno vsaj enkrat na mesec, zaprli vodni ventil v stanovanju
večstanovanjske stavbe in tako preprečili večjo škodo.

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.

slamnik@kd- dom zale. si

Dan slovenske zastave, 7. april
Sedmega aprila 1848 je slovenski domoljub, sicer študent
prava, Lovro Toman na Wolfovi 8 v Ljubljani prvič
izobesil slovensko zastavo.
To je bil odgovor na ravnanje nemškega dela narodne straže, ki je izobesil
nemško zastavo na stolpu Ljubljanskega gradu. Zastava je bila tako prvi
narodni simbol, ki je dobila barve
povzete po grbu dežele Kranjske. Istega leta je bila prvič izražena zahteva
po Zedinjeni Sloveniji.
Društvo Heraldica Slovenica skrbi, da ta dogodek ne potone v pozabo. Tako vsako prvo nedeljo po 7.
aprilu na Geossu priredi slovesnost v
čast slovenski zastavi in s tem spodbuja ohranjanje slovenske nacionalne identitete.
V Avstro-Ogrski monarhiji je bilo
veliko število različnih narodov in
ravno nesposobnost reševanja narodnostnega vprašanja je bila povod
za prvo svetovno vojno in pozneje
njen propad. V državi SHS je slovenska narodna zastava nekako potonila
v pozabo. Obudila se je šele v obdobju
druge svetovne vojne, in sicer z dodatkom tedaj obvezne rdeče zvezde. Naša
zdajšnja državna zastava z grbom se je
prvič pojavila v burnem obdobju slo-

venskega osamosvajanja. Nanjo smo
nedvomno izjemno ponosni tudi veterani vojne za Slovenijo. V juniju 1991
smo si jo vzeli za svojo in smo nanjo
še vedno ponosni.

Zastava na Geossu

čebelarsko društvo krtina
dob Čebelarsko društvo Krtina Dob je
že januarja uspešno organiziralo občni
zbor in na njem pregledalo opravljeno
delo v letu 2018, soglasno pa so za leto
2019 sprejeli program, v katerega so
uvrstili vse tradicionalne aktivnosti, še
posebej pa bodo skrb namenili mladim
čebelarjem in sodelovanju z Osnovno šolo Dob. To sodelovanje se kaže v
delovanju Čebelarskega krožka, ki ga
vodi Marjan Koderman. Sicer pa so bili
prvi meseci v znamenju sodelovanja
Čebelarskega društva Krtina Dob pri

nic, zato so v marcu pripravili predavanje o nevarnostih varoze, zajedavske
bolezni čebelje družine, se seznanili z
načini okužbe ter širjenjem in razvojem bolezni. Čebelarsko društvo Krtina
Dob je aprila sodelovalo v čistilni akciji v Krajevni skupnosti Dob, 26. aprila 2019 je bil dan odprtih vrat pri učnem čebelnjaku pod Močilnikom, sodelovali so na srečanju Spoznajmo se,
praznujmo skupaj v Češminovem parku ob občinskem prazniku, pripravljajo pa se tudi na sodelovanje na slamnikarskem sejmu. Razveselili so se tudi

praznovanju 100-letnice organiziranega čebelarstva, ki se je začelo v Lukovici pri Slaparju – za brdski sodni okraj
s sedežem na Krtini. Sodelovali so tako
v organizacijskem odboru kot na strokovnem simpoziju in slovesnosti ter
bili veseli priznanja, ki ga je za sodelovanje v imenu društva na osrednji
slovesnosti prejel Marjan Koderman,
predsednik društva.
V Čebelarskem društvu Krtina Dob
pa se še kako zavedajo pomena stalnega izobraževanja svojih članov in čla-

povabila Centralne čistilne naprave
Domžale - Kamnik, saj so jih povabili na sodelovanje in prikaz čebelarstva
ob dnevu odprtih vrat Življenje je v kapljici vode v maju. Udeležili se bodo čebelarskega praznika Slovenije 18. maja
2019 v Ravnah na Koroškem, maj pa
bo posebno pomemben tudi za člane
čebelarskega krožka na Osnovni šoli
Dob, ki se bodo konec maja udeležili
državnega tekmovanja na OŠ Beltinci.

Janez Gregorič

Čeprav 45-letnica uspešnega dela Balinarskega
športnega kluba Budničar Količevo ni okrogel jubilej,
vendarle balinarji ter njihovi prijatelji razmišljajo o
bližnjem zlatem jubileju.

Leto so začeli z občnim zborom, na
katerem so pregledali v letu 2018 opravljeno delo, se spomnili jubilantov in
soglašali s programom, katerega predlog je pripravilo vodstvo kluba in v
njem upoštevalo tradicionalne aktivnosti. Tako so 6. aprila 2019 sodelovali v čistilni akciji v Krajevni skupnosti
Vir, hkrati pa so že začeli z aktivnostmi za izdelavo zahodne stene balinišča,
kjer ne bo manjkalo niti slikopleskarskih del – tako na stenah kot ograjah,
hkrati pa načrtujejo, da bi okoli balinišča dokončali skladišče˙(stene in tla) ter

Na 68. občnem zboru Čebelarske zveze Slovenije prejeli
odlikovanje Antona Janše 1. stopnje.

Za praznike jo razobešamo po pročeljih hiš, česar pa na žalost ne počnemo vsi. Odnosa do zastave in s tem
naše države mnogo ljudi ne premore.
Posameznikom je težko priznati, da živimo bistveno bolje, kot v preteklosti,
in da smo nacija s svojo državo, ki se
ni rodila po naključju, ampak je plod
prizadevanj mnogih naših ponosnih
prednikov in predanih Slovencev.

Balinarski športni klub
Budničar v letu 2019

Trudijo se, da bi do 50. rojstnega dne
še izboljšali pogoje vsem generacijam
rekreativcev in tekmovalcev, ki na njihovo balinišče na Količevem prihajajo
prijetno preživljat svoj prosti čas, ali
pa se srečujejo na tekmovanjih, ki jih
tudi v letošnjem letu ne bo manjkalo.
Poglejmo na kratko, kako je videti njihov koledar v letu 2019.

Priznanje za vedno aktivno
Čebelarsko društvo

zamenjali mrežasto ograjo okoli balinišča. Na tekmovalnem področju so začeli
z organizacijo in izvedbo odprtega turnirja dvojic, nadaljevali bodo z drugim
delom ligaškega tekmovanja v drugi državni ligi in si z dobrim balinanjem skušali zagotoviti obstanek. Tudi letos načrtujejo mednarodni turnir za prehodni
pokal občine Domžale (10. avgust), or-

ganizacijo in izvedbo državnega prvenstva v natančnem izbijanju za člane (1.
september), organizacijo in izvedbo turnirja multiple skleroze Slovenije (21.
september), skupaj z Medobčinskim
društvom invalidov Domžale bodo tradicionalni turnir pripravili 28. septembra, tudi letos pa jih v oktobru čaka turnir med gostinci. Posebno aktivni so veterani, ki bodo tekmovali v ligi, hkrati
pa se 18. maja srečali na posebnem turnirju veterank in veteranov.
Med posameznimi tekmovanji bo
seveda na balinišču na Količevem dovolj prostora in časa za vse treninge in
balinanje, ki je kot rekreativni šport
posebno priljubljeno med starejšimi
generacijami. Balinarski športni klub
Budničar Količevo pa se trudi, da bi se
v ta šport vključilo več mladih, ki bi
nadaljevali tradicijo kluba.
Vabljeni torej na tekmovanja, kjer
so navijači vedno dobrodošli, vabljeni
na rekreativno balinanje ali pa samo
na obisk balinišča, kjer je vedno sproščeno in prijetno vzdušje.
Vera Vojska
Foto: BŠK Budničar

Vera Vojska
Foto: ČZS

V društvu Sinica
Program tečajev Šivankarice predelujemo oblačila
in tekstil, ki se kopiči v domačih omarah, poteka
do konca leta.
društvo za medgeneracijsko
povezovanje sinica Predelovali
bomo oblačila, ki jih ne uporabljamo
več: iz jopic, puloverjev in šalov bomo
sešili nova oblačila, krila, trenirke,
kape, rokavice in odeje. Iz srajc, bluz in
poletnih oblačil bomo sešili nove prevleke za blazine in odeje ter nakupovalne vrečke. Iz odsluženih hlač bomo
skrojili torbe za vsak dan, nahrbtnike
za šolo, torbe za na plažo, posteljna
pregrinjala in druge izdelke za dom po
željah tečajnic.
Na tečaju bodo udeleženci usvojili teorijo in praktična znanja o tehnikah kopiranja in risanja krojev, krojenja, ročnega in strojnega šivanja, spoznali šivalni stroj, tehnike šivanja, navijanje in napeljevanje sukanca ter menjavo šivank. Program vam nudi možnost, da usvojite znanja, ki bodo povečala vaše možnosti za delno samooskrbo pri predelovanju in izdelovanju
oblačil ter drugih uporabnih izdelkov
iz tekstila.
Vsak tečaj traja dva meseca (dvakrat tedensko 4 ure), vpis na tečaje
pa je ves čas individualen.
Termini v maju, juniju, juliju, avgustu in septembru bodo: a) od 8.00
do 12.00, b) od 12.30 do 16.30, c) od
17.00 do 21.00.
Vsi tečaji potekajo v šivalnici v
Dragomlju 101, 1230 Domžale. V bližini (približno tri minute hoje) je končna
avtobusna postaja proge 12D Ljubljanskega potniškega prometa.
Brezplačna udeležba na tečajih
šivanja je za ranljive skupine: udeleženke in udeleženci, ki obiskujejo katerega izmed programov socialne ak-

tivacije, brezposelne osebe in njihovi družinski člani, rejniške družine in
njihovi člani, enostarševske družine in
njihovi člani, mladi ki so opustili šolanje, osnovnošolci, srednješolci, dijaki in študentje, ki so oziroma so njihovi starši upravičeni do pomoči na Centru za socialno delo, starejši, ki so brezposelni ali pa so že prejemniki pokojnin, osebe s posebnimi potrebami – z
okvaro sluha.
Vse tečajnice in tečajniki iz ranljive skupine ob mesečni predložitvi
potrdil si podaljšajo mesečno brezplačno udeležbo na tečaju.
Cena dvomesečnega tečaja za zaposlene tečajnice je 240 evrov, za študente in upokojence je cena samo
190 evrov, in za osnovnošolce 100
evrov.
Po naročilu prevzemamo popravila oblačil ter tudi predelamo oblačila
in tekstil v nova oblačila in izdelke za
dom.
Vabljeni na tečaje, z veseljem pa
vam bomo popravili vaša oblačila ali
jih predelali v kaj novega po vaši želji,
da skupaj pripomoremo k zmanjševanju odpadkov in dolgoročno prispevamo k varovanju našega okolja.
Prijave in dodatne informacije na telefonski številki 068 602 136, e-naslov
sinica.jozi@gmail.com in spletnem naslovu fb: Društvo za medgeneracijsko
povezovanje Sinica.
Društvo za medgeneracijsko povezovanje Sinica se je prijavilo na javni
razpis Občine Domžale za socialno-humanitarne programe v letu 2019.
Joži Kokalj
predsednica društva
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Svetovni dan maternega jezika Več kot 900 udeležencev
tudi v Domžalah
Deseti občni zbor društva Šola zdravja podrl rekord
Dan maternega jezika se obeležuje 21. februarja v
spomin na ubite študente, ki so leta 1952 v Bangladešu
protestno zahtevali enakopravnost za svoj jezik.
bošnjaško kulturno društvo
ruh Unesco je s tem želel opozoriti
na potrebo po ohranjanju kulturne
in jezikovne različnosti. Bošnjaško
kulturno društvo RUH iz Domžal je
obeležilo svetovni dan maternega
jezika v Tomčevi dvorani Kulturnega
doma Franca Bernika. Bosanski jezik
je materinščina vseh Bošnjakov sveta, zato je 23. marca kulturno društvo
RUH v sodelovanju z Javnim skladom
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) organiziralo gledali-

zla in Centrom za kulturo Zavidovići
v režiji Vlada Keršovića.
Igralec Irfan Kasumović je skozi
deset likov predstavil čase, ko se je na
moralo in etiko gledalo drugače. Tragična zgodba o ljubezni mlade ženske
se je dotaknila vseh v dvorani. Starejši so se spomnili časov, ko so veljala
drugačna družbena pravila. Igralčeva perfektna transformacija skozi različne like je gledalce do konca predstave držala v napetosti. Glasen, dolg
aplavz je bil najboljše potrdilo, da

ško predstavo Rod in Dom. Monodrama je nastala po istoimenskem romanu priznanega bošnjaškega pisca
Safeta Sijarića. Predstava je nastala
v koprodukciji teatra Kabare Tuzla,
akademije dramskih umetnosti Tu-

smo za občane naredili dobro stvar in
se vsaj za trenutek vrnili preteklost, v
čase naših dedkov in babic.
Zahvalili bi se JSKD in Mateju Primožiču za vso podporo in razumevanje.
Sefadin Korać

Delavnica peke peciva
Konec marca je v prostorih gasilskega doma potekala
delavnica peke peciva.

turistično kulturno društvo
rova Udeleženke so pričakali lično
pogrnjene mize, podaljški za elektriko, dve profesionalni pečici, sestavine
in – seveda – nasmejani obrazi.
Vse je bilo pripravljeno, zato so dekleta in žene komaj čakale, da začnejo. Vedele so le, da bodo pekle Ferdinandov medeni kolač, pisan kruh naših babic, in še kaj za presenečenje.
Pod budnim očesom mentoric Mare
Podržaj, Dore Radež in Anice Andročec je peklo in ustvarjalo kar 20 zna-

društvo šola zdravja Društvo
Šola zdravja je tudi letos presenetilo
z rekordnim številom udeležencev na
rednem letnem zboru članov. Letos
je bilo več kot 900 članov, ki so prišli z različnih koncev Slovenije. To
je velika spodbuda za vse, ki se vsakodnevno trudijo, da društvo deluje
tekoče. Športna dvorana Domžale je
bila v petek, 22. marca, polna, kot bi
šlo za tekmo.
Župan občine Domžale Toni Dragar, ki je tudi častni član tega društva,
jih podpira že od samega začetka. Vedno znova ga navdušijo s številčnostjo
in oranžno barvo, ki se razliva po vsej
domžalski občini. Vesel je, da sta dr.

nov iz vse Slovenije: »Toliko dobre volje, toliko moči, toliko pozitivne energije, to je nekaj veličastnega. Vsa čast!«
V nadaljevanju je kot zdravnik opozoril, da bodo pozorni, ker je njihovo delovanje vezano za naravo. V naravi pa so različna tveganja, posledice pa so različne bolezni. Njegovo področje so klopi in njihova nevarnost
z okužbami. Dr. Strle jim je strokovno svetoval, kako preventivno ukrepati in kako se jih rešiti, če jih dobijo. Povedal je tudi o možnosti cepljenja kot preventivi, nikakor pa ne odsvetuje hoje po naravi, nasproti, naj
kar nadaljujejo s svojo dejavnostjo in
naj se gibljejo čim več.

Naprej se je nadaljevalo z urad
nim delom občnega zbora. Podali so
vsebinsko in finančno poročilo 2018
ter poročilo nadzornega odbora. Potem so predstavili vsebinski in finančni plan za leto 2019.
Sledile so nagrade in priznanja
DŠZ svojim članom. Za dodelitev častnega članstva je bil predlagan idejni vodja in ustanovitelj društva Šola
zdravja dr. Nikolay Grishin, kar so
udeleženci občnega zbora enoglasno potrdili in odobrili z ogromnim
ploskanjem. Izbrali so tudi podpredsednico društva, Hano Premrl,
univ. dipl. organizatorko dela, članico blejske skupine, ki se je pred-

Nikolay Grishin in Zdenka Katkič pred
desetimi leti vztrajala in da se je ta
slog življenja razširil po vsej Sloveniji.
Na letošnjem občnem zboru so gostili mag. Janeza Sodržnika (podpredsednik Olimpijskega komiteja
Slovenije – Združenja športnih zvez),
ki je med drugim navdušeno povedal:
»Vi danes predstavljate tisto, za kar se
mi ves čas zavzemamo v krovni organizaciji, in sicer za zdrav način življenja, povezovanje in druženje, ne le gibanje pa športanje. Vi predstavljate
mnogo več kot 1000 gibov, ideal, ki bi
ga naša družba mogla slediti!«
Naslednji govornik je bil gost akademik prof. dr. Franc Strle z Medicinske fakultete, ki je najprej izrazil
začudenje nad tolikšno udeležbo čla-

Govornikom se je pridružil tudi
Dejan Crnek, predsednik Športne
unije Slovenije in podžupan Mestne
občine Ljubljana. V svojem nagovoru
je čestital za vztrajnost pri redni jutranji telovadbi in javno pohvalil predsednico Zdenko Katkič: »To je v njenem
stilu. Midva sva otroka Narodnega
doma, tam sva se športno izpopolnjevala in njihova filozofija je, da zdravo
telo krepimo z vajami in se tako duhovno razvijamo. Druženje, prijateljstvo in
medsebojno spoštovanje. Ona nadaljuje to pot z društvom Šola zdravja.«
Čestital je vsem ob vsakodnevnem
gibanju in ob tem, da so zgled vsem
ostalim, ki se jim še niso priključili,
ampak glede na množičnost v dvorani ne dvomi v širjenje tega društva.

stavila celotnemu občnemu zboru.
Svojo predstavitev pa je začela s telovadbo, kot se spodobi za člane takega društva. Izvolitev za podpredsednico društva je občni zbor v celoti podprl.
Po končanem uradnem delu je
sledil sprehod ob Kamniški Bistrici, nato pa predstava Prof. Kuzma.
Smeha je bilo več kot dovolj. Tako
bo skoraj že pomladni dan v Domžalah za to množico oranžno oblečenih srčnih ljudi ostal v spominu kot
lep, prijeten in poln sončne svetlobe. Domov so se odpravili zadovoljni, veseli in bogatejši za še kako prijateljstvo več.

nja željnih obiskovalk. Uživale so v
druženju, klepetale in se nadvse zabavale. Na koncu so naše krajanke
domov odnesle pečene izdelke, preizkušene recepte in nekaj trikov, da
bo peka še slajša. Takšen dober odziv zbranih nam je v veselje, tudi mentorice so pohvalile naš skupinski duh
in se priporočile za naprej. Idej je še
ogromno.
Besedilo in foto: Alja Rode Uršič
predsednica TKD Rova

RENAULT AVTO SET – SETNIKAR, DRAGOMELJ
Tel. : 041/648 166, Internet: www.avtoset.si

Neda Galijaš
Foto: Ubald
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Zbor članov Društva vojnih
invalidov

Kako je mokrišče obogatilo moje življenje

V Društvu vojnih invalidov Zasavje se združujejo tudi
vojni invalidi iz nekdanjega Društva vojnih invalidov
Domžale.

terra
anima
Pripovedovanje
zgodb je v tujini v velikem razmahu,
še posebno se uveljavlja veja pripovedovanja, s katero se ukvarjam tudi
jaz, pripovedovanje zgodb za naravo.
Tukaj se pripovedovalska umetnost
uporablja tudi kot izobraževalno
orodje, ki ljudem, poleg tega da jih
prek zgodb izobražuje, tudi pomaga
vzpostaviti izgubljeni stik z naravnim
svetom.
Tokrat sem se odzvala povabilu na
Malto, kjer sem, sicer izjemno zadovoljna z izpeljanimi delavnicami za
otroke, odkrito in na glas hrepenela
po zaplati zelenega. Pustimo, da sem
zelena odvisnica in da gozd potrebujem ravno tako kot zrak, ki ga diham,
in so morda moje norme višje od povprečnih – še vedno: Ko nimaš zaplate trave, da bi si na njem odpočil oko
od vsega betona in ko ti gostitelji pokažejo gozd velikosti majhnega nogometnega igrišča in ti povedo, da je to
zadnji gozd na otoku, te zaboli srce.
Pustimo norme ob strani in upoštevajmo dejstvo, da je Malta mediteranski otok z mediteranskim rastjem, ki
ni bujen zeleni gozd. A dejstvo ostaja,
na Malti prav veliko rastja ni, beton
in trume ljudi. In rumeno cvetje, ki se
prebija iz skal in betona in kliče k počitku od ponorelega sveta k miru, ki
ga ponuja narava.
»Saj vem, pri vas imate gozd, kajne?« je rekla organizatorka Giuliana
in potarnala, da na Malti prevladuje
slab odnos do naravnega sveta.
Na splošno smo se ljudje s tehnološkim razvojem, intelektualizacijo
in virtualnim svetom odtujili od narave in jo začeli uporabljati le še v svoje
namene. Skupaj s spremenjenim odnosom do narave se je drastično spremenil tudi način življenja, ki se je v
sedanjem času kaže na vseh ravneh
človeškega obstoja – telesnem, čustvenem in duševnem. Kakšen vpliv
ima odrezanost od narave na otroke, je v knjigi Last Child in the Woods
predstavil Richard Louv. Motnja pomanjkanja narave (v izvirniku Nature deficit disorder) je postala izraz, o
katerem se je začelo na glas govoriti
– prav tako o telesnih in vedenjskih
motnjah, ki jih pomanjkanje časa v
naravi povzroča. Odtujenost od narave je ključna težava sodobnega člove-

dvi, sekcija domžale Letošnji zbor
članov je bil namenjen tudi volitvam
novega vodstva, zato je izvršni odbor
DVI Posavje pripravil predlog kandidatov, med katerimi so tudi člani nekdanjega DVI Domžale: Jože Novak in
Ciril Rogelj, za častno razsodišče pa
Vida Rosulnik.

Zbor članov Društva vojnih invalidov Zasavje je bil konec februarja
v Delavskem domu Trbovlje, člani iz
nekdanjega DVI Domžale pa smo se
tja odpeljali s posebnim kombijem.
Udeležba na zboru je bila zelo dobra,
saj so se ga ob številnih članih in članicah udeležili tudi predstavniki drugih društev in organizacij, župani in
podžupani, med udeleženci pa je bil
tudi Janez Podržaj, predsednik ZDVI
Slovenije.
Zbor članov je prisluhnil podanim
poročilom, v katerih je bilo zapisano,
da je bilo v letu 2018 izpeljanih veliko dejavnosti, ki se bodo nadaljevale
tudi v letu 2019. To so aktivnosti, povezane z ohranjevanjem zdravja članov, preprečevanje in odpravljanje
ovir s tehničnimi pripomočki in rekreacijska dejavnost ter informativna in
založniška dejavnost vojnih invalidov.
Jože Novak, član DVI, sekcije Domža-

le, pa sem podal poročilo o informiranju javnosti o položaju vojnih invalidov. Na zboru je vsak udeleženec prejel Bilten 2018 o delovanju DVI Zasavje. Številni gostje in razpravljavci,
med katerimi je bil tudi Janez Podržaj,
predsednik ZDVI, so pohvalili delo
društva in mu zaželeli veliko uspehov.

Izvoljeno je bilo novo vodstvo, nato pa
je sledil najsrečnejši trenutek za avtorja tega in drugih člankov o delu vojnih
invalidov. Predsednik ZDVI Slovenije mi je namreč za prizadevno delo na
področju informiranja o izvajanju poslanstva društva vojnih invalidov in
izjemen prispevek pri ohranjanju tradicij društev in zveze vojnih invalidov
podelil spominsko plaketo ter se mu
tako zahvalil za več desetletij pisanja
o delu društev vojnih invalidov. Prejemnik sem se mu zahvalil za prvo tovrstno priznanje v življenju ter bil vesel
čestitk žene Angelce in drugih številnih članov društva.
Za konec pa še povabilo Društva
vojnih invalidov Zasavje in Zveze DVI
Slovenije na tradicionalno 20. srečanje vojnih invalidov v soboto, 25. maja
2019, v športni dvorani v Litiji.
Jože Novak
Foto: Angelca Novak

Narava mojega dela me pogosto odpelje prek meja naše zelene dežele.
ka, zavedanje, da za ohranitev lastne
vrste in duše potrebujemo naravni
svet pa neizogibno.
»Saj pri vas imate gozd, kajne?«
»Še več, pri nas imamo mokrišče!«
vzklikam zdaj, ko se po Kekčevo vesela sprehajam po naši dragi Blatni
Mlaki in opazujem, kako prve bukve
sramežljivo odpirajo svoje liste.
V zadnjih 100 letih smo uničili
64 odstotkov mokrišč, nas opozarjajo ministrstva. Mokrišča pa niso pomembna zgolj samo kot klimatska

Naravno bogastvo imamo, vredno še veliko več, kot se zavedamo. Čudovita gozdna učna pot Blata - Mlake, ki jo je za nas uredila občina Domžale, nas vabi, da stopimo
globlje – v naravo in k sebi ter ponuja poligon osebnostne rasti in turistični potencial. Saj se spomnite začetka članka, kajne – »Oh, vi imate
gozd, kajne?« Stavek, ki kaže na to,
da ohranjena narava že dolgo ni nekaj samoumevnega, pač pa bogastvo
izjemne vrednosti, na katerega mo-

naprava pri obvladovanju podnebnih sprememb, zagotavljanju zalog
pitne vode in prečiščevanju ter bogatenju podtalnice, temveč so tudi
živi kotel življenjske sile, prostori, ki
krepijo človeško ustvarjalnost in pomagajo vzdrževati notranje ravnovesje, so zakladnice in čistilne naprave naših bogatih čustvovanj ter
še marsikaj.
Iz vidika ekonomije so praktično
brez vrednosti, medtem ko so z vidika ekologije izjemno dragocena in
pomembna, iz globljih, energijskih
vidikov pa so neprecenljiva. Z izsuševanjem mokrišč se izsušujemo ljudje
od znotraj, množična epidemija izgorelosti in mnogi ostali simptomi propadanja sodobnega človeka so posledica našega ravnanja z naravo, zato
je ključnega pomena, da zaščitimo in
ohranimo še tisto malo narave, ki jo
imamo, dokler ne bo prepozno.

ramo biti ponosi in ga z največjo ljubeznijo ohranjati.
Toplo vabljeni, da se v spoznavanju narave zunaj in znotraj udeležite
kakšnega od dogodkov, ki jih organiziramo. Delavnica Družinski Nature bonding je dogodivščina za družine, v kateri družine sodelujejo, se
skupaj povezujejo z naravnim svetom in poglabljajo medsebojne stike, bo izvedena v nedeljo. 12. in 26.
maja, obakrat ob 10.00, na gozdni
učni poti Blata - Mlake. Odrasle vabimo na Žabje praznovanju polne
lune, v soboto, 18. maja, ob 18.00, ki
je namenjena podpori žabicam, prebujanju njenih šamanskih moči znotraj nas in navezovanju poglobljenega stika z naravnim svetom. Za več
informacij vabljeni na spletno stran
društva Terra Anima (www.terraanima.si).
Besedilo in foto: Špela Kaplja

Plesalo se je, rajalo in pelo ...
Proslava ob materinskem dnevu, Rova, 25. marec 2019
Kot veleva tradicija, smo tudi letos z
rovskimi otroki pripravili proslavo ob
materinskem dnevu ter s tem nekaj
malega in osebnega podarili tistim,
ki se vsakodnevno razdajajo za nas –
našim dragim mamicam. Letos nam
je narava pomlad in pomladno cvetje
podarila že zelo zgodaj, zato so nas s
svojim obiskom počastile tudi prele-

pe cvetlice – marjetica (Nika), vrtnica
(Mirjam), tulipan (Lana) in sončnica
(Neja) ter prevzele vlogo povezovalk.
Ob njihovih besedah smo se v mislih
podali na prostrana polja in za hip
zaplesali na mehki travi. Vseeno pa
je povezovanje takšne prireditve kar
velik zalogaj, predvsem, če moraš prehoditi dolgo pot od polja do gasilskega

doma, kjer se je odvijala prireditev, pri
tem pa ti v pomoč niso noge, temveč
le drobne koreninice, zato so našim
cvetlicam na pomoč priskočili otroci,
ki so z različnimi točkami obeležili
praznik naših mamic. Tako smo skozi
večer prisluhnili različnim deklamacijam o cvetlicah, ljubezni in pomladi,
se ob igri odpravili na različne konce
sveta in se seznanili z različnimi kulturami, podali smo se tudi v svet pravljic in slastnih smetanovih kolačkov
ter se razgibali ob gibalni uprizoritvi
pesmi Deset prstkov. Na dogodku pa
ni manjkala niti glasba. V tem večeru se je na našem odru zvrstilo kar
devet malih glasbenikov, ki so igrali
na različne inštrumente. Tako smo se
zazibali v razigranih ritmih klaviatur,
prisluhnili nežnim melodijam violine
in violončela ter veselo ploskali ob
zvokih harmonike in klarineta. Večer smo sklenili z deklamacijo pesmi
Mama, s katero smo se še zadnjič poklonili tistim, zaradi katerih smo se ta
večer zbrali. Tako kot mamice so bile
nad nami navdušene tudi marjetica,
vrtnica, tulipan in sončnica ter nam
obljubile, da se prihodnje leto vrnejo,
če ne v vlogi povezovalk pa zagotovo v
vlogi gledalk.
Nina Oražem
Foto: Alja Rode Uršič
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Zbor članov Medobčinskega društva Sožitje, Pri MDI Domžale niso pozabili
na invalide v domovih počitka
Mengeš in donacija knjig
V petek, 15. marca 2019, smo imeli člani Medobčinskega društva Sožitje iz Mengša zbor
članov, ki je potekal v Kulturnem domu v Grobljah.
Predsednica dr. Tatjana Novak je v
uvodnem nagovoru pozdravila navzoče, posebno župana Občine Komenda
Stanislava Poglajna in podžupana Občine Mengeš Boga Ropotarja. Oba sta
pohvalila delo društva, predsednice in
prostovoljcev, staršev in skrbnikov, ki
delujejo znotraj društva s skrbjo za osebe z motnjami v duševnem razvoju, in
poudarila vlogo občin, da pri delovanju
društva finančno pomagajo glede na
dane možnosti. Vsem članom sta zaželela uspešno delo še naprej ter čestitala
za dan žena in materinski dan.
Program so popestrili Sončki, mlajša plesna skupina, s plesnima točkama
pod mentorstvom Bernarde Rozman in
Mateja Logarja.
Izvolili smo delovno predsedstvo, ki
je vodilo zbor članov, in ostale organe
zbora članov. Sledilo je poročilo predsednice o delu društva v letu 2018 in
plan dejavnosti društva v letu 2019. V
društvu je bilo konec leta 2018 493 članov, od njih 185 oseb z motnjami v duševnem razvoju. V letu 2018 so prostovoljci opravili 5587 zabeleženih prostovoljnih ur, verjetno pa jih je bilo še več.
Program društva je tudi letos namenjen
vsem članom, tako mlajšim kot starejšim osebam z motnjami v duševnem
razvoju, da v aktivnostih krepijo svoje
sposobnosti ter ohranjajo psihofizično
zdravje in dvigujejo raven kakovosti življenja, pa tudi ožjim in širšim družinskim članom, ki s podporo društva premagujejo situacije ob skrbi za otroke z
motnjami v duševnem razvoju. Izpostavila je tudi vlogo družin pri osveščanju
ožje in širše družbe za sprejemanje oseb
z motnjami v duševnem razvoju.
Program za leto 2019 vsebuje: izobraževanje, usposabljanje, ohranjanje zdravja in znanj (glasbena skupina Strune, ki igra na Ullvilla instrumente pod mentorstvom Stanke Kač, plesna skupina Face za starejše deluje pod
mentorstvom Klemena Pirmana, plesna skupina Sončki za mlajše pleše pod
mentorstvom Monike in Bernarde Rozman ter Mateja Logarja, skupino za samopomoč in skrb za starejše Optimistke vodi Breda Zlobko, Bralne urice potekajo v Knjižnici Domžale pod mentorstvom Simone Glavan, Vilme Novak,
Jurčka Nowakka in Marjane Plaznik, zimovanje – osamosvojitveni seminar v
Ratečah za osebe z motnjami v duševnem razvoju vodijo Jurček Nowakk, Vilma Novak s spremljevalkami Jožico Mušič, Marjano Perko in Bernardo Roz-

man – izvedba z donacijo osmih Petrolovih servisov, izobraževalni vikend seminar za družine, ki je aprila v Zdravilišču Radenci, vodi Franci Rozman, izobraževalni program v okviru Zveze Sožitje vsebuje vseživljenjsko učenje oseb
z motnjami v duševnem razvoju ter izobraževanje in usposabljanje družin),

vseh članov ter se vsem zahvalila za njihov prispevek društvu in izrazila željo k
uspešnemu sodelovanju tudi v bodoče.
V zaključnem delu se nam je pridružil direktor Mohorjeve družbe iz Celovca Franz Kelih, ki je podarila društvu za
4000 evrov knjig. Prevzem čeka je slavnostno potekal v Trubarjevi hiši litera-

predavanja (predavanje za starše na
temo osebne asistence skrbi za starejše), rehabilitacijski programi (vadba pod mentorstvom Patricije Marolt,
novinarsko-literarni krožek Kapljice
pod mentorstvom Silve Drešar, plavanje Halliwick na Inštitutu za rehabilitacijo Soča v Ljubljani pod mentorstvom
Ahmada Mazena, hipoterapija v Konjeniškem klubu Valentin Domžale pod
mentorstvom Mete Pirnat Radovič, kineziološka terapija Gibalček pod mentorstvom Ane Valant, pohodništvo pod
mentorstvom Metke Mestek), družabne dejavnosti (pustovanje v diskoteki
Šporn, praznovanje dneva žena in materinskega dne ter obeležitev svetovnega dneva Downovega sindroma v okviru zbora članov, piknik v Hiši na travniku v Dobu, spomladanski in jesenski
družinski izlet ter izlet za starše, dobrodelni pohod Modrih novic na Sv. Primoža nad Kamnikom, novoletno praznovanje z obiskom in obdarovanjem dedka Mraza v KD Radomlje) in tekmovanja v okviru Specialne olimpiade (regijske atletske igre, MATP).
Nadaljevali smo s finančnim poročilom in poročilom nadzornega odbora.
Sledila je razprava, razrešitev upravnega in nadzornega odbora, ki je deloval v
letih 2015–2019, in volitve novih odborov. Za mandatno obdobje 2019–2023 je
bila kot predsednica društva ponovno
imenovana dr. Tatjana Novak. Izpostavila je, da je uspešno delo društva delo

ture v Ljubljani v januarju 2019, tokrat
pa smo iz rok direktorja Keliha prevzeli še knjige. Akcija Podarimo knjigo poteka vse od leta 2002 v sodelovanju Republike Avstrije – Urada zveznega kanclerja in Mohorjeve družbe z namenom
krepiti medsosedske vezi med Avstrijo in Slovenijo ter skrbeti za negovanje
slovenskega jezika in kulture med Slovenci doma in zunaj meja Slovenije.
Predsednica se je Kelihu iskreno zahvalila za donacijo knjig ter mu izročila spominsko zahvalo in darilo. Ob tem
je poudarila, da v društvu redno skupaj
s Knjižnico Domžale že sedmo leto potekajo Bralne urice, kjer mladi in odrasli člani društva z motnjami v duševnem razvoju ohranjajo in krepijo branje in pisanje ter s tem skrbijo za bralno kulturo. Predstavniki Bralnih uric
so pod mentorstvom Simone Glavan in
Vilme Novak predstavili svoje delo, brali so odlomke iz knjig, med njimi je za
zaključek predstavitve Jaka prebral svoje razmišljanje o odnosu ljudi do oseb s
posebnimi potrebami.
Z zborom članov smo obeležili tudi
svetovni dan Downovega sindroma,
za katerega je značilna trisomija 21.
para kromosomov ter s tem 47 kromosomov v vseh telesnih celicah in
se obeležuje 21. marca. Prav tako smo
namenili del druženja praznikoma
mamic in žena, ki ju praznujemo 8. in
25. marca. Večer je minil v prijetnem
druženju ob sladkih dobrotah, ki so
jih pripravile mame, skrbnice in rejnice, za kar najlepša hvala.

