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OBČINA DOMŽALE IN
KRAJEVNA SKUPNOST DOB

vabita na

OSREDNJO
OBČINSKO
PRIREDITEV
OB DNEVU
DRŽAVNOSTI
v petek, 25. junija 2021,
ob 20. uri
pri pomniku v parku
pod Močilnikom v Dobu,
nato pa v Letnem gledališču
Dob
Pozdravni nagovor
Marija Ravnikar,
predsednica sveta KS Dob

Foto: Iztok Dimc

Na oddih v Arboretum
Vse premalo se zavedamo lepot okoli nas, zato vas tokrat malce bolj poglobljeno spominjamo na
to, kaj vse lahko doživimo v Arboretumu Volčji Potok.

A

rboretum Volčji Potok je
ena tistih oaz, ki si jo želijo obiskati številni. To občani še posebej zaznavamo
v času lepega vremena, ob koncih tedna, ko se skozi naše mesto, in predvsem naselja bližje Arboretumu, vijejo kolone vozil. Obiskovalci iz vse Slovenije, celo iz tujine, si želijo videti ta
biser, ki je nam na voljo tako blizu in
praktično vsak dan. V času epidemije,
ko je bil krajše obdobje zaprt, smo prvič začutili, kako zelo pomemben del
lahko predstavlja delu naših občanov,
ki tam preživljajo veliko svojega časa.
In kaj se dogaja takega v Arboretumu,
da nekateri ves čas zahajajo vanj?

Vse in še več! Odvisno seveda od
vaših želja in tistega, kar potrebujete, a v Arboretumu najdete marsikaj.
Od tega, da ponuja kilometre sprehajalnih poti, kjer se naužijete ne le
svežega zraka, ampak spoznavate
in opazujete prečudovito zasnovano naravo. Na nekaterih točkah se
ustavite, popijete kavo, si privoščite sladoled in poklepetate. Družine
so predvsem navdušene nad prijetno zasnovanim otroškim parkom,
ki poleg igral ponuja tudi čisto pravi labirint, v katerem se sicer ne izgubiš, lahko pa se zabavno loviš. Seveda pa ne smemo pozabiti na to čudovito posebnost – skoraj prave di-

nozavre, v naravnih velikostih, in
morska bitja, od kitov do delfinov,
ki navdušijo tako male kot velike
obiskovalce.
V teh dneh, ko je naše kraje obiskovalo predvsem deževno vreme,
je bil Arboretum precej manj obiskovan, a tisti, ki smo zavili vanj, smo
njegove lepote in dodano vrednost
doživljali v drugačni luči … Mir, spokojnost in še vedno vse prej opisano, četudi na ogledu izpod dežnika,
nas je navduševalo na vsakem koraku. Male in velike obiskovalce. To pa
tudi največ šteje, kajne?
Seveda pa verjamemo, da se bo
tudi v letošnjem letu v Arboretu-
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Cepljenje
v Domžalah

Unicefove Varne točke
v Domžalah

Dr. Anton Breznik

V uredništvo smo prejeli več pritožb
občanov na delovanje cepilnega centra, ki deluje v okviru Zdravstvenega
doma Domžale. Med njimi tudi konkretno pismo, ki je zajelo več različnih demantijev izjav, ki so bile podane na javni novinarski konferenci vlade RS s strani direktorice ZD Domžale. Ker ima vsaka medalja dve strani,
smo se s konkretnimi vprašanji in obtožbami, ki smo jih prejeli, po pojasnila obrnili na direktorico ZD Domžale mag. Renato Rajapakse. 
10

Bliža se konec šolskega leta. Včasih
je to tudi čas, ki otroka sooči s stisko,
ki je sam ni zmožen rešiti. Prav za takšne situacije je Unicef vzpostavil
projekt Varne točke, v katerega so že
od leta 2008 vključene tudi Domžale.
Varna točka je javni prostor, kamor se
lahko zateče otrok v stiski. Prostor je
označen s prepoznavno nalepko in je
običajno na lokaciji, kjer se zadržuje
večje število otrok – ob šolskih poteh
ali v centru mesta. V Domžalah imamo 17 varnih točk. Jih poznate? 22

Vodilni jezikoslovec prve polovice
20. stoletja, slovničar in pravopisec,
raziskovalec slovenskega besedja,
zgodovinar knjižnega izročila, inovator slovenske skladnje in besedotvorja, utemeljitelj novodobne stilistike ... izredni član SAZU in odločni zagovornik slovenske jezikovne
samobitnosti. Znanstvenik in pedagog, globoko veren duhovnik, predvsem pa Človek. Letos praznujemo
140. obletnico rojstva največjega
25
Ihanca dr. Antona Breznika. 

mu zgodilo vsaj nekaj tistega programa, ki smo ga doživljali v preteklih letih. Konec koncev glasba,
kultura, družinski dogodki in druge aktivnosti, ki jih pripravljajo v
sodelovanju z zunanjimi izvajalci,
popestrijo naš vsak dan in nam pomagajo ubežati pred vsakodnevnimi izzivi.
Sicer pa je Arboretum Volčji Potok tokratna tema meseca v Slamniku, skozi katero se je sprehodil Tomaž Habe, prof. in skladatelj. Ob
tem pa ni bil sam, na to popotovanje je s seboj vzel zanimive goste, ki
so o Arboretumu povedali svoje občutke in videnja.

V kulturnem programu
bodo sodelovali:
Godba Domžale
Vokalna skupina Adam Ravbar
KD Groblje
Gledališki igralec
Pavle Ravnohrib
Baletna šola Stivens
Kulturno društvo
Jožef Virk Dob

KRAJEVNA SKUPNOST IN
ŽUPNIJA DOB

ob Dnevu državnosti
vabita k

MAŠI
ZA DOMOVINO
v petek, 25. junija 2021,
ob 19. uri
v Župnijski cerkvi v Dobu

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide v
četrtek, 24. junija 2021.
Rok za oddajo prispevkov je v četrtek, 10. junija 2021, do 12. ure.

NAGRADNA
TEHNIČNI PREGLEDI AS DOMŽALE

IGRA!

OSVOJI

SKUTER
MOTOWELL

astehnicni.si
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Drage bralke,
dragi bralci,
pomlad nam je poleg obilo
dežja končno prinesla tudi
izboljševanje epidemioloških
razmer ter posledično težko pričakovano sproščanje ukrepov.
V pričakovanju bolj sproščenih
in sončnih dni smo za tokratno
Temo meseca izbrali Arboretum
Volčji Potok. V Arboretum nas
povabi profesor in skladatelj
Tomaž Habe, ki nas vabi, da
skupaj z njim doživimo prelepo
naravo skozi oči umetnika.
V Velikem intervjuju smo k
pogovoru povabili dr. Veroniko
Podgoršek, priznano psihoterapevtko, ki po skoraj dvajsetih letih intenzivnega dela zaključuje
svojo bogato terapevtsko kariero. Ob tej priložnosti je prav za
naš časopis dala enega svojih
zadnjih intervjujev za medije.
Dovolite ji, da vas nagovori,
povabi k razmišljanju o samem
sebi, odnosih z bližnjimi in vas
potolaži z mislijo, da v resnici
ni prav nič narobe z nami, le
poznamo se ne, to je to!
Ustavno sodišče Republike
Slovenije je izdalo odločbo, s
katero prepoveduje brezplačno
objavljanje prispevkov političnih strank v glasilih lokalnih
skupnosti. Tudi v našem glasilu
Slamnik so doslej politične
stranke v okviru vsakomesečnih
kolumn imele možnost nagovoriti bralce. Tovrstne objave so
zdaj na osnovi takšne odločbe
le še plačljive in posledično
redkejše. Da bi vsaj delno
nadomestili to izgubo, smo
se odločili za novo rubriko, v
kateri vam bomo na straneh
Občinskega sveta Občine
Domžale vsak mesec predstavili
po dve svetniški vprašanji, ki so
jih postavili občinski svetniki, skupaj z odgovori s strani
pristojnih organov.
Na uredništvo smo prejeli
več različnih pritožb občanov v
zvezi s cepljenjem v Domžalah,
zato smo v Slamnikovi izvidnici
vzeli pod drobnogled domžalski
cepilni center ter o konkretnih
vprašanjih in obtožbah spregovorili z direktorico ZD Domžale
mag. Renato Rajapakse.
Na svoj račun pa bodo tokrat
še posebej prišli tudi ljubitelji
lokalne zgodovine. Prepustite
se toplejšim dnevom, ki se
napovedujejo. Uživajte v dragocenih trenutkih, ki smo jih tako
pogrešali.

Špela Trškan,
odgovorna urednica

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide v četrtek, 24. junija 2021.
Rok za oddajo prispevkov je v
četrtek, 10. junija 2021, do 12.
ure.
Pri vsakem prispevku mora biti
jasno razvidno, kdo je avtor
prispevka, podpis fotografa in
komentar k fotografiji.
Prispevke lahko v času uradnih
ur oddate v Kulturnem domu
Franca Bernika Domžale, zunaj
uradnih ur v nabiralniku na
stavbi ali na naš e-naslov.
V skladu z Odlokom o javnem
glasilu Občine Domžale Slamnik
nenaročeni prispevki ne bodo
honorirani, končno odločitev
o objavi prispevkov in njihovi
dolžini pa sprejema uredništvo.
Za vsa vprašanja smo vam na
voljo na e-naslovu:
urednistvo.slamnik@gmail.com

slamnik@kd- dom zale. si

Epidemiološke razmere se še izboljšujejo
Po podatkih Sledilnika covid-19 je 25. 5. 2021 delež pozitivnih znašal 9,2 odstotka. Sedemdnevno
povprečje se približuje meji, postavljeni za prehod v zeleno fazo načrta sproščanja ukrepov, ki je
postavljena pri 300 povprečnih okužbah v zadnjih sedmih dnevih. Na ta dan je povprečje znašalo 309.
Miha Ulčar

P

rehod v zeleno fazo bi pomenil odpravo omejitev, veljali bi le še splošni higienski ukrepi, prepovedi obratovanja barov in diskotek. Skupno se
je do zdaj s prvim odmerkom cepiva
proti covidu-19 cepilo 632.826 oseb,
kar znaša 36,6 odstotka, z drugim pa
skupno 340.832 oseb (19,7 odstotka).

Aktivnosti domžalskega
Cepilnega centra
S svojim delom aktivno nadaljuje
tudi Cepilni center, ki se nahaja v
Športnem parku Domžale. Ker se dinamika dela iz teden v teden povečuje, tudi zaradi povečane dobave
cepiv, ki so na voljo, Občinski štab
CZ Občine Domžale dnevno spremlja dogajanje, skupaj z Zdravstvenim domom Domžale usklajuje vse
ukrepe in novosti.
V aprilu je bilo že izvedenih 6200
cepljenj in nekaj več kot 20.000 testiranj. Pred kratkim so dodali še
dve cepilni mesti, s čimer so zagotovili še dodatne kapacitete. Civilna
zaščita Občine Domžale poleg prostorskih kapacitet na omenjeni lokacija skrbi tudi za čiščenje, odvoz
smeti, elektriko, vodo in drugo podporo za brezhibno delovanje testno-cepilnega centra. Že več kot me-

sec dni v podporo zdravstvenemu
domu deluje tudi ekipa Civilne zaščite za prvo pomoč.
Na omenjeni lokaciji poleg cepljenja, ki poteka v popoldanskem
času in ob sobotah, še vedno poteka tudi hitro presejalno testiranje na koronavirus, in sicer od ponedeljka do petka v dopoldanskem
času, ob ponedeljkih pa tudi popoldan. Na testiranje se ni treba posebej naročiti, potrebujete samo kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Pri cepljenju so potrebne predhodne najave. Prijavite se lahko:
• na spletni strani https://zvem.ezdrav.si/cepljenje,
• prek elektronske pošte: cepljenje.
covid@zd-domzale.si (obvezni podatki v elektronski pošti so: (ime
in priimek, rojstni datum, številka
kartice zdravstvenega zavarovanja
in telefonska številka),
• pri svojem osebnem zdravniku,
• prek telefona 01 724 51 62 (od ponedeljka do petka med 6.30 in 14.00).
Ob naročilu na cepljenje vas
bodo uvrstili v vrsto, o točnem terminu pa obvestili naknadno – glede na količino cepiva, ki ga bodo
prejeli.
Ob cepilnem centru obstaja tudi
možnost parkiranja. V času testiranja in cepljenja seveda lahko prihaja do manjših čakalnih vrst. Zdra-

vstveno osebje se trudi po najboljših močeh. Vljudno vas prosijo za
razumevanje.

Sproščanje ukrepov
Od petka, 21. maja, je organiziranje
kulturnih prireditev še nekoliko lažje.
Za kulturne prireditve na prostem namreč ne velja več omejitev 50-odstotne zasedenosti sedišč. S soboto, 22.
majem, je odpravljena tudi številčna
omejitev udeležbe na javnih shodih
in javnih prireditvah. Število udeležencev je odslej omejeno le s površino in medosebno razdaljo. Od ponedeljka, 24. maja, je pod pogojem testiranja izvajalcev dovoljena tudi sejemska dejavnost, omejitev števila
strank pa se spušča na 10 kvadratnih
metrov na posamezno stranko.
Še naprej ostaja omejitev polovične zasedenosti sedišč pri kulturnih prireditvah, ki se izvajajo v notranjosti ali pa na odprtem, če obstajajo fiksirana sedišča. Poleg tega
morajo organizatorji med gledalci
zagotoviti vsaj eno prosto sedišče,
izjema pa velja za člane istega gospodinjstva.
Še naprej velja, da morajo obiskovalci izpolnjevati pogoj PCT (da
so virus preboleli, so bili proti koronavirusu cepljeni in je od cepljenja minilo dovolj časa glede na pridobljeno cepivo, ali pa imajo potrdilo o negativnem izvidu testiranja

na prisotnost bolezni covid-19, ki ni
starejše od 48 ur). Pogoj PCT ni potreben za osebe, mlajše od 18 let, ki
jih spremljajo odrasle osebe, ki pogoj PCT izpolnjujejo, in za tiste, ki
kulturno prireditev obiščejo v okviru šole ali druge ustanove. Za osebe,
ki so virus prebolele, je dovolj že en
odmerek cepiva.

Sprememba urnika telefona
za psihološko podporo
Z umirjanjem epidemije je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
skrajšal urnik dosegljivosti telefona
080 51 00 za psihološko podporo ob
epidemiji covida-19. Telefon po novem deluje vsak delovni dan, od
ponedeljka do petka med 8. in 22.
uro. Med vikendi, prazniki in v nočnem času od 22. ure do 8. ure ne bo
več deloval.
Telefonska pomoč za osebe v duševni stiski ostaja v Sloveniji še vedno dostopna 24 ur in vse dni v tednu. Na voljo so naslednji viri:
• Klic v duševni stiski 01 520 99 00
(vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)
• Zaupna telefona Samarijan in
Sopotnik 116 123 (24 ur, vsak dan)
• TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in
20. uro) Klic je brezplačen.
• Brezplačni SOS telefon za ženske
in otroke, žrtve nasilja 080 11 55
(24 ur, vsak dan) ❒

Slovenska bakla obiskala tudi Domžale
#domžale imamo to, #skupaj imamo tokio
Po obisku v Trzinu in Mengšu je
deveti tekaški dan Slovenska bakla pripotovala tudi v Domžale. V
skladu s trenutnimi predpisi NIJZ
za preprečevanje širjenja okužb s
covidom-19 so bili sodelujoči posamezniki in skupine oblikovani v t. i.
‘mehurčke’.
Odveč je najbrž poudarjati, da
smo Domžalčani silno ponosni na
svoje športnike, ki jih je na atletski
stezi domžalskega nogometnega
stadiona ob Kamniški Bistrici pozdravila podžupanja mag. Renata
Kosec. V družbi domžalske mas
kote, hroščka Simona, je vse navzoče spomnila, da smo športna občina, šport nam veliko pomeni, za
to se neprestano trudimo z ureja
njem obstoječe infrastrukture ne
samo profesionalnega športa,
pač pa tudi rekreativnega. #Domžale imamo to. #Skupaj imamo
Tokio, je svoj uvodni pozdrav zao
krožila podžupanja in z uvodnim
krogom na pot pospremila baklo
skupaj z vodjo Službe za turizem
Miro Bečan.
V družbi večkratnega olimpijca,
biatlonca Klemena Bauerja sta
tekla tudi paraolimpijec, igralec
namiznega tenisa Luka Trtnik in
v. d. direktorja Zavoda za šport in
rekreacijo Domžale Aleš Florjančič.

Nosilci bakle so bili člani Košarkarskega kluba Helios Suns Domžale,
Nogometnega kluba Domžale, tri
skupine Atletskega kluba Domžale,

Društva Šola zdravja ter kopica
posebnih gostov. Baklo je ponesel
tudi večkratni prvak tekem za
slovenski, evropski in svetovni

Mag. Renata Kosec, Mira Bečan in hrošček Simon ob sprejemu bakle

pokal v kickboksu Marjan Bolhar,
pa tudi Darko Flis, član Društva
upokojencev Domžale, sicer pa
strasten karateist, ki je navzočim
predstavil sistematično povezano
serijo tehnike napada, torej kla
sično japonsko kato. Največji aplavz med udeleženci teka z baklo v Domžalah je pripadel Mar
tinu Močniku in njegovi Bibi.
Domžalčan, ki je povsem slep in
ga spremlja prijazna psička Biba,
je namreč kot prvi na svetu slep
prehodil kar 841 kilometrov dolgo
slovito romarsko Jakobovo pot do
Compostele na severu Španije. En
krog po domžalskem stadionu je bil
tako za Martina in Bibo pravi mačji,
ali bolje rečeno pasji kašelj.
Slovenska bakla, plamenica
iz bukovega lesa in recikliranega
jekla Skupine SIJ z Raven na Koroškem, je z obiskom občin Luko
vica in Kamnik zaključila svoje
popotovanje po osrednji Sloveniji
oziroma po občinah, ki pripadajo
regijski pisarni Ljubljana Olimpij
skega komiteja Slovenije – Zdru
ženja športnih zvez, potem pa je po
dnevu premora pot nadaljevala na
Notranjskem.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek
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Zavržno skrunjenje grobov

20. maj – svetovni dan čebel

Domžalsko pokopališče obiskujem že vse življenje. Je
eden tistih javnih prostorov, ki je osnovni namembnosti
navkljub, ves čas živ. Tam nikoli nisem sam. Srečujem
sorodnike, znance, sošolce in številne soljudi, ki nas
združuje življenje v vsej njegovi veličini. Veselje, slovo,
radost, trpljenje, užitek, bolečina. Z leti se preživeti
dogodki z rajnimi pregnetejo v spominsko gmoto, iz
katere sevajo ljubezen, spoštovanje in hrepenenje po
presežnem.

Sprehod po Domžalski čebelarski učni poti in ogled čebelnjakov obeh čebelarskih društev

V domžalski poslednji Dom je pred
mesecem nekdo posegel z zavržnim
dejanjem skrunitve grobov. Dejanje,
ki v svoji strahopetni sporočilni nemoči, zahteva jasen odgovor. Sočutju, do bolezenskega stanja napadalca, navkljub je treba biti neposreden,
neizprosen. Za dejanje ni opravičila.
Občina Domžale – v njenem imenu župan – se je na dogodek odzvala
tretji dan po prijavi neznanega storilca policiji zaradi suma kaznivega dejanja spodbujanja sovraštva, nasilja
ali nestrpnosti. V sporočilu za javnost so med drugim zapisali: »Na Občini Domžale dogodek močno obsojamo in ostro zavračamo kakršnokoli nasilje in javno spodbujanje sovraštva. Želimo si, da so Domžale prostor,
kjer sprejemamo vse ljudi ne glede na
njihovo versko ali nacionalno pripadnost in vsem omogočamo prijetno in
varno okolje za bivanje, predvsem pa
preminulim večni mir in počitek.«
Kot občan Domžal sem hvaležen
županu za izjavo, v kateri je obsodil
zavržno dejanje. Opazil sem en odziv občinskega svetnika, drugih odzivov svetniških skupin in političnih
strank nisem zasledil. Načelna obsodba tovrstnega dejanja je vsekakor primerna, a je hkrati tudi premalo za to, da bi družbeno ozračje umirili. Narediti moramo – vsi skupaj:
gospodarstvo, kultura, šolstvo, društva, posamezniki – prave korake v
smer večje strpnosti in boljšega, iskrenega sodelovanja in sobivanja.
Politika nosi pri reševanju problema nestrpnosti posebno odgovornost. Njena naloga je iskanje najboljšega modela za razvoj družbe in občine. Da je politika lahko pri tem uspešna, mora nenehno spodbujati k dialogu. Predvsem pa se mora ves čas
prevpraševati o tem, ali smo na poti,
ki vodi do blaginje za vse in vsakogar.
Ko so na kritičnem preizkusu vsebine, povezane s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, se
je treba oglasiti. Premalo in ne dovolj odkrito se pogovarjamo o nestrpnosti (spomnimo se pred leti medlih odzivov po dokumentarnem filmu TV Slovenija o obstoju neonacističnih skupin v Domžalah). Treba
je prelamljati kulturo molka. O grožnjah posameznikom, njihovim družinam, nacionalističnem grafitarstvu, spodbujanju nestrpnosti proti
verskim skupnostim …
O vseh oblikah nestrpnosti premalo razpravljamo. Mir nikakor ni
samo odsotnost zločina, kaznivega
dejanja, temveč je nenehno aktivno zavedanje in prizadevanje za pravičnost in solidarnost. Zavrženi do-

godek na domžalskem pokopališču
zato zahteva enak odziv kot alarm
zvočne sirene ob nesreči. Alarm v
obliki takojšnjega odziva na kršitev
svetovnega etosa.
Zaveza občinske politike (in nas
vseh, da ne bo dileme) svetovnemu
etosu je nujna zaradi vsaj treh razlogov: prvič, ni svetovnega miru brez
verskega miru; drugič, ni miru med
religijami brez dialoga med religijami; in tretjič, ni preživetja človeštva
brez svetovnega etosa. Štiri temeljne, to je pravrednote svetovnega etosa, so svetost življenja, posvečenost
mrtvih, dostojanstvo človeka in zlato pravilo etičnosti. Zavržno dejanje
nekoga, ki živi med nami, je poseglo
v prav vse temelje življenja.
Z veliko zaskrbljenostjo, zaradi
splošnega družbenega ozračja doma
in po svetu, opazujem dogajanje
okrog sebe in v sebi. Obdobje epidemije je spremenilo življenje prav vsakogar od nas. Po podatkih Upravne
enote Domžale je lani umrlo 330 soljudi (v letu 2019 pa 297). Prav vsi poznamo rodbine, ki jim čas epidemije
ni bil naklonjen. V času, v katerem ni
mogoče prezreti rasti nestrpnosti, nimamo pravega odgovora na porast
nasilja v družinah in skupnostih, celo
do najhujših oblik grozljivega nasilja,
ki se končajo tudi z odvzemom življenja, ne. Resnost situacije kliče po tem,
da vsi storimo vse za umiritev strasti
ter za družbeno ozračje dialoga in
spoštljivo izraženega sobivanja.
Kakršnokoli stopnjevanje aktualnih razmer ne bo omajalo samo družinskega miru, temveč bodo ogrožene ne le človekove pravice posameznika in družbena kohezija, ampak
tudi skupnost v celoti. Domžale so
mesto na stiku podeželja, obogateno z industrijsko proizvodnjo in obrtniškim znanjem. Tu živimo izjemni
posamezniki v gospodarstvu, znanosti, šolstvu, športu, kulturi … Predani
smo lastni – domžalski –identiteti, ki
ji tudi bližina vseobsegajoče Ljubljane ni zmogla odvzeti duha in korenin.
Zato ne dopustimo, da nam zavržena
dejanja spremenijo življenje.
Domžalsko pokopališče je prostor
nas vseh. Prostor spomina, spoštovanja in opomnik vsem, ki obiskujemo umrle. Zato naj bo naš prihodnji pozdrav, ko se srečamo na peščenih poteh med grobovi, še naprej
prijazen, a hkrati odločen. Izgovorjena beseda namenjena drug drugemu naj seže tudi v svet umrlih. In naj
vedo, da smo ponosni nanje in sebe.
In naj resnično počivajo v miru.

Svetovni dan čebel je praznik, ki
ne sme ostati neopažen. Zavedati
se moramo, da je vsaka tretja žlica
hrane, ki jo pojemo, odvisna od čebel in brez njih si življenja praktično ne moremo predstavljati. Opraševanje omogoča razvoj, obstoj in
razširjanje rastlinskih vrst, biotsko
pestrost v naši državi ter pester izbor sadja in zelenjave v naši prehrani. Poleg vseh pozitivnosti, na katere imajo vpliv v naravi pa imajo
za človeka velik pomen tudi čebelji pridelki.
Čebelarstvo je izjemno pomembna kmetijska panoga in ponosni
smo, da ima na naših tleh tako dolgo tradicijo. K temu je seveda ve
liko prispevala želja po lokalnem
organiziranju samostojnih čebelar
jev v društva, ki so v našem prostoru
zelo aktivna. Vanje so vključeni
tudi naši najmlajši, ki na tak način
spoznavajo kako zelo pomembne
so čebele za naš planet. V občini
Domžale skušamo čebelarjem
pomagati oziroma jih spodbuditi
z vsakoletnim javnim razpisom za
sofinanciranje čebelarske dejav
nosti. Dober rezultat sodelovanja
med čebelarskimi društvi in lokalno
samoupravo je tudi naša Čebelarska

Čebelnjak pri CČN Domžale - Kamnik

Opazovalni panj v Dobu

učna pot, ki se vije med dvema predavanju o apiterapiji in novem
čebelnjakoma – Močilnikom in apiterapevtskm čebelnjaku, nato
Centralno čistilno napravo.
pa smo skupaj prehodili dobršen
V počastitev tega pomembnega del Domžalske čebelarske učne poti.
dne smo v soboto, 22. maja, us Pri učnem čebelnjaku Čebelarskega
pešno izpeljali voden sprehod po društva Krtina Dob v parku pod
Domžalski čebelarski učni poti Močilnikom v Dobu so obiskovalce,
in ogled čebelnjakov obeh čebelar- med njimi so bili tudi ‘Sladkorčki’,
skih društev. Pri Domžalskem Api otroci s sladkorno boleznijo iz
terapevtskem Čebelnjaku pri CČN Tacna pod Šmarno goro, ter učenci
Domžale - Kamnik so nas sprejeli čebelarskih krožkov iz OŠ Dob in POŠ
predsednik Čebelarskega društva Krtina, sprejeli Marjan Koderman,
Domžale Andrej Jus, upravnica predsednik ČD Krtina Dob, Jana
čebelnjaka, apiterapevtka Nika Pen Keržan in Peregrin Stegnar.
Služba za turizem Občine Domžale,
gal in Mira Bečan, vodja Službe za
ČD Krtina Dob in ČD Domžale
turizem Občine Domžale. Poizkusili
Foto: Mira Bečan
smo čebelje pridelke, prisluhnili

Mene se to ne tiče?
Grafite srečujemo povsod, predvsem v urbanem okolju. Izstopajo s svojo
'zunajgalerijsko postavitvijo' – zasedajo ulice, podhode, sprehajalne poti in fasade
stavb, kjer se nastavljajo pogledom mimoidočih.
Nekateri grafitarji s svojimi slikami
in napisi ustvarjajo svojevrstno ulično umetnost, tako oblikovno kakor
tudi sporočilno. Na drugi strani pa
so grafiti, ki s svojimi sporočili delujejo destruktivno. Takšni grafiti so
indikator družbene netolerance in
jih javnost sprejema kot deviantne,
za družbo škodljive. Izražanje svojega mnenja nikoli ni bilo bolj preprosto zaradi vseh dostopnih načinov ‘objave’, kot tudi zaradi tolerance odgovornih, ki dovolijo, da se tovrstni grafiti ‘oglašujejo brezplačno
in na dolgi rok’.
Domžalčani imamo svoj nabor
grafitov, ki se pojavljajo ob Kamniški Bistrici, v bližini stadiona, zdravstvenega doma, na fasadah trgovin, v Češminovem parku … Tam so
že tako dolgo, da jih nekateri niti ne

zaznajo več, saj že po navadi na take Vprašajmo se, ali smo mi odrasli
reči odmahnejo z roko in pomislijo: zgled mladim, ki tako razmišljajo,
Mene se to ne tiče!
ali pa je to le znak objestnosti in
Skrunitev muslimanskih grobov dokazovanja v družbi vrstnikov?
pa je na naš kraj vrgla temno senco Zavedajmo se, da pisanje takšnih
nestrpnosti in netolerance. Čeprav sporočil ni nedolžna otroška igra,
je bilo to dejanje v medijih označeno a veliko govori o stanju duha v
za nedopustno, s čimer se je strinjal naši družbi. Tako skriti v plašč
tudi župan, ne morem mimo teme s prstom kažemo na nič krive
dejstva, da se občina na opozorila ljudi, ki se ne morejo ali ne znajo
o neprimernih napisih ni odzvala braniti, a že jutri se mi sami lahko
že prej, ko je bila nanje opozorjena. znajdemo na nepravi strani: kot
Gre za napise, ki žalijo ljudi brezposelni, ženske, bolniki, stari,
drugačne vere, nacionalnosti in mladi, umetniki, verniki, neverniki
jezika ter opozarjajo na ogroženost … Nabor je precej bogat in si ne
slovenskega naroda pred migranti. delajmo utvar o svoji nedotakljivosti.
Nič ne pomagajo dejstva, ki
Pri vsem tem gre za spoštovanje
spodbijajo te zavajajoče trditve, saj človeka kot takega, ki ima svoje
avtorjem ne gre za resnico, temveč dostojanstvo in tega mu nihče nima
za vzbujanje strahu in nestrpnosti pravice vzeti in poteptati.
Mimi Šegina
do vseh drugih in drugačnih.

Borut Peršolja, Domžale

Uroš Perić

POIŠČITE NAS TUDI
NA FACEBOOKU

Mi2

& The Bluenote Quartet & The Pearlettes

ČETRTEK, 24. JUNIJA 2021

od 19.45 ure dalje

PETEK, 25. JUNIJA 2021

SLAMNIKARSKI PARK
ob Občini Domžale

glasilo občine domžale

Vstopnice se bodo prodajale v Jocopy v Domžalah
in prek spletne strani shop.blunout.si
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Nadaljujemo z aktualnimi investicijami
Le z vlaganjem v naš skupni javni prostor lahko dosegamo kvaliteto bivanja v naši lokalni skupnosti.

Mesto prijazno
prostovoljstvu
Kot velika občina smo
seveda aktivni na različnih področjih. Sodelujemo
z različnimi društvi in
organizacijami. Z njihovo
pomočjo smo skozi zadnja
leta ustvarili veliko lepih
zgodb in prejeli tudi kar
nekaj nazivov. Med njimi
so tudi nazivi mladim,
branju in otrokom prijazna občina. Pred kratkim
pa smo prejeli še eno lepo
priznanje, in sicer s področja prostovoljstva. Postali
smo prostovoljstvu prijazna občina. Naziv smo si
pridobili za spodbujanje
prostovoljstva prek javnih
razpisov in z zagotavljanjem finančnih sredstev
za delo mentorjev prostovoljcev v javnih zavodih
oziroma organizacijah s
prostovoljskim programom, aktivno sodelovanje
pri večjih nacionalnih
prostovoljskih akcijah in
odziv na epidemijo.
Kot veliko stvari v teh
hitrih in moderni časih,
ko včasih nimamo časa za
najbolj osnovne potrebe, aktivnosti, družino
in prijatelje, je to, da si
vzamemo čas za druge in
jim pomagamo v njihovi
stiski, ena izmed najlepših
človeških vrednot.
Ponosen sem na vse naše
občanke in občane, ki so
aktivni kot prostovoljci,
ter hvaležen, da smo se s
tem nazivom priključili 36
slovenskim občinam, ki
spodbujajo prostovoljstvo.
V našem kraju je ogromno
ljudi, ki s svojim velikim
srcem namenjajo svoj čas
in skrb za druge. Naj bo to
tudi dobra vzpodbuda za
vse nas v občini Domžale, da s prostovoljstvom
nadaljujemo še naprej, mi
na občini pa bomo poskrbeli za to, da bomo dobre
in učinkovite projekte
tudi primerno finančno
podprli.

Župan Občine Domžale
Toni Dragar

Ureditev mestnega trga pred veleblagovnico

Dela na Cankarjevi ulici

Izgradnja meteornega kanala na Poti pod hribom in Šumberški cesti

Krovska dela na poslovilni vežici v Dobu

Občina Domžale začenja z obnovo
javne mestne površine – ureditvijo mestnega trga pred veleblagovnico. To je osrednja površina centra
Domžal, ki predstavlja vozlišče pešpoti, ki bo v prihodnje povezovala
tri pomembna žarišča centra Domžal,
in sicer območje SPB-1, območje Kolodvorske ceste ter bodočo peš promenado do Univerzala. V petek, 21.
maja 2021, smo začeli z uvedbo investicijsko-vzdrževalnih del. Načrtujemo obnovo in preoblikovanje obstoječih mestnih površin in njihovo nadgradnjo. Območje prenove obsega dotrajano asfaltirano ploščad, ki je namenjena uporabnikom veleblagovnice in družabnim dejavnostim. Oblikovna osvežitev javne mestne površine bo zajemala preoblikovanje in obnovo materialov ter dograditev urbane opreme. Ureditev mestnega trga se
bo izvajala v poletnih mesecih, predvidoma tri mesece od uvedbe del. V
času gradnje bo dostop obiskovalcev in uporabnikov veleblagovnice,
s sprednje strani ob Ljubljanski cesti,
nekoliko otežen oziroma spremenjen.
Na Slamnikarski cesti trenutno
obnovo vodovoda in kanalizacije izvaja JKP Prodnik. V okviru del bo obnovljenih 434 m vodovoda, 46 m kanalizacije in 16 hišnih priključkov. Sočasno izvajajo obnovo kanalizacije po
Ljubljanski cesti (od Slamnikarske do
Mlinščice) ter točkovno sanacijo kanalizacije na območju od Miklošičeve ulice do Ljubljanske ceste. Predvidoma sredi junija investicijo prevzame občina in nadaljuje z deli na cestišču. Zaradi rekonstrukcije ceste in
izgradnje pločnika bo na lokalni cesti Vir–Radomlje vzpostavljena popolna zapora ceste skozi Škrjančevo. Dela bodo predvidoma končana v
sredini avgusta. Začeli smo tudi z rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika na Opekarniški cesti v Radomljah. Dela bodo potekala predvidoma do konca avgusta. Na Cankarje-

vi ulici v Domžalah so investicijsko-vzdrževalna dela na kanalizaciji v zaključni fazi, polagajo se robniki. Zaradi izgradnje meteornega kanala je
vzpostavljena popolna zapora ceste
Pot pod hribom in Šumberške ceste.
V neposredni bližini urejamo tudi
vstopno točko na Šumberk. Trenutno
so v zaključni fazi investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih
v Dragomlju. S 1. junijem se začnejo
investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih
hišnih priključkih po Kokaljevi, Rudniški in Gasilski poti v Jaršah.
Na OŠ Rodica v večini zaključuje
mo z gradbenimi deli. Stenska keramika je položena trenutno polagamo
talno keramiko. Vzporedno pripravljamo tudi dokumentacijo za vložitev uporabnega dovoljenja na Upravno enoto Domžale. Na telovadnici
OŠ Venclja Perka smo začeli s prenovo strehe. Prav tako izvajamo krovska
dela tudi na poslovilni vežici v Dobu.
Za projekt širitve Zdravstvenega
doma Domžale in gradnjo podzemne garaže je idejni projekt že izdelan. V izdelavi pa je DGD projektna dokumentacija. V teku je tudi razpis za
izvedbo pregleda projektne dokumentacije PZI in izvajanjem storitev nadzora pri širitvi Zdravstvenega doma
Domžale in gradnji podzemne garaže.
Na Prešernovi ulici v Domžalah
je v prostor umeščeno novo otroško
igrišče Prešernova. Z gradbenimi
deli smo že zaključili. Igrišče na površini 1000 m² vključuje otroška igrala
in poligone ter drugo urbano opremo.
Otroci bodo lahko preizkusili vse od
tobogana, gugalnic, plezal do vzmetnih igral, vrtiljakov, klančin, tunelov
in večnamenskih igral za spodbujanje fine in grobe motorike. Tako jim
bo popestreno okolje za razvoj njihove domišljije in igre.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Odpadki na ekoloških otokih
V zadnjem času se odpadki vse pogosteje znajdejo
tam, kjer jih ne bi smelo biti.
Kljub vsakodnevnemu prizadevanju večine prebivalcev, ki skrbno
ravnajo z odpadki, in delavcev Javnega komunalnega podjetja Prodnik, ki skrbijo za reden odvoz odpadkov, smo vse pogosteje priča
odpadkom ob zabojnikih na ekoloških otokih. Le s skupnimi močmi
lahko poskrbimo, da bo naše okolje čisto in urejeno, zato:
• V zabojnike na ekoloških otokih odlagajte le odpadke, ki spadajo vanje.
• Škatle Zložite, preden jih odložite v zabojnik, da zavzamejo čim
manj prostora v zabojnikih.
• Odpadke, ki ne spadajo na ekološke otoke, pripeljite v Center za ravnanje z odpadki dob. Prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaže, papirja, stekla, kosovnih in nevarnih odpadkov, tekstila, odpadne električne in elektronske opreme) je za gospodinjske uporabnike brezplačen. Prav tako lahko uporabniki rjavih zabojnikov v Centru za ravnanje z odpadki brezplačno predate zeleni odrez.
• Če so zabojniki na ekološkem otoku polni, o tem obvestite Javno
komunalno podjetje Prodnik, da bodo zabojniki izpraznjeni v
najkrajšem možnem času.
• Bodite tudi vi ambasadorji varovanja okolja. Če kršitelja opazite pri delu, ga opozorite na neprimerno ravnanje. O nepravilno odloženih odpadkih pa obvestite občinski inšpektorat, ki je pristojen
za ukrepanje v takšnih primerih.
Hvala, ker skupaj z nami skrbite za čisto okolje.
Občina Domžale in Javno komunalno podjetje Prodnik
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Trajnostna mobilnost v občini Domžale

Prostovoljstvu prijazna občina

Trajnostna mobilnost je besedna zveza, ki se pojavlja vse pogosteje.

Čas epidemije je pokazal, da so močno vezivo naše
lokalne skupnosti prostovoljci.

Postaja temeljni element pri urbanem načrtovanju in se segmentira v
naš način življenja. Vpliva in spreminja predvsem naše vsakodnevne
potovalne navade in pogled na promet v mestih. Trajnostna mobilnost
torej spodbuja hojo, kolesarjenje,
uporabo javnega potniškega prometa in drugih alternativnih oblik
mobilnosti. Poudarek je na zmanjšanju uporabe osebnih motornih
vozil, kar pomeni zmanjšanje porabe fosilnih goriv in nastajanje emisij iz prometa. Žal uporaba osebnih
avtomobilov narašča iz leta v leto,
tako da se danes soočamo z različnimi posledicami, kot so preobremenitve cest, pogosti prometni zastoji (predvsem v konicah), pomanjkanjem parkirnih mest, emisijami v
zrak ipd. Z implementacijo nekaterih navad trajnostne mobilnosti lahko prihranite na času in denarju ter
hkrati prispevate k čistejšemu zraku, zmanjšanju toplogrednih plinov
in hrupa v mestnih naseljih.
Povečanje trajnostne mobilnosti
in sprememba navad med prebivalstvom se ne zgodi sama od sebe. Ljudje imamo vsak dan več obveznosti
in se nam vedno nekam mudi. Posledično izbiramo udobnejše opcije, ki so nam najbolj priročne. Zato
v veliki meri na kolesarjenje in hojo
še vedno gledamo kot na obliki rekreacije in ne kot obliki transporta. Pri pripravi Celostne prometne
strategije Ljubljanske urbane regije je bilo ugotovljeno, da ima kolesarjenje med občinskimi središči velik potencial, saj pretežni del prebivalstva živi v ravninskem delu regije, razdalje med naselji pa so razmeroma majhne. Tako se kaže kolo
kot alternativna izbira zlasti v jutranji in popoldanski konici, saj se zaradi zastojev na cestah potovalna
hitrost kolesa in avtomobila precej
približata druga drugi. Na kratkih
razdaljah se vsekakor hitrejše pride
do cilja z uporabo kolesa. Za daljše
razdalje pa je možna tudi uporaba
kombinacije kolesa in vlaka ali pa
električnega kolesa.
Rekreativno kolesarjenje je v občini Domžale izredno priljubljeno, a delež vsakodnevnega kolesarjenja na delo, v šolo ali po opravkih pa je relativno majhen. Pri pripravi Urbanističnega načrta mesta
Domžale – dopolnjen osnutek (Locus, d. o. o., 2015) je bilo ugotovljeno, da je opremljenost s kolesarskimi in peš potmi na območju slaba,
saj je le malo cest opremljenih s kolesarskimi stezami, s pešpotmi pa je
bila opremljena slaba polovica mestnih cest. Stanje se je po dobrih petih letih bistveno izboljšalo in se bo
v prihodnosti še dodatno posodobilo. Poleg opremljenosti urbanih območij je za trajnostno mobilnost pomembna tudi povezava s kolesarskimi potmi po ostalih predelih občine
in povezava s sosednjimi občinami.
Občina Domžale je v okviru projekta Mreža kolesarskih poti s sosednjimi občinami (Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic) vzpostavila 11 označenih kolesarskih
poti z nameščenimi tablami. Poti so
privlačne predvsem kot rekreacijske
ture, saj potekajo mimo kulturnih
in naravnih znamenitosti, vendar
so uporabne tudi za kolesarjenje na
delo, po opravkih ali na obisk v sosednje občine. Več o poteh lahko izveste na spletnem naslovu www.visitdomzale.si.
Na območju mesta Domžal je bila
Zelena os dopolnjena z rekonstrukcijo mosta ob vznožju Šumberka –

Območje umirjenega prometa v centru Domžal

Most srčnih ljudi, ki zdaj omogoča
prijazen dostop za pešce in kolesarje do vzhodnega dela občine. Če ste
dogovorjeni za nadaljnji prevoz pri
avtocestnem priključku (pri MK Vaški Boysi), se po novem lahko odpravite peš in se pri tem v velikem
delu izognete glavnim prometnicam
(prek mostu po ulici Pot pod hribom
in naprej po Krumperški ulici).
Povezava občine Domžal z občinama Mengeš in Trzin je prav tako
urejena, in sicer poteka rekreativna
pot prek polja, ki pa je ustrezna tudi
za mestno kolo. Pot je utrjena z makadamom in poteka mimo glavnih
prometnic z lepimi razgledi na okolico ter je idealna za pot v službo ali
drugih opravkih.
Ključni steber trajnostne mobilnosti predstavlja javni potniški promet. Seveda ima JPP v Sloveniji veliko pomanjkljivosti, ki jih je treba
sistematsko odpraviti. Ker gre za velike spremembe in širše problematike, so te spremembe odvisne od državnih instanc ter niso v celoti odvisne od lokalnih organov. Mesto
Domžale ima tako avtobusno kot
tudi železniško postajo, ki sta bili v
zadnjem času posodobljeni. Največje spremembe so bile na železnici,
kjer je bila posodobljena postaja. Izgrajena je bila nadstrešnica za parkiranje in zaklepanje koles, ki je varovana z videonadzorom. Na voljo
je tudi orodje za manjša popravila.
Velika sprememba pa je tudi na samih železniških tirih, kjer na relaciji
Kamnik–Domžale–Ljubljana vozijo
novi sodobni vlaki, s katerimi je vožnja bistveno prijetnejša in omogočajo lažji prevoz s kolesi.
V centru Domžal se je prenovil
tudi del Kolodvorske ceste v javno
površino, prvenstveno namenjeno
pešcem in kolesarjem. Površina je
urejena na način, da nudi možnost
za ulične dogodke in druženja. S
prenovo dela Kolodvorske se je začelo urejanje mirujočega prometa, ki se bo v centru Domžal v prihodnjih letih še nadaljevalo. Navedene ureditve v mestnih centrih so
praksa sodobnih mest in prinašajo
pozitivne učinke tako za prebivalce
kot tudi obiskovalce.
Na kratko smo vam predstavili
nekaj možnosti uporabe trajnostnih
oblik mobilnosti, ki imajo veliko neposrednih in posrednih koristi. Prihranite si lahko čas in gnev ob zastojih, zmanjšate stroške ter prispevate h kakovostnejšemu zraku in
mirnejši okolici. Z večanjem števila
uporabnikov trajnostnih oblik mobilnosti se bodo zmanjševali tudi
prometni zastoji in boste posledično takrat, ko je potovanje z avtomobilom nujno, lahko do svojega cilja prišli bistveno hitreje. Kolesarske povezave in peš poti se bodo v

prihodnosti še nadgrajevale, prav
kot se bo tudi nadgrajeval javni potniški promet, na nas pa je, da tovrstne oblike potovanja izkoriščamo ter tako storimo nekaj zase in za
svojo okolico.
Besedilo: Matija Matičič, MM Sol
Foto: Karin Božič Zupančič

Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin na Slovesni dan prostovoljstva, 18. maja 2021, je naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno
potrdilo 25 slovenskih občin. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij
pa je naziv Prostovoljstvu prijazno
mesto prvič pridobilo 11 občin.
Tudi Občina Domžale je z ak
tivnim vključevanjem postala del te
pomembne zgodbe in si pridobila
naziv Prostovoljstvu prijazna občina. Naziv smo dobili za: spodbujanje prostovoljstva preko javnih
razpisov in z zagotavljanjem fi 
nančnih sredstev za delo mentorjev prostovoljcev v javnih zavodih
oziroma organizacijah s prostovolj-

Občina Domžale – prostovoljstvu
prijazna občina

skim programom, aktivno sodelovanje pri večjih nacionalnih prostovolj
skih akcijah in odziv na epidemijo.
Hvaležni smo, da smo se
priključili 36 občinam, ki spodbujajo
prostovoljstvo, še posebej pa, da je
v našem kraju ogromno ljudi, ki s
svojim velikim srcem namenjajo svoj
čas in skrb za druge. Naj bo to tudi
dobra vzpodbuda za vse nas v občini
Domžale, da s prostovoljstvom
nadaljujemo še naprej.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Projekt Mladost – pametna mesta in skupnosti
V sklopu Službe za evropske projekte se je marca začelo večmesečno usposabljanje
za projektno vodenje evropskih projektov, na katerem pod mentorstvom Bena Šterna
(podjetje Infinita, d. o. o.) sodelujejo zaposleni Občine Domžale in njenih zavodov.
Usposabljanje je uvod v še tesnejše sodelovanje s posameznimi zavodi Občine Domžale – osnovne šole,
Kulturni dom Franca Bernika, Obrtna zbornica, Knjižnica Domžale in
Center za mlade Domžale. Priprava
projekta, projektno vodenje, spremljanje in poznavanje razpisov ter finančnih mehanizmov, spremljanje,
analiziranje in poročanje o projektih
so le del vsebin, ki jih bodo udeleženci usposabljanja spoznali in usvojili.
Obenem pa je namen usposabljanja
tudi ta, da še bolje spoznamo potrebe
posameznih zavodov, jih identificiramo in skupaj z njimi pripravimo projekte, s katerimi bi lahko pridobili sofinanciranje s strani evropske unije.
Med njimi je največ t. i. mehkih
vsebin, ki se nanašajo na programe
za delo s posameznimi ciljnimi skupinami. Leto, ki je za nami, je namreč

pustilo ogromno posledic in novo odprtih vprašanj ter potreb predvsem
po socialni, zdravstveni in psihološki
pomoči. Zato pripravljamo projekte,
ki bodo odgovorili na trenutne potrebe, obenem pa tudi takšne, s katerimi bomo nadaljevali in nadgrajevali že zastavljene cilje. Sledimo strateškim dokumentom in zastavljeni strategiji razvoja občine Domžale.
Eden takšnih je projekt Mladost (v
okviru Javnega razpisa za pametna
mesta in skupnosti), ki smo ga zasnovali v konzorciju 11 občin, med katerimi so: Medvode, Ljubljana, Koper,
Izola, Piran, Ankaran, Logatec, Dobrova - Polhov Gradec, Brezovica in
Idrija. Namen projekta je vzpostavitev enotne multimodalne mobilnostne platforme, ki bo olajšala različne vrste migracij (dnevne, tedenske,
izletniške) z združitvijo vseh možnih

tipov mobilnosti (osebni prevoz, vlak,
avtobus, hoja, kolo) na uporabniku
personaliziran način. Omogočala bo
namreč prilagoditev različnim ciljnim skupinam (aktivnemu prebivalstvu, dijakom, študentom, starejšim,
osebam z gibalnimi ovirami) za uporabo izbranih različnih tipov mobilnosti ob upoštevanju stanja v prometu (tudi mirujočega prometa). Projekt
je zasnovan na inovativnosti in principu ustvarjanja rešitev ‘od uporabnika
v sistem’. To pomeni, da bomo rešitve
oblikovali in razvijali v sodelovanju s
posameznimi ciljnimi skupinami prek
delavnic, in tako vključili lokalne akterje sprememb v sam projekt, ki bo
odgovoril na dejanske potrebe lokalnega okolja oziroma prebivalstva.
Občina Domžale, Služba za
evropske projekte

Presenečenje v Češminovem parku
Letos že drugič zapored našega praznovanja v Češminovem parku Spoznajmo se,
praznujmo skupaj zaradi ukrepov ni bilo mogoče izpeljati.
Zato smo se odločili, da s pomočjo
snemalne ekipe WakeUp Creation s
kamero stopimo med občane in jih
ob rojstnem dnevu povprašamo o
tem, kako je živeti v Domžalah. Kaj

Priprave na presenečenje

jim je všeč, kaj si za svoj kraj želi- ogledate na povezavi https://www.
jo ter kaj voščijo preostalim občan- youtube.com/watch?v=WZ05IiFSZ
kam in občanom. Nastal je video, ki Zo&list=PLft4xNYhN590k_0McCsmo ga pretekli mesec predstavili v -jCiaXkuDcz5V6E&index=1&t=6s.
Češminovem parku in si ga lahko
Na drogovih kavarne v parku smo
obesili fotografije, ki so nastale ob
preteklih občinskih praznikih in so
si jih obiskovalci lahko vzeli domov
za spomin.
Še enkrat vse dobro ob občinskem
prazniku, drage občanke in občani!
In naj odmevajo županove besede:
»Želim vam, da vse dni v letošnjem
letu do naslednjega praznika preživite
tako, kot ste v Domžalah navajeni.
Praznično, srečno, srčno, prijazno
mesto, v katerem živite. Čestitke še
enkrat ob občinskem prazniku in
uživajte v naših Domžalah.«
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Alenka Klinar
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NIČ NI NAROBE Z NAMI,
LE POZNAMO SE NE!
DR. VERONIKA PODGORŠEK, PSIHOTERAPEVTKA

Priznana psihoterapevtka, kolumnistka, avtorica strokovnih knjig in številnih člankov dr. Veronika Podgoršek po skoraj
dvajsetih letih intenzivnega dela prav v teh dneh zaključuje svojo bogato terapevtsko kariero.
te mere, da ljudje spoznavajo, da
ni prav nič narobe, če greš k terapevtu. Še vedno pa ugotavljam, da
ljudje ne ločujejo med psihologom,
psihoterapevtom in psihiatrom. To
je zagotovo tudi zato, ker zelo slabo poznamo področje človeške psihe. O tem bi se morali učiti v srednji šoli. Ker potem nam bi bilo pozneje marsikaj prihranjeno.
Poglejte, ko nas nekaj boli, gremo k zdravniku, ko si želimo nove
pričeske, gremo k frizerju, naši
psihi, ki predstavlja naš osnovni
ustroj, pa ne dajemo nobenega pomena. Ni čudno, da potem razmišljamo, kaj je narobe z nami, ko se
ne počutimo dobro. Veste, v resnici ni prav nič narobe z nami, le poznamo se ne, to je to!

