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Rehabilitacija
dolgotrajnih
posledic
covida-19
V Zdravstveno
vzgojnem centru
ZD Domžale smo
pripravili in začenjamo
izvajati nov program
za rehabilitacijo
oseb z dolgotrajnimi
posledicami covida-19.

Foto: arhiv Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik

50. novoletni koncert

Starši, ne spreglejte skupnega
javnega vpisa novincev v javna
vzgojnovarstvena zavoda Vrtec
Urša in Vrtec Domžale za šolsko
38
leto 2022/2023.

V ponedeljek, 27. decembra 2021, nam je v Športni dvorani Domžale Simfonični orkester Domžale Kamnik pričaral čudovit novoletni koncert, s katerim so počastili 50-letnico delovanja orkestra.

K

ot se ob pol stoletja neprekinjenem delovanju
spodobi, je bil jubilejni
novoletni koncert Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik zares nekaj posebnega. K
sodelovanju so letos povabili tri
umetnike, ki so z orkestrom v preteklosti že sodelovali. Na odru so
se tako pridružili Aljaž Farasin,
Mojca Bitenc Križaj in Jure Ivanušič. S pozdravnim nagovorom
je goste in nastopajoče pospremil podžupan Občine Domžale
Marjan Ravnikar: »Že pet desetle-

tij vas združuje ljubezen do glasbe
in iskrena želja posredovati glasbo
vsem njenim ljubiteljem v najžlahtnejši obliki. Ponosen in prepričan
sem, da so z menoj ponosni tudi vsi,
ki so vam kadarkoli prisluhnili. Ponosen, da lahko rečem, da vam to
uspeva odlično, da je orkester, ki
ga sestavlja med 70 in 100 glasbenikov, zagotovo najstarejši ljubiteljski simfonični orkester v naši
domovini, pa tudi najboljši.« Praznični koncertni program je bil
razpet med slovitimi italijanskimi
opernimi arijami ter glasbo prete-

žno ruskih skladateljev in predstavnikov dinastije Strauss. Ob 50.
novoletnem koncertu je prof. Tomaž Habe orkestru in dirigentu
Slavenu Kulenoviću posvetil cikel valčkov Plesi štirih slamnikov,
ki so na glasbenem večeru zazveneli prvič. Ob tej priložnosti se je
kot ustanovitelj orkestra in dolgoletni dirigent zahvalil vsem sodelujočim, ki s svojo vztrajnostjo in
ljubiteljstvom soustvarjajo glasbo ne glede na starost, spol ali poklic, še posebej velja pohvala tudi
številnim družinskim članom, ki
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Regionalna kolesarska
povezava Domžal

Dominik Grmek

Monografija Bernik in
njegove Domžale

V Domžalah si z izvajanjem različnih
projektov prizadevajo za vzpostavitev
infrastrukture, ki bo občankam in občanom omogočala trajnostno mobilnost. Eden od projektov je gradnja regionalne kolesarske povezave občine
Domžale, ki se je začela v januarju z
zabijanjem pilotov nad cestnim dovozom in železniško progo. Nastajajoča infrastruktura za trajnostno mobilnost bo občanom omogočala dnevne migracije na delovno mesto in mesto šolanja na relaciji Domžale–Ljubljana. 
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Upokojeni podpolkovnik Slovenske
vojske Dominik Grmek je ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti
Slovenije izdal monografijo z naslovom Ni bilo zaman: Teritorialna obramba v občini Domžale 1968–
2002. Opisuje in podaja pomembna
ter zgodovinsko zanimiva obdobja in
aktivnosti TO Domžale od leta 1968
do leta 2002. V monografiji so objav
ljeni posnetki dokumentov, ključnih
oseb in sestavov TO iz obdobja 1990–
1991. Knjiga obsega štiristo strani, v
njej pa je več kot tisoč fotografij. 16

Z izidom monografije o župniku Francu Berniku in njegovih Domžalah je
Kulturni dom Franca Bernika sklenil
svoj doslej najobsežnejši in najzahtevnejši založniški projekt. Uredniški
odbor je v prvih treh knjigah ponatisa in natisa štirih Bernikovih zgodovinskih del poskrbel za spremne besede s pojasnili o njihovih vsebinskih
značilnostih in pomenu, v četrti knjigi pa si je zadal zahtevno raziskovalno nalogo, da s sodelovanjem številnih avtorjev celovito osvetli Bernikovo življenje in delovanje. 
24

S primerno pripravo in izvajanjem
prilagojenih obravnav lahko pozitivno vplivamo na zdravstveni izvid in kakovost življenja posameznikov po prebolelem covidu-19.
Program je namenjen osebam, pri
katerih simptomi vztrajajo 12 tednov in dlje. Cilj je opolnomočiti posameznika, da bo spet izvajal
vse aktivnosti v vsakdanjem življenju kot pred boleznijo, vključno z
delovno storilnostjo. Izvaja se individualno ali v skupini.
3

to glasbeno tradicijo nadaljujejo.
Čestitke za vaše dosedanje delo in
30
častitljivi jubilej.

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide v petek, 25. februarja 2022.
Rok za oddajo prispevkov je
v petek, 11. februar 2022,
do 12. ure.

~TUDI PREKO SPLETA~
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aktualno
Drage bralke,
dragi bralci,
naslovnico prve letošnje številke Slamnika smo posvetili
50. obletnici Simfoničnega
orkestra Domžale - Kamnik,
ki so jo počastili s 50. novoletnim koncertom. Simfonični
orkester Domžale - Kamnik in
njegovi novoletni koncerti so v
pol stoletja delovanja postali
razpoznavni kulturni znak
mesta Domžale, ki dokazuje
moč povezovanja in moč glasbe, pohvali pa se lahko tudi z
nenehno rastjo kvalitete.
V Velikem intervjuju smo
v času pred slovenskim
kulturnim praznikom povabili
k pogovoru Ano Nušo Kern,
ravnateljico Osnovne šole
Preserje pri Radomljah, ki je v
lanskem letu prejela priznanje za Naj kulturno šolo za
leto 2021. Naj vas naslednje
besede naše sogovornice
pospremijo v mesec kulture,
ki je pred nami: »Kultura
nas plemeniti, daje posredne
izkušnje skozi igro, glasbo,
besedo, ples. Uči nas empatije in razumevanja. Kulturni
dogodek v nas najde intimni
del, ki ga nagovori. Do tega
nagovora še sami ne vemo, da
ta intimni del obstaja. Ta intimni del nas ugledamo, kadar
nas nagovorijo glasba, drama,
knjiga. Ta intimni del nas, je
tisti del, ki se povprašuje o
prav ali narobe. Tu je doma
morala vsakega posameznika.
Skozi kulturo spoznavamo
sebe, se učimo od in o drugih,
rastemo in postajamo boljši.
Boljši ljudje.«
Januarski Obraz Domžal je
Dominik Grmek, upokojeni podpolkovnik Slovenske vojske, ki
je ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije v lanskem letu izdal
monografijo z naslovom Ni bilo
zaman: Teritorialna obramba
v občini Domžale 1968–2002.
Knjiga je pomembno dokumentarno delo, z njo pa smo
dobili tudi dostojen spomenik
v jubilejnem tridesetem letu
naše države Slovenije.
Na kulturnih straneh pa
vam predstavljamo akademskega glasbenika, skladatelja,
dirigenta in pedagoga Tomaža Habeta kot tudi podrobnosti o monografiji Bernik in
njegove Domžale, z izidom
katere je Kulturni dom Franca
Bernika sklenil svoj doslej najobsežnejši in najzahtevnejši
založniški projekt.
Špela Čarman,
odgovorna urednica

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 25. februarja 2022.
Rok za oddajo prispevkov je v petek, 11. februar 2022, 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

Kolesarska povezava občine
Domžale z Ljubljan0
Gradnja regionalne kolesarske povezave občine Domžale do mestne občine Ljubljana je ena od aktivnosti
za doseganje trajnostne mobilnosti v občini.
V občini Domžale si z izvajanjem
različnih projektov prizadevamo za
vzpostavitev infrastrukture, ki bo
občankam in občanom omogočala
trajnostno mobilnost. Eden izmed
projektov je tudi gradnja regionalne
kolesarske povezave občine Domžale, ki se je v januarju začela z zabijanjem pilotov nad cestnim dovozom
in železniško progo. Mag. Renata
Kosec, podžupanja Občine Domžale, je ob začetku gradnje regionalne
kolesarske povezave občine Domžale povzela: »Cilj je zmanjšati količino osebnih motornih vozil, predvsem v mestnem jedru, ki se dnevno vozijo na delovno mesto ali mesto šolanja v Ljubljano. Zavedamo
se, da to zahteva spremembo navad
med prebivalci občine, ki zdaj redno
uporabljajo zeleno os Kamniška Bistrica za rekreacijo, manj pa omenjeno ali druge kolesarske poti za dnevne migracije na delo ali mesto šolanja. Občanke in občanke želimo tudi
z gradnjo regionalne kolesarske povezave občine Domžale spodbuditi k
spremembi navad, k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza. Delno spodbujamo trajno mobilnost tudi
z urejanjem centra Domžal, ki postaja vse bolj namenjen pešcem in kolesarjem, manj pa motornim vozilom.«
Gradnja regionalne kolesarske povezave od Češminove ulice do Krožne ceste se je začela v januarju in
bo zaključena z izgradnjo nove kolesarsko steze v dolžini 2 km, dveh
brvi za kolesarje, rekonstrukcijo obstoječega para avtobusnih postajališč na trasi povezave, ureditvijo cestne razsvetljave in novo ureditvijo
tako vertikalne kot horizontalne signalizacije na celotni dolžini trase.
Glavni namen gradnje regionalne
kolesarske povezave občine Domžale je zagotavljanje infrastrukture za
trajnostno mobilnost, ki bo občankam in občanom omogočala dnevne
migracije na delovno mesto in mesto
šolanja na relaciji Domžale–Ljubljana. Z gradnjo regionalne kolesarske
povezave občina sledi Celotni prometni strategiji Ljubljanske urbane
regije, ki je zaradi ravninskega reliefa regije in majhnih razdalj med naselji kot pomembno obliko trajnostne mobilnosti opredelila prav kolo.
Kolo je alternativna izbira tudi,
ker sta zlasti v jutranji in popoldanski konici zaradi zastojev na cestah
potovalni hitrosti kolesa in avtomobila precej izenačeni. Z gradnjo regionalne kolesarske povezave občine
Domžale bo občina, seveda s spremembo navad občanov, omogočila
zmanjšanje porabo fosilnih goriv in
nastajanje emisij iz prometa, posledično k čistejšemu zraku, zmanjšanju toplogrednih plinov in hrupa v
mestnih naseljih.

Regionalna kolesarska
povezava občine Domžale
V januarju se je začela gradnja regionalne kolesarske poti z gradnjo

Gradnja regionalne kolesarske poti

Projekt se financira s strani EU, Republike Slovenije in Občine Domžale.

nove enostranske dvosmerne ko- Trajnostna mobilnost
lesarske steze v širini 2,5 metra in temeljni element pri
dolžini 2.08 kilometra od Češmino- urbanem načrtovanju,
ve ulice v centru Domžal do Krožne prednostno v centru Domžal
ceste oziroma obstoječe kolesarske Občina Domžale je potrebno infrapovezave. Na celoti trasi regionalne strukturo, ki občankam in občanom
kolesarske povezave pa se bo ure- omogoča trajnostno mobilnost, vkljujala cestna razsvetljava in morebi- čila že v Urbanistični načrt mesta
tna zaščita tangiranih komunalnih Domžale – dopolnjen osnutek, ki je bil
vodov, odvodnjavanje padavinskih pripravljen v letu 2015. V tem času je
voda ter vertikalna kot horizontal- bilo izvedenih več projektov, ki so tena signalizacija.
meljili na obnovi in povezovanju koleV projekt gradnje regionalne ko- sarskih in pešpoti v mestu Domžale in
lesarske poti je vključena tudi gra- v dogovoru z nosilci odločanja tudi v
dnja dveh brvi, prva bo potekala krajevnih skupnostih ter na območju
prek regionalne ceste (Kamniška zelene osi Kamniška Bistrica. V okvicesta, R3-644/1358), druga pa čez ru projekta Mreža kolesarskih poti je
železniško progo v Domžalah. Nova občina skupaj s sosednjimi občinabrv prek regionalne ceste bo armi- mi (Komendo, Medvodami, Mengšem,
rano betonska brv v širini 4 metre in Trzinom in Vodicami) vzpostavila 11
dolžini 22 metrov ter bo kolesarjem označenih kolesarskih poti z nameomogočala hiter in varen prehod ščenimi tablami (informacije o poKamniške ceste. Nova brv čez žele- teh so objavljene na spletnem naslozniško progo v Domžalah bo pred- vu www.visitdomzale.si). Na obmonapeta armirana betonska brv v ši- čju mesta Domžal je bila zelena os Karini 4 metre in dolžini približno 34 mniška Bistrica dopolnjena z rekonmetrov ter bo omogočala vsem ko- strukcijo mosta ob vznožju Šumberlesarjem varen in hiter dostop do ka - Mosta srčnih ljudi, ki zdaj omoželezniške proge, kjer je že zgraje- goča prijazen dostop za pešce in kolena nadstrešnica za parkiranje in za- sarje do vzhodnega dela občine. Ureklepanje koles.
jena je tudi povezava občine Domžal
Na območju trase kolesarske po- z občinama Mengeš in Trzin, saj povezave od Češminove ulice do Kro- teka rekreativna pot prek polja, ki je
žne ceste bo potekalo tudi urejanje primerna tudi za mestno kolo. Ključni
cestne razsvetljave in zaščita tan- steber trajnostne mobilnosti pa predgiranih komunalnih vodov ter ure- stavlja javni potniški promet. Občina
ditev odvodnjavanja padavinskih Domžale je v preteklosti že preuredivoda. Na celotni trasi bo urejena la avtobusno postajo v centru Domžal,
tudi nova vertikalna kot horizontal- zdaj pa se z državo dogovarja za modernizacijo železniške postaje.
na signalizacija.