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO JESENSKI CVET
VABI NOVE ČLANE IN PROSTOVOLJCE VODITELJE SKUPIN,
da se nam pridružijo v prijateljskih skupinah,
kjer za starejše ljudi ustvarjamo varno okolje v bližini njihovega doma
z namenom medsebojne podpore, razumevanja, ohranjanja dobrega
počutja ter izmenjave koristnih informacij in izkušenj.
V okviru društva MDJC deluje 25 skupin v šes�h občinah:
Domžale, Kamnik, Trzin, Mengeš, Moravče in Lukovica
Kontakt: organizatorka lokalne mreže:
Maksimiljana Mali
041 339 314
drustvo@jesenskicvet.si

Metka Mestek in dr. Tatjana Novak

Medobčinsko društvo invalidov Domžale, ki s svojim
delovanjem zajema kar pet občin – Domžale, Lukovico,
Mengeš, Moravče in Trzin, ima med svojimi več kot 1600
člani tudi več kot 50 članov v domovih starejših občanov.
medobčinsko društvo invalidov domžale Te člane najdemo v
domovih tako v Gornjem Gradu kot
v Črnučah, Kamniku, Kranjski Gori,
Mengšu, Trzinu in v obeh domžalskih
– MGC Bistrica in Dom upokojencev
Domžale. Društvo vsa ta leta vodi
kompleten pregled nad socialno ogroženimi invalidi in tistimi, ki so preseljeni v domove počitka in jih redno
obiskujejo ter jim skušajo pomagati,
kakor se le da. V domovih so ostareli,
ki ne morejo več poskrbeti sami zase
ali pa nimajo svojcev, ki bi lahko poskrbeli za njih, potrebujejo pa celodnevno nego. Večina invalidov, ki so v
teh domovih, ima zelo nizke pokojnine, za marsikoga pa morajo za stroške
oskrbe plačevati svojci. Sploh tisti invalidi, ki pa svojcev nimajo, se včasih
lahko počutijo osamljene, zato so se
na društvu odločili, da obiščejo kar
vse svoje člane po domovih in jih pred
praznikom velike noči razveselijo, ob
tej priložnosti pa so jim poklonili tudi
manjša darila – pakete, s katerimi jim
želijo vsaj malo olajšati vsakdan. Med

med katerimi so bili Jožefa Vidmar,
Ivan Rems in predsednica Vida Perne.
Povedala je, da se je bila prisiljena v
dom preseliti, ker je bilo njeno stanovanje v Domžalah neprilagojeno
in nedostopno za invalide. Da se bo
iz Domžal preselila v DEOS Center
starejših Gornji Grad, se je odločila,
ker ima v bližini sina in snaho, ki jo
dnevno obiskujeta. Zaupala nam je,
da je sicer zdrava, a je noge več ne držijo – zato za gibanje potrebuje invalidski voziček, ki pa ga je že mojstrsko
sposobna upravljati sama. V domu se
počuti odlično, sprejeto in da zase poskrbi s potrebovanimi terapijami, ki
so tu na razpolago, včasih pa si privošči tudi kakšno masažo za sprostitev.
V istem domu lahko najdemo še
eno Domžalčanko, Jožefo Šuštar, ki je
pred kratkim praznovala visoki jubilej, in sicer 90 let. Tudi ona je bila izredno vesela obiska, pokazala nam je
šopke, ki jih je prejela in opisala praznovanje, ki so ji ga ob tej priliki pripravili v domu. Čeprav je gospa Jožefa
priklenjena na posteljo in popolnoma

obiskanimi invalidi je bila tudi Ivanka
Smolnikar, dolgoletna blagajničarka,
članica in prostovoljka društva. V
pogovoru se je spominjala prijetnega
druženja v društvu invalidov, katerega članica je od leta 1981, saj je kot
prostovoljka imela opravka z veliko
sebi podobnimi ljudmi. Smolnikarjeva je bila tako navdušena nad obiskom poverjenikov, članov društva,

odvisna od tuje pomoči, so ji ob teh
dogodkih oči kar zažarele.
V društvu so veseli, kadar lahko
svojim članom na tako preprost, a lep
način razsvetlijo dan, in bodo s svojim
dobrim delom intenzivno nadaljevali,
še toliko bolj v prihajajočih mesecih,
ko bodo obiskali socialno ogrožene in
težke invalide, ki so v domači oskrbi.
Nejc Lisjak

20.00 | MAŠČEVALCI – ZAKLJUČEK

18.00 | NE BOM VEČ LUZERKA
Komična drama / 88’ / drama o prepadu med preveč izobraženimi in premalo zaposljivimi milenijci
ter njihovimi starši, ki so imeli velika pričakovanja
za svoje otroke.

Mestni kino Domžale
10.00 | 1, 2, 3, MAČEK MURI! + DELAVNICA
Animirani film / 33’ / v slovenščini, 3+ / zgodba o
vsem dobro poznanih junakih iz knjige Kajetana
Koviča / skozi mini serijo so uporabljene tudi pesmi, ki jih poje Neca Falk.

3. maj, petek

20.00 | 12. MOŽ
Zgodovinska vojna drama / 135’ / na severu Norveške je leta 1943 pristalo 12 uporniških borcev, ki
so jih ujeli in mučili nemški okupatorji, eden pa je
sredi zime uspel pobegniti.

18.00 | TRANZIT
Drama / 101’ / film, ki na izviren način preplete
preteklost in sedanjost, je brezčasna zgodba o ljubezni, izgnanstvu in iskanju novih začetkov / po
istoimenskem romanu Anne Seghers.

Mestni kino Domžale
16.00 | ČUDEŽNI PARK
Animirana pustolovščina / 85’ / sinhronizirano,
6+ / deklica June znova odkrije zabaviščni park iz
mladosti, ki pa ga bo treba rešiti, obnoviti in znova
narediti čudežnega.

2. maj, četrtek

20.15 | MAŠČEVALCI – ZAKLJUČEK
Akcijski film / po uničujočih dogodkih v filmu Maščevalci: Brezmejna vojna je vesolje v ruševinah,
zato se Maščevalci ponovno združujejo, da bi vrnili red v vesolje.

18.00 | DVOJNA ŽIVLJENJA
Romantična komedija / 108’ / dolgoletna prijatelja, pisatelj in knjižni urednik, se spopadata s krizo
srednjih let, spreminjajočim se knjižnim trgom in
njunimi ženami.

16.00 | GRDE LUTKE: POPOLNO
NEPOPOLNE

Mestni kino Domžale
10.00 | DROBIŽKI 2
Glej opis pod 4. maj.

Dvorana Kulturnega doma Groblje
10.00 | 2. OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL
PLEŠI,PLEŠI, ČRNI KOS
Festivala se bo udeležilo sedem otroških folklornih skupin / organizator Folklorno društvo Groblje
/ vstop bo prost.

11. maj sobota

KD Franca Bernika
20.00 | FLORIAN ZELLER: RESNICA
Abonma glasbeno scenski DRUGI in IZVEN
Glej opis pod 9. maj.

Blunout klub
20.00 | SLAVKO IVANČIĆ
Koncert / živa legenda slovenskih zimzelenih se tokrat vrača z večjo, akustično zasedbo, na odru pa
mu bo družbo delala tudi gostja Irena Vrčkovnik.

10. maj, petek

KD Franca Bernika
20.00 | FLORIAN ZELLER: RESNICA
Abonma glasbeno scenski PRVI in IZVEN
Komedija / SSG Trst / urbana komedija o tem, kako
se je kdaj bolje zateči v laž, da bi srečno prišli skozi
zapleteni labirint partnerskih odnosov.

Blunout klub
20.00 | TADEJ TOŠ
Stand up / če ga še niste spoznali, ne hodite, če pa ste
ga že, boste prišli še enkrat. Toš je en sam, drugih ni.

9. maj, četrtek

KD Franca Bernika
19.00 | SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB
135-LETNICI GODBE DOMŽALE
Akademija, koncert / nastopajo: solisti in komorne zasedbe Godbe Domžale/ vstop z brezplačnimi
vstopnicami.

8. maj, sreda

Blunout klub
20.00 | WIYAALA
Koncert / njena glasba je konglomerat zahodno-

Center za mlade Domžale
18.00 | ODPRTJE RAZSTAVE VODA JE
SVOBODA
Odprtje razstave likovno in literarnega natečaja
Voda je svoboda in podelitev priznanj.

KD Franca Bernika
18.00 | ZAKLJUČNI KONCERT ODDELKA
DOMŽALE
Koncert / glasbeni dogodek Glasbene šole Domžale

Knjižnica Domžale
17.00 | KOKO DAJSA
Gledališka predstava / ob zaključku projektov
Želvino bralno popotovanje, Rad berem in 1, 2, 3
znam! / po literarni predlogi Maše Ogrizek / izvaja:
Gledališki krožek OŠ Venclja Perka

16. maj, četrtek

Blunout klub
20.00 | UROŠ KUZMAN – PROFESOR
KUZMAN MLAJŠI
Monokomedija / ekskurzija po spominih na piflanje, plonkanje, pisanje in špricanje.

Mestni kino Domžale
20.00 | ZGODOVINA LJUBEZNI
Premiera + pogovor z ustvarjalci filma
Drama / 105’ / Iva se sooča s smrtjo svoje matere,
pod vplivom te velike osebne izgube in odkritja, da
ni vedela vsega o svoji mami, pa se počasi potaplja
v svet daleč od realnosti.

KD Franca Bernika
18.00 | SPOZNAVAM INSTRUMENTE –
PREDSTAVITVENI KONCERT ZA GLASBENE
PRIPRAVNICE
Glasbeni dogodek / predstavitev instrumentov /
Glasbena šola Domžale

15. maj, sreda

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

Knjižnica Domžale
9.30–10.30 | IGRALNE URICE
Glej opis pod 7. maj.

Knjižnica Domžale
9.30–10.30 | IGRALNE URICE

21. maj, torek

Mestni kino Domžale
20.00 | ČISTA ZLOBA
Biografski kriminalni triler / 108’ / kronika zločinov Teda Bundyja, najbolj zloglasnega množičnega morilca – iz perspektive njegove punce, ki si je
dolga leta prikrivala resnico.

Knjižnica Domžale
19.00 | RAZSTAVA RAZSTAV
Odprtje razstave / filmski večer / 50 let s kamero iz
kraja v kraj – od dogodka do dogodka / ob jubilejnem 50. letu delovanja / vstop prost / org.: FKVK
Mavrica, Knjižnica Domžale.

20. maj, ponedeljek

20.00 | BEN SE VRAČA
Drama / 103’ / devetnajstletni odvisnik Ben Burns
(Lucas Hedges) se za božič nepričakovano vrne
domov, s seboj pa prinese tudi prtljago iz preteklosti.

18.00 | BREZ DOTIKA
Romantična drama / 116’ / Stella in Will obolevata
za cistično fibrozo, genetsko boleznijo, pri kateri
se bolniki ne smejo približati na manj kot dva metra, onadva pa sta zaljubljena.

Mestni kino Domžale
16.00 | DROBIŽKI 2
Animirana pustolovščina / 92’ / brez dialogov, 5+ /
pustolovščina v animiranem svetu žuželk na sporedu pred premierno ob dnevu Zemlje!

19. maj, nedelja

Blunout klub
20.00 | PLIŠ
Koncert / nekaj mehkega, prijetnega in toplega /
interpretacije preprosto očarajo s svojo duhovitostjo, lahkotnostjo in iskrenostjo.

Center Terra Anima Radomlje
18.00 | ŽABJE PRAZNOVANJE POLNE
LUNE
Podpora žabicam, prebujanju šamanskih moči
znotraj nas in navezovanju poglobljenega stika z
naravnim svetom / več informacij na www.terraanima.si.

Mestni kino Domžale, 25. maja

Kulturni dom Franca Bernika Domžale, 23. maja

Mestni kino Domžale

Začetek makadamske poti proti ribniku
Črnelo
10.00 | DRUŽINSKI NATURE BONDING
Delavnica je dogodivščina, v kateri družine sodelujejo, se skupaj povezujejo z naravnim svetom in
poglabljajo medsebojne stike / več informacij na
www.terraanima.si

26. maj, nedelja

Blunout klub
20.00 | BUH
Koncert / je povsem sveža avtorska zasedba multiinstrumentalista Uroša Buha, ki se bo tako v celoti
prvič predstavil kot avtor vseh besedil, glasbe in
aranžmajev ter glavni vokalist.

20.15 | STOTNIK
Drama / 118’ / po resnični zgodbi posnet film o dezerterju v zadnjih dneh Tretjega rajha / film o tem,
kako je nacizem pokvaril samo jedro človečnosti
Nemcev med vojno.

PRAVLJIČNI PALČEK
Razstava likovnih izdelkov, ki so nastali v okviru
projekta Pravljični palček, 3. del, bo na ogled do 6.
maja.
18.00 | ALADIN
Domišljijska pustolovščina / režija: Guy Ritchie /
poulični tatič dobrega srca iz svetilke v začarani
votlini izpusti duha, ki lahko izpolni katerokoli
željo.

Knjižnica Domžale
OTROCI
Varna in pametna raba pametnih telefonov, varno
obnašanje na internetu, kaj je res in kaj ni res – za
otroke med 6. in 13. letom. Bodi KUL in pridi na delavnico. Tvoj pametni telefon ti bo hvaležen, mami

Izobraževanja

BOJAN KNIFIC: RUTE, PEČE, AVBE
Razstava pokrival bo na ogled v maju.

UDELEŽENCI FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA
BRANJE V NARAVI: BRANJE V NARAVI
Fotografska razstava bo na ogled v maju.

BRALNICE PO BRALNICAH
Razstava utrinkov, 9. mladinski literarni festival
Bralnice pod slamnikom, bo na ogled od 21. maja
do 3. junija.

VRTEC URŠA, ENOTA BISTRA: OTROCI
SPOZNAVAJO PROMET
Razstava likovnih izdelkov, ki so nastali znotraj
projekta Ustvarjajmo skupaj bo na ogled od 7. do
20. maja

FOTO KINO IN VIDEO KLUB MAVRICA:
RAZSTAVA RAZSTAV
Razstava fotografij bo na ogled od 20. maja do 8.
junija.

KNJIŽNICA DOMŽALE
UČENCI IN MENTORJI OŠ ROJE: DREVESA
Razstava različnih likovnih izdelkov bo na ogled
do 18. maja.

TOKO DOMŽALE – TOVARNA TO(RBIC) IN
KO(VČKOV)
Razstava bo odprta od 22. maja.

SLAMNIKARSKI MUZEJ
300 LET SLAMNIKARSTVA NA SLOVENSKEM
Stalna razstava.

ANDREJ JANŽA: VEČNI POPOTNIK
Brezplačna razstava slik in risb domžalskega
ustvarjalca bo na ogled do 18. maja

16.00 | DROBIŽKI 2
Animirana pustolovščina / 92’ / brez dialogov, 5+ /
pustolovščina v animiranem svetu žuželk na sporedu pred premierno ob dnevu Zemlje!

Mestni kino Domžale
10.00 | ČUDEŽNI PARK
Animirana pustolovščina / 85’ / sinhronizirano,
6+ / deklica June znova odkrije zabaviščni park iz
mladosti, ki pa ga bo treba rešiti, obnoviti in znova
narediti čudežnega.

25. maj, sobota

KD Franca Bernika
20.00 | YASMINA REZA: BOG MASAKRA
Abonma gledališki ZELENI in IZVEN
Glej opis pod 23. maj.

MENAČENKOVA DOMAČIJA
O KMEČKO-OBRTNIŠKI DRUŽINI AHČIN
IN STALNA KIPARSKA POSTAVITEV DEL
FRANCETA AHČINA
Stalna razstava.

Razstave

Film: Aladin

Drama: Yasmina Reza: Bog masakra

Arboretum Volčji Potok, mavrična hišica
poleg igral
18.00–21.00 | INDIJANSKI VEČER V PARKU
Aktivnost za otroke 6+ / ŠAD Mavrica / aktivna tematska delavnica z uporabo orodja.

Mestni kino Domžale
20.00 | NE BOM VEČ LUZERKA
Glej opis pod 3. maj.

Razstava: Toko Domžale
Slamnikarski muzej, 22. maja

Mestni kino Domžale
16.00 | GOSPOD LINK: V ISKANJU
IZGUBLJENEGA DOMA
Animirana komična pustolovščina / 95’ / sinhronizirano, 6+ / gospod Link, velik in prijazen jeti, poskuša s pomočjo raziskovalca Lionela Frosta najti
svoje dolgo izgubljene sorodnike.

Delavnica: Družinski nature bonding
Začetek poti proti ribniku Črnelo, 12. maja

24. maj, petek

Koncert: Slavko Ivančič
Blumout klub, 10. maja
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Koledar kulturnih prireditev
v občini Domžale/ maj

1. maj, sreda

Dama iz Maxima
KD Miran Jarc Škocjan na Studencu, 3. maja

Dogaja se ...

slamnik

koledar dogodkov

KD Franca Bernika
17.00 | BLAŽ PUCIHAR: KLAVIRSKI ČARODEJ
Za IZVEN
Glasbena pravljica / nastopajo: Učenci pianisti
Glasbene šole Domžale, Jurij Souček, Jože Drabik,
Maja Gorenc, Blaž Pucihar, Studio Pucihar, Mia
Zahariaš, kuža Maestro.

16.00 | SOCIALNI ODNOSI V STAROSTI
Predavanje / izvaja: Tatjana Prašnikar Đuran /
zaželena predhodna prijava na 041/287 851 / org.:
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije,
Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
9.30–10.30 | IGRALNE URICE
Za predšolske otroke od 2. leta dalje ter starše,
skrbnike, dedke in babice / prijava na oddelku za
otroke in mladino / org.: Knjižnica Domžale.

7. maj, torek

Mestni kino Domžale
20.00 | STAVKA!
Specialka
Drama / 113’ / kljub rekordnemu letnemu dobičku
se vodstvo multinacionalke odloči zapreti eno od
svojih tovarn, zaposleni pa se pod vodstvom sindikalista odločijo zoperstaviti tej potezi.

6. maj, ponedeljek

20.00 | 12. MOŽ
Glej opis pod 2. maj.

18.00 | DVOJNA ŽIVLJENJA
Glej opis pod 1. maj.

Mestni kino Domžale
16.00 | ČUDEŽNI PARK
Glej opis pod 2. maj.

5. maj, nedelja

20.15 | ČISTA ZLOBA
Biografski kriminalni triler / 108’ / kronika zločinov Teda Bundyja, najbolj zloglasnega množičnega morilca – iz perspektive njegove punce, ki si je
dolga leta prikrivala resnico.

18.00 | ZAPELJI ME, ČE ME MOREŠ
Romantična komedija / 125’ / ko neodgovorni novinar Fred znova sreča svojo otroško ljubezen Charlotte, ki je zdaj ena najvplivnejših žensk na svetu,
to pomeni smešne zaplete.

20.00 | BEN SE VRAČA
Glej opis pod 11. maj.

Mestni kino Domžale
10.00 | BABICA
Abonma filmski DOPOLDANSKI
Drama / 117’ / Claire je predana in izkušena babica,
ki je vse svoje življenje posvetila drugim in ravno,
ko se ubada z zaprtjem porodnišnice, kjer dela, jo
vznemiri telefonski klic.

14. maj, torek

Mestni kino Domžale
20.00 | NE PUŠČAJ SLEDOV
Abonma filmski PONEDELJEK
Drama / 109' / Will in njegova hči živita v Oregonskih gozdovih, njuno odmaknjeno življenje pa prekine tekač, ki ju prijavi policiji / po izboru kritikov
eden najboljših filmov lanskega leta.

KD Franca Bernika
18.00 | PO BRATIH GRIMM: ŽABJI KRALJ
Za IZVEN
Plesna pravljica / Plesni klub Miki / režija: Saša
Eminič Cimperman / glasba: Lojze Krajnčan /koreografija: Saša Eminič Cimperman / plešejo: plesalke Plesnega kluba Miki / 35’ / 3+

13. maj, ponedeljek

20.00 | ČISTA ZLOBA
Glej opis pod 4. maj.

18.00 | BEN SE VRAČA
Glej opis pod 11. maj.

Mestni kino Domžale
16.00 | GOSPOD LINK: V ISKANJU
IZGUBLJENEGA DOMA
Glej opis pod 1. maj.

15.00–17.00 | PIKA SE IGRA / BREZPLAČNA
ANIMACIJA
Aktivnosti za otroke: 4+ / ŠAD Mavrica / aktivno
preživljanje prostega časa in raziskovanje parka s
Piko Nogavičko

Arboretum Volčji Potok
11.00–12.00 | BREZPLAČNA DELAVNICA:
VODNE SLIKE, SLIKANJE S PRSTI
Delavnica za otroke od 1–15 let in odrasle / ŠAD
Mavrica / poučna delavnica s ciljem občutiti s prsti
in ustvarjati izven meja.

Začetek makadamske poti proti ribniku
Črnelo
10.00 | DRUŽINSKI NATURE BONDING
Delavnica je dogodivščina, v kateri družine sodelujejo, se skupaj povezujejo z naravnim svetom in
poglabljajo medsebojne stike / več informacij na
www.terraanima.si

12. maj, nedelja

20.15 | BEN SE VRAČA
Drama / 103’ / devetnajstletni odvisnik Ben Burns
(Lucas Hedges) se za božič nepričakovano vrne domov, s seboj pa prinese tudi prtljago iz preteklosti.

18.00 | BREZ DOTIKA
Romantična drama / 116’ / Stella in Will obolevata
za cistično fibrozo, genetsko boleznijo, pri kateri
se bolniki ne smejo približati na manj kot dva metra, onadva pa sta zaljubljena.

Animirana glasbena pustolovščina / 88’ / sinhronizirano, 6+ / lutke nenavadnega izgleda se soočajo s tem, kaj pomeni biti drugačen in na koncu
odkriti vrednote, ki štejejo največ.

Vagon za Bistrico, Študljanska 104
11.00–12.00 | PIKIN DAN PRI VAGONU
Brezplačna animacija za otroke in odrasle / ŠAD
Mavrica / ustvarjamo, raziskujemo, vrtimo diabolo
in iščemo zaklad.

Menačenkova domačija
11.00 | VODENI OGLED PO RAZSTAVI
ANDREJ JANŽA – VEČNI POPOTNIK
Mednarodni dan muzejev / brezplačen ogled stalne in občasne razstave ter voden ogled / odprto od
10. do 12. ure / vstop prost.

20.15 | ZAPELJI ME, ČE ME MOREŠ
Glej opis pod 4. maj.

18.00 | POKEMON DETEKTIV PIKACHU
Animirana družinska pustolovščina / 104’ / podnapisi, 8+ / v svetu, kjer ljudje zbirajo Pokemone,
fant spozna inteligentnega in zabavnega Pikachuja ki si želi postati detektiv.

16.00 | GRDE LUTKE: POPOLNO
NEPOPOLNE
Glej opis pod 11. maj.

Mestni kino Domžale
10.00 | GOSPOD LINK: V ISKANJU
IZGUBLJENEGA DOMA
Animirana komična pustolovščina / 95’ / sinhronizirano, 6+ / gospod Link, velik in prijazen jeti, poskuša s pomočjo raziskovalca Lionela Frosta najti
svoje dolgo izgubljene sorodnike.

Slamnikarski muzej
10.00–12.00 | DAN ODPRTIH VRAT
Mednarodni dan muzejev / brezplačen ogled stalne razstave 300 let slamnikarstva na Domžalskem
/ za najmlajše mobilna aplikacija Legenda o domžalskem slamniku / vstop prost.

Galerija na potepu
5.00 | OD RUBENSA DO NITSCHA V
ALBERTINI IN POKLON ROTHKU
Galerija na potepu / strokovno ekskurzijo bo vodil
Jurij Smole / akontacija.

18. maj, sobota

Knjižnica Domžale
19.00 | MIRA SMRKOLJ: MED LJUDMI
Predstavitev knjige / kratke zgodbe / vstop prost /
org.: Mira Smrkolj, Knjižnica Domžale.

Poletno gledališče Studenec
19.00 | FRAN SALEŠKI FINŽGAR: POD
SVOBODNIM SONCEM (2010)
Cikel gledaliških večerov, enajstič – v sklopu dogodkov v Tednu ljubiteljske kulture / posnetek
domače gledališke predstave / Kulturno društvo
Miran Jarc Škocjan ob 70-letnici.

20.15 | NE PUŠČAJ SLEDOV
Abonma filmski PETEK
Drama / 109' / Will in njegova hči živita v Oregonskih gozdovih, njuno odmaknjeno življenje pa prekine tekač, ki ju prijavi policiji / po izboru kritikov
eden najboljših filmov lanskega leta.

Mestni kino Domžale
18.00 | DVOJNA ŽIVLJENJA
Romantična komedija / 108’ / dolgoletna prijatelja, pisatelj in knjižni urednik, se spopadata s krizo
srednjih let, spreminjajočim se knjižnim trgom in
njunimi ženami.

17. maj, petek

afriških ljudskih pesmi in afro popa, obogaten z
njeno osebno interpretacijo in skozi energične tradicionalne plesne gibe.

KD Franca Bernika
20.00 | YASMINA REZA: BOG MASAKRA
Abonma gledališki RDEČI in IZVEN
Komična drama / SNG Maribor / v meščanskem
stanovanju se sproži prava vojna, ki pa jo vseskozi
bijejo z orožjem komedije.

19.00 | ŽENSKI PEVSKI ZBOR STANE HABE
Kulturna društva se predstavijo / vstop prost /
org.: JSKD Domžale, Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
17.00 | BRAINOBRAIN
Glej opis pod 22. maj.

23. maj, četrtek

Mestni kino Domžale
20.00 | ZGODOVINA LJUBEZNI
Drama / 105’ / Iva se sooča s smrtjo svoje matere,
pod vplivom te velike osebne izgube in odkritja, da
ni vedela vsega o svoji mami, pa se počasi potaplja
v svet daleč od realnosti.

Slamnikarski muzej
19.00 | TOKO DOMŽALE – Tovarna TO(rbic)
in KO(včkov)
Odprtje razstave o nekdanji pomembni usnjarsko-galanterijski tovarni v Domžalah / kulturni program: Ljudske pevke KD Domžale / vstop prost.

19.00 | SILVA LAMPRECHT, IRA ZORKO:
POLJUB MUZE
Pravljica za odrasle / poslušanje v živo / pravljice
in pripovedke / vstop prost / org.: Silva Lamprecht,
Ira Zorko, Knjižnica Domžale.

17.00 | BRAINOBRAIN
Spoznavnica za otroke od 4–6 let / mednarodni
program / razvoj osebnosti / prijave: tanja@brainobrain, 040 416 682 / org.: Brainobrain Domžale,
Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
9.00 | ... A ZARJE SO TUKAJ TIHE
Cikel ruskega filma / vojna drama / režija: Stanislav Rostocki / 160 min / vstop prost / org.: Knjižnica Domžale, Slovanska knjižnica, Mednarodni
klub slovanskih rojakov Ruslo.

22. maj, sreda

Dvorana Kulturnega doma Groblje
19.30 | ODPRTA VAJA V TEDNU
LJUBITELJSKE KULTURE
Namen odprte vaje je promocija folklorne dejavnosti / vabljeni vsi, vstop je prost.

19.00 | DIZAJN IN FOTOGRAFIRANJE
HRANE
Slovenologija / gosta: Žare Kerin in Manca Jevšček
/ vstop prost /org.: dr. Noah Charney, Knjižnica
Domžale.

20.15 | DOGMAN
Specialka
Drama / 103’ / mračen, a tudi nežnosti in humorja
poln »urbani vestern« o divji zveri, ki se skriva v
vseh nas.

Mestni kino Domžale
18.00 | NE PUŠČAJ SLEDOV
Drama / 109' / Will in njegova hči živita v Oregonskih gozdovih, njuno odmaknjeno življenje pa prekine tekač, ki ju prijavi policiji / po izboru kritikov
eden najboljših filmov lanskega leta.

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

KD Franca Bernika
20.00 | EX-EXOTICA
Abonma koncertni MODRI in IZVEN
Program: Stravinsky, Milhaud, Poulenc / izvajalci: Noah Bendix Balgley (violina), Per Rundberg
(klavir), Mate Bekavac (klarinet) in Zijah Sokolović
(pripovedovalec).

31. maj, petek

Blunout klub
20.00 | AJDA STINA TUREK & GERSON
EGUIGUREN – O ENCONTRO
Koncert / jazz pevka Ajda Stina Turek in odličen
ekvadorski violinist, violist in pevec Gerson Eguiguren bosta izvajala brazilske skladbe najbolj priznanih avtorjev.

20.15 | STOTNIK
Glej opis pod 25. maj.

Mestni kino Domžale
18.00 | ZGODOVINA LJUBEZNI
Drama / 105’ / Iva se sooča s smrtjo svoje matere,
pod vplivom te velike osebne izgube in odkritja, da
ni vedela vsega o svoji mami, pa se počasi potaplja
v svet daleč od realnosti.

30. maj, četrtek

KD Franca Bernika
20.00 | ZIJAH A. SOKOLOVIĆ: LIJEVO,
DESNO, GLUMAC
Za IZVEN
Monokomedija / ob 50-letnici svojega umetniškega ustvarjanja Zijah Sokolović raziskuje mejo med
igranjem v gledališču in vsakdanu.