Vesna Sivec Poljanšek
Foto: osebni arhiv dr. Veronike
Podgoršek

N

aša sogovornica Že nekaj
let živi z družino v Dom
žalah, zato je prav za naš
lokalni časopis dala ene
ga svojih čisto zadnjih intervjujev.

Ko sva se pred leti pogovarjali ob
neki priložnosti, ste mi omenili,
da ste kupili starejšo hišo v
Domžalah in da boste na njenem
mestu kmalu začeli graditi novo.
Zdaj že kar nekaj časa uživate
v svojem novem, lepem domu in
ste del našega lokalnega okolja.
Kako je torej biti Domžalčanka?
Zelo dobro sem se vključila v novo
okolje. Všeč mi je infrastruktura,
všeč mi je bližina avtoceste. Po naravi sem namreč takšna, da sem človek akcije. Zato so mi Domžale res
všeč, saj imam od tu blizu do kamorkoli, ker je res vse na dosegu roke.
Kako pa vam je všeč bližina
narave, številne sprehajalne
steze in podobno?
Zelo. Rada se rekreiram, tudi z mlajšima predšolskima otrokoma sem
veliko na okoliških igralih, zelo
nam je všeč kolesarski poligon na
Viru. Z možem se zelo rada odpraviva na sprehod ob Kamniški Bistrici
ali po drugih sprehajalnih poteh.
Na sploh se mi zdi pomembno,
da imam v neposredni bližini toliko
možnosti za rekreiranje. Šport mi
namreč že od nekdaj veliko pomeni,
saj sem v mladosti trenirala precej
stvari. Rada igram tenis, plavam
in smučam, igram odbojko, kolesarim, redno tudi obiskujem ure pilatesa na napravah v domžalskem
Viktoriusu. Pomembno je namreč,
da se začneš s športom ukvarjati že
zelo zgodaj, ker ti dá fokus, nauči te
zdrave tekmovalnosti in ti ustvari
zdrave zametke za življenje.
Vaš vsakdanjik je zelo pester, saj
počnete številne stvari, za povrh
ste tudi mama štirih otrok. Kje
ob vsem tem najdete tudi čas
za pisanje strokovnih knjig, ki
zahtevajo mir in koncentracijo?
Svoj čas si znam zelo dobro organizirati. Ob svojem terapevtskem in
drugem delu sem, denimo, izkoristila trenutke, ko so bili otroci v vrtcu in šoli, včasih sem pisala tudi ob
večerih, ko so že spali. Tako ali tako
pa vsaka knjiga zahteva svoj čas, da
dozori, in ne nastane čez noč.
Kljub dobri organiziranosti je
bilo pri vašem delu verjetno
vendarle težko postaviti ločnico
med službenim in zasebnim
življenjem.
Res je. Terapevtsko delo, ki sem
ga opravljala skoraj dvajset let, se
je nenehno mešalo z mojim življenjem; zgodbe, ki sem jih slišala na
terapijah, sem vedno nosila s seboj.
Bile so del mene, včasih sem jih tudi
sanjala. Tovrstnega dela pač pre-

V življenju je tako, da
se lotimo sprememb,
ko je frustracija dovolj
velika! Ko se nam
nekaj zgodi, tako kot
se nam je na primer
zgodil koronavirus,
odpadejo vsa mašila,
ki smo jih ustvarjali
leta in leta. In potem se
moraš preprosto začeti
ukvarjati sam s seboj, ker
ti situacija ne omogoča
več umikov oziroma
bežanja od težav.

Bi lahko rekli, da vaša
najnovejša knjiga z naslovom
Moja knjiga – moje življenje, ki
je izšla na začetku tega leta, na
neki način predstavlja slovo
od vašega terapevtskega dela,
obenem pa je nekaj, kar bo
ljudem za vedno ostalo za vami?
Definitivno. Moj umik iz vod, v katerih sem delovala vsa ta leta, še
zdaleč ni impulziven. To ni bila odločitev čez noč! Terapevtsko delo
je bilo vsekakor moje poslanstvo,
toda na lepem sem prišla do točke,
ko sem začutila, da sem dala ljudem vse, kar sem jim imela dati. In
tako sem se potem tudi odločila, da
se lotim ustvarjanja knjige, o kateri govoriva. Naj pa na tem mestu še
omenim, da bosta letos izšli še dve
moji knjigi; ena je namenjena ženskam, druga pa mladostnikom.

prosto ne moreš ločiti od svoje zasebnosti. Ampak to mi ni bilo nikdar Vaše aktualno delo Moja knjiga
– moje življenje ni običajna
v breme, to sem preprosto jaz.
strokovna knjiga, kakršnih so
Je kakšna takšna zgodba, ki
bili bralci sicer vajeni od vas,
se je z veseljem spomnite tudi
kajne?
dandanes?
Ne, nikakor. Po izidu sem prejemaOh, veliko jih je. Ljudje so mi pogola sporočila bralcev, ki so mi razlasto pisali še mnogo let po tem, ko
gali, da gredo z veseljem brat novo
smo že zaključili terapije. Včasih so
knjigo. Toda vsakomur od njih sem
mi napisali, koliko jim je pomenila
odgovarjala, da bodo v resnici bolj
moja podpora, spet drugič so mi pri- malo brali, zato pa bodo več piznali, da so bili v nekaterih situacisali (smeh). To knjigo se namreč
jah name sprva tudi zelo jezni (napiše in ne bere! V njej je na stotine
smeh), saj so dobili na terapiji povvprašanj, namenjenih posameznisem drugačen pogled na nekatere
ku in odkrivanju vseh plasti njegostvari, a na to takrat še niso bili prive osebnosti. Bralci so mi namreč v
pravljeni. Ko pa so stvari predelapreteklosti dostikrat razlagali, kako
li in jih spremenili, so mi bili za vse
so se ob branju prejšnjih knjig nazelo hvaležni. Podobno je tudi pri
šli v številnih opisanih primerih, a
knjigah; leta in leta dobivam odziniso vedeli, kako naj stvari preneve bralcev, ki mi pišejo, kako so jim
sejo vase, v svoje življenje. Niso veknjige pomagale, da so pridobili ka- deli, kako naj sami rastejo, ali kako
kšno razumevanje, zakaj se jim nenaj se kaj vprašajo. In tako sem
kaj dogaja ali zakaj nekaj počnejo,
zdaj napisala knjigo, ob pomoči kain ko so posledično kaj spremenili,
tere se bo začel lahko prav vsak
so se stvari premaknile na bolje.
ukvarjati s seboj.

To je v resnici najtežje, mar ne?
Zelo lahko je namreč kazati s
prstom na druge in govoriti, ‘ti
si kriv, zaradi tebe sem tako
nesrečna’.
Točno tako. A to ni prava pot! V resnici bi se morali vprašati, zakaj
dopuščam, da se mi dogaja to, kar
se mi. Morda se sploh ne poznam
in ne vem, zakaj vse to sploh iščem.
V knjigi se skriva ključ za vse odnose, kakršne vzpostavljamo v življenju. Marsikdo bo s to knjigo že brez
terapevtske pomoči začel spoznavati samega sebe. Tisti, ki bo pa želel napraviti še kaj več, pa bo odšel
seveda tudi na terapijo.
V vaši aktualni knjigi je, kot
rečeno, nanizanih na stotine
vprašanj, namenjenih
vsakemu bralcu. Toda težko si
predstavljam, da ste preprosto le
sedli za računalnik in jih začeli
stresati iz rokava po hipnem
navdihu.
To je proces dvajsetih let. Za menoj
je na tisoče terapevtskih ur, od individualnih do partnerskih in družinskih, in vse to je najboljše izhodišče za pisanje knjig. Pogosto sem
si po terapijah zapisovala vprašanja, ki so se mi porajala ob procesu,
in tega materiala se je v vsem tem
času nabralo res veliko.
Imate občutek, da se stvari na
področju skrbi za naše psihično
zdravje zadnja leta vendarle
izboljšujejo?
Vsekakor. Slovenija se na tem področju v zadnjih desetih letih zelo
razvija. Ko je leta 2008 prišla med
bralce moja prva knjiga, v kateri
sem pisala o nezvestobi, in sem potem o tej temi tudi veliko razlagala v javnosti, je vse skupaj veljalo
še za precejšen tabu. Zdaj se je na
srečo vse skupaj spremenilo že do

Najtežje je pravzaprav brskanje
po sebi …
To je preklemansko težko delo, in
to mi sporočajo tudi bralci, ki so se
začeli ukvarjati s seboj ob pomoči moje zadnje knjige. Pred kratkim
mi je neka bralka celo sporočila, da
je nad knjigo navdušena, da pa jo
bo morala po pisanju zažgati, ker je
v njej toliko brutalnih resnic o njej
sami (nasmeh). Ampak to je dobro!
To pomeni, da je bila zelo iskrena
do sebe in se ni pretvarjala. Najhujše je namreč, ko se znajdeš pred nanizanimi vprašanji, ki se nanašajo
nate in tvoje življenje, pa sploh ne
znaš odgovoriti nanje. Takrat bi se
moral vsak od nas zelo zamisliti.
Mislite, da je zadnje leto,
zaznamovano s koronavirusom,
kaj pripomoglo k temu, da
se začenjamo vendarle bolje
spoznavati oziroma se soočati z
vsemi svojimi strahovi?
Zelo odvisno od posameznika. Nekaterim je ta čas, pa naj se sliši še
tako čudno, življenje spremenil
celo na bolje. V življenju je tako, da
se lotimo sprememb, ko je frustracija dovolj velika! Ko se nam nekaj
zgodi, tako kot se nam je na primer
zgodil koronavirus, odpadejo vsa
mašila, ki smo jih ustvarjali leta in
leta. In potem se moraš preprosto
začeti ukvarjati sam s seboj, ker ti
situacija ne omogoča več umikov
oziroma bežanja od težav.
Bi lahko rekli, da smo ljudje
zase, sploh kadar nam gre za
nohte, pripravljeni storiti več kot
nekdaj? Tudi zato, ker te stvari,
kot ste omenili že prej, niso več
(tako) stigmatizirane?
Svet se je začel drastično spreminjati in zdaj marsikdo živi, dela in
razmišlja povsem drugače kot pred
desetletji. Ljudje so preprosto začeli
delati več za to, da se bolje počutijo, in to na vseh nivojih, od prehrane in gibanja do dela, odnosov. Vse
to pa je med seboj močno povezano. Obenem ne živimo več v časih,
ko so ljudje živeli pod močnim vplivom raznih verskih in podobnih zapovedi. Zdaj ni več tega, kaj moraš
in kaj je sramota, ljudje si tega danes preprosto ne dovolijo več.
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Toda dediščina naših prednikov
vendarle lahko odzvanja v nas
v obliki prepričanj, celo stavkov,
ki smo jih poslušali v času
odraščanja, mar ne?
Vsekakor. A te stvari so vseeno
močneje zakoreninjene pri starejših
generacijah. Sama se sicer bojim,
da bomo šli zdaj v drugo skrajnost.
Mislim namreč na to, da če se včasih nekaj sploh ni smelo, se danes
sme skoraj vse. Ne ena in ne druga
skrajnost nista dobri! Preteči mora
kar nekaj let, da se te stvari uravnotežijo in da se ljudje prilagodijo.
Najti moramo spoštovanje, človečnost. Ljudje smo namreč odnosna
bitja in potrebujemo drug drugega.
To je nekaj najosnovnejšega in najnujnejšega, a po drugi strani tudi
nekaj izredno bolečega.
Prav to, da smo odnosna bitja,
kot omenjate, se je še posebej
izkazalo tudi v zadnjem letu.
Ljudje potrebujemo drug
drugega in brez empatije ne
bomo prišli nikamor. Kljub ne
lahkim časom vseeno slišimo
tudi veliko dobrih zgodb o
pomoči drug drugemu in to
vendarle vzbuja upanje.
Res je! Sama sem po naravi optimist. Je pa treba vedeti, da zelo pomembno vlogo pri vsem skupaj igra
človekov karakter. Na eni strani
imamo namreč ljudi, ki jim morda
v resnici ni nič hudega in jim nič ne
manjka, pa so v osnovi zagrenjeni,
nesramni, zlonamerni, nenehno se
spravljajo na druge. Po drugi strani
pa imamo takšne, ki drugim res privoščijo uspeh, četudi jim ni postlano z rožicami. Po navadi so takšni
ljudje sami s seboj povsem ok.

moti pri drugem, in kaj je v meni tisto, kar mi prebudi vsa ta občutja.
Ker tudi ko gresta dva narazen, ni
nujno, da je s komerkoli v resnici
kaj narobe. Preprosto sta si različna in ne moreta biti več skupaj! Ni
nujno, da ima kdorkoli od njiju kakršnokoli motnjo ali kaj podobnega. Kajti, naj se sliši še tako nenavadno, samo ljubezen za dober odnos ni zadosti! Treba se je ujemati v še toliko drugih stvareh; v načinu življenja, prioritetah, vrednotah,
pogledu na prihodnost ter še v marsičem. Če se bo nekdo v paru spreminjal samo zaradi drugega, ne pa
najprej zaradi sebe, bosta na koncu
oba zelo nesrečna. A žal je tako, da
ljudje radi iščejo krivca, težko pa
sprejmejo odgovornost.
Dotakniva se še malo mladih.
Se vam zdi, da bo zdajšnji čas,
zaznamovan s koronavirusom,
pustil kakršnekoli posledice na
otrocih in mladini?
Ne glede na to, kako težki so ti
časi za nekatere ljudi, je treba vedeti, da se trenutni čas kljub vsemu še vedno ne more primerjati s časi, ko so ljudje umirali zaradi vojn, črnih koz, ošpic in podobnega. Takrat je bilo število umrlih
res ogromno, ljudje niso imeli hrane, vode, ničesar … Tisto so bili res
hudi časi, neprimerljivi z današnjo
situacijo. Konec koncev so šli naši
otroci med karanteno vendarle lahko na zrak, na sprehod, večina mladine ima dandanes tudi telefone ali
računalnike in so vsaj tako komunicirali med seboj. Seveda so mnogi mladi pogrešali druženje in gibanje brez omejitev, toda kdo od nas
jih pa ni?! A samo zaradi tega še ne
bodo imeli posledic. Je pa treba ob
tem seveda vedeti, da je v teh časih
najhuje tistim, ki so že prej živeli v
težkih razmerah.

In takšni verjetno potem ne
pridejo na terapijo?
Včasih vendarle pridejo. Morda
zato, ker jih boli svet ali pa ne znajo ravnati z drugimi, sprašujejo
se, kaj je narobe z njimi, da jih vse
tako prizadene. In prav zato sem
prepričana, da bi ljudje lažje živeli, če bi razumeli psihologijo človeka. Potem bi si lažje razložili, zakaj
sem takšen, kot sem, lažje bi razumeli tudi drugega človeka.

In korona je vse to le še
potencirala …
Tako je. Toda, kot sem že omenila,
problem ni v koroni, ampak v tem,
da so bile te družine že prej nefunkcionalne ali destruktivne, takšna
in drugačna travmatiziranja se pri
njih dogajajo že leta in leta.

Bi imeli potem psihoterapevti in
psihiatri manj dela?
Morda. Predvsem bi imeli manj antidepresivov in raznih psihosomatskih bolezni. V Sloveniji smo namreč v samem svetovnem vrhu glede uporabe antidepresivov in podobnih zdravil, kar pove marsikaj
o nas. In to ni zaradi korone, tako
je že vrsto let zaradi našega načina
razmišljanja in delovanja. Delo na
sebi namreč ni lahko, zato se ljudje
temu zelo izogibajo in raje posežejo
po zdravilih. Toda sama sem vedno
zagovarjala, da je dobro, da se vsak
od nas spozna do obisti in obdrži,
kar je dobrega, spremeni, kar je potrebno, vse drugo pa naj zavrže.
Veste, ljudje pogosto rečejo, ‘ah,
vse mi je jasno, kaj se dogaja’, toda
potem kljub vsemu ne storijo ničesar. Zato je treba zavihati rokave
in se lotiti dela. To seveda ni lahko
in zato pride pomoč strokovnjakov
tako zelo prav. Pa ne govorim le o
področju psihoterapije, ampak tudi
o vseh drugih.

Ste imeli v vseh letih svojega
terapevtskega dela veliko tudi
primerov iz tovrstnih družin?
Veliko jih je bilo, ja. Predvsem je
bilo veliko primerov, ko se je na primer ženska po letih travmatiziranja končno odločila, da zapusti nefunkcionalen partnerski odnos. Veliko je bilo tudi takšnih, ki so prišli na terapijo, da bi preverili, kaj
je v njih, da so leta in leta dopuščali razna družinska travmatiziranja.
Prihajali so tudi moški, ki so imeli težave z nekontroliranimi izbruhi jeze, zaradi česar so pozneje izgubili družino, in so potem prišli
na terapijo, da bi kaj spremenili pri
sebi. Imela sem tudi terapije z ženskami, ki so po naravi nasilne. Treba je namreč vedeti, da niso nasilni
le moški. In konec koncev nasilje ni
le fizično. Včasih verbalno nasilje
boli čez vse. Tu gre v bistvu za svobodo govora; ta bi se namreč morala končati tam, kjer nekdo z žalitvami, grobimi besedami in podobnim
močno poseže v življenje drugega.

Kaj so torej, če potegnete črto
pod vsa opažanja ljudi, ki
so vas obiskovali v vseh teh
letih, človekovi najpogostejši
problemi?
Za težave, ki se nam dogajajo, zelo
pogosto krivimo druge, obenem pa
smo prepričani, da je z nami vse v
najlepšem redu. Namesto tega se
raje vprašajmo, zakaj me neka stvar

Ljudje, ki vas dobro poznajo, si
vas težko predstavljajo slabe
volje. Vseeno me zanima, kaj
storite, kadar niste ravno v
najboljši koži?
Takrat preprosto povem svojim, da
imam slab dan, a da to nima zveze
z nikomer od njih. Tako poskrbim,
da ne začnejo ugibati, ali so oni
vzrok za mojo slabo voljo. Včasih

jim tudi povem, zakaj nisem ravno
najbolje razpoložena. V vseh teh letih pa sem se naučila, da v takšnih
trenutkih ničesar ne počnem na
silo. Preprosto grem raje ven, v naravo, posvetim se športu, in ko se
vrnem, se stvari same od sebe postavijo nazaj na svoje mesto.
Povzdignjenih tonov torej v vaši
družini ni?
Ah, seveda se kdaj tudi razjezim, to
je povsem človeško (nasmeh)! Vsa
čutenja, ki jih ima človek, mora
dati ven. Tudi jezo. Pomembno je
le, kako in na kakšen način daš to
ven. Eno je to, da ljudi ponižuješ,
drugo pa je, da si jezen, a na primeren način drugemu poveš, kaj čutiš,
mu morda postaviš meje in podobno. Najpomembnejše je, da ovrednotiš, kaj se ti dogaja, in da znaš
potem tudi kaj narediti iz tega.
Je to tudi del vašega karakterja?
Menda ste po naravi takšni, da
se znate, tudi ko ste na tleh,
pozneje hitro pobrati, zavihati
rokave in napraviti nov korak …
Padci so sestavni del vsakega človeka, ki hodi in dela. Ni pomemben
padec, ampak kaj narediš iz njega in kako ga boš ovrednotil. Zato
pogosto rečem, da je napaka le to,
če se iz nje ničesar ne naučiš in če
jo kar naprej ponavljaš. V nasprotnem primeru pa je vse skupaj le
rast in razvoj.
Torej lahko ob koncu terapevtske
kariere mirno rečete, da ni bilo
napak in obžalovanj?
Res je! Nespametno bi bilo namreč
z današnje perspektive govoriti, ‘joj,
tisto bi pa lahko naredila drugače’.
Pomembnejše je, da si v dani situaciji, v kateri se nahajaš, pomirjen,
in da storiš, kar se ti takrat zdi, da
je prav in kot najbolje znaš. Seveda
so v življenju tudi trenutki, ko reagiraš impulzivno, ampak takrat je
pomembno le to, da v tistem hipu
stojiš za svojo odločitvijo. V nasprotnem primeru ne moreš naprej.
In kako boste šli vi naprej?
Prav v tem času zaključujem terapevtsko kariero. Ogromno vsega
sem doživela …
Ampak ob vsem tem se čutim
izpolnjeno, čutim, da sem ljudem
dala, kar sem želela dati. Po drugi strani pa sem ob vsem delu in
družini s štirimi otroki prepoznala, da je prišel čas za to, da se psihično umaknem iz vseh teh zgodb,
saj nočem, da bi me vse skupaj
pripeljalo do izgorelosti. Zdaj je
pred menoj čas za druge stvari, ki
jih imam tudi rada (nasmeh). Zagotovo pa ne bom sedela križem
rok, ker preprosto nisem tak tip
človeka.
Pa mislite, da vas, če vas bodo
ljudje še vedno poprosili za
kakšen nasvet, ne bo premamilo,
da bi se vendarle vrnili k svojemu
terapevtskemu delu?
Odnosi so naša bit, vsak dan so
med nami, in seveda se bom o tem
še vedno rada pogovarjala. Toda
ne več po profesionalni plati. Iz tovrstnega dela se zagotovo umikam.
Kljub temu bo ljudem ostalo marsikaj, s čimer sem se ukvarjala vsa ta
leta. Tu je mojih pet knjig, dve bosta, kot sem omenila že na začetku
pogovora, izšli še letos, tu so tudi
najnovejši spletni tečaji … Kdor bo
želel delati na sebi, bo imel kar nekaj mojih orodij za to.
Res srčno upam, da bodo ljudje živeli vredno, da bodo nasmejani in
da bodo našli svojo pot. Takšno, ki
vsakogar pelje v življenje, pod katerega se z veseljem podpišeš. ❒
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NARAVA, LEPOTA IN ZVOK
V OGLEDALU DUŠE
Pogrinjek z nebesno modrino, rumeno toplino, nežno belino z energijo zelene in rdeče
prof. Tomaž Habe
Foto: Mateja Račevski

M

orda nekoliko neobičajno, da glasbenik piše o
arboretumu, vendar v
teh časih nerazumljivega covida so mi bili poleg moje delovne sobe (ustvarjalnosti), lastnega
vrta, v veliko duševno oporo obiski
Volčjega Potoka. Tako sem imel možnost spoznavati skrivnosti in lepoto
narave v vseh letnih časih. Ob zimskem sprehodu skozi angleški park
v občudovanju najrazličnejših oblik
dreves, katerih krošnje in oblike debel ter vej prebudijo popolnoma druga zaznavanja in občutenja kot zdaj
v spomladanskem času, ko se z listi
odevajo v odtenke sveže zelene barve. Sprehodi v čistem zraku parkovega zavetja vzpodbudijo razmišljanja.

Prezrta kultura
Kar ne morem razumeti, zakaj je
bila kultura v času epidemije popolnoma prezrta in potisnjena na stran.
Če se je kaj dogajalo, se je to dogodilo na spletu, pa še to predvsem tiste oblike, ki so bile enotnega mehanično-plesnega pulza. Večina izpovedne glasbe pa je bila potisnjena iz
naše zavesti. Če naj nas zgodovina
kaj nauči, se moramo ozreti v preteklost samih začetkov glasbe, ko sta
‘krik in petje’ bila nekakšna sprostitev odvečne energije in močnega čustvovanja. V kasnejšem procesu skupnega delovanja ljudi ob delu, ob gibih telesa in okončin, do magičnih
ritualov, ki kličejo srečo in odvračajo nesrečo. O čarobni moči glasbe, ki presega zakone narave, govorijo miti vseh narodov. Toda kitajski
mit je globlji: ne zvok, ampak srce

Vedno nove lokacije za čudovite nasade
tulipanov

Nove stopnice, prijazne otrokom in
starejšim.

Melita je ustvarjalna in domiselna.

Skrbno urejeni rozarij čaka prve cvetove in Mozartovo glasbo v sodelovanju s Kulturnim domom Franca Bernika.

O Arboretumu Volčji Potok z direktorjem, dipl. ing. agronomije Alešem Ocepkom
in njegovim pomočnikom, dipl. ing. gozdarstva Matjažem Mastnakom
Kaj menite, bi bilo vredno
postaviti o Leu Souvanu redno
spominsko razstavo? Prav tako
bi lahko bil v njej del zapuščine
njegovega sina Ferryja, avtorja
besedil številnih večnozelenih
skladb – od Avsenikovih ‘Murk’
do Stiasnyjevih in Cerarjevih
popevk. Tu bi dobili prostor tudi
vsi strokovnjaki in sooblikovalci
parka od C. Jegliča, M. Ogorevca
do danes. Tu bi bila prisotna vsa
zgodovina parka od nastanka do
danes.
Aleš Ocepek: Ta spomin je deloma realiziran v spominski razstavi v pritličju Bolkove galerije. Žal
je galerija že leto dni zaprta. Razstava o Ferryju Souvanu pa je bila
lansko leto na gradu Zaprice v Kamniku. Večja želja pa bi bila ponovna postavitev dvorca. V njem
pa bi predstavili čas in velika imena tistega časa, kot so baron in izumitelj A. Codelli, kartograf in
domoljub P. Kozler ter drugi pomembneži, s katerimi so bili Souvani povezani.
Moje vprašanje obema:
Obdobje pandemije je močno
zaznamovalo in okrnilo delo
Arboretuma Volčji Potok, pa
vendar so se nekateri načrti
oziroma prireditve vseeno
zgodile. Predstavite jih nam,
prosim.
Aleš Ocepek: Stalnice so ostale, spremenili pa smo način razmišljanja. Realizirali smo manjše
dogodke, uspešne filmske večere,
manjše razstave, uspešno pa smo
opravljali tudi redno vzdrževanje in postorili vse tisto, česar se v
času gneče v parku ne da.
Navdušen sem nad skrbjo za
celoten kompleks. Vsak še tako
neznaten grm ali mogočno
drevo je že v času mraza dobilo

skrbno zaokroženo hranilno
zastirko. Vse poti so dnevno
očiščene, opore preverjeno
utrjene in pohodne stopnice
na novo postavljene. Kako
vam uspeva skrbeti za vse to?
Verjetno so pri vas poleg istih,
ki skrbijo za cvetje, trave in
drevesa tudi tehnične službe.
Aleš Ocepek: Naša skupnost skuša biti samooskrbna. Med nami
so tudi zidarji in mizarji, ki imajo
občutek za naravo in cvetje. Brez
njih bi težko opravili vsa dela,
stroški pa bi presegali naše možnosti. Imamo tudi svojega mehanika za redno vzdrževanje strojnega in voznega parka. Čeprav se
nekaterim zdi, da je organizacija
dela nekoliko starinska, pa si ne
predstavljava, da bi nekdo brez
odnosa prehitro in nestrokovno
ukrepal.
Kako potekajo dejavnosti in
načrtovanje dela v parku?
Matjaž Mastnak: Operativni sestanek imamo enkrat tedensko.
Sicer pa se držimo letnega delavnega načrta. Nad njegovim uresničevanjem bdi Ministrstvo za
kulturo in le izjemoma spreminjamo sprejeti načrt.
Pogosto vaša prizadevanja
ogrozijo ne samo
nepričakovano obdobje covida
in ostale nevšečnosti.
Aleš Ocepek in Matjaž Mastnak:
V veliki meri smo odvisni od vremena, tako od ujm, suše, vetrolomov, žledolomov in seveda od
prisotnosti obiskovalcev. Ne mine
leto, da se ne bi zgodilo kaj nepredvidenega, vendar iščemo najboljše rešitve.
Sam sem bil med tistimi, ki so
orali ledino Koncertov v naravi.
Že leta 1977 s koncertom

Mladinskega zbora Osnovne
šole Radomlje, pozneje
pa s komornim orkestrom
Simfoničnega orkestra
Domžale - Kamnik (22. julij
in 25. september 1988) z
baročno glasbo in vrhunskima
solistoma, trobentačema
Stankom Arnoldom in Tonetom
Grčarjem. Pod novo nastalim
platojem pod kavarnico pa je
zazvenela tudi evergrinska
glasba s tercetom Katrinas in
zabavnim orkestrom. Dobro
mi je ostal v spominu dopoldan
pred koncertom, ko mi je kar
naprej zvonil telefon in verjetno
tudi vam gospod direktor z
vprašanjem, bo koncert ali ga
zaradi vremena ne bo. V tej
stiski zaradi vremena smo bili
poleg poslušalcev tudi izvajalci.
Ali imate v načrtu kakšno
trajnejšo rešitev za izvedbo
tovrstnih dogodkov?
Aleš Ocepek: Veliko razmišljamo o tem, vendar so vprašljiva finančna sredstva, zaradi varovanja kulturnega spomenika pa je
problem tudi izbira prostora. Že g.
Souvan je imel vizijo glasbenega
paviljona. Če nam bi uspelo zgraditi dvorec, bi bil v njem tudi koncertni prostor.
Enkraten odziv obiskovalcev
je bil ob čudežni, estetski
in pravljični okrasitvi okoli
novega leta.
Aleš Ocepek: V našem programu
je tudi letošnja okrasitev parka s
svetlobnimi elementi. V lanskem
letu smo poleg vseh električnih
napeljav porabili še 15 km kablov
z lučkami. Vse smo opravili sami
ob tehnični podpori dveh zunanjih sodelavcev – električarjev.
Ker vem, da živita in dihata s
svojim delom, je edino ljubezen

do lepote in urejenosti tista, ki
premaguje težave. Kakšen je
vajin odnos do arboretuma?
Matjaž Mastnak: Arboretum je
izjemna stvaritev, katere resnične vrednosti se mnogo naših obiskovalcev niti ne zaveda .G. Souvan je širokopotezno ustvaril park
z vsemi značilnostmi angleškega
krajinskega parka. Tega od uspešnega trgovca z blagom skoraj ne
bi pričakovali, vendar je bil tudi
vsestranska umetniška duša. Zato
je to stvaritev ohranjati, skrbno
vzdrževati in nadgrajevati.
Aleš Ocepek: Arboretum spremlja
velik del mojega življenja. Z njim
sem se kot drugo službovanje skozi svoje delo in odnos do narave poistovetil. Mislim, da odraža
park del mojega značaja in interesov, saj me poleg osnovnega hortikulturnega delovanja zanimajo tudi arhitektura, slikarstvo in
glasba ter nenazadnje tudi močna
poslovna žilica. Z arboretumom
sta bila povezana tudi moja stara
starša, ata Jože in mama Pepca, ki
sta živela v bližini parka. Sicer pa
Arboretum Volčji Potok zame ni
samo kulturni spomenik, ampak
je umetnina v vseh pogledih človekovega ustvarjanja.
Lepoto urejenosti nasadov
pogojuje tudi strokovnost. Kdo
je ustvarjalec teh kompozicij ?
Aleš Ocepek: Za to skrbijo strokovni kadri. Pogosto nastanejo po trenutnem navdihu. Seveda pa smo
ob tem omejeni z danimi možnostmi. Vsako leto na novo naročamo
tulipane, amarilise oziroma vse čebulnice, ki jih nabavimo na nizozemski borzi. Samo tulipanov je
več kot dva milijona. Nešteto je tudi
narcis. Marsikaj tudi sami vzgojimo.
Zasaditev skrbno načrtujemo in kolobarimo po parku zaradi zdravja
zemlje oziroma nasada.
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Arboretum Volčji Potok v očeh obiskovalcev
Silva Matos, psihologinja,
pisateljica

Marjeta Stanovnik,
onkologinja

Arboretum je poseben kraj. Posr- Arboretum ali Volčji Potok, težka me vase, ne glede na to, v ka- ka odločitev. Prvo ime predstavlja
terem času dneva pridem. Tako urejenost, lepoto, sodobnost, drusamozavesten je v svoji kraso- go pa je prvinsko divje1, malce srti. Prvi hip se ti zazdi, da je sam hljivo in skrivnostno. Enkraten v
sebi dovolj, a ko se ozreš v to po- vsej svoji drugačnosti in enako lep
polno kreacijo narave, ki ji daje- v vseh letnih časih.
jo intonacijo raznovrstni mojstri,
Spomladi in poleti prekipevajoč
ki z neverjetno vztrajnostjo vna- od barv in življenja, jeseni odet v
šajo na tisoče idej in svojih darov rdeče zlato, in pozimi, da, tudi poziv skoraj vsak kotiček parka, začu- mi ima svoj čar. Ste šli kdaj v zgodnji
tiš, da je vsa ta lepota tudi zate. pomladi proti gradu, med tista moDa je namenjena prav tebi. Prav- gočna drevesa, ko se še niso olistala?
zaprav nikoli nisem imela občut- Če ste pogledali navzgor proti sinjika, da sem zaznala in dojela, ob- ni neba, ste lahko videli vse te veje
čutila in doživela vse možnosti, in vejice, ki se kot neskončna mreki jih obiskovalcu ponuja arbore- ža prepletajo in si pripovedujejo stotum. Vsakič, ko ga obiščem, ga na letne zgodbe. Takrat se te dotakne
novo doživim. Seveda je odvisno delček večnosti in veličastna zgodotudi od mojega razpoloženja, od vina tega parka. Vse to je Arboretum
moje odprtosti, zbranosti, osre- in Volčji Potok in še veliko več ...
dotočanja na podrobnosti in obenem celote.
V različnih odtenkih vseh mo- Danijel in Erika Potočan
gočih barv cvetja, pa tudi zelenih Obisk arboretuma je balzam z mnotrav, grmov, dreves, se igrajo le- gimi vplivi na dušo in telo v vseh lesketajoče, sončne, pa nežne, tudi tnih časih, celo vsak dan, če jih znasenčne, in spet valujoče nebesne mo in zmoremo vsrkati. To v prvi vrbarve. Samozavestno se opazuje- sti nudi narava, a tudi delavci arborejo v vodah, ki so nekako zaspano, tuma, kreatorji zanimivih prireditev
tiho umeščene med bahavost par- (dan čarovnic, novoletni december).
Obiskovalcem različnih starosti,
ka. Ljudje, ki jih srečuješ, se s prijaznimi obrazi, ali zamaknjeni v oko- tudi težje gibljivim ali celo na vozičlje in vase, brez naglice, nekate- kih, so na voljo številne poti, v zari skoraj sanjsko počasi premikajo dnjem času primerno označene in
naprej. Glasnost pogovorov je bolj urejene.
Z ženo obiskujeva arboretum že
moteča kot zaželena. A tudi veselo
vzklikanje ob lepem nasadu je pri- četrt stoletja, zadnjih dvajset let poprečno 300-krat letno. Prvih dvajset
jetno, spodbudno.
Po lepih poteh arboretuma se let sva po parku ubirala najdaljše
počutiš sprejetega, vgrajenega v poti, zadnja leta pa le po sprednjem
delu. Ob tem sva spoznala prizadestvarstvo, ki se dotika duše.
dela čudeže, tisto srce, ki najde svoj
odmev in izraz v glasbi. Če menimo,
da je zibelka kulture antika, se v tem
času prvič pojavi glasbena znanost
in teorija. Ni naključje, da je to povezano z znanstvenikom in matematikom Pitagoro. Pri Grkih je muzika obsegala vse tisto, kar glasbo –
tonsko umetnost in poezijo združuje v celoto. Če je narava in iz nje izhajajoča umetnost bila vedno prisotna, postane v obdobju največjega
razcveta človeškega uma učiteljica
umetnikom in znanstvenikom. Renesančni umetnik se poglobi v zakone optike, mehanike in anatomije.
Poleg vseh starejših oblik uma: matematike, astronomije, astrologije in
logike ima glasba v šolskem sistemu
kot edina veja umetnosti pomembno mesto. To je čas, ko se razvija poseben element v glasbi – harmonija.
Ta ni več naključje, ampak sad urejenih sozvočij, prenesenih iz narave (fizike). To pa je možno v vokalni
glasbi samo ob sodelovanju več pevcev, pozneje tudi več inštrumentov.

vanje vodstva arboretuma s sodelavci za novosti v korist parku in njegovim obiskovalcem (odprtost parka
vse leto, dokup ozemlja na vzhodu
in njegovo kultiviranje, urejene poti,
nove stopnice, varovalne ograje).
Težko bi se opredelila, kaj je nama
najbolj všeč oziroma najzanimivejše.
V vsakem obdobju, v vsakem delu
parka je mnogo zanimivega, čeprav
drobnega, a enkratnega, le z odprtimi očmi in ušesi je treba po poti.
Pozimi naju na več mestih navdušuje nepozebnik, proti pomladi raznovrstni telohi, trobentice, številni
kosi na vseh koncih in krajih, pred
poletjem solistični nastopi mnogih
ptičkov, kmalu nato mlade račke v
jezercih in potokih, v jeseni barvno
razkošje drevesnega listja. Račkam
zadnje leto prinašava priboljšek –
koruzo. Že od daleč naju opazijo in
pridejo naproti. Med zobanjem pride med racaki pogosto do pretepa, a
poskrbiva, da tudi poraženci dobijo
nekaj zrnja.
Prijetno je po daljši hoji posedeti v prijazni kavarnici in si privoščiti kavico, sladoled ali kaj drugega iz
bogate ponudbe.
Zaznala pa sva tudi nekaj zadev, ki nama niso popolnoma po volji: ukinitev mostička čez potok blizu prvega jezerca, ki je že nekaj časa
najbolj zanemarjen del vodnega
omrežja v parku; zanemarjene vitrine s prikazom raznih vrst lesa; prestavitev vhoda v park v dolgočasen
in v okolje vsiljeni objekt, z visoko
sivo ograjo pri starem vhodu, ki spominja na koncentracijsko taborišče
ter s trgovino spominkov, v kateri
tuji obiskovalci najdejo tuje, a redko naše izdelke.

Obiskovalce, verjetno predvsem
starejše, občasno motijo mlajše skupine, ki ‘zasedejo’ vso pot, mi pa se
jim moramo umikati, in tisti, ki se
med hojo z mobijem preveč glasno
pogovarjajo z nekom tam zunaj, kot
da so sami v parku.
Vsem, ki skrbijo za arboretum,
želiva, da nadaljujejo s prizadevanji
narediti park čim dostopnejši in prijaznejši vsem obiskovalcem z novimi zanimivimi in raznovrstnimi novostmi in prireditvami, ki spadajo v
park. A tudi to, da ne bi življenja v
parku tolikokrat kot zadnja leta prizadela narava.

Cveta Zalokar, direrktorica
Kulturnega doma Franca
Bernika
Sem dolgoletna in zelo pogosta
obiskovalka tega prečudovitega parka, za katerega smo lahko
samo hvaležni, da ga imamo tako
blizu. Pa tudi možnost nakupa letnih kart, s sofinanciranjem katerih smo začeli prav v času mojega županovanja, je velik privilegij.
Hvala Občini Domžale!
Včasih se tja odpravim sama in
poiščem mir in stik z naravo, se
podam po manj obljudenih krajih, obiščem nekatere skrite kotičke in pozdravim skulpture, ki
nam govorijo prav posebna sporočila. Drugič povabim prijatelje, da
se sprehodimo po čudovitih poteh,
med rastlinjem in cvetjem, pri čemer ne gre brez postanka v kavarni, kjer nas pogostijo z vedno novimi zemeljskimi dobrotami in pijačami. Z največjim veseljem pa v arboretum popeljem tudi svoje vnu-

ke, saj nas čakajo vedno nova doživetja, spoznavanje novih rastlin
in živali, pa tudi nadvse zanimiva igrala, dinozavri, kiti, vlakec …
In otroci zares uživajo v tekanju in
brezskrbnosti …
Z arboretumom sodelujemo pa
tudi poslovno s Kulturnim domom
Franca Bernika. Že pred pandemijo smo začeli s sodelovanjem našega Mestnega kina pri letnih filmskih projekcijah v parku. Filmi pod
zvezdami so poleti še posebej prijetno doživetje. Zato smo se dogovorili, da bodo tako kot lani tudi letos od konca julija do konca avgusta potekale v parku ob koncih tedna filmske projekcije. V lanskem
letu pa smo se takoj, ko so bile dovoljene prireditve z relativno primernim številom obiskovalcev na
prostem, z vodstvom arboretuma
dogovorili, da izkoristimo tako lepoto prostora kot tudi naše organizacijske možnosti in znanje. V juniju smo tako pripravili v Rozariju
tri nepozabne koncerte pod umetniškim vodstvom Mateja Bekavca – in naj kar napovem: če bodo
ukrepi dovoljevali, se bomo z Mozartom v Rozariju srečevali ob sobotah v juniju tudi letos. In seveda, tudi letos ne bo šlo brez večjega koncerta, ki nas bo popeljal v
prve jesenske dneve. Čaka nas latino presenečenje, z imenitnimi gosti. Da, zelo prijetno je sodelovati
z ekipo arboretuma, saj so izjemno
profesionalni, iznajdljivi in odprti
za novosti. Vsi skupaj pa neskončno uživamo v pripravi dogodkov,
s katerimi skupaj razveseljujemo
naše zvesto občinstvo in obiskovalce.

Ko je krog sklenjen
Arboretum Volčji potok ima
obrasle s telohi treh različnih barv, Sklepne misli
kamor pa noga občasnega obisko- Domžalčani in Kamničani moramo
In če se vrnemo k naravi. Kaj pa da- bogato preteklost
našnji čas? Glasba zaživi v polnosti Za vso urejenost in pogosto kar valca le redko zaide. Sicer sem delo biti srečni in ponosni, da je v naši blišele takrat, ko je sklenjen krog med umetniško oblikovanost vedno no- gospoda Souvana spoznal skozi žini tako čudovit park, ki omogoča giustvarjalcem, izvajalci in poslušal- vih domišljenih nasadov, pogosto glasbo. Profesor in koncertni pi- banje – sprostitev tako otrokom, mlaci. Vsak od poslušalcev pa kljub tematskih, z uporabo takrat najbuj- anist Janez Lovše mi je prinesel v dim staršem, babicam in dedkom z
enakemu sporočilu doživi umetni- nejšega cvetja, skrbi kar okoli 90 za- vpogled in ocenitev tri njegove kla- vnuki, upokojencem in vsem ljubino drugače. Tako sem začutil obli- poslenih delavcev Arboretuma Vol- virske skladbe, ki si jih je Souvan teljem lepega. Vsem omogoča gibake dreves v harmonični povezavi z čji Potok. Vsak ima svojo vlogo, ven- zamislil kot orkestralne. Iz njih nje in uživanje čudežne moči narave
okoljem raznobarvnega jesensko- dar je tako raznolika dejavnost od- sem razbral globoko znanje pozno- in lepote. Če v tej lepoti znamo pri-zimskega rjavorumenega in tudi visna od dobrega vodstva, ki po- romantične in jasne oblike skladb. sluhniti še zvokom narave ali glasbe,
sivega listja. Tako sem občutil me- gojuje tudi ustvarjalno in predano To bogastvo harmonije in oblike se skupaj deluje kot najboljše zdravilo.
lodijo prvih cvetov zvončkov, kro- delo vseh zaposlenih. Arboretum nedvomno odraža tudi v oblikova- A največja moč tega zdravila je, če ga
nic in srajčic, ki vsak zase zaokroža Volčji Potok ima bogato preteklost. nju francoskega parka, dvorca in doživimo v skupini – skupini ljudi, ki
lepoto odnosov cvetnih listov, ste- Vendar se mi zdi tudi v tem prime- celotne prvotne nasaditve. Želel bi se predajajo vsem tem čarom. Narava
bla in zlitja z okoljem. Ritmično po- ru, da Slovenci kar nimamo zgodo- si, da bi te vrstice prebral kdo od in glasba ne potrebujeta znanstvene
navljanje nasadov pa ustvarja skla- vinskega spomina. Doprsni kip sno- današnjih petičnežev in del svoje- utemeljitve. Naravo in glasbo moradnost in oblike, ki v urejenosti ce- vatelja in realizatorja parka Lea So- ga bogastva investiral v nepridobi- mo občutiti, ju ponotranjiti in ju doživeti v vsej naravnosti okolja in časa. ❒
lotne podobe prevzamejo vsa člo- uvana je skrit v zelenju vzpetinice, tno umetniško sfero.
veška čustva. Kaj je popolnejšega
kot narava, je izjavil že Ludwig van
Beethoven ob ustvarjanju Pastoralne – VI. simfonije. In, če se pridružijo tem čudesom flore še zvoki neštetih različnih ptic še zvoki gozda,
piš vetra in čistega zraka, je lepota
popolna.

Tudi med bujnim cvetjem je mnogo plevela.
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CEPLJENJE V DOMŽALAH – KAJ SE
V RESNICI DOGAJA?
V uredništvo smo prejeli več različnih pritožb naših občanov na delovanje cepilnega centra, ki deluje v okviru
Zdravstvenega doma Domžale.

študentje, pripravniki. Ti so prevzeli naloge sprejemanja naročil, vnašanja v sistem, administrativna pomoč. Pregledujejo elektronska sporočila, kar znajo, odgovorijo, za vse
ostalo imajo za pomoč dipl. med. sestro, ki odgovarja na strokovna vprašanja. Urejanje, naročanje pacientov in priprava naročilnih seznamov
je odgovornost našega diplomiranega kadra, fizično klicanje in vabljenje po telefonu pa izvajajo študentje,« dodaja mag. Rajapakse.

namestili več telefonov, računalnikov in začelo se je obsežnejše delo.
»Danes po zaslugi informacijskem
sistema lažje vodimo evidenco. Zdaj,
ko se je začel vzpostavljati portal za
naročanje v okviru zVem, smo bili
med prvimi, ki smo aktivno pristopili
k testiranju programa, bili smo v
kontaktu z NIJZ in pripomogli k temu,
da so dobili povratne informacije
o težavah, ki jih mi zaznavamo
pri uporabi portala. Podali smo
predloge, da bo program uporabniku čim bolj prijazen. Prav tako smo
naše sezname že uskladili z zVem,
da bomo imeli res na enem mestu
vse podatke, natančno posodobljene in povezane s centralnim registrom cepljenih oseb in centralnim
registrom pacientov. Portal omogoča
tudi, da pošljemo sporočilo pacientom na telefon, in nazadnje smo jih
tako povabili 2000, odzvalo pa se jih
je 1500, kar pomeni, da smo jih morali poklicati samo še 500,« pravijo v
ZD Domžale.

Prostorska stiska
Zravstvenega doma Domžale

Vladne odločitve, ki
povzročajo sive lase …

Kader dela več ali manj na eni lokaciji, a direktorica opozarja na prostorsko stisko domžalskega zdravstvenega doma, ki nima velike konferenčne dvorane, zato so delo centra za naročanje organizirali v predavalnici ambulante dela, prometa
in športa, ki je v epidemiološki situaciji niso uporabljali. Tam so nato

Tudi spreminjanje strategije cepljenja s strani vladne svetovalne skupine za cepljenje je vplivalo na kakovost in zmožnost dela
domžalske ekipe. »Ves čas smo
spremljali smernice o cepljenju, kar
pa nam je povzročalo težave, ker smo
načrtovali eno skupino, nato je prišla
sprememba in so prišli na vrsto pred

Mateja A. Kegel
Foto: Alenka Klinar in Freepik

M

ed njimi tudi konkretno
pismo, ki je zajelo več
različnih demantijev
izjav, ki so bile podane
na javni novinarski konferenci vlade RS s strani direktorice ZD Domžale. Ker ima vsaka medalja dve strani, smo se s konkretnimi vprašanji
in obtožbami, ki smo jih prejeli, po
pojasnila obrnili na direktorico ZD
Domžale mag. Renato Rajapakse.