Mag. Renata Kosec, podžupanja
Občine Domžale, pa opozarja: »Najpomembnejši moment pri trajnostni
mobilnostih je sprememba navad, da
bomo namesto motornih vozil uporabljali kolesa oziroma se odpravili
na pot peš. Na občini smo želeli občanke in občanke spodbuditi k spreminjanju navad že z urejanjem centra Domžal, kjer so novo urejene površine namenjene predvsem kolesarjem in pešcem. Tudi z gradnjo regionalne kolesarske povezave sledimo
k pomembnemu cilju – zmanjšanju
prometa, predvsem v mestnem jedru,
in vzpodbujamo hojo, kolesarjenje in
uporabo javnega prevoza ter drugih
oblik trajnostne mobilnosti.«
Za projekt izgradnje regionalne
kolesarske povezave občine Domžale so rezervirana nepovratna
sredstva v višini 2.198.020 evrov, od
tega znaša podpora Evropske Unije
1.758.416 evrov (80 odstotkov), nacionalni javni prispevek iz državnega
proračuna pa 439.604 evrov (20 odstotkov). Pogodbena vrednost gradnje z izbranim izvajalcem znaša
3.148.046,56 evra z DDV.
Projekt je skladen z Operativnim
programom Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, prednostna os 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja,
prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, Specifični cilj 1:
Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
Naložbo sofinancirata Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek

Upravna enota
Domžale ni
enako Občina
Domžale
Upravno enoto potrebujete,
kadar naročate osebni dokument, vozniško dovoljenje,
prijavljate prebivališče, naročate digitalno potrdilo, registracijo vozila, postopke
tujcev, javna zbiranja, prijavo orožja, društva, poroke,
smrti, državljanstva, pravice invalidov in vojnih veteranov, gradbenih dovoljenj,
kmetijstva in drugo.
Upravna enota Domžale je
dosegljiva na kontaktu:
ue.domzale@gov.si in
01 722 01 00.

Občina Domžale
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Rehabilitacija dolgotrajnih posledic covida-19
V Zdravstveno vzgojnem centeru ZD Domžale smo pripravili in začenjamo izvajati nov
program za rehabilitacijo oseb z dolgotrajnimi posledicami covida-19.
Program je še svež in v razvoju,
kljub temu pa se zavedamo, da lahko s primerno pripravo in izvajanjem prilagojenih obravnav pozitivno vplivamo na zdravstveni izvid
posameznikov in njihovo kakovost
življenja po prebolelem covidu-19.
Program je namenjen osebam,
pri katerih simptomi po prebolelem
covidu-19 vztrajajo 12 tednov in dlje.
Cilj programa je opolnomočiti
posameznika, da bo ponovno izvajal vse aktivnosti v vsakdanjem življenju kot pred boleznijo, vključno
z delovno storilnostjo.
Več o programu: Po preboleli
bolezni covid-19 se lahko kažejo dolgotrajni kronični simptomi:
• Utrujenost, mišična oslabelost,
pomanjkanje energije
• Težave s pozornostjo, koncentracijo in spominom
• Megla v glavi
• Motnje razpoloženja (tesnoba, depresija)
• Težave s spanjem

Program se izvaja se individualno
• Glavobol
in/ali v skupini.
• Izguba vonja in okusa
Izvajalci: prof. zdr. vzg., dipl. me• Bolečine v prsnem košu, občutek
dicinska sestra, dipl. fizioterapevt
težkega dihanja
• Izguba ali pridobivanje telesne
Napotitev pacienta v program:
mase
Obremenjujoči simptomi lahko • prek napotnice za zdravstveno vzgojne programe (usmeritev:
bistveno poslabšajo kakovost življePost covid rehabilitacija), ki jo
nja, zato je pomemben čim zgodnejizpolni osebni zdravnik, referenčši in celostni strokovni pristop.
na medicinska sestra ali specialist, ki na napotnici označi ključProgram zajema vsebine:
1. Prehrana (ocena stanja posane informacije v povezavi s potemeznika, individualna prehrankom bolezni covid-19.
ska obravnava, prehranska pod- • e-pošta: zvcdelavnice@zd-domzapora za okrepitev imunskega
le.si (pacienti sami poiščejo inforsistema)
macijo o tem, kako se vključiti v
2. Gibanje (respiratorna fizioteraPost covid rehabilitacijo).
pija in gibalna rehabilitacija)
Po prejemu napotnice bo dipl. med.
3. Duševno zdravje (podpora pri sestra v ZVC ju opravila vstopni popovrnitvi dobrega duševnega sta- govor in presodila, katere vsebine
nja, razvijanje psihične prožnosti programa potrebuje pacient.
za soočanje z novimi izzivi)
Lepo povabljeni!
4. Opuščanje Kajenja (strokovna
Andreja Heine, prof. zdr. vzg.,
vodja Zdravstveno vzgojnega
podpora in pomoč pri opuščanju
centra ZD Domžale
kajenja)

Koledar Sunsov za pomoč našim najmlajšim
V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Domžale je Košarkarski klub Helios Suns
že v letu 2020 organiziral dobrodelno akcijo, katere končni izkupiček je presegel
pričakovanja in je z novo računalniško opremo razveselil številne tiste, ki jim je v času
epidemije šolanje od doma predstavljalo veliko oviro do znanja.
Karikature naših košarkarjev izpod
peresa Nade Guberinič so šle za med,
so zapisali Helios Sunsi v uvodu letošnje dobrodelne akcije, v kateri so
se odločili sredstva nameniti za nakup športne opreme in sofinanciranje vadbe tistim mladim, ki si to težko privoščijo. Akcija je imela namen,
da bo zdrav duh bival tudi v zdravem
telesu, opozarja pa tudi na upad fizične aktivnosti mladine v času epidemije, ki je po njihovem eden izmed
problemov, ki se mu v splošni javnosti dandanes daje premalo pozornosti.
Ker bi skupaj z Zvezo prijateljev
mladine Domžale želeli tovrstne ugotovitve popraviti, so povabili vse k nakupu koledarja 2022, v katerem so liki
igralcev članske ekipe! Koledar Helios Suns 2022 je poskrbel tudi, da ne
boste pozabili na njihove rojstne dneve, zgodovinske
2022 01 klubske
CLIO LPG prelomnice
SLO Setnikar
in državne praznike.

Vsak kupec koledar Helios Suns
2022 Zvezi prijateljev mladine Domžale donirali 10 evrov (lahko tudi več) in
v zahvalo prejeme koledar Helios Suns
2022, hkrati pa še dodatno klubsko darilce – podpisane kartice igralcev!
Navodila za nakazilo donacije:
Namen: izberite Donacija za športno
opremo ali Prostovoljni prispevek
Naslov: Zveza prijateljev mladine Domžale,
Ljubljanska12:06:40
cesta 58,
2022.pdf
1
1/25/2022
1230 Domžale

Koda namena: CHAR Račun: SI56
6100 0002 2410 548 Referenca: SI00
29106
Vsi donatorji, ki želite prejeti koledar, po nakazilu donacije kontaktirajte Andreja Pustotnika, e-mail
andrej.pustotnik@helios-suns.si.
Lahko pa podarite tudi športno
opremo. Ste kupili prevelike športne copate, je vaša dobro ohranjena
majica v času epidemije postala pretesna? Sta vam dve teti za rojstni dan
kupili enaki žogi in je ena odveč? Ali
pa bi enostavno radi z nakupom primerne nove športne opreme razveselili nekoga, ki si je ne more privoščiti? Pokličite direktno Zvezo prijateljev mladine Domžale (041 367 808,
Karlina). Poskrbeli bomo, da pride
športna oprema v prave roke!
Vsem, ki ste oziroma še boste v
akcijo vključeni, iskrena hvala!
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AVTO SET – SETNIKAR, DRAGOMELJ
Tel. : 041/648 166, Internet: www.avtoset.si

Vera Vojska
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Evropska pisarna praznuje prvo leto
Pred enim letom je vrata odprla evropska pisarna (Služba za evropske projekte, Občina Domžale) v stari domžalski
knjižnici na Ljubljanski 58.

Naj bo kultura del
našega vsakdana
Naše mesto, naš kraj oziroma
občina je preplet različnih
mnogoterosti. Najpogosteje se
v občini srečujemo s športnimi
aktivnostmi in preživljanjem
prostega časa v naravi, vedno
imamo pa tudi priliko, da se izobražujemo na področju kulture.
V samem središču nas pozdravlja čudovita stavba Kulturnega
doma Franca Bernika, kjer
imamo možnost za ogled dobre
predstave, filma, glasbenih
nastopov in še marsičesa. Poleg
prenovljene ploščadi v središču
mesta, ki tudi upam, da bo prostor za kulturna udejstvovanja,
lahko obiščemo našo galerijo.
Ponujajo zanimive razstave za
različne okuse. Sprehod skozi
Slamnikarski muzej nas vedno
vrne v preteklost, ko je bilo slamnikarstvo ena izmed najbolj
pomembnih dejavnosti, nekaj
gradov in cerkva pa nas lahko
navduši s posebnimi poslikavami, freskami in akustičnim
vzdušjem.
V kulturo so vpeti tudi
Center za mlade, ki mlade z
različnimi natečaji in tečaji
izobražuje na tem področju.
Knjižnica Domžale s svojimi
podružnicami je svet neomejenega domišljijskega sveta,
kraj, kjer lahko s somišljeniki
razglabljate o najnovejšem
romanu ali poeziji, kraj, kjer se
čas za trenutek kar ustavi. Pohvala gre tudi našim osnovnim
šolam. Veliko truda vlagajo v
naše otroke in nič čudnega ni,
da je OŠ Preserje pri Radomljah jeseni 2021 prejeli naziv
Naj kulturna šola. In to ne
prvič. Bravo, naši!
Občina velikokrat sodeluje
pri različnih prireditvah in dogodkih, veliko sredstev se namenja tudi v podporo in razvoj
kulture. Ravno pred kratkim se
je Služba za evropske projekte
prijavila na razpis Ministrstva
za kulturo za delno pridobitev
sredstev, ki se bodo uporabila
za nakup novega klavirja, star
je namreč dotrajan in šteje več
kot 30 let. V Kulturnem domu
Franca Bernika si morajo klavir
trenutno zaradi tega izposojati
in lepo bi bilo spet slišati čiste
tone novega inštrumenta iz
tega hrama kulture. Držimo
torej pesti, da nam uspe.
Kultura je širok pojem, je
velik del nas in naj ne bo le
februar tisti mesec v letu, ki
mu namenjamo največ časa
za kulturo. Naj bo kul biti
kulturen in naj bo kultura del
našega vsakdana. Želim vam
lep in doživet kulturni praznik,
ki ga bomo v čast slovenskemu
kulturnemu prazniku skupaj
s Kulturnim domom Franca
Bernika Domžale obeležili
s slavnostno prireditvijo v
kulturnem domu in prek spleta
4. februarja 2022.
Župan Občine Domžale
Toni Dragar

Zaradi epidemije so se mnogi evropski in državni razpisi prestavili na poznejše obdobje, pa vendar smo v tem
obdobju že uspeli uspešno pridobiti
določena sredstva, predvsem pa zastaviti smernice za nadaljnji razvoj.
Občina Domžale, Služba za evropske projekte je v lanskem letu kot vodilni partner kandidirala na javnem
razpisu Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 s
projektom GeoSUN za pridobitev sredstev v skoraj dva milijonsko naložbo v
sistem ogrevanja in hlajenja z rabo geotermalne energije in izgradnjo sončne elektrarne v okviru širitve Zdravstvenega doma Domžale. O tem smo
že poročali v oktobrskem Slamniku,
na rezultate razpisa pa še čakamo.
Uspešno smo se prijavili na javni
poziv lokalne akcijske skupine LAS
Za mesto in vas s čebelarsko obarvanim projektom BeeZoo, v okviru
katerega bomo med drugim pridobili medovit vrt ob Češminovem parku. Trenutno pa so v teku prijave na
nove državne in evropske razpise.

Evropska pisarna je poleg pri- smus+ KA122. Osnovna šola Roje se
prave in prijave projektov na javne je v sodelovanju z osnovno šolo s
razpise, iskanja potencialnih razpi- prilagojenim programov iz Hrvaške
sov za prijavo projektnih predlogov prijavila na Erasmus+ projekt KA2
in sklepanja novih projektnih par- z naslovom Z melodijo do inkluzije
tnerstev pod mentorstvom Domžal- – glasba, medij vključevanja otrok
čana Bena Sterna izvedla večme- s posebnimi potrebami. Ciljajo na
sečno usposabljanje za projektno 60.000 evrov nepovratnih sredstev,
vodenje evropskih projektov tako ki bodo omogočila izvedbo projekza zaposlene na Občini Domžale kot ta. Obrtna zbornica Slovenije pa se
tudi za njene javne zavode. Namen je s projektom VOPAD – večsektorizobraževanja je bil tako predvsem sko okolje za podporo alternativpridobiti nova znanja o pridobiva- nim oblikam dela prijavila na razpis
nju evropskih sredstev, hkrati pa Norveškega finančnega mehanizma.
Že vrsto let pa je izjemno uspepovezati udeležence usposabljanja,
da bomo znali skupaj bolj učinko- šen v pridobivanju evropskih sredvito identificirati potrebe posame- stev domžalski Center za mlade, kaznih organizacij za uspešno kan- terega direktorica Tinkara Koleša je
didaturo na prihodnjih javnih raz- tudi sodelovala na našem usposapisih. Že v lanskem letu se je nekaj bljanju. CZM je v letu 2021 izpeljal
zavodov tudi po zaslugi uspešno iz- tri mednarodne projekte – dva v
vedenega usposabljanja prijavilo okviru programa Erasmus+ (E+) in
na razpise in samostojno pripravi- enega v okviru programa Evropska
lo prijavo nanje.
solidarnostna enota (ESE). Za vse
Srednja šola Domžale se je s pro- tri projekte so bila sredstva pridojektom Opolnomočenje učiteljev za bljena že v letu 2020 oziroma 2019,
poučevanje na daljavo (2021–2023) saj je bila izvedba načrtovana za
uspešno prijavila na razpis Era- 2020. Projekti so bili: Podpora mla-

Začetek zbiranja starih hišnih
imen
Včasih se ljudje niso prepoznavali po priimkih, temveč
po njihovih hišnih imenih.
Marsikje na slovenskem podeželju ciji se letos pridružuje tudi Občina
je to živo še danes – hišna imena Domžale, v kateri bodo v prvem kooznačujejo ljudi, domače živali in raku raziskana hišna imena na oblastnino določene domačije. V pol- močju krajevnih skupnosti Homec
pretekli zgodovini nekoliko krivič- Nožice, Preserje, Radomlje in Rova.
no spregledana in zaničevana, ker V okviru projekta bodo v krajih na-