29. maj, sreda

KD Franca Bernika
20.00 | YASMINA REZA: BOG MASAKRA
Abonma gledališki RUMENI in IZVEN
Glej opis pod 23. maj.

19.00 | UROŠ LIPUŠČEK: O KITAJSKI IN O
PREKMURJU
Srečanja z ustvarjalci / gost: Uroš Lipušček / pogovor vodi: Cveta Zalokar / vstop prost / org.: Rotary
klub Domžale, Cveta Zalokar, Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
9.30–10.30 | IGRALNE URICE
Glej opis pod 7. maj.

28. maj, torek

KD Franca Bernika
20.00 | YASMINA REZA: BOG MASAKRA
Abonma gledališki ORANŽNI in IZVEN
Glej opis pod 23. maj.

27. maj, ponedeljek

20.00 | ALADIN
Glej opis pod 25. maj.

18.00 | POKEMON DETEKTIV PIKACHU
Animirana družinska pustolovščina / 104’ / podnapisi, 8+ / v svetu, kjer ljudje zbirajo Pokemone,
fant spozna inteligentnega in zabavnega Pikachuja ki si želi postati detektiv.

16.00 | GRDE LUTKE: POPOLNO
NEPOPOLNE
Animirana glasbena pustolovščina / 88’ / sinhronizirano, 6+ / lutke nenavadnega izgleda se soočajo s tem, kaj pomeni biti drugačen in na koncu
odkriti vrednote, ki štejejo največ.

koledar dogodkov
Zbral in uredil: Matija Kralj
Fotografije: Uroš Zagožen, Damjan Švarc,
promocijsko gradivo
Koledar kulturnih prireditev izhaja v glasilu Slamnik. Za
točnost informacij odgovarja prijavitelj dogodka. Uredništvo ne odgovarja za spremembe programov in si pridržuje pravico do krajšanja prispelih informacij. Informacije
o dogodkih v juniju 2019 pošljite do 18. maja na naslov:
koledar@kd-domzale.si.

Koledar dogodkov

Galerijski atelje
Ulica Matije Tomca 6, Domžale

Slamnikarski muzej Domžale
Kajuhova 5, Domžale
(domuje v Godbenem domu Domžale)
T 01 724 84 08
Odprt: od torka do petka od 10.00 do 12.00 in od
17.00 do 19.00; ob sobotah od 10.00 do 12.00; ob nedeljah in ponedeljkih zaprto.

Menačenkova domačija
Cankarjeva ulica 9, Domžale
T 01 722 50 50
Odprta v času razstav: od torka do petka od 10.00 do
12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sobotah od 10.00 do
12.00; ob praznikih, nedeljah in ponedeljkih zaprto.

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

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

Galerija Domžale
Mestni trg 1, Domžale
(trgovski kompleks Vele)
Odprta v času razstav: od torka do petka od 10.00 do
12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sobotah od 10.00 do
12.00; ob praznikih, nedeljah in ponedeljkih zaprto.

Info

Prva računalniška pomoč
Vsak drugi petek v mesecu med 12.00 in 14.00 brezplačna pomoč pri uporabi računalnika. Prijave: 01
724 12 04 (Gorazd Jesihar, Janez Dolinšek).

Predstavitev aplikacij
V Knjižnici Domžale vam lahko po pokažemo delovanje mCOBISSa, DomLiba, Biblosa ... Prijave:
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.

SENIORJI
1) Brezplačni računalniški tečaj za začetnike
(osnovna uporaba računalnika in interneta).
2) Brezplačni nadaljevalni računalniški tečaj,
kjer boste spoznali pametni telefon, e-pošto,
facebook ... Za vse delavnice se prijavite na:
helena.prelc@dom.sik.si ali 01 724 12 04.

STARŠI
Analogni zbegani starši in digitalni otroci: delavnice za starše, ki bi radi izvedeli osnove: kaj moj
otrok dela na spletu, kje so meje, kako ohraniti
nadzor in kako mu pomagati.

NAJSTNIKI
Digitalni najstniki med 14. in 17. letom vabljeni na
workshop svetovalne delavnice: seksting, bullying,
trolling, cyberhate, flaming, chatting, selfiji, zasvojenost ... Kul pogovori, zaupanje, primeri, rešitve.

in oči pa še bolj.

slamnik@kd- dom zale. si

Mestni kino Domžale
16.00 | DROBIŽKI 2
Animirana pustolovščina / 92’ / brez dialogov, 5+ /
pustolovščina v animiranem svetu žuželk na sporedu pred premierno ob dnevu Zemlje!

Galerija Domžale
10.00 | MINIGALERIJA
Ustvarjalna delavnica / spoznali bomo delo fotografa Petra Raucha, si ogledali razstavo ter se o
njej pogovarjali, pozorno bomo opazovali detajle
in posebnosti njegovih fotografij.

4. maj, sobota

Prostori Kulturnega društva Miran Jarc
Škocjan na Studencu
19.00 | DAMA IZ MAXIMA (UPRIZORJENO
LETA 2011)
Ob pogovorih z ustvarjalci se bomo vračali v preteklost in se čudili, smejali in si pripovedovali
zgodbe nekega minulega časa / vstop je prost in
namenjen širši javnosti.

Glej opis pod 1. maj.
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V cENTRU ZA MLADE
MAJA DOGAJA
PONEDELJEK, 6. 5. 2019, OB 17. URI

Rad rišeš? Bi rad izboljšal svoje sposobnosti risanja? Pridi na delavnico,
na kateri te bo prostovoljec Ricardo, ilustrator in graﬁčni oblikovalec iz
Kanarskih otokov naučil osnovnih tehnik risanja.

KVAČKARIJE: DELAVNICE KVAČKANJA

Izdelava butaric
Na Slovenskem že od 7. stoletja naprej na cvetno nedeljo v cerkev prinesemo oljke, ki so
simbol miru in sprave, drugo zelenje povezano v butarice pa predstavlja rodovitnost in
življenje.
td jarše - rodica Priprave za izdelavo potekajo že v marcu, ko v prebujajoči naravi iščemo primeren material za izdelavo butaric. To so bršljan,
pušpan, leskove veje, resje, ciprese in
drugo zelenje, ki ga je narava polna.
Poleg naravnih darov pa za popestritev butaric pripravimo še barvaste
ostružke, pisane trakove in drugo.

Običaj, ki smo ga Slovenci lepo sprejeli. Franca Lipovec je mojstrica za
izdelavo pisanih butaric, Niko Svetlin
pa za izdelavo dveh butar velikank.
Eno butaro velikanko postavimo pred
župnišče v Jarše, drugo pa na tržni
prostor v Domžale. Na tržnici člani
TD Jarše - Rodica prikažemo izdelavo
butaric in peko hostij. To je zelo lepo

sprejeto s strani obiskovalcev tržnice
v Domžalah. Cvetna nedelja je bila
uvod v veliki teden, saj kristjani praznujemo zadnje dni Jezusovega zemeljskega življenja.
Vida Strajnar
Foto: Milena Osolnik

začnemo 11.5.2019, ob 9. uri

V Centru za mlade Domžale bomo kvačkali!
V okviru kvačkarij bodo potekale tri zaporedne sobotne delavnice, prva bo v soboto
11.5.2019, ob 9. uri. Delavnice so namenjene mladim do 30. leta starosti in so
BREZPLAČNE.
Delavnico vodi Diana Šercer Stojanović.

MEDKULT URNI VEČER Z ESC PROSTOVOLJCI

čet r tek, 30. 5. 2019, ob 19. uri
Vabljeni na medkulturni večer, ki ga bodo pripravili prostovoljci iz Španije, Grčije,
Francije, Italije, Poljske in Gruzije.
V okviru projekta Mladi za mlade 12 prostovoljcev med 13. majem in 14. junijem
izvedlo vrsto aktivnosti s področja uličnega dela.
Za več informacij spremljajte našo spletno stran, FB ali IG.
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO
DOMŽALE
LJUBLJANSKA 36

Hola! Pridruži se nam na španskih uricah s prostovoljcem Ricardom, ki prihaja iz
Kanarskih otokov. Španske urice so namenjene vsem, ne glede na predhodno
znanje. Potrebno je le veselje do učenja jezika.

Urice bodo potekale ob četrtkih, ob 17. uri.

CZM SOBA POBEGA

Se želiš preizkusiti v sobi pobega?
Je tvoj izziv, da najdeš ključ v rekordnem času?
Aktivnost je namenjena skupinam do 5 oseb.
Tema: Grem na pot!

PILATES

Veterani vojne za Slovenijo vabimo v svoje vrste vse tiste, ki
imajo status veterana vojne za
Slovenijo 1991. Vabimo pa tudi
tiste, ki so sodelovali v pripravah na vojno ter varovanju
države pred izgonom zadnjega
vojaka JA iz naše države.
Obenem vas tudi obveščamo,
da tistim s statusom po dopolnjenem 55. letu starosti pripada plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja s strani države. Člani lahko koristijo
vse ugodnosti članstva.

Udeležba je brezplačna, obvezna je predhodna
prijava.

torki, 18:00-19:00
ZBIRAMO PRIJAVE ZA MAJ
Vodi: Maša Saksida, inštruktorica
pilatesa in maserka

Vabilo

JOGA
srede, 19:00-20:00
ZBIRAMO PRIJAVE ZA MAJ
Vodi: Maja Maselj, učiteljica joge

Za vpis v naše združenje pokličite na telefonsko številko 031
646 819.
Potrebna je še slika za izdelavo
izkaznice in plačilo letne članarine v znesku 15 evrov.

Cena vadbe: 10 eur/4 srečanja (za mlade med 15. in 30. letom)

ŽE V TEKU
PILATES: torki 18:00-19:00
JOGA: srede, 19:00-20:00
UČNE URICE KEMIJE za 8. in 9. razred: srede, 16:00-16:45
FOTO DELAVNICE: vsak drugi ponedeljek, 18:00
FOTO DELAVNICE ZA OTROKE: vsak drugi ponedeljek, 18:00
USTVARJALNE DELAVNICE: srede, 14:30-20:00
NADALJEVALNI TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA: četrtki, 17:30-19:00
ZAČETNI TEČAJ FRANCOSKEGA JEZIKA,: srede 17:45-19:15 - še zbiramo prijave!
DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA: srečanja po dogovru

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

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide v petek, 31. maja 2019.
Rok za oddajo prispevkov je v četrtek,
16. maja 2019, 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:
urednistvo.slamnik@gmail.com
Z urednico Špelo Trškan se lahko
osebno pogovorite v sredo, 15. maja
2019, med 16. in 17. uro v prostorih
Kulturnega doma Franca Bernika
Domžale, Ljubljanska cesta 61, Domžale.
Prosimo, da svoj prihod obvezno
predhodno najavite do 13. maja 2019 do
12. ure Tini Kušar na telefonsko številko
01 722 50 50.

Junija v Mostec in na Vinarium
Člani Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, katerega
del je tudi krajevna organizacija Domžale, namenjajo
veliko pozornost seznanjanju mladih z življenjem v
izgnanstvu, predvsem pa v koncentracijskih taboriščih
med drugo svetovno vojno, in jih tudi na tak način
poučiti, kako strašna je vojna in kako pomembno je,
da se ne pozabi preteklosti.
društvo izgnancev domžale
Temu je bilo namenjeno tudi srečanje
pri predsedniku države Borutu Pahorju, kjer so se pogovarjali dijaki in žrtve
druge svetovne vojne, med katerimi
so bili tako taboriščniki iz koncentracijskih taborišč, izgnanci in ukradeni otroci ter druge žrtve. Nikoli ne
smemo pozabiti, da je bilo med drugo
svetovno vojno v nemška taborišča izgnanih 45.000, v italijanska pa 35.000
Slovencev, 10.000 jih je moralo oditi
na Hrvaško, 7500 v Srbijo in 2500 na
Madžarsko. Namen spominjati se teh
dogodkov in ob tem opozarjati tudi na
današnji položaj žrtev je namenjeno
tudi vsakoletno srečanje izgnancev
ob dnevu izgnancev, ki ga skupaj z
ljubljanskimi društvi izgnancev pripravimo tako v Mostecu in se ga člani
naše krajevne organizacije redno udeležujemo. Dan slovenskih izgnancev
obeležujemo kot spomin na 7. junij

1941, ko je nemški okupator iz Slovenske Bistrice odpeljal večje število
slovenskih izgnancev. Hkrati s prireditvijo v Mostecu, kamor bomo tudi
letos organizirali brezplačni prevoz,
bo posebna prireditev tudi na gradu
Rajhenburg.
Že zdaj vabimo vse naše člane in
članice, da se spominske slovesnosti
v Mostecu udeležijo v čim večjem številu. Obveščamo vas tudi, da bo prvi
letošnji izlet v drugi polovici junija
namenjen obisku razglednega stolpa
Vinarium Lendava na griču v Lendavskih goricah, od koder seže pogled
na pokrajino štirih držav: Slovenijo,
Madžarsko, Hrvaško in Avstrijo. Vse
prijavljene bomo pravočasno obvestili, ostali obvestite nas.
Prosimo tudi vse člane in članice,
ki še niso poravnali članarine za leto
2019, da to storijo čimprej.
Vera Vojska
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Mama je ena sama

Za zdravje in prijetno počutje

Društvo Lipa ob materinskem dnevu

Društvo upokojencev Domžale želi z vrsto aktivnosti polepšati jesen življenja članom
in članicam ter jim pomagati, ko pomoč potrebujejo.

univerza za tretje življenjsko
obdobje – društvo lipa domžale Koncert ob materinskem dnevu,
ki ga je pripravila Univerza za tretje
življenjsko obdobje – društvo Lipa
Domžale je v dvorano Kulturnega
doma Vir privabil številne obiskovalke, ki so bile vesele pozornosti, ki so
jim jih namenili sodelujoči: citrarke
in kitaristke, literarni krožek, učenci
Osnovne šole Venclja Perka, dijakinji
Srednje šole Domžale in Ženski pevski

bezni. Citrarska skupina Notice, v kateri že peto leto na citre igra osem citrark, ki so se z instrumentom, ki vse
bolj dobiva veljavo tudi med mladimi, seznanile, ko so stopile v tretje življenjsko obdobje, so pod vodstvom
prof. Petra Napreta zaigrale Prelepa
Gorenjska in Tretji človek, nato pa so
za smeh s skečem poskrbeli učenci OŠ
Venclja Perka Domžale, marsikateri
obiskovalki pa so se orosile oči ob recitacijah o mami.

zbor Oda iz Moravč, še pred vstopom
v dvorano pa so jih pozdravile izdelovalke punčk Unicef – To so naši otroci,
so povedale, občudovale so čudovite
izdelke klekljaric, v dvorani umetnine
likovnega krožka, pa tudi nageljčke.
Prelepa in vsem znana glasba iz filma Cvetje v jeseni je začela to medgeneracijsko srečanje, ob katerem so
uživali vsi: obiskovalci in sodelujoči v
kulturnem programu. Tako je bil dosežen osnovni namen, o katerem je po
prisrčnem pozdravu in čestitki govoril
Marjan Ravnikar, direktor univerze,
katerega želja, izražena na prejšnjih
podobnih prireditvah, se je uresničila: koncert ob materinskem dnevu je
postal tradicionalna oblika zahvale
vsem za njihovo požrtvovalnost, ljubezen in srečo.
Cvetje v jeseni je marsikoga spomnilo na mladost in večno temo ljubezni, ki sta bili prisotni tudi v vezni
besedi povezovalke Mire Smrkolj. Cirtarke in kitaristke pod vodstvom prof.
Damjane Praprotnik, ki s svojo glasbo obogatijo vsako prireditev, rade pa
zaigrajo in zapojejo ob različnih priložnostih in v različnih krajih po Sloveniji, so tudi tokrat navdušile prav z
vsako skladbo in bile deležne glasnega aplavza in hvaležnosti razigranega
občinstva. To je nagradilo tudi nastope članic literarnega krožka, ki že 21
let skrbi za to dejavnost v okviru univerze. Vodi ga Zlatka Levstek, za njimi
je že 15 zbornikov, skoraj vsaka od članic pa se že lahko povabi tudi s knjigo
svojega literarnega ustvarjanja. Tudi
tokrat so Marija Dodič, Ema Novak,
Lidija Konda, Mija Stupica in Mira
Smrkolj v svojih pesniških in proznih
besedilih govorile o vsem, kar doživljajo in čutijo. Nastop pevke Barbare Pavlič, Srednja šola Domžale, ki se
solo petja uči pri Kristjanu Virtiču, je
navdušil. Ob klavirski spremljavi Teje
Komar smo prisluhnili čudoviti izvedbi znanih pesmi: Mlade oči in Dan lju-

Glasbeniki so nas zazibali v prijeten večer s pesmima Gozdovi v mesečini in Sestavljena polka, vsi skupaj
pa smo jim pomagali pri izvedbi najbolj znane pesmi, namenjene vsem
mama: Mamica je kakor zarja
Pa z njihovim nastopom prijetnega čustvenega večera še ni bilo konec.
Pravi krajši koncert je namreč pripravila Ženska vokalna skupina Oda pri
KD Tine Kos Moravče, ki poje iz veselja
in je prepričana, da je glasba ena najlepših dejavnosti v prostem času. Ob
glasbeni spremljavi Milana Kokalja,
tudi vodje skupine, in Gašperja Kokalja smo prisluhnili pesmim: Barkarola, Ljubezen moja, Čakala bom, Ujemi
me, Polepšaj mi ta dan in Ko ljubezen
zagori, ni pa šlo tudi brez dodatka.
Prisrčno so bile sprejete tudi Češminke, prava plesna skupina, ki s svojim
plesom in pesmijo poustvarja plesno
in glasbeno dediščino, predstavlja
tradicionalne lokalne šega in navade. V plesni skupini plešejo tudi članice Šole zdravja, vodi jih Boža Bauer, za glasbeno spremljavo Cekar tanca pa sta poskrbela Mila Živulovič in
Janez Vrenjak.
Res čudovit večer, ki je po zaključni misli Marjana Ravnikarja, predsednika UTO Domžale, še enkrat več potrdil, da je s skupnimi močmi vse lažje in lepše.
Življenje v Univerzi za tretje življenjsko obdobje Domžale je tudi v
aprilu teklo po ustaljenih tirnicah, posebno pomemben pa je bil 5. festival
znanja in kulture starejših, ki ga je 25.
aprila 2019 Univerza za tretje življenjsko obdobje – društvo Lipa Domžale
pripravilo skupaj s slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje ter pod
častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in boste o njem
lahko več brali v naslednji številki.
Vera Vojska
Foto: Miro Pivar

POIŠČITE NAS TUDI
NA FACEBOOKU

glasilo občine domžale

društvo upokojencev domžale
Hkrati še vedno vabi starejše, da jih
v času uradnih ur, vsak ponedeljek
in petek med 9. in 11. uro, obiščejo v
prostorih društva Domžale, Ulica Simona Jenka 11 ter se v društvo včlanijo in popestrijo življenjske poti.
Posebej rada bi opozorila na dve
aktivnosti v marcu in povabila člane
k posameznim aktivnostim. Tako so
najprej v sodelovanju z Biomedical,
katerega poslanstvo se skriva v njegovem imenu: zdravo življenje – enostavno življenje. Na prvem tovrstnem
srečanju v prostorih društva so predstavili prizadevanja za zdravo spanje
in prehrano, čisto vodo, zdrav način
življenja in zaščito pred negativnimi
vplivi, hkrati pa so predstavili tudi
načine, kako bi vsa ta prizadevanja
– tudi ali predvsem z njihovo pomočjo, uresničili in pomagali starejšim
pri boljšem zdravju. Projekt je podprt z evropskimi sredstvi in je bil med
udeleženci lepo sprejet. Pravo strokovno predavanje in konkretni pogovori in nasveti strokovnjakov z vsakim udeležencem posebej so izpostavili pomen kisika za vsako celico posebej, predstavili načine obnavljanja
teh celic ter druge načine, kako spodbujamo boljše zdravje, ki bi ga morali vsi koristiti kot bogastvo.
Po pripovedovanju člana društva Dušana Mijatova, ki vse izlete
vestno beleži na fotografsko kartico, so 21. marca 2019 z dvema avtobusoma obiskali Šavrinsko gričevje
ter naselji Koštabona in Krkavče. Iz

Domžal jih je pot po postanku za jutranje okrepčilo vodila do Kopra, od
koder sta izletnike vodiča mimo naselij Šmarje in Puče pospremila v Koštabono, eno najlepših vasi, pozidane v obliki elipse. Mimo vasi Puče in
Nova vas nad Dragonjo so se zapeljali do slikovite vasice Krkavče, ki
je ena najstarejših in najzanimivejših naselbin v slovenski Istri, zna-

sv. Ane, oblečen v Istrski noši. Obiskali so hišo Vrešje – živi muzej. V
njej sprejemata gosta gospodinja in
gospodar v istrskih nošah. Pristno
in dobro domače oljčno olje po dobri ceni so spoznali v oljarni. Pot so
nadaljevali do Portoroža in Pirana,
kjer je bil na Tartinijevem trgu prijeten počitek. Po kosilu na turistični kmetiji Hudičevec pri Razdrtem je

na po Krkavškem menhirju – megalitu iz obdobja Keltov. V vasici so si
ogledali cerkev sv. Mihaela, zgrajeno
leta 1633 na živi skali. V cerkvi je kip

pot vodila domov – ampak le do naslednjega izleta. Greste z njimi?

Vera Vojska
Foto: Dušan Mijatov
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Občni zbor krajevne organizacije Občinska čistilna akcija 2019
Zveze borcev Simona Jenka
V akciji Očistimo Domžale 2019 so prizadevno zavihali rokave tudi naši najmlajši
občani.
Domžale
Ob pregledu dela v letu 2018 so ugotovili, da so se njihovi
člani udeleževali večine proslav in komemoracij.
Posebno dobra je bila udeležba na
osrednji občinski proslavi ob Dnevu
upora v Žejah aprila, kjer je sodelovalo 10 članov in praporščak, pa tudi
na komemoraciji ob Dnevu mrtvih na
domžalskem pokopališču. V razpravo
se je vključila tudi predsednica občinske borčevske organizacije Marija
Majhenič, ki je dejala, da bo poslej
revija Svobodna beseda izhajala kot
časopis, vsak mesec ena številka, in
pozvala članstvo, naj se v čim večji
meri naročijo nanjo. Poudarila je tudi,
da je treba v KO povečati število članov, saj se bodo le tako vrednote NOB
prenašale med mlajšo generacijo.

Mira Zemljič pa je dala pobudo, da bi
v Svobodni besedi objavljali tudi članke o izpovedih v knjigi Svoboda – Plačilo za žrtve, ki jo je Združenje za vrednote NOB Domžale izdalo decembra
2017. Predsednica KO Simona Jenka
Manica Perdan Ocepek je poudarila,
da bo organizacija v letošnjem letu še
naprej namenjala pozornost obiskovanju starejših članov, tudi v domu
starejših, povezovanju s krajevnimi
organizacijami ZB, pa tudi s Krajevno
skupnostjo Simona Jenka. Ob koncu
občnega zbora je sledilo kot že vsa
leta nazaj tovariško druženje članov.
Jože Skok

Novo vodstvo z novim grbom in
zastavo
Prav ob koncu mandata prejšnjega vodstva Krajevne
skupnosti Dob je ta na osnovi javnega natečaja dobila
nov grb in zastavo, delo Petra Kovača, študenta
arhitekture.
ks dob Ker smo njegove misli že predstavili v eni prejšnjih številk Slamnika,
tokrat le na kratko, da je pri oblikovanju novega grba uporabil motive širšega geografskega območja in lege ter
zgodovinska dejstva Doba in okolice,
kompozicijo in barve pa prilagodil celostni podobi občine Domžale kot širše
entitete našega prostora. Kljub navezavi grb deluje samostojno, se ne podreja
občinskemu grbu in upošteva ključne
prvine heraldike oziroma grboslovja.

ji zemljišč v 90. letih je geometrija polj
v prostoru še bolj jasno izražena in se
uveljavlja kot lokalna identiteta Doba
z okolico. Polja predstavlja enobarvna površina med stiliziranimi vodotoki,
ki je obarvana kontrastno rumeno,« je
med drugim zapisal avtor v obrazložitvi. Grb je že našel svoje mesto v prostorih in na pročelju le-teh v Dobu, KS
razpolaga že tudi z manjšim številom
zastav, želja pa je, da bi nova zastava
krasila vse prireditve na tem območju

ks slavka šlandra V soboto, 6.
aprila, je potekala občinska akcija
Očistimo Domžale 2019, ki smo se
je udeležili občani in prostovoljci iz
Krajevne skupnosti Slavka Šlandra.
Pridružili so se nam mladi taborniki,
člani Šole zdravja, Vaški boysi, SSK
Sam Ihan in člani sveta KS. Na čistilni
akciji smo zavihali rokave in občino
očistili v naravo odvrženih ali kako
drugače nepravilno odloženih odpadkov ter s tem prispevali k čistejši
okolici. Ne le to, upajmo, da smo s tem
naredili dodaten korak k večji splošni
osveščenosti sokrajanov in občanov,
da odpadki spadajo v koše ter v zabojnike za smeti oziroma na deponijo.
Narava ni prostor za odlaganje smeti
in morali bi jo ustrezno spoštovati, saj
iz nje izhajamo in nam vse vrača.
Vodje čistilnih akcij so na zbirnih
mestih zjutraj prostovoljcem dali navodila, razdelili rokavice in vrečke
za zbiranje odpadkov. V času čistilne akcije so bili na določenih mestih
postavljeni zabojniki, v katere smo
lahko odlagali vreče z odpadki. Nato
smo se odpravili, razdeljeni v skupine, po izbranih poteh, ki so se vmes
kdaj prekrižale. Družno smo ugotovili, da je bilo k sreči letos v naravo odvrženih manj smeti, kot denimo lani,
potrditev smo dobili še na koncu ob
pogledu na količino rumenih in črnih
vreč z odpadki.
Precej čudno pa se nam je vsem
skupaj zdelo dejstvo, da smo med
akcijo čiščenja naleteli na kar nekaj
vrečk, polnih pasjih iztrebkov, odvrženih med grmičevje. Nekateri ljudje
izgleda želijo narediti ‘vtis’ na druge,
češ da upoštevajo pravila lepega vedenja in ‘pospravijo’ za svojim pasjim
ljubljenčkom, potem ko jih nihče ne
gleda, pa ‘kakce’ z vrečko vred zavihtijo med drevesa ali grmovje. S tem naredijo več škode, kot če bi pasje kakce pustili kar v ‘bio obliki’ ob poteh,
saj vrečke niso razgradljive! Z začudenjem smo ugotovili še to, da je neki
brezvestnež ob napovedi čistilne akcije že dan pred tem pripeljal in ob cesti skozi Podrečje odložil rabljeno WC
školjko, ki mu je najbrž hodila odveč
po adaptaciji kopalnice, čeprav je de-

ponija Dob oziroma Center za ravnanje z odpadki Dob oddaljen manj kot
kilometer od ‘prizorišča zločina’. Tam
bi se nekdanji lastnik od školjke lahko
dostojno in brezplačno poslovil.
Ob sprehajalni poti ob Kamniški
Bistrici je ob t. i. ‘zeleni osi’ sicer do-

srca veselo zapeli. Takšne in podobne
akcije, ki so jih bili naši predniki vajeni iz ‘udarniških’ časov, so vir dobre
volje in pozitivne energije,.
Upamo, da se nam bodo naslednje
leto pridružili še drugi, ki letos morda niso imeli časa in okusili čare sku-

volj košev za smeti, a so žal včasih še
na pol prazni, smeti pa so na tleh, kar
pomeni, da še nismo na pravi stopnji
razvoja oziroma ozaveščenosti. Igel
narkomanov k sreči nikjer ni bilo, je
pa zato ob zeleni osi na počivališču
pod strešico, kjer se radi zbirajo mladi, na tleh ležalo osupljivo veliko število majhnih zmečkanih koščkov alufolije, v kakršnih priložnostni ali rednejši uživalci drog naokoli prenašajo marihuano ali razne spodbujevalne ‘praške’. Lepo bi bilo, če bi po sicer ilegalni konzumaciji tudi pospravili za seboj. Cigaretnih ogorkov je
bilo ob omenjenem nadstrešku največ, ne manjka pa jih tudi ob klopeh.
Sodelujoči smo se ponovno zbrali
dobri dve uri po začetku akcije na zbirnih mestih in se dobre volje in z zavestjo, da smo pomagali očistiti okolico,
okrepčali z okusnimi sendviči, jabolkom, sokom in vodo. Člani Šole zdravja so ob snemanju skupinske oziroma
‘gasilske’ zaključne fotografije tudi od

pinskega prizadevanja za čisto okolje
brez smeti. Saj veste, dobro se z dobrim vrača.
Posebej bi radi pohvalili dejstvo,
da so na akciji sodelovali tudi najmlajši, ki se na ta način učijo, da je
pomembno ohranjati čisto in zdravo
okolje. Eden od njih je Lovro, po lastnih besedah ‘star sedem let in pol’,
ki obiskuje 2. razred Osnovne šole
Venclja Perka. Na fotografiji ga lahko vidite poleg Marjana Ravnikarja,
predsednika KS Slavka Šlandra. Čistilne akcije se je Lovro udeležil skupaj s
prijatelji in sošolci oziroma sotaborniki, po njej so se deklice in fantje dobre
volje ter še vedno polni energije z veseljem in rdečih lic zagrizli v sendviče
in jabolka. Lovro je povedal, da v njihovi družini veliko dajo tako na ohranjanje čistega okolja kot na dosledno
ločevanje oziroma zbiranje odpadkov
Marjan Ravnikar, predsednik KS
Slavka Šlandra, in Dragica Sušnik
Foto: D. S.

Za čistejšo in lepšo KS Dob
Društva in organizacije v Krajevni skupnosti Dob so poznana po svoji delavnosti,
ki jo vsako leto izkažejo tudi v okviru tradicionalne čistilne akcije Za čistejšo in lepšo
Krajevno skupnost Dob.