Kaj je zmotilo naše občane?
Starejša občanka, stara nekaj več
kot 75 let, bi morala biti že pred časom na vrsti za cepljenje, a je do le-tega prišla šele po osebnem posredovanju (ker po telefonu ni uspela
priklicati službe za naročanje, se je
oglasila osebno) in bila naposled cepljena. Po drugi strani pa je desetletje mlajša občanka, ki je letos februarja covid-19 že prebolela, bila kar
petkrat poklicana in vabljena na cepljenje, četudi je vsakokrat povedala, da je prebolevnica in kot taka do
konca junija še ni primerna za cepljenje. Direktorica mag. Renata
Rajapakse pojasnjuje: »Doslej smo
cepili skoraj 20.000 ljudi. Trudimo
se, da bi se čim bolje organizirali, za
delo smo angažirali veliko študentov,
da bi cepljenje izvedli za vse čimprej,
a je skoraj nemogoče izključiti, da pri
takem številu obravnav, ko je na seznamu 20.000 ljudi, kakšen pomotoma izpade. Res smo se trudili, da
se kaj takega ne bi zgodilo. S konkretnim primerom pa nisem bila seznanjena, zato ga težko komentiram.«

Kako so se zbirale prijave na
cepljenje?
Med informacijami, ki smo jih prejeli, je bilo tudi to, da je bilo delo centra za naročanje cepljenja v okviru ZD Domžale postavljeno v majhno pisarno z le enim računalnikom,
dvema telefonoma in se je za vodenje prijav zadolžilo tri osebe. Vse
prijave naj bi se zbirale ročno na list
papirja in se niso takoj vnašale v računalniški sistem, listov naj bi se
nabralo za več knjig. Prav tako naj
bi prihajalo do podvajanja prijav –
tistih, ki so se prijavili sami, in tistih, ki so jih prijavili osebni zdravniki, ob čemer se sprašujejo bralci,
zakaj ni bilo enotnega seznama prijav. »Na začetku res nismo imeli informacijskega sistema, a smo želeli, da se ljudje čimprej prijavijo na
cepljenje, zato smo vzpostavili možnost prijav po več kanalih, da bi bil
dostop čim lažji. Tako so se prijavili ali neposredno k nam ali pri svojem zdravniku. Telefonska številka,
ki smo jo objavili, je imela odprte tri
linije, ki so bile res veliko zasedene,
zato verjamem, da se marsikdo ni
mogel pravočasno prijaviti, kot bi želel. A če vemo, da je na eni strani tisoče ljudi, za katere skrbijo trije, vemo,
da je težko izvedljivo,« odgovarja direktorica ZD Domžale. Ob tem spominja, da so prvotno zdravniki pošiljali sezname prijavljenih paci-

entov na cepljenje tudi na papirju.
»Moram pa poudariti, da mi nismo
informacijska firma, smo zdravstveni
dom in nismo imeli sistemov za tako
množično naročanje v preteklosti. To
je nov izziv, s katerim se soočamo vsi
zdravstveni zavodi.«

Informacijski program, ki je
vzpostavil red …
»Nato smo pristopili k nakupu
programa, ki so ga uporabljali tudi
v ZD Kočevje, v katerega smo začeli vnašati paciente. A tudi to je bil izziv, saj je bilo treba po eni strani vnesti v sistem že naročene in še nove, ki
so se naročali. Tukaj gre res za ogromen obseg podatkov. Angažirali smo
dodatne ljudi, nimamo zaposlenih, ki
bi se lahko ukvarjali samo s tem, saj
imajo vsak svoje paciente, zato smo
vzeli približno 30 študentov. Vodja
koordinator cepljenja in vodja naročanja sta diplomirani medicinski
sestri, večina ostalih pa, kot rečeno,

njimi drugi. Spreminjati smo morali
cepilne sezname, klicati druge ljudi,
kar nam je povzročalo logistične
težave.«
Doslej so v enem tednu cepili največ 3600 ljudi, kolikor so dobili cepiva, lahko bi jih tudi 4000, dodaja direktorica, če bi seveda dobili
takšno količino cepiva in bi jih tudi
v soboto cepili ves dan. Kot dodaja Renata Rajapakse, imajo trenutno na seznamu za prvi teden junija
samo še 2500 ljudi, saj so vse naročene že cepili, je pa vse odvisno od
količine prejetega cepiva, ki ga ni toliko, kot bi ga želeli in dejansko lahko uporabili, ter dosegli cilj – cepiti
40.000 prebivalcev na območju občin, ki jih pokriva ZD Domžale.
Še en očitek je bil v sporočilih, ki
smo jih dobili od naših bralcev zelo
močan, in sicer, da kljub temu, da se
v javnosti govori o številki 20 ljudi
dnevno, ki naj bi delali v centru za
naročanje, temu ni tako. »Res jih ni
bilo vsak dan 20, ampak smo vedno
delali na tem, da zagotovimo čim več
ljudi, takoj ko smo izvedeli, koliko cepiva dobimo. Vse vire smo usmerili v
to, da so ljudje prišli, da cepivo ne bi
propadlo. Pri nas se dejansko ni dogajalo, da ljudje ne bi prišli na cepljenje, ker smo vsakega poklicali po telefonu, mu dali vse podatke in je bilo
zelo malo tistih, ki niso prišli. Za take
primere smo imeli vedno rezervni seznam, da smo vso cepivo razdelili
med paciente.« ❒
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Teden Rdečega križa 2021

Vaša pomoč je vedno dobrodošla
Na dejavnost Zveze prijateljev mladine Domžale je v letu 2020 vplivala
epidemija, zato so bile potrebne spremembe in na nekaterih področjih tudi
prilagoditve, je zapisano v poročilu o
dejavnosti te organizacije, pod katerega se je podpisala predsednica ZPM
Domžale mag. Karlina Strehar. Delovno leto se je začelo z uspešno izvedbo
30. medobčinskega otroškega parlamenta na temo Moja poklicna prihodnost, katerega gostitelji so bili učenci in učitelji Osnovne šole Dob in se
pri tem zelo izkazali. Zaradi odpovedi 30. nacionalnega Otroškega parlamenta se je razprava parlamentarcev
prenesla na splet s pomočjo spletne
platforme opin.me. Prejetih je bilo 112
mnenj in predlogov.
ZPM Domžale je posebno skrb namenila počitniškim dejavnostim. Najprej med zimskimi počitnicami, ko je
21 otrok, med njimi 17 iz občine Domžale, aktivno preživljajo čas v organizaciji OŠ Rodica. Med poletnimi počitnicami je za 53 otrok, večinoma iz
naše občine, poskrbela OŠ Venclja
Perka Domžale. ZPM Domžale je 160
pridnim bralcem in bralkam, med njimi stotim iz občine Domžale, podelila zlate bralne značke, v Tednu otroka
pa pripravila bogat program z likovnimi delavnicami, ogledi mladinskih
filmov in lutkovno predstavo, poskr-

V letu 2020 je ZPM Domžale uredila svoj,
sicer majhen, a pomemben prostor.

bela pa je tudi, kolikor je bilo mogoče zaradi epidemije, za novoletni program ter ob pomoči ZPMS obdarila 57
socialno ogroženih otrok.
Del programa je bil realiziran tudi
ob pomoči donatorjev, ki se jim za
vso pomoč ZPM zahvaljuje. Posebej v
akciji zbiranja računalnikov in druge
opreme za spremljanje pouka na daljavo. V organiziranem letovanju ot
rok na morju po sedem oziroma deset dni v Poreču, Umagu, Piranu in Savudriji je letovalo 158 otrok, od teh 41
brezplačno, le 14 staršev pa je moralo za svoje otroke plačati polno ceno.
ZPM Domžale je pomagala družini
pri zbiranju finančnih sredstev za na-

Vabilo na javni dogodek

EkoReka ob Pšati
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na celodnevnem javnem dogodku EkoReka, ki ga bomo izvedli v soboto, 19. junija, v Mengšu pri
Športnem parku ob reki Pšati. Preizkusili se boste lahko v različnih
zanimivih športno-naravoslovnih aktivnostih, primernih za vse starosti. Med 9.00 in 17.00 bomo skupaj spoznavali nečloveške prebivalce
reke Pšate in njihova domovanja v reki. Pridružili se nam bodo ‘ptičarji’, ‘dvoživkarji’, ‘plazilčarji’, ‘riboznalci’, ‘kačjepastirci’ in še in še, ki
vam bodo pomagali poiskati skrite prebivalce vaše okolice.
Med 10.00 in 12.00 bomo izvedli okroglo mizo Kamniška Bistrica
na križišču interesov, kjer bomo spregovorili o medobčinskem sodelovanju in vključevanju prebivalcev v upravljanje voda. Okroglo
mizo bomo predvajali tudi prek spleta.
Zaradi nepredvidljivih razmer in omejitev za preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19, vas vabimo, da redno spremljate Facebook stran: projekt EVREKA II, kjer bomo objavili vse morebitne spremembe glede izvedbe dogodka.
Dogodek EkoReka izvajamo v okviru projekta EVREKA II Zavod
REVIVO, HD&H in AIA – Mladinski center Mengeš, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

kup avtomobila za prevoz otroka s posebnimi potrebami, s Helios Sunsi so
dobrodelno zbirali računalnike. Skupaj je ZPM Domžale šolam podarila
56 računalnikov in veliko druge opreme, pomagali so pri odpravi učnih težav in zagotavljali pomoč otrokom v
stiski, v projekt Botrstvo so oddali 34
predlogov, blažili socialne stiske (plačilo računov, najemnin, stanovanjskih stroškov, elektrika, komunala …),
stroškov v šoli in obšolskih dejavnosti. Ob tem opozarjajo, da se je mnogo
otrok v času epidemije znašlo v stiski.
V delo vključujejo prostovoljce,
Na prvi korespondenčni skupščini vodstva ZPM Domžale je bil sprejet
tudi program dela za leti 2021 in 2022,
v katerem so najpomembnejše aktivnosti naslednje:
• sodelovanje z ZPM Slovenije;
• delo ZPM v občinah Domžale, Mengeš, Lukovica in Trzin ter širitev dejavnosti na občino Kamnik;
• skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa (letovanja, zimovanja,
zlata bralna značka ipd.);
• organizacija veselega decembra z obdaritvijo socialno ogroženih otrok;
• organizacija prireditev v Tednu
otroka;
• dobrodelni dogodki;
• organizacija letovanj, zimovanj in
varstva med zimskimi in letnimi
počitnicami;
• participacija otrok: medobčinski
otroški parlament, tabor socialnih
veščin, srečanja mentorjev;
• krepitev humanitarne dejavnosti
(sofinanciranje letovanj, tečajev,
projekt Botrstvo, pomoč družinam
pri sofinanciranju najosnovnejših
življenjskih stroškov, druge pomoči.
• Osnovna usmeritev ZPM Domžale
ostaja prizadevanja za blažitev posledic socialne krize in uspešno soočanje z izzivi sodobne družbe, zagotavljanje podpore mentorjem in izmenjava dobrih praks dela z otroki.
O najpomembnejšem cilju ZPM
Domžale v obravnavanem obdobju pa
predsednica mag. Karlina Strehar pravi: »To je dvig kakovosti življenja otrok
in mladostnikov ter sooblikovanje njihovih življenjskih kompetenc na področjih čustvenega, socialnega in intelektualnega razvoja. S svojo dejavnostjo in skrbnim poslovanjem želimo ohranili zaupanje naših uporabnikov, financerjev, donatorjev in javnosti
tudi v bodoče.«

Vera Vojska

E. H. in P. P. za Zavod REVIVO

Foto: arhiv ZPM

Nevladne organizacije osvajamo vrhove
Gibanje koristi! Osvoji vrh, se slikaj
in skupaj s svojo NVO osvoji nagrado!
Na Zavodu Nefiks se vse bolj zavedamo pomembnosti starega pregovora Zdrav duh v zdravem telesu. Po izzivu, ko smo se peš odpravili okoli sveta, smo se na Stičišču
Središče, stičišču nevladnih organizacij (NVO) osrednjeslovenske regije, odločili, da se povzpnemo še v višave in osvojimo vrhove naše regije. Povezali smo se s podjetjem Decathlon, da bomo skupaj širili glas o

akciji osvajanja vrhov in pozitivnih naslov sticisce@nefiks.si. Osvojeni
vrhovi so objavljeni na skupnem zeučinkih hoje v planine.
Pridružite se druščini organizacij, mljevidu (https://sticisce-sredisce.
ki bodo osvajale vrhove. Izkoristite si/nevladne-organizacije-osvajamopobudo za team building in malce -vrhove/). Vse sodelujoče nevladne
zdravega tekmovanja med vašimi organizacije (društva, zasebni zavozaposlenimi, prostovoljci, družin- di in ustanove) bodo ob zaključku
akcije prejele praktično darilo, neskimi člani in prijatelji.
Med 15. majem in 25. junijem se vladna organizacija, ki bo osvojila
odpravite na čim več vrhov znotraj največ vrhov, pa bo nagrajena s prav
osrednjeslovenske regije, na vrhu posebno praktično nagrado podjetja
naredite fotografijo in jo skupaj s Decathlon. Vabljeni k sodelovanju!
Projekt sofinancira Ministrstvo
podatki (ime vrha, datum, ime organizacije) pošljite na naš elektronski za javno upravo iz Sklada za NVO.

Z 8. majem, mednarodnim dnevom
Rdečega križa, se je začel teden RK, ki
v Sloveniji poteka vsako leto od 8. in
15. majem. Namenjen je ozaveščanju
javnosti o humanitarnih vrednotah
ter poslanstvu in dejavnostih RK Slovenije ter širjenju humanosti, solidarnosti in sočutja do drugih. Z letošnjim
sloganom Rešimo kriz(ž)e in težave
želi RKS spodbuditi ljudi k skupnemu
reševanju težav in solidarnosti vseh.
Letos mineva že 155 let, od kar je
Rdeči križ Slovenije, z njim pa tudi
območna organizacija Domžale, prvi
pomočnik skupnosti v humanitarnih
zadevah, ki vsako leto pomaga vsakemu desetemu prebivalcu naše države. RK je največja humanitarna organizacija, ki deluje na številnih področjih, najpomembnejša pa so: krvodajalstvo, humanitarna in socialna dejavnost na državni in lokalni ravni, izvajanje prve pomoči, pripravljenost ter ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, ozaveščanje
o humanitarnih vrednotah ter omogočanje letovanja otrok in starejših z
zdravstvenimi težavami in iz socialno ogroženih okolij. RKS se s svojimi
aktivnostmi uspešno vključuje tudi v
sile za zaščito in reševanje RS.
RKS združuje 100.000 članov oziroma podpornikov in 12.000 prostovoljcev, ki delujejo v 56 območnih
združenjih, v katere se povezuje več
kot 900 krajevnih organizacij in mest
nih četrtnih skupnosti. Široka, razvejana mreža prostovoljcev, zagotavlja

moč za pripravljenost in hitro odzivnost za nesebično in solidarno delovanje – tudi na območju, ki ga pokriva naša območna organizacija RK.
Poslanstvo RKS je z močjo humanosti izboljšati življenja ranljivih ljudi, zato:
• deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja RK;
• spremlja življenje ljudi in se aktivno odziva na stiske in nemoči, še
posebej ranljivih skupin;
• zagotavlja spoštovanje človeka in
nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja z nemočni in v stiski;
• spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih;
• spodbuja in širi vrednote zdravja
in zdravega življenja;
• uvaja načrtno izobraževanje in
usposabljanje za izvajanje poslanstva ter nalog;
• širi znanja o gibanju RK in mednarodnem humanitarnem pravu.
V tednu Rdečega križa se finančna sredstva za izvajanje humanitar
nih programov zbirajo od storitev Pošte Slovenije ter vozovnic na želez
niških in avtobusnih postajah. Lani
je bilo tako zbranih 409.298,63 evra.
Vloga RKS se je med epidemijo
covida-19 še posebej okrepila, saj so
njegovi prostovoljci pomembno sodelovali in še sodelujejo v boju proti epidemiji. Tudi v naši občini, kjer
Rdečemu križu in vsem, ki v njem
sodelujejo, iskreno čestitamo za občinsko priznanje.

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA DOMŽALE

Iskrena zahvala ...
... vsem, ki ste se 26. in 27. maja 2021 v Domžalah odzvali povabilu
na krvodajalsko akcijo. Hvala vsem za darovano kri, saj le tako zagotovimo zadostne količine krvi, da lahko skupaj z vami dnevno
rešujemo življenja in vračamo zdravje, hkrati pa nadaljujemo plemenito tradicijo slovenskega krvodajalstva.
Iskreno se zahvaljujemo tudi Občini Domžale in upravljavcem
Športne dvorane Domžale za možnost njenega koriščenja za krvodajalsko akcijo.
Hvala za vašo solidarnost in pomoč v imenu vseh, ki jim je
vaša darovana kri rešila življenje.
Rdeči križ Domžale
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Brainobrain v živo in s kavča

Grini svoje mlade pomočnike razveselil
z Grinijevim zabavnikom
Že poznate našega Grinija? To je vedno nasmejani vesoljček, ki na Zemljo prihaja s prav posebno misijo –
ozaveščati mlade o pomenu varovanja okolja. V Javnem komunalnem
podjetju Prodnik skupaj z Grinijem
vsako leto pripravimo posebno ozaveščevalno akcijo za mlajše osnovnošolce, saj se zavedamo, da je treba skrb za okolje ponotranjiti že v
otroških letih. Otroci so odlični ambasadorji varovanja okolja, z veseljem se učijo in so ponosni, da lahko prispevajo svoj delež k ohranjanju našega planeta.
Grini tokrat zaradi slabe epidemiološke situacije učencev žal ni
mogel obiskati v šolah, je pa zanje
pripravil Grinijev zabavnik – revijo,
polno zabavnih nalog na teme ločevanja odpadkov, recikliranja, pitne
vode in varovanja okolja na splošno. Prosil je učitelje, da ga razdelijo med učence drugih in tretjih razredov, ki so v zabavniku iskali nagradno geslo, s katerim so lahko sodelovali v nagradnem žrebanju.
Z Grinijevim zabavnikom otroci na zabaven način ozaveščajo pomen ravnanja z odpadki in varovanja okolja.
Učenci so pridno reševali naloge
in pošiljali nagradne kupončke. Izmed vseh prejetih, pravilno izpolnjenih kupončkov, je Grini izžrebal
30 nagrajencev, ki so prejeli Grini
sestavljanko (puzzle). Nagrajenci so
objavljeni na Grinijevi spletni strani
www.grini.si, na kateri je prava zakladnica pojmov s področja ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo in
odvajanja odpadne vode, poleg tega
pa se otroci lahko v zabavnih igricah
preizkusijo v ločevanju odpadkov.
Grinijeve nagrade sta se razveselila tudi Jaka in Matic z OŠ Venclja Perka.
Veseli nas, da otroci ter njihovi učitelji in starši radi sodelujejo v

Izobraževalni program Brainobra- hkrati bere in računa ali poje in račuin temelji na celostnem razvoju mo- na dvojni ali trojni narek. Brez znažganov s pomočjo mentalne arit- tne količine koncentracije ne gre več.
Prihodnje leto se nam obeta nometike ter razvoju osebnosti z izvajanjem NLP tehnik. Obiskujejo ga vost. Začeli bomo z izvajanjem tečaotroci od 4. do 14. leta starosti. Že jev za ‘senior BOB’, osebe nad 60 let!
najmlajši se učijo hitrega sešteva- Urili in ohranjali bomo možgansko
nja, odštevanja, množenja in de- kondicijo ter kratkoročni spomin.
ljenja večmestnih števil, poleg tega Mi se že veselimo novega izziva, kaj
urijo spomin, razvijajo osredotoče- pa vi, si upate poskusiti?
Genialnost je v tebi, prebudi jo z
nost, kreativnost, vizualizacijo, samozavest, vodstvene sposobnosti in Brainobrainom!
razmišljanje izven okvirjev. Metoda
Tanja in Uroš
Brainobrain je prejela prestižno naBrainobrain Domžale
grado Best Kids Education Brand
Award za leto 2017.
Mentalna aritmetika pomeni računanje brez abakusa. V mislih si
abakus zgolj vizualiziramo in po
njem premikamo namišljene kroglice. Otroci na višjih stopnjah so zmožni vizualizirati več abakusov hkrati V pomladnem času 2020, ko je bila imel s seboj blazinice za žig. Znašli
razglašena epidemija, je bilo nekaj smo se po svoje in uporabili jutrain tako računati več računov.
Letošnje šolsko leto nam je vsem časa gibanje omejeno le na občino njo roso in drevesne liste ter naredipo malem zagodel virus. Redni mo- bivanja. Zbrala se nas je skupina po- li blazinico. Zaradi tega so nekateri
žganski trening je izrednega pome- hodnikov, ki smo v času prve razgla- žigi bolj slabo vidni. Pot je bila čuna za razvoj in napredek, zato smo sitve epidemije prehodili skoraj vse dovita in je v dobri družbi hitro misrečanja redno in nemoteno izvaja- godne poti v občini Domžale. Glede nila. Do Moravč smo potrebovali seli. V času karantene smo možgančke na dogajanje smo upali, da se bodo dem ur, s tremi postanki za malico.
Etapa 2 – Moravče–Trojane: Na
trenirali prek spleta, sicer pa v na- razmere kmalu normalizirale, češih prostorih. Ob toplem sončnem prav smo globoko v sebi vedeli, da drugi del poti smo se odpravili 20.
vremenu srečanja izvedemo na pro- se to ne bo zgodilo tako hitro. Zače- septembra 2020. Pot smo začeli v Mostem, saj svež zrak ugodno vpliva li smo razmišljati o novih pohodni- ravčah in si v zgodnjih jutranjih urah
na naše možgančke in koncentraci- ških poteh, po katerih bi se podali. že privoščili kavo na naši prvi postaIn tako je padla ideja, da se lotimo ji na Limbarski gori. Počasi smo se
jo ter nam omogoča več gibanja.
Mednarodno tekmovanje Brain- že skoraj pozabljene Poti spominov pomikali proti cilju do Trojan. Seveda smo si na cilju privoščili krof. Ta
obrainfest, ki se ga sicer udeležimo po nekdanji občini Domžale.
Pripravljati smo začeli projekt, po pot nam je zaradi jesenske barvitosti
v sončnem Dubaju, je letos potekalo kar prek domačih računalnikov. spletu smo zasledili opis domžal- gozda ostala v najbolj prijetnem spoUdeležilo se ga je kar 25.000 otrok ske poti spominov, ki jo je zapisal minu, predvsem predel od Golčaja do
iz 45 različnih držav. Dva meseca Aleš Kermauner, v predalih so neka- Doline. Občutek imaš, kot bi hodil po
smo pridno trenirali ter v Domžale teri našli star vodnik z zbranimi žigi. visokogorju. Za pot smo potrebovali
prinesli tri zlate in pet srebrnih me- Nato smo začeli iskati še podatke, kje šest ur z dvema postankoma.
Etapa 3 – Trojane–Blagovica:
dalj. Za nas so zmagovalci prav vsi, si lahko pridobimo nove dnevnike žiki so zbrali pogum, pridno trenirali gov. Na naše presenečenje smo od- Na tretji del poti smo se odpravili
krili, da jih lahko dobimo na TIC-u v 16. januarja 2021. Pot smo začeli na
in se udeležili tekmovanja.
Naši mali ‘Little BOB-ki’, ki Bra- Domžalah, kamor smo jih šli tudi is- Trojanah in se podali na najvišji vrh
inobrain program obiskujejo drugo kat in kjer smo dobili tudi zemljevid naše poti Špilk. To zimo je bilo velileto, že obvladajo množenje s trime- poti. Le še plan etap smo morali nare- ko snega, tako da smo do vrha kar
stnim številom ter kot za šalo men- diti in dogodivščina se je lahko začela. gazili. Pot smo zaključili v Blagovitalno seštevajo in odštevajo 20 dvoEtapa 1 – Domžale–Moravče: ci. Za pot smo potrebovali štiri ure, z
mestnih števil. Skupina na 5. sto- Na prvo etapo od Domžal do Moravč dvema postankoma.
pnji se srečuje z večopravilnostjo smo se odpravili 20. junija 2020. DeEtapa 4 – Blagovica–Radomlje
oziroma ‘multitaskingom’. Najprej vet navdušenih pohodnikov z željo (Domžale): Četrti del poti smo izje to dvojni narek, ko otroci po na- po prijetnem druženju v naravi se vedli 27. februarja 2021. Pot smo zareku hkrati računajo dva računa, to- je zbralo za Kamniško Bistrico, kjer čeli v Blagovici in nadaljevali mimo
rej si vizualizirajo dva abakusa. Sku- smo našli prvi žig. Takoj smo ugoto- vasi Češnjice, Pšajnovica … Na poti
pina na 8. stopnji pri ‘multitaskingu’ vili, da imamo težavo, saj nihče ni se nam je pridružila prijazna psič-

Z Grinijevim zabavnikom otroci na zabaven način ozaveščajo pomen ravnanja z
odpadki in varovanja okolja.

Grinijevih ozaveščevalnih akcijah,
saj le s skupnimi močmi lahko poskrbimo za lepšo prihodnost naših
zanamcev. Vsem otrokom se zahvaljujemo za njihov prispevek k varovanju okolja, učiteljem in staršem
pa njihov za pomemben prispevek
k okoljski vzgoji in podporo našim
prizadevanjem.
Javno komunalno podjetje
Prodnik

Grinijeve nagrade sta se razveselila tudi
Jaka in Matic iz OŠ Venclja Perka.

Skoraj pozabljena Pot spominov po nekdanji občini Domžale
ka, ki je z nami vztrajala skoraj do
konca poti. Ni in ni hotela obrniti nazaj domov. Začeli smo se spraševati, kaj bomo z njo, ko pridemo v
mesto. Zato smo jo slikali in objavili
na spletu, če jo kdo morda pogreša.
Kmalu se je oglasila gospa in jo prišla
iskat na Rudnik pri Radomljah. Srečen konec, vse dobro. Na cilj v Radomlje smo prišli po petih urah hoje in
enem počitku. Ker pa smo pravi pohodniki, smo se na cilju v Radomljah
odločili, da etapo s pešačenjem zaključimo prav v Domžalah.
Etapa 5 – Domžale–Homec–
Mengeška koča–Rašica–Trzin–
Domžale: Na zadnji del poti smo
se simbolno odpravili 1. maja 2021.
Pot smo začeli kar v Domžalah, čeprav bi moral biti uradni začetek
naše zadnje etape v Radomljah. Pot
smo nadaljevali prek Homškega hriba, Homškega polja do Mengša. Tam
smo se povzpeli do Mengeške koče in
pot nadaljevali po Grebenski poti na
Rašico. Z Rašice je sledil spust prek
Dobena v Trzin, kjer se uradno pot
tudi zaključi. Seveda pa mi pohodniki z obilo dobre volje in zanosa ne bi
bili pravi pohodniki, če se ne bi spet
odločili, da dejansko zaključimo etapo s pešačenjem do Domžal. Do cilja
(Domžal) smo hodili sedem ur, vmes
pa smo imeli tri postanke. Ker je bilo
zaradi trenutnih razmer nemogoče,
da bi zaključek proslavili za skupno
mizo, smo to izvedli z odličnim toče-

nim sladoledom, ki smo si ga na koncu etape privoščili v centru Domžal.
Kljub epidemiji nam dobre volje ni zmanjkalo in smo skoraj pozabljeno Pot spominov po nekdanji
občini Domžale zaključili polni lepih spominov in doživetij.
Za konec še nekaj misli pohodnikov, ki so si jih ustvarili po prehojeni poti:
–– »Ker smo tako fajn družba, spotoma poberemo še vaško kužico, ki
kar noče domov.«
–– »Vsaka etapa je imela svoj čar, vse
skupaj pa neprecenljiv pogled na
zgodovino in predvsem na vprašanje, od kje ljudem toliko moči, da
so lahko šli skozi vse, kar se jim je
dogajalo. Opravljena pot je spomin
na tiste grozne čase, in opomin, da
se kaj takega ne bi ponovilo.«
–– »Odlična družba, neuničljivi sendviči in veliko smeha ter osupljiva
narava in razgledi.«
Namen tega zapisa je v tem, da
nas spomni, da je v naši okolici obstaja veliko pohodniških poti, ki so
že skoraj pozabljene. Imamo veliko
lepe in zanimive narave. Tudi ljudje,
ki jih srečujemo na tovrstnih pohodih, so zelo prijazni in ustrežljivi.
Treba se je le odločiti, narediti plan
in začeti hoditi, vsa ostala lepota in
čarovnija se dogaja med in po prehojeni poti.
V imenu pohodnikov dobre volje,
Tomaž Hren
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KOLESARJI, NA CESTAH BODITE
KAR NAJBOLJ POZORNI!
Lepše vreme privablja na ceste vse več kolesarjev, ki spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Hkrati pa so tudi
sami (pre)večkrat povzročitelji prometnih nesreč.
Miha Ulčar
Foto: hcalawyers.com.au

Poskrbite za varnost
otrok
Tudi otroci so udeleženi v prometu – kot pešci, kolesarji, na skiroju, poganjalčku ali
kot sopotniki na kolesu. Zato
starši in skrbniki, poskrbite za njihovo varnost! Oblecite jim svetla in odsevna oblačila, da bodo dobro vidni, poskrbite tudi, da bodo na kolesu, skiroju in poganjalčku uporabljali zaščitno čelado. Naučite jih prometnih pravil, ki naj jih vselej upoštevajo, sami pa spremljajte njihova
ravnanja, s svojimi pa jim bodite za zgled.

K

olesarjenje je v vzponu.
Delež kolesarjev se v zad
njih letih vztrajno povečuje, tako v naseljih kot
tudi drugod. Z vse večjim številom
kolesarjev, ki spadajo med ranljivejše skupine udeležencev v prometu, narašča tudi njihova ogroženost. Vozniki motornih in enoslednih motornih vozil jih namreč velikokrat spregledajo, kar lahko vodi

Maj je tradicionalno posvečen
opozarjanju na večjo varnost kolesarjev, kar Agencija za varnost
prometa izvaja v sodelovanju s
Policijo. Letos poostren nadzor
nad kršitvami kolesarjev in kršitvami drugih udeležencev do kolesarjev poteka med 17. in 30. majem, v času trajanja nacionalne
preventivne akcije za večjo varnost kolesarjev.
v nastanek prometne nesreče in hudih poškodb. Kolesarji spadajo med
bolj ranljive skupine udeležencev v
prometu, zato Agencija za varnost
prometa pripravlja številne aktivnosti na področju preventive in skupaj s Policijo kolesarje ter vse voznike poziva k upoštevanju cestno-prometnih pravil in odgovornemu
vedenju v prometu.

Vse več prometnih nesreč, v
katerih so udeleženi kolesarji
Zadnja leta prihaja vse pogosteje do
prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji, ki so vse pogosteje
tudi povzročitelji. V lanskem letu je
bilo po podatkih policije med smrtnimi žrtvami v prometnih nesrečah
kar 10 odstotkov kolesarjev.
V prvih štirih mesecih letošnjega leta so bili po trenutno veljavnih
začasnih podatkih policije kolesarji udeleženi v 247 prometnih nesrečah, 145 so jih povzročili sami, najpogosteje zaradi neprilagojene hitrosti. Narašča število kršitev uporabe mobilnega telefona, ki jih je
bilo letos že za 17 odstotkov. Zaskrbljujoča je visoka povprečna
stopnja izmerjene alkoholiziranoTudi v domžalski občini se vsako leto pripeti kar nekaj prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji, med njimi je tudi nekaj takšnih, v katerih so kolesarji samoudeležni. Slednje se rado
pripeti zaradi vožnje preblizu desnega roba – robnika vozišča, nepazljivosti, hitrosti, uporabe mobilnega telefona in pa tudi zaradi
vinjenosti.

sti, ki pri kolesarjih letos znaša kar
1,61 promila, 82 odstotkov prometnih nesreč, ki so jih povzročili vinjeni, se je končalo s telesno poškodbo. 89 odstotkov vseh prometnih nesreč z udeležbo kolesarja je
letos zabeleženih v naselju, petletno povprečje pa znaša 85 odstotkov. V letošnjem letu smrtnih žrtev med kolesarji ne beležijo, delež umrlih kolesarjev v obdobju zadnjih pet let znaša 10 odstotkov od
vseh preminulih v prometnih nesrečah. V zadnjem petletnem obdobju je bil v prometni nesreči s smrtjo kolesarja najbolj pogosto udeleženec voznik osebnega avtomobila,
in to kar v 55 odstotkih.

Med hudo telesno
poškodovanimi kolesarji
največ starih 65 let in več
V letošnjem letu je bilo med hudo
telesno poškodovanimi največ starih 65 let in več (13 kolesarjev), sledita starostni skupini od 45–54 in
55–64 (v vsaki po devet kolesarjev).
Med hudo poškodovanimi so bili letos tudi trije kolesarji do 17. leta starosti, le eden je bil povzročitelj, vsi
pa so imeli zakonsko predpisano zaščitno čelado. Lažje telesno poškodovanih je bilo 21 mladoletnih kolesarjev, v kar 15 primerih so bili tudi
povzročitelji, zaščitno čelado so nosili v le 14 od 21 primerih.

Trije nasveti
kolesarjem za varno
vožnjo
1. Z
 roko vedno jasno nakažite,
kam zavijate!
2. Poskrbite za dobro vidnost, na
kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč!
3. Pred rdečo lučjo se vedno ustavite! Za vašo varnost uporabljajte čelado!

je tveganje za nastanek prometne
nesreče. Delež kršitev cestnoprometnih predpisov zaradi uporabe telefona pri kolesarjih narašča in je v lanskem in letošnjem letu znašal že skoraj petino (17 %) od vseh kršitev, pred
štirimi leti pa dobrih sedem odstotkov,« opozarjajo na Agenciji za varnost prometa.

Visoka povprečna
stopnja alkoholiziranosti
zaskrbljujoča
Po podatkih Policije je bila od 145 kolesarjev, ki so bili sami povzročitelji
prometnih nesreč, petina – 28 kolesarjev – letos pod vplivom alkohola.
Zelo zaskrbljujoča je pri teh kolesarjih
povprečna stopnja izmerjene alkoholiziranosti, ki je znašala kar 1,61 promila (g alkohola/kg krvi). Kar 82 odstotkov teh nesreč se je končalo s poškodbami, štirje so bili hudo, 20 pa
lažje telesno poškodovanih. Agencija za varnost prometa in Policija zato
znova opozarjata, da alkohol ne spada v promet in da se zaznave okolice za varno udeležbo v prometu spremenijo že po prvem popitem kozarcu.

Kolesarska čelada ublaži
poškodbe glave od 40 do 70 %
Ker so poškodbe glave ene pogostejših poškodb v prometnih nesrečah,
priporočajo uporabo kolesarske če-

lade za vse kolesarje. Letos 22 od 44
hudo telesno poškodovanih kolesarjev in 100 od 165 lažje poškodovanih
kolesarjev v prometni nesreči ni uporabljalo zaščitne čelade. V obdobju
2016–2020 je delež neuporabe čelade
med umrlimi kolesarji znašal kar 59
odstotkov, med hudo poškodovanimi
54 odstotkov in med lažje poškodovanimi 50 odstotkov.
V prometu odločajo stotinke sekunde, dovolj je že trenutek nepazljivosti, in življenje se lahko za vselej
korenito spremeni. Agencija za varnost prometa in Policija svetujeta:
»Kolesarji, na cestah bodite kar najbolj pozorni, saj je za nastanek nesreče dovolj majhna napaka. Ne uporabljajte mobilnega telefona ali slušalk
za poslušanje glasbe, ne vozite pod
vplivom alkohola, vozite zmerno in hitrost prilagodite razmeram v prometu.
Na pot se podajte strpno in z zavedanjem, da smo za varnost v prometu soodgovorni vsi.« ❒

Med kolesarji naraščajo
kršitve cestnoprometnih
predpisov, tudi zaradi
uporabe mobilnega telefona
Policisti so v obdobju 2018–2020 pri
kolesarjih ugotovili največ kršitev
pri nepravilni strani oziroma smeri vožnje (23 %), vožnji pod vplivom alkohola (16 %), uporabi mobilnega telefona (14 %) ter neuporabe luči (13 %). Ob tem na Policiji
in Agenciji za varnost prometa poudarjajo, da je nadzor nad upoštevanjem prometnih predpisov nujen,
saj pomembno prispeva k varnosti v
cestnem prometu.
»Posebna opozorila kolesarjem
so namenjena zaradi uporabe mobilnega telefona in slušalk, kar med kolesarjenjem ni dovoljeno in pomembno vpliva na (ne)zaznavanje okolice
in prometa, zaradi česar se stopnju-
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Zanimivo je opazovati, kako se
število intervencij spreminja iz
meseca v mesec. Pogosto jih opravimo več kot štirideset, včasih
pa komaj polovico tega. Takšni
štirje tedni so zdaj za nami. Od
skupaj dvajsetih intervencij smo
jih kar četrtino opravili med sedmo in pol deveto uro. Trikrat smo
posredovali ob 23. uri.
Na požare smo odhiteli štirikrat. Na počivališču v Lukovici
je zagorela pnevmatika na tovornem vozilu. Ognja se je takoj in
uspešno lotil voznik, mi smo le
dokončali njegovo delo ter s termokamero preverili, če je vse, kot
mora biti. V predoru Trojane se
je tovornemu vozilu začelo močno kaditi iz zavornega sistema.
Nikoli nismo ravnodušni, ko se
v prijava omenja veliko dima v
predoru, a tokrat se je srečno izteklo – šlo je zgolj za okvaro. Zagorelo je še v dimniku stanovanjske hiše v Selu pri Ihanu ter v zabojnikih za odpadke v Zaborštu.
Pomoč smo nudili pri šestih
prometnih nesrečah. Na Viru na
Bukovčevi sta trčili dve osebni
vozili, prav tako dve v Lukovici pri semaforju. Medtem ko na
Viru ni bilo poškodovanih, so
reševalci iz Lukovice odpeljali
dve poškodovani osebi. Zdravniško pomoč je potreboval tudi
voznik, ki se je 1. maja dopoldne
v Srednjih Jaršah z osebnim vozilom po trčenju v parkirano vozilo prevrnil na bok. Lažje telesne poškodbe je utrpel še voznik osebnega vozila, ki se je na
cesti Moravče–Želodnik pri Krtini zaradi neprilagojene hitrosti
zaletel v zadnji del tovornjaka.
Dve nesreči sta se pripetili na avtocesti. Med vzdrževalnimi deli je v delavca z delovnim strojem trčil njegov sodelavec ter ga poškodoval. Na odstavnem pasu viadukta Podmilj
pa se je zaradi okvare ustavilo
tovorno vozilo, vanj pa je trčilo drugo. Hujšega ni bilo, izteklo je le precej hladilne tekočine, ki smo jo prestregli ter tako
preprečili onesnaženje.
Zaradi poplave smo posredovali na Masljevi v Domžalah. V
poslovnem objektu je s konzole
padel grelnik vode in pretrgal
vodovodne cevi. Poklicali so nas
tudi na opuščeno cestninsko postajo pri Lukovici, kjer je zaradi
okvare ventila uhajal plin. Vonj
po bencinu je vznemiril stanovalce hiše na Žnidaršičevi na Viru, vonj po plinu pa stanovalce
bloka na Župančičevi v Domžalah. Slednje smo evakuirali ter
nato pomerili prisotnost in koncentracijo plinov. Naprave niso
pokazale nevarnosti, zaznali smo
le šibek vonj kurilnega olja.
Pomagali smo pri treh nezgodah. V Mačkovcih starejši osebi
pri padcu, v Preserjah pri Zlatem
Polju je traktorska hidravlika stisnila nogo mlajšemu moškemu.
Iz ZD Domžale pa so nas zaprosili za pomoč pri odstranjevanju
prstana z najstnikovega prsta.
V stanovanjsko hišo v Zaborštu se je zatekla nenevarna kača
kobranka, ki smo jo vrnili v njeno
okolje h Kamniški Bistrici. Po nalogu lovskega inšpektorja smo pomagali pri selitvi vranjih gnezd s
platan na parkirišču ZD Domžale.

slamnik@kd- dom zale. si

Počastitev državnega praznika, dneva upora proti okupatorju
Predstavniki domžalskih krajevnih organizacij Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja
Slovenije Venclja Perka, Slavka Šlandra in Simona Jenka vsako leto 27. aprila pripravijo spominsko slovesnost ter v
spomin in opomin položijo venec.
zzb za vrednote nob slovenije Zberejo se ob enem lepših in prepričljivejših vojnih spomenikov na
Slovenskem. Dinamično postavljeni
bloki iz hotaveljskega apnenca imajo
vklesana besedila. Na gladke kamne
je postavljenih pet bronastih oseb
kiparjev Petra Lobode in Frančiška
Smerduja. Bronaste figure upodabljajo ubežnika iz nemškega taborišča, mater z otrokom, internirančevo
mater, partizana s puško in upornika.
Spomenik so odkrili poleti 1954. Do
leta 1980 je stal sredi krožišča v središču Domžal, potem so ga 1980. preselili prek ceste na začetek Kolodvorske ulice, kjer so mu pripravili granitno ploščad.
Slovesnost je začel Franci Gerbec
in pozdravil navzoče na tradicionalnem srečanju. Poudaril je pomen državnega praznika in čestital meščanom v imenu treh borčevskih organizacij. Manica Perdan Ocepek je v
svojem govoru dejala: »Današnje besede posvečam ženskam, ki so sodelovale v odporu. K temu me je spodbudilo odprto pismo Žive Vidmar, ki je popisala demonstracije žensk v okupirani Ljubljani, ki so jih organizirale vsako sredo od 15. februarja do 12. maja
1943. Po pričevanjih se je na slednjih
zbralo okrog 2000 ljudi. Zahtevale

so, naj okupatorji nehajo streljati talce, naj se bolni interniranci vrnejo domov, da se omogoči pošiljanje paketov in hrane, kar so Italijani onemogočali. V domžalskem okrožju pa so bili
okupatorji Nemci, ki so s trdim škornjem korakali po Domžalah. Tudi tukaj je bilo veliko deklet in žensk, ki so
se uprle in podpirale osvobodilno borbo.« Nato je povzela trpke besede, ki
so jih za knjigo Svoboda, plačilo za
žrtve prispevale ženske z Domžalskega. »V glavnem smo hodile v Račo,
kjer smo dobile navodila, kaj partizani potrebujejo. Organizirale smo starejše ženske, da so doma pletle rokavice in nogavice iz domače volne … Večkrat smo se skrivali, saj smo dobivali namige, da bi lahko domobranci ali
Nemci prišli ponoči in bi koga aretirali. Najmlajšega brata Milana, ki je komaj dopolnil 16 let, so prišli iskat domobranci in ga izročili Nemcem … Preden je šel mož v partizane, smo ponoči
zanje pekle kruh. Kmetje so pripeljali
moko za peko kruha, med njimi jo je
večkrat pripeljal tudi moj brat Cofkov
Jaka. Seveda smo morali vonj kruha
ponoči prikriti, zato smo v ogenj metali vejice rožmarina … Mladi nismo
veliko razmišljali o nevarnostih, želeli smo se boriti proti okupatorju … V
Kraljevem mlinu v Srednjih Jaršah je

Manica Perdan Ocepek med
prebiranjem vojnih spominov žensk

OF organizirala majhno bolnišnico, v
kateri so okrevali ranjeni partizani in
terenci. Zanje je skupaj z mamo skrbela, jih previjala in hranila Stanka Osolin. Leta 1944 so v ta mlin preselili tudi
tiskarno. Stanko so domobranci zaprli v klet nasproti železniške postaje in
jo zasliševali ... Ivanko Mežnar iz Bišč,
izdano, odpeljano v begunjske zapore, je na poti skozi zapore in pisarne

spremljalo neusmiljeno mučenje, pretepanje in poniževanje ter sadistično početje mojih mučiteljev; največ je
bilo med njimi gestapovcev, ki so bili
zagrizeni, polni sovraštva do upornikov ... Boža je imela na glavi kito, zvito
in speto na temenu, in je vanjo skrivala pomembno pošto. Nosila jo je tudi
na Gorenjsko, v druga okrožja. Glavo
je dobesedno nosila na prodaj … Slava vsem dekletom in ženam, saj brez
njihovega delovanja v partizanih in na
terenu ne bi bilo uspešnega upora in
osvoboditve.«
Nataša Belle je obudila spomin na
večno mladega in aktualnega pesnika Karla Destovnika Kajuha. Pesem je
krute besede o žrtvovanju zavila v poetično tolažbo, hrepenenje in upanje
ter poudarila veličino žrtve, ko gre
za ideale človeštva. Podžupan Občine Domžale Marjan Ravnikar se je v
zaključku sprehodil skozi vojni čas ,
včeraj, danes in jutri. Povezal je preteklost s sedanjostjo in izzivi, ki nas
čakajo; vsem pa voščil za oba praznika: dan upora in praznik dela.
Besedilo in foto: Igor Lipovšek

Šolsko leto se počasi zaključuje
Tri razstave in obisk NVO

V iskanju velikih in majhnih
možnosti in priložnosti
»Življenje sestavljajo leta, ki ne pomenijo nič, in trenutki,
ki pomenijo vse,« je ena od misli, ki jih najdemo tudi v
aktivnostih Društva upokojencev Domžale.
društvo upokojencev dom in članice, ki jim ponujajo možnost
žale Pri njihovem delu jih res v za- in priložnost sodelovanja v različdnjih dveh letih kar precej ovira epi- nih oblikah dela v društvu. Načrtudemija, ob kateri – ob spoštovanju jejo, da bodo takoj, ko bodo ukrepi
vseh ukrepov, iščejo velike in majh- to dovoljevali, začeli s predavanji in
ne možnosti ter priložnosti tako za delavnicami. Tako imajo že priprapomoč kot za popestritev življenja vljen program za predavanja o ortopedskih pripomočkih, pogovarjali
svojih članov in članic.
Eno izmed teh prizadevanj se se bodo o zdravem življenju, planikaže tudi v obnovi prostorov dru- rajo pa tudi predavanje na temo izštva v Domžalah, na Ulici Simona boljšanja vida s predstavitvijo raster
Jenka 11, kjer so v obnovljeni sejni očal z luknjicami za boljši vid in tresobi zagotovili računalniško podpo- niranje očesnih mišic. Začeli so tudi
ro in tudi velik televizor, ki jim že, z zagotavljanjem brezplačnih mapredvsem pa računajo, da jim bo, saž, za katere pa se je treba predhoše pomagal pri organizaciji različ- dno prijaviti. Upajo, da se bo stanje
nih predavanj in ustvarjalnih delav- kmalu tako izboljšalo, da bodo stenic. V letošnjem letu pa so na novo kle tudi ostale aktivnosti, posebej pa
uredili tudi stranišče, ki je bilo ob- poudarjajo pomen osebnega stika
in prijateljskih srečanj. V načrtih je
nove nujno potrebno.
Zdajšnji čas jim kljub epidemi- tudi zagon mreže prostovoljk in proji omogoča redne tedenske uradne stovoljcev, ki so že in bodo še sodeure ob ponedeljkih in petkih med 9. lovali v projektu Starejši za starejše.
Pohvaliti pa moram odbor za
in 11. uro, zato vabijo vse svoje člane in članice, da se oglasijo in, če ohranjanje kulturne dediščine Druše niso, poravnajo tudi članarino štva upokojencev Domžale, saj deza leto 2021. Vabijo tudi nove člane kleta sodelujejo na natečaju na virtualni razstavi Zveze društev upokojencev Slovenije na temo Vse cveti
in dehti s košarico pomladnega cvetja iz krep papirja, vse ročno delo.
Čestitamo!
Društvo pa zelo dobro sodeluje
tudi z Občino Domžale, kjer uspešno potekajo pogovori o raznih načrtovanih aktivnostih, da bi uskladili, olajšali in popestrili življenje
starejših občanov.
Naj zaključim s pregovorom: Kjer
je volja, tam je pot, kar je tudi njihov slogan!
Vera Vojska
Foto: arhiv DU

društvo lipa Redni bralci Slamni
v lokalnem glasilu vedno najdete kaj
zanimivega o delu Univerze za tretje
življenjsko obdobje – Društvo Lipa
Domžale, saj njegovi študentje in študentke kljub epidemiji iščejo možnosti in priložnosti za nadaljevanje učenja v tretjem življenjskem obdobju.
Pa se najprej ustavimo v Knjižnici dr. Jakoba Zupana v Šentvidu pri
Lukovici, kjer je bila v maju na ogled
razstava idrijskih čipk pod naslovom
Mati in otrok, ki so jih pridne roke
klekljaric Univerze za tretje življenjsko obdobje – Društva Lipa Domžale ustvarjale pod mentorstvom Marije
Rupert. Na razstavi so se jim s svojimi
izdelki pridružile ustvarjalke keramike, svoje prve izdelke so razstavili člani delavnice za mozaik, velike pozornosti pa so bile deležne tudi izdelovalke Unicefovih punčk iz cunj v okviru dobrodelnega programa Posvoji
punčko in reši otroka. Obiskovalci so
bili nad videnim navdušeni, Društvo
Lipa pa je tudi tako promoviralo svojo
pestro dejavnost in povabilo prebivalce občine Lukovica, da se jim v naslednjem šolskem letu pridružijo.
Kljub epidemiji je v prostorih Lipe
ali pri študentih in študentkah doma
vedno živahno, saj vsaka skupina
zase išče priložnost, da bi se pouk
nadaljeval. Tako na njihovi internetni strani lahko preberemo zanimiv
prispevek animatorke Manice Perdan Ocepek, ki piše o Jurjevem in jurjevskih šegah, ki proslavljajo ozelenelo pomlad in začetek paše, z jurjevim pa je povezanih tudi mnogo verovanj. O kulturni dediščini, povezani z jurjevanjem, je za članice mentorica etnologije Ana Beno Vrtovec pripravila prijetno besedilo, ob katerem
so se članice krožka spomnile umrle
prijateljice Ani in obiskale njen poslednji dom, srečanje pa izkoristile tudi
za pogovor o aktualnostih.
K prepoznavnosti dela Univerze za
tretje življenjsko obdobje – Društva
Lipa Domžale pa je zanesljivo prispevalo tudi sodelovanje s Turističnim
društvom Jarše - Rodica na razstavi

zdravilnih zelišč in starih čajnikov v
prvi polovici maja. Metka Klemenc,
dolgoletna zeliščarica, je po strokovnosti in ustvarjalnosti znana tako v
Društvu Lipa kot v turističnem društvu. Razstavi pa se je s svojimi slikami pridružila Joži Anžin, slikarka, ki
svoje stvaritve ustvarja tako v okviru
omenjenega turističnega društva kot
v likovni skupini Društva Lipa, ki jo
vodi Marija Mojca Vilar. Za njo je že
veliko razstav, tudi nagrad, in tudi tokrat je z likovnimi deli navdušila.
Rada pa bi vas opozorila še na razstavo Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale – Društva Lipa v Knjižnici Tineta Orla v Trzinu, ki bo odprta vse do 4. junija 2021. Na razstavi si
lahko ogledate ustvarjalnost kar petih skupin: likovne, keramične, mozaika, punčk Unicef in klekljanja. Zanesljivo bo ogled čudovite razstave
marsikoga vzpodbudil, da se pridruži
kateri od skupin Društva Lipa.
Eden od ciljev Društva Lipa je
tudi sodelovanje s Stičiščem nevladnih organizacij (NVO) Osrednjeslovenske regije. V okvir tega sodelovanja je spadal tudi obisk predstavnikov Stičišča Središče in Zavoda Nefiks, ki so sredi maja obiskali kar nekaj točk v naši občini, med drugim so
bili tudi gostje Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale – Društva
Lipa. Med gosti je bil tudi prostovoljec Alberto Arcas Nevado iz Malage
iz Španije. Dejavnost Društva Lipa je
gostom na kratko predstavil predsednik Marjan Ravnikar, ki je pred njimi nanizal številne krožke in delavnice, v katerih nova znanja in spretnosti pridobiva več sto slušateljev. Gostje so se posebej pomudili pri izdelovalcih mozaika in njihovem mentorju
Aljažu Vidrajzu, mojstru italijanskega
mozaika. Med gosti je veliko zanimanje zbudilo tudi izdelovanje Unicefovih punč iz cunj in njihova dobrodelna funkcija. Skupaj pa so si ogledali tudi mozaik v KD Franca Bernika Domžale, namenjen spominu znamenitega glasbenika Acija Bertonclja.
Vera Vojska
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Pot pod noge in na zrak s koraki
do zdravja

Turistično društvo Jarše - Rodica in Društvo
Lipa z roko v roki

Večina prebivalstva se je sposobna gibati, pa vendar je
aktivna hoja še vse premalo prisotna kot rekreativna
dejavnost.