Primer označitve starih hišnih imen

so nakazovala na kmečko poreklo,
se danes ob spremenjeni splošni
zavesti in vračanju k svojim koreninam ponovno oživljajo. S hišnim
imenom se ljudje čutijo bolj povezane z domačim krajem, saj staro
hišno ime potrjuje, da hiša v kraju
ima zgodovino. Hišna imena so zaradi svoje starosti del našega ljudskega izročila oziroma del naše
žive kulturne dediščine.
Pobudo zbiranja in obeležitve
pokriva že 22 občin na širšem Gorenjskem, lani je bil projekt dokončan v sosednjem Mengšu. Od
leta 2009 je bilo v več kot 400 krajih zbranih že blizu 13.000 hišnih
imen. Zbrana so le stara hišna imena, starejša od 80 let, v pristnem
domačem narečnem izgovoru. Ak-

dim z avtizmom – Kako se spoprijeti
s senzornimi ovirami; Odklopi se!;
Mladi za mlade. V letu 2021 so prijavili projekt s področja KA1 – Učna
mobilnost posameznikov. V okviru tega projekta so/bodo štirje posamezniki (dva iz CZM-ja, eden iz
občine Domžale in eden iz domžalske mladinske organizacije) obiskali mladinske centre na Švedskem, v
Estoniji, na Finskem in Islandiji.
Spoznali bodo različne načine mladinskega dela, dobre prakse, organiziranost in financiranje mladinskega dela ter način dela v dnevnih centrih za mlade. Obisk Švedskih mladinski centrov je bil že izveden v novembru 2021. Sledijo
obiski finskih, estonskih in islandskih mladinskih centrov v februarju, marcu in aprilu 2022. V okviru
omenjene akreditacije imajo za leto
2022 že odobrene naslednje projekte: trening mladinskih delavcev in
mladinska izmenjava.
Služba za evropske projekte
Občina Domžale

Luč miru iz Betlehema
Nekaj dni pred božičem skavti vsakoletno na Občino
Domžale prinesejo lučko miru iz Betlehema.
Tokrat so se združili skupaj s taborniki in njihove predstavnice Alja,
Simona, Mojca in Neža so lučko predale podžupanji mag. Renata Kosec.
Letošnjo luč spremlja tudi slogan Človek, ne jezi se! Ob tem
so obrazložile: »Stanje v Sloveniji se v zadnjem času precej zaostruje, družbena klima je slaba, dogodki in različnost mnenj so Slovence še bolj razdelili kakor poprej. To
se odraža predvsem v obnašanju
med nami, drug z drugim smo začeli ravnati zelo grdo, zdi se nam, da
je naša pravica drugemu povedati,
kar mu gre, brez olepšav. Zdi se, da
je tako zato, ker drug drugega ne razumemo več kot nekaj za naše življenje pomembnega, nasprotno, velikokrat se obnašamo, kakor da bi bilo
bolje, če drugega - še posebej, če se
ne strinja z nami ali nam dela škodo
- sploh ne bi bilo. Toda človek ob nas
je največje bogastvo, ki ga imamo.
Vsak človek, ne samo tisti, s katerim
nam je prijetno, vsak je nepogrešljiv
za naše življenje. Zato smo se z letošnjo poslanico LMB odločili poudariti pomen vljudnosti in spoštovanja med nami. Tako se namreč gradi mir, ki ga oznanja in prinaša bo-

žični dogodek, prihod Božjega Sina
na svet. Tako se prižiga luči, ki jih
človek človeku ne more dati drugače,
kakor da ta luč postane on sam. In
za to je potrebna samo drobna odločitev, da bomo drug z drugim spet
ravnali kot s človekom, ki ima svojo
vrednost in svoje dostojanstvo. Začnimo torej z lepo besedo, ki rodi nekaj lepega. Pozdravljajmo se. Bodimo vljudni drug do drugega. Tako se
bo Bog, ki je Beseda, med nami rodil
tudi letos. V naših besedah.«
Podžupanja mag. Renata Kosec
se je skavtinjam in tabornicam lepo
zahvalila za letošnje sporočilo, za
luč miru, pa tudi za njihovo pomoč
in pripravljenost, ki jo vedno brezpogojno izkazujejo. Ne pozabimo
namreč, da so bili tako skavti kot
tudi taborniki vključeni v blažitev
stisk, ki so se pojavile v zadnjem obdobju. »Naj luč miru sveti in razsvetljuje prav vsakega, ne glede na njegovo versko pripadnost, naj nas povezuje in prižiga upanje, da bo v božičnem času in tudi letu, ki sledi, vse
dobro,« je še dodala podžupanja.

štetih krajevnih skupnosti stara hišna imena najprej temeljito zbrana,
pozneje pa obeležena z glinenimi
tablicami na hišah, v tiskani knjižici in na spletnem portalu www.
hisnaimena.si.
Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, ki bo projekt
strokovno izvajala (telefon: 04 581
34 16 ali e-pošta: klemen.klinar@
ragor.si). Domačine iz obravnavanih naselij vabimo, da na zgoraj
navedene kontakte sporočijo svoje staro hišno ime. Projekt financira Občina Domžale.
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske, Klemen Klinar

Luč miru so prinesle skavtinje in tabornice.

Občina Domžale
Foto: Alenka Klinar
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Obisk učencev OŠ Roje
Tik pred božičem smo na Občini Domžale dobili prav
posebne obiske. Obiskali so nas učenci Osnovne šole
Roje, ki sta jih spremljali učiteljici Ajda in Lea.
Sprejela jih je podžupanja mag. Renata Kosec. Otroci so podžupanji
prišli voščit lepe božične praznike
in vse dobro v novem letu, podžupanja se jim je za lepe želje zahvalila
in tudi njim voščila enako. Povprašala jih je o njihovih željah za novo
leto in ob prijetnem klepetu smo se
vsi skupaj povezali s to prijetno, toplo energijo. Vsi skupaj so se strinja-

li, da si od vsega najbolj želijo, da se
korona za vedno poslovi od nas.
Ob koncu druženja je podžupanja vsakemu od otrok podarila
tudi predpasnik, ki jih pri različnih
ustvarjanjih res potrebujejo. Hvala
za obisk, dragi otroci, vedno je lepo
biti v vaši družbi.
Občina Domžale
Foto: Alenka Klinar

Učenci OŠ Roje na obisku pri podžupanji mag. Renati Kosec

Slavnostni dvig slovenske zastave ob dnevu
samostojnosti in enotnosti v Slamnikarskem parku
Na dan samostojnosti in enotnosti Slovenija in njeni državljani praznujemo razglasitev
rezultata plebiscita, ki je potekal 23. decembra 1990, na katerem smo z visoko
udeležbo in z veliko večino potrdili, da bo Slovenija samostojna in neodvisna država.
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Domžale,
Združenja Sever in Območno združenje slovenskih častnikov Domžale so v nedeljo zvečer, 26. decembra
2021, ob pomniku braniteljev slovenske samostojnosti v Slamnikarskem parku ob stavbi Občine Domžale slavnostno dvignili slovensko
zastavo ter s tem počastili dan samostojnosti in enotnosti.
Veterani so v spremstvu praporščakov prinesli zastavo od paviljona
do spomenika ter jo slavnostno dvignili. Ob dvigu zastave je bila v delni zasedbi prisotna tudi častna enota OZSČ Domžale, ki je s častno stražo ob prisotnosti praporov počastila
dvig slovenske zastave.
Slavnostni govornik, predsednik
Pokrajinskega združenja veteranov vojne za Slovenijo Janez Gregorič, je najprej vse zbrane pozdravil, nato pa v govoru poudaril pomen osamosvojitve in kako so že
pred stoletjem potekala prizadevanja po samostojni Sloveniji. Poudaril je tudi, kako je potekalo razoroževanje teritorialne obrambe v tistih časih pred osamosvojitvijo, pa
do današnjih dni, ko bi lahko bili
bolj enotni, pa na žalost nismo.
Izrečene besede imajo globok
pomen. »Nekdanji pripadniki Teritorialne obrambe, ki smo pred enain-

Slavnostni dvig zastave

tridesetimi leti skupaj s policisti sodelovali v spopadih in razoroževanju nekdanje jugoslovanske armade,
smo za novo domovino tvegali svoja življenja. Življenja za samostojnost, za lastno domovino, po kateri
so naši predniki hrepeneli več kot tisoč let. Niso razočarani nad tem, v
kar so pred enaintridesetimi leti verjeli in tudi storili. Ponosni so na tedanje čase, ko sta bili prisotni eno-

tnost in skupna vera v zadani si cilj.
Razočarani smo nad politiko, ki je v
vseh letih samostojnosti naredila iz
države vse drugo, kot pa nam je bilo
takrat obljubljeno. Obljube, ki so jih
dajali tedaj, so se razblinile kot milni mehurčki, zato moramo na prihajajočih volitvah trezno premisliti,
komu bomo dali svoj glas,« je povedal Gregorič.
Besedilo in foto: Miro Pivar

Nagrada za projekt Park Univerzale
Park Univerzale je v Domžalah umeščen skoraj v središču mesta, kjer s čudovitimi
drevesi predstavlja krasen kraj za oddih in sprostitev, a je velikokrat brez
obiskovalcev.

Kje bom
preživljal
zimske počitnice?
Predstavitev zimskih počitnic
za otroke in mladostnike
v občini Domžale na spletni strani

Naša želja je, da parku spet vrnemo dušo. V začetku lanskega poletja smo v Parku Univerzale skupaj s
študenti Fakultete za dizajn odprli
razstavo, na kateri so bile predstavljene idejne zasnove oziroma rešitve prenove parka Univerzale. Študenti so se s svojimi projekti predstavljali tudi drugod. Omenjeni
projekt študentke Maje Marije Križan pod mentorstvom višjega pred.
Benjamina Hafnerja je pravkar prejel nagrado IDA 2021 v kategoriji Arhitektura.
The International design awards
(mednarodne oblikovalske nagrade) – IDA prepoznava in promovira
izjemne oblikovalce in njihove vizije, izpostavljajo talente na različnih oblikovalskih področjih in jih z
omenjeno titulo tudi nagradijo.
Pod nagrajeni projekt so na fakulteti pripisali: »Park Univerzale predstavlja v mestu Domžale eno
od pomembnejših zunanjih dnevnih sob mestnega urbanizma z bogato zgodovinsko in kulturno vsebino iz časov Oberwalderjeve tovarne.

Mesto Domžale je od nekdaj slovelo
po izdelavi slamnikov, ki so jih nosili številni znani ljudje po svetu. Naloga projekta prenove je bila revitalizacija parka ob upoštevanju obstoječih značilnosti parka z bogato strukturo starih dreves, ki se jih ohranja.
Maja Križan je zasnovala prenovo
parka kot talno preprogo, ki spominja na značilni vzorec pletenja slamnikov, iz katerega se v medsebojnem dialogu v prostor dvigajo tlakovanje, urbana oprema, zelenje in obstoječa drevesa.«
Iskrene čestitke študentki, mentorju in fakulteti za prejeto nagrado.
Občina Domžale

Nagrajen projekt študentke Maje Marije
Križan

www.visitdomzale.si

@visitDomzale

visit_domzale
Vabljeni na vodeni ogled z jamarji po pravljično-doživljajske poti | sobota 12. februar • ob 10. uri • Češminov park
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KULTURA NAM NASTAVLJA
OGLEDALO
ANA NUŠA KERN, RAVNATELJICA OSNOVNE ŠOLE PRESERJE PRI RADOMLJAH

Je ena najprodornejših in najbolj inovativnih pedagoginj v Sloveniji, njena šola pa je prva v Evropi začela delovati po načelih
teoretika izbire Williama Glasserja, ki v ospredje postavlja odgovornost posameznika za svoja dejanja.
nami. Mi smo zelo zadovoljni. Prepričani smo, da so pomemben člen
v izobraževanju. Brez njih, njihove podpore, zaupanja in spoštovanja do našega dela, bi bilo naše delo
muka. Seveda pride do razhajanj,
različnih mnenj in pričakovanj, naša
izkušnja pa je, da se je v takih primerih treba pogovarjati. Slišati drug
drugega. Starši se vedejo iz skrbi za
otroke. Želijo, da bi bili uspešni, gledajo v prihodnost in že zdaj zanje
iščejo mesto v tej prihodnosti. Zavedajo se, kako pomemben je uspeh,
večina se zaveda pomembnosti znanja, ne le ocen. Tako pride do razhajanj med sposobnostmi učencev in
pričakovanji staršev. Starše je strah
in iz tega strahu znajo biti tudi nestrpni. Mi pa moramo to prepoznati.

Cveta Zalokar
Foto: Iztok Dimc
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dlikuje jo visoka zavest
in odgovornost za zaposlene in učence. Lani v
začetku oktobra je šola
na slovesnosti v Ajdovščini prejela priznanje za Naj kulturno šolo
za leto 2021, ki ga podeljuje Javni
sklad za ljubiteljsko kulturo. Prava
in odlična sogovornica ob slovenskem kulturnem prazniku.

Povejte kaj več o priznanju?
Na omenjeni razpis se prijavljamo od
leta 2012. Takrat smo prejeli naziv Naj
kulturna šola na literarnem področju, leta 2016 smo prejeli naziv Naj
kulturna šola med velikimi šolami
in lani Naj kulturna šola v Sloveniji.
Razpis je eden najbolj množičnih.
S čim ste vi prepričali
odločevalce?
Ne vem. Komisija ima kriterije, po
katerih ocenjuje. Pomembno je kulturno udejstvovanje na vsaj petih
različnih področjih in množičnost
udejstvovanja – torej število vključenih učencev. Na šoli imamo (seveda
ne v koronskih časih) prireditve, v
katere so vključeni učenci od 1. do 9.
razreda, bogato je naše literarno in
gledališko ustvarjanje. Vključujemo
jih v spremljevalne dejavnosti, brez
katerih kulturni dogodki ne uspejo,
npr. ozvočevalci, lučkarji, ustvarjalci scene itd. Močni smo na likovnem
področju; učenci vsako leto pripravijo prispevke za šolski almanah, na
hodniku razstavljajo njihove izdelke,
sodelujejo na različnih likovnih kolonijah, natečajih. Snemajo kratke
filme, prisotni smo na pevskih srečanjih. Za tem stojijo učitelji. Brez njih
ne bi bilo nič. S srcem smo pri stvari,
velik poudarek dajemo kulturnemu
sobivanju, saj nas je veliko in bi bilo
brez tega težko.
Kaj vam pomeni priznanje?
Priznanje pomeni, da delamo oziroma da smo tudi po kriterijih razpisa delali, da so prepoznali, da spadamo v sam vrh slovenskih kulturnih šol. Priznanje pomeni potrditev naših prizadevanj, da učencem
ponudimo čim več različnih kulturnih dejavnosti, v katerih se lahko najdejo.
Kako si na vaši šoli prizadevate dvigniti kvaliteto in obseg kulturnega udejstvovanja učencev
in njihovih bližnjih?
V času pred pomladjo 2020 smo imeli do 30 različnih prireditev na šoli.
Nekatere so bile namenjene samo
učencem, druge staršem. Povezovanje z okoljem na Športni soboti s kulturnim programom, razstave, gledališke predstave in različne
druge dejavnosti ter udejstvovanja
in povezovanje s starši, ki so sodelovali na naših prireditvah s Šolskim
skladom na Športni soboti – vse to
so bili povezovalni dogodki, povezani s kulturo pa tudi s športom.