Osrednji simbol grba je hrastov
list, saj krajevno ime naselja Dob izhaja iz besede dób, kar je vrsta hrasta (znanstveno ime Quercus robur).
V listini iz leta 1359 se kraj imenuje
Dub. Nastanek imena je tesno povezan s poraslostjo območja ob naselitvi
prvih prebivalcev in kaže, da se je tedaj tod razprostiral hrastov gozd. »Kot
motiv sem uporabil stiliziran hrastov
list s štirimi pari listnih krp. Poleg glavnega imena kraja pa simbol hrastovega lista v sebi nosi še močan heraldični pomen. Izraža pogum, vzdržljivost in
boj, vključno z zmagoslavjem, kar lahko trdimo, da so odlike Dobljanov. Hrastov list mogočno raste iz sotočja treh
rek: Radomlje, Rače in Rovščice. Trojica stiliziranih krivulj predstavlja reke
Račo, Radomljo in Rovščico, ki se v eni
točki združijo in v stičišču zraste hrastov list. Krivulje se grafično nadaljujejo in v eni potezi povežejo vse tri reke in
hrastov list v celoto.
V okolici Doba prevladujejo širna
polja, kjer okoliški kmetje pridelujejo
najrazličnejše pridelke. Po komasaci-

Svet Krajevne skupnost Dob tudi
po volitvah konec leta 2018 vodi Marija
Ravnikar, člani in članice pa so: Feliks
Lampret (podpredsednik), Mateja Starbek Zorko, Dob, Jakob Smolnikar, Gorjuša, Žiga Štiftar, Žeje, Polona Gaberšek, Turnše, Pavel Cerar, Dob, Marjan
Koderman, Gorjuša in Boštjan Novak,
Sv. Trojica, imenovan je bil tudi nadzorni odbor, ki ga vodi Jurij Milanovič, članici pa sta Lidija Jovič in Vera Vojska.
Svet Krajevne skupnosti se je že sestal na več sejah, na katerih je sprejel
proračun za letošnje leto, veliko pozornosti pa je namenil tudi poročilom
društev in organizacij o porabi finančnih sredstev za dejavnost v letu 2018.
Kot navadno je na sejah, na katere so
vabljeni tudi svetniki Občinskega sveta Občine Domžale z območja KS Dob,
največ govora o problematiki komunalne dejavnosti. Sicer pa trenutno v
Dobu poteka zamenjava vodovodnih
cevi na Ulici 7. avgusta, v zaključku
pa so tudi priprave na začetek modernizacije ceste Turnše–Češenik–Dob.
Vera Vojska

ks dob Tudi letos je Marija Ravnikar,
predsednica sveta KS Dob, na kratek
posvet povabila predsednike društev
in organizacij z vseh koncev KS, Prodnik je zagotovil vreče za smeti in rokavice, poskrbljeno je bilo tudi za malico
in v soboto, 6. aprila 2019, dopoldne
se je čistilna akcija lahko začela. Kljub

napovedi slabega vremena se je akcije
udeležilo veliko krajanov in krajank
vseh generacij, ki so pridno na različnih koncih pobirali odpadke vseh vrst
in jih shranjevali v vreče, ki so polne
odpadkov končale v kontejnerjih.
Posebna akcija je potekala v parku
pod Močilnikom, kjer je bilo ob čišče-

Člani krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Dob Krtina in Društva upokojencev
Naš dom Dob so poskrbeli za urejene poti v parku pod Močilnikom.

nju treba urediti tudi poti, po katerih
se vsak dan sprehajajo številni krajani,
pa ne le iz KS Dob. Rekreacijski rekviziti, pravi fitnes na prostem, pa miza
za namizni tenis, številna igrala, tudi
pravcato igrišče za metanje podkev, začetek Čebelarske poti, pa tudi urejen
prostor s klopmi vsakodnevno privablja številne sprehajalce, rekreativce in
ljubitelje narave, med njimi veliko družin z majhnimi otroki, saj v parku prav
vsak najde kaj zase. KS je zagotovila
pesek, ki so ga po vseh poteh razvozili
člani krajevne organizacije za vrednote
NOB Dob, Krtina in Društva upokojencev Naš dom Dob, in jih uredili tako,
tako da je park pod Močilnikom resnično še bolj privlačen za vse, ki v njem
preživljajo prosti čas. Svoj delež so k
urejenosti parka prispevali tudi člani
Čebelarskega društva Krtina, Dob.
Park pod Močilnikom je bil le eden
od prizorišč čistilne akcije in urejanja okolja, nič drugače ni bilo niti na
drugih koncih, kjer so krajani in krajanke vseh generacij iz različnih društev in organizacij v KS Dob poskrbeli, da je Krajevna skupnost Dob čistejša in lepša. Vsi pa si želimo, da taka
tudi ostane!
Vera Vojska
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Glasbena šola Domžale med najboljšimi v Sloveniji Zasedanje 29. regijskega
otroškega parlamenta
Da ima GŠ Domžale izredno talentirane mlade glasbenike, se je vedelo že dolgo.
Letošnji TEMSIG, ki je za pihalce potekal v glasbenih šolah na Gorenjskem v drugi
polovici marca, je to le potrdil, saj so na njem blesteli vsi ‘naši’.

glasbena šola domžale Na oboi
(kategorija I. b) je 4. mesto in zlato
priznanje dosegla Neža Potočnik, na
flavti pa je 10. mesto in srebrno priznanje dosegla Ajda Kričaj (I. c). Rezultati klarinetistov, ki so med njimi
tekmovali zadnji, pa so GŠ Domžale
povzdignili na piedestal med šolami,
kajti Gregor Banko je dosegel 2. mesto (I. b) in zlato priznanje, Klemen
Mavčič je v isti kategoriji dosegel 10.
mesto in srebrno priznanje, med najmlajšimi (I. a) je 2. mesto in zlato priznanje osvojila Ula Pečnik, da ne bo
manjkala češnja na torti, pa je 13-letna Kika Szomi Kralj ponovila uspeh
izpred treh let in spet postala državna
prvakinja (I. c), seveda z zlatim priznanjem. Kako izredno interpretacijo
ima to dekle, zgovorno priča tudi to,
da je med vsemi klarinetisti od 10. do
22. leta bila prav ona tudi izbrana za
zaključni koncert. Nekateri ste jo slišali pred kratkim, ko je gostovala na
dveh koncertih v Bernikovem domu,
tisti, ki pa ste njeno igranje zamudili,

pa jo lahko poslušate 26. in 27. aprila,
ko bo kot solistka nastopila s Simfoničnim orkestrom Domžale - Kamnik
v kulturnih domovih obeh mest.
Seveda za izrednimi glasbeniki stojijo tudi vrhunski mentorji, ti
pa so: Jana Pavli Per (oboa), Andreja Marčun Kompan (flavta), Dimitrij
Lederer (klarinet) in korepetitor vseh
petih, Miha Nagode, ki je na TEMSIG-u prejel posebno priznanje za zgledno sodelovanje in umetniško podporo Kike, ki pa je vzporedno prejela priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.
Seveda se mladi domžalski glasbeniki niso ustavili na lovorikah, saj
so takoj odvihrali v Bosno, kjer so nastopili na festivalu Primavera v Bijelini. Če je Ajda imela povprečen dan na
TEMSIG-u, je tokrat zablestela v vsem
sijaju, s 100 točkami je v svoji kategoriji dokazala, da je ena najbolj talentiranih glasbenic v Sloveniji. Svoj delež so dodale tudi izvrstne solopevke pod mentorstvom Urške Urbanija

Žun, saj sta na taistem festivalu Klara Oražem in Lucija Štih prav tako dosegli prvi mesti v svojih kategorijah.
Uspehi se bodo še nizali, saj mlade
čaka še kar nekaj mednarodnih tekmovanj, zadnja novica je drugo mesto dveh učenk na International Music Competition Belgrade 2019, kjer
sta 2. nagrado v svojih kategorijah
prejeli tolkalistki Neli Per in Tanea Lipovšek. Njuna mentorica je Katarina
Kukovič, korepetitor pa Miran Juvan.
Izpustil sem nekaj novic, a tile
uspehi so neverjetni presežek, še posebno sem vesel za izrednega mentorja Dimitrija Ledererja in vrhunskega korepetitorja Miha Nagodeta,
ki sta ustvarila neverjeten tim klarinetistov.
V pričakovanju novih dobrih novic, vsem mentorjem in tekmovalcem
čestitamo, da so slavo GŠ Domžale
ponesli po Sloveniji in onkraj meja.
Za vas se oglašam najcenejši reporter in ponosni oče:
Béla Somi Kralj

Zimska šola v naravi v Planici
Zimska šola v naravi je v sodelovanju s CŠOD Planica potekala od 11. do 15. marca 2019.
oš roje Šole v naravi se je udeležilo skupno osem učencev iz različnih
programov: učenci iz programa NIS in
tudi učenci iz programa PPVI.
V ponedeljek smo se s šolskim
kom
bijem odpeljali v Planico. Pred
domom nas je pričakala vodja doma
in nas seznanila s hišnim redom. Po
kratki nastanitvi v sobe in dobrem
kosilu smo že preizkušali smučarsko
opremo, katere najemniki smo bili ves
teden. Sledil je le še trenutek resnice
– za mnoge prvi stik s smučmi in snegom. Že res, da je bilo tega bolj malo,

saj se je zima poslavljala z neverjetno
hitrostjo, ampak bila je prijazna in
nas je še počakala.
Sledil je preizkus smučarskega
znanja učencev. Prvi dan smo le vadili osnove – stojo in premikanje s smučmi po ravnini. Toda drugi dan je bila
že potrebna vlečnica. Zelo hitro smo
osvojili vožnjo s tako imenovanimi krogci. Jeee, pa nam ni bilo treba ‘štanfati’. Tudi spustov in zavojev po strmini
navzdol smo se hitro učili. Tretji dan
smo bili že skoraj za med tekmovalce,
popoldan pa še za med tekače.

Čas v Planici se nam je vrtel prehitro. Počeli smo tudi veliko drugih stvari. Bili smo na nočnem pohodu do bližnje vasi Rateče in nazaj. Dobesedno
smo hodili po zelo spolzkem terenu.
A brez padcev smo se srečno vrnili v
dom in utrujeni legli v postelje. Naslednji dan smo še sami izkusili velik pogum naših vrhunskih skakalcev. Povzpeli smo se na vrh najvišje skakalnice in pogled v globino je bil res strašljiv. Avtomobili in sprehajalci spodaj
so bili s te višine vedeti kot lego kocke. Zato velik poklon za pogum našim
skakalcem. Večina nas ni imela poguma in ne moči, da bi se povzpeli še na
letalnico. To bomo preizkusili ob naslednjem obisku.
V četrtek popoldan smo se po zasneženi poti podali v dolino Tamar, ki
jo obdajajo visoke Julijske Alpe. Pogled
nanje je bil čudovit in res si zasluži ime
najlepša alpska dolina v Sloveniji.
Teden odklopa od šole in osvajanje
novih znanj in veščin v naravi je minil
neverjetno hitro in prelepo. Za vse to
so zaslužni prav vsi učitelji, ki so pri
tem programu sodelovali. Bili so ravno prav izčrpni, dovolj strokovni in
strpni.Ob odhodu smo si obljubili, da
se prihodnje leto ponovno vidimo.
Nada Grčar, vodja ŠVN

27. marca 2019 je na OŠ Venclja Perka potekal
29. regijski otroški parlament za območje
osrednjeslovenske regije.
Parlamenta se je udeležilo 38 učenk
in učencev s svojimi mentoricami iz
osmih občin – Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Vodice, Mengeš, Kamnik, Medvode, Log - Dragomer in Domžale.
Otroški parlament® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije, na območju
osrednjeslovenske regije pa ga že 29.
leto zapored organizira in izvaja Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana. Letošnja tema otroškega parlamenta je enaka kot lani, se pravi: šolstvo in šolski sistem. Tema je otrokom
zelo pomembna, blizu in odpira/podpira različna vprašanja, je pa to tudi
tema, ki trenutno zelo zavzeto nagovarja prav tako širšo javnost in zahteva odgovore/pogovore.
Uvodni pozdravi so pripadli vodji programa pri Mestni zvezi prijateljev mladine Ljubljana Tanji Povšič,
ravnateljici šole gostiteljice Petri Korošec, podžupanji Občine Domžale
mag. Renati Kosec in namestniku va-

la zavezo, da bo tudi v prihodnje uspešno in aktivno izvajala ukrepe s področja mladinskih politik. Z zadovoljstvom
sodelujemo z mladimi in radi prisluhnemo njihovim predlogom in idejam,
ker se zavedamo, da so mladi pomemben gradnik vsake družbe. Prizadevali
si bomo, da bo naša občina tudi v prihodnje mladim prijazna občina,« je še
dodala podžupanja.
Pred začetkom uradnega dela zasedanja regijskega otroškega parlamenta
je predsednik parlamenta Aljaž Praznik
k besedi povabil tudi nekdanjo učenko
OŠ Venclja Perka, zdajšnjo dijakinjo,
aktivno članico Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana ter eno najboljših govork na osnovnošolskih državnih
debatnih turnirjih Edvino Dedić. Edvina je zbrane predstavnike otroškega
parlamenta z navdihujočim in motivacijskim govorom spodbudila k aktivnemu izražanju svojih mnenj. Vsako mnenje šteje in vsak otrok ima pravico do
njega, zato je po njenem mnenju z gla-

ruha človekovih pravic Tonetu Dolčiču. Vsi so pozdravili tovrstna srečanja
otrok in izmenjavo medosebnih izkušenj, predlogov ter mnenj o šoli in aktualnem šolskem sistemu, ki je v zadnjem obdobju tema številnih debat
in polemik tudi na državnem nivoju.
Podžupanja mag. Renata Kosec je
izrekla dobrodošlico v imenu občine
gostiteljice. Seznanila jih je, da se občina Domžale ponaša z nazivom Mladim prijazna občina. »Certifikat Mladim prijazna občina je veliko priznanje za občino Domžale, po drugi strani pa je lokalna skupnost z njim prevze-

som treba predstavljati tudi glasove,
ki nimajo te možnosti ali pa si ne upajo spregovoriti na glas. »Bodite pogumni in imejte cilj, ker se da vse, če si le
prizadevate za to. Ampak, najprej morate spregovoriti,« je nagovorila zbrane otroke in goste Edvina Dedić ter si za
svoj govor zaslužila velik aplavz.
Program spodbuja vzgojo za demokracijo, svobodo izražanja, ozavešča in krepi otrokove pravice, dviguje in krepi samopodobo in samozavest
otrok.
Urad župana, Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek
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Majhni koraki do velikih sprememb

kolumna • medsebojni odnosi

V soboto, 2. februarja 2019, smo na OŠ Venclja Perka izvedli eko delavnico pod
sloganom Majhni koraki do velikih sprememb.

BESEDA O SREČI

oš venclja perka Sodelovali so
EKO in SUŠ predstavniki od 4. do 9.
razreda. Pridružili pa so se nam še trije
starši. Delavnico je vodila gostja Maja
Nagode, velika navdušenka, podpornica in promotorka življenjskega sloga
Zero Waste. Zgleduje se po svetovno
znani zagovornici in pobudnici tega
življenjskega sloga, Bei Johnson, avtorici knjige Dom brez odpadkov. V veliko veselje nam je bilo, ker sta na delavnici sodelovali gostji Majda Novak
in Tatjana Sedej, ki sta otroke vodili in
jim pomagali pri šivanju vrečk iz odpadnih zaves. Zašite vrečke bodo učenci
vzeli v razrede, kjer jih bodo lahko
uporabljali namesto plastičnih vrečk.
Učenci so po skupinah razmišljali,
kako v vsakdanjem življenju čimbolj
udejanjiti izhodišča Zero Waste. Obdelali so različne teme: šolske potrebščine, čiščenje, nakupovanje, oblačila, kopalnica, na poti … Svoje predloge so zapisali na plakate in jih predstavili tudi ostalim skupinam. Namen de-

Ko je človek nesrečen, se šele začne spraševati,
kaj sploh je sreča. In najverjetneje je, da bo takrat
najbolj pristno znal odgovoriti na to vprašanje.
Dejstvo je, da so se o tem spraševali razni misleci
in filozofi skozi celotno zgodovino. Ljudje bi si želeli
odkriti recept za srečo in srečno življenje. Vsi bi bili
radi srečni.

lavnice je bil ozavestiti učence o ekološki problematiki in jim podati nasvete, kako zmanjšati količino zavrženih predmetov, embalaže in oblačil ter
spodbuditi širjenje zavesti o tej problematiki tako med sošolci kot tudi doma,
med prijatelji, v družini in še kje.

Sledimo torej Zero Waste filozofiji
in naredimo majhen korak do velikih
sprememb: Premisli, odkloni zmanjšaj ponovno uporabi kompostiraj recikliraj.
Dijana Milinković in
Nataša Fabjančič

S
EKO ŠIV – šivanje nakupovalnih vrečk za večkratno uporabo iz starih zaves

Ko se preteklost preplete s sedanjostjo
Osnovna šola Dob in podružnična šola Krtina praznujeta v letošnjem letu visok jubilej,
230 let matične in 110 let podružnične šole. To sta letnici, ki si zaslužita posebno
pozornost.
Ob dvojnem prazniku zato pripravljamo niz dogodkov, ki bodo povezali
pretekli in zdajšnji šolski vsakdan v
novo zgodbo, je zapisano na vabilu na
različne dogodke, ki se bodo zvrstili v
aprilu in maju.
Eden od teh se je zgodil v petek, 5.
aprila, na podružnični šoli Krtina. Deževno dopoldne ni bil navaden šolski
dan. Tega dne smo se učenci in učitelji zbrali v šolski telovadnici, da bi
prisluhnili zgodovini šole na Krtini ter
zgodbam nekdanjih učencev in delavcev šole. Medse smo povabili Vinka

Kepca, Ivana Prenarja, Moniko Vrabec,
študentko Marušo Oražem in nekdanjo
vzgojiteljico Jano Loboda. Program se
je začel s premierno izvedbo Krtinske
pesmi, ki jo je za učence napisala pisateljica Tatjana Kokalj, ki je bila na
dogodku tudi prisotna, uglasbila pa
učiteljica Elizabeta Pirnat. V nadaljevanju je vse navzoče pozdravila vodja
podružnične šole Tjaša Vilar.
Že vstop v telovadnico je povedal,
da bomo govorili o starih časih. Krasile so jo stare slike iz krtinskih šolskih
dni. Kaj predstavljajo, so nam povedale

učenke 5. razreda, ki so nas vodile skozi kratko zgodovino krtinske šole in nas
opozorile na pomembnejše spremembe
v razvoju šolstva na Krtini. Zanimivo je
bilo prisluhniti, kako je nastajala prva
stavba, kakšne spremembe je doživljala, kdo so bili prvi pomembni učitelji,
katere dejavnosti so, poleg pouka, izvajali na šoli. Od slikovnih in pisnih spominov smo se nato preselili na spomine
naših gostov. Z njimi smo se pogovarjali
o njihovem prvem šolskem dnevu, prostorih v šoli, pripomočkih za pouk, odnosu z učitelji in še bi lahko naštevali.
Pripovedovanje so obogatili še z drugimi zanimivimi zgodbami iz šolskih dni
ter knjigami, slikami, pripomočki, ki so
jih prinesli s seboj. Neprecenljivo je bilo
druženje z njimi. Zahvalili smo se jim
s skromnim darilom, ki je povezovalo
preteklost in sedanjost.
Hvala gostom, da so si vzeli čas in
bili pričevalci zgodovine naše šole, ter
vabljeni vsi, da se udeležite prihodnjih
dogodkov. Več o njih izveste na spletni
strani Osnovne šole Dob in podružnične šole Krtina.
Anja Kokalj in Lidija Gomboc
PŠ Krtina

Pohod za podnebno pravičnost
V preteklih mesecih je akcija Šolska stavka za podnebje, ki jo je sprožila švedska
dijakinja Greta Thunberg, prerasla v svetovno gibanje za podnebno pravičnost.
pš krtina »Mladi smo zaskrbljeni za
prihodnost. V tem trenutku po zaslugi
človeka poteka šesto množično izumiranje vrst, globalni podnebni sistem pa
je na robu katastrofe,« so zapisali v iniciativi Mladi za podnebno pravičnost.
Globalnemu protestu, ki je potekal 15. marca, smo se pridružili tudi na
PŠ Krtina. Pa to ni bila prva aktivnost,
povezana s podnebnimi spremembami v letošnjem šolskem letu. Podnebne spremembe so namreč nov tematski
sklop v programu Ekošole, katere del je
tudi naša šola. Tako smo v okviru pouka izvedli več dejavnosti, od opazovanja vremena, pogovora o podnebnih spremembah ter posledicah, ki jih
te spremembe prinašajo. Prav tako na
šoli poteka zbiranje rabljenih kartuš,
dvakrat na leto imamo zbiralno akcijo starega papirja, trudimo pa se tudi,
da vsebuje naša malica čim manj izdel-

kov s palmovim oljem. Naše dejavnosti
smo tako zaokrožili s t. i. podnebnim
štrajkom. Učenci so izdelali plakate in
na njih izrazili svoje misli, povezane
s podnebno pravičnostjo ter skrbjo za
okolje. Prevladovale so zahteve po čistem okolju, zraku, upor proti onesna-

ževanju s CO2 ter želji po uporabi obnovljivih virov. In kar je najpomembnejše, otrokom smo dali glas, kajti boj
za naše okolje, je boj za našo prihodnost in otroci so prihodnost.

Anja Kokalj
PŠ Krtina

lovenija je nekje na 50. mestu
na lestvici srečnih ljudi, kar je
zaskrbljujoče (še posebej ob
dejstvu, da je po številu samomorov na samem vrhu). Mar to pomeni, da smo nesrečni? Ali zgolj manj
srečen narod? Dokazano je, da denar,
dobre službe, status in drugi zunanji
dejavniki niso merilo sreče za posameznika, vsaj na dolgi rok ne. Ljudem ne
prinesejo trajne sreče, prej zgolj trenutno zadovoljitev potreb.
Najbolj srečen narod našega planeta so Danci. Ko sem malo raziskovala,
kaj tako skrivnostnega imajo oni, česar drugi narodi nimajo, sem zasledila naslednje: Danci zavestno želijo izkusiti srečo in jo najti v drobnih trenutkih, začutiti tiste male drobne reči v življenju ob ljudeh, ki jih imajo radi. Najbolj prevzemajoče je to, da imajo poseben izraz, besedo, ki je drugje ne poznamo. To je beseda ‘Hygge’ in je definirana kot prisotnost in izkušnja povezanosti s sočlovekom ter skupnostjo. Vezana
je na varnost, pogum, tolažbo in pripadanje. Besedo uporabljajo zelo pogosto,
in sicer tako, da se med seboj hyggajo,
si zaželijo: »Imej se hyggično.« Pomen je
bogatejši kot zgolj »Imej se lepo.« Nanaša se na to, da drug drugemu dajejo smisel, odnos, povezanost. Predvsem da se
zavedajo tega, kar drug drugemu lahko dajo, ter le tako zadovoljno in srečno živijo v povezanosti. Hygge je vezana
na občutke, ki si jih delimo med seboj,
se ob tem začutimo, smo sočutni drug
do drugega, si zaupamo. Preprosto pomeni, da se človek v manjši skupini ljudi počuti lahko pripadnega, domačega, povezanega. Danci na vseh nivojih
druženja to zavestno počnejo: se dobijo z namenom, da se imajo pristno lepo
drug z drugim ob vsakdanjih stvareh.
V iskanju sreče se največkrat zgodi,
da se ta nesramno izmuzne. In ko obupamo ali se zgolj prepustimo, pride zelo
tiho in se kot poseben občutek priplazi
ter opozori nase izjemno narahlo in nevsiljivo. To je tisti občutek, ki človeka v
trenutku prevzame in začuti, da ima življenje poseben smisel in je zares lépo.
Začuti se v prsih in se naseli po vsem telesu. Zame je sreča, ko me zjutraj pričaka kava, ker moj mož namreč skuha najboljšo jutranjo kavo na svetu (s poudarkom na najboljšo, le tako bo ta domena ostala res njegova). To ni zgolj kava,
temveč je občutek topline, pozornosti, ljubeznivosti in domačnosti. Predvsem pa bližine in povezanosti. Ko vem,
da nekdo pomisli name, še preden se
sama dodobra zbudim. Občutki sreče
so, ko zjutraj sinova peljem v šolo. Čeprav je to vsakodnevna obveznost, pa
me dostikrat že zjutraj nasmejita, ko
hudomušno razpravljata o ljudeh, politiki, novih uvidih itn. Pač najstniško,
kreativno in duhovito. Srečna sem, ker
mi zjutraj ni treba zelo zgodaj vstajati in biti na uro točno v službi. Lahko si
vzamem čas, peljem psa na sprehod, v
naravo, po mokri travi, kjer je vse okoli mene zeleno in tako zelo mirno. Nav-

LIDIJA BAŠIČ JANČAR

zamem se občutka presežkov, lepote in
hvaležnosti za to, kar imam. Srečo tudi
začutim ob humorju svojega moža in ob
njegovih nebogljenih pogledih ob spoznanju, da ima ženo, ki kar naprej nekaj čuti. Najbolj smešno je videti ta, vedno znova presenečeni pogled.
Po mojem je bistvo sreče ravno v
tem, da jo lahko zelo intenzivno začutimo samo v določenem trenutku, ni stalna in vseprisotna. Vznesenosti ne moremo čutiti ves čas. Čutimo jo takrat, ko si
vzamemo čas za umik vase ali v odnose,
ki nam veliko pomenijo. Sreča je povezana z mirnostjo. Z mirom v sebi.

V iskanju sreče se
največkrat zgodi, da se
ta nesramno izmuzne. In
ko obupamo ali se zgolj
prepustimo, pride zelo tiho
in se kot poseben občutek
priplazi ter opozori nase
izjemno narahlo in nevsiljivo.
To je tisti občutek, ki človeka
v trenutku prevzame in začuti,
da ima življenje poseben
smisel in je zares lépo.
Sreča se dogaja v našem umu. Um
sestavljajo zavest, osebne izkušnje, procesiranje mišljenja in samozavedanje.
Um ni nikoli sam sebi namen, vrednost
dobi šele v povezanosti z drugim umom
– torej je um vedno kreacija sebe in drugega. Ko je na nasprotni strani človeka
drug človek, s katerim se poveže in nastane nova izkušnja, se kroji trenutek,
ki človeka spet drugače določa. Tako se
rodi odnos, ki ga lahko pojasnimo kot
pretok in izmenjavo energije znotraj
človeka in med dvema človekoma. Več
odnosov, ko imamo, bolj je um aktiven,
in ob tem se spreminja molekularna sestava telesa. Iz tega se rodijo genialne ideje in močne povezanosti med ljudmi. Sreča je vedno neposredno in močno povezana z odnosi, saj jo je intenzivno moč čutiti v povezanosti, pripadnosti in zaupanju.
Tudi v Sloveniji bi morali zavestneje
delati na tem, da v sebi in drug v drugem
izzovemo občutke sreče, zelo zavestno
in načrtno, zelo ‘hyggično’. Domžale so,
po raziskavah sodeč, najbolj zdrava občina v Sloveniji. Med to karakteristiko
verjetno spada tudi to, da smo ob tem
lahko tudi zelo srečni. Ker več umov več
vé in ker velike stvari lahko ustvarjamo
le skupaj, predlagam, da poiščemo slovensko verzijo besede ‘Hygge’. Táko, ki
se bo poleg ‘drečke’ zapisala v Slovar
slovenskega knjižnega jezika. Torej,
drage Domžalčanke in Domžalčani,
odpiram natečaj za novo slovensko besedo. Predvsem pozivam šole, vrtce in
druge organizacije, ki delate z otroki in
mladostniki, da se mu pridružite. Moč
mladostniških možganov je neizmerna.
Zakaj ne bi bile prav Domžale tiste, ki bi
jim uspelo nekaj tako lepega. ❒

Kolumna: medsebojni odnosi – stiska ali izziv je namenjena
osvetlitvi izzivov v odnosih in podajanju novih pogledov ali rešitev za
vsakodnevne situacije. Lidija Bašič Jančar je terapevtka zakonske in družinske
terapije pri Študijsko-raziskovanem centru za družino in nosilka programa
Naj noben otrok ne izostane – takojšnja psihosocialna pomoč otrokom in
mladostnikom iz ogroženih družin, ki ga sofinancira občina Domžale, ter
predstavnica LAS (Lokalna akcijska skupina za boj proti zasvojenosti). Dobrodošla
so tudi vprašanja bralcev, na katera bo avtorica z veseljem odgovorila (info@
lidijabjancar.com, lidijabjancar.com).
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izbr@no v knjižnici domžale
knjige za odrasle

Louis Adamič

Iz mnogih dežel
Založba Sophia, 2018

Knjiga je avtorjevo temeljno delo, ki ga
je napisal pred osemdesetimi leti, lani
pa je izšlo tudi v slovenskem jeziku.
Knjigo je pisal tako, da je prepotoval Ameriko s številnimi
študijskimi potovanji, obiski arhivov in knjižnic, terenskimi raziskavami, množičnimi anketami in poglobljenimi
intervjuji. V knjigi podrobno opisuje, kako so bili priseljenci zaznamovani z občutki, da so manjvredni in brez
zgodovine. Knjiga temelji na dvajsetih portretih priseljencev in priseljenskih skupnosti različnih narodnosti, skozi
življenjske zgodbe razčlenjuje asimilacijske procese in
odtujitev. Knjiga Iz mnogih dežel je v ZDA doživela 17 izdaj
in ponatisov. Za knjigo je leta 1941 prejel nagrado Anisfield-Wolf Award, namenjeno delom, ki se zavzemajo za boj
proti rasizmu. Njegova dela so prodrla v antologijo izbrane ameriške proze, med učbenike na številnih ameriških
kolidžih. Aleš Debeljak je v nekem članku napisal, da je
Adamič med literarnimi umetniki s slovenskim poreklom
eden izmed redkih, ki je dosegel mednarodno slavo.
Alberto Manguel

Z Borgesom
Beletrina, 2019

Alberto Manguel je argentinsko-kanadski antologist, prevajalec, esejist
in pisatelj, poznan po delih Zgodovina
branja, Knjižnica ponoči in Slovar izmišljenih krajev. Leta 2015 je postal direktor Argentinske
nacionalne knjižnice, kjer je zasedel mesto Jorga Luisa
Borgesa – enega največjih argentinskih književnikov, ki je
za svoja dela prejel mnoga priznanja. A avtor je imel med
letom 1964, ko je imel 16 let, in letom 1968 to izjemno
srečo, da je bil eden izmed mnogih, ki so na glas brali
Borgesu. Borges je imel posebno vrste slepote, ki se mu
je začela pojavljati po 30. letu, dokončno pa je vid izgubil
po 58. rojstnem dnevu. Obstaja kar velika skupina ljudi,
ki so kdaj brali na glas Borgesu: študenti, novinarji, drugi
pisatelji, a so le redki vedeli drug za drugega. Manguel
pa je v tej knjižici napisal spomine, ki so pomešani z biografijo, in tako ustvaril ganljiv portret človeka, genija. Za
Borgesa je bilo vesolje knjižnica. Priznaval je, da imajo v
njegovi domišljiji nebesa ustroj nekakšne biblioteke. Zanj
je bistvo resničnega tičalo v knjigah, v branju knjig, v
pisanju knjig in pogovarjanju o knjigah. Kratek, a intenziven vpogled v nekaj let življenja velikega književnika.
Deja Crnović, Darja Tadič

Začasno bivališče:
Na grad 25, Ig
JAK, 2017

Knjiga je del projekta petih žensk,
ki so se lotile najti čim več zapisov o zaprtih ženskah v
Sloveniji. Žal niso našle veliko. Zato so se same lotile odkrivanja te stigmatizirane in marginalizirane tematike. V
knjigi najdemo deset zgodb žensk, ki prestajajo kazen v
edinem ženskem zaporu v Sloveniji, na Igu. Zapornice so
same želele povedati svoje zgodbe, imena zapornic pa so
avtorice zaradi varovanja osebnih podatkov spremenile.
Vsaka od desetih zgodb se bralca dotakne z različnih
zornih kotov. Ob prebiranju vsake posamezne zgodbe se
skozi misli bralca pretakajo različna čustva in vprašanja.
Ob koncu vsake zgodbe pa ostane nek čuden občutek,
mešanica med pomilovanjem, razumevanjem in nerazumevanjem, kako so ženske sploh prišle do zaporne
kazni. Knjiga bralca definitivno ne pusti ravnodušnega,
obenem pa mu omogoči vpogled za stene zapora in razblini vsak dvom, da je zapor hotel s štirimi zvezdicami.
Peter Čeferin, Vasja Jager

Sodni dnevi
Cankarjeva založba, 2019

Kot je ob izidu knjige povedal avtor
Peter Čeferin, je osnova knjige sodni
proces njegovega nekdanjega varovanca Ivana Perića, ki je bil obsojen na več kot 30 let zapora zaradi trojnega umora v Rovinju. Čeferin je še danes
trdno prepričan, da je nedolžen, zato ga primer vseskozi
preganja. Tako se je za svoje zadoščenje odločil napisati
kriminalni roman. Seveda so vsa imena, kraji, čas in
druge okoliščine spremenjeni. Čeferin je dve leti zbiral

Izbral in uredil: Janez Dolinšek

sodne spise, medijske prispevke in podobno, Jager pa jih
je predelal v literarno delo. Uspešen odvetnik Edvard Melik raziskuje umor poslovneža Marona v Budvi. Umora je
obtožen Tomi Klajn, ki je z umorjenim v razmerju in mu
je v oporoki namenil veliko vsoto denarja, kar je za tožilstvo že zadosten dokaz. Melika pa Tomi prepriča o svoji
nedolžnosti in čuti, da je zadaj nekaj več …
k n j i g e z a o t r o ke i n m l a d i n o

Ellen Karlsson

Špagica, ptiček in jaz
Zala, 2019

Deklica Selma poletje preživlja pri
dedku in babici. Pravi, da ima v srčku
ptička, ki ji govori, da je čudna, ker
nima nobenega najboljšega prijatelja, govori ji, da je nerodna, da ničesar ne zna … To jo boli. Pri dedku in babici
ji je lepo, kartajo, igrajo kitajski šah, babica ji pripoveduje grozljive zgodbe. Najlepše pa je, ko spozna deklico
Špagico, s katero postaneta prijateljici in ustanovita klub
naravoljubcev … Poletje se konča, Selma odhaja k staršema spremenjena. Vse je drugače, zdaj ima najboljšo prijateljico in prepričana je, da bo prijatelje našla tudi med
novimi sošolci. Za prisrčno zgodbo o prijateljstvu je pisateljica prejela najuglednejšo švedsko nagrado August.
Martina Babič

Brin in ptičja hišica
Grafenauer, 2018

Brin najde ptičjo hišico, ki jo postavi
na vrtu, kjer lahko opazuje ptice, ki se
hranijo z različnimi zrni. Brin skozi odlično napisano leposlovno delo spoznava različne vrste slovenskih
ptic stalnic in njihove lastnosti, ter navade. Nauči se
tudi odlično, a enostavno narisati ptice, ki jih spoznava.
Avtorica slikanice je Tinka Bačič, pravljičarka in doktorica biologije, ilustracije pa so delo večkrat nagrajene
ilustratorke Daše Simčič. Slikanico je odlično ocenil tudi
ornitolog mag. Blaž Blažič.
Eoin Colfer, Andrew Donkin

Ilegalec
Morfemplus, 2018

Uveljavljeni avtor mladinske literature
Eoin Colfer se je tokrat v soavtorstvu z
Andrewom Donkinom v stripu odločil
popisati grozljive poti beguncev, o
katerih smo zadnja leta videli, slišali in prebrali toliko
tragičnih zgodb, da nanje na žalost postajamo že imuni.
To vsekakor ne prispeva pozitivno k reševanju usod teh
ljudi. Z izvrstnimi ilustracijami Giovannija Rogana se
lahko vživimo v eno izmed teh zgodb, zgodbo nigerijskega dečka Eba, ki se povsem sam poda za bratom proti
Libiji, kjer se sicer najdeta in še dolgo delata v izkoriščevalskih pogojih, da zaslužita dovolj, da se podata na
pot do Evrope, ‘obljubljene dežele’, ki pa se žal ne vede
v skladu s pričakovanji prišlekov, ki v iskanju boljšega
življenja ali zaradi vojn tvegajo vse. Napeta zgodba mladim lahko pomaga pri vživljanju v usode njihovih sovrstnikov, ki se zgolj zato, ker se niso rodili v privilegiranih
delih sveta, soočajo s peklenskimi pogoji življenja, živijo
v pomanjkanju in se nazadnje tisti, ki jim pot na bolje
uspe, soočijo še s sovraštvom in zavračanjem prebivalcev ‘obljubljene dežele’, ki svojega preobilja niso pripravljeni deliti s kakorkoli drugačnimi ljudmi.
m e d i o t e ka

DVD

Zimske muhe
(Všechno bude)
Demiurg, 2018

Muhe, ki se ob zimski otoplitvi pojavijo
iz špranj, so milo rečeno nadležne in
vsem napoti. Prispodoba za mulca, ki se pozimi z
ukradenim avtom odpeljeta v neznano. Gre za otroško
naivnost, deško radovednost in radoživost, bolečino zanemarjenosti in ne nazadnje za protest … To zaslutimo,
zgodba pa se odvije kot pripovedovanje petnajstletnika
na policijski postaji. Pobalinstva, ki ju ženejo za dogodivščinami, pravzaprav zbledijo ob srčnosti, prijateljstvu
in dobroti obeh pubertetnikov. Omerzujev tretji celovečerec je prejel številne domače in tuje nagrade ter nominacije. Spada v kategorijo družinskih filmov, je film ceste
in ganljiva zgodba o odraščanju.
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LENART ZAJC

PREKLETI HEDONISTI
V zadnjih dveh ali pa morda celo treh desetletjih
se je v percepciji zahodnjaškega sloga življenja
marsikaj spremenilo.