Ustvarjanje, ki lepša vsakodnevno življenje
Morda smo v teh epidemičnih časih
že malo pozabili na vrsto društev in
organizacij, ki nam s svojimi aktivnostmi lepšajo vsakodnevno življenje, pa naj gre za kulturne, športne
in druge nastope, razstave in koncerte. Sproščanje prinaša priložnosti za počasno vrnitev na nekdanje
čase brez covida-19, in to priložnost
sta pred kratkim izkoristili Turistično društvo Jarše - Rodica in Univerza za tretje življenjsko obdobje – Društvo Lipa Domžale, ko sta nas v prvi
polovici maja 2021 povabili na razstavo zdravilnih zelišč in starih čajnikov
Metke Klemenc ter likovnih del ljubiteljske slikarke Joži Anžin v Kulturnem domu Groblje.
Čudovito razstavo, ki nas je ob
ogledu predvsem spomnila na preživete prijetne trenutke v Kulturnem
domu Groblje, je s kratkim nagovorom odprl Marjan Ravnikar, predsednik Društva Lipa Domžale, in ob
tem izpostavil pomen izobraževanja
v tretjem življenjskem obdobju, pohvalil obe razstavljavki ter še posebej prijetno sodelovanje s Turističnim društvom Jarše - Rodica. Hkrati je povabil vse prisotne ob odprtju
razstave in vse obiskovalce, da se
jeseni pridružijo Univerzi za tretje

društvo kondicija Ob danaDruštvo Kondicija, stanje telesa
šnjem načinu življenja v prisilje- in duha, je mlado društvo, ki ima
nem sedečem, sklonjenem in zle- poleg spodbujanja raznih vrst reknjenem položaju pred TV in raču- kreacije v programu izobraževalne
nalnikom je gibanje temelj in pot vsebine ter kot pomemben del akk zdravemu telesu. Pred covidnim tivnosti skrb za starejše in pomoč
časom je bila rekreacija v vzponu na domu. Vzpostavljamo informatako v fitnesih kot v naravi, a v pol- cijsko točko ponudbe in povpradrugem letu se je vse izjemno po- ševanja za opravljanje enostavnejslabšalo zaradi zaprtih vadbenih ših storitev za dom in okolico, ki jih
prostorov, zaradi ‘zaprtosti’ ljudi v bodo nudile starejše osebe.
svoja stanovanja, zaradi padca voV sprejemanju je zakon o dolgolje in želje biti zunaj in zaradi po- trajni oskrbi, ki poleg dosedanje soudarjanja nuje po medosebni raz- cialne oskrbe na novo vključuje tudi
dalji. Zato smo opuščali srečanja s zdravstveno nego. Društvo Kondiciprijatelji in znanci. In ne samo to, ja se s prostovoljci vključuje v izvaživljenjsko obdobje Domžale ter si je tudi Metka Klemenc, strokovnjakicelo družine, torej otroci in vnu- janje dela socialne oskrbe, kot je potako polepšajo svoje jeseni življenja. nja za zelišča, ki se je odločila, da ob
ki se niso videvali med seboj, še moč starejšim pri osnovnih dnevnih
Ljubiteljska slikarka Joži Anžin vrsti zelišč predstavi še čudovite stamanj pa z babicami in dedki. Ža- opravilih prehranjevanja, vzdrževaustvarja v skupini likovnikov Univer- re čajnike. Zeliščarica Metka je znana
losten je bil pogled na otroška igri- nje osebne higiene in gibanja. Poze za tretje življenjsko obdobje pod kot ena prvih udeleženk domžalske
šča, ki so mesece samevala, na Če- membna aktivnost je tudi pomoč
mentorstvom dipl. slikarke Marije univerze za tretje življenjsko obdobje,
šminov park brez živžava, na poti, osamljenim, ki potrebujejo družbo
Mojce Vilar. S svojimi slikami je so- ki je s svojim znanjem nabiranja, suki vodijo proti Kamniški Bistrici in in pogovor, pomoč pri nakupu živil
delovala na številnih razstavah in na- šenja, hrambe in uporabe raznih zeŠumberku, kjer so bili sprehajalci
tečajih ter bila deležna vrste nagrad lišč obogatila znanje mnogih ljubitezdesetkani.
in pohval. Je pa Joži Anžin tudi člani- ljev tega področja, ki ima mesto tudi
Zdaj se počasi vračamo v koli- Obveščanje članov poteka preko
ca Turističnega društva Jarše - Rodica. v zdajšnjem programu Društva Lipa.
kor tolikor običajno življenje, a pre- elektronske pošte, spletne strani
Vera Vojska
Članica tega društva z dolgo uspešno
mor pri rekreaciji ima posledice, če društva in oglasne deske.
Foto: Miro Pivar
zgodovino in številnimi aktivnostmi
drugega ne, nam je podrl dnevni, teKORAK za KORAKOM do:
denski ... ritem. Vsak zase se posku• ustreznega krvnega pritiska,
šamo bolj ali manj uspešno ‘vračasladkorja in maščob
ti nazaj v gibanje’. Vsa ta in še dru• manj bolečin in boljše gibljiga opažanja so nas spodbudila, da
vosti ter ravnotežja
smo se v Društvu Kondicija lotili ak• okrepljene srčne mišice in
cije Pot pod noge in na zrak s korazdravega ožilja
ki do zdravja!
• močnih in prožnih mišic, Žrtev vojnega nasilja ima pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja ob
Akcija je namenjena pohodnisklepov ter čvrstih kosti
pogojih in v obsegu, predpisanem za vojne invalide.
kom in kolesarjem vseh generacij,
• izboljšanja razpoloženja in
od najmlajših do najstarejših. To je
kondicije
posebna letna akcija pohodništva in
• povečevanja pljučne kapaci- društvo izgnancev domžale zdravniško komisijo, ki odobri kli- krat se namreč zgodi, da po dogokolesarjenja, ki traja vse leto do 31.
tete
voru prispevek plačajo vaši domači
»Žrtev vojnega nasilja ima pravico matsko zdravljenje.
decembra.
• izboljšanja imunskega siste- do zdraviliškega in klimatskega zdraKar številni ste bili člani in čla- (zelo lepo!), ki pa ob tem napišejo le
Na Gorjuši se v gostišču Jamarma
vljenja ob pogojih in v obsegu, pred- nice našega društva, ki ste nas obi- svoje ime, pozabijo pa napisati, za
ski dom vpišete v društvo, tam do• okrepitve življenjske energije pisanem za vojne invalide,« se gla- skali v času uradnih ur vse pone- koga sta prispevka plačana.
bite evidenčni kartonček, v katere• zmanjšanja utrujenosti in de- si stavek o vrnjeni pravici do zdravi- deljke v aprilu in prvi ponedeljek
V Vestniku ste lahko tudi prebraga vam za vsak prihod odtisnejo žig.
presije
liško-klimatskega zdravljenja, o ka- v maju, v juniju pa vas pričakuje- li, da slovensko društvo izgnancev
Ob vpisu vas društvo nagradi z ma• srečevanj in druženja
teri ste lahko brali tudi vsi, ki ima- mo le prvi ponedeljek med 9. in 10. nadaljuje z obnovo zbirnega taborijico sponzorja, ob zaključku vsakote naročen Vestnik, glasilo Društva uro v prostorih krajevnih skupnosti šča za izgon Slovencev v Brestanici,
CILJ IN KONTROLNA TOČKA, ŽIG
letne akcije pa še s posebnim dariizgnancev Slovenije 1941–1945. Prvo Domžale, ki se jim za odstop pro- za kar je v preteklih letih prispevalo
lom in z zaključnim srečanjem vseh UŽIVAJTE !
letošnjo številko ste prejeli v apri- storov iskreno zahvaljujemo. Veseli tudi naše društvo. Tako so letos ureudeležencev akcije.
lu 2021, v njej pa ste lahko prebra- bomo, če boste čimprej plačali čla- dili nova vhodna vrata, za kar je priNa pot se lahko odpravite iz Domli tudi, za katere vse bolezni in bole- narino za letošnje leto (10 evrov), spevala Občina Krško.
žal, Vira, Količevega, Doba, Češeni- in življenjskih potrebščin, prinaša- zenska stanja je omenjeno zdravlje- od česar polovica ostane društvu,
Prijeten začetek poletja vam želika, iz Ihana čez Križentaver, iz Rače, nje in postrežba obrokov, pri vzdr- nje lahko odobreno. Prošnjo za odo- polovico pa odstopimo Društvu iz- mo in vas obveščamo, da bomo taBrezovice, Laz, Brda, Dobovelj, iz ževanju urejenosti doma ter spre- britev, ki jo potrdi vaš osebni zdrav- gnancev Slovenije 1941–1945, in pri- koj, ko bo to mogoče, pripravili občGoričice prek Tabora ... Poti so spe- mljanje na razne dogodke, srečanja nik, lahko dobite tudi na pristoj- spevek za Vestnik (6 evrov). Vse, ki ni zbor, kjer se bomo dogovorili o
ljane ob Kamniški Bistrici, Rači, in druženja ter sproščanja v naravi. nem oddelku Upravne enote Dom- omenjena prispevka plačate po po- nadaljnjem delu. Do tedaj pa: ostaMlinščici, po gozdu in cesti, mimo
Vabimo vas, da se nam pridruži- žale, obrazec in spremljajoče doku- ložnici, prosimo, da napišete, za nite zdravi!
fitnes naprav v naravi, po trimpoti te v duštvu!
Vera Vojska
mente pa naj bi zdravnik poslal na koga je prispevek plačan. Velikona Šumberku in ob skakalnicah.
Za informacije nam pišite na eDolžino in težavnost poti lahko -naslov: drustvo.kondicija@gmail.
vsakokrat izbirate poljubno, odvi- com ali nas pokličite na 051 317 603
sno od vaše kondicije in razpolože- ter obiščite našo Facebook stran.
nja. Glede na start in izbiro poti je
Mija Pukl
do žiga od pol do dve uri hoda.

Upamo, da so pred nami lepši časi

MEDICINSKA PEDIKURA
Pančur d.o.o.

031/353 347
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pon. – pet.: 800 – 1200, 1500 – 1800
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Kegljanje slovenskih paraplegikov ob občinskem Druženja članov Medobčinskega
društva Sožitje v času covida-19
prazniku
Dobro leto je minilo, ko se je po svetu razširil virus
covid-19. Leto je bilo polno preizkušenj in stresnih
situacij.

Najboljše želje so vedno dobrodošle
Ena izmed stalnic v programu obeležitve praznika Občine Domžale je kegljanje slovenskih paraplegikov za
Pokal Domžal, ki je letos, ob upoštevanju vseh ukrepov v boju proti pandemiji, potekalo že 23. v organizaciji
Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine. Društvo je po svoji aktivnosti
zelo poznano in posebej na športnem
področju skuša navdušiti kar največ
svojih članov tako za rekreacijo kot
tekmovalni šport.
Sprva so sicer načrtovali, da bi
bilo tekmovanje v dneh ob 19. aprilu –
prazniku Občine Domžale, vendar so
morali tekmovanje tako zaradi zasedenosti kegljišča v Kamniku, kakor
tudi zaradi sproščanja ukrepov, prestaviti na maj. Tako so se paraplegiki-kegljači in kegljačice, njihovi sorodniki in prijatelji zbrali 15. maja 2021
v jutranjih urah na kamniškem kegljišču. Tudi letos se je za organizacijo in
izvedbo tekmovanja v kegljanju posebej potrudila znana slovenska kegljačica Cvetka Štirn, ki je podobno
kot vse svoje življenje, z veliko optimizma čakala, da se tudi letos dobijo
v Domžalah ter se tradicionalno pomerijo v kegljanju za Pokal Domžal in
tako proslavijo praznik občine, s katero društvo lepo sodeluje. V veliko pomoč so ji bile hčerka in obe vnukinji.
Na kegljišče v Kamnik jih je pripeljalo veselje, da se spet vidijo, hkrati
pa tudi tekmovalna zagnanost, ki je
bila zaradi epidemije v letošnjih prvih mesecih ovirana in je zato kegljanje za Pokal Domžal za njih pomenilo prvo letošnjo tekmo tudi v ligaškem
tekmovanju. Pa se to ni dosti poznalo,
saj so se prav vsi z visoko tekmovalnostjo in dobre volje lotili tekmovanja
in se veselili uspehov drug drugega.
Kar 40 kegljačev in kegljačic iz
sedmih medobčinskih društev paraplegikov – posebej fantje, posebej
dekleta, tetraplegiki in veterani pa v
združeni konkurenci, se je, ob sodelovanju sodnikov Kegljaškega kluba
Kamnik, Francija Grubarja in Ljube
Babnik, pomerilo v metu 120 lučajev
– 60 na polno in 60 na čiščenje.
Med ekipami je zmagalo Društvo
paraplegikov Novo mesto s 1596 podrtimi keglji. Ekipa je ponovila lanski
uspeh in osvojila prehodni Pokal Domžale. Drugi so bili kegljači DP ljub
ljanske regije, ki so podrli 20 kegljev
manj kot zmagovalci, pokal za tretje
mesto pa so prejeli tekmovalci DP Maribor, četrto mesto je pripadlo DP Ce-

lje, peti so bili tekmovalci DP Gorica,
šesto DP Murska Sobota, sedmo pa
DP Istre in Krasa. Med člani je zmagal
Viktor Rupnik, DP ljubljanske pokrajine, pred Tonetom Kancem, DP Novo
mesto, tretji je bil Miran Jernejšek, DP
Maribor. Med kegljačicami je tudi letos zmagala Senka Ivaniševič, DP ljubljanske regije, pred Martino Glavič,
DP Novo mesto ter Majdo Ravnikar,
DP ljubljanske pokrajine. V združeni kategoriji tetraplegikov in veteranov je bil najboljši Aleš Povše, DP Celje, pred Francem Kuhljem, DP Novo
mesto in Janezom Kokaljem, DP ljubljanske regije.
Zaključna slovesnost je bila zaradi ukrepov okrnjena, pa zato nič manj
prisrčna in slovesna. Prisotne je nagovorila Mirjam Kanalec, predsednica
Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, jim čestitala za uspešno tekmovanje, posebej pa pohvalila glavno organizatorko Cvetko Štirn, ki je
vodila tudi slovesno podelitev pokalov in praktičnih nagrad najuspešnejšim. Obe sta se zahvalili tudi Občini
Domžale in županu Toniju Dragarju

za podporo, enako vsem sponzorjem medobčinsko društvo soži smo se ustavili ob ribniku, ki je poln
in donatorjem, hkrati pa izrazili željo, tje Ostali smo doma, zaprli so se krapov. Marta je prinesla kruh, s kada se tekmovanje za Pokal Domžal ob VDC-ji, šole. Kar naprej smo si umi- terim smo hranili velike ribe.
prazniku občine nadaljuje, ter občini vali roke, zračili stanovanja.
Druga pomembna točka je bila
ter njenim občanom in občankam zaKo smo odšli ven, smo si nade- kavarnica, kjer smo naročili kavo in
želeli vse dobro in uspešno.
li maske in si razkuževali roke. Čla- jo odnesli s seboj. V kakšnem mirDruštvo paraplegikov Ljubljanske ni Medobčinskega društva Soži- nem kotičku parka smo jo popipokrajine se ob tej priložnosti iskreno tje, Mengeš smo se na različne na- li. Zato smo bili zelo veseli, da smo
zahvaljuje in želi veliko uspehov vsem čine trudili zmanjšati količino stre- lahko v kavarnici pred mesecem dni
sponzorjem in donatorjem, ki so po- sa. Občasno smo poklicali prijatelje kavo popili tam.
magali pri organizaciji in izvedbi 23. in sodelavce po telefonu.
Na tretji točki pa smo pozvonili z
kegljanja slovenskih paraplegikov za
Najhuje je bilo, da se nismo sme- zvončkom in si kaj lepega zaželeli.
Pokal Domžal, še posebej pa: Obči- li družiti. Ko se je epidemiološko sta- Včasih smo se odpeljali tudi na Zbini Domžale kot pokrovitelju, Zavodu nje v državi izboljšalo in so se odprli lje, kjer smo hranili in opazovali laza šport in rekreacijo Domžale ter Kli- cvetlični vrtovi, smo se sprehajali po bode, ki so nam pripravili cele predmer Štirn & co., d. n. o., Vir, Pomoč na njih. Večkrat smo se družili na spre- stave. Največ nam je pomenilo, da
cesti, Božo Kveder Krtina, Janez Mal hodih po Arboretumu Volčji Potok. smo se lahko pogovarjali in se druMoravče, Elektro Verpex, Peter Verbič, Opazovali smo prebujajočo se nara- žili in nam je bili lepo.
MG inštalaterstvo, d. o. o., Krtina, He- vo, občudovali narcise, tulipane in
Upam, da nam bo leto 2021 bolj
lpy Trzin, Brown Forman Worldwide, različne cvetlične nasade. Pri tem pa naklonjeno.
d. o. o., Ljubljana, Avto GP – Peter Go- smo upoštevali vse ukrepe. Obvezno
Metka Mestek
vejšek, s. p., Brezje, Freddy SLO, Modum, d. o. o., - Maja Kesič Domžale.
Vsem udeležencem, posebej pa
najboljšim še enkrat iskrene čestitke
in dobrodošli tudi v letu 2022 na tekmovanju za Pokal Domžal.
Vera Vojska

POIŠČITE NAS TUDI
NA FACEBOOKU
glasilo občine domžale

NAGRADNA IGRA
MED 1. 6. IN 6. 6. 2021

ODGOVORI NA VPRAŠANJE IN
SE POTEGUJ ZA SUPER
NAGRADO
PLATNENA VREČKA
DOMŽALE ZA MLADE

V PONEDELJEK 7. 6. 2021
BOMO IZŽREBALI 5 NAGRAJENCEV
VEČ INFORMACIJ NAJDEŠ NA

WWW.DOMZALEZAMLADE.SI

Vrata društva invalidov vse
širše in širše odprta

Medobčinsko društvo invalidov Domžale sicer tudi v času
pandemije ni mirovalo, pa vendar bodo naše dejavnosti
šele z majem lahko ponovno zaživele v vsej svoji polnosti.
medobčinsko društvo invali njeni do zadnjega kotička, seznanjadov domžale Letni program je si- mo pa vse člane, da je še vedno nekaj
cer objavljen na letnem koledarju, prostih terminov za društveni apartampak ker je od njegove izdaje mi- ma v Izoli, ki ga lahko koristite od ponilo že kar nekaj časa, zaradi pan- nedeljka do ponedeljka.
Tudi posamičnih dejavnosti, ki
demije pa nekateri smatrajo, da društvo ne deluje, vas ponovno obve- so na društvu sicer že ves čas v teku,
ščamo o njem in poudarjamo: dru- se lahko poslužujete. Vsako sreštvo posluje normalno, vendar po do med 15. in 17. uro in petek med
9. in 11. uro sta vam v času uradnih
predpisanih ukrepih.
S sproščanjem omejitev glede zbi- ur društva na voljo dve medicinski
ranja ljudi bomo končno lahko zdru- sestri, ki vam izmerita krvni sladžili naše manjše skupinice v večje. kor, holesterol, trigliceride, krvni
To je predvsem dobrodošlo za sku- pritisk, pulz in telesno težo. Na drupinske ustvarjalne delavnice, kamor štvu vam je v tem času vedno na volahko pridete razvijat svoje likovne ljo tudi kdo za preprost ali pa bolj
talente, ročne spretnosti in umetni- resen pogovor, saj se zavedamo, kaške navdihe, pa tudi za telovadbo za kšnega pomena je družabništvo za
invalide, kjer usposobljena fiziotera- tiste, ki so sami. Omeniti pa je trepevtka invalidom pomaga do boljše ba tudi prevoze z našim kombijem,
fizične kondicije. Članov pa ne vabi- za katere samo pokličete in se dogomo le na rekreacijo, ampak tudi na vorite. Šofer vas bo z veseljem peljal
športne treninge in dejavnosti – ba- po nujnih opravkih, vse seveda upoštevajoč varnostne ukrepe.
linanje, pikado in šah.
Kot lahko vidite, nam na društvu
Z odprtjem rehabilitacijskih centrov in zdravilišč se v celoti vrača ni dolgčas in delujemo s polno paro,
tudi peti posebni socialni program, tako da vas vljudno vabimo, da se
ohranjevanja zdravja, ki v povezavi s udeležite katerekoli od zapisanih
prvim programom, preprečevanje in dejavnosti. Dobrodošli pa tudi vsi
blaženje psihofizičnih posledic inva- novi člani, invalidi ali podporniki,
lidnosti, tvori jedro društvene skrbi da nas obiščete in ugotovite, kaj nas
za invalide in njihovega opolnomo- dela tako posebne.
Za MDI Domžale
čenja. Termini za obisk hotela Delfin
Nejc Lisjak
v Izoli so za poletne mesece že napol-
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Utrinki PGD Domžale - mesto

Skupaj za okolje

Čas omejitev je še globoko med nami, a smo hkrati veseli,
da se tudi ukrepi epidemije počasi, počasi rahljajo.

Na Rovah smo v nizkem startu čakali na vseobčinsko čistilno akcijo, saj smo iz dneva v
dan opazovali, kako neodgovorni posamezniki naše kraje polnijo z odpadki.

In tako smo se v našem gasilnem
društvu odločili, da tokrat čistilno akcijo prvi teden maja izvajamo skoraj ves teden ob popoldnevih v manjših skupinah. Zavedamo
se, da je naše zdravje na prvem mestu, zato smo upoštevali vsa priporočila NIJZ. Kot nam je dopuščal čas,
smo ob predhodnem dogovoru prišli v dom, počistili in uredili, kar je
bilo za tisti dan planirano, naslednji dan druga ekipa, nato naslednja, v soboto, 8. maja, pa so z delom zaključili. Fantje so še pobelili garažo in dom je zasijal. Delo je
bilo porazdeljeno, zaradi majhnega števila gasilcev morda tudi temeljiteje opravljeno, a v vseh nas se je
znova prebudil duh pripadnosti ga-

silskemu društvu. Okna so pomita,
ograja znova pritrjena, prah pobrisan, tla pomita ter orodje in vsa gasilska oprema temeljito pregledana
in varno pospravljena na svoje mesto. Vsem nam je bilo prijetno spet
srečati prijatelje, ob delu poklepetati z njimi ter se zvečer prijetno utrujeni, a veseli ob ponovnem druženju
tudi razšli v želji, da se kmalu srečamo v veliko večjem številu, in to
takrat, ko bodo ukrepi epidemije to
dovoljevali.
Na tem mestu se vsakemu posamezniku zahvaljujem za njegov doprinos k pomladni osvežitvi našega
gasilskega doma. Hvala.
Za PGD Domžale - mesto
Sonja Orešek

ks rova Ko smo slišali za odpoved,
smo stvari vzeli v svoje roke, saj je
treba med pandemijo po svojih zmožnostih skrbeti za zdravje, pa tudi za
čisto okolje, v katerem se gibamo.
Kocka je padla: v soboto, 24. aprila, je KS Rova s pomočjo preostalih
lokalnih društev organizirala čistilno akcijo. Odločitev je pozdravilo več kot 50 mladih in mladih po
srcu, dober glas pa je segel tudi v
sosednjo vas, saj so nas z obiskom
presenetili radomeljski skavti. Zaradi trenutnih razmer smo zbrane
razdelili v mehurčke in jim priskrbeli vso potrebno opremo (rokavice in vreče), ki je bila na voljo pred
gasilskim domom. Tam smo podali
tudi vsa ustrezna navodila glede čiščenja. Vreme nam je bilo naklonjeno, ko smo začeli čistiti po površini
najobsežnejšo krajevno skupnost v
domžalski občini. Nismo se ustrašili
ne bregov Rovščice ne gozdnega Žiškega vrha. Po končanem delu je KS
organizirala še lasten odvoz nabranega na zbirališče odpadkov.
Dokazali smo, da znamo in zmoremo. Skrb za čisto naravo je v sobotnem dopoldnevu povezala vse generacije. Zdaj je na nas vseh, da kraj
ohranjamo lep in čist.
Hvala vsem za pomoč, trud in
udeležbo.
AMU

Slovenska proizvodnja
kakovostnih vzmetnic
in ležišč od leta 2001.

Že 20 let
v vaši družbi.

Umetniški vodja

MATE BEKAVAC
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Vstopnice pri blagajni Arboretuma.
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POSLASTICA ZA LJUBITELJE
LOKALNE ZGODOVINE
MAG. BLAŽ OTRIN, ZGODOVINAR IN ARHIVAR, SODELAVEC IN UREDNIK PRI IZDAJANJU KNJIG FRANCA BERNIKA

Brez njegove pomoči in strokovnega znanja obsežnega projekta, ki se ga je lotila ekipa v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale,
s ponatisom nekaterih knjig Franca Bernika ter pripravo knjige o njegovem življenju in delu, ne bi bilo mogoče uresničiti.
Država je v preteklosti
uporabila duhovnike tudi
kot državne uradnike,
da so opravljali naloge
družbenega obveščanja,
socialnega varstva,
šolstva, vodenja matičnih
knjig … Duhovniki so bili
v marsikaterem okolju
edina izobražena delovna
sila in hkrati za državo
tudi najcenejša.

Cveta Zalokar
Foto: osebni arhiv

Z

godovinar in filozof, ki pa
se je poklicno zapisal arhivskemu delu. Za katerega
pravi, da še zdaleč ni dolgočasno in zaprašeno. Vedno pripravljen sodelovati in pomagati
tudi pri projektih iz lokalnega prostora. Domžalčan, ki se zelo dobro
počuti tudi v Dobu.
Kakšno so spomini na vaše
otroštvo, ki ste ga preživljali v
Domžalah?
Na Varškovi ulici, kjer sem bil
doma in se je odvijal pretežni del
mojega otroštva, smo imeli veliko
igrišče s košem, gugalnico in peskovnikom. Zdi se mi, da sem bil
ves čas na ulici z otroki iz sosednjih hiš, igrali smo nogomet, ragbi s kolesi, se šli očije in mamice,
kurili ognje, rabutali in pekli koruzo ter tisoč drugih stvari, skratka
res lepi spomini.
Vaš oče Janez Otrin je bil
dolgoletni in prepoznavni
direktor Termita, ko je ta še
posloval v Stobu. Kako je vplival
na vas?
Oče je bil več kot trideset let direktor Termita in zelo predan podjetju. Poleg tega je bil aktiven tudi
v lokalni politiki, v teritorialni
obrambi, pri tisoč in enem društvu, zato ga seveda ni bilo kaj dosti doma. Kot otrok sem na očeta
vedno gledal z občudovanjem, saj
so ga vsi spoštovali, in je bil priljubljen zaradi svojega položaja in
pojave – bil je pač original. Čeprav
sva si bila v marsičem različna,
sva se potem, ko sem odrasel, zelo
tesno povezala.
Oče je pripadal tudi
prijateljskemu krogu, ki se
je poimenoval abrahamovci,
znanih po legendarnih srečanjih.
Kakšna je bila njihova dediščina?
Pripadal je krogu znanih Domžalčanov, ki so si nadeli ime SAK –
Skupnost abrahamovcev in kandidatov, in oče Janez je bil njihov
idejni vodja ter predsednik. Del te
združbe so bili številni znameniti Domžalčani, od župana, univerzitetnih profesorjev in direktorjev,
do gostilničarja, peka in mesarja.
Oče je v šali poudarjal, da pokrivajo vse segmente družbe in da brez
njih Domžale ne morejo nič, saj je
imajo pokrito vse od ginekologa do
kopalca jam za mrliče, ki sta bila
tudi njihova člana. Kolikor sem
imel vpogled v to združbo, so bili
ena res prijetna in zanimiva skupina možakarjev s prefinjenim smislom za humor, ki so se radi družili. Po smrti očeta sem, kot se za arhivarja spodobi, urejal očetove dokumente in tam našel tudi gradivo
SAK. Ob prebiranju zapisnikov njihovih sestankov sem se do solz nasmejal njihovim pogruntavščinam.

Cerkev močno prepletena z državo
in ji hkrati povsem lojalna.
Zapisali ste se delu v arhivih,
sprva v Arhivu RS, zdaj ste že
več kot dve desetletji zaposleni v
Nadškofijskem arhivu. V čem je
čar dela v arhivu?
Za zgodovinarja je to sanjsko delo,
saj je v stiku s primarnimi viri, ki
so temelj zgodovinskega dela. Tako
sem imel npr. privilegij urejati zapuščino škofa Antona Vovka, kjer
sem našel njegove zapise iz obdobja 1945–1953 in jih leta 2003 objavil
v knjigi V spomin in opomin, knjiga
pa je doživela kar pet natisov. Urejal
sem zapuščino škofa Gregorija Rožmana, ki je prišla iz ZDA, zapuščino
škofa Antona Bonaventura Jegliča,
ki je ves čas svojega škofovanja pisal osebni dnevnik. S kolegico Marijo Čipić Rehar sva ta dnevnik leta
2015 izdala, in na to delo sem mogoče tudi najbolj ponosen, saj sva na
knjigi, ki obsega več kot 1100 strani,
delala skoraj desetletje.

Bernik je za časa svojega
življenja veljal za najbolj
delavnega župnika v
škofiji, in to upravičeno.
Udejstvoval se je na
vseh možnih področij,
od strogo verskih do
politike, zadružništva,
kulture, šolstva,
sociale, zdravstva,
glasbe … Že če bi samo
naštevali dosežke, bi bili
predolgi, skratka pustil
je neizbrisen pečat v
Domžalah.

Po končani osnovni šoli ste sprva
obiskovali srednjo strojno šolo v
Ljubljani. Kako je potekala vaša
pot od tehnike k družboslovju?
Po koncu osnovne šole sem tako
kot mnogo sošolcev pristal na srednji šoli za strojništvo na Aškerčevi.
Znašel sem se v zanimivem razredu,
z močno domžalsko kolonijo, kjer
so vihrali dolgi lasje in so se v straniščih med odmori ob dimu cigaret
odvijale tudi debate o kulturi in se
brala poezija. Zelo dobro sem se počutil v razredu, a strojništvo me res
ni zanimalo. Kaj hitro sem se zagledal k sosedom na filozofsko fakulteto, kamor sem se tudi vpisal.
Na filozofski fakulteti ste izbrali
študij filozofije in zgodovine. Kaj
vas je še posebej pritegnilo pri
izboru študijskih smeri?
Zgodovina me je vedno zanimala, tako da je bila to moja prva izbira, filozofija pa se mi je zdela čarobna in ključ do razumevanja delovanja strukture družbe in človeka. Študij me je res očaral, in če sem
srednjo šolo naredil z minimalnim
vložkom, kar so kazale tudi ocene, sem se študiju docela predal in

študiral z velikim veseljem. Srečo
sem imel, da smo imeli tudi mnoge
odlične profesorje, ki jih je bilo pravi užitek poslušati. Filozofska fakulteta in velika Plečnikova čitalnica
v NUK-u sta postali moj drugi dom,
kjer so se mi ob branju študijske in
druge literature odpirale nove, do
tedaj neznane duhovne krajine.
Magistrirali ste iz tematike
o cerkvenem delovanju na
socialnem področju v 19. in prvi
polovici 20. stoletja. Takrat so
imeli župniki pomembno delo
tudi kot državni uradniki.
Tema na prvi pogled ni ravno zabavna, a ob raziskovanju starih dokumentov se ti izrisuje podoba preteklosti, ki je nisi poznal in je precej drugačna, kot bi pričakoval. Država je v preteklosti uporabila duhovnike tudi kot državne uradnike, da so opravljali naloge družbenega obveščanja, socialnega varstva, šolstva, vodenja matičnih
knjig … Duhovniki so bili v marsikaterem okolju edina izobražena delovna sila in hkrati za državo
tudi najcenejša. To je bilo mogoče,
ker je bila v habsburški monarhiji

Lotili ste se tudi množice
italijanskih priimkov v
osrednjeslovenskem prostoru. S
čim so povezani? Marsikaterega
bi našli tudi v Domžalah,
na primer Giacomellija iz
Kofutnikove domačije …
Tudi to je del socialne zgodovine, ki sem jo preučeval. Na širšem
domžalskem področju srečujemo
precej nenavadne priimke, kot so
Vidali, Erdani, Giacomelli, Lokati, Limoni, ki dajejo slutiti, da niso
domačega izvora. Marsikdo od teh,
kot tudi nosilci drugih malce latinsko zvenečih priimkov, je prepričan, da so francoskega izvora, da
so sem prišli za časa napoleonskih
vojn. To je seveda mit, ki nima nobene osnove. Je pa ta mit, zanimivo, med Slovenci tako razširjen, da
če bi držal, bi Napoleonova vojska
razpadla že v Sloveniji in sploh nikoli ne bi prišli do Rusije. Ti priimki so k nam prišli v 19. stoletju, ko
so prek instituta najdenišnic iz Trsta na Kranjsko v rejništvo pošiljali nezakonske otroke mater, ki niso
mogle skrbeti za njih. Kmetje so od
dežele kot rejniki dobili denar in
skrbeli za te uboge otroke. Po ocenah naj bi v enem stoletju, kolikor
je trajal ta proces, na Kranjsko prišlo okoli 30.000 najdencev, kot se
je reklo tem otrokom.
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Kateri so bili še drugi zanimivi
projekti pri vašem delu v
Nadškofijskem arhivu?
Nekaj sem jih že omenil, jih je pa
še veliko. Pred časom sem raziskoval življenje slovenskega fotografa
Christiana Paierja, ki je bil eden prvih svetovnih popotnih fotografov
in eden prvih, ki je v Evropo prinesel fotografije Bližnjega vzhoda. Ob
raziskovanju dokumentov se mi je
izrisala življenjska pot, kot bi pisal
scenarij za Indiano Jonesa: avanture, življenjsko nevarni pripetljaji,
ljubezenske zgodbe, bleščeči uspehi in bridki konec. Nadalje sem
med gradivom, ki ga že dolgo ni
nihče pregledoval, našel v neko voščilnico vdelano stekleno fotografijo trga pred kranjsko cerkvijo, ki se
je izkazala kot najstarejša fotografija Kranja. Fotografijo, za katero
smo sumili, da je lahko celo delo Janeza Puharja, smo dve leti s skupino strokovnjakov interdisciplinarno raziskovali in prišli do številnih
zanimivih odkritij, a hkrati se je odprlo še več novih vprašanj, avtorstva pa žal nismo mogli ugotoviti.
Pri svojem delu ste naleteli tudi
na domžalskega župnika Franca
Bernika in njegovo vsestransko
vlogo na številnih področjih. V
čem je njegov pomen in veličina?
Bernik je za časa svojega življenja
veljal za najbolj delavnega župnika v škofiji, in to upravičeno. Udejstvoval se je na vseh možnih področij, od strogo verskih do politike,
zadružništva, kulture, šolstva, sociale, zdravstva, glasbe … Že če bi
samo naštevali dosežke, bi bili predolgi, skratka pustil je neizbrisen

pečat v Domžalah. Tako širokega in
kvalitetnega opusa, kot ga najdemo
pri Berniku, v širšem slovenskem
prostoru res zlepa ne najdemo.
Kako ocenjujete potek projekta
izdaje ponatisa njegovih del, v
čem je aktualen še danes?
Bernikove knjige o zgodovini
Domžal so neprecenljivi vir za poznavanje naše lokalne preteklosti
in zato mi je res drago, da je kulturni dom, ki nosi njegovo ime,
prevzel organizacijsko vlogo za
ponatis njegovih treh zgodovinski
del, še neobjavljenega rokopisa
in monografije o njem. V njegovih
delih so zapisane številne zgodbe preteklosti, ki bi se drugače pozabile, in se dotikajo tako velikih
tem, kot je ustanavljanje župnije in razglasitev Domžal za trg, do
imenovanja gostiln ter vinotočev,
opisov prometnih nesreč in tragikomičnih prigod na pogrebih. Zapisi nam pomagajo razumeti, kdo
smo, kakšni smo, in krepijo našo
lokalno odličnost, estetiko, posebnost in identiteto, kar se mi zdi
v globalnem svetu, ker izginjajo
posebnosti, izjemnega pomena.
V okviru projekta ste bili tudi
urednik natisa Bernikovega
rokopisa o kroniki iz časa
druge svetovne vojne. Kaj
je v Fragmentih (tako ste
poimenovali omenjeno kroniko)
še posebej potrebno izpostaviti?
Ko smo leta 2007 v arhiv v urejanje
prevzeli gradivo župnije Domžale,
je bilo to zame seveda zelo zanimivo
delo. Med tem gradivom se je našel
tudi rokopis Zgodovine fare Domža-

Bernikove knjige o
zgodovini Domžal so
neprecenljivi vir za
poznavanje naše lokalne
preteklosti in zato mi je
res drago, da je kulturni
dom, ki nosi njegovo ime,
prevzel organizacijsko
vlogo za ponatis njegovih
treh zgodovinski del, še
neobjavljenega rokopisa
in monografije o njem.
(...) Zapisi nam pomagajo
razumeti, kdo smo,
kakšni smo, in krepijo
našo lokalno odličnost,
estetiko, posebnost in
identiteto, kar se mi zdi
v globalnem svetu, ker
izginjajo posebnosti,
izjemnega pomena.
le III Franca Bernika, ki pa žal ni bil
v celoti ohranjen. V rokopisu Bernik
spregovori o tragediji druge svetovne
vojne in o času po njej. Postreže nam
s številnimi podatki o vsakdanjem
življenju med okupacijo, raznarodovalni politiki, strahu, draginji, pomanjkanju. Najdragocenejši so obširni seznami zaprtih in izgnanih Domžalcev ter seznami žrtev druge svetovne vojne. Imel je odličen pregled
nad domžalskim življenjem, in tako
nam tu postreže z mnogimi imeni žrtev, ki niso zabeležena nikjer drugje,
tudi ne v centralnem seznamu žrtev

druge svetovne vojne, ki ga vodi Inštitut za novejšo zgodovino.
V zadnji, četrti knjigi, bodo izšli
strokovni prispevki številnih
avtorjev o Bernikovem življenju
in delu, pa tudi o nekaterih
vsebinah, povezanih z njegovim
udejstvovanjem. Lahko rečemo,
da bo to najlepši spomenik, ki
mu ga bomo skupaj ‘postavili’.
V tem delu bomo prvič predstavili vso širino njegovega dela in življenja. Hkrati je to tudi zgodovina Domžal prve polovice dvajsetega
stoletja, saj je bil Bernik vpet v vse
pore dogajanja v kraju. Zbrali smo
kvalitetno ekipo, ko jo sestavlja pestra paleta piscev od eminenc, kot
so dr. Miroslav Stiplovšek, dr. Anton Štrukelj in Matjaž Brojan, sodelavki kranjskega zavoda Judita Lux
in Maja Avguštin, do mlajših piscev,
kot so Katarina Rus Krušelj, Jan Bernot, Mihael Kozjek in Ana Vrtovec
Beno, sodelujejo tudi nekateri drugi avtorji, na primer Vilma Vrtačnik
Merčun, Matjaž Šporar, Matjaž Karlovšek, Cveta Zalokar, Saša Roškar,
tudi sam sem prispeval tri besedila – vsem pa je skupno zanimanje
in ljubezen do domačega okolja ter
odlična strokovna podkovanost o tematiki, ki jo obravnavajo. Knjigo bo
popestrilo bogato slikovno gradivo,
pri čemer je poudarek na še neobjavljenih fotografijah in dokumentih.
Piko na i pa predstavlja intervju Matjaža Brojana z Bernikovo pranečakinjo Vido Bajželj, ki se s hvaležnostjo spominja svojega strička, in je
posredovala tudi nekaj izvirnih fotografij. Skratka, za ljubitelje lokalne
zgodovine bo to prava poslastica.

Tudi sicer ste kot zgodovinar
sodelovali pri številnih lokalnih
projektih. Katere bi posebej
omenili?
Uredil sem tri zbornike, prvi je bil
ob 100-letnici župnije Domžale,
drugi ob 250-letnici cerkve v Dobu,
tretji ob 100-letnici organiziranega
čebelarstva v naših krajih. Pri vsakem projektu je nastala lepa in bogata knjižna zgodba. V veselje mi
je bilo sodelovati z raznoliko paleto zanimivih ljudi.
Ste zaprisežen skavt. Še najdete
čas za tovrstno druženje?
Dolga leta sem bil aktiven skavtski voditelj, zdaj pa so stiki v glavnem le prek otrok, ki so dejavni v
stegu Žmohtnih žab. Veseli me, da
ima steg še vedno značaj originalnosti, ki smo ga vdihnili že na začetku. Pred kratkim smo z mladežjo za skavtski glasbeni festival pripravili komad z bizarnim ljubezenskim besedilom, s čimer nadaljujemo tradicijo tega žanra, kar nas
zelo zabava, še posebej ob dejstvu,
da je ena od teh pesmi postala ena
najbolj priljubljenih skavtskih pesmi. In kaj je lepšega, kot slišati
mlade, ki pojejo tvojo pesem ob tabornem ognju?
Že nekaj časa živite v Dobu. Kako
se počutite v novem okolju?
Pravim, da smo se v Dobu fino ‘udobili’. Vključili smo se v tukajšnja
društva, krajevno skupnost, župnijo, tako da se celotna družina tu počuti res doma in prijetno. Pa še zgodovinsko je kraj zelo zanimiv, in s
tem v zvezi imam še kar nekaj izzivov. ❒

KNJIGE FRANCA BERNIKA
Zgodovinski biseri o naši preteklosti
Marca je izšla že tretja
knjiga projekta Zgodovina
fare Domžale

NAROŒILNICA
Spodaj podpisani naročam naslednje ponovne
natise knjig Franca Bernika (označite želene knjige):
ZGODOVINA FARE DOMŽALE 1
(izšla aprila 2020)

K

Pravljični Šumberk
Pridružili se nam bodo jamarji.

sobota, 12. junij, ob 10. uri
Češminov park

Knjiga, ki ne sme manjkati v nobenem
domžalskem domu!

Obvezne predhodne prijave na: domzeldol@skrateljc.org
Knjige je mogoče naročiti tudi po mejlu na naslov
blagajna@kd-domzale.si, naročilnica pa je objavljena
tudi na spletni strani www.kd-domzale.si/zaloznistvo
glasilo občine domžale

ZGODOVINA FARE DOMŽALE 2
(izšla decembra 2020)

Z NEKDANJE GORIŒICE /
FRAGMENTI kronika 1940-1947
(izšla marca 2021)

O ŽIVLJENJU IN DELU FRANCA
BERNIKA (izide predvidoma junija 2021)
Cena posamezne knjige je 20 eur.

Naœin dostave:
knjigo/-e bom osebno prevzel in plačal v
tajništvu KDFBD
knjigo/-e bom vključno s poštnino po ceniku
Pošte Slovenija plačal po prevzemu pošiljke

Podatki o naroœniku:
__________________________________
Ime in priimek

__________________________________
Ulica in hišna številka

__________________________________
Kraj in poštna številka

__________________________________
Telefon

__________________________________
Elektronski naslov

__________________________________
Podpis

Strinjam se z uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe distribucije knjige.

Naroœilnico pošljite/prinesite na naslov:
Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale

Kulturni dom Franca Bernika Domžale se zavezuje, da bo osebne podatke,
ki jih bo pridobil od posameznika s to naročilnico, obdeloval izključno za namen izvedbe naročila v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov
(GDPR) in z vsebino vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter vsemi internimi akti, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podrobnejša
določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi
je zavod objavil v Politiki varstva osebnih podatkov na spletni strani: http://
www.kd-domzale.si/pogoji-poslovanja.html.
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ulturni dom
Franca Bernika
Domžale in člani
uredniškega odbora
za izdajo ponatisa
knjig Franca Bernika
nadaljujemo svoje
delo. Tako je v
mesecu marcu
2021 izšla že tretja
načrtovana knjiga.
V Zgodovini fare
Domžale 3 sta zbrana ponatis knjige iz leta
1925 o Bernikovih dognanjih, povezanih s
preteklostjo in zgodovino tega prostora, z
naslovom Z nekdanje Goričice, drugi del
knjige pa je posebno dragocen, saj bodo v tej
knjigi izdani tudi Bernikovi zapisi o medvojnem
in povojnem obdobju v Domžalah. Naslovili
smo jih Fragmenti, prinašajo pa natis še
neobjavljenega, pred kratkim odkritega
rokopisa o težkem in krutem času, ki so ga
zaznamovale tudi številne žrtve in tragični
dogodki, ki jih je še posebno skrbno beležil.

NAJBOLJŠI SUNE
Mladinska komedija / Sune – Best Man / režija:
Jon Holmberg / scenarij: Jon Holmberg / igrajo: Elis Gerdt, Sissela Benn, Fredrik Hallgren,
Tomas von Brömssen, Lily Wahlsteen, Baxter
Renman / 2019, Švedska / distribucija: Demiurg
/ 88'/ podnapisi, 8+ / nadaljevanje Sunejevih
prigod, kot jih je režiser z veliko mero humorja
in akcije že prikazal v uspešnici Sune in Sune
(2018), se v podobnem tonu razvija tudi v novem filmu / najboljši Sune odpira teme težavnega sprejemanja odgovornosti in iskanja la-

ZLO NE OBSTAJA
Drama / Sheytan vojud nadarad / režija: Mohammad Rasoulof / scenarij: Mohammad Rasoulof
/ igrajo: Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shoorian, Kaveh Ahangar, Alireza Zareparast, Salar
Khamseh, Kaveh Ebrahim, Pouya Mehri, Darya
Moghbeli, Mahtab Servati, Mohammad Valizadegan / 2020, Iran, Nemčija, Češka rep. / distribucija: Fivia /149' / štiri zgodbe na temo smrtne
kazni so iranskemu režiserju Mohammadu Rasoulofu prinesle zlatega medveda za najboljši film
na lanskem Berlinalu / na ogled do 16. junija na
online.kinodomzale.si

Spletni kino
HELMUT NEWTON:
LEPE IN POREDNE
Dokumentarni film / Helmut Newton: The Bad
and the Beautiful / režija: Gero von Boehm /
scenarij: Gero von Boehm / nastopajo: Helmut
Newton, Isabella Rossellini, Charlotte Rampling, Catherine Deneuve, Grace Jones, Claudia
Schiffer, Hanna Schygulla / 2020, Nemčija /
distribucija: Cinemania / 93' / pogled v življenje in delo legendarnega fotografa Helmuita
Newtona, ki je usodno zaznamoval svet mode
in umetnosti / na ogled do 9. junija na online.
kinodomzale.si

1. junij, torek

Kiparska razstava Maje Gregl
Menačenkova domačija, do 2. junija

Spletni kino
KICKBOKSERKA
Družinska akcijska drama / Vechtmeisje / režija:
Johan Timmers / scenarij: Barbara Jurgens / igrajo: Aiko Beemsterboer, Imanuelle Grives, Hilde De
Baerdemaeker, Bob Schwarze, Rein Hofman, Bas
Keizer, Noa Farinum / 2018, Nizozemska / distribucija: Fivia / podnapisi, 10+ / dvanajstletnica
Bo se po ločitvi staršev z bratom preseli k mami
v majhno stanovanje v blokovskem naselju in je

5. junij, sobota

Spletna stran Knjižnice Domžale
IZBR@NO V KNJIŽNICI DOMŽALE
Povabilo k branju / predstavljamo ožji izbor prebranega in pregledanega gradiva tekočega meseca zaposlenih v Knjižnici Domžale, ki smo ga izbrali za vas z namenom, da vam še bolj približamo
in priporočimo gradivo, za katero menimo, da bi
ga bilo škoda spregledati.

4. junij, petek

Spletni kino
SOL SOLZA
Romantična drama / Le Sel des larmes / režija:
Philippe Garrel / scenarij: Jean-Claude Carrière,
Arlette Langmann, Philippe Garrel / igrajo: Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, André Wilms,
Louise Chevillotte, Souheila Yacoub / 2020, Francija / distribucija: Fivia / 100' / pripoved o romantičnih pustolovščinah mladega mizarskega vajenca in njegovem razmerju z očetom / črno-bela miniatura mojstra Philippa Garrela je svetovno premiero doživela na lanskem Berlinalu / na ogled do
30. junija na online.kinodomzale.si

Film: Najboljši Sune
Mestni kino Domžale na spletu, 1. junija

Poletno gledališče Studenec

Spletna stran Knjižnice Domžale
Z NAŠIH POLIC
Povabilo k branju / kadar vam zmanjka navdiha
za branje, potrebujete nasvet ali vam izbira primerne knjige povzroča prevelik stres, vam bo v
pomoč rubrika Z NAŠIH POLIC – v njej boste vsak
teden našli leposlovne in strokovne knjige za otroke in odrasle, ki so zaposlene v Knjižnici Domžale
še posebej pritegnile.

16. junij, sreda

Arboretum Volčji Potok
18.00 | MOZART V ROZARIJU
Pod umetniškim vodstvom Mateta Bekavca bodo
v ROZARIJU Arboretuma Volčji Potok v juniju in
juliju 2021 potekali koncerti klasične glasbe / Figaro na severu v izvedbi Mojce Menoni Sikur, Gee
Pantner, Martina Sikura in Mateja Bekavaca /
vstopnice za koncert bodo na voljo na blagajni Arboretuma / več o vstopnicah na: www.arboretum.
si / v primeru dežja koncerti odpadejo / koncerti
bodo organizirani v skladu z veljavnimi ukrepi v
zvezi s pandemijo.

12. junij, sobota

Spletna stran Knjižnice Domžale
IZBR@NO V KNJIŽNICI DOMŽALE
Povabilo k branju / predstavljamo ožji izbor prebranega in pregledanega gradiva tekočega meseca zaposlenih v Knjižnici Domžale, ki smo ga izbrali za vas z namenom, da vam še bolj približamo
in priporočimo gradivo, za katero menimo, da bi
ga bilo škoda spregledati.

Film: Fotograf
Mestni kino Domžale na spletu, 1. junija

Dogaja se ...

slamnik

Center za mlade Domžale
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNEGA IN
LITERANEGA NATEČAJA OBJEM, DOTIK,
POLJUB
Na ogled bodo nagrajena dela v likovni in literarni kategoriji vseslovenskega natečaja Objem,
dotik, poljub / na ogled do konca septembra 2021
v skladu z aktualnimi ukrepi za zajezitev epidemije covid-19 / razstava bo na ogled tudi v virtualni

23. junij, sreda

Arboretum Volčji Potok
18.00 | MOZART V ROZARIJU
Vrtnice, Mozart in šlagerji v izvedbi Trobilnega
kvinteta Sibrass, ki ga sestavljajo Franc Kosem –
trobenta, Jure Gradišnik – trobenta, Žan Tkalec
– pozavna, Mihajlo Bulajić – rog, Johannes Ogris
– tuba / vstopnice za koncert bodo na voljo na
blagajni Arboretuma / več o vstopnicah na: www.
arboretum.si / v primeru dežja koncerti odpadejo
/ koncerti bodo organizirani v skladu z veljavnimi
ukrepi v zvezi s pandemijo.

V DOMŽALE PO SLAMNIK
kratki film – virtualna različica Slamnikarskega
sejma z modno revijo slamnikov
V ŽIVO: od 18. do 21. ure
VODENI OGLEDI s prikazi izdelovanja slamnikov
nekoč in danes / OBISK muzejske trgovine z bogato izbiro slamnikov za poletne dni / vstop prost v
skladu z aktualnimi covid-19 ukrepi.

Slamnikarski muzej
18.00–21.00 | POLETNA MUZEJSKA NOČ:
V DOMŽALE PO SLAMNIK
VIRTUALNO: na spletni strani Kulturnega doma
Franca Bernika

19. junij, sobota

Film: Sol solza
Mestni kino Domžale na spletu, 3. junija

Tomčeva dvorana KD Franca Bernika Domžale, dvorišče Pr' Berniku in ploščad pri OŠ
Venclja Perka
15. FESTIVAL GORNIŠKEGA FILMA
Filmi, ki promovirajo gorsko naravo in kulturo,
oddaljena gorstva, raznolike kulture, adrenalinske vzpone, mistično naravo / lepoto gora bomo
znova približali številnim mednarodnim obiskovalcem / festival bo potekal med 28. 6. in 4. 7. 2021
/ več na: https://gorniski.si/.

28. junij, ponedeljek

Poletno gledališče Studenec
21.00 | NEW SWING QUARTET IN PIANIST
UROŠ PERIĆ
Koncert v sklopu 21. Kulturno poletnega festivala
Studenec 2021

Spletna stran Knjižnice Domžale
IZBR@NO V KNJIŽNICI DOMŽALE
Povabilo k branju / predstavljamo ožji izbor prebranega in pregledanega gradiva tekočega meseca zaposlenih v Knjižnici Domžale, ki smo ga izbrali za vas z namenom, da vam še bolj približamo
in priporočimo gradivo, za katero menimo, da bi
ga bilo škoda spregledati.

Pomnik državnosti Park pri Močilniku v
Dobu
20.00 | OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV
OB 30. OBLETNICI DNEVA DRŽAVNOSTI
V organizaciji Krajevne skupnosti Dob in Občine
Domžale

Slamnikarski park
19.45 | KONCERT V OKVIRU POLETNEGA
ČAROBNEGA MESTA
Nastopa: skupina MI2

25. junij, petek

Igroteka
Knjižnica Domžale, 11. junij

Menačenkova domačija
Cankarjeva ulica 9, Domžale

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*

DR. MIROSLAV STIPLOVŠEK:
UPRAVNI RAZVOJ DOMŽALSKE
OBČINE OD SREDINE 19. STOLETJA
DO LETA 2020
Ogled razstave VIRTUALNO na spletni strani
Kulturnega doma Franca Bernika Domžale /
ogled razstave V ŽIVO v odpiralnem času Slamnikarskega muzeja / odprto v skladu z aktualnimi ukrepi covid-19 / vstop prost.

SLAMNIKARSKI MUZEJ
300 LET SLAMNIKARSTVA NA
SLOVENSKEM
Stalna razstava

Koncerti klasične glasbe
Arboretum Volčji Potok, junij in julij

Koledar kulturnih prireditev
v občini Domžale/ junij

številka 5 | maj 2021 | letnik lxi

koledar dogodkov

Poletna muzejska noč
Slamnikarski muzej, 19. junija

Knjižnica Domžale
16.00–19.00 | IGROTEKA
Izposoja igrač in družabnih iger / otroška igra in
igrače so nekaj najlepšega na svetu. Igra je radost, ki jo občuti vsak otrok; je otrokova pravica
in potreba / lahko si izposodite: didaktične igrače,
izobraževalne in miselne igre, lesene igrače, družabne igre in specialne igrače. Vabljeni!

11. junij, petek

Spletna stran Knjižnice Domžale
PRAVLJIČNE URICE
Popotovanje v svet pravljičnih junakov / vabimo vas, da se nam pridružite na popotovanjih v
svet pravljičnih junakov in ustvarjanj / naša pravljičarka vam bo pričarala pravljične zgodbe iz
bogate zakladnice pravljic / čakajo vas zabavne
in iskrene prigode pravljičnih junakov / priporočena starost: 4+ / pravljičarka in animatorka:
Natalija Trebušak.