Kulturni dogodek v
nas najde intimni del,
ki ga nagovori. Do tega
nagovora še sami ne
vemo, da ta intimni del
obstaja. Ta intimni del
nas ugledamo, kadar
nas nagovorijo glasba,
drama, knjiga. Ta intimni
del nas, je tisti del, ki se
povprašuje o prav ali
narobe. Tu je doma morala
vsakega posameznika.
Zakaj je kultura pomembna za
mladega človeka?
Kot sem poudarila v nagovoru ob državnem prazniku, kultura vedno
znova zrcali družbeno okolje, nam
nastavlja ogledalo, v katerem se
ugledamo razgaljeni, prazni, manipulativni ali pa bogati in dobri. Kultura nas plemeniti, daje posredne izkušnje skozi igro, glasbo, besedo,
ples. Uči nas empatije in razumevanja. Kulturni dogodek v nas najde intimni del, ki ga nagovori. Do tega nagovora še sami ne vemo, da ta intimni del obstaja. Ta intimni del ugledamo, kadar nas nagovorijo glasba,
drama, knjiga. Ta intimni del nas je
tisti del, ki se povprašuje o prav ali
narobe. Tu je doma morala vsakega
posameznika. Skozi kulturo spoznavamo sebe, se učimo od in o drugih,
rastemo in postajamo boljši. Boljši
ljudje. Bolj empatični, a tudi bolj kritični. Bolj strpni, a tudi bolj občutljivi za krivice, nepoštenost in zlorabe. Kultura je nevarna moči, ker ozavešča, razširja obzorja, izobražuje in
ustvarja občutljivost na krivice. Mladim moramo dati čim več možnosti,
da se soočijo s seboj, da v različnih
kulturnih delih prepoznajo pravice
in krivice, da se skozi njo družbeno
angažirajo, da začutijo skozi kulturne junake empatijo, se učijo poguma,
pokončnosti, obenem pa se ne boji-

jo čustvovati. Mlad človek gradi ob
kulturi svoje vrednote, obenem pa se
ob njej sooča z vrednotami družbe, v
kateri živi. S temi je lahko usklajen
ali pa tudi ne. In takrat se začne moralno preizpraševanje posameznika, ki se sooča z bolečo razklanostjo
med seboj in drugimi.
Ob priznanju in poznejšem nazivu Ime tedna na Valu 202 se je večkrat omenjalo tudi siceršnjo kulturo sobivanja, ki naj bi bila pomembna za medčloveške odnose …
Spoštovanje. Prijaznost, kar ne pomeni, da se z vsem strinjam, ampak ohranim dostojanstveno držo
ob uveljavljanju svojega prav. Skrb
za sočloveka. Zavedanje, da če se
želim dobro počutiti ob drugih, da
moram zato nekaj narediti. Nič ni
samo po sebi umevno. Da ne žalim in ne ponižujem, kadar se kdo
ne strinja z menoj. Da je nestrinjanje legitimno toliko časa, dokler ne
uporabim groženj in/ali pesti. Da
uporabljam kulturni jezik, tudi kadar sem jezen. Da o besedah, kot so
hvala, prosim, dober dan … ne izgubljam besed. Nasmeh ob srečanju,
če se že objemati ne smemo več.
Vaša šola je edina slovenska šola,
ki deluje po načelih Glasserjeve
teorije izbire. Lahko po vseh teh
letih rečete, da ste uspeli?
Ob koncu prejšnjega stoletja smo iskali znanja, ki bi nam omogočila kakovostnejšo komunikacijo med udeleženimi v šolskem procesu. Prepoznali smo šibke točke, kolektiv je bil
pripravljen na novo izobraževanje,
na znanja, ki bi nam pomagala preživeti v spreminjajočem se šolskem
okolju. Da se ne bi narobe razumeli, spreminjala se je družba, zahteve
in pričakovanja staršev, ne pa učni
načrti. Ker so le-ti ostali zastareli, učenci pa željni drugačnih metod
dela, pojavila so se nova vedenja o
razvoju otrok, možganov, različnih
pedagoških, tudi alternativnih pristopov, je bilo nujno, da se izobra-

žujemo. V kontekst Glasserjevega
modela Dobre šole gre formativno
spremljanje učenčevega napredka,
globalno opismenjevanje, izraz telesa, Delorsovi stebri Unescove šole,
Eko šola – vsa ta nova znanja smo
uporabili pri pouku, se medsebojno
izobraževali, si pomagali in seveda
le-to živeli. Menim, da smo dosegli
visoko stopnjo komunikacije med
vsemi udeleženimi v procesu šolanja, da vedenja drugih ne jemljemo
osebno in smo zaradi tega bolj razumevajoči in strpnejši. Sprejemamo odgovornost za narejene napake,
hkrati pa se zavedamo, da brez njih
ne bi napredovali tako, kot smo.
Kje se skriva bistvo težavnih
učencev?
Mi ne verjamemo v težavne učence.
Ker če menimo, da imamo težavne
učence, jih res imamo. Imamo učence, ki izbirajo neprimerna vedenja,
zato da bi se dobro počutili. In tu se
skriva bistvo vseh naših vedenj. Radi
bi se dobro počutili, bili sprejeti, slišani in videni. Žal, prevladuje avtomatizirano vedenje, torej vedenje, ki
so ga dolgo uporabljali in je delovalo.
Tu ni bistvene razlike med otroci in
odraslimi. Učence učimo, da imajo
na voljo več izbir vedenj, s katerimi
bi dobili to, kar hočejo. Najprej morajo pri sebi prepoznati, da ima vsako vedenje namen in kaj želijo s svojim vedenjem doseči. Potem morajo prepoznati, da vedenja, ki jih uporabljajo, ne delujejo, no, in nazadnje
pridemo do točke, ki ji rečemo sprememba ustaljenih vzorcev in navad,
izbir vedenj in sprememba. Vse to
zahteva svoj čas. Je proces, ki se lahko nadaljuje, ko učenci že zapustijo
našo šolo. Pri izjemno zakoreninjenih prepričanjih, nezaupanju v odrasle in vedenjih, ki sledijo iz tega, pa
se tudi tovrstno delo včasih ne obnese. Redkokdaj sicer, ampak se zgodi.
Kako sodelujete s starši?
Mogoče je to vprašanje za starše. Kako menijo, da oni sodelujejo z

Kritično ste nastopili pred začetkom šolskega leta in opozorili na
stiske, v katerih ste se znašli vodstveni delavci na šolah. Zakaj ste
se odločili za javni nastop?
Že vso prejšnjo zimo in pomlad sem
bila v stiski, v konfliktu sama s seboj. Z ničimer se nisem strinjala,
ampak tudi ničesar naredila. To je
bil moj klic na pomoč, klic k vrnitvi
razuma, klic k temu, da bi bili ravnatelji s svojim kadrom, učenci in
starši slišani.
Se je stanje kaj izboljšalo?
Ne bistveno. Okrožnice še vedno dobivamo zadnji hip, po možnosti v petek popoldne ali v soboto. Napisane
večinoma tako, da tri sklenemo glave, da razumemo napisano, pa še to
nismo čisto prepričane, da razumemo prav. Potem je to treba prenesti v
kolektiv, staršem … Zadnji mesec se
ne ukvarjamo z ničimer drugim kot z
različnimi oblikami pouka, v šoli, na
daljavo, v šoli in daljavo. Karantene
za učence in zaposlene. Pedagoško
vodenje je zadnje leto zadnja stvar, s
katero se ukvarjam.
Tudi sami ste se zboleli in se boleče srečali s korono. Kakšna je
bila vaša izkušnja in kakšen je
slovenski način spopadanja s
pandemijo?
Ja, sem se. Moja izkušnja s samim potekom bolezni ni bila tako huda, je
bilo pa hudo postcovidno obdobje.
Dolgotrajna utrujenost, ki traja mesece. Kot da ne moreš več priti na zeleno vejo. Za covidom-19 mi je novembra 2020 umrla mati. Tega pravzaprav še zdaj ne dojamem, ker je umrla v petih dneh od pojava bolezni,
brez dodatnih pridruženih bolezni.
Soočila sem se z nenadno, nepričakovano izgubo. Ob tem sem spoznala, kako pomembno je slovo. Da imaš
čas reči adijo, se vidimo … da imaš
čas za zadnji objem, stisk roke. Pogled, ki odpušča, besede, ki tolažijo.
Imeli smo najdaljšo zaprtost šol
v Evropi. Kako ste te težke čase
preživljali na vaši šoli?
Najmanj kar lahko rečem, da je bilo
nenavadno. Sama sem redno hodila v šolo, hišo strahov. Najhujša je
bila popolna izguba nadzora. Ne ti-
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stega, ko misliš, da moraš vedeti, kaj
ljudje delajo in kako, temveč za izgubo nadzora nad lastnim življenjem.
Vodenje na daljavo je bila posebna izkušnja in lahko rečem, da smo
bili v začetku vsi izgubljeni. Vajeni
smo druženja, sodelovanja, timskega dela v živo, na daljavo smo se ga
morali šele priučiti in to se je dogajalo jeseni 2020. Vsi smo ugotovili, da
zdaleč ni isto. Konference na daljavo,
prek zooma, ko gledaš ljudi, majhne
kot poštne znamke, ne zaznaš njihove energije, razpoloženja, je, kot bi
tipal predmete v temi. Vidiš jih, ampak jih ne začutiš. Meni pa je pri vodenju pomembno prav to. Da ljudi
začutim, njihovo razpoloženje, njihovo dobro ali slabo voljo, nihanja,
ki se dogajajo v kolektivu, težke korake, smeh. Včasih zaznaš nelagodje,
preden se v resnici pojavi težava. Če
resno jemlješ te senzorje, marsikaj
lahko preventivno preprečiš. Mislim,
da smo se sicer prilagodili situaciji, vendar smo ves čas hrepeneli po
vrnitvi v šolo. Potem ko smo se vrnili, pa je bil tudi to izziv, ki ga nismo
pričakovali. Podobno je bilo tudi pri
učencih. Kot da bi pozabili hoditi.
Kot da se moramo ponovno naučiti
sobivati. Veselje se je mešalo z zmedenostjo. In ko smo ravno prišli na
zeleno vejo, evo spet, zaprtje šol.
Kako ste Glasserjevo metodo
neprisilnega vodenja uveljavljali
v novih pogojih dela med korono?
Namesto pogovorov v živo so bili neskončni telefonski pogovori, zoomi,
pisanja, urejanje poenotene organizacije dela na daljavo. Včasih so klicali starši, zdelo se je, da jim je odleglo, ko je nekdo dvignil slušalko.
Nič takega ni bilo, le pogovori, občutek, da smo tu, da je vse v redu.
Veliko dogovarjanja, kako do učencev, ki so bili neodzivni, kako pomagati učencem z učnimi težavami,
kako pomagati tistim, ki so se umaknili. Vse smo reševali sproti, učitelji so se povezovali v aktivih, si pomagali med seboj, admin skupina
kolegov je skrbela, da so stvari tehnično tekle ter izobraževala in svetovala. Vedeti morate, da smo čez
noč preskočili s človeka na računalnik, na aplikacije, ki jih do takrat od
daleč nismo videli (no, ne vsi, a velika večina), da smo morali biti pripravljeni se izpostaviti s snemanji
razlag, pouka prek zooma, kjer smo
mu lahko prisostvovali tudi drugi
družinski člani. Si predstavljate, kakšne bariere je moral posameznik
premagati pri sebi, da se je izpostavil na tak način? Lahko rečem, da
je bilo to obdobje intenzivnega učenja, učenja uporabe IKT ter učenja o
sebi in delo na sebi. Kar smo se naučili, jaz še posebej, v vseh teh letih
teorije izbire, je, da je treba zaupati.
Velikokrat sem si, v samoti pisarne,
rekla: »Zaupaj. Zaupaj, da bo vsak
od njih naredil po svojih najboljših
močeh«. In so, res so. Zato sem jim
– kolegom – neizmerno hvaležna. V
tem času so še posebej dokazali, da
jim je mar, mar drug za drugega in
vsakega učenca posebej.
Kako po vašem mnenju otroci
doživljajo pandemijo, ukrepe,
novo realnost?
Otroci so prilagodljivi. Mnogo bolj,
kot mi mislimo. Večina od njih. V teh
novih razmerah so našli zase najboljše možne poti. Kar pomeni tudi,
da niso najboljše za njihovo prihodnost. Delo na daljavo jih je še bolj
preusmerilo na telefone in računalnike. Starši niso in ne zmorejo slediti
njihovim virtualnim potem. Ostajajo
za varnimi barierami ekranov. Varnimi pred odraslimi, kjer pa se dogaja marsikaj. Tudi nasilje, ki ga odrasli več ne zaznamo, ker so daleč