P

rekleti kadilci … ne ne bom
pisal o nedostojnosti kajenja, niti ne o predstavi po
knjigi Svetlane Makarovič
v zabavni izvedbi odlične igralske
zasedbe SNG Drame, ki smo si jo
pred kratkim lahko ogledali tudi v
domžalskem Kulturnem domu Franca Bernika, in ne bom razpravljal o
kontroverznosti Svetlane Makarovič
same, o njej ima pač vsak mnenje,
kakršnega si je ustvaril, določenim
je zoprna, drugi jo visoko cenijo,
meni pa se zdi predvsem ena redkih slovenskih umetnic, o kateri je
nastala dramska igra še za njenega
življenja. No, ampak to je le obstranska opomba. Tu se bom raje posvetil
mislim in refleksijam, ki jih je sprožila videna predstava.
V zadnjih dveh ali pa morda celo
treh desetletjih se je v percepciji zahodnjaškega sloga življenja marsikaj spremenilo. Marsikaj predvsem
v smeri zdravja, videza in na sploh
večne mladosti. Hedonizem, ki diši
po kakršni koli samodsetruktivni
obliki odnosa do lastnega zdravja,
je postal zavržna zadeva. Seveda v
to rubriko spada vse od zlorabe drog,
alkoholnih bakanalij, pretiranega žrtja, seveda še manj prehranjevanja z
nezdravimi zadevami, pa seveda do
kajenja, prehitre cestne vožnje in še
marsičesa. Pač, kot rečeno, vsega,
kar bi nam utegnilo skrajšati velecenjeno življenje ali pa nam prezgodaj
zarisati kako gubico na obraz. Pač,
staranje je v krasnem novem svetu
sijočega zdravja nekaj nezaželenega.
Nasprotno slednjemu pa je še kako
zaželena delovna vnema, ki bi nas
spremljala vse do groba, ali pa morda kar še kako leto čez. No, da ne bo
pomote, dnevni stres, izgorelost na
delovnem mestu, posledice pomanjkanja časa, ki bi si ga človek vzel
zase, odtujenost od svojih bližnjih,
so ravno tako smrtonosni faktorji ter
faktorji prezgodnjega staranja kot tisti hedonistični, le da ga ni junaka ne
v medicini ne v statističnih uradih, ki
bi se jih tako sistematično lotil, kot
so se lotili vsega tisteg, kar bi človeku
lahko lajšalo dneve bivanja na svetu.
No ja, vsaj pri nas ne, vemo pa, da
nekaj v tej smeri brcajo v skandinavskih deželah in se ravno vsled tega
trudijo z uvajanjem šesturnega delavnika, ampak počakajmo še kako
desetletje ali dve, da bo to razumel
tudi vrli slovenski menedžer oziroma
podjetnik. Slednji se bo podobno, kot
so se nekoč tobakarji oklenili trhlih
argumentov, recimo tistega, ki pravi,
da kajenje koristi pljučem in zavira
pljučne bolezni, tudi sam oklenil podobnih globokoumnosti, na primer,
da je fino delati čez mero, ker le delo
daje resničen pomen življenju, ter da
je bolje pri osemdesetih moriti sodelavce z založenimi papirji in pozabljenimi dogovori, kot pa izgubljati čas z
vnuki v objemu doma. Pa vendarle,
kaj pa če to sploh ni slabo?
Kaj ko bi za spremembo ljudem
pustili tiste nekaj svobode, da si sami
krojijo, pardon, krojimo življenje, kot
nam ustreza? Saj ne, da bi si želel vrniti v čase zakajenih gostiln, sploh
ne! Tudi ne trdim, da bi bilo prav, ko
bi ljudi spodbujali k uživanju drog
ali prekomernemu pijančevanju!
Pa vendarle, ob teh novih super nesmrdljivih elektronskih cigaretah, v
kombinaciji z možnostjo industrijske
ventilacije prostorov, bi bilo vendarle
prav kadilcem pogledati skozi prste,
in prepričan sem, da zaradi tega ne
bi bilo več kadilcev, kot jih je, le lažje

Komet prihaja
Za smeh in dobro voljo poskrbljeno
kulturno društvo jožef virk
dob Kulturno društvo Jožef Virk Dob,
najbolj poznano po vsakoletni uprizoritvi predstave za otroke in dobro
obiskanim abonmajem za najmlajše, nas je pred kratkim razveselilo s
komedijo odrasle dramske skupine

novica o prihajajočem ogromnem
kometu, ki naj bi padel na zemljo in
povzročil konec sveta. Nekateri novico vzamejo zares, drugi malce za hec,
vse pa bližajoči padec kometa spremeni – ampak ne zaradi žalosti, ker
bodo umrli, o tem ne razmišlja nih-

ljubljenci, mož ni več copata, nobenega problema ni in ne bo. Če slučajno pride komet, lahko tudi dva ali trije, potem …
Komet prihaja je radoživa komedija z zelo značilnimi liki, pri kateri uživamo vsi: igralci in gledalci, pa

Komet prihaja, v kateri smo poleg že
uveljavljenih igralcev srečali nekatere nove, ki so se dobro vklopili v skupino. Komet prihaja je prijetna komedija, avtorjev W. Jacoby in K. Laufs, in
primerna za vse čase. O tem je najbrž
razmišljala tudi dramska skupina
Kulturnega društva Jožef Virk Dob, ki
si jo je izbrala za letošnjo premiero.
Komedijo v treh dejanjih je priredil
Miloš Starbek, ki se je podpisal tudi
pod sceno in režijo ter odlično odigral vlogo lastnika turistične kmetije.
Strokovno pomoč je zagotovil Peter
Militarov, razsvetljavo Pavel Orehek,
glasbo in ton pa Gašper Osolin.
Polna dvorana Kulturnega doma
na Močilniku se je preselila na turistično kmetijo, katere premožen lastnik (Miloš Starbek) ne skrbi samo
za dobro počutje na svežem zraku v
lepi naravi, ampak ponuja tudi nenavadne zdravstvene storitve. Pri poslovanju mu pomagata razigrana strežnica Nežka (Petra Starbek) in pojoči,
‘nesojeni Figaro’ (Marko Starbek), ki,
skupaj z ostalimi, poskrbita za obilico smeha v prijetno tekoči in z glasbenimi vložki popestreni predstavi.
Ker se je lastnik odrekel sinu, na premoženje računajo daljni sorodniki,
med njimi odločna Zofija (Marija Plestenjak), ki svojemu možu Božidarju
(Peter Starbek), lahko bi mu celo rekli copata, ne pusti do besede. Precej
manj pa je nad lastnikom navdušena
njuna hči Monika (Urša Uroševič), ki
naj bi s svojimi čari, predvsem na mamino željo, omrežila lastnika in poskrbela za bogato dediščino. Njej bolj
ugaja Mirko (Klemen Cezar), sin bankirja in prijatelja lastnika (Tonček Cezar). Mirko ima precej dela z na videz
gluhonemim prijateljem Brankom
(Andrej Starbek), ki se je v hipu zaljubil v slikarko Emo (Katarina Kuhar)
in jo zdaj išče. Ta je svakinja lastnikovega sina in njena želja je, da lastnika spravi z njegovim sinom. Med gosti pa sta tudi Križman (Matija Osolin) in logar Rožič (Tone Rogelj), katerega kolki vselej uganejo vremensko
napoved in ubogajo ženo Uršo (Vera
Orehek).
Vse te med seboj tako ali drugače
povezane ljudi preseneti časopisna

če, temveč zaradi želje, da zadnje dni
užijejo do konca, nekateri pa se poskušajo spremeniti. Sledi vrsta sprememb: od tega, da strežnika postaneta imenitna gosta, do sprememb
med zakonci in zaljubljenci, pa tudi
lastnik se bo spremenil in vzel svojega sina nazaj. Splošno veselje, popestreno s pravim narodno-zabavnim
triom in veselo pesmijo, konča ugibanja o kometu. Tega ne bo. Vse se konča srečno, celo gluhonemi bo spet slišal ter govoril, in našli so se pravi za-

naj gre za razmerja med posamezniki, besedne zveze ali aktualna spoznanja, ki so aktualna danes in zdaj.
Iskrene čestitke dramski skupini Kulturnega društva Jožef Virk Dob! Če si
komedije še niste ogledali, povabljeni na junijske večere pod zvezdami –
dnevi komedije v Poletno gledališče
na Močilniku, kamor bo Komet zanesljivo priletel – posebej za vas.

bi jim bilo. Prav tako je podlo gledati na sodelavca kot na družbenega
zajedavca in nekoristnega jedca, če
pride v službo po prekrokani noči
z grozovitim mačkom in je le delno

Prav slednje,
toleranca in pametna
regulacija, namesto
splošnega obsojanja
in nepremišljenega
birokratskega ukrepanja,
pa je edini način v resnici
zdrave družbe, saj slednje
pač ne more biti brez srečnih
državljanov in za lastno
srečo pač vsi potrebujemo
svoje male razvadice.

opravilno sposoben. In kar se droge
tiče, hja, Portugalska je dokazala,
da se z dekriminalizacijo droge, da
prav ste prebrali: vseh drog, zmanjša
konzumacija slednje. Pač, z dostopnostjo drog po smešno nizki ceni v
lekarnah, za registrirane uporabnike,
so trg odvzeli kriminalcem, ki so prej
delovali v smislu zdravega podjetništva in si ves čas širili krog strank,
kar je posledično tudi vplivalo na
upad novih uporabnikov droge. Hja,
ključ do te zmage je bil v toleranci
in pametni regulaciji trga drog. Prav
slednje, toleranca in pametna regulacija, namesto splošnega obsojanja
in nepremišljenega birokratskega
ukrepanja, pa je edini način v resnici zdrave družbe, saj slednje pač ne
more biti brez srečnih državljanov in
za lastno srečo pač vsi potrebujemo
svoje male razvadice. Eni cigarete,
drugi vrček piva, tretji računalniško
igrico, četrti dobro knjigo, peti šport,
nekdo druga pa se pač najbolje počuti, če dela čez mero, pa čeprav se mu
bliža devetdeseto.
Ravno to pa je bilo glavno sporočilo Prekletih kadilcev: nekomu smrdi tobak, drugemu smrdi intenziven
parfum, vsakega lahko nekaj moti in
vedno se jih najde nekaj, ki bi hoteli
tiste druge pribiti na križ, jih zažgati
na grmadi ali zapreti za žično ograjo.
Kakorkoli se imam za liberalnega,
svobodomiselnega človeka, pa sem
vseeno prepričan, da je edina opravičljiva, ne narobe, ne le opravičljiva,
pač pa obvezna nestrpnost, do nestrpnih, saj slednji s svojo mržnjo in
svojim hrepenenjem po poenotenju
vseh na njihove vatle zastrupljajo vso
družbo. Se pravi, vsak ima pravico do
lastne izbire, pa čeprav slabe, dokler
le dopušča to pravico tudi drugim. ❒

Vera Vojska
Foto: KD Jožef Virk Dob
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70 let KD Miran Jarc Škocjan
Nepozabno Cvetje v jeseni in vesela Ženitna mešetarka
kd miran jarc škocjan Gledališki
večeri, namenjeni obujanju spominov na dogodke v sedemdeset letih
odličnega dela Kulturnega društva
Miran Jarc Škocjan, se nadaljujejo ob
gledanju nepozabnih domačih gledaliških predstav, ki jih je na filmskem
traku ohranil Foto kino in video klub

Mavrica iz Radomelj. Mavrici, predsedniku Janezu Kosmaču in vsem
generacijam ob prejemu zlate plakete
Občine Domžale iskrene čestitke. Več
kot zaslužili ste si jo!
29. marec je bil namenjen ogledu še enega od biserov na ogrlici nepozabnih domačih gledaliških predstav – Cvetju v jeseni Ivana Tavčarja,
v dramatizaciji Mirana Herzoga in režiji Lojzeta Stražarja. Kulturno poletje 2004 je bilo v znamenju čudovite
ljubezni, o kateri so v presežkih go-

vorili prav vsi, ki so obiskali Poletno gledališče na Studencu. Mojstrska scena, mestno in vaško vzdušje
s kar precej kulturne dediščine, čudovita glasbe – vse to je privabljalo
obiskovalce od vsepovsod. V glavnih vlogah sta odlično zaigrala Jure
Sešek (Kosmov Janez) in Monika Je-

retina (Presečnikova Meta), ob njiju
pa v pomembnejših vlogah še: Rajko Majdič, Brigita Hrovat, Marinka
Benkovič, Tone Ipavec, Eva Majdič,
Franc Pestotnik, Miha Kovač, Stane
Maselj, Janez Hafner, Konrad Kondi
Pižorn in mnogi drugi, saj je v predstavi sodelovalo 80 igralcev in statistov, med njimi pevci Mešanega pevskega zbora Šutna iz Kamnika, otroci, plesalci, številni statisti in konjeniki. Z eno besedo: predstava Cvetje
v jeseni je polepšala poletje vsem, ki

so našli pot do Poletnega gledališča
Studenec, in kdor se spomni, teh ni
bilo malo.
V začetku aprila so si obiskovalci
lahko ogledali Ženitno mešetarko iz
leta 2005, prvi muzikal v režiji Lojzeta Stražarja, ki je v pogovoru povedal,
da bi danes morda kaj naredil drugače, vendar je resnično šlo za nepozabnih 12 predstav, s fantastično koreografijo (Miha Lampič), enak pridevnik
pa lahko uporabimo tudi za vse ostale tehnične in druge rešitve, med katerimi je tudi odlična glasba in nepozabna pesem Hello, Dolly. Ni jih bilo
malo, ki so predstavo označili kot čisto senzacijo in imeli same pohvale
tudi za igralce. Nastopili so: Pia Brodnik, Franc Pestotnik, Jure Sešek, Primož Krt, Brigita Hrovat, Monika Jeretina, Eva Majdič, Ivanka Mlakar, Nataša Peterka, Marinka Benkovič, Stane
Maselj, Igor Žavbi, Janez Hafner, Rajko Majdič, Jože Prašnikar, Ivan Prenar in Tone Ipavec. V spominu ostajajo živa glasba in avtomobili. V pogovoru po ogledu filma smo slišali kar nekaj anekdot, pa tudi razlik med tedanjo izvedbo muzikala in zdajšnjo. Za
oceno bo v letošnjem festivalu veliko
priložnosti, saj na Studenec prihajajo
kar trije muzikali.
Voditeljica prijetnega gledališkega večera Ajda Sokler in predsednik
društva Lojze Stražar sta na kratko
predstavila tudi program 19. kulturnega poletnega festivala Studenec
2019. Ne pozabite, začne se 25. maja z
uradnim odprtjem in koncertom Mešanega pevskega zbora Postojna in
goriškim oktetom Vrtnica. Dobrodošli!
Vera Vojska

Andrej Janža v Menačenkovi domačiji
V Domžalah, kjer je umetnik Andrej Janža večji del življenja bival, je tudi danes
prepoznaven kot pomemben likovni ustvarjalec.
menačenkova domačija Po dolgem času se je popotnik Andrej
Janža ustavil tudi v domačem kraju,
zato ne smete zamuditi njegovih novih ustvarjalnih postojank. Razstava
v Menačenkovi domačiji bo odprta
do 18. maja in vsekakor je vredna
ogleda. Pri postavitvi smo sodelovali: sin Aljaž in hči Tamara Janža,
Marija Mojca Vilar, Cveta Zalokar,
Zvone Vrtačnik, Franc Valič, Roman
Kos, Katarina Rus Krušelj in drugi
prijatelji. Razstavljene slike in risbe
smo nadgradili z zbranimi zgodbami, povezanimi z avtorjevim ustvarjanjem. Takole je zapisala hči Tamara Janža: »Tam nekje pri tridesetih
sem odkrila, da imam super očeta.
Prej se mi je zdel preveč eksotičen,
tako za zdajšnji čas kot za našo Slovenijo, v kateri živimo. Študiral je na
Sorboni, zaradi česar je po duši absolutni Francoz, narejen za uživanje
lepot in resnični Dioniz. Od spoznanja, kako lep, talentiran in poseben je
ta človek, ga čuvam in varujem pred
zunanjim svetom, saj njegovo pojmovanje življenja presega materialno
miselnost povprečnih ljudi ...« Na
razstavi je možno zapisati tudi vašo
zgodbo, če jo želite deliti.
Sicer pa je Andrej Janža - Andi
pravi slikarski boem in slikar, ki rad
slika za ljudi. V njegovih likovnih

Ob jubilejnem 70. letu, ki ga letos praznuje
naše kulturno društvo, se bomo v rahlo nostalgičnem
duhu spominjali trenutkov, ki so nas vedno znova združili
s studenškimi odrskimi deskami.
V maju si bomo v prostorih društva ogledali
posnetke naslednjih predstav:

petek, 3. maj | ob 19. uri

Dama iz Maxima (uprizorjeno l. 2011)
Ob pogovorih z ustvarjalci se bomo vračali v preteklost
in se čudili, smejali in si pripovedovali zgodbe
nekega minulega časa.
Vljudno vabljeni na cikel gledaliških večerov,
ki jih v prostorih društva prirejamo vse tja do maja
(vsak drugi petek, ob 19. uri).

www.studenec.net
Vstop je prost in namenjen širši javnosti.

v:MUZEJU

Maj ‘19

SLAMNIKARSKI MUZEJ
Sreda, 22. maj 2019, ob 19. uri
Odprtje

TOKO
DOMŽALE
Razstava o nekdanji
pomembni usnjenogalanterijski tovarni v
Domžalah

Razstava bo odprta do konca
leta 2019. | Vstop prost.
MENAČENKOVA DOMAČIJA
Sobota, 18. maj 2019, ob 11. uri
Vodeni ogled po razstavi

Andrej Janža je 11. aprila za kratek čas pregnal temne oblake na deževnem odprtju
razstave. Avtorja je predstavila Marija Mojca Vilar, dipl. slikarka. Fotografija sodelujočih

delih kraljuje risba, zdi pa se, da mu
najbolje ustrezajo hitre tehnike, ki
uspejo slediti impulzivni risarski in
slikarski potezi. Upodobljenci prihajajo največkrat iz nadresničnih svetov: od bajeslovnih in magičnih bitij
do vehementnih konj, od literarnega junaka Don Kihota do cirkusantov in klovnov. Za njihovimi brezskrbnimi maskami, odetimi v pisane

barve, pa ne zmanjka ponavljajočih
se simboličnih poudarkov: večni humor, tragični konflikti s svetom, utelešenje svobode in življenjske energije. Umetnik pa ne pozabi upodabljati tudi druge posebneže, ki jih
je in jih še danes srečuje na svoji življenjski poti.
Katarina Rus Krušelj
Foto: Miro Pivar

ANDREJ
JANŽA - ANDI

VEČNI POPOTNIK

Razstava | 11. april – 18. maj 2019
Vstop prost.
Sobota, 18. maj 2019

DAN ODPRTIH
VRAT
MEDNARODNI
MUZEJSKI DAN

Vstop prost.

POIŠČITE NAS TUDI NA FACEBOOKU

MENAČENKOVA DOMAČIJA
Odprta od 10. – 12. ure
V muzejski hiši sta na ogled stalni razstavi
o kme≠ko-obrtniški družini Ah≠in in kiparju
Francetu Ah≠inu / ob 11. uri vodeni ogled po
razstavi Andrej Janža – Ve≠ni popotnik.

SLAMNIKARSKI MUZEJ
Odprt od 10. – 12. ure
V muzeju je na ogled stalna razstava 300 let
slamnikarstva na Domžalskem / za najmlajše
mobilna aplikacija Legenda o domžalskem
slamniku.

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

glasilo občine domžale

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

Godbenem domu Domžale), slamnikarski.muzej@kd-domzale.si | Odprt od tor.
do pet. od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sob. od 10.00 do 12.00;
ob praznikih, ned. in pon. zaprto.
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Bosa v parku

Peter Rauch – metalec
(materializiranih) idej

Premiera Dramske skupine KD Groblje

Tokrat smo pričakovali fotografsko razstavo, saj je avtor
Peter Rauch predvsem fotograf s specializirano avtorsko
fotografijo. Pa na razstavi v Galeriji Domžale ni bilo
sledu o njej.
galerija domžale V galerijskem
prostoru je bilo pravo gradbišče, a
le na prvi pogled, saj je vsak razstavljen artefakt premišljeno vstavljen
v prostor v pripovedni korelaciji. In
kaj nam pripovedujejo? O svojevrstni
interpretaciji galerijskega prostora, ki
ga avtor vidi in sprejema bolj poglobljeno, kot le belo kocko z razstavljenimi umetniškimi deli. Nanj je pozoren večplastno, saj mu je pomembna
sama materializacija prostora. Peter
Rauch je tudi diplomirani arhitekt z
odličnim občutkom za prostor, ki mu

pridaja druge komponente – sobivanje, medsebojne povezave, nadgradnje. Običajno pripravlja zanimive
vsebinske simbioze fotografije in
prostora, saj ga v fotografiji zanima
razmerje med stvarmi, ki jih fotografija lahko dokumentira, in stvarmi, ki
jih lahko konstituira. Za domžalsko
galerijo pa je odsotnost fotografije le
navidezna. Kljub popolnoma materialni postavitvi objektov v prostoru –
konstrukcija iz lesenih desk (na katere
je avtor v korist avtentičnega izgleda
dotrajanosti metal kamne), in vstavljenimi elementi, ki so že odslužili
svoj namen npr. odtočna cev, števec,
betonski ostanki, žagane lesene deske

– je v postavitev vključen tudi materializiran izrez oziroma (mavčni) odtis
kadriranja prostora v obliki izbranega
kota v galeriji. To pomeni, da je avtor
namesto fotografije uporabil kar materializiran posnetek enega izmed detajlov v galerijskem prostoru. In kako
je nastala ideja za razstavo v Galeriji
Domžale? Vse se je začelo s stikalom
v bližini Galerije Domžale, ki nas vodi
k domžalskim težkoatletom v spodnji
etaži pod galerijskim razstaviščem.
Stalni galerijski prijatelji že vemo,
da nas ob otvoritvenih dogodkih do-

stikrat strese zaradi spuščanja težkih
uteži. Pa je avtorja ta edinstvena lastnost prostora pritegnila, da je razvil
pripoved, ki se večplastno povezuje
– odnos do gravitacije in gesta metanja se pojavlja v obeh etažah. Bravo!
Po zaslugi umetnika Petra Raucha sta
se prvič v Galeriji Domžale edinstveno
povezali fiskultura in kultura!
Odprtje razstave je bilo 18. aprila.
Zanimiva razstava, ki smo jo uspeli
pobliže spoznati po pogovoru z avtorjem, ki ga je moderiral galerijski vodja Jurij Smole. Razstava je na ogled do
9. maja.
Katarina Rus Krušelj
Foto: Miro Pivar

Osnovne tehnike in grafike –
zlata paleta
Zveza likovnih društev Slovenije je pripravila prvo
tematsko razstavo projekta Zlata paleta za leto 2019.
Razpisane teme za letošnje tematske
sklope so svetlo-temno, zavito-oglato in ljubezen. Odprtje prve od štirih
tematskih razstav osnovne tehnike in
grafike je bilo v Delavskem domu v Trbovljah 23. marca 2019 ob 18. uri.
Strokovna komisija je na razpis
prejela 183 likovnih del in jih za razstavo izbrala 49 del. Tričlanska strokovna komisija pod predsedstvom
akademskega slikarja Todorča Atanasova je imela zahtevno delo, saj je

prispelo veliko grafik v tehniki globokega tiska, jedkanice, suhe igle in
akvatinte.
V hudi konkurenci je Likovno društvo Mengeš, ki je poslalo na razpis
kar 28 likovnih del 14 avtorjev, uvrstilo na razstavo kar z devetimi grafikami sedmih avtorjev, med njimi tudi
delo Bince Lomšek, Nepotešena (jedkanica).
Besedilo in foto: Binca Lomšek

kd groblje Dramska skupina Kulturnega društva Groblje je s svojim delovanjem začela septembra 1993 ob ustanovitvi društva, ki je v letu 2019 slovesno
praznovalo prvih 25 let kulturnih dogajanj v tem delu naše občine.
Premiera komedije Bosa v parku,
avtorja Neila Simona, je bila v začetku aprila in je razveselila najzvestejše obiskovalce, ki so v prvih dneh življenja mladoporočencev Corie Bratter (Neža Gorše) in moža Paula (Tilen
Soss) našli tudi spomin na svoje prve
dni zakona. Seveda ni manjkalo mladoporočenkine mame (Anica Anžič) in
malce čudaškega osvajalskega soseda (Viljem Kaker), telefonsko monterko pa je igrala Marija Blatnik. In če je
sprva v ospredju problem neopremljenega stanovanja v šestem nadstropju,
se v drugem v večji meri srečamo z razlikami v značajih mladoporočencev,

njunih nesporazumih, ki vodijo (ampak ne čisto zares) v ločitev. Paul je
malce nergav in pedanten, zelo zaposlen pravnik, ki mu čisto malo manjka, da bi bil popoln. Njegova žena Corie pa je radoživa in raztresena gospodinja, ki želi možu, če je le mogoče, pa tudi drugim, ustreči. Sprva prepire med njima sprožajo le trenutna
majčkena nesoglasja, ki pa se kopičijo, tako da je videti, da po nekaj dneh
zakona ne bo šlo drugače, kot da se ločita. Pred gledalci razgalita svoja nestrinjanja, tudi moževo nestrinjanje,
da bi Corie sredi februarja hodila bosa
po parku, kar nazadnje preizkusi Paul,
in zakon je skoraj rešen. Ko bo mlada
žena upoštevala še materin nasvet:
daj mu košček sreče in skrbi ter med
drugim vedeti, da je zelo pomemben,
bo zakon rešen, posebej ker oba ugotavljata, da se imata neznansko rada

in bosta kljub razlikam ostala skupaj
– za vedno v tem čudovitem življenju.
Prijetno tekoča predstava z všečnimi liki, dogajanje, ki je in ni vzbujalo smeha, je bilo lepo sprejeto med
gledalci, ki so sodelujoče nagradili z
daljšim gromkim aplavzom. Čestitke
dramski skupini kulturnega društva za
komedijo Bosa v parku je izrekel tudi
Matej Primožič v imenu Javnega sklada RS za ljubiteljske dejavnosti. Vsem
igralcem za sproščeno igro in veliko situacijske komike čestitke, priznanje pa
tudi Dragu Plevelu, ki je delo režiral,
prevedel ga je Dušan Tomše, tudi priredil, skupaj z Martinom Lebanom je bil
tudi scenograf, Martini Plevel za kostumografijo, masko in kostume, Luki Lisjaku za tehniko, Gašperju Plevelu za
grafično oblikovanje in Antonu Košenini za organizacijo.
Vera Vojska

Dobro vzgojena mladina, srečna domovina
Kulturno društvo Jože Gostič Homec, društvo Peter Naglič Šmarca, KS Homec - Nožice,
KS Šmarca in Župnija Homec so pripravili razstavo ter predstavitev kataloga z
naslovom Dobro vzgojena mladina, srečna domovina.
Odprtje razstave, ki prikazuje življenje v
krajih pod homškim hribom v obdobju
med letoma 1918 in 1941, je v Plečnikovi vili na Homcu potekalo v soboto, 16.
marca 2019.
»Z odpiranjem vrat v zanimivo preteklost se z razstavo spet podajamo na
obisk v čas naših prednikov, ki nam prikazujejo pomembne dogodke v celotni
družbi, življenjske navade in ostale posebnosti, ki so bile vredne zapisa v zgodovinsko kroniko tiste dobe,« je ob odprtju razstave dejal Borut Jenko, predsednik Kulturnega društva Jože Gostič Homec in soavtor razstave. V nadaljevanju
je podal nekaj informacij o razstavi in
zamisli za samo postavitev razstave, ki
vključuje slikovno gradivo fotografa Petra Nagliča. Razstava sovpada ob letošnjih jubilejnih ustanovitev in gradenj
izpred osemdesetih in devetdesetih let,
ki jih bodo obeležili na Homcu.

Slavnostni govor je imel dolgoletni
strokovni sodelavec dr. Janez Marolt,
ki je med drugim pohvalil razstavo, saj
je, kot je dejal, pred nami nov, drugi del
zgodovinske kronike življenja pod homškim hribom, zbran v razstavni katalog
s pomenljivim naslovom Dobro vzgojena mladina, srečna domovina, ki je izšel marca letos. Pred prvo razstavo leta
2017 pa je izšel prvi katalog z naslovom
Poduku in razvedrilu. Ta posrečena misel – Dobro vzgojena mladina, srečna
domovina je bila zapisana na fasadi tedanje nove homške šole, zgrajeni leta
1938, je zelo aktualna tudi danes.
Tudi soavtor razstave Matjaž Šporar
je spregovoril nekaj besed o ideji za razstavo, ki so jo predstavili ravno ob letošnji 90-letnici ustanovitve PGD Homec
in gradnje gasilskega doma na Homcu
ter 80-letnici izgradnje ljudske šole na
Homcu. Fotograf Peter Naglič je takrat

vse to fotografiral in s tem ohranil neprecenljivi dokaz začetka gradnje in odprtja obeh stavb. Čas je, da ponovno zavrtimo čas nazaj in skočimo v čase, ki so
že minili, vendar zaradi nekaterih posameznikov, kot je bil legendarni fotograf
Peter Naglič iz Šmarce pri Kamniku, ki
je zapustil veliko zapuščino več kot deset tisoč kakovostno izdelanih posnetkov, ki so ohranjeni v originalni obliki,
lahko pogledamo v tiste čase tudi danes. Vse navzoče je pozdravil tudi župan občine Kamnik Matej Slapar, ki je
dejal, da je to res zgodovinska razstava,
saj tako bogatega slikovnega materiala
dejavnosti ljudi in dogodkov iz tistega
časa verjetno nima noben kraj v Sloveniji. V kulturnem programu je sodelovalo prvo slovensko pevsko društvo Moški
pevski zbor Lira Kamnik, ki deluje pod
vodstvom dr. Andreja Missona.
Besedilo in foto: Miro Pivar
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80 mladih na odru v baletni predstavi Čebulček
V štirih predstavah je nastopilo 80 učencev baleta Glasbene šole Kamnik.