Društvo za študije kontemplativnih tradicij
20.00 | BRALNO-POGOVORNI VEČER
Brali bomo izbrane citate iz knjige Pavla Medveščka Iz nevidne strani neba / videokonferenčna povezava Jitsi Meet; predhodne prijave na:
dskt.info@gmail.com.

10. junij, četrtek

Spletna stran Knjižnice Domžale
Z NAŠIH POLIC
Povabilo k branju / kadar vam zmanjka navdiha
za branje, potrebujete nasvet ali vam izbira primerne knjige povzroča prevelik stres, vam bo v
pomoč rubrika Z NAŠIH POLIC – v njej boste vsak
teden našli leposlovne in strokovne knjige za otroke in odrasle, ki so zaposlene v Knjižnici Domžale
še posebej pritegnile.

9. junij, sreda

zaskrbljena zaradi staršev v ločitvenem procesu,
ki se neprestano prepirata med seboj / ko po naključju odkrije bližnji kickboks klub, se posveti
treningom – rada bi postala državna prvakinja,
a se mora najprej naučiti, kako brzdati svojo vročekrvnost, obvladati čustva in obenem sprejeti
dejstvo, da ne more imeti nadzora nad vsem / na
ogled do 20. junija na online.kinodomzale.si

Odprtje razstave Objem, dotik, poljub
Center za mlade Domžale, od 23. junija

Spletna stran Knjižnice Domžale
IZBR@NO V KNJIŽNICI DOMŽALE
Povabilo k branju / predstavljamo ožji izbor prebranega in pregledanega gradiva tekočega meseca zaposlenih v Knjižnici Domžale, ki smo ga
izbrali za vas z namenom, da vam še bolj približamo in priporočimo gradivo, za katero menimo, da
bi ga bilo škoda spregledati.

18. junij, petek

BOGATA ZBIRKA DEJAVNOSTI
Pobrskali smo po arhivu dejavnosti, ki smo jih v
preteklih mesecih pripravili za vas.

NAJ SPOMINI NE ZBLEDIJO –
DOMOZNANSTVO
Domoznanstvo je del kolektivnega spomina, kolikor več vanj prispevamo, toliko bogatejše je / predstavljamo vam zgodbe, ki jih tudi z vašo pomočjo
pripravljamo v Knjižnici Domžale.

Spletna stran Knjižnice Domžale
ZVEN BESED
Prisluhnite izbranim besedam / namen glasnega
branja je ozaveščanje pomena glasnega branja in
poslušanje brane besede, ki nas bogati in zdravi,
ohranja naš lep slovenski jezik, spodbuja domišljijo in prevetri naše možgane / vabimo vas k poslušanju, da počastimo veselje in moč branja.

Spletna stran Knjižnice Domžale
PRAVLJIČNE URICE
Popotovanje v svet pravljičnih junakov / vabimo
vas, da se nam pridružite na popotovanjih v svet
pravljičnih junakov in ustvarjanj / naša pravljičarka vam bo pričarala pravljične zgodbe iz bogate zakladnice pravljic / čakajo vas zabavne in
iskrene prigode pravljičnih junakov / priporočena
starost: 4+ / pravljičarka in animatorka: Natalija
Trebušak.

Društvo za študije kontemplativnih tradicij
20.00 | BRALNO-POGOVORNI VEČER
Brali bomo izbrane citate iz Aristotelove Nikomahove etike / Kulturni dom Radomlje / vstop prost;
predhodne prijave na: dskt.info@gmail.com.

17. junij, četrtek

21.00 | TUTOŠOMATO
Predstava za abonente Kulturnega doma Franca
Bernika Domžale / SNG Nova Gorica.

Predstava: Tutošomato
Poletno gledališče Studenec, 16. in 23. junija

Spletni kino
KAKO POSTATI DOBRA ŽENA
Komedija / režija: Martin Provost / scenarij:
Martin Provost, Séverine Werba / igrajo: Juliette
Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Édouard Baer, François Berléand, Marie Zabukovec,
Anamaria Vartolomei, Lily Taïeb, Pauline Briand
/ 2020, Francija, Belgija / distribucija: Demiurg /
109' / živahna in barvita komedija, postavljena v
šolo za gospodinje na predvečer seksualne revolucije, se z ironijo in razposajenim humorjem loteva
tem ženske emancipacije in spolne enakopravnosti / z Juliette Binoche v glavni vlogi / na ogled do
28. julija na online.kinodomzale.si

Spletna stran Knjižnice Domžale
PRAVLJIČNE URICE
Popotovanje v svet pravljičnih junakov / vabimo
vas, da se nam pridružite na popotovanjih v svet
pravljičnih junakov in ustvarjanj / naša pravljičarka vam bo pričarala pravljične zgodbe iz bogate zakladnice pravljic / čakajo vas zabavne in
iskrene prigode pravljičnih junakov / priporočena
starost: 4+ / pravljičarka in animatorka: Natalija
Trebušak.

Slamnikarski park
19.45 | KONCERT V OKVIRU POLETNEGA
ČAROBNEGA MESTA
Nastopa: Uroš Perić

24. junij, četrtek

Poletno gledališče Studenec
21.00 | TUTOŠOMATO
Predstava za abonente Kulturnega doma Franca
Bernika Domžale / SNG Nova Gorica.

Spletna stran Knjižnice Domžale
Z NAŠIH POLIC
Povabilo k branju / kadar vam zmanjka navdiha
za branje, potrebujete nasvet ali vam izbira primerne knjige povzroča prevelik stres, vam bo v
pomoč rubrika Z NAŠIH POLIC – v njej boste vsak
teden našli leposlovne in strokovne knjige za otroke in odrasle, ki so zaposlene v Knjižnici Domžale
še posebej pritegnile.

galeriji.

Film: Kako postati dobra žena
Spletni kino, 24. junija

MAJA GREGL: LAHKOTNO IN RADOSTNO
Ogled razstave v odpiralnem času domačije bo
možen do 2. junija v skladu z aktualnimi ukrepi
covid-19 / vstop prost.

MENAČENKOVA DOMAČIJA
Stalna razstava o kmečko-obrtniški družini Ahčin in stalna kiparska postavitev del Franceta
Ahčina

PRAVLJIČNI PALČEK
Razstava izdelkov, ki so nastali v okviru projekta
Pravljični palček 2020–2021 bo na ogled od 26.
maja do 26. junija.

ANA RAZPOTNIK DONATI: RAZSTAVA
ILUSTRACIJ
Razstava bo na ogled od 7. junija do 3. julija.
Ilustratorka in slikarka nam bo na razstavi predstavila širok izbor del, ki so v zadnjih letih nastajala za otroške knjige in revijalni tisk.

KNJIŽNICA DOMŽALE
NAŠA SLOVENIJA
Razstava likovnih izdelkov učencev VIZ OŠ Roje
bo na ogled od 17. maja do 5. junija. Skozi likovne izdelke so učenci predstavili lepote naše domovine, ki jim ni ne konca ne kraja in jo imajo
nadvse radi. Predstavljena je v različnih tehnikah, na najrazličnejše načine.

Razstave

Spletna stran Knjižnice Domžale
Z NAŠIH POLIC
Povabilo k branju / kadar vam zmanjka navdiha
za branje, potrebujete nasvet ali vam izbira primerne knjige povzroča prevelik stres, vam bo v
pomoč rubrika Z NAŠIH POLIC – v njej boste vsak
teden našli leposlovne in strokovne knjige za otroke in odrasle, ki so zaposlene v Knjižnici Domžale
še posebej pritegnile.

30. junij, sreda

Koncert: MI2
Slamnikarski park, 25. junija

* Zaradi trenutnih razmer se lahko odpiralni časi
razlikujejo od napisanih. Svetujemo predhodni
klic.

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 juliju 2021 pošljite do 21. junija na
naslov: koledar@kd-domzale.si.

Zbral in uredil: Matija Kralj
Fotografije: Vido Repanšek,
Jože Suhadolnik, promocijsko gradivo

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
Slamnikarski muzej bo odprt vse poletje, prav
tako tudi muzejska trgovina s slamniki. Odprto
od torka do petka od 10. do 12. ure in od 17. do
19. ure, ob sobotah od 10. do 12. ure, nedelje in
prazniki zaprto.

T 01 722 50 50
Od 3. junija naprej je domačija zaprta do oktobra,
ko začnemo z novo programsko sezono. V poletnem času je možen ogled domačije po predhodnem naročilu na e-naslovu menacenk@kd-domzale.si in tel. 01 722 50 50 (Kulturni dom Franca
Bernika Domžale).
slamnik@kd- dom zale. si

Z naših polic
Spletna stran Knjižnice Domžale, junij

Spletna stran Knjižnice Domžale
PRAVLJIČNE URICE
Popotovanje v svet pravljičnih junakov / vabimo
vas, da se nam pridružite na popotovanjih v svet
pravljičnih junakov in ustvarjanj / naša pravljičarka vam bo pričarala pravljične zgodbe iz bogate zakladnice pravljic / čakajo vas zabavne in
iskrene prigode pravljičnih junakov / priporočena
starost: 4+ / pravljičarka in animatorka: Natalija
Trebušak.

Društvo za študije kontemplativnih
tradicij
20.00 | BRALNO-POGOVORNI VEČER
Brali bomo izbrane citate iz Dnevnika cesarja
Marka Avrelija / videokonferenčna povezava Jitsi Meet; predhodne prijave na: dskt.info@gmail.
com.

3. junij, četrtek

Spletna stran Knjižnice Domžale
Z NAŠIH POLIC
Povabilo k branju / kadar vam zmanjka navdiha
za branje, potrebujete nasvet ali vam izbira primerne knjige povzroča prevelik stres, vam bo v
pomoč rubrika Z NAŠIH POLIC – v njej boste vsak
teden našli leposlovne in strokovne knjige za otroke in odrasle, ki so zaposlene v Knjižnici Domžale
še posebej pritegnile.

2. junij, sreda

FOTOGRAF
Romantična drama / Photograph / režija: Ritesh
Batra / scenarij: Ritesh Batra / igrajo: Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Sachin Khedekar,
Denzil Smith, Brinda Trivedi, Lubna Salim, Rajesh Kumar Sharma, Shihaan Bakshi / 2019, Indija, Nemčija, ZDA / distribucija: Demiurg / 110'
/ film Ritesha Batre (Okus po ljubezni) je nežna,
nostalgična in humorja polna romanca o dveh
osamljenih dušah, ki se srečata na kaotičnih ulicah Mumbaja / na ogled do 23. junija na online.
kinodomzale.si

stnega položaja v svetu, kar je – kot pokažejo
številne humorne prigode – enako naporno za
otroke in odrasle / na ogled do 13. junija na online.kinodomzale.si
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UNICEFOVE VARNE TOČKE
V DOMŽALAH
Varna točka je javni prostor, kamor se lahko zateče otrok v stiski. Prostor je označen s prepoznavno nalepko in se običajno
nahaja na lokaciji, kjer se zadržuje večje število otrok – ob šolskih poteh ali v centru mesta. V Domžalah imamo 17 varnih
točk. Jih poznate?
Center za mlade Domžale

B

liža se konec šolskega leta
in čas, ko otroci veliko prostega časa preživijo na ulicah in v družbi sovrstnikov.
To je prekrasen čas, ki prinaša mnogo nepozabnih doživetij in izkušenj.
Včasih pa se zgodi, da je to tudi čas,
ki otroka sooči s stisko, ki jo v tistem
trenutku sam ni zmožen rešiti. Prav
za takšne situacije je Unicef vzpostavil projekt Varne točke, v katerega so že od leta 2008 vključene tudi
Domžale.
Cvetličarne, trgovina, vrtec, knjižnica, picerija, mladinski center,
avtosalon, center mesta, Dob, Rodica, Dragomelj – to so le nekatere od organizacij in lokacij, vključenih v domžalsko mrežo varnih
točk, ki jo koordinira Center za mlade Domžale. Vse točke so označene
s prepoznavno nalepko, smejočo hiško na modri podlagi, in zaposleni
v teh organizacijah so usposobljeni za pomoč otrokom v stiski. In kakšne so stiske, s katerimi se otroci
lahko oglasijo na varni točki? Lahko je to popolnoma običajna situacija, kot so izguba ključa ali telefona, izguba smeri, žeja ali odrgnjeno
koleno. Seveda pa občasno pridejo
tudi otroci, katerih stiske presegajo
prej omenjene situacije. V teh bolj
zahtevnih primerih postanejo varne točke zatočišče, od koder lahko
otrok pokliče svoje starše in počaka
na njihov prihod ali pa se skupaj z
zaposlenimi odločijo za prihod drugih institucij, kot so policija ali socialni delavec.
Pomembno je vedeti, da imamo
v Sloveniji več kot 1030 varnih točk
in da so mreže podobne domžalski
vzpostavljene po 111 krajih. Tako so
otrokom na voljo tudi takrat, ko se
ne nahajajo v svojem domačem okolju. K projektu varnih točk sta pristopila tudi podjetji Hofer in Lidl,
kar pomeni, da so popolnoma vse
njihove prodajalne tudi varne točke.
Starši, vabimo vas, da se z otrokom pogovorite o varnih točkah,
pokažete nalepko smejoče hiške
in morda skupaj obiščete najbližjo
varno točko. Unicef na ravni celotne Slovenije ne beleži množičnega
obiska varnih točk. V letu 2019/2020
je točke po vsej Sloveniji obiskalo 50
otrok, ki so se znašli v manjših težavah, in 12 otrok, ki so se znašli v resnejših težavah. Vendar je že en sam
otrok na leto, ki smo mu pomagali
rešiti stisko, v kateri se je znašel, dovolj, da imajo varne točke svoj namen.
Več o Unicefovih varnih točkah
si lahko preberete na https://www.
varnetocke.si/kaj-so-varne-tocke
Če bi želeli postati Unicefova
varna točka, je pravi naslov za vas
Center za mlade Domžale (info@
czm-domzale.si, 040 255 568), kjer
vam bodo razložili postopek. ❒

Center za mlade Domžale, Ljubljanska 58

Naša trgovin’ca, Ljubljanska 104

Policijska postaja Domžale, Ljubljanska 96

Picerija Pipca, Ljubljanska 80

Hofer Domžale, Šaranovičeva 27 a

Lidl Domžale, Ljubljanska 150

Center za socialno delo Domžale, Masljeva 3

Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2

Vrtnarstvo in cvetličarstvo Jože Tratnik, Šolska 14

Avto Set, Dragomelj 26

Cvetličarna Slovnik, Breznikova 56, Ihan

Vrtec Urša - enota Češmin, Murnikova 4

Lekarna Vir, Čufarjeva 23, Vir

Cafe Rondo, Cesta borcev 5, Radomlje

Dom upokojencev Domžale, Karantanska 5

Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4

Cvetličarna Vijolica, Ulica 7. avgusta 29 a, Dob
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Iz malega raste veliko
Iz sadik, ki smo jih posadili, bomo obirali sadove, iz otrok, ki ljubijo naravo, pa bodo
zrasli odrasli, ki bodo z njo odgovorno ravnali.
vrtec dominik savio Leto se hitro obrača in že je med nami pomlad, ki se kaže v vsej svoji lepoti. Tudi otroci v vrtcu Dominik Savio so se je razveselili, jo pozdravili
s pesmijo in se podali na raziskovalne pohode, kjer so iskreno občudovali vso lepoto stvarstva. Otroci že
v predšolskem obdobju gojijo spoštljiv in odgovoren odnos do narave
in se trudijo biti njeni zavezniki. Od
tod tudi ideja, da odsluženega peskovnika ne zavržemo, temveč najdemo zanj nov namen in mu podarimo novo življenje. Leseno ogrodje smo namesto z mivko napolnili s
suhim listjem, odpadlimi vejami in
zemljo. Slednjo je z veseljem pripeljal očka enega izmed otrok. Te ni
bilo malo, pa vendar so otroci z veseljem poprijeli za vrtno orodje, in
še na misel jim ni prišlo, da bi odnehali. Pa kako zanimive so bile sa-

mokolnice. Vse do kosila so jih prevažali po igrišču vrtca. Naša gredica
se je hitro napolnila s sadikami, ki
so jih otroci z vso spoštljivostjo zasadili v zemljo.

Naj vam povem, da bo v našem
vrtcu letos dišalo po jagodah. Če pridete mimo, le vstopite, tudi za vas
smo jih posadili.
Vzg. Urša Lavrič

Ekošola na OŠ Venclja Perka
V šolskem letu 2020/21 je Osnovna šola Venclja Perka v Domžalah ponovno osvežila
članstvo v nacionalnem programu Ekošola kot način življenja, ki se trudi celostno
promovirati skrb za okolje v vzgojno-izobraževalnih institucijah.
oš venclja perka Z raznolikimi
aktivnostmi Ekošole se vse učiteljice
in učitelji ter zaposleni trudimo celostno vključevati smernice trajnostnega razvoja v kurikulum šole na vseh nivojih in tako izpolnjujemo pomemben osnovnošolski cilj spodbujanja
varovanja okolja pri celotni populaciji otrok.

Kljub drugačnemu šolskemu letu
2020/21, ki so ga v veliki večini zaznamovali ukrepi za zamejitev pandemije covida-19, so vse razredničarke in
razredniki že v začetku šolskega leta
z učenkami in učenci ponovile pravila ločevanja odpadkov in se pogovorile o okoljsko odgovornem ravnanju na šoli. V letošnjem šolskem letu
je to še toliko bolj pomembno, saj vsi
učenci(ke) preživijo celotni šolski dopoldan, vključno z malico, v matičnih
učilnicah, in zato je prav, da skrbijo
za ustrezno ločene odpadke ter red in
čistočo v razredu. Prav zato vsak razred na začetku šolskega leta izvoli dve ekopredstavnici oziroma ekopredstavnika, ki pomagata razredničarki oziroma razredniku širiti duh
okoljskih projektov na sošolce in sošolke ter skrbita za ekološko obnašanje razreda. S projektom: Ločuj, naravo varuj spodbujamo vse učence in
učenke, da ustrezno ločujejo odpadke v matičnih učilnicah in skrbijo za
urejene koše ter so za svoje ločevanje
nagrajeni s točkami za spodbudo v
tekmovanju med oddelki.
Na OŠ Venclja Perka se že vrsto let
trudimo, da postane ekološko ravnanje način življenja vseh na šoli. Zato
smo tudi v tem šolskem letu organizirali dve zbiralni akciji odpadlega papirja. Izkupiček je bil namenjen šolskemu skladu. Prav tako še vedno
v ekokotičku zbiramo zamaške, od-

padle baterije in kartuše. Učenke in
učenci vestno celo šolsko leto sodelujejo v projektu ekološke bralne značke
in si širijo obzorja s prebiranjem strokovne literature o varovanju okolja.
Ker pa je kar velik del letošnjega šolskega leta potekal na daljavo,
smo izkoristili drugačne učne metode tudi za okolijsko osveščanje. Najbolj okoljsko osveščeni šestošolci(ke),
sedmošolci(ke) in osmošolci(ke) so
tekmovali na spletnem tekmovanju
Ekokviz in se zelo dobro odrezali, saj
so prejeli kar štiri zlata priznanja na
državnem nivoju. Mladi poročevalci za okolje so v okviru novinarskega krožka na daljavo z učenci iz Portugalske pripravili fotoreportažo o biodiverziteti v obeh državah, v okviru
projekta krožno gospodarstvo pa smo
pripravili spletno debato in ‘predsedniško kandidaturo’ za okoljsko najbolj osveščenega predsednika oziroma predsednico razreda.
Mlajši učenci in učenke so šolanje na daljavo izkoristili za ekološko ustvarjanje. V okviru projekta likovni natečaj za kreativne izdelke
so nastali zanimivi klobuki iz odpadlega časopisnega papirja. Otroci so
v okviru projekta ekopaket izdelovali izdelke iz odpadne KEMS embalaže za sokove in mleko, in sicer vozila zdajšnjosti in prihodnosti. V okviru projekta odpadkom dajemo novo
življenje so iz različne embalaže nastale raznolike družabne in didaktične igre, tudi v angleščini. Učenci so
v okviru pouka tehnike izdelali lične
denarnice, nakupovalne vrečke, stojala za mobilne telefone in še mnogo
več. Šestošolci(ke) so v okviru dneva dejavnosti na daljavo: Živim zdravo, na dan Tradicionalnega slovenskega zajtrka, izdelali predpasnike iz
raznih neuporabnih tekstilnih izdelkov za rabo pri praktičnem delu pouka gospodinjstva ter v domači kuhinji.
Dan Zemlje, 22. aprila 2021, smo
počastili z različnimi okolijskimi ozaveščevalnimi akcijami ponovno v šoli.
Učenci(ke) podaljšanega bivanja so
pripravili opozorilne nalepke: ‘Ugasni luči, prihrani mi (Zemlji) moči!’,
s katerimi opozarjajo na varčevanje
z električno energijo. Prvošolci(ke)

so na naravoslovnem dnevu posejali
različna semena. V spomladanskem
soncu so tretješolci(ke) zasadili tudi
vrtno gredo in tako počastili rojstni
dan naše Zemlje.
Ekokoordinatorice sporočamo
vsem, naj negujemo otroško radovednost in predajajmo svoje znanje naprej, da bi imeli vsi skupaj naš planet
radi, ga znali spoštovati, ohraniti lepega in čistega ter ga pustiti takšnega tudi za naše zanamce, ki bodo po
njem stopali še dolgo za nami.
Ekokoordinatorice OŠ Venclja
Perka: Petra Košir, Tjaša
Drofenik, Anja Novak in Katarina
Vodopivec Kolar
Foto: Petra Košir

S knjigo na potep
– sodelovanje
vrtca in knjižnice
Kaj se zgodi, če vrtčevski
otroci ne morejo priti v
knjižnico? Knjižnica pride
k njim.
Vrtcem smo posodili knjige, tako imenovane premične zbirke, skrbno sestavljene iz kakovostnih slikanic,
kjer se skrivajo imenitne pravljice, pesmice in uganke. Pa
tudi poučne knjige za vse vedoželjne malčke.
Otroci so prisluhnili pravljicam, ki so jih jim prebirale vzgojiteljice, skupaj in
posamično so knjige listali,
pregledovali, pripovedovali
o njih, ustvarjali po zgodbah.
Vabimo vas k ogledu utrinkov sodelovanja, ki jih najdete na spletni strani Knjižnice
Domžale.

O paglavcih in žabah pri pouku
nemščine
Na OŠ Domžale smo se marca pri pouku nemščine lotili
naravoslovno obarvanega projekta z naslovom Selitev
žab.

oš domžale Projektno učno delo
je učni pristop, v katerem učenci
usvajajo znanje s preučevanjem zanimivih problemov oziroma pojavov
iz vsakdanjega življenja, v našem
primeru dvoživk. Pri tem smo si pomagali z nemškimi besedili. Učenci
druge triade so bili postavljeni pred
projektno nalogo, da spremljajo,
kaj se v spomladanskem času dogaja z žabami, svoje ugotovitve dokumentirajo s fotografijami ter na koncu projekta naredijo izdelek v nemškem jeziku.
Kmalu so učenci začeli poročati,
kje so videli mrest, paglavce, žabe in
prometne znake, ki voznike opozarjajo, da poteka selitev žab. Skupaj
s starši in starimi starši so obiskali
ribnike, gozdove, mlake … Nekateri so, z vnemo naravoslovca, začeli
celo gojiti paglavce doma in dokumentirati življenjski cikel žabe. Med
samimi urami nemščine smo obravnavali osnovno besedišče, ki je povezano z življenjskim ciklom žab in
njihovim življenjskim okoljem, rešili smo delovni list v nemškem jeziku z naslovom Ljubezen nas dela
slepe ter opravili mini kviz na temo
žab in krastač. Le kakšna je razlika
med njimi?
Po nasvetu Polone Podboršek,
koordinatorice akcije Pomagajmo
žabicam 2021 čez cesto na področju
Šinkovega turna, smo na šolo preko
zoom konference povabili mag. An-

drejo Škvarč iz Zavoda RS za varstvo
narave, ki nam je kot biologinja in
naravovarstvenica predstavila svet
dvoživk v slovenščini. Učenci so ji
postavili veliko zanimivih vprašanj,
saj jih je tema zelo pritegnila. Izkazalo se je, da so nekateri učenci skupaj s straši že sodelovali kot prostovoljci v akciji prenašanja žab, mnogi pa so izrazili željo, da bi se prihodnje leto priključili akciji.
In zakaj smo naravoslovne teme
lotili ravno pri nemščini? Učenje tujih jezikov se zlahka poveže z učenjem naravoslovnih vsebin, pri tem
učenci usvajajo znanje tako na naravoslovnem področju kot tudi na
jezikovnem in obenem razvijajo
skrb za okolje, kar je ena izmed prioritet sodobnega časa. Res lepo je
videti, kako so učenci raziskovali svoje okolje in postali pozorni na
življenje dvoživk v njihovem okolju, kako so z žarom pripovedovali zgodbe o svojem srečanju z dvoživkami. Nekateri so sploh prvič v
naravi prepoznali mrest, se ga dotaknili in spoznali, da avtomobili na določenem območju povozijo
celo devet desetin zaroda. Napisali so čudovite zgodbe, stripe, pesmi
in PP predstavitve v nemškem jeziku, kar kaže, kako so napredovali
v znanju nemščine. V prihodnosti
si obetamo še več medpredmetno
obarvanih ur nemščine.
Mag. Sofija Baškarad
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Vse najboljše, jubilantka Rozika Stojanovska

V CENTRU ZA MLADE
JUNIJA DOGAJA

Če bi še enkrat živela, bi spet prišla v Žeje
V Žejah sva z Marjanom Kodermanom, predsednikom Čebelarskega
društva Krtina Dob, nekaj dni po
njenem 80. rojstnem dnevu obiskala Roziko Stojanovsko, članico društva, ki nama je v prijetnem pogovoru zaupala življenjsko zgodbo ter
posebej poudarila, da bi se vedno
znova vrnila v Žeje, če bi imela možnost še enega življenja.
Gospa Rozika, prijatelji jo kličejo Rozi, je bila rojena 6. aprila 1941
v Makedoniji – prav na dan, ko so
nemške sile napadle tedanjo Kraljevino Jugoslavijo. Njen rojstni kraj so
Dolenci, vas v bližini Bitole. V družini so bili še trije bratje, oče in mama
sta se ukvarjala s kmetijstvom, tudi
z gojenjem tobaka in rada se je spomnila, kako je zgodaj zjutraj odhajala na njivo in vse do sončnega vzhoda zbirala liste tobaka. Podrobno
nama je razložila tudi ves nadaljnji postopek in delovno otroštvo.
Oče je pozneje v Bitoli odprl pekarno, sama pa se je kot tkalka zaposlila v bližnji tovarni. Kot mlado dekle
se je srečala z bodočim možem, ki je
obiskoval vojaško akademijo. Dopisovala sta si in se po njegovem končanem šolanju poročila in leta 1963
prišla v Slovenijo, kjer je mož v tedanji JLA dobil službo v vojašnicah na
Gorenjskem. Živeli so na Bledu, pozneje v Ljubljani. Rodili sta se jima
dve hčerki. Dobro se spominja, kako
so v enem od časopisov našli oglas
za nakup zemljišča za vikend v Žejah. Kraj jim je bil všeč in med letoma 1979/1980 so začeli z gradnjo vikenda, ki je danes lepo urejen dom
gospe Rozi. Mož je umrl v času vojne za osamosvojitev Slovenije – od
žalosti mu je ‘počilo’ srce v kasarni,
pravi gospa Rozi. Bil je proti tedanji vojni, razmišljal je, kaj se lahko

KONEC JUNIJA

DELAVNICA NARAVNE
KOZMETIKE

Pridruži se nam na delavnici naravne kozmetike, na kateri se bomo
pripravile na poletje! Izdelale bomo losijon za po sončenju. Delavnico
načrtujemo konec junija. Točen datum in izvajalka bosta objavljena na naši
spletni, FB in IG strani.

ŠPANŠCINA IN NEMŠCINA 2 GO
Načrtuješ potovanje? Ne znaš jezika države kamor potuješ? Priruži se nemščini in
španščini 2 GO ter na kratkem intenzivnem tečaju spoznaj osnove,
uporabne besede in fraze.

ŠPANŠCINA, 21.-24. 6. 2021, 17:30-19:45

zgodi tudi njegovi rojstni Makedoniji. Dobro se spominja velike žalosti
družine ob njegovi smrti.
S hčerkama so nadaljevale gradnjo vikenda v Žejah in leta 2001
je gospa Rozi postala stalna prebivalka Žej. Spoznala je prijatelja Ivana, čebelarja in lovca, ter tudi sama
postala članica Čebelarskega društva Krtina Dob. Čeprav je ob piku
čebel ugotovila, da je alergična na
pike, je to ni odvrnilo, da ne bi sodelovala v aktivnostih društva. Prijatelj Ivan je imel tudi čebelnjak, skupaj pa sta se družila z društvom diabetikov. Čebelarji se radi spominjajo, kako jih je vedno razveseljevala
z različnimi pecivi. Posebej vsi hvalijo njen neke vrste burek z mesom
in čisto posebno zelenjavo, imenovano štave iz Makedonije in jo veselo goji na vrtu.
»Če bi še enkrat živela, bi spet
prišla v Žeje,« z žarom v očeh pove,

ko jo vprašam, kako ji je všeč v tej
prijetni vasici. Lepo je, pravi in me
spomni, kako zanjo lepo skrbijo
hčerki in vnuk; kako je ob 80. rojstnem dnevu pripravila zaradi epidemije le skromno, a lepo slovesnost. Rada pogleda televizijo, prebere časopis, ureja vrt in okolico,
veliko tudi kvačka in obuja spomine. Prijateljeva smrt jo je zelo potrla, tudi nekaj več zdravstvenih težav
ima, vendar upa, da bo v prijaznih
pogovorih s prijatelji in sosedi premagala težave in z domačimi spet
zaživela v tej prijetni vasi. Pa tudi
v čebelarskem društvu, kjer ostaja
podporna članica.
Hvala, gospa Rozi, za vašo prijaznost in spomine. Iskrene čestitke ob 80. rojstnem dnevu in veliko
zdravja in prijetnih trenutkov v Žejah vam želim.

Cena: 22 € (skupno 15 ur)
Vodi: Maya Choghari, mag. hispanistike in prof. pedagogike in andragogike
Termini: 21.-24. junij in eno srečanje po prazniku (po 25. 6.)

NEMŠCINA, 28. 6.-2. 7. 2021, 17:30-19:45
Cena: 22 € (skupno 15 ur)
Vodi: Miha Gabrovšek, uni. dipl. nemcist

DELAVNICA STRIPA
Konec junija načrtujemo delavnico stripa, ki bo potekala v dveh delih. Več
informacij in datum začetka bo objavljen na naši spletni, FB in IG strani.
Vodi stripar Jaka Vukotič. Spremljajte nas!

FOTO DELAVNICE
Z junijem ponovno začenajmo s foto delavnicami za mlade in otroke.
Točen datum začetka, izvajalec_ka in termini bodo objavljeni na naši
spletni, FB in IG strani.

SPLETNA VADBA ZA MLADE
Vadba je namenjena izključno mladim do 30. leta in je brezplačna.

Vera Vojska

TORKI MED 18. IN 19. URO IN PETKI
MED 16:30 IN 17:30

Dom upokojencev Domžale se sooča s prostorsko
stisko

PILATES

Vodi: Sara Jeromel, inštruktorica pilatesa.

JOGA

SREDE MED 19. IN 20. URO
Vodi: Špela Kren, učiteljica hatha joge.

Domovi za starejše v Sloveniji so že pred krizo, ki jo je povzročila epidemija covida-19,
opozarjali na številne probleme, s katerimi se soočajo že vrsto let.
Med največjimi težavami, ki jih je Dom je po svoji gradnji poseben, saj
epidemija še dodatno razgalila, so ima na sredini stavbe atrij. Ta stanovelika prostorska stiska, kadrovska valcem sicer omogoča boljše počutje,
podhranjenost ter zastareli kadro- po drugi strani, kar je bilo med epidevski standardi in normativi, ki ne mijo zelo pomembno, pa je zelo težko
dohajajo vse večjih potreb stanoval- osamiti posamezne enote doma tako,
cev. A politični odločevalci so doslej da lahko delujejo nemoteno.
»Ob prvih okužbah z novim korovsa ta opozorila preslišali.
Tudi domžalski dom upokojencev, navirusom v domu smo se soočili z
ki je bil zgrajen leta 1977 in postopo- velikim prostorskim primanjkljajem.
ma dograjen v poznejših letih, se soo- Ta epidemija, ki že več kot eno leto
ča z velikim pomanjkanjem prostora. kroji naša življenja, je razkrila globo-

Spomladansko delo na vrtu

ke vrzeli na področju oskrbe starejših.
Še dodatno se je pokazalo, kako mačehovsko naša država skrbi za najranljivejše skupine prebivalstva,« je
kritična mag. Nataša Zalokar, direktorica Doma upokojencev Domžale.
Potrebe po dodatnem prostoru: Domovi za starejše pri nas so pogosto neprimerni za sodobne potrebe tovrstnega institucionalnega varstva in tudi arhitekturno niso prilagojeni življenjskemu slogu in potrebam stanovalcev. V domžalskem
domu se soočajo z veliko prostorsko
utesnjenostjo in pomanjkanjem primernih prostorov za druženje stanovalcev. »Potrebujemo več skupnih
prostorov za izvajanje številnih
dejavnosti, s katerimi stanovalcem
popestrimo njihov vsakdan, želimo
si tudi prostor za izvajanje mašnih
obredov. Treba je zagotoviti
primerne prostore za stanovalce z
demenco ter dovolj velike zunanje
površine za sprehode in izvajanje
drugih aktivnosti v naravi,« našteva mag. Nataša Zalokar. Stanovalci
svoj čas namreč zelo radi preživljajo
v naravi ter skrbijo za vrt z zelenjavnimi in zeliščnimi visoki gredicami.
Tega stanovalci večinoma urejajo
sami. Nenazadnje pa dom potrebuje
tudi ustrezno število parkirnih mest.
Foto: arhiv DU Domžale

VESELE POLETNE
POCITNICE ZA OTROKE

PREDVIDENI TERMINI:
28. 6. DO 16. 7. 2021
23. 8. DO 31. 8. 2021

Možnost in način izvedbe počitniškega programa bo odvisna od
omejitev in pogojev povezanih z ukrepi za zajezitev epidemije covid-19.
Točne informacije in začetek zbiranja prijav bomo objavili na naši
spletni, FB in IG strani.

PROSTOVOLJCI,
OŽIVIMO SKUPNOSTNE VRTOVE
CZM je pred tremi leti s pomočjo prostovoljcev Evropske solidarnostne enote
postavil štiri visoke grede, ki so namenjene skupnosti - mimoidoči lahko poberejo
pridelke. Visoke grede potrebujejo malo osvežitve.
Vabljeni, da se nam pridružite na delovni akciji. Za malico bo poskrbljeno. Javite
se nam na mail info@czm-domzale.si ali telefonsko številko 040/255-568
LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ
CENTRA ZA MLADE DOMŽALE

OBJEM, DOTIK, POLJUB
ROK ZA ODDAJO DEL: 4. 6. 2021
Celoten razpis je dostopen na CZM Facebook strani @czm.domzale in na spletni strani
portala Domžale za mlade www.domzalezamlade.si.

Center za mlade Domžale, Ljubljanska cesta 58, Domžale
040/255-568, 01/722-66-00; info@czm-domzale.si;
www.czm-domzale.si FB: czm.domzale IG: czm_domzale
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VEČKRAT SO PROGO UKINILI –
IN SPET UVEDLI
Preberite množico anekdot s kamniške proge skozi čas
Matjaž Brojan
Foto: zasebni arhiv Matjaža Brojana

Ž

elezniški tir je kot žila v telesu. Le da gre v primeru poteka proge za žilo, ki
omogoča gospodarsko življenje. Bila je pomembna, taka je še
danes, pa vendar je v 130 letih nekaj pametnjakovičem prišlo na misel, da bi progo ukinili. In so tudi jo!
Večkrat! Vzrok za ukinjanja naj bi
bil predvsem v hrupu, ki so ga vlaki
nekoč povzročali v veliko večji meri
kot ga danes. Četudi so progo skozi Domžale do Kamnika ukinjali večkrat, se je vedno našlo toliko pameti, da so odločevalci o njeni usodi
vsakič na koncu sklenili, da je proga potrebna. In jo uvedli po več ukinitvah vedno znova.

Prvič so kamničana ukinili
leta 1932
V kamniških arhivih se je ohranilo pisanje nekdanjega kamniškega profesorja Ivana Zike v časopisu
Slovenski narod z dne 17. septembra
1932. Tole se mu je glede prve ukinitve kamniške proge zapisalo: »Slavnega kamniškega vlaka, ki je bil po
vsej naši širni domovini znan kot kofemaln, ni več. S prvim septembrom
1932 je nehal voziti. Njegova obupna
počasnost, ki je bila nekak veren
simbol kamniške počasnosti in konservativnosti, je postala že pregovorna in naš Kamničan je bil v železniškem prometu kot nekako predpotopno čudo, ki je vzbujalo občudovanje
in tudi posmeh vsega sveta.«

Druga ukinitev potniškega
prometa se je zgodila leta
1965
Kamniška proga je bila zgrajena za
potrebe obojega: potniškega prometa in za tovorni promet, ki so ga uresničevali mnogi uporabniki proge iz
Kamnika, Domžal in mnogih drugih
krajev ob progi. Potniški promet se
ni povečeval, uporaba za gospodarsko rabo pa je bila vse večja, četudi
investicijskih vlaganj v progo ni bilo.
Po prvi ukinitvi leta 1932 so leta
1965 zaradi nerentabilnosti potniškega prometa na progi le-to ukinili, proga pa je hkrati s tem posledično izgubila status javne proge za poslovno-gospodarske potrebe. S tem
je kamniška proga postala le pogod-

Trasa kamničana skozi Domžale sredi dvajsetih let 20. stoletja. Na desni je Godbeni
dom domžalskih godbenikov v gradnji.

Leto 1978: vnovično uvedbo potniškega prometa so v Domžalah takrat pozdravili celo
z godbo.

bena proga. Je bilo pa v tisti nesrečni odločitvi pametno vsaj to, da se
z ukinitvijo niso lotili še demontaže tirov in naprav, kar bi kamniško
progo za vedno potisnilo v zgodovinski spomin, ne bi pa nikoli več
mogli vzpostaviti potniškega prometa na njej.
V obdobju od leta 1965–1978 je
proga stagnirala in celo nazadovala pri vzdrževanju tira, postaj in železniških naprav. Temu je sledila 1.
februarja 1978 nova popolna ukinitev potniškega prometa.
Gostota cestnega prometa je posledično postajala vse večja, na cestnih povezavah na Domžalskem in
Kamniškem se je promet drastično
zgoščeval, mnogi so začeli v javnih
nastopih in člankih zahtevati, da
potniški promet spet uvedejo.
Nekateri politiki so bili tako pametni, da so kmalu uvideli upravičenost takih zahtev. V tej vlogi pametnih in preudarno mislečih se je
odlikoval domžalski župan Jože Pogačnik, saj si je s tehtno besedo o
nujni vrnitvi potniškega prometa na
kamniško progo pridobil veliko somišljenikov. Tako so že 29. maja istega leta potniški promet spet uvedli, četudi samo dva vlaka dnevno
s klasično garnituro ter šest dieselskih motornih vlakov. Tudi pozneje so kamničana še ukinjali, vendar
so vedno znova vsi prihajali do spoznanja, da je potniški promet potreben predvsem za potrebe prevozov dnevnih migracij delavcev, dijakov in študentov. Spoznanje, da potniški promet potrebujemo tako za

šne svet še ni videl. O tej veseli dogodivščini so pisali takratni časopisi. Nekdo se je v članku jezil nad počasnostjo kamničana in zapisal, da
je tekmovanje krave in vlaka najbolj konkreten primer kdo je hitrejši: krava ali kofemaln. Zaradi omenjenih besed so avtorja članka obsodili na 5 goldinarjev globe »zaradi
razžaljenja državne naprave«.
V članku je ostalo zapisano tudi
tole: »To je vedno tako, če kdaj javno
kritiziraš kako nerednost, bo pa prva
skrb prizadetega ne morda da popravi, kar si grajal, temveč da poišče nezadovoljneža in mu na najuspešnejši
način zaveže jezik.«

omenjene prevoze delavstva, mladine in drugih, se je okrepilo po praznovanju 100. obletnice proge v letu
1991. O tem bom pisal v prihodnjem
nadaljevanju.

Množica anekdot v
kofemalnu …
O kamničanu se je ohranila množica zgodb, med njimi je veliko hudomušnih in smešnih. Humoristi so od
vsega začetka kar tekmovali, kdo si
bo izmislil zanimivejšo in bolj radoživo zgodbo. Taka zgodba (kdo bi vedel avtorja in pomišljal na to, ali se
je res zgodila) je zgodba o dirki med
kravo in kamničanom. Zgodilo se je
menda že pred prvo svetovno vojno,
ko je vlak od Ljubljane do Kamnika
vozil celo uro in 35 minut. V bližini Črnuč se je menda pasla krava, ki
ji je ob hitrosti vlaka (znašala je 14
km/h) prišlo na misel, da bi se lahko poskusila v dirki z vlakom, ki je
takrat ravnokar prisopihal na črnuško postajo. Meni nič tebi nič se je
postavila na sredo tira in jo moško
ubrala po tirih proti Ježici.
Vlak, ki je potegnil s črnuške postaje, je počasi zapeljal za njo, vlakovodja pa ob tem piskal na vse pretege z namenom, da kravo spravi s
tirov. Krave pa piskanje vlaka ni ganilo, korak je pospešila v dir, tega
pa je iz metra v meter še povečevala. Nenavadna dirka krave in vlaka
za njo je spravila v krohot vse, ki so
spremljali nenavadno tekmovanje.
Prva je pridirjala na Ježico ob navdušenem ploskanju ljudi, ki so krohotaje sodelovali v atrakciji, kakr-

Strojevodja gredoč kupoval
mleko
Ena od zgodb govori tudi o vsakodnevnem rednem nakupovanju. Dogajalo se je (menda!), da je na Dobravi med Črnučami in Trzinom,
kjer poteka železnica tik ob cesti.
Vsako jutro – to se je menda res dogajalo – je stopil vlakovodja z vlaka in kupil mleko od mlekaric, ki so
bile na poti v Ljubljano vsaka s svo-

Ta tir je že 130 let speljan od Ljubljane
do Kamnika.

Dvakrat po zalet
Dogajalo se je, da sta bila na jutranji poti v Ljubljano in večerni vrnitvi
v Kamnik oba vlaka posebno polna.
V desetih, nabito polnih vagonih je
bilo stisnjenih celo od 600 do 700
potnikov, tako da se zaradi gneče
med njimi celo sprevodnik ni mogel
premikati in je zaradi gneče mnogokrat kar opustil pregledovanje in
luknjanje kart. Zaradi tolikšne teže
je bil vlak preobtežen, saj na črnuškem klancu, zlasti pozimi ni mogel
speljati. Sredi klanca ga je preprosto ‘zmanjkalo’, tako da se je ustavil. Potniki so morali z vlaka, ki je
moral daleč nazaj, da je vzel zalet.
Menda je včasih poskusil tudi večkrat, da je splezal na tisto vzpetinico
pred Črnučami, če seveda sploh lahko govorimo o vzpetinici. O tem početju so potem govorili, da vlak »nemočen hodi nazaj po sapo«.

Kakor bi mačka za rep vlekel
Take zgodbice, ki so vključevale zanimivosti in vesela doživetja Kamničana in ljudi, ki so se vozili z njim, je
zbiral znani kamniški profesor – romanist Ivan Zika ter jih objavljal v kamniškem lokalnem časopisu Kamničan. Ljudem je bilo sicer všeč, da se
je o različnih dogodivščinah, ki so se
dogajale s kamničanom in potniki na
njem veliko pisalo, ni jim bilo pa všeč
cviljenje lokomotive in vagonov. Zaradi različnih manevrov preklapljanja in odklapljanja vlakovne kompozicije med obema kamniškima postajama 24 krat na dan, so se ljudje zelo
hudovali. Tisti, ki so imeli hiše neposredno ob progi, so se zelo pritoževali, češ da ropota in piska na vse pretege – »kakor bi mačka za rep vlekel«. ❒

Pregovorna počasnost kofemalna
Vlak na kamniški progi, ki mu je mesto Kamnik dalo tudi svoje ime – kamničan, je postal znamenit po svoji obupni počasnosti in konservativnosti. V železniškem svetu je pomenil nekakšno starino in atrakcijo, ki jo je
zaznamovala pregovorna počasnost. Ta je vzbujala poleg občudovanja
predvsem posmeh vsega sveta. Kako je bilo s hitrostjo kamničana?
Potniki, ki so bili navezani nanj in so se vsak dan vozili v Ljubljano iz
Kamnika, Domžal in drugih krajev, kjer je vlak tudi ustavljal, so bili zaradi vlakovne ‘počasnele’ zelo prizadeti, saj so na vožnji v Ljubljano in nazaj izgubili veliko časa, vsekakor več, kot bi si želeli. Osebni vlak je do Kamnika potreboval za 22 km proge 1 uro in 15 minut, to pomeni, da je bila
njegova hitrost komaj 18 km/h.
Vse, kar so napravili v prvih desetih letih, je bila uvedba jutranjega dijaškega vlaka in še dveh čez dan. Opoldanski je odhajal iz Ljubljane ob 13.
uri in je bil od vseh vlakov najpočasnejši, saj je domov vozajoče dijake zaradi počasnosti spravljal v obup. Iz Ljubljane do Kamnika je potreboval kar
1 uro in 35 minut, zato so mu dijaki dali ironični vzdevek ‘leteči kamničan’.
14 km/h pa je pomenilo – tako je zapisal kamniški kronist prof. Zika – da
toliko pretečejo lahkoatleti na treningih, pa še to, če so v prav slabi formi.

jim mlekom. Ob počasni vožnji je
mleko kupil gredoč, ter pospešil korak, da je ‘svoj’ vlak spet ujel. Menda si je mleko na vroči površini lokomotive do Ljubljane tudi skuhal in
si z njim postregel ter napravil tečen
zajtrk kar med vožnjo.
Mnogi ljudje se tudi spominjajo, da je nekoč na posebnih tablicah
nameščenih v vlaku, pisalo tudi:
Med vožnjo trgati cvetlice je strogo
prepovedano. Ob omenjeni, skrajno
počasni vožnji je bil (nemara) upravičen tudi drugi napis: Med vožnjo
sprehajati se ob progi je potnikom
najstrože prepovedano.

Lokomotiva vrste JDŽ 151, kakršna je vozila na kamniški progi med obema
svetovnima vojnama (iz zbirke Tadeja Brateta)

(se nadaljuje)

26 | slamnik

številka 5 | maj 2021 | letnik lxi

aktualno

slamnik@kd- dom zale. si

V PRIČAKOVANJU JUBILEJA (6.)
Pred 50. obletnico tradicionalnih Novoletnih koncertov Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik
kega Johanna Straussa. Za razigrano in humorno povezovanje je ponovno poskrbel Luka Vasle.

Tomaž Habe
Foto: zasebni arhiv Tomaža Habeta

L

eta bežijo … Vse hitreje obračamo liste koledarja, vedno v
pričakovanju, upanju na nekaj novega, lepšega. Orkester
je v minulih letih vzponov in majhnih nihanj nenehno napredoval. Ob
dirigentih so se orkestraši razvijali v poustvarjalce, ki so se spopadali z vse zahtevnejšimi skladbami.
Velik delež v delovanju orkestra pa
so nosili tudi predsedniki orkestra.
Po dolgem obdobju odličnega vodenja Jane Gregorc Bogataj so se od
leta 2011 zvrstili še Veronika Ložar,
Zdenka Krečan, do sedanjega predsednika, muzikologa Mihe Kozjeka.
Jedro orkestra je ostalo kar stabilno. Od same ustanovitve v orkestru
igrajo še trije glasbeniki: violinistka
Mirjana Matičič Frišek, timpanist Janez Spreitzer in koncertna mojstrica
orkestra, violinistka Branka Bečaj.
Že pred upokojitvijo je z orkestrom
sodeloval Karel Žužek, sicer koncertni mojster Radijskega orkestra, pa
je od leta 2015 postal redni član orkestra in njegov koncertni mojster.

Mesto dirigenta prevzame
Slaven Kulenović
Zadnje, peto nadaljevanje nam je
predstavilo 42 Novoletnih koncertov. Od 43. Tega pa je prevzel mesto
dirigenta Slaven Kulenović, ki je sicer redno zaposlen na Konservatoriju v Ljubljani. Na svojem prvem Novoletnem koncertu se je predstavi z
dvema solistoma Ljubljanske opere,
sopranistko Urško Arlič Gololičič
in baritonistom Ivanom Andresom
Arnškom. V prvem delu sta predstavila Mozartovo glasbo iz oper Čarobna piščal in Don Giovanni ter glasbo iz Gounodove opere Faust. Drugi del je bil lahkotnejši, v duhu južnoameriške glasbe, ki je razpoložene poslušalce kar vabil, da bi zaplesali z orkestrom. Vera Vojska je v
Slamniku zapisala »… In čeprav, kot
nam je povedala povezovalka Barbara Božič, velikih razlogov v letu 2014
ni, je bil simfonični orkester in njegova glasba za vse velik razlog za to, da
jim prisluhnemo, da smo ob njihovi
kvalitetni glasbi tudi mi polni optimizma, predvsem pa ponosni na vse
glasbenike, ki nam že toliko desetletij
– amatersko, na profesionalni način,
predvsem pa z ljubeznijo do glasbe
polepšajo dni pred vstopom v novo
leto.« Koncerta sta bila 23. decembra
v Domu kulture Kamnik in 27. v Hali
Komunalnega centra v Domžalah.

43. Novoletni koncert, 27. 12. 2013

Šestinštirideseti Novoletni
koncert

Koncertna mojstrica Branka Bečaj,
članica orkestra od ustanovitve

Dirigent Slaven Kulenovic (foto A. Grilc)

Štiriinštirideseti Novoletni
koncert
Štiriinštirideseti Novoletni koncert
je bil špansko obarvan. V prvem delu
smo po Rossinijevi uverturi Seviljski
brivec slišali še dve ariji, eno iz Netopirja v izvedbi sopranistke Nadie
Ternifi, druga pa je bila arija Rudolfa iz opere La Boheme G. Puccinija.
Pred njima smo slišali še krstno izvedbo moje skladbe Strune strasti.
Solist ob orkestru je bil mladi, obetavni violinist Jure Oštir – Smirnov,
ki je odhajal na študij violine v London. V drugem delu koncerta je bilo
večino glasbe iz opere Carmen, med
katero so se zvrstili še valček Espana, Sarasatejevi Ciganski napevi in
Leharjeve arije Judit iz istoimenske
opere. Po pevskih arijah smo v zaključku koncerta slišali še Bizetovo
Parandolo iz suite Arležanka. V prijetnem, humornem vzdušju je koncert povezoval član orkestra, violončelist Luka Vasle. Poleg že prej omenjenih solistov nas je s svojim petjem
očarala še mezzosopranistka Anja
Šinigoj. Koncerti so izzveneli 16. decembra v Mengšu, 23. decembra v
Kamniku in v soboto, 27. decembra v
Domžalah. Na zadnjem koncertu se
je izvajalcem v svojem imenu, v imenu Javnega sklada za kulturne dejavnosti in občine Domžale zahvalil tajnik sklada Pavel Pevec. Tudi tokrat
je Vera Vojska zapisala: »In še kar ne
bi šli domov, saj so bili glasbeniki tokrat resnično novoletno razpoloženi
in so še enkrat dokazali, da jih v Simfoničnem orkestru Domžale - Kamnik
resnično druži ljubezen do glasbe, ki
so ji bili v letu 2014 s številnimi uspe-

Koncertni mojster Karel Žužek

šnimi nastopi še posebej naklonjeni.«
Brez treh dodatkov se uspešen koncert ne zaključi.