pred nami v uporabi različnih spletnih aplikacij. Življenja izven telefonskega ekrana skoraj ni. Vendar je
tako tudi z njihovimi starši. Ko vidim
družino, ki gre na nedeljsko kosilo
in za mizo gledajo vsak v svoj ekran,
me prav boli. Ničesar več si nimajo
povedati, razen tistega, kar ravnokar
spremljajo na ekranu. Vidim otopelost, apatijo, zdolgočasenost. Takrat
me začne skrbeti, ali bomo še toliko
senzibilni, da nas bo ganilo dramsko delo, glasba, umetniška slika.
Nova realnost nas je osamila, postali
smo celice, sami sebi zadostne, če le
imamo internetno povezavo.
Nekatere otroke pa je to obdobje
dobesedno sesulo. Iz različnih razlogov: eno je prav gotovo pomanjkanje živega stika z vrstniki in drugimi odraslimi, kot smo učitelji,
drugo pa pestre dinamike znotraj
družin, ki so bile ves čas prisiljene
živeti drug ob drugem. Nekaj teh je
imelo določene težave še pred tem
obdobjem, ki so zaradi vseh zgoraj naštetih razlogov eskalirale. V
šoli smo na voljo, svetovalna služba dela s polno paro, ob vseh težavah zaznavamo pomanjkanje kadra. Organiziramo delavnice, druženja, tabore, kolikor nam ukrepi
dopuščajo. Ministrstvo je glede na
oddelke odobrilo vsem šolam nekaj
odstotkov delovnega mesta. Vendar še mi, ki smo res veliki, nismo
dobili polnega delovnega mesta.
Kako poteka pouk v trenutnih
zapletenih razmerah?
Lani sem si rekla: »Huje ne more
biti.« Zdaj si tega ne bom drznila nikoli več reči. Ker jeseni smo zmagali! Mislim v tem, da je lahko še huje.
Bilo je res naporno obdobje, zaznamovano z grožnjami zaradi obveznega nošenja mask, potem samotestiranje, trudila sem se usklajevati vsa različna prepričanja in se naučila, da to ni mogoče. Sem vodja, ki
vedno išče rešitve v določenih situacijah, pri katerih bi se vsi dobro počutili. Jeseni temu ni bilo mogoče zadostiti. V prejšnjih letih sem iskala
poti, včasih nemogoče, da sem zadostila temu pogoju. Ves čas sem bila v
notranjem konfliktu v smislu, kaj je
prav in kaj ne. V meni je raslo uporništvo, ki sem ga morala zaradi pozicije zadušiti, se prilagoditi, speljati,
kar se od mene zahteva. Ob tem pa
na tedenski ravni novi ukrepi, nove
zahteve, vse v času vikendov, tako
da od septembra naprej nihče od
nas ni imel vikenda. Bodisi smo pripravljali stvari, zadnji hip obveščali učitelje, ki so obveščali starše in
otroke, zaradi karanten pripravljali
gradiva v spletenice. Ta šola, tu mislim na slovensko šolo, je v teh dveh
letih preživela samo zaradi predanega učiteljskega kadra. In ko slišim
ministrico reči: »Dobro nam gre!« se
vprašam: »Komu?« Kljub temu da ni
obšolskih dejavnosti, smo utrujeni,
kaj utrujeni, izčrpani. Pouk poteka
v šoli, poteka na daljavo, istočasno
na daljavo in v šoli, preko spletnic,
zoomov, telefonov. Vse v isti šolski
uri. Trudimo se, da bi šola ostala pomembna v očeh otrok in staršev, kajti v tem letu smo zaznali, da se spreminja odnos do šole, znanja. Ker so
taka nihanja v prisotnosti v šoli, jo
učenci ne doživljajo več kot nekaj rednega, konstantnega. Bolj kot kdaj
otroci potrebujejo strukturo, red in
naš čas. Čas odraslih. Čas staršev, pa
tudi naš, učiteljski.
Na šoli ste od leta 1984, najprej
ste delali kot učiteljica, od leta
1997 kot ravnateljica. Kaj vam
pomeni delo na šoli?
Na šoli sem bila najprej devet let
učiteljica, potem ravnateljica. Letos
mineva 25 let od podpisa ravnatelj-

ske pogodbe. Kaj mi pomeni? Veliko, vedno sem z veseljem hodila v
šolo. Z užitkom sem poučevala, z
veseljem ravnateljevala. To je moja
druga družina.
Kaj se je najbolj spremenilo?
Kadarkoli me to kdo vpraša, se vedno spomnim, kako sem v svojih začetnih učiteljskih letih z otroki ‘šaflala’ premog v kurilnico. Drug tak
spomin je, ko sem prišla v šolo kot
ravnateljica, je bil na šoli en sam računalnik. V tajništvu, pokrit s ponjavo, uporabljal se je le za tiskanje
položnic. Potem so prišli IKT časi. In
smo/so rekli: »Zdaj bomo zmanjšali birokracijo in ukinili se bodo papirni dokumenti.« Toliko papirja in
toliko birokracije, kot je je zdaj, je
v vseh letih do danes ni bilo. Vidite,
to naredi nezaupanje. Napiši, da obstajaš, ‘poštemplaj’, zavedi – pa obstajaš. Tako daleč gre to.
Najbrž vas glede na bogate
izkušnje lahko vprašamo, kakšna
je slovenska osnovna šola?
Vsakič ko dobim to vprašanje, odgovorim enako: »Odlična! Dobra!«
Toliko dejavnosti, različnih pristopov, skrbi za učence ni več nikjer
naprej v vertikali izobraževanja.
Različna paleta aktivnosti, od kulturnih, športnih do raziskovalnih
daje možnost učencem, da se vsaj
nekje najdejo, izkažejo, potrdijo.
Imajo priložnost, da odkrijejo v sebi
talente, ki jih imajo, če to hočejo.
Vrsto let že opozarjate na veliko
prostorsko stisko na šoli. Se
glede tega kaj premika?
Trenutno je to moja največja skrb,
pravzaprav že travma. Od leta 2019
opozarjamo na prostorsko stisko
v šoli. Odgovorni na občini si zatiskajo oči, da je zraslo v naši bližini blokovsko naselje Gaj, da je na
Hudem novo naselje, da se na Opekarniški gradi. Gradi pa se tudi veliko novih družinskih hiš. Hkrati
pa se nam očita priseljevanje učencev iz drugih šolskih okolišev, katerim dovoljenje za začasno bivališče odredi upravna enota, na kar
nimamo nobenega vpliva. Vendar
nismo edini, vse domžalske šole
se soočamo s prostorskimi problemi. Počutimo se kot nebodigatreba, kot da ravnatelji prosimo zase!
V resnici pa gre za to, da je treba
otrokom omogočiti, kar jim pripada. Letošnje šolsko leto smo še nekako speljali, naslednje leto bomo
morali okrniti program. Radi bi bili
zares slišani!
Ponovno se odpira dilema, kdo naj
ima glavno besedo pri imenovanju
ravnateljev. Učiteljski kolektiv,
starši, občina, ministrstvo, kdo
naj dobi odločilni glas?
Menim, da si pri tem še ravnatelji nismo čisto enotni. Eni pravijo,
da smo v konfliktu interesov, kadar
imajo zaposleni preveč moči, drugi, da jo ima politika, kadar jo ima
ustanovitelj, ostane še tretji člen v
tem krogu, starši, ki imajo pri izbiri tudi lahko svoje interese. Ne vem,
nisem se kaj dosti ukvarjala s tem v
vseh teh 25 letih. Pomemben mi je
bil odnosni vidik. Zavedala sem se,
da so to vendarle neka pravna razmerja, zavedala sem se, kaj je moja
vloga in naloga v tej zgodbi, za kaj
mora ravnatelj poskrbeti, četudi je kdaj skregano z zdravo pametjo. Tu smo vsi z eno samo in edino
nalogo, da ‘služimo’ otrokom. To je
naše poslanstvo, tu moramo stopiti skupaj, tu moramo narediti, kar
se narediti da. Mislim, da kadar je
v ozadju ta edini namen, je vseeno,
kdo ima glavno besedo. Kajti beseda je njihova – od otrok. ❒

8 | slamnik

številka 1 | januar 2022 | letnik lxii

tema meseca

ENERGETSKA AFERA SPRAVILA
NA NOGE DOMŽALE
Leto 2021 se je končalo vse prej kot prijetno za številne občane naše občine. Predvsem tisti, ki živijo na Miklošičevi ulici in Ulici
Matije Tomca, so bili neprijetno presenečeni nad informacijo, da jih bodo stroški ogrevanja v naslednjih mesecih kar konkretno
udarili po žepu. In to za več kot 350 odstotkov mesečno.
Mateja A. Kegel
Foto: Pixaby

V

letošnjem letu je napovedano konkretno zviševanje stroškov, od elektrike, hrane do številnih
drugih, tudi zemeljskega plina, ki
je energent, s pomočjo katerega se
ogrevajo stanovalci omenjenih ulic.
Misel na to je marsikoga spravila v
obup. Logično, kar predstavljajte si,
da imate položnico za ogrevanje v
višini 100 evrov, odslej pa boste zanjo plačevali kar 350 evrov in več.
Kje so še vsi ostali stroški, vaša plača ali pokojnina pa znaša 700, 800
evrov. Jasna računica nam da vedeti, da je to nevzdržno za veliko število stanovalcev, posameznikov in
družin, ki bodo s takimi stroški težko shajali iz meseca v mesec.
Še korak naprej pa je bil, da tisti, ki bi jih tega nerazumskega povišanja lahko rešili na pravičen način (enakovredno ostalim gospodinjskim odjemalcem), iščejo izgovore in razloge v – zakonih. Ja, zakoni jih na nek način varujejo … ali
pač ne? Kakor si jih kdo citira.

Dobavitelj zemeljskega plina
pravi …
Seveda smo za mnenje najprej povprašali družbo Petrol, d. d., ki je dobavitelj zemeljskega plina v skupni
kotlovnici, ki ogreva gospodinjstva
Miklošičeve in Ulice Matije Tomca
v Domžalah. Zanimalo nas je, zakaj
so se cene za gospodinjske odjemalce v Domžalah povečale za 385 odstotkov, glede na to, da je bilo predvideno 12-odstotno povišanje, katere aktivnosti so bile izvedene vezano na spremembo statusa iz poslovnega v gospodinjski odjem, ki se dejansko izvaja na tem področju ter seveda kakšne ukrepe in rešitve lahko
pričakujejo gospodinjstva v kratkem.
Odgovor, ki smo ga prejeli: »Pravi naslov za vprašanja o cenah, pogojih in načinu odjema energije za stanovalce v večstanovanjskih stavbah
s skupno kurilnico je upravnik. Prav
tako je upravnik pravi naslov za vsa
ostala vprašanja glede morebitnih
aktivnosti za spremembo statusa odjemalcev. V primeru omenjenih sosesk v Domžalah je to več upravnikov,
med njimi tudi SPL. Upravnik namreč
v imenu etažnih lastnikov sklepa pogodbo o dobavi energenta z izbranim
dobaviteljem. O aktualni situaciji, ki
je posledica več dejavnikov (sistemska ureditev, ki v Energetskem zakonu klasificira odjemalce glede na obseg porabe energenta, izredne razmere na svetovnem trgu energentov ter
konkretni dogovori med dobaviteljem
in upravnikom glede odjema energenta), se pogovarjamo z upravniki in si
prizadevamo za razjasnitev nedorečenosti obstoječe ureditve. V skladu
z veljavno zakonodajo (Energetski
zakon EZ-1) je merilo za razvrščanje
odjemalcev med poslovne ali gospodinjske odjemalce zemeljskega plina
obseg povprečne letne porabe energenta. Večstanovanjske stavbe s skupno kotlovnico, ki presegajo letno po-

rabo 100 megavatnih ur, se glede na
sistemsko ureditev uvrščajo med poslovne odjemalce,« nam je odgovorila Polona Žučko iz Petrola. Navedli
so tudi pojasnila Agencije za energijo in Ministrstva za infrastrukturo, ki
ju bomo predstavili v nadaljevanju,
in dodali, da se zavedajo stiske na
strani gospodinjstev zaradi povišanja stroškov ogrevanja. »Skupaj z ministrstvom in upravniki si prizadevamo najti rešitev za nastalo situacijo.«
A kakšne bodo te rešitve in predvsem
kdaj bo do njih prišlo, niso pojasnili.

Kaj pa upravniki?
Glede na to, da nas je tudi dobavitelj naslovil na upravnika, v našem
primeru je to SPL, d. d., ki je največji upravnik na območju omenjenih
ulic in ki bo v tej zgodbi, hočeš nočeš, moral odigrati pomembno vlogo. In kot pravijo v družbi SPL, dobavitelji energentov v državi že dlje
časa glede na veljavne predpise neupravičeno vztrajajo pri tem, da lastniki gospodinjstev, ki so prejemniki energentov na skupnem odjemnem mestu (npr. skupna kotlovnica enega ali več stavb) zaradi pričakovane večje porabe energenta niso
upravičeni do gospodinjskega odjema energenta po ceniku dobavitelja.
»Ne glede na neskladje takšnega stališča z veljavno zakonodajo, na kar
so v medijih že opozorili tudi strokovnjaki, ki so pripravili tudi pravna mnenja o tem, so dobavitelji skozi stališča in pozicijo državnih institucij, predvsem Ministrstva za infrastrukturo in Agencije za energijo, dobili tudi nekakšno, čeprav strokovno
neutemeljeno, podporo države,« so
nam pojasnili upravniki.
Ob tem opozarjajo, da dobavitelji že v preteklosti niso želeli uvrščati skupnih odjemnih mest ener-

genta za večstanovanjske stavbe
med gospodinjske odjemalce, »zato
smo kot pooblaščenec etažnih lastnikov vseeno poskrbeli za zagotovitev
energenta po poslovnih pogojih, ki so
bili večkrat, zaradi zakupljene količine, celo ugodnejši od gospodinjskih.
Gospodinjstva v teh primerih torej
niso bila finančno nikakor oškodovana, temveč celo na boljšem v primerjavi z gospodinjskim odjemom v
tistem času. V trenutnih razmerah pa
na takšno stališče dobaviteljev zaradi enormnih povišanj cen energentov
in razlike v ceni med poslovnim in
gospodinjskim odjemom nismo mogli več pristati in smo na podlagi veljavnih predpisov upravičeno zahtevali prekvalifikacijo iz poslovnega v
gospodinjski odjem.«

Agencija za energijo v
enem mesecu izdala dve
nasprotujoči si stališči
Kot pravijo v SPL-u, prekvalifikacije dobavitelji niso želeli priznati,
zato so se prek področnega združenja Gospodarske zbornice Slovenije
obrnili na regulatorja trga tj. Agencijo za energijo, ki jim je novembra
2021 posredovala odgovor, ki je bil v
prid gospodinjstvom (povzemamo v
nadaljevanju) in sicer: »EZ-1 določa,
da ‘gospodinjski odjemalec’ pomeni
odjemalca, ki kupuje električno energijo, zemeljski plin, toploto ali drug
energetski plin za svojo lastno rabo
v gospodinjstvu. Če odjemno mesto
oskrbuje skupno kotlovnico večstanovanjske stavbe, ki je v skupni lasti
vseh etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe in le njihovi souporabi za
potrebe ogrevanja njihovih stanovanj oziroma gospodinjstev, operater
distribucijskega sistema takšno odjemno mesto razvrsti med odjemna
mesta gospodinjskih odjemalcev. Pri
izvajanju dejavnosti dobave zemeljskega plina, ki spada med tržne dejavnosti in za katere se cene oblikujejo prosto na trgu, je pomembno, kdo
je prepoznan s strani dobavitelja kot
končni odjemalec zemeljskega plina,
gospodinjski odjemalci v vlogi etažnih lastnikov ali upravnik, ki izvaja pridobitno dejavnost z upravljanjem skupne lastnine. Če upravnik
večstanovanjske stavbe, ki upravlja

s skupnimi deli in napravami, kot so
skupne kotlovnice, sklepa pogodbo
o dobavi zemeljskega plina kot pooblaščeni zastopnik vseh etažnih lastnikov, ki so po namenu rabe gospodinjski odjemalci, bi moral biti deležen možnosti izbire ponudb o dobavi zemeljskega plina, ki so objavljene
in ponujene gospodinjskim odjemalcem.« S konkretnimi vprašanji smo
se nanje obrnili tudi mi, a odgovorov tokrat žal nismo prejeli. So nam
pa njihovo spremenjeno stališče posredovali upravniki.