OD RUBENSA DO NITSCHA V ALBERTINI IN
POKLON ROTHKU DUNAJ, SOBOTA, 18. 5. 2019

P

»V čarobnem svetu, v katerem živijo le
sadje in zelenjava, nepravična oblast
zelenjavnemu ljudstvu podira domove
ter računa davek na sonce, zrak, dež
in strele. Vladajoči eliti, ki jo predstavljajo samooklicani Kralj Limona s pomočniki Limonicami, jezni Paradižnik
in ohole Višnje, se junaško upre mali
Čebulček.« – To je tema čudovite otroške plesne baletne predstave, v kateri
nastopa 80 učencev baletnega oddelka Glasbene šole Kamnik pod vodstvom njihove učiteljice in koreografinje Ane Trojnar. Skupaj s premiero
v petek so jo ta vikend v Kulturnem
domu Kamnik uprizorili že štirikrat.
Zgodba baleta je za plesno-baletni
oddelek Glasbene šole Kamnik prirejena po povesti Cippolino italijanskega otroškega pisatelja Giannija Rodarija iz leta 1957. Priljubljena zgodba je

leta 1974 navdihnila koreografa Henrika Majorova, da je v Ukrajinskem
akademskem baletnem in opernem
gledališču Taras Ševčenko ustvaril
balet Cipollino (Čebulček) na glasbeno podlago ruskega skladatelja Karena Hačaturjana. V baletni predstavi pred nami zaživi zgodba o čarobnem mestu, v katerem vlada nepravična oblast, vladajoči eliti pa se junaško upre mali čebulček s pomočjo
prijateljev.
V štirih predstavah je ta vikend
nastopilo 80 učencev baleta Glasbene šole Kamnik. Vlogo Čebulčka sta
si delili Manca Andrić in Daša Resnik, vlogo Redkvice Daša Resnik in
Kaja Žnidaršič, kralja Limone Brina
Gašparič in Pija Juhart, generala Paradižnika Alja Majdič in Pija Juhart,
princa Češnje Vida Jugović in Vita Po-

gačar, profesorja Hruške Leda Delfina Steidl Porenta ter Ariana Bošeska,
Magnolija bo Leda Delfina Steidl Porenta, vaščan Buča bodo Tajda Božič, Zala Poljanšek in Mojca Ermenc,
oče Čebula pa Zala Poljanšek in Ariana Bošeska. Na sobotni ponovitvi so
kot gostje nastopili tudi dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana s svojim programom. Čudovite kostume za predstavo je izdelala Irena
Baš, plakate in vabila Beti Kocbek,
z Alešo Unk sta sooblikovali gledališki list, Aleša Unk je priskrbela tudi
pravljične diaprojekcije, za masko je
poskrbela Ajda Špacapan, sceno za
predstavo pa so izdelali v podjetju Alprem, d. o. o.
Petra Juvančič
Foto: Rok Gašparič

red poletnim zatišjem bomo izkoristili edinstveno priložnost sre≠ati se z
umetnostjo Marka Rothka, ki je verjetno najve≠ji mojster snovnih in svetlobnih
razmerij in ravnotežij. Razstava v dunajskem
Kunst Historische Museum bo osrednji
dogodek našega potepanja, ki nas bo – kot
vedno na Dunaju – vodilo tudi v Albertino.
Tam bomo videli zaklade Lichtenstein-ske zbirke (Rubens to Macart), pa tudi
sveže odprto razstavo platen Hermanna
Nitscha, izjemno provokativnega avstrijskega umetnika, ki je s svojimi akcijami iz
preteklosti ≠edalje bolj aktualen. Strokovno
ekskurzijo bo vodil Jurij Smole.
Odhod avtobusa izpred KD Franca Bernika Domžale je ob 5.00 uri, vrnitev je
na≠rtovana v ve≠ernih urah.

Na tretjo majsko soboto, 18. velikega
travna 2019, vas vljudno vabimo v našo
družbo na CČN Domžale - Kamnik, kjer
vam bomo predstavili, kdo smo in kaj
delamo za vas in za čisto reko Kamniško
Bistrico. Skupaj se bomo ozrli v skrivnosti
življenja v kapljici vode, vi pa nam boste
pomagali izbrati zmagovalce natečaja
»Življenje v kapljici vode«.
Kdaj
Kje

Program

Informacije:

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

sobota, 25. maj
ob 20. uri

petek, 23. avgust
ob 20.30 uri
petek, 30. avgust
ob 20. uri
sobota, 7. september
ob 19. uri

Koncert ob odprtju festivala
Cerkev sv. Lenarta na Krtini
MePZ Postojna in Goriški oktet Vrtnica
Zaključna prireditev

Slovenska polka in valček 2019
Monokomedija

Profesor Kuzman mlajši
Muzikal

Briljantina
Muzikal

Cvetje v jeseni
Domača gledališka predstava
Krstna izvedba

LEPO JE BITI MUZIKANT, II del

Ponovitve: 14., 18., 19., 20. julij in
3., 4., 8., 9., 11., 15., 16. avgust, ob 21. uri
Muzikal

Nune v akciji!
Opera Prodana nevesta

9.50

Darilo Godbe Domžale in gasilcev GD
Študa in GD Ihan za oči in ušesa

10.00
10.30

Začetek prireditve z gosti presenečenja
Ogled izbranih filmov »ŽIVLJENJE V
KAPLJICI VODE«

10.45

Izbor zmagovalnega filma

Poletno gledališče Studenec

11.00

Predah pred ogledom CČN

11.30

Ogled CČN / pogled pod mikroskop

poletno.gledalisce.studenec

sobota, 18. maja 2019 ob 9.45
Študljanska 91, Domžale

Prijazno vabljeni!
Organizacija: KD Franca Bernika Domžale in
turisti≠na agencija Lacosa FK.

petek, 31. maj
ob 20. uri
nedelja, 2. junij
ob 21. uri
nedelja, 9. junij
ob 21. uri
nedelja, 16. junij
ob 21. uri
Premiera:
petek, 12. julij
ob 21. uri

/VABILO /
DAN ODPRTIH VRAT »ŽIVLJENJE V KAPLJICI VODE«

Cena strokovne ekskurzije, ki vklju≠uje prevoz, vodenje, najem slušalk, organizacijo in
nezgodno zavarovanje, bo odvisna od števila
udeležencev in sicer: do 24 oseb = 60 eur; 25
- 29 oseb = 49 eur; 30 - 34 oseb = 44 eur;
35 - 39 oseb = 40 eur; 40 oseb in ve≠ = 36
eur. Prijave osebno ali po telefonu 01/722 50
50 v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale. Obvezno vpla≠ilo akontacije 58,00 eur
na AGENCIJO LACOSA FK, Cesta II 22, 3320
Velenje, TRR: SI56 6100 0000 3521 447
(REFERENCA SI00 1111, NAMEN: KDFBD
DUNAJ + PRIIMEK) sprejemamo do vklju≠no
srede, 15. maja 2019. Na avtobusu bomo
opravili obra≠un glede na število potnikov in
pora≠un razlike za dopla≠ilo vstopnin v znesku
27 eur (11 eur za Albertino in 16 eur za KHM).

(SNG Opera in balet Ljubljana)
Prireditev ob 70-letnici

Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan

www.studenec.net

Dr. Marjeta Stražar

direktorica

Info: 051 61 61 51 in 051 61 41 41
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sds / občinski odbor domžale

zeleni slovenije / gregor horvatič, občinski svetnik

Evropska poslanka Romana Tomc
v Domžalah

Nismo debatni krožek

V soboto, 13. aprila 2019, je v športnem parku v
Domžalah potekalo srečanje članov obljubljanske regijske koordinacije Slovenske demokratske
stranke. Srečanja se je udeležila tudi evropska
poslanka Romana Tomc (SDS/ELS). Zbranim,
teh je bilo več kot 200, je predstavila svoje delo v
Evropskem parlamentu in izpostavila nekaj dosežkov preteklega mandata. Aktivna je bila predvsem
na področju sociale in zaposlovanja, med drugim
ji je Evropski parlament zaupal delo poročevalke
za Pobudo za zaposlovanje mladih, ki je namenjena zmanjševanju brezposelnosti med mladimi. S
svojo pozitivno oceno izvajanja pobude v državah
članicah je Romana Tomc dosegla, da bo EU tudi
v bodoče namenjala finančna sredstva za boj proti brezposelnosti med mladimi. Omenila je svoja
prizadevanja za zaščito slovenskih otrok, katerih starši delajo v Avstriji. Tem je namreč Avstrija
znižala otroške dodatke, kar je, tudi po besedah
Evropske komisije, v nasprotju z evropsko zakonodajo. Evropska komisija je zato Avstriji poslala uradni opomin in če se ta ustrezno ne odzove, ji lahko naloži tudi finančno kazen. Kot tretji dosežek
je izpostavila zaslišanje o pranju denarja v Novi
Ljubljanski banki, ki je na njeno pobudo poteka-

Ljudje pogosto z delom evropskih
poslancev niso seznanjeni, občutek
imajo, da se stvari, ki se sprejemajo
na evropskem parketu, njih ne
tičejo. A vendar odločitve, sprejete
na ravni EU, močno vplivajo tudi na
dogajanje v Sloveniji..
lo na odboru PANA, ki se ukvarja s preiskovanjem
nepravilnosti v povezavi s pranjem denarja in izogibanju davkom. Dejstvo je, da so v tem primeru
slovenski preiskovalni organi popolnoma odpovedali in krivcev še vedno ni. Ljudje pogosto z delom
evropskih poslancev niso seznanjeni, občutek
imajo, da se stvari, ki se sprejemajo na evropskem
parketu, njih ne tičejo. A vendar odločitve, sprejete
na ravni EU, močno vplivajo tudi na dogajanje v
Sloveniji. Nepoznavanje vodi v apatijo in nezaupanje, posledično tudi v nizko udeležbo na evropskih
volitvah. Zato so dogodki, kot je bil sobotni, še toliko pomembnejši, in veseli nas, da smo imeli iz
prve roke priložnost slišati o pomembnih stvareh,
ki se dogajajo v Evropskem parlamentu!

Zeleni Slovenije smo po konstituiranju občinskega sveta okrepili nadzorni odbor Občine Domžale, v katerega je bil izvoljen Darko Jenko, v delovna telesa Občinskega sveta Občine Domžale
pa sva bila izvoljena Gregor Horvatič, odbor za
prostor, in Jože Nemec, komunalne dejavnosti,
varstvo okolja.
V svet OŠ Dob je kot predstavnik Občine Domžale izvoljen Dušan Smolnikar, v svet OŠ Venclja
Perka pa Franjo Juran.
Za nami so štiri seje občinskega sveta in nad
rezultati nisem navdušen, saj je ‘skromna večina’
svetnikov potrdila že vnaprej dogovorjen dvig cen
odvoza smeti, povišala cene storitev v vrtcih (11
%) in nego na domu (več kot 100 %), z izgovorom
na dvig plač zaposlenim, ker naj bi jih v to prisilili
sindikati javnega sektorja, je pa seveda jasno, da
zato, ker nam vladajo monopolisti.
Prisotni na 3. seji občinskega sveta smo za
nameček ‘pokasirali’ javno razžalitev s strani direktorja JKP Prodnik Faturja, ki je med ‘pogajanji’
o ceni odvoza smeti dejal: »Ta seja ni mesto za resno debato,«, zato ga pozivam, da se svetnikom
in svetnicam Občinskega sveta Občine Domžale
opraviči, saj je občinska sejna soba mesto sprejemanja resnih odločitev in ne kjer se ‘guncajo
afne’. O takšnem razmišljanju vodilnega mene-

100+ zelenih dni v občinskem
svetu nas ni navdušilo – od
direktorja JKP Prodnik zahtevamo
javno opravičilo zaradi javne
razžalitve – nismo debatni krožek –
na sejah se sprejemajo pomembne
odločitve!
džerja ‘domžalske komunale’ se ne čudimo, da
moramo davkoplačevalci vsako leto plačevati
višje položnice za opravljene komunalne storitve.
Po obisku regionalnega centra za ravnanje z
odpadki v Ljubljani in s kratkim srečanjem z g.
Praznikom iz ljubljanske Snage mi je namreč hitro postalo jasno, da RCERO dobro ve, da Občina
Domžale nima kam z odpadki in lahko dviguje
ceno, kakor se jim zahoče. To je le-ta seveda storil še pred obravnavo na Občinskem svetu Občine
Domžale, zato je bil dvig cene očitno za nekatere
‘le formalnost’.
Zato javno pozivam vse aktivne na domžalskem političnem ‘parketu’, da začnemo skupaj
malce več poudarka dajati na življenje naših občanov in občank ter upoštevati njihova mnenja,
saj nismo ‘ljubljanski glasovalni stroj’.

lmm / maja burja

nsi / tadeja šuštar

Podražitve … kdo jih bo pokril?

Mlada Slovenija – podmladek NSi
na kongresu izvolil novo vodstvo

Na minuli seji smo svetnice in svetniki občinskega sveta med drugim razpravljali in glasovali
o podražitvi vrtcev in odvozu smeti. Dvig plač
javnih uslužbencev je sprožil val podražitev,
kar je botrovalo tudi povišanju cen programov v
vrtcih, ker strošek dela predstavlja približno 80
odstotkov cene programa. Naša svetniška skupina LMM se s podražitvijo vrtcev strinja, vendar
na čigav račun. Že pred sprejetjem proračuna za
leto 2019 smo predlagali amandma, s katerim
bi v občinskem proračunu zagotovili več sredstev za subvencije vrtcev in s tem razbremenili
denarnice staršev. Na žalost nimajo vsi svetniki enake empatije do ranljivih skupin, zato naš
amandma ni bil izglasovan. Tudi na zadnji seji
smo izpostavili finančno obremenitev staršev na
račun podražitev. Podražitev vrtcev bo približno
10-odstotna, kar pa za nekatere družine pomeni
kar precejšnji strošek (predvsem družine, ki imajo v vrtcu več otrok). Zaradi naštetih razlogov je
naša svetniška skupina glasovala proti podražitvi vrtcev, vendar pa smo bili preglasovani in
sklep je bil sprejet.
Druga podražitev, ki se nam obeta v prihodnje, je podražitev odvoza smeti. Že dolgo pereča tema, ki pa kar ne dobi epiloga oziroma vsaj
ne takšnega, ki bi bil ugoden za občane. Zaradi
podražitve zbiranja odpadkov v RCERO Ljubljana se posledično poviša tudi strošek za JKP Pro-

Kljub našim prizadevanjem
za oblikovanje občanom
prijaznejše občine smo bili
neuspešni. Vse se draži, na
račun uporabnikov, seveda!

dnik. Kdo bo kril razliko? Spet mi, občani? Odgovorov na vprašanja o pogostosti odvoza smeti, ki
je v Ljubljani bistveno višja, strošek odvoza pa
nižji, nam nihče ni znal pojasniti, tudi direktor
JKP Prodnik ne. Pa vendar mi še vedno plačujemo več! Obljubljeno zmanjšanje stroška komunalnih storitev se torej v bližnji prihodnosti ne
bo zgodilo, saj bomo plačevali še dražji odvoz
smeti! Tudi tukaj je bila naša svetniška skupina
proti podražitvi, vendar smo spet ostali v manjšini.
Kljub našim prizadevanjem za oblikovanje
občanom prijaznejše občine smo bili neuspešni.
Vse se draži, na račun uporabnikov, seveda!

V začetku aprila je imela Mlada Slovenija volilni
kongres v Podčetrtku. Kongresa so se udeležili
tudi delegati iz Domžal in okolice. Na volilnem
kongresu smo mladi krščanski demokrati izbirali novo vodstvo za naslednji dve leti, dogodek
pa je bil evropsko obarvan. Pod geslom kongresa Mlada EUnergija smo mladi gostili tudi
kandidate za evropske poslance, v resoluciji pa
potrdili svoje stališče – hočemo Evropsko unijo,
utemeljeno na judovsko-krščanskih vrednotah
in razsvetljenskem razumu, ki bo verjela v posameznika, njegove sposobnosti in odgovornosti.
Želimo si subsidiarno Evropsko unijo, ki mladim
zaupa, nam daje svobodo in pri tem omogoča
iskanje priložnosti, ter nasprotujemo pretirani
regulaciji in spuščanju v urejanje področij, ki jih
lahko boljše urejajo države članice ali lokalne
skupnosti.
Kongresa so se poleg mladih udeležili tudi
predstavniki Nove Slovenije, med drugim so nas
nagovorili predsednik NSi Matej Tonin, nekdanja
predsednica NSi in poslanka Ljudmila Novak, poslanec Aleksander Reberšek, evropski poslanec
Lojze Peterle, vodilni kandidat EPP za predsednika Evropske komisije Manfred Weber, predsednica Mladinskega sveta Slovenije Anja Fortuna in
predstavniki drugih sorodnih organizacij.

Želimo si subsidiarno Evropsko
unijo, ki mladim zaupa, nam daje
svobodo in pri tem omogoča iskanje
priložnosti, ter nasprotujemo
pretirani regulaciji in spuščanju v
urejanje področij, ki jih lahko boljše
urejajo države članice ali lokalne
skupnosti.
Za predsednico podmladka je bila izvoljena
Katja Berk Bevc in z njo je mlada Slovenija prvič
dobila žensko predsednico. Ob svoji izvolitvi je
povedala, da si bo prizadevala za močen, glasen
in ambiciozen podmladek. Mlada Slovenija bo
tudi v prihodnje zastopala krščanskodemokratske vrednote na mladosten način in se še bolj
osredotočala na svoje temeljno poslanstvo: razvoj
bodoče politične generacije, ki bo soustvarjala
prihodnost Slovenije.
Novoizvoljena predsednica MSi, ki je hkrati tudi
kandidatka za evropsko poslanko v duhu sprejete
resolucije kongresa, dodaja: »Želimo si Evropske
unije, ki temelji na judovsko-krščanskih vrednotah
in razsvetljenskem razumu, ki bo verjela v posameznika, njegove sposobnosti in odgovornosti.«

nsi / ljudmila novak, poslanka

lista reza / rok učakar grašič, generalni sekretar

Proti radikalizaciji in za modernizacijo EU

Volitve a la carte

Prizori goreče pariške katedrale Notre-Dame kot
enega največjih evropskih simbolov so v naših
srcih zbudili vse najhujše strahove. Podpiram
pariško županjo Anne Hidalgo, ki je predlagala
organizacijo mednarodne donatorske konference. Tako kot je pomembno, da v teh časih sočustvujemo z vso Francijo, je pomembno tudi to,
da z dejanji pokažemo svetu, da ljudje, kljub
vsem razlikam, zmoremo stopiti skupaj.
Katedrala Notre-Dame je, večinoma nedotaknjena, preživela obe svetovni vojni, zdaj pa se
v obdobju miru sooča z najtežjim izzivom v vsej
svoji skoraj tisočletni zgodovini. Notre-Dame ni
le simbol Francije, temveč celotne Evrope. Je
simbol krščanstva in vsega tistega, kar Evropo
povezuje vse od konca druge svetovne vojne.
Evropa brez svobode, pravičnosti in varnosti ne
more obstati. A vrnitev k evropskim koreninam
ne bo možna brez ponovne vzpostavitve zaupanja.
Zgodovina nam je pokazala, kam lahko skrajnosti pripeljejo Evropo, če jih pravočasno ne
zaustavimo. In razumem ljudi, ki so jezni na EU
in čutijo, da je Bruselj le za elite, ki se ukvarjajo
same s seboj. Potrebne so korenite spremembe,
sicer se nam lahko zgodi sesutje in ponovitev
scenarija iz nekega izjemno mračnega obdobja.
Evropa je pred izbiro: na evropskih volitvah
se bomo odločali med tistimi, ki zagovarjajo

Evropa brez svobode,
pravičnosti in varnosti ne more
obstati. A vrnitev k evropskim
koreninam ne bo možna brez
ponovne vzpostavitve zaupanja.

radikalizacijo Evrope, in med tistimi, ki želijo v
Evropi ponovno vzpostaviti medsebojno zaupanje. Sama se zagotovo pridružujem slednjemu,
saj trdno verjamem v prihodnost Evropske zveze, pa čeprav jo je treba modernizirati. Čas nas
kliče k modrosti in pogumu, da odgovorimo na
nove izzive. Demografske spremembe, migracije, populizmi, tehnološki izzivi, izgorelost delovne sile in klimatske spremembe ogrožajo Evropo
in ljudi, ki živimo v njej.
V NSi imamo jasno predstavo o tem, kakšno
Evropo želimo. Borimo se za varno, urejeno demokratično zvezo, ki je v službi svojih ljudi in
ne elit. Želimo si, da bi bila Evropa močna zveza
držav, kjer bi se lahko uspešno in brez ovir razvijalo močno gospodarstvo na eni strani in iskren
občutek za sočloveka na drugi. Izgorelost zaposlenih namreč postaja vse hujši problem. Gre za
sistemski problem, ki ga bo treba rešiti.

Izrečenih je bilo že nešteto besed. Napisan nebroj strani. In udeležba na volitvah? Še vedno
nam 50 odstotkov predstavlja višek viškov. Porazno, dragi moji, za demokracijo, državo in suverenost.
Pri tako »množični« udeležbi res šteje vsak
glas … In zakaj potemtakem Slovenci ne volijo?
Sploh tisti, ki najbolj udrihajo čez vsepovprek,
najbolj gotovo ne gredo na volitve. Ne oddajo lističa, s katerim bi pa dejansko lahko uveljavili
svoja prepričanja, ki so jih polna usta, kadar popijejo kapljico čez rob. Ali kadar zaidejo v družbo nekonstruktivnih dvomljivcev, ki še vedno
verjamejo, da so volitve nič drugega kot kuhinja,
kjer prevladujejo sestavine korupcija, podkupovanje in prirejanje rezultatov.
No, sicer pa tudi najboljšim občasno spodleti. Dobrim načrtom navkljub se situacija
kdaj korenito spremeni in se moramo volitvam
odreči. Lahko nam je nedelja edini prosti dan v
tednu in bi namenitev svojih predragocenih in
neminljivih 5 minut volitvam pomenilo pravo
izgubo časa. Lahko nas na poti do volišča nepričakovano ujame dež ali – bognedaj! – sneg
in svojemu zdravju na čast obrnemo nazaj v
varno zavetje doma. Lahko izgubimo obvestilo
volilne komisije, volilnemu odboru pa ne želimo
nalagati toliko dela, da bi nas iskal po imeniku.
Lahko gostimo na obisku go. Bolezen, ki nas ne-

Tudi zato morate vi – ja, točno
vi! ki ravnokar prebirate tele
vrstice –, 26. maja voliti. Brez
izgovorov. Ker LAHKO!

ustrašno drži v svojem klenem primežu, in nam
ne dopusti odhoda iz hiše. Lahko se odpravimo
na potovanje v trope ali v Afriko, kjer »četudi bi
radi: ne moremo voliti.«
Lahko! Lahko vse to in še kaj drugega. Lahko
pa se enkrat za vselej nehamo sprenevedati in
iskati dlako v jajcu, se odpravimo na volišče in
volimo! Kot odgovorni državljani, ki koristimo
dano pravico.
Tudi zato morate vi – ja, točno vi! ki ravnokar
prebirate tele vrstice –, 26. maja voliti. Brez izgovorov. Ker LAHKO!
P. S.: Imate možnosti … Bolni/ostareli, da vas
obišče volilni odbor. Invalidi in popotniki, da
volite po pošti. Izseljenci, da volite na veleposlaništvih. Izletniki, da volite v drugem okraju.
Vse za to, da boste te volitve ovekovečili s svojo
prisotnostjo.
Besedilo na željo avtorja ni jezikovno pregledano.
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Maribor preprečil aprilski poker domžalskih zmag
Domžalčani še naprej bijejo napeto bitko za končno tretje mesto v prvenstvu in s tem
evropske nastope v prihodnji sezoni. Po aprilski seriji zmag jim kaže dobro, a pod do
cilja bo še zahtevna.
nk domžale Po 28 odigranih prvenstvenih tekmah v prvi ligi Telekom
Slovenije Domžalčani z osvojenimi
43 točkami zasedajo tretje mesto, a
tudi ekipe Celja (40), Mure (39) in
Aluminija (27) imajo svoje cilje in načrte. Tudi zato je bilo po dveh zaporednih marčnih porazih proti Gorci
z 1:2 in Olimpiji z 1:3 čutiti nekoliko
napetosti, saj so bile razlike v lovu za
prvega zasledovalca še manjše.
A k sreči so se domžalski nogometaši v aprilu vrnili v zmagovalne tirnice. Najprej so na gostovanju premagali neposredne tekmece Celjane
s 3:2, potem ko je zmagoviti zadetek
v 70. minuti, svoj prvenec na prvoligaški sceni, dosegel Dario Kolobarić.
»Čakal nas je zahteven tekmec in to se
je tudi pokazalo že na samem začetku,
ko smo se znašli v hitrem zaostanku. A
nismo se predali, borili smo se vse do
konca in to se je nam je obrestovalo.
Doseči prvi zadetek je nekaj posebnega. Seveda si to želi občutiti vsak mladi nogometaš in se s tem zahvaliti trenerju za zaupanje,« je po zmagi povedal 19-letni nogometaš, za katerega je
bil to drugi nastop v prvi ligi. Celjani
so sicer povedli že v drugi minuti, a
sta Tonči Mujan in Slobodan Vuk hitro odgovorila za domžalsko vodstvo,
ki je trajalo vse do 54. minute, ko so
gledalci videli drugo izenačenje na
tekmi. A zadnjo besedo je imel tokrat
rezervist Kolobarić, ki je zadel z glavo že ob svojem prvem dotiku z žogo.
Že štiri dni pozneje, 10. aprila, je
sledil nov obračun proti Triglavu, ki
ga vodi domžalskim ljubiteljem nogometa dobro poznani Dejan Dončić. Slednji je skupaj s svojimi varovanci lani septembra v Domžalah na
tekmi osmega kroga poskrbel za hladni tuš ob kranjski zmagi z 2:1, tokrat
pa je bil na domžalsko veselje daleč

od zmage. Varovanci Simona Rožmana so namreč še drugič v spomladanskem delu dosegli šest zadetkov
in Triglav nadigrali kar s 6:1, potem
ko so polčas dobili z 2:0. ‘Hat-trick’
je dosegel Senijad Ibričić, zadetka

žnosti, v katere je bil vsakič vpleten
Marcos Tavares. Slednji je v 89. minuti z desne strani poslal močan predložek v kazenski prostor, kjer je nesrečno žogo v svojo mrežo pred Luko
Zahovičem potisnil Gaber Dobrovoljc

‘Domžalski Jamajčan’ Shamar Nicholson je v spomladanskem delu dosegel že pet
zadetkov.

sta prispevala še spomladi učinkovita Shamar Nicholson in Adam Gnezda Čerin. Preostala dva so prispevali Kranjčani, v 12. minuti avtogol za
zgodnje domžalsko vodstvo, v 90. minuti pa je Muamer Svrka dodal še za
častni gol gostov.
Sledilo je težko gostovanje v Mariboru, kjer pa so si Domžalčani v prvem polčasu ustvarili kar nekaj lepih priložnosti za vodstvo. V drugem
delu je vodilna ekipa prevzela pobudo, nanizala nekaj nevarnih prilo-

za deveti prvenstveni poraz. A za dobro voljo ob koncu velikonočnih praznikov sta prav na velikonočni ponedeljek poskrbela Amadej Vetrih in Nicholson, ki sta z zadetkoma priborila Domžalam šesto zaporedno zmago
nad Krčani. Vetrih se je izkazal tudi s
podajo Jamajčanu, ki je dosegel pravi
evrogol za vodstvo z 2:0, ki so ga domači uspeli le znižati na 1:2.
Domen Jarc
Foto: nkdomzale.si

Atletom že prve spomladanske zmage
Atleti so v aprilu že pošteno zakorakali v sezono na prostem in tako pilili formo pred
majem in junijem, ko številne čakajo državna prvenstva in tudi lovljenje norm ter
vstopnic za mednarodna tekmovanja.
atletski klub domžale Na otvoritvenem atletskem mitingu Bled
2019 je 13. aprila mlada Maruška Vuk
dobro formo iz dvoranskega dela
sezone prenesla na prosto in v kategoriji pionirk U14 slavila tako v teku
na 200 m (28,82) kot skoku v daljino
(4,80 m). Njen uspeh je med pionirji
U16 dopolnil še njen brat Oskar Damijan Vuk, ki je s časom 1:35,40 slavil
v teku na 600 m.

Zmage se je teden dni pred tem veselil tudi maratonec Martin Ocepek,
ki je slavil na 3. Gradiškem polmaratonu. S časom 1:17:14 je bil najhitrejši na še mladi tekaški prireditvi v Gradiški v Bosni in Hercegovini ter tako
prebil letošnji led, saj je na polmaratonski razdalji nastopil prvič v tej sezoni. Je pa Martin pred majskim maratonom Treh src v Radencih 20. aprila nastopil tudi na nam bližnjem teku

Martin Ocepek je slavil na Gradiškem polmaratonu v BiH.

Petra Levca v Trzinu, že 21. ponovitvi
po vrsti. V močni konkurenci je zasedel absolutno šesto mesto.
Za nami je tudi že prvo državno prvenstvo, in sicer prvenstvo Slovenije v
krosu za osnovne in srednje šole. Na
njem sta tako Nuša Mali kot Maja Per
pritekli do brona med starejšimi oziroma mlajšimi dijakinjami. Nuša, ki
je zastopala Gimnazijo in SŠ Rudolfa Maistra, je med dijakinjami letnika 2000 in 2001 osvojila tretje mesto s
časom 5:37,6 in zgolj dobri dve sekundi zaostala za drugo Urško Kraševec.
Zmagovalka Klara Lukan je bila pričakovano razred zase. Med dijakinjami
letnika 2002 in 2003 pa je bila Maja s
časom 5:34,5 prav tako blizu boju za
drugo mesto – Lea Haler je tekla 5:31,9
– medtem ko je bila zmagovalka Veronika Sadek premočna za prvi dve izzivalki.
Z osebnima rekordoma in skokom
na lestvico najhitrejših 10 tekov v zgodovini AK Domžale sta se na velikonočnem mitingu v Šenčurju izkazala
Nika Šter in Nejc Povše. Pionirka Nika
je s časom 13,31 sekunde v teku na 100
m osvojila deseto mesto med članicami in se na klubski lestvici zavihtela
na deveto mesto. Mladinec Nejc je v
teku na 300 m s časom 38,41 sekunde
zasedel dvanajsto mesto, njegov čas
pa ga je popeljal na osmo mesto domžalske lestvice TOP 10, kjer s 34,59 sekunde kraljuje Luka Marolt. V ženski
konkurenci je tu daleč pred vsemi Alja
Sitar z rezultatom 39,72 sekunde.
Domen Jarc

Tudi tokrat sreča ni bila na
strani Heliosa
Košarkarji Helios Suns so drugi del prvenstva končali na
šestem mestu in se tako v izločilne boje podajajo brez
prednosti domačega igrišča.
kk helios suns V aprilu so doživeli
štiri poraze, ni pa manjkalo veliko, da
bi bila statistika drugačna.
Že na uvodni domači tekmi proti
Rogaški, ki so jo gostje dobili z 82:80,
bi se lahko razpletlo v korist Heliosa.
Slednji je sicer sredi tretje četrtine že
zaostajal za 15 točk, a se nato prebudil
in v naslednjih desetih minutah tehtnico nagnil na svojo stran ter po trojki Nikole Gajića povedel z 71:69. Na
sporedu so bile napete štiri minute, v
katerih nobeni izmed ekip ni uspelo
pobegniti. V zadnjo minuto sta tekmeca vstopila poravnana 80:80, a so gostje svoj met dve sekundi pred iztekom
igralnega časa zadeli, domači igralec
Igor Tratnik pa je zmagoviti met za tri
točke po minuti odmora zgrešil.
Sledil je poraz proti Krki v Novem
mestu, kjer so varovanci trenerja Dejana Jakare stik s favoriziranimi domačini držali vse do tretje četrtine, po kateri
so zaostajali s 50:53. A sledil je strelski
mrk ter v zadnjem delu navdahnjena
in nezgrešljiva Krka je zadnjo četrtino
dobila kar s 33:8 za prepričljivo zmago s 86:58. Tudi proti Olimpiji je domači Helios lovil in lovil zaostanek, ki si
ga je po vodstvu v prvi četrtini (22:21),
nabral v naslednjih 20 minutah, ko je
zmogel zgolj 13 točk. Ljubljanska ekipa je bila tokrat enostavno premočna
pod košema, saj so zbrali kar 38 skokov
proti 20 domžalskim. Celo v napadu so
pobrali več žog kot košarkarji Heliosa
pod svojim v obrambnih akcijah. Rezultat tega je bil, da tudi zagrizena zadnja četrtina, ki so jo dobili za sedem,
ni bila dovolj za končno slavje (63:69).
Četrti poraz v nizu je Helios zabeležil proti prvi ekipi sezone Sixt Primorski, ki v drugem delu sezone ni doživela
niti enega poraza. Za to pa ni manjkalo veliko, saj je imela domžalska ekipa
lepo priložnost, da odloči zmagovalca.