Petinštirideseti Novoletni
koncert
Petinštirideseti Novoletni koncert je
minil v kriznem finančnem letu orkestra, tako da ni ohranjenih niti
koncertnih listov. Dirigent Slaven
Kulenovič je v goste pripeljal tenorista Dominga Stassija, ki je zapel arijo Cavaradosija iz opere Tosca, arijo Cania iz opere Pagliacci, napolitansko Non ti scordar di me in verjetno najbolj popularno tenorsko arijo Nessun dorma iz opere Turandot.
Na začetku programa smo slišali
Suppejevo Lahko konjenico, na zaključku prvega dela Cvetlični valček
P. I. Čajkovskega, začetna skladba
drugega dela so bili Pomladni glasovi J. Straussa, koncert pa so zaključili z valčkom Na lepi modri Donavi.
Spored sta popestrili še dve filmski
glasbi Johna Williamsa in Avsenikov
Spomin v obdelavi Bojana Adamiča,
polka Na lovu in Koračnica Radetz-
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47. Novoletni koncert

Šestinštirideseti Novoletni koncert so
z dirigentom S. Kulenovičem zaznamovali trije operni pevci mlajše generacije: sopranistka Eva Černe, mezzosopranistka Jadranka Juras in basist
Tomaž Štular, ki je svoje pevske kvalitete predstavil v ariji Don Bassilija
iz opere Seviljski brivec. Presenečenje na koncertu je bil tudi Vivaldijev
Koncert za dve mandolini v preobleki za dva kontrabasa. Koncert so uokvirjale tri uverture: Mozartova Beg
iz Seraja, Verdijeva Nabucco, Straussova Cigan baron ter zaključna hitra
polka Unter doner und blitz. Koncerti v Mengšu 19. decembra, v Kamniku 22. decembra in v Domžalah 27.
decembra so doživeli po tri dodatke
z zaključno koračnico Radetzkega.
Program je povezoval radijski napovedovalec Gregor Budal.

Sedeminštirideseti Novoletni
koncert
Zaradi velikega zanimanja sta bila v
Domu kulture Kamnik kar dva koncerta, 22. in 23. decembra. Koncert je
obogatil igralec Jure Ivanušič. Pisan
program iz operne in popularne glasbe je pri poslušalcih naletel na zelo
ugoden odmev. Po Suppejevi uverturi Pesnik in kmet smo prisluhnili sopranistki Tajdi Jovanovič v dveh Puccinijevih arijah ter v Leharjevi iz Judit. V prvem delu sta bila še Sibeliusov Valse triste in valček Čajkovskega iz Labodjega jezera. Drugi del nas
je v novoletno razpoloženje zapeljal
valček J. Straussa Rože z juga. V nadaljevanju smo slišali še glasbo A.
Adama, R. Vaughana Williamsa, L.
Andersona, Hačaturjana in Santsaensov Bakanal iz opere Samson
in Dalila. Zelo zahteven in naporen
program so glasbeniki amaterskega
orkestra profesionalno izvedli. Seveda je bil koncert tudi v Domžalah, v

Športni dvorani 27. decembra ob 20.
uri. Menim, da se Domžalčani in njegovo kulturno okolje ne zavedajo doprinosa Simfoničnega orkestra v kulturni ponudbi kraja, saj je po prvem
desetletju koncertov bil zapis in slika
koncerta na prvi strani glasila, to leto
pa ni bilo nobenega prispevka, vsaj
kot opomba ‘zgodilo se je …’

Oseminštirideseti Novoletni
koncert
Oseminštirideseti Novoletni koncert
je zazvenel v objemu Verdijeve glasbe. Slišali smo ariji iz Traviate, Rigolleta, dve Puccinijevi iz Madama Butterfly in Manon Lescaut ter duet – Barcarolo iz Offenbachovih Hoffmannovih pripovedk. Težo koncertu so dali
sopranistka Mojca Bitenc, mezzosopranistka Sabina Gruden in tenorist
Blaž Gantar. Orkester se je v najboljši
zvočnosti izkazal v Verdijevi uverturi
v operi Moč usode, dveh preludijih iz
opere Traviata in v Puccinijevem Intermezzu iz opere Manon Lescaut. V
članku je Miro Pivar zapisal: »Dirigent
Slaven Kulenovič je tudi tokrat spretno
krmaril barko, polno odličnih glasbenikov, ki so obiskovalcem Športne dvorane Domžale 27. decembra polepšali novoletni čas in nas navdali z upanjem na boljše novo leto.« Koncert V
velikem slogu, kot je zapisal kronist,
je orkester zaključil s Polovskimi plesi iz opere Knez Igor. Ker ploskanju ni
bilo konca, so glasbeniki dodali še Offenbachov Can-can in Straussovo Radetzkyjevo koračnico.

Tradicionalni 49. koncerti
Tradicionalni 49. koncerti so bili v
ustaljenih prednovoletnih terminih, v nedeljo in ponedeljek 22., in
23. v Domu kulture Kamnik ter v petek, 27. decembra v Športni dvorani
Domžale, vsi pod pokroviteljstvom
obeh občin. Orkester in njegov dirigent Slaven Kulenovič sta si naložila težko breme kar zaradi dveh razlogov – dolžine programa in tehnične
zahtevnosti, ki še od profesionalnega orkestra zahteva temeljito pripravljenost. Vendar pregovora pravita: Sreča spremlja hrabre, drugi pa:
Kdor reskira, profitira. Uspelo je izvajalcem, ki so na robu svojih zmogljivosti program izvedli. Koncert je
bil sestavljen iz popularnih del operne, operetne in baletne glasbe, s tradicionalnima valčkoma Zlato in srebro Franza Leharja ter Zgodbe iz dunajskega gozda Johanna Straussa
s solistko na citrah Neli Zalar Kos.
Prisluhnili smo lahko tudi eksotični melodiki v Ajšinem plesu iz baleta Gajane, plus Perzijskih sužnjev
iz opere Hovanščina in še Straussovi Egipčanski koračnici. Program
je duhovito povezoval Luka Vasle.
Seveda sta največje aplavze požela pevska solista, sopranistka Mateja Potočnik in tenorist Gregor Ravnik. Kljub trem dodatkom in lepim
željam za zdravje, sreče, uspehov in
dobre glasbe v letu 2020 se to ni uresničilo. Tako je zaradi covida-19 odpadel jubilejni 50. Novoletni koncert. Upam, da bo to leto srečnejše in
čas ugodnejši, da si zaželimo Srečno 2022 v polno zasedenih dvoranah
tako v Kamniku kot v Domžalah. ❒
Tomaž Habe je ustanovitelj in pobudnik ter dirigent 27 tradicionalnih Novoletnih koncertov Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik.
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izbr@no v knjižnici domžale
knjige za odrasle

sobota, 12. junij / 10.00 / za IZVEN / v primeru dežja bo predstava
prestavljena na soboto, 19. junija / 10.00
lokacija: dvorišče pr’ Berniku

Ela Peroci: MUCA COPATARICA
lutkovna predstava / Gledališče Labirint / režiser: Saša Jovanović / igrajo: Tina Oman,
Saša Jovanović / 35’ / primerno za 2+

Muca nerednim otrokom odnese copate. Otroci sklenejo poiskati mucin dom in svoje copatke. V gozdu pa srečajo mnogo živali, ki muco tudi
poznajo. S skupnimi močmi najdejo njeno hišico. A kdo ve, ali bo muca
otrokom vrnila njihove copatke …?
sreda, 16. junij / 21.00 / abonma gledališki in IZVEN
sreda, 23. junij / 21.00 / abonma gledališki in IZVEN
lokacija: Poletno gledališče Studenec

Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO
komedija / SNG Nova Gorica – Gledališče Koper / režiser: Vito Taufer / igrajo: Urška
Taufer / Anuša Kodelja k. g., Tjaša Hrovat, Patrizia Jurinčič Finžgar, Luka Cimprič, Žiga
Udir, Rok Matek / Blaž Popovski, Matija Rupel, Iztok Mlakar / instrumentalni trio:
Matjaž Švagelj, David Šuligoj, Roman Kobal

Haruki Murakami

Uboj komturja, 1. in 2. del
Mladinska knjiga 2021

Ob novem romanu kultnega japonskega avtorja se je težko izogniti kritiki založbe, da je roman razdelila v dve (zelo
dragi) ločeni knjigi, ki sta izšli istočasno, čeprav gre zelo očitno za en roman,
ki je bil napisan kot en roman in je bil
tudi v angleščino preveden kot enoten
roman v eni knjigi. Protagonist romana
je neimenovani slikar, ki se preživlja s slikanjem
portretov po naročilu. Po razhodu z ženo se odpravi
na popotovanje po Japonski, kar ga po več mesecih
pripelje do umika v kočo legendarnega japonskega
slikarja, očeta njegovega dobrega prijatelja. Tam
počasi začne odkrivati, da se za mirno kočo sredi
gozda skrivajo nenavadne skrivnosti in da v bližini
živijo enigmatični ljudje, katerih razkrivanje in spoznavanje ga popelje na pot vračanja k samemu sebi
… Murakami ostaja zvest svoji formi in niti malo ne
popušča pri kvaliteti. V romanu mu je odlično uspelo ujeti ravnovesje med realizmom vsakodnevnega
minevanja (težavnost odnosov, vzponi in padci v
življenju slehernika) ter zanj značilnim prepletanjem
realizma s sanjami in surrealizmom. Racionalni um
marsikaterega bralca bo verjetno še vedno zadržan
ob surrealističnih vložkih, ampak za tak um Murakami verjetno pač ni prava izbira. Med poznavalci
Murakamijevih del pa bo navdušil tako tiste, ki bolj
prisegajo na Norveški gozd, kot tudi tiste, ki jim je
bližje trilogija 1Q84. (J. D.)

Goran Vojnovič

Đorđić se vrača
Beletrina, 2021

Stari mafijaš Minolo Batista, zagovornik tradicije, ima tri hčere, zrele za
ženitev, a v njihovo bližino ne spusti nobenega moškega. Bianca najbolj
hrepeni po možitvi, Chiara bi čimprej rada prišla do očetovega denarja,
Katarina pa se odločno postavlja za pravice žensk. Čeprav se starega
mafijaša vsi na smrt bojijo, se okoli hiše začno vrteti mladi moški z
različnimi nameni – jim bo uspelo doseči, kar si želijo, oziroma kar jim
je bilo naročeno?
torek, 22. junij / 21.00 / abonma glasbeno-scenski in IZVEN
lokacija: Poletno gledališče Studenec

Jure Ivanušič, Matjaž Latin, Karel Čapek:
LUNAPARK KUGA
kabaret / Mestno gledališče Ptuj / režija: Matjaž Latin / avtor originalnih songov in
glasbe: Jure Ivanušič / avtor besedil: iz drame Bela bolezen, Karel Čapek / igrajo: Jure
Ivanušič, Maja Pihler Stermecki - Bilbi, Nenad Nešo Tokalić, Gorazd Žilavec

»Vrnil sem se, ker sem se lahko. Eto,
zato. Da je en čefur več. Pa zato, ker me niste izbrisali, mamico vam vašo radirkasto.« Marko Đorđič
je nazaj. Po desetih letih bivanja v Bosni in Srbiji se
ravno za čas Evropskega prvenstva v košarki 2017
nenapovedano vrne domov, na Fužine, za nedoločen čas, mogoče za vedno. Doma ni nič tako, kot
je bilo, preden je odšel. Radovan ima raka, Ranka
zaradi skrbi postaja živčna razvalina, prijatelji so se
raztepli vsak na svoj konec sveta … Kmalu ugotovi,
da ne ve, kaj bi počel sam s seboj. Kaj naj počne na
Fužinah? Kaj naj počne v Sloveniji? Kje je doma? Kdo
je? Slovenska košarkarska reprezentanca niza zmage
dan za dnem, počasi, a zanesljivo. Z vsako zmago
reprezentance Marko ugotavlja, da zanj ni več mesta
v Sloveniji. Da je bilo deset let odsotnosti enostavno
preveč. Izgubil je svojo identiteto. Najstnik, ki je odšel v Bosno, se je vrnil kot odrasel moški. Moški, ki
na zunaj zrcali sliko svoje notranjosti. (B. A. O.)

Yasmina Khadra

Bagdadske sirene
Modrijan, 2015

V našem Lunaparku kuga ste dobrodošli vsi brez izjeme, bogati in revni,
verni, neverni, mladi in stari, celo s karantene, dvomljivi, iskreni in licemerni! Na razigranem vrtiljaku se vrtijo igralci, muzikanti, plešejo migranti, prevaranti, kreatorji, diktatorji, čarovniki, duhovniki, glumači, zabavljači,
gobezdači in sanjači – glavo vam razkužijo in srce okužijo! Lunapark
kuga je preplet kabareja, uličnega gledališča in plesne predstave. Niza
množico slik in prizorov, ki na grotesken, burlesken in parodičen način
govori o nalezljivem virusu. Od srednjeveške kuge do aktualne korone.

Vojna pozna samo eno vrsto siren. To
so hrupi vojnih bobnov, kriki žrtev in soborcev,
vzkliki zmagovalcev, bombardiranja kamikaz in eksplozij, ki uničujejo hiše, pročelja, otroke in starce,
žene in zdravnike. To so zvoki, ki jih slišijo samo
vojaki vojskujočih se strani, različnih koalicijskih
sil in domačih saboterjev. Ti zvoki so kot nagrade
tistim, ki sledijo, ki ne premišljujejo, ki čutijo svojo
bol in jo želijo utišati in raztelesiti. Te eksplozije
pomenijo uničenja vsega do zdaj znanega, domačega, prijetnega, veselega, pomirjujočega. Te krike
se sliši skozi čute, ki jih potlačijo krivda, sovraštvo,
gospostvo in nadzor, ki naj bi pisali novo zgodovino. Ti vzkliki žrtvovanj so za svet, ki ne obstaja, za
plačilo, katerih transakcija je zastala in se izgubila
v potresu drugih tisočev, pripravljenih na oltarju
smrti. Vojna ni samo zunaj, tam nekje, daleč od nas,
ampak v nas samih, v naših odnosih, zlomljenih
poljubih, zmotnih srečah in stiskanju rok, da prsti
več ne dobivajo kisika. Vojno lahko premagajo le
poljubi vzajemnih glasbenih siren raznolikega sveta. (L. H.)

Izbral in uredil: Janez Dolinšek

Jani Virk

Jaka in Vane
Beletrina, 2021

V osemdesetih je Slovenija še vedno
del bivše Juge, socialistične federativne republike
Jugoslavije ali SFRJ. Jaka in Vane sta mladeniča, ki sta
morala, tako kot vsi fantje takrat, za eno leto v vojsko.
Slikovito je prikazan odpor, ki se je rojeval v mladini,
zaradi nesmiselne izgube časa. Že takrat se je na različne načine napovedoval poznejši razpad absurdne
vojske in avtoritarne države. Nekateri bolj, drugi manj
so se na služenju naučili pridobiti privilegije in jih na
mrtvo izkoriščati, mnogi drugi spet so zaigrali na karto
bolezni in jim je bilo kaj prihranjeno … Večina pa je
svoj dolgčas utapljala v hektolitrih alkohola in oblakih
dima. Ko se končno Jaka in Vane rešita iz krempljev
jugoslovanske vojske, kot najboljša prijatelja zaživita
ljubljansko bohemsko življenje. Umetnost, študij, priložnostna dela, potovanja, dekleta in žurerstvo, vse zahteva svojo ceno, ženske pridejo in grejo, prijateljstvo
pa ostaja, nepremagljivo, neprecenljivo in nostalgično.
Najboljše prijateljstvo, ki ga napaja umetnost. (C. H.)
knjige za otroke in mladino

Vinko Möderndorfer

Sončnica
Mladinska knjiga, 2021

V zbirki Odisej, ki je namenjena mladostnikom, je izšel nov roman znanega in večkrat nagrajenega pisatelja Vinka Möderndorferja, ki je zelo priljubljen
tudi med mladimi bralci. Glavna junaka, prijatelja in so
šolca Ajda in Voranc se poznata že iz vrtca. Prijateljujeta
tudi njuni družini, Ajdina je premožna, medtem ko Voranc in mama živita bolj skromno. Ajda in Voranc vsakdan hodita v šolo po ulici, ki jo kazi stara, razpadajoča
vila. Nekega dne tam opazita nenavadno žensko s klobukom, okrašenim s sončnicami. Gospa je čudna, čudno se
premika, čudno govori in trdi, da je zapuščena vila njen
dom. Sprva imata Ajda in Voranc pred njo polno predsodkov, a ju tudi čudno vznemiri. Ko dobijo pri slovenščini za nalogo raziskovalni esej, skleneta, da bosta pisala
o ljudeh na robu. Zbližata se z nenavadno starko, kar pa
potegne za seboj kup težav. Srečata se s predsodki pred
drugačnostjo, tako pri sebi kot v njunih družinah in širši
družbi. Trpka in topla zgodba o odraščanju, spopadanju
s težavami in odkrivanju zamolčanih skrivnosti. (S. Z.)

Charlie Mackesy

Fant, krt, lisica in konj
Založba Učila, 2020

Prijetno presenečenje Založbe Učila je
branje, ki bi ga še najlažje primerjal z legendarnim Malim princem. Uvrščeno je namreč v branje za najstnike,
ampak je v resnici branje za prav vse starosti in tudi za
tiste, ki se jim zdi, da nimajo časa za branje (branja je
namreč za 15 minut, razmišljanja pa za vse življenje).
Čudovite ilustracije likovnega umetnika Charlieja
Mackesyja z mislimi oziroma pogovori med štirimi liki
je avtor začel objavljati na socialnih omrežjih, iz česar
je nato nastala knjiga, ki je postala uspešnica. Fant, krt,
lisica in konj predstavljajo različne aspekte avtorjeve
osebnosti, njihovi dialogi pa nas opogumljajo, nudijo
tolažbo, nasmejijo, predvsem pa nam dajo vedeti, da
ob soočanju s številnimi izzivi življenja nismo sami …
»Kaj želiš biti, ko boš odrastel?« vpraša krt. »Prijazen,«
je odvrnil fant. (J. D.)

Blaž Lukan

Fantek in punčka
Mladinska knjiga, 2021

V pesniški zbirki Fantek in punčka sta glavna junaka
fantek in punčka. Pesmice se dotikajo njunega vsakdanjega sveta in sveta njune družine, tako pesmi spregovorijo o dekličinih laseh, o razliki med očkovo in mamino
roko, o tem, kako se punčka oblači, kako se fantek smeje, najdemo pesmico o božanju, pesmico o družini …
Vsakdanje stvari se pokažejo v inovativni, nevsakdanji,
drugačni luči … Pesmice so sveže in igrive in kar vabijo
k družinskemu branju, k branju prijaznih pesmic, ki
bodo družino še dodatno povezale. Pesmice spremljajo
imenitne ilustracije ilustratorke Ane Zavadlav. (S. Z.)
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LENART ZAJC

ZGODBA O BUMBARČKU

Z ljubeznijo do glasbe je mogoče marsikaj
Glasbena pedagoginja Anastazija Juvan v času epidemije

V naši kulturi mnogi še vedno častijo mit svetega
sinka, ki mu je dovoljeno več.

P

red kratkim sem bil z ženo
na kavi. V bližini so bila
igrala, po njih so skakali,
se zabavali in vreščali otroci. Vse bi bilo, kot mora biti, ko ne
bi moja najdražja v nekem trenutku
vzkliknila:
»Hej, ti bumbar, Ronaldo, pusti
jo, punca je! A jo boš nehal brcat!«
moja žena nikoli ne zamudi priložnosti, da se postavi za zatirane in
preganjane.
Ozrl sem se v smeri njenega pogleda in tam je resnično nek debelušen bumbarček pri, takole na oko rečeno, enajstih letih, v trenirki z napisom Ronaldo, od zadaj za kapuco držal deklico in jo kolikor mu je
duša dala brcal v gležnje in kolena.
Nisem niti uspel zajeti sape, ko se je
oglasila, mama:
»Nič hudega ni, brat in sestra
sta,« in spet mi je vzelo sapo.
»A potem je pa kar v redu, da jo
pretepa, ali kaj?« pa to ni utišalo
moje boljše polovice.
Ženska je medtem na hitro po
pokala oba, bumbarček je še naprej
vlačil sestro za kapuco in z besedami: »Se bosta že sama zmenila,« so
zapustili prizorišče. Občutek je bil
nelagoden.
Nimam pojma, kaj bi bilo, če bi
bila situacija obratna, če bi deklica brcala bumbarčka, vse, kar lahko rečem, je ugibanje, vendar se ne
morem znebiti občutka, da bi bilo
v primeru, ko bi nekaj načelo veličastni ego njenega prestolonaslednika, vse narobe. Pač, v naši kulturi mnogi še vedno častijo ta mit
svetega sinka, ki mu je pač dovoljeno več. Več od tega, kar je dovoljeno drugim fantkom, seveda, ker
naš je pač naš in seveda več, kot je
dovoljeno deklicam. Recimo pred
časom, sem poslušal prijateljico, ki
jo sicer cenim kot sposobno in pametno žensko, razlagati neki znanki, kako njenemu sinu doma ni treba po kosilu pospravljati posode.
Pač, ker je to žensko delo in, ker so
fantki tako ali tako čisto izgubljeni
v tem svetu, to raje opravlja sama,
saj ga noče povsem oropati moške identitete. Nisem komentiral,
sem si pa mislil, da če je tako trapasta, pa naj bo prestolonaslednikova služkinja in še zlata prinašalka hkrati. Najbolj žalostno pri tem
je, da si matere služabnice in kraljice zaščitnice v isti osebi tem kratkohlačnikom in njihovi tako željeni moškosti s svojim razvajanjem
delajo bistveno več škode kot koristi. Verjetno si ni težko predstavljati, kaj se bo zgodilo, ko bo zgoraj
omenjeni bumbarček odrasel, se
zaljubil in kmalu nato ugotovil, da
večina punc ni pripravljena prenašati njegovih muh le zato, ker je on
pač dedec. Sledilo bo razočaranje,
odpor do žensk in raslo bo prepričanje, da je le njegova mama tista
edina prava ženska, vse ostale pa
so bodisi cenene vlačuge ali čudaške feministke. Prepričanje, da je
z njim vse v najlepšem redu, morda celo edinim zares v redu, v širni okolici se bo le krepilo … no, ker
nisem psiholog, ne socialni antropolog, seveda ne bom v detajle razgrajeval vseh možnosti o tem, kako

se takšna vzgoja lahko sprevrže
v narcisistično motnjo, kako je ta
škodljiva tako za takega fanta kot
tudi za njegovo okolico. Je pa v naši
okolici, ne govorim le o Domžalah,
pač pa Sloveniji na splošno kar nekaj možakarjev, ki trpijo zaradi posledic podobnih vzgojnih pristopov. Prepoznavni so po menjavanju
zvez, pač sodobne ženske na srečo
vse redkeje prevzemajo vlogo potr-

Tako pač je v skupnosti,
vsak mora opraviti svojo
nalogo, sicer se skupnost
sprevrže v družbo, v kateri
prevladajo brezdelneži nad
vsemi ostalimi delovnimi in
skrbnimi ljudmi, in tako smo
tu, kjer smo.

pežljive, ponižne, dolgočasne in do
obisti puste služkinje, ali pa sami
ne vzdržijo v zvezah, ker pač nobena partnerka ni enakovredna materini čistosti, njeni plemenitosti in
potrpežljivosti. Pa da ne bo pomote,
ti ljudje običajno niso zgube, vsaj
večina njih ne, gre za najvidnejše
politike, gre za uspešne podjetnike,
tudi psihologa najdemo med njimi.
Na poslovnem področju lahko blestijo, tudi v družbi se znajo prilagoditi in nekateri ljudje celo podležejo njihovemu prozornemu šarmu.
Kljub vsemu pa se sami sebi zdijo
osamljeni, vedno prevarani in nesrečni. Vse življenje jih, po njihovo
seveda, spremlja krivica.
Ob vsem tem pa je najbolj komično, da se feminizacija sveta, ta pošast, kot jo marsikateri med njimi
razume, dogaja ravno zaradi mam,
ki vzgajajo takšne bumbarčke. Pač,
v tistih starih dobrih časih, h katerim se vsi ti, ki jih je sveta groza enakovrednosti žensk, tako radi ozirajo,
je bilo značilno, da se punc enostavno ni spodobilo pretepati. Ne glede na to, ali je šlo za sestre, sošolke, prijateljice, ali pa tiste nadležne
vsevedne punčke, ki so te bile vedno
dati v nič, dvigniti roko nad punco
je bilo fanta nevredno dejanje in
pika. Prepričan sem, da tudi dan današnji mulcem ne bi smelo biti pretežko dopovedati, da se uporaba fizične moči samo zato, ker si močnejši in pač lahko, niti ne spodobi, niti
ne sme. Prepričan sem tudi, da malemu princu, bodočemu družinskemu prestolonasledniku, ne bo padla krona z glave, če ga bomo naučili narediti kakšno hišno opravilo in
bodo nekatere gospodinjske naloge
v družini pač njegove. Tako pač je v
skupnosti, vsak mora opraviti svojo
nalogo, sicer se skupnost sprevrže v
družbo, v kateri prevladajo brezdelneži nad vsemi ostalimi delovnimi
in skrbnimi ljudmi, in tako smo tu,
kjer smo. ❒

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

Violinistka Anastazija Juvan, pedagoginja, samostojna glasbenica
s statusom s strani Ministrstva za
kulturo RS, rada pove, da je borka, človek akcije in da se ne ustavlja pred različnimi ovirami, temveč išče vedno nove poti za dosego svojih ciljev. Od tod tudi njeni
uspehi, pa naj bo kot odlične violinistke, ki je vselej posebno skrb
namenjala mladim glasbenikom,
ali odlične glasbene pedagoginje z
dušo in telesom – v njeni uspešni
šoli poučevanja violine za otroke in
odrasle, iz katere že prihajajo uspešni bodoči violinisti, med katerimi
je tudi sin Gal.
Epidemija jo je, tako kot večino samostojnih kulturnih delavcev,
presenetila, a le za hip. Vseskozi je
namreč razmišljala, kako bi svoje
varovance motivirala za nadaljevanje glasbenega izobraževanja. Tako
je v svojih razmišljanjih našla motivacijo tudi zase in v obdobju lanskoletnih jesenskih počitnic začela
s pisanjem skladb, namenjenih in
na kožo pisanih prav njenim učencem. »Tako je nastala zbirka več kot
20 skladb različnih karakterjev in težavnosti, za katero se že dogovarjam, da bo izšla in tako pomagala
tudi drugim glasbenikom – posebej
mlajšim,« pove violinistka in posebej izpostavlja skupno delo z možem, zelo poznanim in vsestranskim glasbenikom Miranom Juvanom, ki je njen zvesti podpornik in
nepogrešljivi glasbeni sodelavec,
saj že vsa leta s svojimi klavirskimi
spremljavami podpira in nadgrajuje
njeno delo z učenci.
Starša sta posebej ponosna na
sina Gala, ki je še v letu 2019, kot
njen takratni učenec, po mnogih
opaženih uspehih okronal obdobje
skupnega dela z uspešno opravlje-

nim sprejemnim izpitom na Konser- bo. Vse skladbe so bile zelo opaževatoriju za glasbo in balet v Ljublja- ne – tako s strani ocenjevalcev kot
ni, kjer je med kandidati osvojil naj- organizatorjev.
Glasbena čipka v Idriji je dokazavišje število točk.
Veseli jo, da so bili uspešni tudi la, da so prav vsi njeni učenci zelo
njeni drugi učenci. Tako izpostavlja uspešni, saj so bili vsi tudi nagrajemlado violinistko Izo Sušnik, ki je ni: Iza Sušnik je osvojila prvo mesto,
na različnih tekmovanjih osvoji- Dolores Juvan, Ela Kološa in Sara
la 3. nagrado, zlato plaketo ter ne- Karolina Blažič pa so bile v svojih
kaj posebnih nagrad na mednaro- kategorijah druge. Posebno uspednem tekmovanju Oscar Rieding v šen pa je bil tudi tokrat sin Gal, ki je
Celju, kjer so sodelovali glasbeniki v svoji kategoriji osvojil prvo mesto,
iz 25 držav.
nekaj pozneje pa je Gal uspel tudi
In potem je prišlo leto 2020 in na tekmovanju Sonus na Hrvaškem,
z njim covid-19, je kar malo žalo- kjer je dobil 1. nagrado, 100 točk ter
stna moja sogovornica. Epidemi- denarno nagrado 2000 kun in preja je prekrižala vse njihove načr- stižni naziv Laureat. Čestitamo!
te. Planirana tekmovanja in nastoPosebej pa izpostavljam še njeno
pi so odpadali kar po vrsti, a se pe- učenko Izo Sušnik, ki je z najvišjim
dagoginja Anastazija Juvan in njeni številom točk opravila sprejemni izučenci niso dali. Pridno so, ob upo- pit na Konservatoriju za glasbo in
števanju vseh ukrepov, delali onli- balet Ljubljana.
ne v dobri veri, da se bodo stvaUspešni nastopi so bili prava mori normalizirale. Veliko dela so na- tivacija za pripravo na tekmovanje
menili pripravam za tekmovanja v Temsig, ki je bilo žal zaradi razmer
letu 2021, med njimi tudi nastopom prestavljeno na junij. Do tedaj je še
na državnem tekmovanju. »Pridno nekaj časa in prepričana sem, da bo
smo delali,« se spominja glasbena prizadevno delo spet rodilo sadove.
pedagoginja. »Čas je mineval, težZa konec pa še misel pedagogiko smo čakali vsaj delno sprostitev nje Anastazije Juvan, ki s svojim deukrepov in jo dočakali v februarju lom in učenci dokazuje, da je mogo2021.« Z največjim veseljem so iz- če tudi v teh časih dosegati uspehe.
koristili priložnost, da predstavijo
»No, tako nekako smo kot glassvoje delo, nabrusili loke ter v ob- beni mušketirji prekrižali loke in se
dobju februarskega odprtja šol va- spopadli s covid časi ... Ni lahko, a
dili in posneli programe, s kateri- se ob ljubezni do glasbe marsikaj
mi so se predstavili na mednaro- da. Ob mojih pridnih učencih in modnem tekmovanju Glasbena čipka ževi podpori je šlo. Ob tem pa naj se
iz Idrije. Organizatorji so pripravili še zahvalim staršem, ki so mi svoje
res imenitno tekmovanje blizu 300 otroke zaupali in nam ves čas stojitekmovalcev iz okoli 30 držav, v ka- jo ob strani,« pove Anastazija Juvan,
terem je pedagoginja Anastazija Ju- ki ji tudi v prihodnje želimo srečno
van na njihovo povabilo sodelova- ter tudi veliko ljubezni do glasbe in
la tudi v žiriji za violine. Kot zani- ohranjanja kulture ter vzgoji mladih
mivost: prav vsi sodelujoči učen- v teh težkih časih.
ci Anastazije Juvan so na tekmovaVera Vojska
nju igrali tudi po eno njeno skladFoto: arhiv Anastazije Juvan

V DOMŽALE PO SLAMNIK
Sobota, 19. junij 2021
VIRTUALNO
na spletni strani Kulturnega doma Franca Bernika Domžale
V DOMŽALE PO SLAMNIK, kratki film – virtualna različica
Slamnikarskega sejma z modno revijo slamnikov

V ŽIVO
od 18. do 21. ure
VODENI OGLEDI s prikazi izdelovanja slamnikov
nekoč in danes | OBISK muzejske trgovine z
bogato izbiro slamnikov za poletne dni
Foto: Vido Repanšek

Vstop prost. V skladu z aktualnimi Covid-19 ukrepi.
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Miha Erič: Isitdo (Odtisi)
Grafične razstave je pravi užitek opazovati, saj nas vedno znova prevzamejo domiselne
rešitve natisnjenih likovnih stvaritev, ki jih hkrati omejuje omejena površina matrice in
slednja razmnožuje v neomejeno število odtisov.

ODPIRAMO
NOVO SEZONO
SLAMNIKov
obiš ite nas v muzejski trgovini
z bogato ponudbo slamnikov in izdelkov, primernih
tako za promocijska kot osebna darila.

ponudba

novo v
trgovinicI

• ženski, moški, otroški slamniki
• embalaža za slamnike iz naravnih
materialov
• spominki in drugi izdelki iz slame
• knjige, katalogi, brošure

• unikatni nakit z drobci slame
• keramika z vtisnjeno domžalsko kito
iz slame
• hranilniki iz slame v obliki živali
• knjige za otroke na temo slamnikarstva
• nove izdaje knjig Franca Bernika
• darilni boni za slamnike

DOBRODOŠLI V MUZEJU VSE LETO!
SLAMNIKARSKI MUZEJ DOMŽALE

Kajuhova 5, Domžale (v Godbenem domu)
slamnikarski.muzej@kd-domzale.si / www.kddomzale.si / T: 01/724 84 08, 01/722 50 50
Od torka do petka od 10. do 12. ure in 17. do 19.
ure, ob sobotah od 10. do 12. ure. Vstop v skladu z
aktualnimi zdravstvenimi ukrepi.

galerija domžale Poseben čar
grafik pa je življenje znotraj njih, ki
ga avtorji oživljajo le z izrazno črto
v risbi, glavni pripovedovalki natisnjenega črno-belega kontrasta na
papirju. Na svojstven način svoje leso-, lino-, bakro-pise piše/riše/
reže Miha Erič, ki nas je v maju pogostil z bogato bero umetnin iz njegovega zadnjega grafičnega opusa. Kar nas prepriča ob ogledu razstave, je perfektna tehnična izvedba, aktualna in domišljena vsebina in umerjena polnost postavitve
v galerijskem prostoru, ki je nastala v sodelovanju z galerijskim strokovnim sodelavcem Jurijem Smoletom. Razstava zagotovo ne dopušča, da s pogledom površno ošvrkneš po njej, temveč se ustaviš pred
vsako podobo, tako malo kot veli-

ko, saj je pomembna vsaka podrobnost, figura in napis; avtor nam z
razstavljenimi matricami celo omogoča vpogled v tehnični postopek
nastalih linorezov, kar na razstavah
ne vidimo pogosto. Vsekakor je avtor mojster črte in minimalističnega
izraza, kjer ima vsaka poteza domišljeno mesto in svoj smisel. Motivno rad potuje med fantazijo, grotesko in tradicijo, tudi z vključenimi
elementi iz aktualnega ter vsakdanjega življenja (da, tudi covid-19 je
med njimi). Predvsem pa je pohvalna avtorjeva navezanost na klasične grafične tehnike, ki jih tu in tam
kolorira, v risbo vnaša sodobnejše principe, upošteva prostor okrog
njih, grafične odtise vdeluje v premišljene okvirje, ustvarja nove idejne koncepte z novimi izraznimi raz-

sežnostmi, skratka v maniri sodobne umetniške grafike. Miha Erič je
diplomiral na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani, na smeri ilustracije, sicer pa izjemno plodovit ustvarjalec tako na
likovnem in glasbenem področju. V
tej glasbeni maniri je potekalo tudi
odprtje razstave 13. maja 2021, avtorja in njegovo delo pa je v sproščenem pogovoru predstavil vodja
galerije Jurij Smole. Vsekakor priporočamo obisk razstave, ki bo na
ogled do 3. junija, tudi zato, ki je zadnja v nizu programske sezone, bolj
ali manj okrnjene zaradi aktualnih
zdravstvenih razmer.
Jeseni pa se spet srečamo v Galeriji Domžale.
Katarina Rus Krušelj
Foto: Miro Pivar

Lahkotno in radostno v pomlad in poletje
Razstava v Menačenkovi domačiji
menačenkova domačija ‘Lah- maja 2021, od 12. maja do 2. junija pa
kotno in radostno’ se je v razstavišču je na ogled v živo, v odpiralnem času
Menačenkove domačije predstavila domačije. Maja Gregl nam predstamlada umetnica Maja Gregl iz Dom- vlja svoja zadnja likovna dela iz časa
žal, ki je dobila priložnost za razsta- ‘lockdowna’, ki so nastala pod menvljanje ob izboru na 8. likovnem na- torstvom Jožeta Baršija na Akademitečaju, s katerim smo obeležili sto- ji za likovno umetnost in oblikovaletnico rojstva kiparja Franceta Ah- nje v Ljubljani. Drugi sklop razstačina, rojenega v Menačenkovi do- vljenih kiparskih del je študijskih, ki
mačiji. O avtorici in njenem ustvar- jih je izdelala lani med študijem pod
jalnem delu smo pisali že v prejšnji mentorstvom Matjaža Počivavška in
številki Slamnika, tokrat pa na krat- na delavnici Male plastike pod menko predstavimo njeno kiparsko raz- torstvom Dragice Čadež. Na Majini
stavo, ki smo jo virtualno odprli 11. ustvarjalni poti spremljamo njeno

materialno in vsebinsko raziskovanje kiparskega dela, tipanja v razsežnost prostora in v konceptualno naravnane kiparske pripovedi, ki iščejo domiselne umetniške rešitve. Ob
zaključku programske sezone, ki se
zaključuje z majsko/junijsko razstavo, vabljeni v Menačenkovo domačijo na ogled Majinih kipov. Z jesenjo
spet nadaljujemo z novimi razstavami in projekti, ki že nestrpno čakajo
na izvedbo.
Katarina Rus Krušelj
Foto: Miro Pivar
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kolumna • vzgoja bralcev

nina mav hrovat

STRIPI – SO ALI NISO
KAKOVOSTNO BRANJE?
Dvomim, da obstaja kdo, ki še nikoli ni bral stripov.
Obstajajo pa tisti, ki menijo, da strip ni in ne more
biti kakovostno branje. Pa je res tako?

S

trip je zaporedje ilustriranih sličic z besedilom v
oblačkih. V Evropi se je pojavil v 19. stoletju, v 20. stoletju pa je tako kot film doživel svoj
razcvet, in sicer s tiskom časopisov.
Stripovski junaki so nas spremljali
v risankah, filmih, reklamah. V slovenskem prostoru verjetno vsi poznamo stripe Mikija Mustra in njegovih junakov Trdonje, Zvitorepca
in Lakotnika. Mene poleg Mustrovih junakov še vedno najbolj zabavajo stripi junaka Asterixa. V obeh
primerih gre za kakovostno branje,
saj so nekateri stripi tudi prejemniki
znaka kakovosti Zlata hruška. Starejši bralci prisegajo na Alana Forda in Zagorja, kot otroci pa smo odrasli zdaj v srednjih letih brali stripe Boža Kosa Kavboj Pipec in Rdeča pesa ter Hribce Marjana Mančka. Zdaj otroci poznajo Mančkovega
Modrega medvedka, Vrtec pri veseli
kravi Jelke Godec Schmidt in druge
stripovske junake, ki jih najpogosteje srečajo v otroških revijah.
Čeprav so včasih veljali za manjvredno literaturo, v zadnjem času
pridobivajo na veljavi. Avtorji stripov svoje ideje domiselno in premišljeno povezujejo v sliki in besedi,
tako da stripi postajajo prave literarne umetnine. Nenazadnje pa je strip
odličen pripomoček pri usvajanju
veščin branja. Otroci imajo mnogo
več interesa in koncentracije, ko začnejo brati prve besede, če so zraven
ilustracije, ki jim pri tem pomagajo. Ob kratkih zapisih v oblačkih se
zlahka prebijejo čez zgodbo in znajo obnoviti vsebino, kar je pri daljših in bolj zgoščenih besedilih težje.
Ko enkrat otrok usvoji bralno tehniko in mu ne predstavlja več izrednega napora, branje postane avtomatično. Otroci imajo pri učenju branja
največ težav prav pri avtomatizaciji
tehnike branja, kar posledično vpliva na odpor do branja in slabšo bralno pismenost, ki se pozneje odraža
v slabši učni uspešnosti in uspešnosti pozneje v življenju. Bralna pismenost je ena najpomembnejših veščin
sodobnega časa, zato se branju namenja tolikšno pozornost. Če je torej branje stripa otroku spodbuda,
da začne in vztraja, mu ponudite kakovosten strip. Ko branje ne povzroča več težav, pa je nujno, da otroci
posegajo tudi po zahtevnejši literaturi. Društvo Bralna značka je v sodelovanju z Mesto knjižnico Ljubljana - Pionirsko pripravilo priporočilni seznam s kakovostnimi stripi po
zahtevnosti in bralnih zmožnostih,
kjer najdete primerne stripe tudi za
otroke s posebnimi potrebami, težavami pri branju ali otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik.

Prek stripa se mladi bralci lahko veliko naučijo. Novejši stripi, kot
so: Zgodovina Slovenije v stripu,
Naš Maister in drugi, so lahko zabaven učni pripomoček. Andrej Rozman - Roza pa je Orwellovo satirično alegorijo Živalska kmetija »zaradi iskrivosti dialogov in izvrstnih
ter povednih ilustracij« (Rozina, v:
Dobre knjige) uspešno približal srednješolskim bralcem. Zelo zanimiva je knjiga o Volkulji Beli, ki jo je

Čeprav so včasih veljali
za manjvredno literaturo, v
zadnjem času pridobivajo
na veljavi. Avtorji stripov
svoje ideje domiselno in
premišljeno povezujejo v
sliki in besedi, tako da stripi
postajajo prave literarne
umetnine. Nenazadnje pa
je strip odličen pripomoček
pri usvajanju veščin branja.

napisal in ilustriral naš nekdanji
občan Ivan Mitrevski, ki zdaj živi in
deluje v Kamniku. Poučna, napeta
ekokriminalka Volkulja Bela in čarobni gozd je odlično branje, ki odstira probleme, s kakovostjo bivanja, zraka, vode, ohranjanjem in
varovanjem okolja, biotsko raznolikostjo in pomenom za okolje, tudi
naselitvah zveri v naših gozdovih,
z vsemi strahovi, ki se ob tem porajajo. Ker gre za problematike, ki jih
spremljamo tudi v (lokalnih) medijih (npr. o Veliki planini in Kamniški Bistrici). Avtor nam v knjigi nastavi ogledalo, predvsem zato, ker
se zlahka povežemo z zgodbo, ki
govori o kamniških gorah in planinah. Priznam, vsebino sem, skupaj
s humornimi in nenavadnimi ilustracijami Ivana Mitrevskega, prebrala na dušek in še vedno mi odzvanja, čeprav je minilo že nekaj
časa. Torej z gotovostjo lahko rečem, da gre za odlično delo.
Poleg vseh že omenjenih naj
omenim še nekaj stripov oziroma
stripovskih junakov, ki bodo verjetno mladim bralcem priljubili branje, to so: Šnofijeva druščina (de
Cecco, Gorenc), Pasji mož in Kapitan Gatnik (Pilkey), Ariol (Guibert), Tintin in njegove pustolovščine (Hergé), Lucky Luke in Iznogud (Goscinny, René), in še mnogi
drugi, tako slovenskih kot tujih avtorjev – pri slednjih bodite pozorni
tudi na prevajalce. Dober prevod je
pri stripih zelo pomemben. ❒

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

POIŠČITE NAS TUDI
NA FACEBOOKU
glasilo občine domžale

Nabor vtisov z Domžalske poti spominov
Podobe Domžalske poti spominov je naslov fotografske razstave, ki jo je v Knjižnici
Domžale 26. aprila postavil Foto, kino in video klub Mavrica iz Radomelj.
foto, kino in video klub mav
rica Razstavljajo tri generacije
družine Kragelj: Jože Kragelj, Špela Kragelj Bračko in Jasna Bračko.
Dvaintrideset velikih barvnih fotografij obiskovalcu pričara poglede
z obroča po grebenih nad Račo, Radomljo, Nevljico, Kamniško Bistrico in Pšato. Fotografije predstavljajo mikavne pokrajinske utrinke in
bogate panorame, ki se razkrivajo s
planinske poti. Nanizane so kulturne in naravne zanimivosti v različnih letnih časih; fotografi poti namreč niso opravili v enem zamahu,
ampak po etapah, kot prijetne družinske izlete.
Domžalska pot spominov je več
kot 110 km dolga krožna pot. Po nekaj predlogih krajših poti ali občasnih spominskih pohodih je bila
urejena in uradno odprta 23. maja
1980. Na začetku se je imenovala
Pot spominov NOB občine Domžale.
Ker se je nekdanja občina razdelila
na pet manjših, je pot dobila novo
ime. Pred tremi leti so jo temeljito
prenovili in ji dodali nove kontrolne točke ter prilagodili traso. Špilk
nad Blagovico je s 957 m nadmorske
višine najvišja točka. Na poti je možno občudovati vršace gora, doline,
planote, reke in Ljubljansko kotlino
ter obiskati 53 pomnikov in spominskih obeležij iz druge svetovne vojne. Zanimiva je v vseh letnih časih,
primerna je tako za zahtevne, rekreativne in nedeljske pohodnike.

Jože, Jasna in Špela ob odprtju razstave v domžalski knjižnici

Jože je inženir elektrotehnike
in član Mavrice, v kateri skrbi tudi
za organizacijske dejavnosti, 20
let. Podoben fotografski staž ima
hči Špela, ki je krajinska arhitektka. Jasna je Špelina hči in obiskuje tretji razred OŠ Rodica. Jože in
Špela uspešno razstavljata na državnih razstavah, že dvakrat pa sta
pripravila tudi skupno fotografsko
razstavo; o francoski pokrajini Kamargi in o Krasu. So Domžalčani, ki
jih poleg družinske vežeta tudi želja po naravi, potovanjih in fotografiranju.

Razstava je bila pripravljena v sodelovanju s Planinskim društvom
Domžale. V vitrinah pod fotografijami so na ogled predmeti in dokumenti, povezani z Domžalsko potjo spominov – podatki, zemljevidi, kažipoti, žigi, pohodne knjižice in podobno.
Žal je zaradi omejitve obiska tokrat odpadla projekcija videofilmov
in pogovor z avtorjema Antonom
Muellerjem in Karlom Steinerjem.
Namesto slovesnega odprtja in projekcije so naredili samo kratek pogovor z avtorji fotografij in ga posneli.
Besedilo in foto: Igor Lipovšek

Recenzija filma: Zlo ne obstaja
Iranski oporečniški režiser Mohammad Rasoulof jo je že pred dobrim
desetletjem pobrisal iz svoje države
z namenom, da se je – zaradi prikazovanja žgečkljivih interno-državniških tem v svojih filmih – izognil
zaporni kazni. Ker je še vedno zvest
svojemu filmskemu poslanstvu, si je
prislužil svetovni ugled enega najpomembnejših iranskih režiserjev
generacije; povsod razen doma, kjer
so njegovi filmi še vedno cenzurirani in jih sploh ni dovoljeno prikazovati. Mednje spada tudi najnovejši
Zlo ne obstaja (There is no Evil), ki v
štirih vsebinsko nepovezanih zgodbah spregovori o smrtni kazni v rodnem Iranu.
Zadnji dobitnik zlatega medveda na eminentnem filmskem festivalu Berlinale, smrtno kazen tematizira iz vidika (potencialnega) eksekutorja, ki je v iranski družbi lahko praktično slehernik. Poleg dvajsetmesečnega obveznega vojaškega roka se morajo naborniki soočati tudi z določitvijo za pomoč pri izvršitvi smrtne kazni; v tem kontekstu je najbolj enostavno spodmakniti stol, na katerem stoji obsoje-

ni. Če se za omenjeno nalogo javiš
sam, lahko denimo dobiš tri dni dopusta, da obiščeš zaročenko ali kaj
podobnega. Težje je v primeru, če
ti je naloga določena, se pravi vsiljena. Če imaš srečo, jo lahko zamenjaš s sotrpinom, v večini primerov pa jo moraš obvezno izvršiti sam, v nasprotnem primeru se ti
vojaški rok lahko nerealno podaljša, nikoli ne smeš zapustiti države ali sledi kakšna druga oblika kazni. Lahko tvegaš tudi pobeg, spremeniš identiteto, ubežiš drugam ali
pa se do konca življenja skrivaš nekje na iranskem podeželju. Nekaterim pa je slednje celo čisto običajna
služba. Gre za na videz povsem normalne in umirjene družinske moške, ki stoično prenašajo nerganje
svojih žena o banalnosti vsakdana,
saj najverjetneje podzavestno čutijo, da one s tem zgolj verbalno izražajo njihovo nervozo, s katero sami
sploh ne smejo biti v stiku, če želijo nadvse okrutno obveznost tudi
izpeljati. Pa je morda kakšna razlika med njimi in vsemi tistimi, ki
so pritiskali na gumbe plinskih celic v tretjem rajhu? Mar ni zanimivo,

kako polni maščevalnega srda postanemo ljudje, ko gre za nekaj, kar
se je dogajalo že v oddaljeni preteklosti in se nam zdi popolnoma nesprejemljivo, če pa se na kakšnem
kotičku sveta podobne stvari dogajajo danes, pa smo veliko bolj prizanesljivi oziroma celo obmolknemo? Kdo je torej bolj kriv nacisti,
Iranci ali mi, ker molčimo? Seveda bi marsikdo porekel, da gre vsaj
v iranskem primeru v glavnem za
zločince in morilce, vendar v resnici so obsojeni na smrt tudi politični disidenti, civilnodružbeni aktivisti in umetniki vseh vrst. Vedno, ko
se nam z nečim ne ustreza ukvarjati,
ker je morda preveč boleče, se raje
izgovorimo na svetohlinski politični sistem, ki mu je seveda vselej v
interesu, da ne spremeni prav ničesar. Vendar, tudi če je sistem še tako
rigiden, kot je npr. iranski, mora na
koncu pritisniti na gumb čisto običajen človek. Največja ironija pa je,
da v tem kontekstu ni nobene razlike med ‘moralnimi’ nami in današnjim Irancem, ki je prisiljen to storiti za golo preživetje.
Zlo ne obstaja je film, ki stimulira predvsem razmišljanje o socioloških in kulturoloških razlikah med
zahodom in vzhodom, pa tudi o (ne)
smiselnosti človeškega kaznovanja
kot takšnega. In čeprav si včasih
tudi sami intimno želimo, da bi bilo
bolje, če kakšne vrste ljudi enostavno ne bi bilo, hkrati ne smemo pozabiti, da na koncu verige obstaja nekdo, ki pritisne na gumb za njihovo
eliminacijo. Vedno.
Film si lahko ogledate tudi v Mestnem Kinu Domžale oziroma njegovi spletni platformi: https://online.kinodomzale.si/signin.html.
Žiga Čamernik
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Naša občina v barvah

Nastop ob dnevu upora in prazniku dela

Ob prazniku Občine Domžale smo v okviru miniGalerije,
ki poteka pod okriljem Galerije Domžale, organizirali
likovni natečaj z naslovom Naša občina v barvah.

Polepšali trenutke varovancem MGC Bistrica.

galerija domžale Mlade smo
povabili, da nam predstavijo svoj
najljubši del občine, pa naj bo to
igrišče, sprehajalna pot, gozdni
kotiček ali pa morda kakšna stavba, dogodek, oseba ... Likovna
dela, ki smo jih prejeli, prikazujejo različne kotičke občine Domžale
– od Močilnika do Kulturnega doma
Franca Bernika, Kamniške Bistrice,
Krumperka, domžalske tržnice. Veseli smo bili lepega odziva, naš na-

biralnik ste obarvali s kar 67 likovnimi deli.
Le-ta bodo na ogled v Galeriji Domžale 5. maja od 17. do 19. ure,
od 6. do 8. maja pa po običajnem urniku galerije.
Prijazno vabljeni, da nas obiščete in se v živo prepričate, kako barvite so Domžale!
Vsa dela si že lahko ogledate v
spletni galeriji na www.kd-domzale.si/likovni-natecaj_galerija.html.