Ministrstvo: skupne kurilnice
niso posebej varovana
kategorija
Namreč, konec lanskega leta, le mesec dni po zgoraj navedeni izjavi, so
na Agenciji in Ministrstvu podprli stališče in prakso dobaviteljev. 23.
decembra 2021 je bil sklican sestanek, kjer so bili prisotni predstavniki
Ministrstva za infrastrukturo, Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Agencije za energijo, Ministrstva
za okolje in prostor, Gospodarskega
interesnega združenja distributerjev zemeljskega plina in dobavitelji
plina. ‘Energetsko ministrstvo’ pa je
po tem podalo sledečo izjavo: »Posamezni gospodinjski in tudi mali poslovni odjemalci, ki samostojno odjemajo plin iz omrežja in samostojno sklepajo pogodbo o dobavi z dobaviteljem zemeljskega plina, so šibkejša stranka v odnosu do dobavitelja in so zato po Zakonu o varstvu potrošnikov in tudi po Energetskem zakonu posebej varovani. Zanje dobavitelji objavijo ponujeno ceno za plin,
ki pa jo lahko tudi kadarkoli spremenijo. Taki odjemalci sklepajo pogodbo za nedoločen čas, hkrati pa lahko
tudi kadarkoli zamenjajo dobavitelja. Vsi ostali večji odjemalci plina iz
omrežja, kamor spadajo tudi skupne
kurilnice, niso posamični mali odjemalec na plinovodnem omrežju, zato
po Energetskem zakonu ali po Zakonu o varstvu potrošnikov niso posebej varovana kategorija. Za ta odjemna mesta upravniki skupnih kurilnic pridobijo več ponudb za dobavo
plina in na tej osnovi sprejmejo odločitev, s katerim dobaviteljem bodo
sklenili pogodbo o dobavi plina, obi-

čajno za obdobje enega leta,« s čimer
so gospodinjstva v večjih stanovanjskih soseskah postavili v neenak položaj z ostalimi gospodinjstvi.
Podobno stališče so potem spremenili tudi na Agenciji za energijo: »Na podlagi proučitve predmetne
zakonodaje, ki ureja področje oskrbe z zemeljskim plinom, varstvo potrošnikov in upravljanje skupnih delov večstanovanjskih stavb, je bilo na
sestanku izpostavljeno in pojasnjeno,
da vsi večji odjemalci zemeljskega
plina iz omrežja, med katere spadajo
tudi skupne kotlovnice večstanovanjskih stavb, po Energetskem zakonu
ali po Zakonu o varstvu potrošnikov
niso posebej varovana kategorija.«
Tisti, ki to dejansko plačujejo, gospodinjstva, v pogovore seveda niso
bili vključeni, bili pa so vključeni tisti,
ki imajo interes po višjih cenah oziroma ureditvi, ki je ta trenutek v veljavi.
»Takšna stališča države, ki so se
začela odmikati od preteklih utemeljitev iz samega zakona, so nas in
etažne lastnike zagotovo presenetila. V veljavnih predpisih na področju oskrbe z energenti namreč ni nikakršnih razlikovalnih pogojev med
posameznimi gospodinjstvi in gospodinjstvi v večstanovanjskih stavbah, saj bi bila takšna diskriminatorna obravnava gospodinjstev tudi
protiustavna in v nasprotju tudi z
ostalimi predpisi na področju varovanja gospodinjstva kot potrošnika,
tako po domači kot EU zakonodaji.
Stališče Ministrstva za infrastrukturo, da gospodinjstvo v večstanovanjski stavbi (odjemalec, ki prebiva recimo v garsonjeri) ni ranljivi odjemalec, temveč je to lahko zgolj gospodinjstvo v individualni hiši (lahko tudi v nadstandardni hiši), je preprosto nesprejemljivo tako z našega vidika, ko tudi z vidika veljavnih
pravnih okvirjev,« dodajajo v SPL-u,
kjer pravijo, da kot upravnik v konkretnih razmerjih nastopajo zgolj
kot pooblaščenec etažnih lastnikov in nimajo možnosti oblikovati
pogojev na strani ponudnikov oziroma dobaviteljev energentov. Po
njihovem upravnik ne more vplivati na oblikovanje cene, saj ne nastopa na borzi trga energentov, kar lahko počno zgolj dobavitelji. »Kot pooblaščenec etažnih lastnikov smo kot
sleherni povpraševalec povsem odvisni od ponudbe dobavitelja, ki jo lahko sprejmemo ali zavrnemo, medtem
ko dobavitelji pri odrekanju pravice
gospodinjskega odjema energenta, v
primeru domžalskih kotlovnic plina,
delujejo enotno ali pa ponudbe sploh
ne želijo dati,« poudarjajo v SPL-u.
Ker nam je na ušesa prišla informacija, da naj bi imel prav SPL predhodno zakupljene količine zemeljskega plina po nižjih cenah, smo jih o
tem tudi povprašali, predvsem zakaj,
če je to res, teh zakupov niso uveljavili v sedanji situaciji v Domžalah, a njihov odgovor se glasi: »Upoštevaje vse
navedeno ne drži, da imamo opravljene zakupe na zalogo in po ugodnejših
cenah, saj so zakupi opravljeni zgolj
v imenu konkretnih večstanovanjskih
stavb in za konkretno obdobje, v ka-
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terem nato mesečne račune za dobavljen plin s strani dobavitelja zgolj obračunamo med etažne lastnike.«

Kaj v resnici piše v
zakonodaji?

ro, katerega mnenje smo v tem prispevku že predstavili, in dobaviteljev, v tem primeru ni pravno zavezujoče, je samo mnenje. In če smo že
pri mnenjih, tudi mnenje pravnikov
je, da niso bila uporabljena ustrezna
pravila za razlago pravnih aktov.
Če se ustavimo in na kratko povzamemo – če bi bilo podpisnik pogodbe o dobavi zemeljskega plina posamezno gospodinjstvo, bi bila zgodba precej lažja in bolj jasna, ker pa
gre v tem primeru za skupne nabave
in podpis pogodbe med upravnikom
in dobaviteljem, ja, to pa zgodbo zaplete. In kdo je tukaj krivec? Nihče,
pravijo vsak zase, in hkrati prenašajo krivdo drug na drugega. No, nekaj
zagotovo vemo, da tisti, ki je še najmanj kriv, v tem primeru mastno plača – gospodinjstva. In nikakor ne bi
smelo priti tako daleč …

Ker je očitno, da bi bilo ključni odgovor treba iskati najprej v Energetskem zakonu, smo preverili tudi
tega. Dejansko je napisan dovolj fleksibilno, da si ga vsak lahko razlaga
po svoje oziroma tisti, ki je močnejši, uveljavlja tisto, kar je zanj najbolje. A skladno s 13. členom EZ-1 so
stvari precej jasne in bi se dvoumnosti lahko izognili, saj je navedeno, da morajo biti pri oskrbi z energijo upoštevane pravice potrošnikov
kot končnih odjemalcev energije, jasne so tudi pravice iz naslova varstva potrošnikov. Vsaj nam, ki smo
si to razlagali z vidika gospodinjskih odjemalcev.
Če gremo še korak naprej lah- Kaj pravijo na Občini
ko ugotovimo, da tudi direktiva Domžale?
2009/73/ES evropskega parlamen- Običajno, kadar gre za problematita pravi, da je gospodinjski odjema- ko večjega dela občanov, se v zgodlec tisti odjemalec, ki kupuje zemelj- bo vključi tudi občina, a kot so nam
ski plin za svojo lastno rabo v gospo- sporočili iz Občine Domžale, nimajo
dinjstvu, medtem ko je negospo- veliko moči, da bi v tem primeru kaj
dinjski odjemalec fizična ali pravna naredili. »Župan je sprejel predstavoseba, ki kupuje energijo, ki ni na- nike skupinskih kotlovnic in jim pomenjena za rabo v lastnem gospo- magal pri usmeritvah, napisal je dodinjstvu. Pri tem je jasno, da je klju- pis, kjer poziva k ureditvi omenjene
čen namen rabe in v primeru sta- situacije; naslovili smo ga na: Mininovalcev Miklošičeve ulice in Ulice strstvo za okolje in prostor, MinistrMatije Tomca v Domžalah izključno stvo za infrastrukturo, Agencijo za
gospodinjska raba. In sploh ne bi energijo in stanovanjsko inšpekcismelo biti pomembno, ali jo kupuje jo. Vse te inštitucije so vključene v tej
vsak zase, ali pa jo kupujejo skupaj problematiki. Občina kot taka lahko
v primeru, da se pojavi stiska, nudi
– pomembna je končna raba.
Dejstvo pa je tudi, da je za pra- zgolj socialno pomoč.«
vilno razlago zakonov pristojen DrKot so med drugim zapisali na
žavni zbor, ki bi kot tak lahko podal občini, sta uvodoma Aleš Pirc in Mimnenje, ki bi bilo lahko eno ali dru- omira Šegina, predstavnika kotlovgovrstno. Njihovega mnenja žal ni- nice na Miklošičevi ulici, v imenu
smo pridobili, a ne naše mnenje, ne nadzornih odborov obeh kotlovnic,
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mnenje Ministrstva za infrastruktu- predstavila rezultate pogovorov z

upravnikom in dobaviteljem ze- nje cen zemeljskega plina za prebimeljskega plina ter odgovore, ki so valce večstanovanjskih objektov za
jih prejeli od pristojnih organov. Sle- njihov osebni ali družinski proradila je razprava o možnih rešitvah, čun. Renata Kosec, podžupanja obki so v zvezi z oskrbo z zemeljskim čine, je pojasnila: »Vse občanke in
plinom v pristojnosti občine oziro- občane v postopku seznanjamo, da
ma v pristojnosti etažnih lastnikov. ima občina v proračunu namenjena
Župan Toni Dragar je po srečanju sredstva za različne oblike občinske
povedal: »Na srečanju je bilo dogo- socialne pomoči, tudi izredno denarvorjeno, da bo občina podala protest no socialno pomoč, ki je namenjena
na oba pristojna ministra in pristoj- vsem z nižjimi prihodki in jo občanne organe v sestavi obeh ministrstev, ke in občani lahko pridobijo, ob uponaj stanovalcem v večstanovanjskih števanju kriterijev in meril za dodeobjektih, ki se ogrevajo iz skupnih ko- ljevanje te pomoči.« Seveda ob tem
tlovnic, pravno formalno zagotovijo ne smem pozabiti, da gre le za gašegospodinjski odjem zemeljskega pli- nje trenutnega požara in še to, glede na povišanje cen, ne v zadostni
na.«
Aleš Pirc je pojasnil, da nadzorni- meri. Dolgoročnim rešitvam pa ta
ki skupinskih kotlovnic razmišljajo trenutek vpleteni še niso niti blizu
o različnih postopkih: »Razumemo … Vsaj po našem vedenju ne.
razmere na svetovnem trgu energentov in se zavedamo, da bo to vpliva- Zgodba se bo končala, zlepa
lo tudi na nas. Vendar pa smo zaradi ali zgrda …
slabe odzivnosti upravitelja oziroma Dejstvo je, da so stanovalci obupazaradi nerazkrivanja zahtevanih do- ni. Kot nam je zaupal eden od njih,
kumentov ter neodzivnosti dobavite- je bila prva misel, da si sploh ne želja predlagali srečanje, da nam po- lijo več ogrevanja iz skupne kotlovmagate pri pridobivanju informacij nice. »A se zaplete, ker živimo v nadstropju in se ne moremo enostavno
in seveda rešitvi nastale situacije.«
Občina je pri tem opozorila, da odklopiti. Zagotovo pa ne bomo mosama vidi uporabnike skupinskih gli plačevati visokih položnic, saj ta
kotlovnic kot gospodinjske odje- znaša več kot polovico mojega memalce in da sta v prvi vrsti odpo- sečnega prihodka, zato sem pripravedali dve državni instituciji, ki bi vljen na vse, tudi na tožbo in uveljamorali varovati gospodinjske odje- vljanje svojih pravic,« pravi stanomalce. V prvi vrsti je to Agencija za valec Miklošičeve ulice. In ni edini.
energijo, ki bi morala prepoznati te- Po njegovih besedah jih je takih vežavo in sprožiti inšpekcijski posto- liko, dejstvo pa je, da se v primepek nad institucijo, ki jo je dolžna ru tožbe res lahko zgodi marsikaj,
nadzirati, torej nad dobaviteljem saj se, glede na samosvoje citiranje
plina. Kot druga pa je zatajila Grad- zakonodaje, zgodba lahko precej
bena, geodetska in stanovanjska in- obrne. Številni stanovalci omenješpekcija, ki je pristojna za nadzira- nih ulic so torej pripravljeni iti do
nje upravnikov oziroma za varova- konca, kar je logično, saj gre konec
nje šibkejših etažnih lastnikov v od- koncev za njihov obstoj. Sprejeli so
tudi prve ukrepe – od upravnika so
nosu do močnejšega upravitelja.
V nadaljevanju so se na srečanju zahtevali, da loči strošek ogrevapogovarjali še, kaj pomeni poviša- nja od skupne položnice, zmanjša-

li temperaturo in število ur ogrevanja, a zavedajo se, da je vse to le začasna rešitev.
Če torej ne bo kompromisa, se
zgodba lahko konča na vse prej kot
prijazen način. Da stvari niso samo
črno-bele oziroma takšne, kot si jih
citirajo tisti, ki trenutno vodijo igro,
a ko sami preberemo energetski zakon, bomo v njem videli tisto, kar mi
želimo videti. A dejstvo je, da gredo
številna pravna mnenja v smeri, da
je takšno ravnanje v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo trgovanje z energenti, in v primeru, da se
gospodinjstva odločijo za kolektivno
oziroma za tožbo tudi za nazaj, imajo realne možnosti za uspeh. Tukaj
lahko govorimo tudi o dvomljivo neresničnih navedbah pri trgovanju z
energenti, kjer je pristojna za ugotavljanje Agencija za energijo, potem je
tukaj omejevanje konkurence, ki je v
pristojnosti Agencije za varstvo konkurence. Nenazadnje pa tudi usklajevanje distributerjev pri tem, da večstanovanjski objekti plačujejo cene
poslovnega odjema (za kar bi tudi sestanek, ki smo ga zgoraj omenili, na
neki način lahko smatrali kot dogovarjanje in usklajevanje), prikazuje
znake prepovedanega usklajevanja,
kar je neskladno z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence.
Seveda pa ne smemo pozabiti niti na
nedopustnosti ločevanja glede na vrsto prebivališča, kjer bi se v zgodbo
vključil še Zagovornik enakosti, ki bi
tovrstno diskriminatorno ravnanje
moral obravnavati. Ne glede na vse
napisano pa bodo gospodinjstva na
naslednji položnici dobila zelo visoke cene. Kako jih bodo plačali, marsikdo ne ve. Marsikdo niti ne bo plačal. Predvsem pa še vedno ne vemo,
kdaj in kako bo rešena situacija, v
kateri so se znašli, saj nam v resnici
nihče ni odgovoril na to vprašanje. ❒

Šola, ki mi je blizu.