Vodila je že s 67:60, na kar so gostje dosegli osem zaporednih točk, zadnji koš
vsega sedem sekund pred koncem. A
zadnje dejanje je bilo v rokah Domžalčanov, Miroslav Pašajlić je dve sekundi
pred koncem pri zaostanku 67:68 grdo
zgrešil trojko, ki pa jo je še v zraku ujel
Nikola Gajić in nesrečno zgrešil polaganje. »Čestitke Primorski za zmago, vseeno pa mislim, da ne bi bilo nezasluženo,
če bi se vse skupaj obrnilo v našo korist.
Žal nam je tokrat zmanjkalo nekaj sreče.
Lahko sem zadovoljen z igro, tokrat smo
uspeli bolj kontrolirati skok, na kar smo

Nikola Gajić je v zadnji sekundi zgrešil met
za zmago proti neporaženi Sixt Primorski.

opozarjali zadnje dni,« je po porazu dejal trener oranžnih Jakara. Težak in nehvaležen poraz, s katerega pa se morajo domžalski košarkarji ob vstopu v izločilne boje nekaj naučiti.
So pa za kar nekaj veselja poskrbeli mladi domžalski košarkarji v kategoriji U13, Helios Suns Vzajemci, ki so na
finalnem turnirju državnega prvenstva
v polfinalu najprej premagali Triglav
(57:49), nato pa v napetem finalu izgubili proti KK Ljubljana za vsega dve točki in postali slovenski podprvaki.
Domen Jarc
Foto: helios-suns.si

Nogometaši na čistilni akciji
Naši nogometaši ne skrbijo le za uživanje v nogometu, za
zmage in odlično kondicijo, tudi ekologija je ena izmed
njihovih prioritet.

nk roltek dob Naši nogometaši
selekcij U8, U9 in U10 (ostale so bile
‘zadržane’), njihovi starši in trenerji
že omenjenih selekcij, Aleš Breznik
(U8), Rado Rihtar (U9) in Žan Cerar
(U15), so v četrtek, 11. aprila, kljub
malce ‘kislemu vremenu’, uspešno
sodelovali v prostovoljski okoljski čistilni akciji Očistimo Domžale 2019, ki
je sicer v glavnini sicer že potekala 6.
aprila, a se je naši nogometaši žal zaradi natrpanega tekmovalnega urnika
med vikendi niso mogli udeležiti.
V soboto, 6.aprila, so se je sicer
udeležili nekateri posamezni člani našega NK Roltek Dob, v četrtek, 11. aprila, pa še preostali, ki so se lotili še tistih predelov našega domačega kraja,
ki so jih ‘izpustili’ minuli vikend.
Tako je na vrsto prišel Športni park
Dob pri Domžalah in njegova okolica,

naši mali in veliki junaki pa so se lotili tudi območja ob magistralni cesti ter
sprehajalnih poti okoli bajerja Floride.
S ponosom lahko zapišemo, da so
naši nogometaši, njihovi starši in naši
trenerji ter seveda naš glavni ‘pitchman’
Branko Cerar (beri skrbnik našega športnega parka in vodja tehničnega sektorja) z največjim veseljem sodelovali
pri tem prostovoljskem projektu, hkrati pa se NK Roltek Dob tudi zahvaljuje
Krajevni skupnosti Dob pri Domžalah
in predsednici Mariji Ravnikar ter občini Domžale za odlično soorganizacijo
tega, za nas izredno pomembnega projekta varovanja okolja. Bravo fantje, za
odlično izpeljano čistilno akcijo!
Ker nam ni vseeno!
Vsi za šampione iz Doba!
Besedilo in foto: Gregor Horvatič, Press NK Roltek Dob
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Ponovno osvojila naslov prvakinj ženske extra lige
Sezona 2018/2019 ženske etra lige je zaključena drugače, kot smo vajeni.
žkd ledita Zaradi manjšega števila
ekip smo letos ligo končali po rednem
delu tekmovanja. V tej tretji sezoni je
tako tekmovalo v prvem delu sedem
ekip, in sicer: ŽKK Žiri, ŠD Felix Zasavje, ŽKK Pomurje, ŽKK Jelša, ŽKK
Kranjska Gora Jesenice, ŽKK Krka in
domžalska Jasmin Sport Ledita. Po
prvem delu je bila ekipa Ledite neporažena. Žal je odpoved ekipe ŽKK Žiri
spremenila koncept zaključka lige.
Tako je v ligi ostalo šest klubov, ki smo
tekmovali po sistemu vsak z vsakim.
Liga se je zavlekla vse do srede
aprila. Tako smo zaključili že tretjo sezono ženske extra lige, ki ima sedež v
Domžalah. Čestitke prav vsem udeleženim ekipam lige, ki so skupaj spisali zgodovino še ene sezone razvojne ženske extra lige. Iskrene čestitke
dekletom vseh klubov, ki se razvijajo
v ligi in pridno nabirajo potrebne izkušnje za prestop na višji nivo igranja
ženske košarke državne prve lige.
V ŽKD Ledita smo s sezono več kot
zadovoljni. V prvem delu članskega
tekmovanja tako v pokalu Slovenije za
ženske kot v ženski extra ligi sta svoj
doprinos vnesli tuji igralki, Finka Johanna Soppela in Američanka Megan
Rosenbohm, ki sta po prvem delu odšli v druge tuje klube nadaljevat svojo
športno kariero. Za naše igralke so bile

te izkušnje neprecenljive in smo s to
odločitvijo bili zelo zadovoljni. To sezono smo zabeležili 11 zmag in en poraz. S tem smo si zagotovili prvo mesto
na lestvici in tako ponovili uspehe iz
preteklosti, naziv prvakinj lige. Dekleta so zelo napredovala v vseh konceptih igre kot tudi na osebnostnem razvoju. Želimo si seveda ekipo zadržati in
nadaljevati s trdim delom. Zahvala gre
vsem igralkam za vse prikazane predstave, za vso energijo in vložen trud
na treningih. Tudi trenerjem, ki delajo
z dekleti Miha Belšak, Klemen Zaletel
in glavna trenerka ekipe Jasmin Sport
Ledita, Elvira Rošić Ključanin zaslužijo čestitke za celotno sezono.
Kakšne imamo ambicije in kaj načrtujemo, bomo dorekli po končani
sezoni vseh selekcij v klubu. Vsekakor pa želimo vizijo kluba nadaljevati ter izboljšati delo na mlajših selekcijah kot tudi pri članski ekipi.
Izjava trenerke Elvire Rošić Klju
čanin:»Dekleta! Vsem in vsaki hvala
za še eno sezono, polno vzponov in padcev ... Polno čustev in nepredvidljivih
trenutkov. Hvala za vse prijetne, ki jih
je res veliko, in malo manj prijetne spomine. Hvala, ker ste del našega kluba in
pišete z nami zgodbe o uspehih. Miha
Belšak, tebi še posebno hvala, da si me
več kot uspešno nadomestil, ko mi je na-

gajalo zdravje. Klemen, brez tebe ne bi
dekleta bila tako dobro kondicijsko pripravljena za tekmovanje. Srčna zahvala
mojemu možu Seadu Rošiću za vso podporo na moji celotni trenerski poti že od
samega začetka moje kariere in pisanje zgodovine Ženskega košarkarskega
društva Ledita. Hvala mojim trem otrokom, da me spodbujajo pri mojih projektih. Iskrena zahvala vsem, ki ste me
podpirali tako in drugače. Gremo novim
izzivom naproti z novimi izkušnjami ter
močnejši, kot smo bili prej!«
Najlepše se zahvaljujemo vsem našim podpornikom: Tosama, d. o. o., z
blagovno znamko Jasmin Sport, AS
Domžale moto center, d. o. o., Agencija Kapital, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Občina Domžale in Srednja šola Domžale ter lokalna društva
za navijaško podporo, še zlasti KK Helios Suns.
Hvala vsem ... Se vidimo pod koši.
ŽKD Ledita

Absolutno zmagoslavje ihanskih biatloncev
Zimske sezone 2018/2019 je konec. Sezona nam je ponovno prinesla obilo uspehov in
veselja naših biatloncev in tekačev na smučeh.
smučarski klub ihan Naši biatlonci so nastopali na vseh ravneh
tekmovanj, od svetovnih prvenstev,
svetovnega pokala, evropskega prvenstva do pokalnih tekem na domačih prizoriščih.
Da, zima polna presežkov, ki jo je
najbolj zaznamoval Lovro Planko,
ki je osvojil kar tri srebrne medalje.
Dve je osvojil na svetovnem mladinskem biatlonskem prvenstvu v slovaškem Oserbliju in še srebrno medaljo
na EYOF v Sarajevu. Klemen Bauer in
Mitja Drinovec sta zastopala klubske
barve na tekmah za svetovni pokal in
na svetovnem članskem biatlonskem
prvenstvu v švedskem Oestersundu,
kjer je Klemen osvojil posamično 17.
mesto ter s slovensko moško biatlonsko štafeto odlično 5. mesto.
A najbolj ‘bode v oči’, ponovna
zmaga v skupnem seštevku za pokal Alpina v biatlonu 2018/2019, in to
zelo prepričljivo.
Ihanci smo tako dosegli biatlonski hat-trick. V zadnjih treh zimskih sezonah 2016/2017, 2017/2018
in 2018/2019 smo zmagali v skupnih
klubskih seštevkih in v posebnih razvrstitvah za delo z mladimi. Zato se
lahko upravičeno pohvalimo, da smo
najboljši biatlonski klub Slovenije.
In to še ni vse. Osvojilo smo tudi
več skupnih zmagovalnih stopničk.
Skupne zmage so se veselili Lovro

Planko, mlajši mladinci, Tadej Repnik, starejši dečki, in Maša Ručigaj,
starejše deklice. Skupno 2. mesto so
osvojili Luka Naglič, mladinci, Jernej
Goropečnik, mlajši mladinci, Pavel
Trojer, starejši dečki, Eva Zupan, starejše deklice, in Žiga Ručigaj, mlajši
dečki. Tudi v tekaškem pokalnem seštevku smo osvojili dve zmagi v skupnem seštevku, in sicer Pavel Trojer
med starejšimi dečki in Maša Ručigaj
med starejšimi deklicami.
Ihanci smo torej zmagali v konkurenci 11 slovenskih biatlonskih klu-

bov že tretjič zapored, kar nam je v velik ponos in kar je zagotovo tudi ponos občine Domžale, ki se lahko pohvali z enim od najuspešnejših klubov na sploh, po rezultatih in dolgoletni, 70-letni tradiciji.
Za več o naših zmagah in veselih dogodkih letošnje zimske sezone, absolutno kliknite na našo spletno stran www.
tsklub-ihan.si/index.html in na facebook profil www.facebook.com/SKIHAN
Hvala vsem, ki ste nam omogočili
absolutno zmagoslavje!

Matjaž Pavovec

Prijateljski turnir Juda Golovec
V nedeljo, 14. aprila, je na OŠ Božidarja Jakca v Ljubljani potekal prijateljski judo
turnir za otroke od 4. do 12. leta starosti. Tema turnirja je bila ‘prijateljstvo’ ali po
japonsko ‘yujo’.
judo golovec Tekmovanja se je
udeležilo 130 judok iz šestih klubov
iz Slovenije ter Bosne in Hercegovine.
Domžalski judoke so s svojo pristnostjo in v prijateljskem duhu dokazali, da z judom postajajo boljši ljudje.
Turnirji Juda Golovec so organizirani
na način, da se udeleženci iz vseh
klubov povezujejo, učijo novih japonskih besed, kot je yujo (prijateljstvo),
se skupno ogrevajo in vadijo, pozneje
pa se tudi pomerijo v dvobojih na tatamiju. Ker so tekmovanja le del juda
ter so namenjena predvsem krepitvi
samopodobe in vztrajnosti pri otrocih, ob koncu turnirja tudi vsi udeleženci prejmejo praktične nagrade.
Besedilo in foto: Judo Golovec

Judo in prijateljstvo v sliki
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Plesna sezona na višku, z njo pa tudi naši plesni pari
Obljubljeno se k vam v branje vračamo z veliko mero plesnih novic in dosežkov slovenskih parov na državnem in mednarodnem področju.
king dance Po državnem prvenstvu
v klasičnih plesih vedno sledi še tisto
državno z vročimi, glasnimi, latino ritmi. Tako se je v športni dvorani v Radljah ob Dravi prvo soboto v aprilu na
plesnem parketu odvrtelo 56 plesnih
parov v vseh starostnih kategorijah.
To številko je zaokrožilo tudi šest para
plesalcev. Pred poimenovanjem para
ples je bil to ples na vozičkih. Gre za
obliko plesa, kjer en ali oba v paru
plešeta na invalidskem vozičku zaradi
disabilnosti telesa, kar je pri invalidnih osebah vse bolj priljubljen šport.
To se opazi tudi na lepo organiziranih
in obiskovanih turnirjih po svetu, kjer
slovenski para plesalci standardnih in
latinskoameriških zvrsti osvajajo sam
vrh in se ponašajo tudi z naslovi svetovnih podprvakov.
Plesni par Jakob Maček in Kaja Rihar, ki trenirata v plesnem studiu
KING dance, sta kljub manjšim po-

škodbam državno prvenstvo odplesala več kot solidno in temu primerno osvojila finalno uvrstitev. Na februarskem standard državnem si je Jakob
v zadnjem plesu namreč zvil gleženj,
zato je moral slab mesec dni počivati, da se poškodba ne bi še poslabšala. Treningi so bili naporni in skoncentrirani, saj smo zaradi poškodbe
izgubili nekaj časa za daljšo pripravo.
Kaja pa je kljub videzu hladne kraljice
presenetila z odločnim in ženstvenim
nastopom. Kar nekaj ljudi je pohvalilo tudi njun do potankosti izbran, natančen in glamurozen videz, kar je
pri plesnih parih eden od močnejših
estetskih vplivov na vsakega gledalca. Jakobu in Kaji za uvrstitev na finalno 6. mesto ponovno čestitamo in se
veselimo zadnjega državnega tekmovanja, najtežjega v tej disciplini, kjer
tekmujejo v vseh desetih plesih skupaj, ki bo 23. junija v Novem mestu.

Živijo, bodoči Savate mojstri
Vabljen/a k živahni ekipi Savate klub Domžale –
francoski boks. Znebite se strahu pred borilnimi
veščinami in naredite nekaj za svoje telo,
um in vstanite s kavča!
Pridite na zastonj Savate treninge
do 1. maja 2019:
–vsak
–
torek od 17.30 do 19.30
–vsak
–
četrtek od 17.30 do 19.00 na OŠ Venclja Perka v Domžalah
Če se vpišeš na tečaj, dobiš za darilo majico in rokavico za najboljši začetek treniranja.
Pričakuje te odlična ekipa Savate klub Domžale z visoko usposobljenimi
trenerji in vrhunskimi športniki.
Primerno za vse generacije in spol.
Za več informacij o nas obišči SKD spletno stran: www.savate-domzale.si
Kaj je savate ali francoski boks?
Udarjalna borilna veščina z 200 letno zgodovino izvira, kot pove že ime
samo, iz Francije.
Pri savatu uporabljamo tako nožne brce kot ročne udarce (boksarska tehnika).
Kaj pa nas loči od ostalih borilnih športov?
Bistvo savata je njegova igrivost, ki temelji na konstantnem grajenju napada ter spremljanju in sodelovanju s soborcem, kar ga dela atraktivnega in privlačnega na pogled. K temu pripomore širok spekter udarcev,
saj z nogami lahko brcamo po vseh višinah od stopal do vključno glave,
stremimo pa k tehnično dovršeni izvedbi tehnik.
Na kratko torej spodbujamo konstruktivnost in ne destruktivnost,
tehniko in estetiko pred močjo.
Vse to pa nam omogočajo posebej za ta šport oblikovani in razviti
športni copati, zaradi katerih se lahko gibljemo veliko lažje in hitreje kot
pri ostalih bosonogih borilnih veščinah, naši udarci pa so tako tudi natančnejši in učinkovitejši.
Vadba je primerna tako za fante kot tudi dekleta, saj se oddaljujemo
od nasilja in spodbujamo igrivost.
Savate – izgovorjava: savat
Kaj ponujamo
Kakovostni in vrhunski šport
Si želite več kot običajno vadbo? Si postavljate visoke cilje in želite
trenirati večkrat tedensko ter nekoč posegati tudi po medaljah?
V Savate klubu Domžale smo usmerjeni h kakovostni in vrhunski
športni vadbi mladine in članske selekcije.
Rekreativna vadba
Ste naveličani stroge vojaške vadbe?
Pri nas vam ponujamo zabavno rekreativno vadbo borilne veščine, ki
spodbuja vašo kreativnost.
Z novimi prijatelji pa se boste tudi večkrat družili na raznih družabnih dogodkih, ki jih bomo organizirali za vas.

In tako kot pari na državnem nivoju
napredujejo iz meseca v mesec, to drugi dokazujejo tudi na evropskih in svetovnih tleh. Tako Miha Žerjav, Virjan, in
plesalka Laura, osvajata vse po vrsti in
se po svetovni lestvici z vsakim tekmovanjem prebijata vse višje. Prvi vikend
v aprilu sta bila na tekmovanju Trend
Cup, z mednarodno udeležbo v Ostravi
med 74 pari na izvrstnem 6. mestu. Naslednji teden ju že čaka nova priložnost
za dokazovanje, in sicer v španskem
Cambrilsu, kamor pridejo odlični plesalci, saj je World Open zaradi obiska
najboljših svetovnih parov eno težjih
tekmovanj. Ker si je verjetno težko predstavljati, kaj sploh pomeni, da je nekdo
dober ali slabši plesalec, da je rezultat
odličen ali povprečen, upamo, da bomo
imeli v Domžalah vsaj kakšno plesno
tekmovanje več, če že ne takšno, ki bi
se vsako leto ponavljalo in postalo stalnica na kulturno-športnem koledarju.

Kdor želi uživati v plesnem svetu kot
gledalec, si lahko domače plesne pare
ogleda na kvalifikacijskem turnirju v
Domžalah, predvidoma 18. maja, v telovadnici Srednje šole Domžale. Domače in mednarodne pare si lahko od 1. do
3. junija ogledate v Grand Hotelu Bled,
kjer plesna zvezda Maja Geršak in nekdanja plesalka Eva Osolnik organizirata
prvi pravi plesni spektakel, gala plesni
pokal na slovenskih tleh – Zeleni dotik,
kjer bodo poleg ‘klasičnih’ plesnih parov tekmovali tudi pari v sestavi učitelj-učenec, v angleški verziji Pro-am pari.
Ta oblika organizacije plesnega para se
v Sloveniji počasi prebuja, in upamo,
da bo obrodila zanimanje, tako kot je to
že svetovna senzacija v Rusiji, Ameriki,
na Kitajskem in Japonskem.
Pretegnite nogice in jih zavrtite po
plesnem parketu. Do naslednjič, plesni
pozdrav!
KING dance

Sovice osvojile osem medalj na državnem
prvenstvu in se kvalificirale na evropsko prvenstvo
Na državnem prvenstvu CZS, ki je bilo 13. aprila v Športni dvorani Kodeljevo, smo kar
osemkrat ponosno stali na zmagovalnem odru, naslov državnih prvakinj pa je osvojila
mladinska cheer pom skupina Sovice.
športno društvo sovice Tekmovalna sezona se zaključuje, naše mladinke in članice pa čaka le še evropsko
prvenstvo, ki bo od 28. do 30. junija v
daljni Rusiji, v Sankt Peterburgu.
V letošnji sezoni smo se udeležili
štirih domačih tekmovanj, ki so štela
kot kvalifikacije za državno prvenstvo
in brez težav smo se prav v vseh kategorijah uvrstili med osem najboljših
ekip v Sloveniji. Po pravilih Cheerleading zveze Slovenije se namreč za naslov državnega prvaka lahko poteguje le osem ekip z najvišjim seštevkom
točk v posamezni kategoriji. Veliko težje pa si je potem zagotoviti udeležbo na
evropskem prvenstvu, saj ima to možnost le ekipa, ki na državnem prvenstvu osvoji prvo ali drugo mesto, pri
posameznikih in parih pa na evropsko
prvenstvo potujejo le državni prvaki.
Vendar nam je uspelo. In to kar trikrat!
Mladinska in članska cheer pom skupina ter mladinska mešana cheerleading
skupina so se kvalificirale na evropsko
prvenstvo. Vsi tekmovalci in trenerji si
zaslužijo velik aplavz in čestitke!
Spremljajte nas na www.facebook.
com/sdsovice/
Karmen Gerič

Državno prvenstvo za otroke
V soboto, 6. aprila, so se v Športni dvorani Kamnik zbrali najboljši tekmovalci iz vseh
slovenskih Sankukai karate klubov.
sankukai karate klub domžale Otroci so pod vodstvom svojih
trenerjev pridno trenirali in se pripravljali na vrhunec sezone – državno
prvenstvo v borbah, katah in ippon
kumiteju.
Tekmovalci so se na državno prvenstvo uvrstili prek izbornih regijskih
tekem, ki so potekale v marcu. Iz dom-

žalskega kluba se je na najvišjo tekmovalno raven uvrstilo kar nekaj odličnih
tekmovalcev, ki so tudi na državnem
prvenstvu dosegli lepe rezultate.
Tekmovalci so bili na tekmovanju
razdeljeni glede na starost in telesno
težo. V kategorijah 9 do 12 let so bili
uspešni Anže Belovič, Žan Bohinc, Tadej Kadunc in Tai Teslić, ki so osvojili

bronaste medalje. V isti starostni skupini se je na drugo stopničko povzpel
Rok Čater, ki si je z dobrimi borbami
prislužil naslov državnega podprvaka. Tudi starejši fantje so svojo nalogo dobro opravili. Aljaž Goršek, Gregor Jankovič in Anže Žalec so vsak v
svoji kategoriji osvojili 3. mesto, s srebrom pa se je okitil Aljaž Pudjak.
Dekleta so nam v kategoriji kat pripravila pravo poslastico, saj so domov odnesla kar polovico vseh odličij. Na bronasto stopničko sta stopili
Zoya Sicherl Škrjanc v kategoriji deklic in Lija Rozalija Cerar v kategoriji
starejših deklic. Z odličnim prikazom
tretje šolske kate si je naslov državne prvakinje med deklicami prislužila Mojca Požek.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in jim želimo veliko športnih
uspehov še naprej!
Tjaša Š. Savšek
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Društvo upokojencev Domžale že Po ekipnih uspehih odlični tudi na posamičnih
četrtič zapored gorenjski prvak državnih namiznoteniških prvenstvih
Tudi letos so slavili domžalski upokojenci, s točko
naskoka pred DU Radovljica, vendar so vodili od prvega
pa do zadnjega, sedmega kola.
šah V športni dvorani Trata v Škofji
Loki je konec marca potekalo posamično in ekipno prvenstvo društev upokojencev Gorenjske, ki se ga je udeležilo
36 šahistov in šahistk ter osem ekip
oziroma društev upokojencev.

la je dve točki. Jeseničanka je bila sicer pred leti tudi slovenska prvakinja.
Resnično jo kaže pohvaliti, saj je v 88.
letu starosti, pa še vedno tekmuje, in
to povečini v moški konkurenci. Tudi
na gorenjskem upokojenskem prven-

Z leve: sodnica Simona Orel, Marjan Karnar, Mirko Čokan, Franci Pretnar, Jože in Boris
Skok ter Janez Hribar.

Domžalčani so nekoliko popustili proti koncu turnirja, vendar ne toliko, da bi ogrozili prvo mesto. Šahisti so imeli na voljo deset minut in pet
sekund dodatka na potezo. V ekipi je
bil najboljši Marjan Karnar, iz sedmih
partij je zbral 5,5 točke in si že sedmič
zapored nadel naslov prvaka DU Gorenjske. Boris Skok se je s petimi točkami uvrstil na četrto mesto, Janez
Hribar in Jože Skok pa sta z 4,5 točke
pristala na sedmem in desetem mestu. Jože si je s porazom s slabšim nasprotnikom v prvem kolu pokvaril možnosti za sam vrh, saj je zgolj v sedmih
kolih težko popravljati napake. Za ekipni seštevek so štele štiri najboljše
uvrstitve. Za DU Domžale je igral tudi
Mirko Čokan, ki je s tremi točkami dosegel 23. mesto.
V posamični konkurenci je bil drugi Tase Ristov DU Škofja Loka, ki je
zbral 5,5 točke, tretji pa Primož Bajželj, DU Radovljica s petimi točk. Med
ženskami je bila najboljša mojstrica
Alojzija Pongrac na 33. mestu, osvoji-

stvu ni nastopala ekipa DU iz Kranja,
četudi tam upokojenci redno tekmujejo na turnirjih v Starem Mayerju. Kar
nekoliko nenavadno.
Vrstni red ekip: DU Domžale 19,5,
DU Radovljica 18,5, DU Jesenice 17,
DU Kamnik 15,5, DU Škofja Loka 13,5,
DU Žirovnica 6,5 itd. Domžalsko ekipo je kot kapetan vodil Mirko Čokan,
ki je poskrbel za prijetno in borbeno vzdušje v njej. Ekipa je poleg pokala dobila še nov prehodni pokal,
saj je prejšnjega zaradi treh zaporednih zmag prejela v trajno last. Predsednik komisije za šport in rekreacijo
pokrajinskega združenja DU Gorenjske Franci Pretnar je pohvalil udeležence za izkazano borbenost, na tekmovanju, ki ga je pripravilo DU Škofja Loka, tudi ni bilo nešportnega vedenja. Je pa nenavadno, da nekateri
organizatorji podeljujejo najboljšim
trem posameznikom pokale, drugi le
medalje.
Jože Skok
Foto: arhiv Mirko Čokan

Najmlajšim medalje, Marjanu
Bolharju naslov prvaka Oceanije
Potem ko je Klub borilnih veščin na državnem prvenstvu
v kickboxingu, v Point Fightingu, Light contactu in Kick
Lightu ter v E-Kickboxingu za vse selekcije med 274
tekmovalci osvojil kar štiri naslove državnih prvakov
Gaja Hribar, Žana Hribar, Žan Vezjak in Marjan
Bolhar, lahko pišemo tudi o uspešnih nastopih njihovih
najmlajših tekmovalcev v Trebnjem, kjer je potekala
otroška liga v Point Fightingu.
klub borilnih veščin KBV Fearless Fighters Trebnje in Kickboxing
zveze Slovenije sta namreč pripravili
v Trebnjem tekmovanje, na katerem
so se pomerili mlajši dečki in deklice,
mlajši kadeti in kadetinje ter starejši
kadeti in kadetinje. Najmlajši, ki pridno trenirajo in hrabro tekmujejo, so
osvojili Gaja Hribar dvakrat 1. mesto,
Žiga Copot 1. mesto, Taj Pisnik 1. mesto, Mark Patrik Keržan 3. mesto, Gal
Urankar 3. mesto in Bojan Armeni 3.
mesto. Čestitamo!
Klub borilnih veščin je marca pripravil tudi seminar, na katerem so ambasadorji Slovenske antidoping organizacije (SLOADO) predstavili problematiko dopinga ter posebej svojo skrb, da si
skupaj s slovenskimi športnimi zveza-

mi prizadeva ščititi pravice športnikov
za udejstvovanje v športu brez dopinga.
Z Nove Zelandije, kjer se je 13. in 14.
aprila na povabilo organizatorjev udeležil WAKO Oceania kickboxing Championships 2019 se je že vrnil Marjan
Bolhar, za katerim je več kot desetletje uspehov, zadnjič pa se je veselil
tudi letos, saj je postal športnik naše
občine. Zmagovalno pot, na kateri so
že osvojeni šampionski pasovi wako v
kickboxingu v Kanadi, Las Vegasu in
številni drugi, je Marjan Bolhar v Aucklandu na Novi Zelandiji na tekmovanju WAKO Oceania kickboxing Championships 2019 nadgradil z osvojitvijo prvega mesta v članski kategoriji do
84 kg.
Vera Vojska

V organizaciji našega kluba (NTS Mengeš) je v Športni dvorani Komenda potekalo
dvodnevno državno prvenstvo RS za kadete in kadetinje.
nts mengeš Lahko se pohvalimo, da
smo imeli od 24 namiznoteniških klubov, iz katerih je prišlo 131 udeležencev
in udeleženk tega državnega prvenstva,
daleč največji uspeh – kot zanimivost,
od petih finalnih tekem v posameznih
kategorijah so naši predstavniki nastopili kar v štirih. Aljaž Goltnik je postal
kadetski državni prvak v disciplini kadeti posamezno, naslova državnega
prvaka pa se je veselil tudi v mešanih
dvojicah (skupaj s Saro Tokič), osvojil
pa je še tretje mesto v disciplini kadeti
dvojice (s klubskim soigralcem Dejanom Jokićem). Pri kadetinjah se je naslova državne prvakinje veselila Gaja
Kobetič v disciplini kadetinje dvojice
(skupaj z Nušo Kadiž iz NTK Fužinar).
Gaja je postala tudi viceprvakinja v disciplini kadetinje posamezno. Dejan
Jokić je osvojil drugo mesto med kadeti
posamezno ter tretje mesto v mešanih
dvojicah (skupaj z Gajo Kobetič). Na
tem državnem prvenstvu je sicer nastopilo 15 naših kadetov in kadetinj pod
vodstvom glavnega trenerja Davida
Orešnika. Odlične tekmovalne rezultate
pa je nadgradilo še vodstvo tekmovanja
(Jože, Tone, Žiga, Janez), ki je odlično in
rutinirano izvedlo tekmovanje, seveda
skupaj z našimi odličnimi namiznoteniškimi sodniki in sodnicami.
V Izoli je potekalo mladinsko državno prvenstvo v namiznem tenisu,
na katerem je blestela Katarina Stražar, saj je postala trikratna državna prvakinja – posamezno, dvojice (skupaj
z Leo Paulin iz NTK Arrigoni iz Izole)
ter v mešanih dvojicah (skupaj s klubskim soigralcem Rokom Trtnikom). Rok
je postal tudi državni prvak v dvojicah
med mladinci (skupaj z Matijo Novelom iz NTK Arrigoni Izola), med posamezniki pa je osvojil tretje mesto. Gaja
Kobetič je v disciplini dvojice mladinke osvojila tretje mesto (skupaj z Nušo
Kadiž NTK Fužinar), odlično pa je nastopila tudi med posameznicami, kjer
pa ji je za uvrstitev med osem najboljših pot prekrižala Lea Paulin (NTK Arrigoni Izola). Tudi Tara Kobetič je igrala
odlično, uvrstila se je v četrtfinale med

posameznicami, tudi njo je izločila že
omenjena Lea Paulin. Je pa Tara nudila odličen odpor in za bron odigrala v
mešanih parih (skupaj z Luko Breznikom NTK Fužinar). Dvojčici Tara in Vita
Kobetič sta odlično nastopili med mladinkami v dvojicah. Glavni trener Da-

in novic. V italijanskem morskem biseru Lignano Sabbiadoro je potekal močan mednarodni turnir. Iz našega kluba
so bili v slovensko reprezentanco vpoklicani Rok Trtnik (mladinci), Tara Kobetič (mladinke), Aljaž Goltnik in Dejan Jokić (kadeti), Gaja Kobetič (kade-

Naša kadetska zasedba na letošnjem državnem prvenstvu, ki je potekal v Športni dvorani
Komenda v organizaciji našega namiznoteniškega kluba (NTS Mengeš).