Brina Korošec, 8. r, OŠ Rodica, Domžale, mentorici: Katarina Škofic, Vivijana
Škrabec

David Sirše, 5 let, Pravljični Šumberk, skupina Zvezdice, enota Češmin, Vrtec Urša,
mentorici: Urša Vovk, Ana Možek

folklorno društvo groblje, ga’ programa, ki ji je sledila napodomžale Z veliko pridnega dela, ved prazničnega dogodka, nato pa
prizadevanj, tudi požrtvovalno- je tercet pevk Betka, Pavlina in Meta
sti, ljubezni do dediščine in želje, zapele o prihodu pomladi, se skupaj
da kljub epidemiji folkloristi nada- z varovanci napotile Po jezeru bliz
ljujejo svoje delo, seveda ob dosle- Triglava, nato pa spet program prednem upoštevanju veljavnih ukre- pustile harmonikarju Romanu, ki je
pov, so se pevci in plesalci Folklor- nagovoril predvsem dekleta Dober
nega društva Groblje, Domžale od- večer, ljubo dakle. Bleda luna mirno
ločili, da s svojim nastopom ob dne- plava in Z zakrivljeno palico v roki
vu upora in prazniku dela polepšajo so zapele dekleta, Roman pa zaigral
trenutke varovancem MGC Bistrica. Nmau čez Izaro. Za konec so Betka,
Tako je bilo pred dnevom upora v Pavlina in Meta zapeli še dve nepoMGC Bistrica nadvse slovesno. Fol- zabni ljudski: Tam na vrtu in Le preklorno društvo Groblje Domžale, ki di, dekle predi.
je že večkrat nastopilo za varovanČlani Folklornega društva Groce, jih tudi tokrat ni razočaralo. Ker blje, Domžale so se od navdušenih
ples zaradi ukrepov ni bil mogoč, so poslušalcev poslovili z voščilom ob
kulturniki iz Grobelj pripravili glas- obeh praznikih – dnevu upora in 1.
beno-pevsko prireditev. Za začetno maju – prazniku dela, ter z željo, da
veselo razpoloženje je glasbenik Ro- vsi ostanejo zdravi in veseli, k čemur
man poskrbel s svojo harmoniko in je zanesljivo prispevala tudi vedno
vižami Na Robleku, Spomin in Oto- priljubljena Na Golici.
ček sredi jezera. Čez zelene trate
»Zelo sem vesel, da nam je po večje odmevala prva pesem ‘uradne- letnih naporih uspelo sestaviti ženski

tercet Betka, sopran, Pavlina, alt in
Meta, bas. Naše društvo je s tercetom
obogateno in je pripravljeno na daljše samostojne nastope in gostovanja.
Bogatejši smo tudi za štiri nove člane,« je v pogovoru o omenjeni prireditvi povedal dr. Franci Hribovšek,
predsednik društva, ki se pripravlja
na otoplitev, ko bodo lahko nastopili z vsemi ponudbami (instrumentalna in vokalna glasba ter ples). Do
tedaj pa srečno, spoštovani folkloristi.
Vera Vojska
Foto: FD Groblje, Domžale

ČRNOBELI

S P OM I N I
L

eta 1986, ko
smo v Domžalah
praznovali praznik
občine 23. maja,
je bila slovesnost s
podelitvijo občinskih
priznanj v Hali
komunalnega centra.
Občinski svet ZSS
Domžale pa je
pripravil kulturnodružabno prireditev
V Domžalah se
dobimo. Med
nastopajočimi je bil
tudi ansambel Stopar.

Zarja Šraj, 9 let, Homški hrib

Foto: Vido Repanšek

V prejšnji številki Slamnika v prispevku Naša občina v barvah avtorji slik
niso bili pravilno navedeni. Za neljubo napako se prizadetim in bralcem
iskreno opravičujemo in prispevek s pravilnimi navedbami objavljamo
še enkrat.
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kolumna • kam greš, človek?

lmm / matej oražem

Naj počivajo v miru
Na domžalskem pokopališču se je pred dobrim
mesecem dni zgodil dogodek, ki se ga lahko vsi
skupaj samo sramujemo, predvsem pa ga moramo glasno in nedvoumno obsoditi. Neznani storilec je namreč onečastil tri muslimanske grobove in s tem grobo posegel v najbolj občutljiva človekova čustva, povezana z družino, s spoštovanjem mrtvih in njihovega zadnjega doma,
pa tudi z dejanjem, ki ima globoko in namerno sporočilnost, in to na najbolj neprimeren in
zavržen način. Naj samo spomnim na besede,
ki nam včasih zvenijo klišejsko in jih izrekamo
ob slovesu, zdaj pa jih resnično razumem: POČIVAJ V MIRU!
Grobovi so kraj, kjer žalujemo, kjer smo v stiku s tistimi, ki so nas zapustili in nam veliko
pomenili, kjer živijo spomini in misli na naše
prednike. Zato je onečaščanje grobov nekaj najbolj grdega, nesprejemljivega in obsodbe vrednega. Kako veliko sovražnosti, nestrpnosti,
zaslepljenosti in najbrž tudi bolezenskega gneva se lahko nakopiči v ljudeh – je grozljivo in
nas lahko samo skrbi. Morda so danes na tapeti pripadniki drugih verskih skupnosti, naslednjič migranti, nazorsko drugače misleči,
člani kakšne ‘nesimpatične’ politične stranke,
pa geji in lezbijke, umsko in telesno prizadeti,

Domžale, mesto, v katerem sem
odraščal in v katerem živim vse
življenje, so odprta in povezana
skupnost, ki sprejema vse ljudi in
zavrača vsako sovraštvo.
kmalu tudi vsi drugačni – kam to vodi nas opozarjajo številni ‘brejviki’, ki vsak dan znova izvajajo grozovita dejanja na raznih koncih sveta.
Domžale, mesto, v katerem sem odraščal in
v katerem živim vse življenje, so odprta in povezana skupnost, ki sprejema vse ljudi in zavrača vsako sovraštvo.
Zato je absolutno nujno takšna dejanja nemudoma in najostreje obsoditi. Gre za zavržno dejanje, katerega cilj je ljudi deliti in spreti. Tega pa nikakor ne smemo dopustiti. Zato je
ob takšnih dogodkih toliko bolj pomembno, da
našim soobčanom in prijateljem povemo, da so
v naši občini dobrodošli in da nam je vsem iskreno žal, da morajo v času trajanja meseca ramazana doživljati takšne provokacije.
Samo skupaj se lahko upremo ljudem, ki želijo sejati samo zlo.
Zato dragi prijatelji, sporočam jasno in glasno, da to niso naše Domžale, to ni naša Slovenija in to ni naš svet.
(Naročnik: LMM, Domžale)

Vprašanja, pobude in predlogi svetnikov
VPRAŠANJE
Regionalna kolesarska povezava v Domžalah (zaporedna št.: 281)
POSREDOVAL: Metod Marčun / LMM /
z e-pošto: 25. 1. 2021
VSEBINA: Na 13. redni seji Občinskega

sveta smo obravnavali tudi Investicijski program za projekt regionalna kolesarska povezava v Domžalah. Uspešnost
projekta je v veliki meri odvisna od pridobivanja zemljišč in soglasij/služnosti na le-teh. Na postavljeno vprašanje,
kako je s pridobivanjem zemljišč, je bilo
s strani poročevalcev zagotovljeno, da ni
večjih zadržkov in da je večina zemljišč
že pridobljenih. Zato sem bil presenečen,
ko sem videl dopis, da so nekateri lastniki parcel presenečeni, če ne kar zgroženi nad dosedanjim načinom komunikacije občine z lastniki zemljišč (brez pojasnil, načrtov, skic, osnovnih informacij
so jim sredi julija predložili v podpis pogodbo o služnosti).
Vprašanje: Kakšen je postopek odkupa zemljišč in koliko zemljišč je še v postopku pridobivanja lastništva in služnosti? Ker je smiselnost in upravičenost investicijske naložbe vezana na
terminski plan, me zanima, kolikšna je
ogroženost tega projekta in uspešnost
črpanja Evropskih sredstev? Ali potekajo dela na tem projektu skladno s terminskim planom? Kdo bo pokril 2,2 milijona evrov nepovratnih kohezijskih
sredstev (ESSR) v primeru, če projekta
ne bomo pravočasno dokončali?
ODGOVOR
PRIPRAVLJAVEC: župan
VSEBINA: V skladu z izdelano DGD/PZI

dokumentacijo za projekt regionalne kolesarske povezave v Občini Domžale so
pridobljene vse potrebne služnosti. Pridobili smo vsa potrebna mnenja/soglasja ter
pravnomočni gradbeni dovoljenji za brvi
čez regionalno cesto in železniško progo,
zato se ogroženost projekta ocenjuje na
minimalno. Vsa dela potekajo v skladu s
terminskim planom, zato ocenjujemo, da
bo investicija končana pred zahtevanim
rokom izvedbe.

VPRAŠANJE
Ležišče za naše brezdomce (zaporedna
številka: 277)
POSREDOVALA: Marija Doroteja Grmek /
SDS / na 13. seji OS dne 26. 11. 2020
VSEBINA: Ali obstaja še kakšna možnost

v občini Domžale, da se naredi še kakšno
ležišče za naše brezdomce, da ne bi prenočevali na avtobusni postaji. Imamo
še dva, ki potrebujeta prostor za bivanje,
eden izmed teh je umrl, ker je bival na
avtobusni postaji.
ODGOVOR
PRIPRAVLJAVEC: župan
VSEBINA: Občina Domžale se je s podob-

nimi vprašanji večkrat obrnila na pristojne službe, predvsem na Center za socialno delo. Kot navajate, je eden od brezdomcev umrl, drugi pa je bil hospitaliziran, Center za socialno delo Osrednja
Slovenija - vzhod, Enota Domžale pa mu
je našel začasno bivališče v gostišču sosednje občine, kjer sam krije stroške bivanja in toplega obroka z državno socialno pomočjo in je njegova stiska trenutno rešena.
Občina Domžale za pomoč brezdomcem zagotavlja kar nekaj javnih sredstev
tako prek Območnega združenja Rdečega križa Domžale (topli obrok in kapacitete) kot tudi prek sofinanciranja organizacij, ki pomagajo brezdomcem na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
Občina Domžale brezdomcem, če vložijo vlogo in izpolnjujejo pogoje Odloka
o denarnih socialnih pomočeh v občini
Domžale, pomaga tudi z enkratno občinsko denarno socialno pomočjo. Na podlagi istega občinskega odloka Občina
Domžale na podlagi mnenja pristojnega
centra za socialno delo zagotavlja plačilo ali doplačilo oskrbe v kriznem centru,
zavodu, stanovanjski skupini, varni hiši
oziroma drugi obliki namestitve izven
javne službe, kadar je plačilo ali doplačilo oskrbe oziroma cena nastanitve primerljiva s ceno namestitve v javni mreži.
Seveda pa mora biti volja za rešitev brezdomstva tudi na strani brezdomca.

anton komat

KDOR ŽIVI OD LAŽI,
GA LAŽ POKOPLJE
Vemo, da nam lažejo, oni vedo, da lažejo,
oni vedo, da mi vemo, da lažejo,
ampak oni nam še vedno lažejo.– Aleksander Isajevič Solženicin (1918–2008)

T

emu, kar je nasprotno logični resnici,
pravimo zmota, kar moralni, temu laž.
Dogaja se, da je kdo resnicoljuben in
govori, kar misli, čeprav je v zmoti, ali
pa lahko pove kaj, kar zgleda logična resnica, a
pri tem laže. Še velikokrat mislim ponoviti, da je
več vredna zmota, ki vanjo človek verjame, kot
dejanskost, v katero ne; da ni zmota tisto, kar
ubija dušo, marveč laž. Človek laže in se od drugih uči laži. V družbenem vedenju smo se naučili laži, in ker človek na vse gleda s človeškimi
očmi, vse počloveči, tudi naravo, kar vodi v katastrofalne posledice. Ko bi bili ljudje zmeraj resnicoljubni, ko ne bi nikoli lagali niti po naročilu niti po opustitvi, ko ne bi potvarjali resnice in
je zamolčevali, bi nikomur ne prišlo na misel govorit o skladnosti med zunanjo govorico in notranjo sodbo, kajti govorica in sodba bi bili ena
in ista stvar. Ko ne bi lagali niti z besedo niti z
molkom, med njima ne bi bilo razlike. Govoriti
ne bi bilo drugega kot na glas misliti. Vendar na
žalost ni tako.
Povsod se soočamo s prevarami in lažmi.
Imam občutek, da v življenju še nikoli poprej
nisem slišal toliko laži kot ta čas. Že prislovično so največji lažnivci politiki, največji prevaranti pa bankirji, saj posledice strahotne globalne krize, ki so jo povzročili, vidimo in čutimo
vsepovsod, v uničevanju narave in opustošenju
človeških življenj.
Naše odločitve temeljijo na prepričanju, da
so ljudje, ki nam prinašajo informacije, vredni
zaupanja ter da nam želijo dobro. Kaj pa, če tisti,
na katere se zanašamo, niso iskreni z nami in
nam lažejo? Kaj pa, če se jim zdijo njihovi osebni interesi in cilji pomembnejši od naših? Tega
je vse več, zato morate obvladovati načine, kako
si boste iz poplave informacij izoblikovali neodvisno mnenje o tem, kar slišite pri poročilih ali
preberete v tiskanih medijih. V odlično pomoč
vam služi sposobnost, da prepoznate, kaj vodi
ljudi, da vam lažejo, in ugotovitev, kdaj to počnejo. Najprej pa moramo opredeliti lažnivo prevaro, ki ima mnogo podob in izrazov: zavajati,
prevarati, hliniti, prikrivati, goljufati, ponarediti resnico, prikrojevati resnico, izmišljevati si,
pretvarjati se, izkrivljati dejstva, dvoumno se izražati, ovinkariti, napačno predstaviti, izogibati se vprašanjem, lagati. Vsega tega mrgoli pri
kolosalni globalni prevari okrog korona plandemije. Več kot leto dni trajajoči medijski cirkus
je prava parada prevarantskih tehnik, s tem pa
učilnica v živo za vse nas, ki smo žrtve.
Trije dejavniki so prisotni v vsaki situaciji, v
kateri pride do prevare in laži: izbira, sposobnost in priložnost. Če razumete te tri dejavnike, je v vaših rokah ključ do spoznanja, zakaj
in kako pride do prevare, kako jo prepoznati in
kako zmanjšati možnost, da ste njena žrtev. Izbira za laž je namerno dejanje lažnivca, da doseže kakršnokoli osebno korist. Več kot je v igri,
v večji skušnjavi se znajde ta oseba. Nam pa je
v izjemno korist geslo »Sledi denarju!« (Follow
the Money!). Učinkovitost lažnivca je odvisna
od njegovih komunikacijskih spretnosti in napletenih zgodb, ki so nosilne pri prevarah in lažeh. Edini ključni dejavnik laganja, na katerega
lahko vsaj delno vplivamo, je priložnost. Če ne
želimo biti tarča laži, ustvarimo vtis, da na nas
ni vredno ciljati.
Scenarij prevarantov je spisan na dva načina: kot neposredna prevara, pri kateri gre za aktivno prikrojevanje resnice; ali pa kot zavajanje
s pomočjo posredne prevare – izmikanja. Kadar
se izmika, lažnivec ne spreminja odločilne informacije, temveč jo le zadrži zase, zato je ta način za lažnivca lažji. Pri neposredni prevari si
mora zapomniti prejšnje laži in domisliti nove,
ki morajo biti usklajene s prejšnjimi, in dovolj
nedoločne, da jih lahko pozneje spreminja. Človek, ki to počne, mora imeti odličen spomin,
saj je slab spomin najhujši sovražnik lažnivcev.

Kdor pa laže z izmikanjem, mora poznati celovito resnico, saj le tako lahko nekatere dele informacije zamolči. Poslušalcu pove le toliko, da ta
pride do napačnega sklepa. Vsak lažnivec doživlja hud stres, saj je v nenehnem strahu, da bo
žrtev razbrala resnico in ga razkrinkala.
Končni cilj politikov je vedno obvladovanje
ljudskih množic, vendar ob tem velja staro politično reklo, ki pravi, da lahko zavajaš nekaj ljudi zelo dolgo in veliko ljudi za kratek čas, ne mo-

Končni cilj politikov je vedno
obvladovanje ljudskih množic,
vendar ob tem velja staro politično
reklo, ki pravi, da lahko zavajaš
nekaj ljudi zelo dolgo in veliko ljudi
za kratek čas, ne moreš pa zavajati
vseh ljudi ves čas.
reš pa zavajati vseh ljudi ves čas. Ko se to dogaja, govorimo o zlorabi javnega zaupanja. Ti ljudje so se tako visoko povzpeli, ker smo jim zaupali. Če so izdali naše zaupanje in zlorabili svojo
moč, mi pa od njih ne zahtevamo odgovornosti,
potem s svojim molkom podpiramo takšno ravnanje. To je nevarno, saj se pogosto izrodi v zločin proti človečnosti. Vsakršna cenzura, omejevanja tiskovnih konferenc na vnaprej oddana
vprašanja in prepovedi javnih soočenj različnih mnenj so znaki vsiljevanja enoumja, ob katerem morajo državljanom zatuliti alarmne sirene. Spomnimo se političnih prevarantov vsaj ob
naslednjih volitvah, prodanih duš pa ob izkazovanju drugačnih oblik zaupanja. Zgodi se, da
ljudje verjamejo lažnivcu, ker je zanje bolj sprejemljiva laž kot resnica, ki zna biti hudičevo boleča. Že dolgo pa je znano in tudi srhljivo učinkovito uporabljeno reklo: »Če laž pogostokrat
ponavljamo, postane resnica.« Kot avtorja tega
rekla se pojavljata tako Vladimir Iljič Lenin kot
tudi Joseph Goebbels. Enaka izjava dveh vodilnih mož dveh med seboj smrtno sovražnih totalitarnih režimov je le dokaz več, da danes živimo v podobnem sistemu tiranije, tokrat norih
milijarderjev, kupljene znanosti in strahovlade
psihopatov, ki vreščijo: »Zaupajte znanosti in
meni in vse bo v redu!«
Lažemo sami ali pa nam lažejo drugi. Saj se
ne zgodi vedno s slabim namenom. Ne gre nujno za prikrivanje kriminalnih dejanj ali krivo
prisego. Lahko gre za male, majcene laži vsakdanjega življenja. Včasih njej samo zato, da je
ne bi prizadeli, ne povemo, kaj si v resnici mislimo o njeni novi obleki, ki je grozna, ali pričeski, ki je pravo sračje gnezdo, ali pa njemu zamolčimo, da je slab šofer ali štor, ki ni sposoben sestaviti kupljene omare za čevlje. Vsekakor pa je koristno, da tudi po vedenjskih znakih
prepoznamo lažnivca: zatikajoč govor, jecljanje,
požiranje besed, momljanje, premori med govorom, uporaba govornih mašil, živčni smeh, otrpel (zamrznjen) izraz na obrazu, živčno mežikanje, povešena ramena, togo sedenje, itd. Recept
za obrambo je preprost, lažnivca ozemljite z natančnimi vprašanji, ki bodo razkrila vrzeli v njegovi zgodbi. Odprite nasprotujoča si dejstva, poizvedite po manjkajočih podatkih in zahtevajte,
da pojasni dvoumne izjave. Če ga želite razkrinkati, morate silovito napasti z najmočnejšim
orožjem, z resnico.
Sklenite, da boste zmeraj in v vsakem primeru govorili resnico. Kako? Naleteli ste na nekoga,
ki laže. Zabrusite mu v obraz: »Lažeš!« in pojdite naprej. Naleteli ste na človeka, ki krade. Zakričite nanj: »Kradeš!« in tako naprej! Najbolj
klavrna od vseh mizerij, najogabnejša in najbolj
smrdljiva zvijača strahopetnosti je trditev, da se
nič ne doseže, če razkrinkaš lažnivca, ker bodo
drugi lagali naprej. ❒

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.
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140 LET ROJSTVA NAJVEČJEGA
IHANCA DR. ANTONA BREZNIKA
Vsak kraj, ki da kaj nase, se spominja svojih pomembnih rojakov
Brane Šimenc, skrbnik Breznikove
muzejske zbirke
Foto: Brane Šimenc

D

r. Anton Breznik je bil vodilni jezikoslovec prve polovice 20. stoletja, slovničar in
pravopisec, raziskovalec
slovenskega besedja, zgodovinar
knjižnega izročila, inovator slovenske skladnje in besedotvorja, utemeljitelj novodobne stilistike in zbiratelj ljudskega blaga, gimnazijski profesor slovenščine in ravnatelj, izredni
član SAZU ter vseskozi odločen zagovornik slovenske jezikovne samobitnosti; znanstvenik in pedagog, globoko veren duhovnik, Ihanec in sorodnik, predvsem pa je bil Človek. Letos praznujemo 140. obletnico njegovega rojstva. Zaradi pandemije se ne
bomo mogli organizirati spominskih
slovesnosti po meri prejšnjih okroglih
obletnic, ko smo Ihanci pokazali krajevni ponos ter veliko zavest o delu in
pomenu našega rojaka. Ta praznovanja tudi bodoči rod ne sme opustiti,
ker smo zaradi gojenja in utrjevanja
vrednot, povezanih z imenom in delom tega velikega jezikoslovca, v minulem času stali in obstali.

Breznikove spominske
slovesnosti v Ihanu

Konec marca 1974 je bila v Ihanu ob
30. obletnici Breznikove smrti prva
večja spominska slovesnost, ki jo je
pripravila mlajša generacija z literarnim večerom v gasilskem domu, kjer
so predstavili svoja prozna in pesniška besedila. Program so popestrili
tudi šolski pevski zbor in ihanski instrumentalisti glasbene šole v Domžale. Slavnostni govornik je bil šolski upravitelj Anton Križaj. V govoru
je poudaril Breznikovo navezanost na
Ihan, da je bil preprost človek, da je
zbiral ljudske pesmi in da je bil eden
najpomembnejših jezikoslovcev.
Konec septembra tega leta je bila
na pobudo Slavističnega društva
na Breznikovi rojstni hiši – Pekletovi domačiji, odkrita spominska plošča. Slavnosti se je udeležilo več kot
sto slavistov ter vodilni predstavniki
Filozofske fakultete in SAZU. Zbrane
je pozdravil Anton Križaj, slavnostni
govornik je bil dr. Jože Toporišič. Na
kratko je opisal Breznikovo življenjsko pot, potem pa v petih točkah razčlenil njegovo delo in ga ovrednotil.
Breznik je dobil spominsko ploščo
na rojstni hiši in tako je bil deloma odpravljen dolg do »velikega služabnika slovenskemu jeziku«, kot je zaključil svoj govor dr. Toporišič. Breznikove rojstne hiše zdaj ni več, spominska
plošča je ‘preživela’ rušitev hiše in je
zdaj v Breznikovi čitalnici v župnišču.
Aprila leta 1978 so Brezniku v središču Ihana postavili in odkrili spomenik v okviru praznovanja 750-letnice prve omembe Ihana.
Ob 100. obletnici Breznikovega
rojstva leta 1981, pa tudi ob drugih
okroglih obletnicah, so se v časopisih
in revijah pojavili razni daljši ali krajši zapisi o dr. Antonu Brezniku kot jezikoslovcu, predvsem pa kot o profesorju in človeku. Te članke so največkrat napisali njegovi dijaki s škofijske
gimnazije (najbolj znan med njimi je
bil mogoče prevajalec Janko Moder),
ki so se svojega profesorja spominja-

li z velikimi besedami, polnimi hvaležnosti in spoštovanja.
V 90. letih je prvo svojo oddajo o
Brezniku na radiu pripravil novinar
in publicist Matjaž Brojan, ki je pozneje ob okroglih obletnicah pripravil še več podobnih radijskih oddaj
in napisal več prispevkov za časopise in revije.
V soboto, 26. marca 1994, je bilo
praznovanje 50. obletnice Breznikove
smrti. Slovesnost je potekala na zelenici pred spomenikom ob pristnosti
cerkvenih dostojanstvenikov, vodstva škofijske gimnazije in lokalnih
veljakov ter mnogih domačinov; slovesnost so popestrile narodne noše.
Slavnostni govornik je bil dr. Jože
Toporišič, program je povezoval domačin Boris Kopitar. Pri izvedbi programa so sodelovali cerkveni pevski
zbor, domači recitatorki in kamniški
Koledniki. Po spominski slovesnosti pred spomenikom se je Breznikov
dan nadaljeval v cerkvi, o Brezniku
pa sta spregovorila dr. Franc Rode ter
nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar kot njegov nekdanji dijak. V popoldanskem delu programa so obiskali Breznikov grob in Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.
Leta 2001 smo praznovali 120.
obletnico rojstva dr. Antona Breznika,
saj so se po prelomu stoletja te spominske slovesnosti povezale z Breznikovim datumom rojstva. Novembra
leta 2001 je namreč svet krajevne skupnosti Ihan na slovesni seji razglasil
datum Breznikovega rojstva za praznik krajevne skupnosti. Tako smo
Ihanci v največji in splošni meri pokazali svoj odnos do Breznika in zavedanje o pomembnosti njegovega dela.
Slovesnosti ob 120. obletnici Breznikovega rojstva so se dogajale na
kulturnih dnevih od ponedeljka 19.,
do nedelje, 25. novembra. Organizirala sta jih Odbor za kulturo Župnije
Ihan in Kulturno društvo Ihan.
V ponedeljek so bili na proslavi poleg domačinov tudi ugledni gostje od
drugod, in sicer dr. Franc Rode, slovenski metropolit in nadškof, upo-

kojeni beograjski nadškof dr. France
Perko, dr. France Bernik, predsednik
SAZU, številni jezikoslovci z dr. Jožetom Toporišičem na čelu, ter ravnatelj
in številni profesorji s Škofijske gimnazije iz Šentvida nad Ljubljano, ki je
pripravila kulturni program za ta večer. Rdeča nit programa so bile ljudske
pesmi, ki jih je Breznik kot dijak zbral
za Štrekljevo zbirko Slovenske ljudske
pesmi. Izvedla so jih odličen gimnazijski pevski zbor ter komorna in recitatorska skupina. Slavnostni govornik
je bil Jože Kurinčič, prof. slovenščine
na tej gimnaziji. Dr. Franc Rode je ob
tej priliki direktorju Škofijske gimnazije podaril uro svojega strica, jezikoslovca dr. Breznika. Od domačinov so
na tej slovesnosti sodelovali trobentači, violinistka in povezovalca programa, pripravili so tudi razstavo o življenju in delu pomembnega rojaka.
V sredo je program pripravila in izvedla mlajša generacija domačinov.
Ihanske kulturne, zgodovinske in naravne posebnosti so predstavili z dokumentarcem Resnica ni, da Svet pod
Taborom sam’ smrdi. Nato so nastopili domači pevski zbori, program je dopolnila razstava starih predmetov in
dokumentov iz Ihana in okolice.
V soboto je bil v gosteh slovenski
pesnik Tone Pavček, na tretji kulturni dan Breznikovih spominskih slovesnosti je bil literarni večer. Pesnikov
nastop se je nadaljeval z nastopom
recitatorske skupine ihanske podružnične šole, ki je predstavila nekaj pesmi tega priljubljenega pesnika.
Praznovanje Breznikove 120. obletnice rojstva se je zaključilo v nedeljo s
slovesno mašo. Ta dan so bile predstavljene tudi tri razglednice z motivi Breznika in Ihana ter priložnostni poštni
žig. Program je dopolnila filatelistična razstava starih slovenskih znamk.
Leta 2011 smo praznovali 130. obletnico Breznikovega rojstva s tremi
kulturnimi dnevi. Pokrovitelji sloves
nosti so bili Krajevna skupnost Ihan,
Občina Domžale in Župnija Ihan.
Osrednji dogodek tega praznovanja je bila pridobitev Breznikove mu-

zejske zbirke. Publicist in novinar Matjaž Brojan je več desetletij, pravzaprav že iz študentskih let, zbiral razna
gradiva o Brezniku. Nabrano gradivo
je podaril Ihanu in Ihancem. Prostor
zanjo smo našli v Breznikovi čitalnici
novozgrajenega ihanskega župnišča.
Ta zbirka je edinstvena, saj gre za
knjižna in druga tiskana gradiva, ki
so tako ali drugače povezana z Brez
nikom, fragmentarne zapise, fotografije in drobnejše primerke ter radijske
oddaje in drugo publicistično gradivo o delu in pomenu velikega Ihanca
ter o praznovanjih ob okroglih oblet
nicah smrti ali rojstva tega velikega
jezikoslovca. Med njimi je tudi nekaj
gradiv, ki jih ima samo ta zbirka. Postavljeno zbirko je dopolnil Breznikov
kip, izdelek Mihe Kača. Ob tej priliki
je Kulturno društvo Ihan izdalo razširjeno brošuro o življenju in delu Breznika, ki je obiskovalcem na voljo v
muzejski zbirki.
Tridnevno praznovanje je zaokrožilo tri področja Breznikovega dela:
jezikoslovca, zbiratelja ljudskega izročila in duhovnika.
Tako je bila v petek 17. junija v
Domu krajanov slavnostna akademija z osrednjim nastopom dr. Jožeta Toporišča, ki je prinesel na oder precej
Breznikovih del in potem je v njegovem slogu sledilo celo predavanje o
tem pomembnem jezikoslovcu.
Ta večer sta popestrila dva glasbena nastopa: Ljoba Jenče je zapela nekaj ljudskih pesmi, ki jih je zapisal
Breznik kot srednješolec, ga. Mariničeva pa je nastopila z godalnim ansamblom čelistk. Akademija se je zaključila z razstavo Breznikovih del, na
kateri je Matjaž Brojan predstavil svoja zbrana gradiva o Brezniku; lahko bi
tudi rekli, da je predstavil večino del
Breznikove muzejske zbirke.
Naslednji dan je bila v športnem
parku prireditev ob krajevnem prazniku − Tržnica − z osrednjo temo
ljudsko izročilo. Na Tržnici so v pestrem in bogatem kulturnem programu svoje pesniške zbirke predstavile tri pesnice domačinke. Po predhodnem razpisu so nastale štiri slikarske interpretacije motiva Lepe Vide,
natančneje tri slikarske in ena fotografska. Tržnica ni minila brez nastopa ihanskih pevskih zborov, domače
turistično društvo pa je predstavilo
knjigo o ihanskem kamnu.
Breznikov duhovniški poklic je zaznamovala slovesna sveta maša v nedeljo, ki jo je daroval Breznikov nečak, kardinal dr. Franc Rode. Med
mašo je bil krajši kulturni program
z nagovorom Matjaža Brojana. Slovesnost je zaokrožil kardinalov blagoslov Breznikove muzejske zbirke v
Župnijskem domu sv. Jurija.

Življenje Breznikove zbirke
Tako smo Ihanci dobili svoj kulturni zaklad, ki smo ga ponosno želeli pokazati vsakomur, ki bi pokazal zanimanje. Vsaka taka pridobitev pa prinese tudi obveznosti. Za
zbirko je bilo treba redno skrbeti, jo
vzdrževati, negovati in dopolnjevati. V prvi vrsti je bilo to delo skrbnika zbirke.
V teh letih je bilo gradivo Breznikove zbirke dopolnjeno s 15 enotami. Pridobili smo razne Breznikove
razprave, publikacije ob praznova-

nju 130. obletnice rojstva …, mogoče je najbolj zanimiva pridobitev fotokopija rokopisov Breznikovih zapisov ljudskih pesmi, ki jih hrani
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC
SAZU. Vzdrževanje Breznikove zbirke je pomenilo tudi skrbni pregled
celotnega gradiva ter popravila posameznih gradiv. Del sredstev zanje
je bil pridobljen na Javnem pozivu
za sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine v občini
Domžale za leto 2011.
Obiski Breznikove muzejske zbirke so bili na začetku precej množični, potem so se zmanjševali. Zvesti obiskovalci vsako leto so učenci ihanske devetletke, ki na dan kulturnih dejavnosti obiščejo tudi Breznikovo zbirko. Srečanje z otroki je
vedno prijetno, primerno se obnašajo in pri predstavitvi Breznikovega dela lepo sodelujejo. Tako ihanska šola v prvi vrsti svoje učence seznanja z bogatim kulturnim izročilom svojega kraja. Ob tem je treba
vedeti, da se zbirka nahaja v zasebnem prostoru in se je zato treba z gostiteljem za vsak obisk dogovoriti.

Pogled naprej
Vsak kraj, ki kaj da nase, neguje svoje kulturno izročilo in ga prenaša na
mlajši rod. Od mladih lahko pričakujemo nadaljevanje tradicije Breznikovih spominskih slovesnosti, če
bomo prihajajočo generacijo ozavestili in poučili o Breznikovem pomenu in delu in s tem o skrbi za materni jezik kot eno največjih vrednot,
ki jo moramo skrbno negovati. Od
praznovanja 130. obletnice Breznikovega rojstva se je nekaj bistvenega spremenilo – v Ihanu so zgradili devetletko z lepo knjižnico. Večina učencev, ki obiskujejo to šolo, je
iz Ihana in okoliških vasi in normalno je, da šola goji nek (kulturni) dialog s krajem, v katerem deluje. Zato
se kar sam po sebi ponuja predlog,
da bi bilo ustrezno mesto Breznikove muzejske zbirke v knjižnici ihanske osnovne šole. Dobro bi jo bilo
dopolniti še z drugim kulturnim izročilom Ihana – tu se je namreč začelo domžalsko slamnikarstvo in tu
je bil svojčas kamnolom, kjer so lomili ‘ihanski marmor’. Tako bi bilo
na enem mestu učencem predstavljeno pomembno učno gradivo. V
teh vitrinah bi bila zbrana in predstavljena srčika ihanskega kulturnega izročila. Tako bi učenci te šole
s seboj v življenje nesli to sporočilo
in kulturno izročilo ter nek ponos na
svoj rojstni kraj ali vsaj kraj šolanja.
Mogoče je ta predlog všečen, a
kritični premislek pokaže njegove
slabe plati: morebitni obiskovalci
Breznikove zbirke bi bili moteči za
pouk in dostop do zbirke bi bil vezan na šolski urnik. Mogoče pa bi se
ta predlog dal ob dobri volji uresničiti vsaj deloma.
Ob tem se ponuja še drug pred
log, tudi povezan z ihansko devetletko – da se ihanska šola poimenuje po najpomembnejšem človeku iz tega kraja, torej Osnovna šola
dr. Antona Breznika Ihan. Tako bi ta
šola dobila posebno, enkratno ime,
s tem bi dobila poseben krajevni pečat in bi se z imenom navezovala na
kulturno izročilo kraja. ❒
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Vpliv čistilne naprave
na ribe Kamniške Bistrice
Vodni biologi iz Zavoda REVIVO smo v sodelovanju s Centralno čistilno
napravo (CČN) Domžale - Kamnik v letu 2020 že drugič izvedli raziskavo rib.

Č

eprav Kamniška Bistrica lokalnim prebivalcem
daje vtis relativno čiste
reke, pa po strokovnih kriterijih temu ni tako. Slabo ekološko
stanje Kamniške Bistrice smo potrdili že nad izpustom iz CČN Domžale - Kamnik, ki je posledica intenzivne reguliranosti že od izvira naprej.
Za izboljšanje stanja bo potrebno
celovito načrtovanje in izvedba revitalizacije celotnega toka reke in
tudi njenih pritokov, ki bo podprta
z izrazitim zmanjšanjem ostalih pritiskov (kmetijstvo, industrija, energetika ...) na reko. Poleg videza čistost reke predstavlja tudi njeno biološko in kemijsko stanje, to pa je povezano s celostnim reševanjem ekološkega stanja.
Kmetijske in industrijske dejavnosti ter urbanizacija in komunalni izpusti so v preteklosti povzročali pojavljanje rjavih pen, sluzi in neprijetnega vonja. Zaradi onesnaženosti Kamniške Bistrice je bila tako že
leta 1981 ob naselju Študa postavljena CČN Domžale - Kamnik. Naprava
se je v 40 letih delovanja postopoma
nadgrajevala in širila, danes pa čisti
komunalno ter industrijsko in odpadno vodo šestih občin. Zadnja večja
nadgradnja, ki omogoča odstranjevanje dušikovih in fosforjevih snovi iz odpadnih voda, je bila izvedena leta 2016. Komunalne ureditve zadnjih 30 let in strokovno delovanje
CČN ključno prispevajo k izboljšanju
kemijskega stanja Kamniške Bistrice.
Čistilna naprava natančno
spremlja kakovost čiščenja odpadne
vode in vpliva na reko tudi z rednim
spremljanjem stanja rib. Avgusta
2020 je bilo izvedeno že drugo vzorčenje rib, ki ga vsaki dve leti raziskovalci Zavoda REVIVO izvedemo na
enak način, kar nam omogoča natančno primerjavo stanja med leti.
Ob vzorčenju rib z elektro ribolovom
smo popisali še hidro-morfološke
značilnosti (sediment, globina vode
in poraščenost brežin) in izmerili fizikalno-kemijske parametre (temperatura, vsebnost kisika, kislost/bazičnost in električna prevodnost).
Na podlagi zbranih podatkov smo
ocenili ekološko stanje reke Kamniške Bistrice nad in pod izpustom iz
čistilne naprave (označeno na sliki).
Na vzorčnem mestu nad izpustom smo zabeležili 13 domorodnih
vrst rib in potočnega piškurja, ki sicer spada med obloustke, na vzorč-

Zemljevid območja raziskave z označenimi mesti vzorčenj in CČN

Zgoraj levo: kapelj, zgoraj desno: pisanka in spodaj: lipan

nem mestu pod izpustom pa 11 domorodnih in eno tujerodno vrsto –
šarenko. Na obeh vzorčnih mestih je
največ rib pripadalo družini krapovcev, najštevilčnejši vrsti pa sta bili na
obeh lokacijah pisanka in kapelj. Bistvenih razlik med vzorčnima mestoma nismo zaznali niti z indeksi biotske pestrosti niti z oceno ekološkega
stanja, ta je na obeh lokacijah pokazala slabo stanje Kamniške Bistrice.
Raziskava v letu 2020 je potrdila,
da so vode Kamniške Bistrice prekomerno obremenjene že pred izpustom iz čistilne naprave, da pa je
njen prispevek bistven, da se kemijsko stanje pod izpustom ne poslabša. To pomeni, da čistilna naprava
dosega svoj namen, torej visoko stopnjo čiščenja komunalnih odplak.
Vzrok za takšno stanje smo ljudje, ki agresivno posegamo v strugo z ukrepi, kot so kanaliziranje,
umeščanje pregrad, odstranjevanje
obrežne vegetacije in kopanje proda,
kar vse spada med mehanske pose-

ge. Prav tako pa so zelo obremenilni
kemijski vplivi, kot je vnos umetnih
gnojil in biocidov s številnih kmetijskih površin celotnega porečja. Za
ostanke in razgradne produkte nekaterih kozmetičnih in farmacevtskih učinkovin pa tehnologija čiščenja iz komunalnih odplak sploh še
ni razvita. Vpliv na reko imajo namreč vse naše aktivnosti na porečju,
torej območju, s katerega se voda
steka v strugo po površini ali podzemno. Posledica človekovih pritiskov
se na ribah vidi kot neuravnotežena
in vrstno osiromašena združba, ki je
le še bleda senca nekdanjega bogastva življenja Kamniške Bistrice. Rezultati raziskave kažejo, da imajo
regulacije in zaledje bistveno večji
vpliv na ribe kot sama čistilna naprava, zato odgovorne pozivamo k razmisleku in pripravi načrta za renaturacijo porečja Kamniške Bistrice.
Polona Pengal, Marjanca Tomažič, Eva Horvat in Damjan Habe
(Zavod REVIVO)

kolumna • medsebojni odnosi

LIDIJA BAŠIČ JANČAR

ALI JE STARŠEVSTVO LE
SKUPEK PRAVIL?
Kot mlada mamica dveh fantov sem dostikrat, tako kot
vse druge mamice, občutila nemoč in številne dileme.

O

b neprespanih nočeh, izžeta v skrbi za mali bitji, sem se vsakodnevno
spraševala, katero mleko
kupiti, kako toplo otroka obleči, ali
je pojedel zadosti, morda preveč …
predvsem pa, kako ravnati z njim, ga
vzgajati, da ne bo preveč razpuščen,
premalo ljubljen, da bo dobil zadosti potrditve in ne bo preveč obremenjen, premalo aktiven, skratka – ali
mu res nudimo zadosti?
Spominjam se svojih prijateljic,
prav tako mamic, s katerimi smo skupaj modrovale in predelovale stiske
ob naših nadobudnih otročkih. Saj
poznate postanke in pogovore mladih mamic, takrat se vse vrti okoli
tega, kako dojenček spi, kolikokrat
se zbudi, kaj in kako je, katere pleničke mu ustrezajo itn. Ko dojenček malo
odraste, se pogovori usmerijo v to, kaj
je rekel, kako smešno je kaj povedal,
kaj vse že zmore, kako pronicljiv in
pameten je. Nekatere moje prijateljice so bile polne učenosti iz knjig, prenesenih nasvetov raznih tet, mam in
drugih, ki so znali povedati, kaj je
prav in kaj ne, kaj je boljše in kaj prepovedano. Pravila o vzgoji so mi šla
kar pošteno na živce, določenih nisem in nisem mogla sprejeti, če sama
nisem čutila, da bi bila v redu za mojega otroka. Tako nikoli nisem dopustila, da bi katerega od svojih otrok
pustila jokati, brez da bi ga potolažila, da ne bi smel spati pri meni ali
se stiskati z menoj po mili volji. Prav
tako sta bila moja fanta huda umetnika, slikarja, raziskovalca, vse to smo
občutili na lastni koži, na primer poskuse reakcij raznih spojin, elementov in kemijskih zvarkov. Dostikrat se
v mislih zahvalim, da je stanovanje
sploh še ostalo celo.
Pravila določajo, kakšno sme ali
mora biti določeno ravnanje, vedenje, mišljenje. ‘Mora biti’ je tisto, kar
me moti. Še posebej v vzgoji. Veliko
rajši kot besedo vzgoja bi uporabljala
besedo skupna rast, poslanstvo, učenje ali kaj podobnega. Beseda vzgoja
zakrije nekaj mehkega, tankočutnega
in nežnega, kar življenje z otrokom je.
Zdi se mi, da če vzgojo vzamemo kot
skupek pravil in navodil ter ozko zasnovanih usmeritev, izgubimo lastno
odprtost in naravnanost na to, kaj
vse nas otroci lahko naučijo. Izgubimo veselje ob vsem, kar lepega lahko dobimo od otrok tudi mi, starši. Če
se prepustimo, tako zares, da odpremo srce tistemu, kar prihaja, se pustimo nagovoriti in otroku sledimo pri
tem, kar potrebuje, se ob njem spreminjamo sami. Vsak dan. In to zelo.
Oba starša ob otroku lahko podoživita ogromno stvari. Na terapijah srečam očete, ki se ne znajo igrati z otrokom, predvsem z majhnimi ne, pa je
samo preprosta igra. Ker ne zmorejo
stika. Sedijo zraven njih, če že mora-

jo, malo prekladajo tiste kocke, in to
je vse. Ni živosti, spontanosti, norčavosti. Ne zmorejo biti igrivi, biti spet
otroci. Ob vnovičnem srečanju z otrokom v sebi je igra s sinom ali hčerko
spet mogoča, dragocena na čisto nov
način. Ne morete si misliti, kakšno
notranje zadovoljstvo ponuja.
V tem času, polnem kaotičnih in
mnogoterih pravil, je treba najti ravnovesje. Vemo, da vzgoja že dolgo
ni več skupek pravil. In kdor tega ne
more sprejeti, ima slej ko prej težave.
Znotraj sebe, ker se bojuje sam s seboj in se sprašuje, kaj je prav za okolico in kaj zanj, ali pa zunaj sebe. Pravi-

Če kdaj, smo spoznali
zdaj, da nas stroga in toga
pravila odvračajo drug od
drugega. Mi vsi, kar nas
je, pa si želimo hoditi po
isti cesti in se srečevati:
s srčnostjo, radostjo in
sočutjem do drugega.
la nam krojijo življenje in nas peljejo v
razmišljanje, kako svoboden je človek
in če sploh je svoboden? Če smo pred
kratkim trdili, da je človek svobodno
bitje, zdaj malo podvomimo o tej tezi.
Sama sem za zdaj na tej točki, da vedno znova poskušam ovrednotiti, kar
počnem, ko delam z ljudmi: delam
dobro sebi in drugim? Če se bom trmasto upirala, nihče ne bo imel nič od
tega. Rada bi bila koristna. Pa vendar
… kje je pri tem meja? Do kam? Mislim,
da odgovora še ne vem. Pustim se nagovoriti vsak dan znova, se poslušati
in voziti slalom med temi težkimi dilemami in vprašanji, pri tem pa še paziti, da kakšne zastavice ne povozim ali
ne odpeljem ovinka preveč na široko.
Da, res, ostati v stiku s seboj. To je tisto, kar mi pomaga razmišljati o danem trenutku in živeti v njem, in ne za
leto dni vnaprej, kar prinaša le poln
koš strahu in nič drugega.
Zdi se, da se mora svet resetirati, bi
rekli po računalniško. Začeti na drugačni osnovi. Morda nam pa le uspe
namesto razhajanj in obtoževanj najti cesto, po kateri se bo dalo hoditi in
srečati koga, si z njim izmenjati pogled, ponuditi roko in objem. Tega
si tako želimo. Namesto strogih pravil, omejevanj in nezaupanja najti tiste stare, kot pravi pater Karel Gržan,
dragocene vrednote, na katere smo
kar malo pozabili, pa tako preproste so in vsem dosegljive: vztrajanje,
skromnost, potrpežljivost. Te nas prizemljijo in pomagajo uresničevati tisto, kar zmoremo.
Če kdaj, smo spoznali zdaj, da nas
stroga in toga pravila odvračajo drug
od drugega. Mi vsi, kar nas je, pa si
želimo hoditi po isti cesti in se srečevati: s srčnostjo, radostjo in sočutjem
do drugega. ❒

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, ter Šole za družino v Domžalah, ki ju sofinancira občina Domžale, ter predstavnica LAS-a (Lokalna
akcijska skupina za boj proti zasvojenosti) (lidijabjancar.com). Je avtorica
knjige Popolna ljubezen.
Struga Kamniške Bistrice na vzorčnem mestu pod izpustom iz CČN

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.
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Domžalčanom v zaključku sezone zmanjkalo goriva
Zastor je padel, nogometaši Domžal so se po lanski turbulentni sezoni vrnili v vrh prvoligaške druščine.
nk domžale Sezono so zaključili na četrtem mestu za novopečenim prvakom Muro, Mariborom in
Olimpijo. V pokalu so se zaustavili
na polfinalni stopnici.
Pozitivna ocena je tako na mestu,
a aprilska serija, ko se je prvenstvo
nadaljevalo po novi ‘korona prekinitvi’ in so Domžalčani s 3:1 premagali Maribor in Celje, je obetala še več.
Po remiju proti Sežani z 0:0 na začetku maja je apetite dodatno dvignila
domača zmaga nad Olimpijo z 2:0,
ki je varovance Dejana Djuranovića
še dodatno približala vodilni trojici.
A namesto, da bi Domžalčani
na zadnjih tekmah jadrali na krilih uspehov, se je krivulja navzdol
obrnila že na gostovanju pri zadnji in odpisani Gorici, ki je ‘rumene’ premagala z 2:1. Sledil je še poraz v polfinalu slovenskega pokala
proti Olimpiji, ki je prav na tej tekmi 13. maja odigrala daleč najbolj-

Senijad Ibričić in Dejan Djuranović – po izboru SPINS-a najboljši igralec in trener
sezone 2020/21

Radomlje znova med
prvoligaško druščino!
‘Dobu bitka, Radomljam vojna,’ bi lahko na kratko
povzeli zadnje kolo sezone 2020/21 slovenske nogometne
lige, ki se je 22. maja zaključila z našim sosedskim
obračunom Doba in Radomelj.
nogomet Dob je ‘Vas classico’ po Nafti (0:1), ki pa so ga nato Mlinarzadetku Simona Gregorina v 34. mi- ji sredi meseca potrdili proti Brežinuti dobil z 1:0, a to je bila zgolj to- cam. »Na prvo ligo smo zdaj z nalažilna nagrada v zanje povpreč- šim delovanjem in ustrojem velinem maju. Vso smetano so že pred ko bolje pripravljeni kot pred leti,«
tem pobrali Radomljani, ki so si dva je po tretji uvrstitvi med slovensko
kroga pred koncem priigrali ponov- nogometno elito dejal alfa in omeno vrnitev v 1. ligo. V maju so bili ga kluba Matjaž Marinšek, ki verjanajboljši in hitro izkoristili vse na- me, da se bo proračun kluba v pripake svojih tekmecev. Prvaki druge hodnji sezoni sukal okoli 1,5 milislovenske lige so tako postali že 15. jona evrov. A še tretjič bodo moramaja po domačem slavju nad Bre- li Mlinarji svoje prvoligaške tekme
žicami – za zmago z 2:0 sta zadela pod vodstvom trenerskega dvojca
Dava McDonougha in Roka HanžiLuka Cerar in Anže Pišek.
Njihova granitna obramba je na ča igrati v Domžalah.
V drugoligaški druščini pa še na22 srečanjih prejela le 17 zadetkov in
ob 16 zmagah ter dveh neodločenih prej ostajajo Modri iz Doba. Na konrezultatih igrišče sklonjenih glav za- cu so osvojili 40 točk (10 manj kot
puščala le štirikrat. Dva poraza na Radomlje) in zasedli četrto mesto
zadnjih dveh srečanjih sezona sta – za drugo Krko, ki se podaja v dodatne kvalifikacije, so zaostali pet
zgolj lepotni napaki.
Radomljani, ki se v skrajšani se- točk. Popotnica pred zadnjim dezoni lahko pohvalijo z nizom dese- lom sezone je bila še boljša, a vatih zaporednih zmag, so v maju pre- rovanci Jerneja Javornika so v maju
pričljivo zadržali vodilni položaj na zapadli v krizo, ki jo v lovu za drulestvici. Najprej so v gosteh prema- gim mestom nikakor niso mogli
gali Triglav (1:0) in nato doma Bi- presekati.
Domen Jarc
lje (5:2). Sledila je prva zapravljena
Foto: nk-radomlje.si
žoga za drugoligaški naslov proti

Mlinarji so zasluženo in prepričljivo osvojili drugo ligo.