SREDNJA ŠOLA DOMŽALE
VABLJENI K VPISU V NAŠE PROGRAME
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GIMNAZIJA
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SPREGLEDAN KULTURNI TURIZEM
Občinski svet Občine Domžale je sredi novembra 2021 sprejel Strategijo turizma za obdobje 2022 do 2029, v kateri
pa kulturni turizem ni zajet.
Cveta Zalokar

G

re za pomemben dokument, ki naj bi z analizo
trenutnega stanja določil prednosti in priložnosti za naprej. V njej naj bi bili opredeljeni tudi ključni cilji, projekti in
turistični produkti ter dane usmeritve za promocijo in trženje. Nenazadnje naj bi bilo to tudi izhodišče za financiranje, investiranje in prijavljanje na različne razpise iz naslova turistične dejavnosti.
Strategija prinaša nekaj dobrih
predlogov in rešitev (npr. nujnost dostopnejšega turistično informacijskega centra, postajališče za avtodome,
razvoj kolesarstva, možnosti športnega turizma), a natančnejša analiza pokaže, da je le skromen zametek prave strategije. Lahko ji očitamo
tudi to, da je več kot 80 odstotkov besedila napisanega tako, da bi jo lahko uporabili za sleherno slovensko
občino. Ker je bila žal narejena na hitro in brez sodelovanja s številnimi relevantnimi akterji, je dejstvo, da je v
njej premalo konkretnih in na občino Domžale vezanih predlogov s posameznih področij.

Kulturni turizem?

Tako na žalost javni zavod Kulturni
dom Franca Bernika Domžale kot
osrednji profesionalni zavod s področja kulture, kulturne dediščine in obenem nosilec slamnikarske dejavnosti
niti naši zunanji sodelavci nismo bili
povabljeni k sodelovanju pri nastajanju Strategije, čeprav smo večkrat izrazili željo in pripravljenost predstaviti dosedanje delovanje ter posredovanje pobud in predlogov. Po našem
mnenju (in nekajkrat je to omenjeno tudi v strategiji) naj bi pomembno vlogo pri razvoju turizma v občini
Domžale imel tudi kulturni turizem
in s tem povezane pestre prireditvene,
filmske in galerijske dejavnosti, zlasti
pa ohranjanje kulturne dediščine in
muzejska dejavnosti z domžalskim
fenomenom – slamnikarstvom. Vse
to je še kako povezano z našim zavodom in nadaljnjim razvojem Slamnikarskega muzeja, Menačenkove domačije ter že uveljavljenega Slamnikarskega sejma. Za potrebe Strategije smo prispevali le nekatere statistične podatke, ki pa sami na sebi ne pomenijo ničesar. Pred leti smo pripravili tudi obsežno anketo med obiskovalci in udeleženci, ki je ponudila vrsto zanimivih idej, za katere pa je potrebna večja ambicioznost pri organizaciji in seveda večji finančni vložki.
Potrditev, da delamo v pravi smeri, pa
nam daje zlasti povečan obisk in zanimanje tujih obiskovalcev v zadnjih letih pred korono.

Strategija nastala brez
sodelovanja kulturnikov
Strategija ima kar nekaj pomanjkljivosti. Analiza stanja in izhodišča temeljijo le na anketi, za katero pa izdelovalci niso povedali, kako so jo izvedli, kakšen je bil vzorec vprašanih
… Prav tako nikjer ni navedeno, kdo
je sodeloval pri njeni pripravi s strani
relevantnih sogovornikov na občinski strani. Tako k pogovoru in sodelovanju pri nastajanju Strategije na primer ni bila povabljena naša zunanja
sodelavka Ana Cajhen, domžalska
slamnikarica, muzejska sodelavka,

Mladost, nasmehi in slamniki na Slamnikarskem sejmu (Foto: Vido Repanšek)

oblikovalka in izdelovalka slamnikarskih izdelkov in turistična vodnica, ki je v zadnjih letih res veliko naredila za promocijo, ne le slamnikarstva in muzeja, pač pa občine Domžale: s pojavljanjem v medijih, pogovori, promocijo na dogodkih, objavami na družabnih omrežjih, oblikovanjem unikatnih slamnatih izdelkov,
vodenjem … In to brez velikih finančnih vložkov in marketinških strategij, saj, kot pravi Ana Cajhen: »Zgodba slamnikarstva je tako močna in v
koraku z najnovejšimi trendi, da je
povsod sprejeta z odprtimi rokami in
največjim zanimanjem.« Prav gotovo
imajo zanimive predloge tudi drugi,
npr. poznavalca slamnikarstva Matjaž Brojan in Roman Kos, kustosinja v muzeju Katarina Rus - Krušelj, kulturni delavec Alojz Stražar,
ki že več let pripravlja dobro obiskani
poletni festival v Škocjanu, predstavniki edinstvenega Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik, glasbene ambasadorke Godbe Domžale
… Ti in še mnogi drugi so po našem
mnenju ljudje, ki so že doslej bistveno zaznamovali, najbrž pa bodo lahko tudi v prihodnje kreirali ‘domžalski kulturni turizem’.

Strategija naj se dopolni
Ker menimo, da bi bilo smiselno
sprejeto Strategijo še dopolniti in
nadgraditi, posredujemo nekaj premislekov in predlogov:
Strategija naj se poleg poglavja
Športnega turizma dopolni še s področjem Kulturnega turizma (ki v
svetovnem merilu pomeni že okoli
30 odstotkov vsega turističnega produkta) in je v njej tako rekoč spregledan ter neobdelan.
Domžalska kultura je pojem, ki
je z nekaterimi svojimi dogodki širše prepoznaven in uveljavljen. Med
drugim Kulturno društvo Mirana Jarca Škocjan vsako leto pripravi poletni festival v Letnem gledališču na
Studencu in odmevno lastno predstavo, ki si jo ogleda več tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine. Prireditve, ki jih pripravljamo v Kulturnem domu (koncerti, filmske projekcije, Letni kino, razstave, pogovori in
vodeni ogledi, kulturno-vzgojni program …) so odmevne, obiskovalci prihajajo iz vse Slovenije. Po naših ocenah je letno (nekoronsko leto 2019)
več kot 20.000 obiskovalcev naših
dogodkov iz drugih okolij. Koncerti
obeh velikih glasbenih skupin (Godbe in Simfoničnega orkestra) lahko
vedno privabijo širšo publiko in skrbijo za širšo promocijo. Omenjeni dogodki imajo v sebi velik turistični po-

tencial, še posebej za enodnevne goste, saj bi moral biti naš cilj, da bi se
obiskovalci kulturnih dogodkov in
prireditev pri nas zadržali ves dan,
tako bi izkoristili tudi bogato kulinarično/gostinsko ponudbo in si ob tem
ogledali tudi druge zanimivosti. Pri
tem bi bilo zaželeno sodelovanje večjega števila in različnih ponudnikov
znotraj občine ter sodelovanje s sosednjimi občinami. Kar bi vsekakor lahko dalo pomemben prispevek pri razvijanju občine Domžale kot turistične
in tudi kulturne destinacije za dnevne obiskovalce.

Goričica in etno park –
nerealizirana in spregledana
Žal nikjer v Strategiji ni omenjen
potencial, ki ga ima z naše strani
že večkrat predstavljena tematska
zgodba Goričica (arheološka dediščina, protiturški tabor, Prešernovo bivanje pri stricu – župniku, dediščina Bernika, orgle po Plečnikovi predlogi, Rupnikov mozaik). Prav
tako je žal ostal nerealiziran in pozabljen od občinskega sveta že potrjen projekt Etno parka, kjer bi postavili repliko Kofutnikove domačije z doživljajsko zgodbo podstrešja
v stari hiši, razstavo dediščine slamnikarskih migrantov v Ameriki ter
preselitvijo občini že ponujenih domačij (npr. Romana Kosa iz Štude).
Za takšne projekte bi lahko dobili
tudi znatna evropska sredstva. Vsi
večji turistični projekti zadnjih let
(Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec, Idrija in njena čipka …)
so bili vezani na evropska sredstva.

Veliko pomanjkanje kulturne
infrastrukture
V Strategiji je velikokrat omenjena
tudi nujnost razvijanja mestne (zakaj
le mestne?) kulturne infrastrukture. Splošna in zelo pavšalna ugotovitev … Nihče pa se ni poglobil in preučil, kaj nam v resnici na tem področju
manjka in kaj je treba zgraditi in urediti v občini Domžale. Lahko le ugibamo in razmišljamo: je prireditvena dvorana s 180 sedeži in nefunkcionalnim odrom primerna osnova za
privabljanje občinstva iz širšega regijskega prostora na dogodke, ki so
osnova za dnevne obiske v občini?
Mar ni sramota, da Simfonični orkester nima lastnega vadbenega prostora? Zakaj smo zaspali in se morajo že
leta večje kulturne prireditve odvijati v športni dvorani, ko ima že vsaka
malo večja občina večjo kulturno prireditveno dvorano? Kakšna bo prihodnost in v kakšno smer se bo razvijalo edinstveno prizorišče Letnega gle-

dališča na Studencu, ki ima s 1100 sedeži in vsebinskimi možnostmi izjemen potencial? Imamo potencial še
enega manjšega letnega gledališča v
Dobu, kjer že poteka festival komedije. Kako razvijati regijsko prepoznavnost letnega kina in avto kina na prostem? Kako širši javnosti ponuditi
možnost ogleda izjemne stalne zbirke domžalske Galerije, v kateri je več
kot 70 likovnih del najboljših domžalskih in slovenskih likovnih umetnikov? Kakšna je prihodnost v Strategiji omenjenih gradov, ki so v zasebni lasti in kjer obiskovalci razočarani obstanejo pred zaprtimi vrati? Bi
morda lahko razvili poletni kulturni
festival v Češminovem parku? Veliko
vprašanj, nobenih odgovorov …
Veseli pa nas, da so ‘strategi’ priporočili, da naj bi Domžale nujno potrebovale tudi tako imenovano »izstopajočo, moderno futuristično atrakcijo, lahko je to forma viva, razgledni
stolp, park umetnosti …« Kulturniki
smo zelo za, bi bilo pa smiselno, da
bi se do tega, kaj bi postavili in razvijali, kdo in kako bo sodeloval pri predlogih, opredelili že v Strategiji, sicer
bodo to le visokoleteče ideje, ki se hitro lahko razvijejo v kakšen nekvaliteten in kičasti izdelek. In ja, kulturniki
imamo veliko že pripravljenih predlogov, za katere doslej ni bilo posluha.
Če pa smo že pri modernih tehnologijah, potem lahko opozorimo na projekt nadgradnje Sprehoda med slamnikarskimi tovarnami, ki bi ga posodobili s 3D-tehnologijo.

Namesto slamnikov –
klobuki???

Področje slamnikarstva kot nosilne dejavnosti naše kulturne dediščine je v Strategiji slabo obdelano,
čeprav je bilo v preteklih letih ena
ključnih dejavnosti na področju turizma v naši občini, in tudi avtorji
Strategije ugotavljajo, da je to edinstveni turistični produkt. A tu se
v Strategiji vse konča. Kako naprej
razvijati potenciale slamnikarstva
in Slamnikarskega muzeja v prihodnje? Morda bi lahko ambiciozno
razmišljali o postavitvi novega, bolj
modernega in predvsem večjega slamnikarskega muzeja, saj je zdajšnji
utesnjen, mnoge zgodbe, povezane
z njim, pa žal ne najdejo primernega prostora. Kako nadgraditi in še
bolj razviti več kot 10-letno tradicijo
in prepoznavnost Slamnikarskega
sejma? Pomemben del slamnikarske
zgodbe je tudi promocija slamnikarstva na večjih festivalih, sejmih, prireditvah po Sloveniji in tudi v tujini.
Kaj pomeni v poglavju Festivali/
prireditve napisana »težnja k prepo-

Skulptura Pletilje kit iz slame, avtor
domačin Jožef Vajda (Foto: Neža Mežan)

znavnemu vseslovenskemu festivalu,
ki bi temeljil na primarnem turističnem produktu«? Mar pripravljavcem
Strategije že uveljavljeni Slamnikarski sejem ni bil znan in predstavljen,
saj bi organizatorji od ‘strategov’ pričakovali in želeli usmeritve, nove ideje in predloge? To je eden redkih domžalskih projektov, ki je bil že doslej
mednarodno zastavljen, saj na njem
sodelujejo razstavljavci iz Švice, Srbije, Nizozemske, Hrvaške … In ko sta
med Futurističnimi idejami v Strategiji omenjena še Klobuk Velikan in
Festival klobukov – se lahko le še
čudimo, od kje so se v Strategiji naenkrat pojavili klobuki, ko smo leta
in leta promovirali in gradili zgodbo
domžalskega SLAMNIKA. Tako bi po
našem mnenju v Domžalah morali v
resnici razmišljati o postavitvi obeležja, posvečenega SLAMNIKU (morda v kakšnem krožišču), morda tudi o
skulpturi, s katero bi se poklonili našim babicam, pletiljam slamnatih kit
(na kakšni klopci v centru mesta). In
kaj pomeni v Strategiji omenjeni predlog natečaja za ustvarjanje ‘Domžalskega totema’? Mar res ne vidimo ‘totema’ v našem domžalskem slamniku, pletenem iz prave slamnate kite?
Med tipičnimi turističnimi izdelki, ki jih in bi jih v še večji meri lahko
ponudili obiskovalcem, so na prvem
mestu prav gotovo izdelki iz slame,
med njimi na prvem mestu slamniki ter drugi moderni izdelki, narejeni iz slame. Slamnik mora postati uradno deklarirano protokolarno
darilo ter najpomembnejši domžalski turistični izdelek. Tudi pri tem je
odprtih še veliko možnosti, potrebna pa tudi čim večja in širša podpora nosilcem takšnih dejavnosti.