vid Orešnik je po teh sanjskih državnih
prvenstvih dejal: »Veliko vsakega posebej in maksimum vseh skupaj je bilo vloženega v državno prvenstvo. In prav je
tako! Le na tak način je zmaga res nekaj vredna in poraz je le trenutna postaja na poti do kvalitete in napredovanja.«
V Murski Soboti je potekal 2. TOP
turnir za člane in članice. Katarina
Stražar je osvojila 1. mesto v prvi jakostni skupini, Ana Tofant pa tretje. Tara
Kobetič je zmagala v drugi jakostni skupini. Andraž Avbelj je med člani zasedel tretje mesto, Aljaž Frelih pa osmo,
oba v prvi jakostni skupini. Rok Trtnik
je bil četrti v drugi jakostni skupini,
Nejc Erjavec tretji in Tim Pavli sedmi v
tretji jakostni skupini.
Končano je letošnje ligaško namiznoteniško tekmovanje – v elitni prvi
namiznoteniški ligi smo imeli kar dve
ekipi. Prva ekipa je na koncu osvojila
šesto, druga pa osmo mesto. Obe bosta
tudi v naslednji ligaški sezoni tako še
naprej nastopali v prvi slovenski namiznoteniški ligi.
Še nekaj mednarodnih rezultatov

tinje), Luka Jokić (najmlajši fantje) in
Neža Pogačar Žun (najmlajša dekleta).
Največ uspeha je požela Tara Kobetič –
skupaj z Leo Paulin sta prišli do četrtfinala med mladinkami v dvojicah. V Lignanu je potekalo tudi tekmovanje za
invalide, kjer je Luka Trtnik v posamičnem delu sicer obstal v predtekmovalnem delu v skupini (ena zmaga, dvakrat poraz), v ekipnem delu pa sta s Hrvatom Jožičem v skupini osvojila prvo
mesto in bila uspešna v tudi prvem krogu finalnega dela, nato pa morala priznati premoč švedski dvojici za preboj
v polfinale.
Konec aprila v Budimpešti na Madžarskem poteka svetovno prvenstvo
v namiznem tenisu, kar dve naši igralki sta bili vpoklicani v slovensko reprezentanco (Katarina Stražar in Ana Tofant). Tudi v maju bo na sporedu ogromno mednarodnih tekmovanj (dve tudi
v Sloveniji – v Laškem in na Otočcu),
poleg tega pa še v Španiji, Srbiji, Hrvaški, Belorusiji, na Poljskem itd. Več o
tem pa v naslednji številki.
Besedilo in foto: Janez

Turnir ob prazniku Občine Domžale in
3. memorial Vida Vavpetiča
Pravijo, da kogar ne pozabijo, ta ne umre in to zanesljivo velja za Vida Vavpotiča,
uspešnega šahista Šahovskega kluba Domžale Tajfun, ki se je poslovil leta 2016.
šahovski klub domžale tajfun
V nedeljo, 7. aprila, so člani društva na
Viru pripravili v njegov spomin 3. šahovski turnir, s katerim tradicionalno
obeležujejo tudi praznik občine Domžale. Turnir vselej obiščejo tudi njegovi sorodniki. V spomin na šahista ki
ima v zgodovini šahovskega društva
pomembno vlogo, je Jože Skok, podpredsednik upravnega odbora dru-

Spominski kotiček Vida Vavpetiča

štva, pripravil tudi manjšo razstavo
in se s številnimi priznanji, pokali in
fotografijami spomnil njegovih nepozabnih šahovskih uspehov, za katere
je med drugim prejel tudi zlato plaketo
Občine Domžale – za življenjsko delo
na področju športa in srebrno plaketo
Šahovske zveze Slovenije.
Letos je Jože Skok spominski kotiček obogatil tudi s fotografijami iz nje-

govega zanimivega glasbenega življenja, ki je med Domžalčani manj poznano, pa vendar pomembno. Navzoče na
turnirju ob prazniku občine Domžale in
3. memorialu Vida Vavpetiča je pozdravil predsednik ŠD Domžale Tajfun Boš
tjan Grošelj ter spomnil na Vida Vavpetiča, velikega človeka, športnika, šahista in prijatelja, ki je za seboj pustil neizbrisno sled pri razvoju šaha na Domžalskem, in jim zaželel veliko uspehov
na turnirju. Organizatorji so med udeležence turnirja razdelili edicijo Že 70 let
šaha na Domžalskem z vrsto informacij
o uspehih domžalskega šaha.
Zmagovalci 3. Vidovega memoriala: Marjan Karnar, velemojster Marko Tratar, David Brinovec ter mojstra
fide Marjan Črepan in Sergey Trussevich (Rusija).
Poglejmo še najodmevnejše rezultate: najboljši član ŠD Domžale Tajfun
je bil Marjan Karnar, najboljši senior Boris Skok, najboljši občan Domžal Bojan Osolin, najboljša ženska pa
Pavla Košir. Vsem udeležencem, predvsem pa tistim najuspešnejšim iskrene
čestitke, čestitke pa tudi organizatorjem za res prijetno šahovsko dopoldne.
Vera Vojska
Foto: ŠK Domžale Tajfun
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Poštenje, vera, delo in trpljenje
tvoje je bilo prekratko življenje.
Bolečine in trpljenje si prestala,
zdaj lahko boš v grobu mirno spala.

zahvala

V 35. letu nas je mnogo prezgodaj po dolgi
in težki bolezni zapustila naša draga žena,
mamica, hči, vnukinja, sestra, teta in snaha

Katarina Osolin
z Rov

Ob prerani in boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem, vaščanom KS Rova, PGD
Rova, bivšim sodelavkam in vsem iz Sela pri Vodicah za pomoč
in tolažbo v težkih dneh slovesa! Hvala za izrečena in pisna
sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darove in svete maše! Hvala
vsem učencem, staršem in učiteljicama 4.b in 2.a razreda OŠ
Preserje pri Radomljah. Iskrena hvala sosedi Simoni za pomoč v
času njene bolezni. Hvala gospodoma župnikoma Janezu Jarcu
in Ivanu Povšnarju za lepo opravljen mašni in pogrebni obred!
Zahvala Tjaši Hrovat, Urošu Steklasi, pevkam Ženskega kvarteta,
pevcem podružnice Šinkov Turn za ganljivo odpete pesmi. Hvala
cvetličarni Na ovinku za lepo cvetje in dekoracijo. Hvala vsem,
ki ste Katarino pospremili na njeno zadnjo pot k Sv. Katarini.

Tu ljubljena si bila iz vsega srca, bodi
ljubljena še tam, kjer sedaj si doma.

zahvala
V 84. letu se je ustavilo dobro srce
naše žene, mami, stare mame, prababice,
sestre in tete

Majde Pančur
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče,
cvetje in maše. Posebno zahvalo izrekamo g. župniku Juretu
Ferležu za čustveno izrečene tolažilne besede in lepo opravljen
pogrebni obred. Najlepša hvala za vso skrb, nego in pomoč
osebju Doma upokojencev Domžale. Hvala tudi Pogrebni
službi Vrbančič za profesionalno opravljene storitve.
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njenem slovesu in vsem
tistim, ki boste spomin nanjo ohranili skupaj z nami.

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

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti sklenila naša draga
mama, stara mama, prababica, sestra in teta

Maksa Resnik
rojena Kotnik z Želodnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izraze sožalja, cvetje in sveče ter spremstvo
na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se Krajevni organizaciji za
vrednote NOB Dob, Krtina za prapor in venec ter gospe Veri
Vojska za poslovilni govor. Iskrena hvala podjetju Količevo
Karton. Zahvala tudi osebni zdravnici dr. Nadi Hiti ter Urgentni
službi ZD Domžale za hitro pomoč v najtežjih trenutkih. Posebno
se zahvaljujemo g. župniku Juretu Ferležu za lepo opravljen
pogreb in ganljive misli v cerkvi. Zahvala pevcem, trobentaču,
Pogrebni službi Vrbančič ter Cvetličarni Vijolica Dob.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej lepa hvala.

Mož Boris, hčerki Katja in Maša ter vsi njeni
Mami pogrešamo te!

Žalujoči: mož Stane, sinova Stane in Robert ter hči Marjana
z družino, brat Jožko, vnuki in pravnuki.

Čakate me, rože cvetoče,
za hišo domačo zeleni gaj,
moj dragi, domači kraj.
Rada bi prišla, oh, rada.
A tja me več ne bo,
ker vzela sem slovo.

»Jaz sem vstajenje in življenje«
(Jn 11,25)

zahvala

Srce tvoje več ne bije,
bolečine hude ne trpiš,
nam pa žalost srce trga, solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

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

Ob odhodu naše drage mame

zahvala

Frančiške Štrukelj

V 61. letu si nas zaradi zahrbtne bolezni,
močnejše od tebe, za vedno zapustil

zahvala

29. 3. 1921 † 28. 3. 2019
iz Depale vasi

Hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno
sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gasilcem
PGD Homec za lep govor in spremstvo. Hvala g. župniku
Gašperju Mauku za lep pogrebni obred in sveto mašo. Hvala
Pogrebni službi Vrbančič.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

se iskreno zahvaljujemo nadškofu Stanislavu Zoretu za
pogrebni obred in nagovor pri sveti maši, pomožnemu
škofu Franciju Šuštarju, nadškofu Marjanu Turnšku in vsem
duhovnikom za somaševanje ter udeležbo pri pogrebu,
sestram redovnicam, številnim duhovnikom in vernikom za
izraženo sožalje in molitev ob krsti, župniku Klemenu Svetelju,
župljanom iz Domžal in drugih krajev, pevcem mengeškega
Zvona, gasilcem, osebju Pogrebne službe Vrbančič za spoštljiv
odnos, sorodnikom, sosedom in prijateljem za sočutno bližino
in molitveno podporo in vsem, ki ste darovali za svete maše, za
cerkev, cvetje in sveče ter vsem, ki ste našo mamo spoštovali in
jo v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti v nebeško
domovino. Bog povrni vsem!

Sinova Rudi in Drago z družinama

Hčerki Fani in Metka z družinama, sin Tone

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin,
bo večno ostal.

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep,
kot zvezda na nebu.
(T. Pavček)

Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti sklenila naša draga
mama, babica, prababica in teta

Albina Zor
iz Nožic

zahvala

V 94. letu je svojo življenjsko pot sklenil
naš dragi oče,dedek, pradedek in tast

Franc Sušnik

po domače Bitenčev ata iz Dolenj
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in
ostale darove. Zahvaljujemo se g. župniku, pevcem in Pogrebni
službi Vrbančič.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč je…

v spomin
V 86. letu nas je zapustila naša draga

Gabrijela Pavliha
upokojena učiteljica OŠ Dob iz Domžal

Spominjali se bomo njene dobrote, prijaznosti in predanosti
poklicu.
Zahvala osebju MGC Bistrica za zdravstveno nego in oskrbo.
Družina Pavliha

Med zvezde je odšlo sonce.
16. marca 2019 je v starosti 63 let
za vedno zaspala naša

Breda Potokar
iz Domžal

Zahvaljujemo se sorodnikom, sodelavcem, prijateljem in
sosedom za izrečena sožalja.
Polna dobrote in ljubezni ostajaš v naših strtih srcih.

Sin Marjan in hčerka Ida z družinama

Janez Stojc
s Krtine

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede
in darove. Hvala g. župniku Juretu Ferležu za lepo opravljen
pogrebni obred ter pevcem.
Zahvala osebju ZD Domžale za oskrbo v času njegove bolezni
ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi
zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

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

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 97. letu sklenila naša draga mama,
babica, prababica, sestra in teta

Pavla Peterka
Iz Ihana

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje,
darovane sveče, darove za sveto mašo in druge dobre namene.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Tvoji Marjan, Neža, Dejan in Žiga

Vsi njeni

zahvala

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

Za vedno je odšla naša draga žena,
mami, babica, prababica

Katarina Keržan
iz Doba

Srčno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih
trenutkih življenja, za vsak stisk roke in vsako izrečeno besedo.
Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste jo pospremili na
poslednjo pot, darovali cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala
g. župniku Juretu Ferležu za čutno opravljen pogrebni obred,
Pogrebni službi Vrbančič ter pevcem za lepo zapete pesmi.
Vsem iskrena hvala.
Vsi njeni

v spomin
10. 4. 2019 je minilo žalostno leto odkar
nas je zapustil naš dragi mož, oči in dedi

Stanislav Vrečar
z Vira

Zahvaljujemo se vsem, ki ga skupaj z nami ohranjate v lepem
spominu in postojite ob njegovem grobu.
Vsi njegovi.
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin,
bo večno ostal.

V naša srca si se vpisala,
čas ne bo te več izbrisal
in čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

zahvala

zahvala

Svojo življenjsko pot je v 80. letu starosti sklenil naš dragi
mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric

Anton Andrejka

Svojo življenjsko pot je v 88. letu sklenila naša draga mama,
babica, prababica, sestra in teta

Ivanka Morela

iz Količevega
(5. 1. 1939–17. 3. 2019 )

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.

rojena Kavka, iz Domžal

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za darovane sveče, cvetje in izrečeno sožalje.
Zahvaljujemo se tudi pevcem kolektiva Količevo Karton,
društvu upokojencev Vir, Pogrebni službi Vrbančič, ter
g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste ga spremili na njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče in spremstvo na njeni zadnji poti.
Hvala g. župniku Klemenu Svetelju za lep pogrebni obred,
Pogrebni službi Vrbančič, pevcem in trobentaču za lepo
opravljeno pogrebno slovesnost.

Vsi njegovi

Vsi njeni

OBČINA DOMŽALE
Ko večerna zarja zgine,
s svetlim soncem za goro,
vse na zemlji zame mine,
ko se vrnem tja v nebo.

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA

POSOJILA S SUBVENCIONIRANO
OBRESTNO MERO ZA SPODBUJANJE
PODJETNIŠTVA V OBČINI ODMŽALE
ZA LETO 2019

v spomin
Mineva dvajseto leto, odkar nas je
5. maja 1999 v 56. letu zapustil naš dragi

Matevž Kamenšek st.

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 2019.

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu.

Rok za prijavo na javni razpis teče od dneva objave tega obvestila
do 16. septembra 2019.

mizarski mojster iz Jarš pri Domžalah
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Vsi njegovi

SPREJEM ZAHVAL

Zahvale in v spomin sprejemamo 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.

SPREJEMNI PREIZKUSI ZA VPIS
NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO
LETO 2019/2020

v spomin

Leonu Štiftarju

bodo potekali

(1929–2019)

Na domžalskem pokopališču smo se 22. marca poslovili od
zaslužnega društvenega delavca na področju planinstva in
strelstva Leona Štiftarja.
Loni, kot smo ga klicali sodelavci, izhaja iz stare domžalske
rodbine. Mladostna leta je preživel v težkih razmerah, ki pa
jih je zaznamovala še druga svetovna vojna. Že pred vojno
je bil član sokolov, takoj po ustanovitvi Planinskega društva
Domžale se je vključil vanj in bil tudi v začetni ekipi pri gradnji
Domžalskega doma na Mali planini. Z Veliko planino je bil
povezan vse življenje, saj je že leta 1948 organiziral skupino
mladih, ki je svoj prosti čas poleti in pozimi preživljala na
Veliki planini, že od leta 1946 pa je pozimi bival v najeti
pastirski bajti.
Aktiven član organov PD Domžale je postal v 70. letih
prejšnjega stoletja, predvsem je deloval na gospodarskem
odseku in pri izletništvu. Še posebno ljubi so mu bili širša
domžalska okolica in Kamniško-Savinjske Alpe. Predsednik
društva je bil šest let (1983–1989). Naslednjih 15 let je bil član
upravnega odbora in je neposredno sodeloval pri prenovi
doma v začetku 90. let.
Leon Štiftar je bil poleg gorništva aktiven tudi na področju
strelstva in zbirateljstva (filatelija, numizmatika, stare knjige
itn.). Vse do zadnjih dni je bil zelo zainteresiran za delo
planinskega društva in za poslovanje Domžalskega doma, saj
je temu področju namenil veliko svojih fizičnih in duševnih
moči ter ogromno svojega časa.
Za svoje društveno in družbeno delo ter osebno predanost
je prejel številna priznanja, tako tudi najvišje priznanje
Planinske zveze Slovenije – svečano listino.
Njegovo delo je veliko prispevalo k uspešnemu delovanju
Planinskega društva Domžale in Domžalskega doma na Mali
planini, zato ga bomo ohranili v lepem in trajnem spominu.
Za PD Domžale
Peter Primožič

v petek, 24. maja 2019, od 16. ure dalje
(v prostorih Glasbene šole Domžale
in oddelka Brdo pri Lukovici) in
v soboto, 25. maja 2019, od 9. ure dalje
(prostorih Glasbene šole Domžale in v prostorih
oddelka Mengeš).
Prijava na sprejemne preizkuse bo možna
od 6. do 22. maja 2019.
Vljudno vas naprošamo, da v izogib gneči svoje otroke
predprijavite:
1. 
na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-domzale.
si) prek 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 ter s pogoji
za vpis, bo objavljen na spletni strani Glasbene šole
Domžale in na oglasnih deskah Glasbene šole Domžale.
PGV – p
 redšolska glasbena vzgoja (vpisujemo otroke
rojene v letu 2014)
GLP – G
 lasbena pripravnica (vpisujemo otroke rojene
v letu 2013)
Vpis za PGV in GLP bo v tajništvu GŠ Domžale,
Ljubljanska c. 61, Domžale 3. in 4. junija 2019
od 8. do 15. ure.
Otroci, ki se vpisujejo na PGV in GLP, ne opravljajo
sprejemnega preizkusa. Vpisujemo jih do zapolnitve mest.
Vljudno vabljeni!

Kaj potrebujejo ljudje
z Downovim sindromom?
Moj svet, v katerem živim, je tak kot svet vsakega človeka. Prav
tako potrebujem hrano, spanec, obleko … osnovne človekove
potrebe. Predvsem pa je pomembno razumevanje, prijaznost in
ljubeznivost ljudi.
Lahko sem sit in imam dobro obleko, a ko grem po ulici in slišim besedo »Kaj pa ta dela tukaj?«, me to zaboli. Ta človek me ne
pozna, ampak si vzame pravico, da me sodi na podlagi mojega
videza. On ne ve, da jaz tega njemu ne bi rekel nikoli, saj mi je
prijaznost pomembnejša.
Mi z Downovim sindromom potrebujemo in dajemo predvsem
ljubezen in prijaznost.
Jaka Blejc

Odgovor Občine Domžale
na temo meseca Mestni
avtobus v Domžalah
Članek je bil objavljen v prejšnji številki Slamnika.
Želimo vas seznaniti z dejstvom, da Občina Domžale ne more in ne
sme posegati v izvajanje gospodarske javne službe javnega potniš
kega prometa, kajti pristojno Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi
javnega razpisa podeljuje koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe javnega potniškega prometa za celotno državo.
Kljub temu smo vložili veliko naših prizadevanj za širitev mreže. Občina Domžale je v preteklih letih, skupaj s podjetjem KamBus, d. o. o., že pripravila predlog uvedbe novih avtobusnih linij
na območju občine Domžale, ki bi povezale oddaljene okoliške
kraje z mestom Domžale in bi bile usklajene z voznimi redi obstoječih avtobusnih linij.
Z novimi linijami oziroma povečano frekventnostjo nekaterih
linij bi občanom lahko ponudili večjo dostopnost do javnega linijskega prometa tako do Domžal kot posledično naprej do Ljubljane. Omenjeni predlog z vsemi prilogami, voznimi redi ter itinerarjem avtobusnih linij in pozneje tudi z vsemi dodatnimi pojasnili
in dopolnitvami je bil poslan na Ministrstvo za infrastrukturo,
kjer je bilo opravljenih tudi več sestankov, ampak kljub vsemu pozitivnega soglasja za uvedbo novih avtobusnih linij in povečanja
frekventnosti na obstoječih avtobusnih linijah s strani pristojnega ministrstva nismo prejeli. Ideja je bila celo tako resna, da smo
v občinskem proračunu za ta namen rezervirali sredstva, vendar
država na naš predlog žal ni pristala.
Zelo smo naklonjeni izboljšanju prometne varnosti, predvsem
veliko truda vložimo v pripravo načrtov varnih šolskih poti in zagotavljanju varnega prevoza otrok v šolo, a Občina Domžale žal nima
pristojnosti podaljšanja avtobusne linije LPP 12D, niti linij Kam-Busa in drugih prevoznikov. Tudi v prihodnosti si bomo prizadevali za
nadaljevanje aktivnosti na tem področju.
Občina Domžale, Urad župana

MALI OGLASI
Inštrukcije, najcenejše: angleščina, fizika, matematika.

Taxi Domžale – prevozi oseb
spremstva starejših – najceneje.

Nudimo vam razrez cistern za
kurilno olje.

Odkup vozil od letnik 1998 naprej, cela, lepa, karambolirana
ali v okvari.

t: 051 775 200

t: 040 872 078

Brezplačen odvoz vseh kovinskih predmetov, pralnih strojev,
odsluženih koles, plinskih jeklenk in akumulatorjev.
t: 040 780 078

t: 040 608 421

t: 041 774 816

Bistro Kiwi, Depala vas, nudi
prostor za zaključene družbe.
Možen najem samega prostora.
t: 040 872 078

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
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OBČINA DOMŽALE

Izvleček iz Sklepa o določitvi volišč in območij volišč, št. 041-4/2019/2 z dne 27. 2. 2019

VOLIŠČA V OBČINI DOMŽALE

za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019

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, 20a, 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.

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 4.10.08 – SLAMNIKARSKI MUZEJ, Kajuhova cesta 5,
Domžale
Domžale: Cankarjeva ulica vsa, razen št.: 1, 2, 2a in 3, Kajuhova
cesta št.: 1, 2, 2a, 3, 4 in 5; Ljubljanska cesta št.: 69, 71, 71a, Radio
cesta vsa, razen št. 9, Savska cesta št.: 2, 4, 6, 12, 12a, 20, 20a, 22, 24,
24a, 24b, 28, 28a, 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 in 51a,
Tabor št.: 13, 14, 15 in 15a in Ulica Simona Jenka.

VOLIŠČE 4.10.13 – GASILSKI DOM ROVA, Žiška c. 10, Rova
Dolenje, Jasen, Kolovec.
Rova: Brezovica, Cesta k cerkvi, Cesta v Dolenje, Hrastičje, Kolovška cesta, Na klancu, Pod klancem, Pot na Blata, Pot ob Rovščici,
Rovska cesta in Žiška cesta.
Zagorica pri Rovah in Žiče.

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 – GASILSKI DOM ŠTUDA, Študljanska 86,
Domžale
Domžale: Brezova ulica, Hrastova ulica, Javorjeva ulica, Jesenova ulica, Radio cesta št. 9, Savska cesta št.: 50, 52, 53, 53a in 54 in
Študljanska cesta vsa, razen št. 1 in 5.
Šentpavel pri Domžalah.
VOLIŠČE 4.10.11 - 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 4.10.12 - 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,

VOLIŠČE 4.10.14 – 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 4.10.15 – 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 4.10.16 – 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.
Republika Slovenija
Okrajna volilna komisija
10. volilnega okraja
4. volilne enote

Predsednica
Okrajne volilne komisije
Helena Mejač, univ. dipl. prav.

Številka: 041-5/2018
Datum: 20. 4. 2018

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, 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, 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,
19, Taborska cesta 2, 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. 11.970 - DOMŽALSKI DOM, Ljubljanska cesta 58,
Domžale
Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju
okraja.

Republika Slovenija
Okrajna volilna komisija
11. volilnega okraja
4. volilne enote
Številka: 041-6/2018
Datum: 20. 4. 2018

Predsednica
Okrajne volilne komisije
Anita Janjoš, univ. dipl. prav.
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kolumna • kam greš, človek?

anton komat

JAVNA BLAGINJA BODI NAJVIŠJI ZAKON
Civilizacija je postala tempirana bomba, saj kolektivna norost že ogroža naše preživetje.

N

enehno poslušamo in beremo o varovanju okolja,
ohranjanju narave in reševanju planeta. Vendar ti izrazi ne povedo bistva, ker so izrečeni
iz pozicije antropocentrične zablode.
Ne bo odveč malce več skromnosti v
priznanju, da v resnici nismo sposobni uravnavati mogočnih planetarnih
dogajanj, kot so potresi, cunamiji
ali izbruhi vulkanov. Lahko se jim le
prilagodimo, predvsem pa moramo
prenehati z rušenjem občutljivega
naravnega ravnovesja ekosistemov, ki
se je oblikovalo skozi milijone let in je
človeštvu podarilo idealne življenjske
razmere. Pri tem lahko marsikaj prispeva vsak posameznik. Moč ljudi je
v sodelovanju, zato ne priznavam nobenih izgovorov, da smo posamezniki
nemočni.
Uničevanje življenja planeta, razuzdani materializem in bedno potrošništvo, socialni darvinizem, razkroj
skupnosti in izguba medsebojne bližine, beg v virtualne iluzije, brezobzirnost, brezbrižnost in razkroj vrednot.
Ali bomo nadaljevali z bipolarno blaznostjo ali/ali, ki jo izvajajo tako fundamentalisti religij in ideologij kot dogmatiki znanstvenega materializma?
Zastarela prepričanja vodijo v kolektivno norost, na čelu katere paradirajo
prikazni sociopatskih politikov. Norci
vladajo, pametni pa norijo. Nehajmo
se delati nemočne in neumne! Za naš
obstoj gre, potrebujemo novo paradigmo, ki naj temelji na sodelovanju z
naravo in sočlovekom. Strnil sem jo v
petih točkah:

1. Sočutnost in odgovornost do vseh
oblik življenja: Prevladuje pogled iz
pozicije človeka kot krone stvarstva.
Taka pozicija omogoča, da brez premisleka izvajamo nevarni antropocentrizem, ki nekaterim kratkoročno prinaša
dobiček, dolgoročno pa vsem usodne
posledice, ki jih prepoznavamo kot
naravne katastrofe. Toda narava ni pošast, ki ima za cilj uničenje človeštva,
prej bo držalo nasprotno. Človek si je
zadal peklensko nalogo, da si pokori
naravo zgolj v lastni profit, ki je prikrit
v mitu napredka. Napredek pa ni isto
kot razvoj. Človeška vrsta je del mreže
življenja, ki nas je porodilo. V tej mreži
je pomembno vsako vozlišče. Če neka
vrsta želi maksimirati svojo pozicijo,
v nasprotju s težnjo po optimalizaciji
ekosistema kot celote, potem je ta vrsta
obsojena na izumrtje. To je nauk evolucije. In če pomislimo, da smo vsi skupaj potniki na edinstvenem vesoljskem
plovilu z imenom Zemlja, kjer nas povezuje skupna usoda sredi pošastnih
praznin vesolja, nam bo morda lažje
obuditi sočuten odnos do vseh sopotnikov. Nobena vrsta in noben osebek
ne zmoreta preživeti v osami. Brezčuten elektronski svet komunikacij in
virtualnih svetov nam ne more nadomestiti pristnega stika z življenjem, in
digitalna umetna inteligenca je lahko
le nevaren ponaredek naravne analogne inteligence človeka, ki premore
čustva, čutenja in čudenje. Umetna inteligenca bo zmogla le bolj sofisticirano pot v kolektivni samomor človeštva.
Za uvod lahko izbirate med androidom
in človekom, med robotom in hišnim

psičkom ali med plastičnimi drevesi in
gozdom. Če odmislimo vso tehnološko
kramo, ki nas obdaja, nam ostane golo
bistvo človeka, ki je otrok narave.
2. Razumevanje, kako narava podpira življenje: Že milijarde let poteka
koevolucija planetarnega okolja in
življenja. Spremembe okolja vplivajo
na življenje in hkrati življenje samo
spreminja okolje. Če spremljamo dogajanje v geološkem času, lahko hitro
povzamemo strategije, ki jih je življenje uporabilo in jih vnesemo v razvoj
sonaravne človeške družbe. Poglejmo
primer poselitve praznega prostora v
naravi, ki nastane ob umiku morja ali
ledenikov, strditvi lave po vulkanskih
izbruhih ali pa obširnih plaziščih in
požariščih. Prazen prostor hitro poselijo pionirske vrste, sledijo jim sukcesije rastlin in živali, dokler ekosistem
ne zavzame klimaksnega stanja, ki
lahko preživi milijone let v dinamičnem ravnovesju. Tudi človek je ubral
to naravno pot razvoja. Iz Afrike smo
kot pionirji poselili prazen prostor
ledenodobne Evrazije in prešli v sukcesivni razvoj, kot plenilci in roparji z
vsemi posledicami. Nauk evolucije pa
je, da moramo vzpostaviti klimaksno
združbo, kajti le-ta lahko zagotavlja
našo varno prihodnost. Obenem moramo prepoznati niz razvoja življenja:
bakterije so ustvarile prvo celico, celice
večcelični organizem, organizmi tvorijo populacije vrst, populacije številnih
vrst pa ekosistem. Kot piše Bruce H.
Lipton v knjigi Biologija prepričanj:
»Ne obstoji niti ena nova funkcija v
naših telesih, ki ne bi že bila izražena

v posamični celici. Življenje celice v
telesu in življenje ljudi v civilizaciji sta
samopodobni preko meril. Hkrati se
lahko vprašamo, kako je mogoče, da 50

Nobena vrsta in noben
osebek ne zmoreta preživeti
v osami.
milijard človeških celic živi v simbiozi
(celice slinavke ne napadejo in prebavijo jeter), medtem ko 7 milijard ljudi
stoji na robu medsebojnega uničenja?«
To je zgolj posledica zdajšnjega ekonomskega sistema, na katerega smo
pristali in temelji na nasilju.
3. Pogled v neopazno in očem nevidno: Nekoč so ljudje izvajali enostavne
posege v naravo in hitro prepoznali posledice. Ta znanja so prehajala iz roda
v rod kot tradicionalna ekološka znanja. Danes so ti posegi bistveno bolj rušilni in bolj prepleteni, zato povzročajo
dolgoročne in kompleksne posledice. S
tem je zabrisana povezava med vzroki
in posledicami, ki se pojavijo šele čez
čas in so zato človeku nepredvidljive,
nenapovedljive in pogosto tudi nepopravljive.
Tudi sprememba perspektive opazovanja nam prinaša presenetljiva
spoznanja, poglejte cvet pod lupo ali
pa živi svet tal pod stereomikroskopom, pa se vam bo odprl nov svet, ki
ga zastrupljamo in betoniramo. Pogled z bližine je lahko tudi grozljiv,
umiranje čebele in metulja zaradi insekticidov.
4. Predvidevanje nepričakovanih
posledic človekovih dejanj:
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Nagrajenci, ki so pravilno rešili
križanko v glasilu Slamnik
št. 3-2019:

Ljuba Krisper iz Domžal (2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu
Franca Bernika za sezono 2019/2020)

Darinka Marolt iz Radomelj (2 vstopnici za ogled filma v Kulturnem domu
Franca Bernika za sezono 2019/2020)

Mojca Leskovec iz Domžal (2 vstop
nici za ogled filma v Kulturnem domu
Franca Bernika za sezono 2019/2020)

4

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

Nagrajuje Kulturni dom
Franca Bernika Domžale
Nagrade:

Rešitev križanke je:
PREKLETI KADILCI

Trikrat po dve vstopnici za
ogled filma v KD Franca Bernika
Domžale za sezono 2019/2020
Pravilno geslo križanke nam lahko
pošljete do ponedeljka, 20. 5. 2019,
na naslov: Uredništvo Slamnika,
Ljubljanska c. 61, 1230 Domžale.
Imena in priimki ter kraj izžrebanih
dobitnikov nagrad bodo objavljeni
v naslednji številki.

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

Glede na poprej zapisano, da nam
vzročnost vse bolj izgineva v valovih
kaotičnosti, je pomembno, da uporabimo sistemsko razmišljanje. Ta način zahteva pomik od racionalnega k
intuitivnemu, od analize k sintezi, od
redukcionizma k holizmu, od linearnega razmišljanja k nelinearnem, od
kompeticije h kooperaciji, od ekspanzije h konzervaciji in od količine h kakovosti. Sistemsko mišljenje pripelje
do zgodb, do pripovedovalca zgodb. V
zgodbi niso pomembni ljudje in stvari v
njej, ampak odnosi med njimi. Šele ko
zgodbo prebereš, spoznaš njeno celovito sporočilo. Na ta način nam narava
pripoveduje zgodbe, in šele ko bomo
razumeli njena sporočila, bomo stopili
na pot sonaravnosti.
5. Sonaravnost kot praksa lokalne
skupnosti: Brez opolnomočenja lokalne skupnosti ne bo šlo. Lokalna skupnost mora zagotoviti temeljne biotske
potrebe človeka: bivališče, potrebno
energijo, hrano in vodo, obleko in obutev, šolstvo in zdravstvo ter kulturno
identiteto. V primeru kolapsa globalne
ureditve je to edini način preživetja.
Svet v kaosu je zanesljivo znamenje,
da elite s politično in vojaško represijo
pod krinko demokracije zgolj zakrivajo
simptome in ne zdravijo smrtonosnega
obolenja civilizacije. Spremenimo svoja
prepričanja in dejanja! Le tako bomo od
spodaj navzgor spremenili svet! Šele ko
bomo lastne vrednote prepoznali kot
skupne vrednote, bomo živeli skupno
blagostanje. O tem nam govori že antični rek: »Salus publica suprema lex«
(Javna blaginja bodi najvišji zakon). ❒