šo tekmo v mesecu ljubezni, jo tako kom za končnih 1:1 rešil prvi strezagodla Domžalam in nato povsem lec kluba Slobodan Vuk. To je bil 13
pogorela ter zapravila tudi vodstvo remi v sezoni za Domžalčane, ki so
v prvenstvu.
vknjižili še 14 zmag in devet poraDomžalčani so tri dni pozne- zov. Sezono so s 55 osvojenimi točje resda potrdili vlogo favorita pro- kami končali na četrtem mestu, štiti Kopru in ga premagali s 3:1. Mre- ri za tretjo Olimpijo in deset pred pežo tekmeca je načel Arnel Jakupović tim Bravom.
ob koncu polčasa, vodstvo je z 12.
Dobre igre domžalskih nogomezadetkom v sezoni povišal na kon- tašev (predvsem v spomladanskem
cu tretji strelec lige Darilo Koloba- delu) niso ostale neopažene. SPINS
rić, usodo gostov pa je v 75. minu- (Sindikat profesionalnih igralcev
ti zapečatil Matej Podlogar. Predza- nogometa Slovenije) je tako v najdnji krog je prinesel takrat napove- boljšo enajsterico 1. SNL uvrstil kar
dani boj za tretje mesto z Muro, ki štiri Domžalčane: Andraža Žiniča,
so ga v Fazanariji prepričljivo dobi- Svena Šoštarič Kariča, Daria Kololi domači nogometaši s 3:0 in se ne- barića in Senijada Ibričića. Ob nekaj
pričakovano vmešali v boj za prva- mladih nogometaših, ki so se izstreka. Zadnji krog proti Aluminiju je lili v prvo enajsterico ali na prag lebil tako za Domžalčane zgolj formal- -te, lahko z optimizmom gledamo v
nost – tekmec je iskal vsaj osvojeno domžalsko nogometno prihodnost.
Domen Jarc
točko za obstanek v prvi ligi in bil
Foto: Lado Vavpetić/Facebook
celo na pragu treh. A rumeno druNK Domžale
žino je v 86. minuti z lepim zadet-

»Za nami je sezona, polna vzponov in padcev!«
Tako kot nogometaši so tekmovalno sezono 2020/21 v maju zaključili tudi domžalski
košarkarji.
kk helios suns delno uspešno,
saj jim vseh zastavljenih ciljev ni
uspelo uresničiti.
Košarkarji Helios Suns so se od
letošnjih tekmovanj poslovili v polfinalu državnega prvenstva in četrtfinalu pokala. Zgodnji izpad v pokalu ob seveda kar nekaj zapravljenih
priložnostih v regionalni Ligi ABA 2
je zagotovo tisto, kar dodaja grenak
priokus sicer uspešni sezoni.
To so Domžalčani sklenili z dvema polfinalnima porazoma proti prvemu favoritu za naslov državnega
prvaka Cedeviti Olimpiji. Ljubljanska ekipa je bila na obeh srečanjih
prepričljivo boljša, prvi obračun je
dobila z 89:59, drugega v Domžalah pa z 79:64. Na obeh srečanjih
so Sunsi vknjižili 20 skokov manj
od tekmeca, kar je bil ob slabem
strelskem izkupičku eden ključnih
dejavnikov za dominacijo Olimpije, ki možnosti za presenečenje to-

krat ni ponudila v nobenem trenutku tekem.
A Domžalčani so pred tem zastavljeni cilj – uvrstitev v polfinale – potrdili z dvema četrtfinalnima zmagama proti Šenčurju. Helios je prvo srečanje v Domžalah dobil s 70:62, a so
gostje izid v zmagah poravnali na 1:1,
potem ko so doma slavili s 70:56. O
potniku med štiri najboljše je tako
odločala tretja tekma, ki so jo Domžalčani začeli slabo. Ritem so narekovali gostje, ki so na odmor odšli s
prednostjo 38:30 in v tretji četrtini vodili tudi že za 13 točk. Domžalčani pa
se niso predali. Počasi so začeli topiti prednost in slavili z 68:66 – pri gostih je Jan Novak zgrešil met za zmago. O izenačenosti zgovorno govori
dejstvo, da so košarkarji Heliosa vodili tako rekoč skozi celotno zadnjo
četrtino, a nikoli za več kot tri točke.
Je bila pa zato sreča na strani tekmeca v pokalnem tekmovanju, ki so

Sezona je končana – košarkarji Heliosa so v njej odigrali 47 tekem in jih dobili 21.

ga Domžalčani zaključili v četrtfinalu, kjer je bil uspešnejši Šentjur z
81:80. Varovanci Jakare so še dobrih
pet minut pred koncem zaostajali za
devet točk (78:77), a se ekspresno z
dvema trojkama Mahkovica in Bratca vrnili v igro za zmago. Na žalost
je sledil strelski mrk, met Tadeja
Fermeta v zadnji sekundi s polovice igrišča pa tudi ni našel poti skozi
obroč za novo zmago. To je bil tudi
zadnji članski met domžalskih košarkarjev v sezoni.
»Za nami je sezona, polna vzponov in padcev, in obojih se v klubu
zavedamo. Večino ciljev smo dosegli, v zadnjem obdobju pa smo se
spotaknili tudi ob kakšno oviro,« je
ob koncu sezone dejal Jakara, ki bo
tudi v prihodnji sezoni – zanj že četrti – vodil Sunse. V kakšni sestavi,
pa je še prezgodaj govoriti.
Domen Jarc
Foto: Helios Suns
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Mladi atleti še naprej
navdušujejo

Ženski nogometni klub Radomlje te vabi
v svoje vrste

Mladi domžalski atleti so posegli po kopici odmevnih
rezultatov na zadnjih tekmah – prvo ime še naprej ostaja
metalec kladiva Jan Emberšič.

Si nogometna navdušenka in bi se rada preizkusila v najbolj popularnem športu na
svetu? Pridruži se nam na nogometnem treningu.

ak domžale Člani Atletskega kluba Domžale so v maju nastopili na
petih tekmah v starostnih kategorijah od članov do pionirjev U12. Na
zadnjih, Atletskem pokalu Slovenije za starejše mladince in mladinke,
je odlično formo še enkrat več potrdil Jan Emberšič. Kladivo, težko
šest kilogramov, je zalučal kar 69,93
metra in znova izboljšal tako osebni kot klubski rekord ter ob tem še
enkrat več potrdil normi za nastop
na letošnjem mladinskem evropskem in svetovnem prvenstvu. V
isti disciplini je bila med mladinkami njegova sestra Tia Emberšič druga (45,76 metra), družbo ji je na sto-

Tia Emberšič z uspehi stopa iz sence
svojega starejšega brata Jana, Aljaž
Kuhar (na sliki) ima (zaenkrat) za seboj
izjemno sezono.

pničkah delala klubska prijateljica
Janina Drolc (45,24). Do medalje je
v metu diska prišel Aljaž Kuhar, a v
deževnem in vetrovnem vremenu
napad na osebni rekord tokrat ni bil
mogoč (40,98 metra). Za odličje pa
je bil nekoliko prekratek Matevž Kosem Todorović v metu kopja – dosežek 47,70 metra ga je tokrat popeljal na peto mesto. Se pa je z osebnima rekordoma izkazala tekačica
Nika Šter, s 100 metri je opravila v
času 12,95 sekunde, 400 metrov pa
je prvič pretekla hitreje kot v minuti (59,63 sekunde – 4. dosežek v zgodovini domžalskega kluba).
Na Ptuju, ki je 15. maja gostil kvalifikacije za Atletski pokal Slovenije
za člane in članice, je Jan Emberšič
vknjižil novo zmago v metu kladiva –
tokrat tistega članskega, teže 7,26 kg
(58,51 m). Jože Pirnat je osvojil drugo mesto v suvanju krogle (12,70 m),
drugi pa je bil prav tako Aljaž Kuhar
v metu dva kilograma težkega diska z novim osebnim rekordom 39,41
metra. Pod novo najboljšo znamko
se je podpisal tudi Nejc Povše, ki je
v teku na 400 metrov s časom 51,56
sekunde osvojil sedmo mesto.
Iz Velenja pa sta se z zlato medaljo okoli vratu vračala Tia Emberšič in Aljaž Kuhar – prva je na Atletskem pokalu za mlajše mladince
in mladinke slavila v metu kladiva
(53,15 m), drugi pa z osebnim rekordom v metu diska (47,31 m).
Zelo dobro sta se na Prvenstvu
Slovenije v mnogoboju za pionirje
U12 odrezala tudi Jan Janez Prašnikar in David Novšak, ki sta ekipno
pristala tik za odličji na petem mestu. Jan Janez je posamično osvojil
sedmo mesto, David 15.
Domen Jarc

žnk radomlje Leto 2012 je leto, ko
smo Radomlje postavili na zemljevid ženskega nogometa. Od takrat
naprej se trudimo, skupaj z ostalimi
klubi v Sloveniji, ženski nogomet
približati slovenski javnosti in pokazati, da tudi dekleta lahko igrajo nogomet. Ponosni smo nad dejstvom,
da pod okriljem našega kluba trenira in vadi več kot sto deklic in žensk
vseh starosti. Nogometa ne želimo
približati samo mlajšim dekletom,
ampak tudi mamicam in tistim, ki
se po dolgem dnevu želijo podružiti,
sprostiti in obenem rekreirati, zato
v klubu trenira tudi rekreativna ekipa, kjer je poskrbljeno predvsem za
zabavo ob učenju nogometnih prvin.
V klubu pa deklic ne učimo zgolj
nogometa. Na prvem mestu je ta cenjeni šport zgolj preprosta igra, ki
navdušuje ljudi. Pri tem se ne naučimo zgolj tekanja za žogo. Stvari, ki
se naučijo na nogometnem igrišču,

ostanejo za vse življenje. Druženje,
sklepanje novih prijateljstev, samostojnost, samozavest, red in timsko delo so socialne prvine, ki so v
današnjem svetu izredno cenjene.
Naši srčni trenerji in trenerki se trudijo, da se dekleta naučijo vsega lepega, kar ta šport prinaša.
Te nismo prepričali, da je nogomet šport tudi zate? V juniju v klubu organiziramo brezplačne treninge za vsa dekleta, ki bi se rada preiz-

kusila v nogometu. Pridruži se nam
na treningu in brcaj z nami!
Več informacij in termine treningov lahko najdete na http://www.
znk-radomlje.si/, ali na telefonski
številki 051 435 386.
Na naši spletni strani najdete tudi
več informacij o našem delovanju,
sledite pa nam lahko tudi na spletnih
omrežjih Facebook in Instagram.
Moj, tvoj, naš klub!
ŽNK Radomlje

POIŠČITE NAS TUDI
NA FACEBOOKU
glasilo občine domžale

Članska ekipa Tosama Ledita suvereno med štirimi najboljšimi v državi
Letošnja članska sezona je bila vsekakor specifična, popolnoma drugačna od ostalih, pa vendarle smo z njo lahko zelo zadovoljni.
žkk tosama ledita Že v samem
startu v sezono smo si z nekaterimi novimi igralkami zadali kar visok cilj, in sicer uvrstitev med štiri najboljše ekipe v Sloveniji. Začetek je bil obetaven, nato pa je celotna ekipa krepko občutila prisotnost
novega koronavirusa. Velika večina
igralk je bila okužena in smo tako
bili primorani počivati. V prvem
delu smo tako večino tekem prestavili in jih igrali, ko smo se po karantenah in zdravljenju vrnili pod koše.
Kljub vsem preprekam v prvem delu
sezone (bolezni, korona, poškodbe,
odsotnosti ...) je trenerju in dekletom le uspelo zapeljati po začrtani
poti. Zaradi vseh težav znotraj članske vrste v prvem delu tekmovanja
smo se odločili priključevati v igralske vrste tudi kadetinje in mladinke,
ki so odigrale le nekaj kol tekmovanja 1. SKL za mlajše kategorije v vsej
letošnji sezoni. So se pa zato toliko
bolj dokazale in nabirale še kako
potrebne izkušnje na članskih tekmah. Za članske vrste je tako priložnost dobilo pet mlajših igralk, ki so
to zelo dobro izkoristile. V drugem
delu smo postopoma korakali po začrtani poti. Na koncu smo tako naš
želeni cilj dosegli. Četrto mesto v državi je doseženo, po vsem kar nas
je pestilo letos, smo lahko izredno

zadovoljni. Žal smo letos vse ekipe
v ligi občutile prisotnost novega koronavirusa.
Omembe vredno je, da imamo
znotraj ekipe najboljšo strelko (že
drugo leto zapored) in najboljšo asistentko lige v državi, našo Uršo Žibert. Na to smo seveda posebej ponosni. Čestitke ob doseženih lovorikah.
»Pred sezono smo imeli željo, da
se uvrstimo med štiri najboljše ekipe
v Sloveniji – in ta cilj smo dosegli tudi
drugo leto zapored. Moram reči, da
sem izredno ponosen na vse igralke
in štab, saj je bila sezona zaradi raz-

mer zelo specifična, pa vendar smo
stopili skupaj in bili pravi takrat, ko
je bilo najbolj pomembno. Naj še povem, da so od začetka sezone bile
igralke prava ‘klapa’ tako na igrišču
kot zunaj igrišč, ogromno priložnosti
so dobile in to tudi izkoristile mlajše igralke, nosilke pa so uspešno vse
skupaj povezovale v eno odlično celoto in pripeljale vse skupaj do končnega cilja. Na koncu bi vseeno še rad
izpostavil Uršo Žibert kot najboljšo
strelko ter podajalko rednega dela
sezone, Klemena za vrhunsko delo
in pripravo in na koncu še Elviro ter

Sedota za vse pogoje, nasvete, ide- igralk si v klubu lahko vsak le želi, če
je, support in celotno zgodbo. Brez jih pa imaš, pa je to neprecenljivo.
vsega tega nam ne bi uspelo ... Hva- Zame so vse zmagovalke sezone in
la ekipa!« pravi trener ekipe Tosama tudi Alen. Da ne spustim Klemena, ki
Ledita Alen Ploj.
skrbi za kondicijsko pripravo igralk.
»O letošnji sezoni lahko povem Tudi on je človek z veliko začetnico.
sledeče. Ni porazov, so le lekcije! In Leditke gremo dalje boljše in močnejlahko poudarim, da sem ponosna na še. Zahvala tudi mojim najbližjim, ki
vse igralke ter Alena. S svojim obna- so mi – ne glede na vse težave in zašanjem in spoštljivostjo do kluba so res psihološko težko sezono – ves čas
dostojno prenesli vse prepreke v tej stali ob strani in me spodbujali, ko
res dokaj drugačni sezoni. To je vrli- je bilo najtežje. Zahvala vsem sponna ne samo dobrega športnika, pač zorjem za vso podporo, brez katere
pa tudi zelo dobre osebnosti. Vese- niti pod razno ne bi izpeljali te sela sem, da jih imam v klubu. Takih zone. Upam, da se mlajše kategorije čimprej vrnejo v ritem trenažnega
procesa, saj je gibanje za mlade kot
za vse nas zelo pomembno. Se vidimo pod koši v upanju na boljše čase
za šport!« pove predsednica kluba
Elvira Rošić Ključanin.
Zahvala poslovni partnerjem: Tosama, d. o. o., in AS Domžale Moto
center, d. o. o., ter Občini Domžale in Zavodu za šport in rekreacijo
Domžale. Brez dobrega sodelovanja
z ravnateljem Srednje šole Domžale ne bi imeli tako kvalitetnih pogojev za delo.
Upamo, da si take sezone nihče
več ne želi in da prihajajo boljši časi,
športu prijazni.
ŽKD Ledita
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Namiznotenisači smo v polnem zamahu
Končujejo se tekmovanja v slovenskih namiznoteniških ligah.

Tretji kamp Marjana Bolharja
odlično uspel
Od 23. aprila 2021 je bilo v Kranjski Gori še bolj živahno
kot po navadi – vsaj v enem delu tega turističnega centra.

Naši mladi namiznoteniški člani in članice so takole nosili in pospremili olimpijsko baklo letošnje olimpijade, ki bo poleti v
Tokiu na Japonskem.

namizni tenis V elitni, 1. moški
SNTL, je naša prva ekipa NTS Mengeš
osvojila peto mesto, kar je najboljša
uvrstitev do zdaj. Za las je zmanjkala pika na i, uvrstitev med štiri najboljše ekipe ter sodelovanje v končnici lige in boj za naslov državnega
prvaka (Final four). Pomlajena ekipa
se je v tej sezoni odlično izkazala ter
bila zelo enakovredna z vsemi udeleženci 1. SNTL; imeli smo celo možnost zmage proti trenutno vodilni
ekipi (na koncu smo izgubili z najtesnejšim rezultatom 4:5), kar daje lepe
obete za v naprej – še korak naprej
in uvrstitev v Final four v novi sezoni.
Tekmovanje v 2. SNTL v času pisanja
prispevka še poteka, naša druga ekipa tri kroge pred koncem zaseda drugo mesto in ob ugodnem razpletu naskakuje morebitni povratek v 1. ligo.
Naši članici Katarina Stražar in
Ana Tofant sta se v Guimaresu na
Portugalskem borili za olimpijsko
vstopnico za nastop v Tokiu, vendar
jima je malo zmanjkalo in se tokrat
žal ni izšlo. Ana Tofant je tekmovanje končala v skupinskem delu, kjer
je izgubila dvoboje proti Tin-Tin Ho
iz Velike Britanije, Polini Trifonovi
iz Bolgarije ter Sabini Šurjan iz Srbije. Za Katarino, ki je uspešno prestala tekmovanje v skupinskem delu,

je bila v prvem krogu repasaža usoLuka Trtnik je sodeloval v Ladna Maria Xiao, trenutno 72. igralka škem na uspešnih reprezentančnih
na svetu (Katarina je trenutno 303.), pripravah za tekmovanja v invalidrojena kitajskim staršem v Barcelo- skih kategorijah, med prvomajskimi
ni. Proti njej je izgubila s tesnim izi- počitnicami pa so Ana Tofant, Katadom 3:4. Katarina je po dvoboju de- rina Stražar, Rok Trtnik in Aljaž Goljala: »V bistvu sem mislila, da bom tnik sodelovali na reprezentančnih
bolj jezna, a nisem, saj vem, da sem pripravah na Otočcu.
dala vse od sebe in to res spremeni
Med nosilci olimpijske bakle je
pogled na celotno tekmo. Vem, da bil v Domžalah tudi Luka Trnik, v
Maria Xiao trenira veliko več kot jaz, Mengšu pa so pri nošenju olimje bolj sigurna in tudi bolj izkušena. pijske bakle sodelovali tudi mladi
Na sigurnosti in kakovosti treningov igralci in igralke NTS Mengeš (Aljaž,
imam še veliko rezerve. S turnirjem Vid, Mihaela, Pika in Maruša) pod
sem na splošno zelo zadovoljna. Zdi vodstvom Jožeta Mlakarja.
se mi, da sem pokazala dobro igro,
Za zaključek pa še povabilo: vezdaj me tudi ostale svetovne igralke seli bomo, če se nam pridružite
malo bolj poznajo in vedo, da nisem v Namiznoteniški sekciji Mengeš
tako lahko premagljiva. Dobila sem (NTS Mengeš) ter spoznate vse čare
veliko motivacije, v namiznem tenisu igranja namiznega tenisa – bodisi
pa bom še naprej vztrajala. Ko pri- kot igralec/igralka ali pa kot bododem domov, me že takoj čakajo pri- či namiznoteniški sodnik/sodnica.
prave na Otočcu, treningi v Mengšu, Treningi potekajo v naši dvorani v
potem pa novim ciljem naproti.«
Mengšu (Slovenska c. 39, poleg slaNa Rakeku je potekalo letošnje ščičarne Flere). Dodatne informacidržavno prvenstvo RS za mladince je glede treningov so na voljo pri trein mladinke. Med našimi predstav- nerju Davidu (031 502 157), glede orniki so bili najboljši Aljaž Goltnik ganizacij, sojenja in vodenja namipri mladincih ter Brina in Živa Mar- znoteniških tekmovanj pa pri nakič pri mladinkah – vsi so po pred- šem mednarodnem namiznotenitekmovalnem delu v skupinah na- škem sodniku Janezu (031 612 835).
Janez
predovali v finalni del ter na koncu
Foto: Olimpijski komite Slovenije
delili 9. do 16. mesto.

klub borilnih veščin domža
le V Nordijskem centru Planica sta
namreč odlični domžalski kickboksar in ambasador športa Marjan
Bolhar in Klub borilnih veščin Domžale pripravila že 3. kamp Marjana
Bolharja. Seveda brez vplivov epidemije ni šlo, vendar so se organizatorji potrudili, da so prav vsi udeleženci – registrirani športniki z negativnim testom dosledno upoštevali ukrepe, ki so veljali konec aprila. Pravzaprav so vsi vadili v varnem mehurčku, kjer se je preverjala
fizična pa tudi druga pripravljenost
športnikov. Mnogi od njih so imeli
namreč že v maju prve tekme – med
njimi tudi državna prvenstva.
Program 3. kampa je temeljil na
druženju, fizičnih pripravah, izobraževanju, tudi samoobrambi in
je bil v celoti uresničen. Še posebej prijetno je bilo, ker so prav vsi
udeleženi športniki in športnice do-

Vera Vojska

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

Kupim zazidljivo parcelo ali staro
hišo v Domžalah ali okolici.
t: 041 349 476

Četrti memorial Vida Vavpetiča

Nudim storitve vrtnarskih in drugih raznih priložnostnih del.

Šahovsko društvo Domžale je v soboto, 24. aprila, pripravilo 4. spominski turnir Vida Vavpetiča, potem ko jim lani to
ni uspelo zaradi korona omejitev.
šah Na virtualnem tekmovanju je nut in 3 sekunde dodatka na potezo.
sodelovalo 26 udeležencev, zma- V najavi za turnir je bil tudi štiri migal pa je član domžalskega društva, nutni video posnetek, v katerem je
šele 13 letni Rudi Olenik Čampa, ki podpredsednik UO ŠD Domžale Jože
je v devetih krogih zbral osem točk Skok spregovoril o življenju Vida
Vavpetiča v nekoliko drugačni luči.
in le dvakrat remiziral.
Drugi mesto je zasedel fide moj- O njem in njegovi družini je marsister Domen Tisaj, ki je tudi zbral osem kaj zapisano v nedavno izdani knjitočk, vendar je bil po dodanih krite- gi Zabavni ansambli na Domžalskem,
rijih slabši kot Olenik, tretji pa je bil kjer so Vavpetiči in seveda Vide predtudi član Šahovskega društva Dom- stavljeni kot glasbeniki. Vsi po vrsti
žale Jure Plaskan, osvojil je 7,5 točke. so bili nadarjeni za glasbo, brat AnTurnir se je omenjeno soboto začel ob drej je igral trobento, brat Stane har17. uri, končal pa ob 19.20, ker pa je bil moniko, klaviature in violino ter poravno tisti dan zelo lep sončni dan, bi stal poklicni glasbenik, sestra Milka
je profesorica klavirja. Vide pa je bil
morda bilo udeležencev še več.
Turnir je potekal online, prek podobno kot v športu tudi v glasbi
platforme Lichess (Live chess – šah večstranski, igral je violino, klarinet,
v živo). Igralci so imeli na voljo 5 mi- harmoniko in bobne. Prikazane so

mov odhajali zadovoljni in brez večjih poškodb.
Na začetek tekmovalne sezone
so se odlično pripravili tudi člani in
članice Kluba borilnih veščin Domžale, ki jim želimo dobrih borb ter
veliko hrabrosti na bližnjih državnih prvenstvih. Srečno.
Če vas zanima več, poglejte na internetno stran: www.kbvdomzale.si.
Marjan Bolhar, odličen športnik
in ambasador športa, je ob obisku
olimpijske bakle v naši občini povedal: »Eden od simbolov Olimpijskih
iger je olimpijski ogenj, ki prinaša
sodelovanje, prijateljstvo in mir v
vsem svetu. To so zgodovinska izročila, ki jih sporoča olimpizem stare
Grčije do danes. Važno je sodelovati in ne zmagati. V tem duhu želim,
da naši športni udeleženci na olimpijskih igrah v Tokiu dostojno zastopajo slovenske barve.«

Zmagovalec Rudi Olenik Čampa

bile tudi manj znane fotografije, ki
sta jih iz družinskih arhivov prispevali žena Cirila in sestra Milka, poročena Živulović. Februarja letos je minilo pet let, odkar se je Vide za vedno
poslovil, tako da bi moral biti letos
že 5. memorialni turnir.
Čeprav je četrti turnir v spomin
na Vida Vavpetiča potekal na daljavo, vse je namreč urejal računalniški program, je udeležba 26 nastopajočih vendarle odraz spoštovanja do
zglednega šahista. Seveda pa si ljubitelji šaha želijo predvsem, da bi čim
prej sedli za šahovske mize in odigrali partije neposredno, naposled tudi v
spomin na enega najboljših in prepoznavnih domžalskih šahistov.
J. S.

t: 041 210 359

Zaradi trenutne epidemiološke
situacije objave sprejemamo pisno
v nabiralnik pri vhodu z zadnje
strani oziroma po e-pošti: slamnik@
kd-domzale.si. Osebna oddaja je
možna le po predhodnem dogovoru.
Spremljajte obvestila Kulturnega
doma Franca Bernika Domžale in
spletno stran www.kd-domzale.si

SIMAX
Domžale Masljeva 11, 1230 Domžale

tel. 01 724 16 56

Kamnik Ljubljanska c. 21A (Duplica)

tel. 01 831 17 96

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

Ta svet je zapustil nam oče predragi,
na zemlji je pustil vse drage in dom.
Končano življenje, končano trpljenje,
počivat odhaja zdaj v zemlje objem.

zahval a
V 86. letu starosti je nepričakovano zaključil življenjsko
pot naš ljubi mož, oče, dedek, tast, brat, svak in prijatelj

Franc Jamšek
Kadoležev Francl, z Vira
14. 9. 1935–9. 4. 2021

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za vso podporo,
spodbudne in tople besede, pisna sožalja, za podarjene
sveče, darovane svete maše ter druge darove.
Zahvaljujemo se dr. Tomažu Mušiču in osebju Negovalne
bolnišnice na Vrazovem trgu, Mojčinim sodelavcem z
UL Fakultete za farmacijo ter Francetovim sodelavcem
in upokojencem podjetja Tosama. Zahvaljujemo se
Pogrebni službi Vrbančič, cvetličarni Nuša, g. Bojanu
iz Ure Mihelič, g. župniku Aleksandru Ureku za lepo
opravljen obred ob slovesu, pevcem za čutno zapete
žalostinke in trobentaču. Hvala vsem, ki ste bili z nami
na dan slovesa.
Večno boš v naših srcih in spominih.
Naj ti bo lepo tam zgoraj med angeli.
Hvala za vse, kar si nam dal, pogrešamo te!

slamnik@kd- dom zale. si

Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

zahval a
Svojo življenjsko pot je v 82. letu
starosti sklenil naš dragi mož, oče,
dedek, brat in stric

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja.
Spomin je kot cvet, ki nenehno odganja.
Spomin je svetloba, ki dušo obliva.
Spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

v spomin
V juniju mineva dvajset let, odkar
se je poslovil naš dragi mož in oči

Štefan Grošelj

Marjan Hafner

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od njega,
ter za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Pogrešamo te

iz Radomelj

Vsi njegovi

v spomin
V teh dneh mineva 10 let,
odkar se je poslovil

Franc Skok

Vsi tvoji

Moje srce je prostor,
ki minevanju časa
prižiga luči moje večnosti.

v spomin
V teh dneh bo minilo pet let,
odkar je odšel naš

Branko Moder

Hvala ti za vse.

Žalujoči: žena Francka, hči Mojca in sin Franc
z družinama, sestre, brat in ostalo sorodstvo

Spomini živijo v nas in ti si del njih.
Hvala vsem, ki te spomine ohranjate z nami.

Tvoji

Tvoji domači

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

Tako veliko si ustvarila,
zdaj vsak korak nas spomni nate
in hvaležna misel luč je,
ki ne ugasne.

Na svetu mnogo je poti,
a samo ena vodi tja, kjer boš ti,
po tej poti za teboj pridemo mi vsi.

v spomin
3. junija mineva šesto leto, odkar
nas je zapustila naša draga mama

v spomin

Ivanka Jereb

18. maja je minilo drugo leto,
odkar ni več med nami naše ljube žene,
mami, babice, sestre in tete

Hvala vsem, ki se je spominjate in jo ohranjate v lepem
spominu.

Pavli Opara

s Homca

Vsi njeni

s Homca

V naših srcih ostaja vsa ljubezen in dobrota, ki si nam jo
izkazala. Pogrešamo te. Hvala vsem, ki se je spominjate,
postojite ob njenem grobu, prižigate sveče in jo skupaj z
nami nosite v svojih srcih.

zahval a
V 93. letu starosti se je poslovila

Ivana Cerar
s Studenca pri Krtini

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom in
znancem za izrečena sožalja, darovane svete maše,
cvetje in sveče.
Posebna zahvala patronažni sestri Mari za vse njene
obiske in oskrbi Comett za nego na domu.
Hvala župniku Juretu Ferležu za lepo pogrebno
slovesnost, pevcem Peškega okteta in Pogrebni službi
Vrbančič.

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči.
Čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

Vsi njeni

Vsi, ki smo jo imeli radi

v spomin

Zadnjič moj zvon mi bo zapel,
ko bom domov k mami hitel.
Jezus moj brat takrat bo z menoj,
kot je bil včeraj, kot je nocoj.

zahval a

Mineva eno leto, odkar si nas zapustil

Drago Kavka

zahval a

iz Šentpavla pri Domžalah

V 83. letu starosti se je poslovila
naša mama in sestra

Žena Marjana z družino

Frančiška Cerar

Tako tiho, skromno si živel,
takšno tudi si življenje imel,
zdaj rešen vseh si bolečin,
za teboj ostal bo lep, a boleč spomin.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za
izrečena sožalja. Hvala za darovane svete maše, za darove
cerkvi in darovane sveče v njen spomin. Hvala gospodu
župniku Juretu Ferležu za lep obred. Posebej pa bi se
zahvalili zaposlenim v Domu upokojencev Domžale za vso
skrb in pozornost, še posebno v njenih zadnjih dneh.

zahval a

Svojo življenjsko pot je v 74. letu starosti
sklenil naš oči, dedi, stric, brat in tast

rojena Rožič, iz Doba

Ostaja v naših srcih in spominih.
Vsi njeni

Ivan Ukmar
iz Domžal

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna
zahvala tudi gospodu župniku iz Domžal in Pogrebni
službi Vrbančič za lepo opravljen obred.
Žalujoči: sin Ivan in hči Karmen z družinama ter
ostalo sorodstvo

SPREJEM OBJAV

Zaradi trenutne epidemiološke situacije objave zahval in v spomin sprejemamo pisno v nabiralnik pri
vhodu z zadnje strani oziroma po e-pošti: slamnik@kd-domzale.si.
Osebna oddaja je možna le po predhodnem dogovoru. Spremljajte obvestila Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in spletno
stran www.kd-domzale.si

Prezgodaj nas je zapustil naš dragi
mož, oči, dedek in pradedek

Marjan Furlan
z Vira pri Domžalah

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala gre medicinskemu osebju onkološkega
inštituta v Ljubljani, gospodu župniku Aleksandru
Ureku za opravljen obred, Pogrebni službi Vrbančič,
Društvu upokojencev Vir, praporščaku Zveze borcev Vir,
praporščaku in članom PGD Vir ter ostalim, ki ste ga
pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: žena Marjeta, sin Martin z družino in sin
Miloš z Majo
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Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

zahval a
V 101. letu je spokojno zaspala naša
draga mama, babica, prababica in teta

Ivanka Cerar

po domače Bunčkova mama iz Rače
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno
cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku
Juretu Ferležu, pevcem in Pogrebni službi Vrbančič za
lepo opravljen obred. Posebej se zahvaljujemo Krajevni
organizaciji za vrednote NOB Dob Krtina in gospe Veri
Vojska za besede slovesa.
Vsem iskrena hvala!
Vsi njeni

OBČINA DOMŽALE

POMAGAMO DOMŽALSKIM PODJETNIKOM
Z BREZOBRESTNIMI POSOJILI
(6M EURIBOR + 0)
Občina Domžale v času po epidemiji covida-19 v sodelovanju
z Gorenjsko banko, d. d., Kranj razpisuje posojila s subvencionirano obrestno mero za mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike, ki imajo najmanj eno zaposleno osebo in sedež
dejavnosti na območju občine Domžale.
Razpisana skupna vsota posojil znaša do 1,5 milijona
evrov sredstev z ročnostjo do 8 let.
Podjetniki lahko zaprosijo posojilo za:
• stroške nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih
prostorov,
• stroške prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
• stroške nakupa novih strojev in opreme,
• stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
Podjetniki morajo zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije brez DDV. Lokacija naložbe mora
biti na območju občine Domžale.
Vse ostale podrobnosti lahko preberete na spletni strani občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko:
»Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni«, dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01 721 42 51
ali 01 722 01 00.
 Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo
�����������������������������������������������������������������������������������������������

OBVESTILO O JAVNEM POVABILU ZA PRIJAVO

SOFINANCIRANJE OSTALIH ŠPORTNIH
OBJEKTOV IN OPREME TER PARKOV V
LETU 2021

Občina Domžale na svoji spletni strani www.domzale.si v zavihku »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni« objavlja Javno povabilo za prijavo sofinanciranja ostalih športnih objektov in opreme ter parkov v letu 2021.
Rok za prijavo je možen do 21. junija 2021.
Številka: 6710-1/2021
Datum: 28. 5. 2021
Občina Domžale, župan Toni Dragar
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OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI

IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRVIH
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DOMŽALE

Občina Domžale na svoji spletni strani www.domzale.si v zavihku »javni razpisi, naročila, objave« objavlja Izhodišča
za pripravo prvih sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Domžale. Občina Domžale vabi
zainteresirano javnost, da k izhodiščem, ki bodo po potrebi
dopolnjena, poda predloge in pripombe. Pripombe naj bodo
naslovljene na Oddelek za urejanje prostora, kjer je mogoče
dobiti tudi dodatna pojasnila. Izhodišča se javno razgrne na
spletni strani Občine Domžale med 28. majem 2021 in vključno 24. junijem 2021.
Številka: 359-8/2019
Datum: 28. 5. 2021

 Občina Domžale, Oddelek za urejanje prostora
�����������������������������������������������������������������������������������������������

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.

Odgovor na pismo bralcev
Ob postavitvi obeležja
Aciju Bertonclju
Ker se v Pismih bralcev in tudi širši javnosti pojavljajo nekatera
vprašanja v zvezi s postavitvijo spominskega obeležja domžalskemu pianistu in pedagogu Aciju Bertonclju, članice in člani Komisije za njegovo postavitev dajemo nekatere odgovore in pojasnila.
Članice in člani Komisije, ki je bila oblikovana na predlog župana Tonija Dragarja, smo članstvo v komisiji sprejeli kot odgovornost, delovali pa po svojih najboljših močeh in dobrih namenih. Pri tem smo se zavedali, da nas čakajo zahtevne odločitve glede določitve in izbire lokacije, umetniške oziroma likovne rešitve
in sporočilnosti. Člani in članice Komisije obžalujemo, da se je,
zaradi nestrinjanja z nekaterimi sicer soglasno sprejetimi odločitvami Komisije, za odstop še pred zaključkom dela odločil predsednik Milan Marinič, tako da je Komisijo do zaključka dela uspešno
vodila Andreja Jarc Pogačnik. Ključno vodilo pri delu Komisije je
bilo, da bomo odločitve sprejemali soglasno in da bomo pri tem
absolutno spoštovali želje, voljo in predloge Acijevih sorodnikov,
zato je bila članica Komisije tudi njegova življenjska sopotnica gospa Maja Klinar. Prav tako želimo še posebej v javnem pismu izpostaviti delo in pomoč, ki ju je k našemu delu prispevala domžalska akademska slikarka Vera Terstenjak, zato smo ji za njen prispevek in številne predloge hvaležni. Delovala je strokovno in zavzeto, iskreno in povezovalno, z neskončno ljubeznijo do ustvarjalnosti in umetnosti, ki sta tako zelo krasili tudi Acija Bertonclja.
Glede izbire lokacije je bilo dilem veliko, saj mesto Domžale
ne ponuja ravno veliko primernih za postavitev tovrstnega obeležja. Kot cilj smo si zastavili poiskati prostor, ki bi bil obljuden,
kjer bi se srečevali ljudje, ki sta jim blizu kultura in glasba, nezanemarljivo pa je bilo tudi dejstvo, da je bilo treba najti lokacijo, ki je tudi lastniško obvladljiva. Tako so bile med predlogi tudi
lokacije v Češminovem parku, Slamnikarskem parku, ob pešpoti ob Kamniški Bistrici … Med vsemi je enotno podporo Komisije
dobila lokacija na dvoriščni strani fasade Kulturnega doma Franca Bernika oziroma Glasbene šole. Ocenili smo, da je s tem dosežen namen, da je obeležje blizu ljudem, da ga bodo lahko opazovali tudi mladi učenci glasbene šole, da je Aci večkrat nastopal
v kulturnem domu in da je tu nenazadnje februarja 2002 izvedel
tudi svoj zadnji javni nastop. Ali v Domžalah premoremo kakšno
bolj primerno in ‘eminentno mesto v centru mesta, vidno najširši javnosti’, pa prepuščamo v presojo in razmislek širši javnosti …
Nikakor se ne strinjamo, da je trenutna postavitev na ‘nepravem mestu’, ‘nekje v zakotju na dvorišču’, da je to drugorazredna
in nepomembna lokacija, saj sodimo, da je obeležje našlo svoj
prostor na dvorišču po mnenju mnogih še najlepše domžalske
stavbe, v katerem domujeta tako uspešna in prepoznavna Glasbena šola kot tudi osrednja domžalska kulturna institucija Kulturni dom Franca Bernika, ki s svojim ugledom in kvalitetnim
programom presega meje domačega okolja in v kateri so v več
kot 20-letni zgodovini nastopili številni eminentni domači in tuji
umetniki, tudi glasbeni poustvarjalci. Zato smo prepričani, da
je to okolje, v katerem bi se tudi Aci Bertoncelj dobro počutil, še
posebej, ker bi bili blizu njega tudi bodoči mladi glasbeniki naše
glasbene šole. Komisija je za postavitev pridobila tudi vsa potrebna soglasja in pogoje s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Seveda pa se zavedamo, da lokacija vendarle ni najbolj optimalna in morda tudi ne dokončna. Če bo kdaj in ko bo v Domžalah zrasla nova prireditvena dvorana, potem bo najbrž v njeni
avli pravo mesto za ta čudoviti mozaik, delo kiparja Jurija Smoleta in mozaicista Aljaža Vidrajza.
Posebna tabla, na kateri smo zbrali nekaj osnovnih informacij
o življenju in delu Acija Bertonclja, pa se nam zdi smiselna, saj si
gledalec s tem lahko pridobi osnovno vedenje, kako je bil pianist
povezan z Domžalami, kakšna je bila njegova glasbena veličina
v slovenskem in svetovnem merilu ter tudi vpogled v simboliko
osnovnih elementov spominskega mozaika. Daljša verzija besedila, ki poteši tudi bolj vedoželjne, pa je mogoča z branjem prek
aplikacije s QR kodo.
Seveda je težko odgovarjati in komentirati ocene enega izmed
neizbranih vabljenih umetnikov, da likovno delo Aciju ‘mogoče
ne bi bilo všeč’, ‘predvsem zaradi barvne kombinacije’, saj gre po
našem mnenju za izrazito osebno in subjektivno presojo, še posebej glede barve oziroma barv pa lahko zagotovimo, da črna in
bela nista bili Acijevi najbolj priljubljeni.
Glede postavitve in odprtja, ki bi bili povezani z obletnicami
Acijevega rojstva ali smrti, lahko Komisija zgolj ugotovi, da so se

postopki in pobude za postavitev spominskega obeležja začeli v
želji, da bi se to zgodilo že v letu 2019, ob 80-letnici njegovega rojstva, je pa žal, in to ne po krivdi Komisije, prišlo zaradi dolgotrajnosti in zapletenosti postopkov do občutnega zamika. In nenazadnje je v lanskem letu marsikaj zapletla tudi pandemija. Ker pa
uradno odprtje zaradi znanih omejitev še ni bila organizirano, seveda to lahko pripravimo tudi ob kakšni ponovni okrogli obletnici,
na primer ob 20. obletnici smrti Acija Bertonclja, ki bo v letu 2022.
Glede odnosa do preteklosti in zamudništva pri postavljanju
spominskih obeležij v Domžalah se lahko samo strinjamo, da nas
veliko dela še čaka. Tako je bila pobuda za postavitev spominskega obeležja za glasbenika, pedagoga, zborovodjo Staneta Habeta s strani Glasbene šole Domžale in Kulturnega doma Franca
Bernika podana dovolj zgodaj, v letu pred obeležitvijo stoletnice
njegovega rojstva, a žal se je začela realizirati šele v teh dneh, ko
se je sestala s strani župana Tonija Dragarja imenovana komisija za njegovo postavitev.
Strinjamo se, marsikaj se zgodi pozno, a star pregovor pravi,
bolje pozno kot nikoli!
Komisija za postavitev spominskega obeležja Aciju Bertonclju

Iskrena zahvala
V zdravilišču na okrevanju sem se okužila z bakterijo legionelo.
Štirinajst dni sem z visoko temperaturo preživela v bolnišnici, od
koder so me odpustili domov, kjer pa žal zaradi različnih obveznosti ni bilo nikogar, ki bi skrbel zame, saj sem bila povsem odvisna od tuje pomoči. Na prošnjo sem za nekaj dni dobila pomoč
v Medgeneracijskem centru Bistrica, kjer so me zelo lepo sprejeli.
Opazila sem, s kakšnim čutom in skrbjo – posebno do starejših,
opravlja delo prav vse osebje doma. Kratko bivanje v MGC Bistrica mi je prav zaradi odnosa do starejših ostalo v lepem spominu
in se jim za pomoč iskreno zahvaljujem ter jih lepo pozdravljam.
Danica Iljaš

Razdeljevanje cvetja
Pred leti je bila praksa, da so krajevne skupnosti mesta Domžale svojim krajanom omogočile v okviru posebne spomladanske akcije razdeljevanje cvetja oziroma prevzem paketov cvetličnih sadik. Najbrž je bil namen v spodbujanju gojenja cvetja in lepšanja naše okolice. Tudi letos sta se akcije lotili KS
Slavka Šlandra in Simona Jenka, ne pa tudi KS Venclja Perka.
Vodstvo Krajevne skupnosti Venclja Perka zato prosim za pojasnilo, zakaj se niso odločili za sodelovanje pri tem projektu.
Cveta Zalokar

Kolesarska prihodnost
Kolesarjenje naj bo način mobilnosti. Prednosti uporabe dvokolesa pri vsakdanjih opravkih so vsestranske. S premišljeno in previdno vožnjo predvsem po kolesarskih stezah zmanjšujemo tveganja za povzročitev prometnih nesreč, ne rabimo parkirišč, pripeljemo se do vhoda v stavbe ter ne onesnažujemo okolja s hrupom in izpušnimi plini. Ne smemo pa spregledati koristnih učinkov kolesarjenja za zdravje. Namesto razgibavanja v fitnes centrih
ali poganjanja sobnega kolesa v zaprtem prostoru je vožnja s kolesom poleg hoje in teka najboljši način utrjevanja zdravja in nabiranja telesne kondicije ter posledično tudi imunske odpornosti.
To je neizpodbitno dejstvo, ki ga potrjuje tudi zdravstvena stroka.
Kako je za kolesarje poskrbljeno v Domžalah? Za izletniško
in rekreativno kolesarjenje imamo dobre pogoje. Primerne kolesarske poti so za širše občinsko območje urejene in označene v
info kartah. Med temi je najbolj priljubljena sprehajalna in kolesarska pot ob Kamniški Bistrici, obogatena s športnimi igrišči
in otroškimi igrali. Za kolesarje je še najslabše dostopen jugozahodni del Domžal med Dragomljem in Depalo vasjo.
Ne moremo pa biti zadovoljni z urejenostjo kolesarskega
prometa v mestnem središču in njegovi neposredni okolici.
Pred leti začeti projekt označevanja površin za kolesarje je zastal, čeprav je veliko možnosti za izboljšanje. Ponekod že širina
pločnika omogoča dvojno uporabo in bi zadostovala samo talna obeležba ali prometni znak, ki bi tako rabo dovoljeval. V nekaterih primerih bi bilo treba pridobiti zemljišče za nove trase
ali za razširitve obstoječih poti. Nujno pa bi morali pristopiti k
čimprejšnji realizaciji kolesarske povezave ob glavni cesti med
vzhodnim in zahodnim delom Domžal. Predvideno je, da se bo
projekt delno financiral tudi iz sredstev LAS.
S spremembo prometnih razmer po predvideni nadgradnji
železniške proge Šiška–Kamnik in posledično ukinitvijo prehoda za motorni promet na Cankarjevi cesti ter izvedbo podvoza
na Ljubljanski cesti se bo spremenil tudi kolesarski promet. Občina bo morala razmisliti o celoviti rešitvi prometne strategije,
ki bo vključevala tudi kolesarjenje. Uporabnikov koles bo tako
kot v razvitih zahodnih deželah tudi pri nas vedno več. Kot najbolj ranljivi skupini udeležencev v prometu jim bo treba zagotoviti vso potrebno infrastrukturo, kot so varne kolesarske prometne površine, nadstrešnice in stojala za kolesa na vseh mestih,
kamor prihaja večje število ljudi. Zgledovati bi se morali po državah severnega dela Evrope, kjer je doma kultura kolesarjenja.
Jože Nemec
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MESTO, V KATEREM LJUDJE DELAJO DOMA?
Epidemija se zaključuje, vsaj strogih zaprtij naj ne bi več pričakovali. Toda delo od doma ostaja, tako v zasebnem kot javnem sektorju.
Kaj to pomeni za naše mesto?

D

elo od doma je mnoge izmed nas presenetilo. So
ljudje in panoge, ki so ta
način dela prakticirali že
od prej. Večina pisarniškega dela pa
je vseeno potekala iz pisarne. Epidemija je podrla to prepričanje, ki smo
ga imeli o ‘normalnem delu’, kjer je
bila ločnica med službenim in zasebnim tako časovna kot tudi prostorska. Prej morda nismo verjeli –
toda to ni nujnost. So alternative.
Mnoga podjetja in tudi javni zavodi ter državne institucije so začeli
razmišljati o spremembi načina dela.
Redkokatera podjetja lahko zaprejo
svoje prostore in se v celoti preselijo
na domove. Prihodnost je tako verjetno v hibridni varianti. Par dni v tednu doma, par dni v pisarni. Navsezadnje je treba delati tudi na poslovnem duhu in moči ekipe (team building). Potrebe po poslovnih prostorih sicer so, toda zmanjšane in drugačne. Kakšne pa so potrebe ‘domače pisarne’?
Kaj pomeni za naše mesto, da nas
bo več delalo od doma? To ne bo več
zaprtje pod prisilo, temveč vsakodnevna realnost. To je priložnost, da
Domžale niso več spalno naselje Lju-

bljane, kamor dnevno odhaja več kot
polovica delovno aktivnega domžalskega prebivalstva. Če delam od
doma – ali mi Domžale v delovnem
času in ‘zasebnem’ času ponujajo vse,
kar potrebujem?
Prvo vprašanje je: kaj zahteva
delo od doma? Dobre pogoje doma –
torej dovolj prostora. V Domžalah so
v zadnjih letih nastajale hiše in stanovanjski bloki, ki to zagotavljajo.
Povprečna površina stanovanj v Sloveniji je v začetku leta 2018 znašala
82 m2, v domžalski občini 93 m2. Potrebna je dobra infrastuktura. Domžale glede telekomunikacijske pokritosti spet presega slovensko povprečje. Večina nas ima doma tudi optiko,
občina pa na določenih točkah zagotavlja brezplačen wifi. Situacija, ki jo
imamo doma, je odvisna od našega
finančnega stanja. Dejstvo pa je, da
imamo v povprečju v Domžalah dobro urejene hiše in stanovanja. Težje je za tiste, ki želijo k nam priti, ker
praktično praznih stanovanj in zemljišč sploh ni več.
Drugo vprašanje pa je: kaj mora
kraj ponujati, da je delo od doma prijetnejše? Spet infrastrukturo. Šole in
vrtce za naše otroke. Od vseh otrok

To je priložnost, da
Domžale niso več spalno
naselje Ljubljane, kamor
dnevno odhaja več kot
polovica delovno aktivnega
domžalskega prebivalstva.
Če delam od doma – ali mi
Domžale v delovnem času
in ‘zasebnem’ času ponujajo
vse, kar potrebujem?
v občini, ki so stari od 1–5 let, jih je
84 % vključenih v domžalski vrtec,
kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). Spet podatek, ki
priča o dobrem stanju v našem kraju. Srednja šola, ki je uvedla gimnazijski program leta 2002, in program
tehnik računalništva leta 2010, postaja vse bolj priljubljena. S težavami smo se soočali, ko smo želeli dobiti osebnega zdravnika ali ginekologa
v Domžalah. Naš zdravstveni dom je
zapolnjen – vendar se širi, torej se bo
zadeva uredila. Vsekakor pa očitno
tudi naš zdravstveni dom deluje več
kot odlično – sistem, ki so ga vzpostavili za covid testiranje je tako učinkovit, da k nam prihajajo iz drugih občin. Imamo pošto, imamo trgovine ...

Težko se spomnim, kaj nam na področju infrastukture manjka. Ceste
so obremenjene, vendar če bo dela
od doma več, je rešitev tudi že v tem.
Domžale ponujajo tudi kotičke za
prosti čas. Pred leti je marsikdo dvignil obrvi, ko je padla odločitev za
knjižnico nad Mercatorjem, češ to
je ‘komercialno’. Tudi jaz bi si želela,
da je domžalska knjižnica čudovita
arhitekturna umetnina kot ljubljanski NUK s svojo kavarno. Vendar, če
smo realistični – zadeva je praktična.
In še en presežek: domžalska knjižnica je med prvimi tremi knjižnicami v
državi glede izposoje knjig. Mestni
kino, kavarne, bowling, športi ... Tenis, badbinton, fitnesi, joga, smučarski skoki ... Krvavec ti omogoča hitro
enodnevno smučanje – tam si v pol
ure. Samo skok čez občinsko mejo in
igraš golf. Arboretum omogoča čudovit sprehod med cvetlicami. In seveda naša prelepa rekreacijska os. Urejajo se pohodniške poti – od Pravljičnega Šumberka do ihanske pohodniške poti. Spekter aktivnosti je resnično bogat. Navsezadnje pa prednost
bližine Ljubljane ostaja zaradi fakultet, muzejev, opere in vsega drugega,
kar imajo v večini le prestolnice.

Kje pa so priložnosti? Coworking
prostori. Če delaš od doma, vseeno
potrebuješ prostor za mreženje, za
poslovne sestanke. To je tudi priložnost za kavarne – torej ne bare,
temveč kavarne, kamor lahko povabiš poslovne stranke na sestanek.
Zanimivo mi je, da v Jaršah, ki so
tako bogato naseljene, še vedno nimamo prave kavarne. Priložnost vidim tudi v trendovskih restavracijah, kot je Stara fabrka – torej restavracije z dodatno vsebino, lokalno
ponudbo pijače. Če gledam cene nepremičnin v občini, sklepam, da je
kupna moč nad slovenskim povprečjem. To je morda tudi priložnost za
majhne trgovine, ki bi prodajale bolj
luksuzne in unikatne izdelke. Trgovin je sicer veliko, toda prestižnih
pa skoraj nič.
Domžale so kraj, ki nudi prijetno
bivanje in izjemno kakovostno preživljanje prostega časa. Za delo od
doma pa potrebujemo še nekaj več in
naj bo ta kolumna začetek razmišljanja, kaj bomo še potrebovali. V delu
od doma vidim priložnost, da naredimo Domžale butično mesto, kjer
je izjemno visoka kakovost bivanja,
hkrati pa vlada ‘mestni občutek’. ❒

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.
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Nagrajenci, ki so pravilno rešili
križanko v glasilu Slamnik
št. 4-2021:

Danijela Juvan iz Škofje Loke
(2 vstopnici za ogled filma v KD
Franca Bernika za sezono 2020/2021)

Marta Koderman iz Domžal (Knjiga Matjaža Brojana Slamnata sled
Domžal, 300 let slamnikarstva)

Zvonka Slapar iz Dola pri Ljubljani (2 vstopnici za ogled filma v KD
Franca Bernika za sezono 2020/2021)

nagradna
križanka

5

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

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

Rešitev križanke je:
SLAMNATA SLED DOMŽAL

Nagrajuje Kulturni dom Franca
Bernika Domžale
NAGRADE:
1. Knjiga – Matjaž Brojan: Slamnata

sled Domžal, 300 let slamnikarstva,
Kulturni dom Franca Bernika Domžale
2. in 3. dve vstopnici za ogled filma
v Kulturnem domu Franca Bernika
Domžale v sezoni 2021/2022
Pravilno geslo križanke lahko pošljete
do ponedeljka, 14. 6. 2021, na naslov:
Uredništvo Slamnika, Ljubljanska c.
61, 1230 Domžale. Dobitniki nagrad
bodo objavljeni v naslednji številki.