Strategija brez finančnih
okvirjev, terminskega načrta
…
Največja pomanjkljivost Strategije pa
je, da v njej ni nobenih finančnih in
terminskih usmeritev, ki bi nam dajale občutek, da vse skupaj ni le mrtva
črka na papirju. Odprto ostaja, koliko finančnih sredstev bo namenjenih v proračunu za turistično dejavnost, s koliko in katerimi kadri bomo
usmerjali turistično dejavnost, katere vsebine in projekti naj bi se realizirali, kolikšna je njihova vrednost, kakšen je terminski načrt po letih … Saj
nenazadnje je prav to bistvo vsakega
strateškega razmisleka …

Nujna nadgradnja strategije
Zato predlagamo, da se nemudoma
imenuje posebna veččlanska strokovna komisija, ki bo Strategijo dopolnila, se posvetovala s ključnimi
nosilci s posameznih področij (gostinci, ponudniki nastanitev, lastniki gradov, nosilci športnega in kulturnega delovanja, obstoječimi turističnimi društvi, sosednjimi občinami …) ter pripravila vsebinske dopolnitve in finančna, kadrovska in terminska izhodišča do leta 2029. Nenazadnje bi prav pogovori in razmisleki širokega kroga ljudi, ki so povezani z različnimi segmenti zametkov
domžalskega turizma, dali Strategiji
življenjskost, povezanost z okoljem,
konkretnost in izbor relevantnih vsebin, odločevalcem pa odgovore, zakaj je smiselno za področje turizma zagotoviti več sredstev, zastaviti
nove investicije in poskrbeti za večji
kadrovski potencial. ❒
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SLAVNOSTNA
PRIREDITEV OB
SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU
KULTURNI DOM
FRANCA BERNIKA DOMŽALE
Petek, 4. februarja 2022, ob 19. uri.

Slavnostna govornica:
Nina Mav Hrovat
Kulturni program:
Projekcija nemega filma Erotikon
z Ito Rino ob živi glasbeni
spremljavi Orchestra of the
Imaginary

8. februar

Preživite ga
v vaši najljubši
kulturni ustanovi.
Sobota, 5. februar
KD FRANCA BERNIKA

10.00 / Sobotna otroška matineja / brezplačne vstopnice

SLAMNIKARSKA ZGODBA predpremiera

pripovedna predstava s kamišibajem / avtorsko delo: Barbara Zonta,
Anja Jesenovec, Tomaž Marič / 30' / primerno za starost 3+
Naša nova pripovedna predstava s kamišibajem o deklici Neži, ki ji
mama sešije prav poseben slamnik.

KD FRANCA BERNIKA

17.00 / za IZVEN

Boštjan Gorenc – Pižama:
REFORMATORJI NA ODRU

reformatorska komedija s srečnim koncem / igrata: Boštjan Gorenc
– Pižama in Nik Škrlec / 55' / primerno za starost: 10+
Vas zanima, kako smo Slovenci dobili prvo Biblijo Jurija Dalmatina in
prvo slovnico Adama Bohoriča? Drama, zapleti, pogum in vizija velikih ljudi bodo v odrski adaptaciji stripa navdušili mlade in odrasle.

Torek, 8. februar
SLAMNIKARSKI MUZEJ

10.00 / vstop prost (omejeno št. sedežev, brezplačne vstopnice v KDFBD)

SLAMNIKARSKA ZGODBA premiera

pripovedna predstava s kamišibajem / avtorsko delo: Barbara Zonta,
Anja Jesenovec, Tomaž Marič / 30' / primerno za starost 3+
Naša nova pripovedna predstava s kamišibajem o deklici Neži, ki ji
mama sešije prav poseben slamnik.

GALERIJA DOMŽALE

11.00 / prost vstop

MOJCA SENEGAČNIK »Škonto na jutri!«
Voden ogled po razstavi z umetnico Mojco Senegačnik.

MESTNI KINO DOMŽALE

16.00 / brezplačne vstopnice

FILM IN MARIBOR 2021: IZBOR KRATKIH
FILMOV ZA NAJMLAJŠE

Program: Rogljičkovo potovanje, V gozdu, Nadia v iranski šoli, Ferdo
in temni gozd, Lakota, Čarovnik, Trenutki, Trompetisimo, Nespreten,
Zajec in jelen
Spoznajte kratke filme, ki so jih ustvarili otroci in mladi ali pa so pri
nastajanju filmov kako drugače sodelovali.
17.30 / brezplačne vstopnice

FILM IN MARIBOR 2021: KRATKI FILMI
Izbor kratkih filmov – skupaj s konzorcijem Film in Maribor.
Sedem odličnih filmov: animiranih, dokumentarnih in igranih.

SLAMNIKARSKI MUZEJ

16.30 / vstop prost
Brezplačne vstopnice lahko rezervirate v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale do
zapolnitve dvorane, od torka, 1. februarja 2022 dalje, med 9. in 12. uro osebno ali po telefonu 01 722 50 50.
Prireditev si bo mogoče ogledati tudi v živo na FB in spletnih straneh Kulturnega doma
Franca Bernika, Občine Domžale in domzalec.si ter od sobote, 5. februarja, od 10. ure, do
torka, 8. februarja 2022, do 24. ure.

PRIREDITEV ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV
DOMŽALE OB KULTURNEM PRAZNIKU
nastopajoči: I. Sušnik, B. Kozjek, T. Pirnat, Trio Muze, recitatorji KD
Jože Gostič Homec / organizator: ZKD Domžale / prireditev bo v živo
predvajana na FB profilu JSKD OI Domžale in na portalu domzalec.si

MENAČENKOVA DOMAČIJA

17.00 / vstop prost

LESENE IGRAČE SKOZI ČAS

Voden ogled po razstavi z dr. Mohorjem Demšarjem.
Zgoraj: Metod Frlic: France Prešeren; doprsni kip postavljen v Parku Bundek, Zagreb, 2021.
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LETVENE MREŽE • POSTELJE • VZGLAVNIKI
Slovenska proizvodnja kakovostnih vzmetnic in ležišč od leta 2001.
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v bralcu znova ustvarja nove in nove
misli. To je prava vzajemnost.
Vsakodnevno spoznavam številne ljudi. Različnih misli, vedenj in
čustvovanj. Ljudi različnih mišljenj,
mnogoterih razmišljanj, sklepanj
in logike. Res drži pregovor: Sto ljudi, sto čudi. Nekaj pa nam je vendar
vsem skupno: prav vsi si želimo in
hrepenimo po miru, tistem zunaj in
znotraj nas. Po tem, da bi nas nekdo
prestregel, zares vprašal, kako nam
gre, in rekel: »Glej, vse bo v redu.«
Ja, to je skupno vsem nam, različnim ljudem. Ko zunaj nas divjajo viharji, se moramo znati umiriti znotraj sebe. Ko v notranjosti bijemo bitke, poiščimo nekoga, ki nas bo prijazno nagovoril, nežno, toplo in občuteno. Tako kot starši, ki zmoremo navezanost z otroki, tudi drug z drugim
lahko dosežemo na-vezanost. Neposredno, osebno ali pa prek nagovora,
besedil, kolumn ali drugih oblik pisanja. Merilo za današnji čas, ki šteje, naj bodo čutne vsebine.
Naj vam takole, z besedami, ki prihajajo iz mojega srca, zaželim miru in
povezanosti. Naj te besede pridejo v
prav vsak dom, do vaših src. Tudi tistih, s katerimi se ne moremo videti,
slišati, vendar se čutimo in vemo, da
smo povezani. Za vedno. ❒

ov

Pisec, publicist,
kolumnist, ki je miren v sebi,
nikoli ne bo vzbujal v ljudeh
nemira, deljenja na to in
ono, prezira ali sovraštva
do drugega. To je merilo za
današnji čas: čutne vsebine.
Polne upanja in miru.
Kdor zna nagovoriti ljudi
tako, da ti v sebi začutijo
milino, toplino, upanje, celo
hvaležnost, je pustil odtis.
Pravi odtis.

s

sicer umrle. »Toda obala je milje dolga
in na njej je milijone morskih zvezd,«
mu je odgovoril starec. »Čemu ves ta
trud?« je dvomeče vprašal. Mladenič
pa je pogledal morsko zvezdo v svoji roki, in ko jo je varno vrgel v valove,
odvrnil: »Rešil bom njo.«
Ko prebereš zares dobro knjigo, je
takó, kot bi vstopil v svet pisca, kot
bi ga poznal od nekdaj. Zanima nas
še več o njem, kaj piše, katera njegova dela si še lahko preberemo, spoznamo in začutimo. Ko ti vsebina
nekaj da, želiš še in še. To je hkrati spodbuda za pisca, je pohvala. Zanimivo je, kako se misli spremenijo
v besede in besede v besedilo. Ta pa

ek

Z

aradi poplave informacij in
predvsem ponujenih vsebin
‘vzemi in preberi’ je trenutno vseh preveč. Vsak bi rad
našel svojo nišo, svojo pripadnost,
bil sprejet v svojem razmišljanju,
nemalokrat za ceno trdosti in grobega podajanja svojega razmišljanja, ki žal izzove vrsto jeze in agresije tudi v tistih, ki berejo. Zdi se, kot
bi pisci tekmovali med seboj, kdo bo
bolj grob, neposreden in agresiven.
Sprašujem se, čemu tak boj? Kdo v
tem boju lahko zmaga in kaj ta zmaga sploh lahko prinese? To ni več podajanje sebe prek pisanja, temveč je
že reklama. To pa ni več namen pisanja, ki bi imel svojo vrednost.
Kaj potrebujemo? Potrebujemo
vsebine, ki nagovorijo ljudi nežno in
čutno. Take, ki pustijo pečat, ker niso
vsiljive. Ljubi so nam pisci, ki kličejo po povezanosti, ki v nas ne vzbujajo agresije ter navalov besa in jeze.
Mirni nagovori vzbujajo mirnost. Pisec, publicist, kolumnist, ki je miren
v sebi, nikoli ne bo vzbujal v ljudeh
nemira, deljenja na to in ono, prezira
ali sovraštva do drugega. To je merilo
za današnji čas: čutne vsebine. Polne
upanja in miru. Kdor zna nagovoriti
ljudi tako, da ti v sebi začutijo milino, toplino, upanje, celo hvaležnost,
je pustil odtis. Pravi odtis.
Bogastvo je v preprostih besedah; te rišejo tanko nit sporočil, ki
jih ljudje vnesejo v svoj um. To pomeni ustvarjati sporočila, ki se ljudi dotaknejo. Ta čas nujno potrebuje pisce, ki znajo lepo nagovoriti,
in le tako bodo ljudje sčasoma spet
dopustili biti nagovorjeni. Val prijaznosti sproži nov val prijaznosti, ki
pa je močnejši in večji, ki pred seboj
ne podira, temveč gradi.
Kot pisci se prek pisanja srečujemo z mnogimi ljudmi. Čeprav so te
vezi nevidne, se vseeno stkejo. S pisanjem se razgališ, ker si to želiš. Kolikšen del svojega intimnega sveta
smo kot pisci pripravljeni razkriti?
Nekaj pa kljub vsemu moramo podeliti z drugimi, da se preveč ne zaklenemo vase! Ta podelitev mora izvirati iz lastne skromnosti, ki prihaja iz naše globine. Če se ta skromnost
in globina dotakneta enega samega
človeka in ta to shrani v svojo globino, je namen dosežen. Meni zaigra
srce. Poznate zgodbico o mladeniču
in morskih zvezdah? Takole gre: Ko
se je starec sprehajal vzdolž obale, je
pred seboj zagledal mladeniča, ki je s
tal pobiral morske zvezde in jih metal
v morje. Končno ga je dohitel in vprašal, zakaj to počne. Odgovoril mu je,
da bi morske zvezde na vročem soncu

jatelji in očem nevidna mala čarob- torskih projektov 81 avtorjev, kar je
na bitja. Skozi to domišljijsko zgod- največ doslej. V segmentu otroške
bo tako v CČN Domžale - Kamnik ilustracije je slikovna govorica za
skušajo na preprost način otrokom razumevanje mladih in najmlajših
predstaviti procese čiščenja odpa- izjemno pomembna, njena vzgojna
dnih voda, hkrati pa javnost ozave- in izobraževalna vloga pa še poseščati in opozarjati, da je varovanje bej nepogrešljiva in dragocena.
okolja in ohranjanje vodnih virov
Več podrobnejših informacij o
naša skupna skrb.
razstavi, ki združuje mlajše in staV Galeriji Cankarjevega doma, ki rejše generacije ilustratorjev, je na
skupaj z ZDSLU že skoraj tri desetle- voljo na povezavi https://www.cdtja organizira Bienale ilustracije, je -cc.si/kultura/razstave/14-slovenjavnosti tokrat na ogled 126 ilustra- ski-bienale-ilustracije.
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Sprašujem se, kaj potrebujem v tem času? Kakšne
vsebine? Kaj se me dotakne? Kakšne občutke mi
sprožajo določene aktualne vsebine, nagovori?
Kateri ljudje so mi blizu? Kateri v meni pustijo pečat
in kateri mi vzbujajo odpor?

CČN Domžale - Kamnik je pred
letom dni za predšolske otroke in
šolarje izdala poučno slikanico Vodna Vila in Čistilčki, s katero želi
tudi najmlajšim generacijam približati vznemirljiv in skrivnostni svet
živih bitij, ki na čistilni napravi sodelujejo pri čiščenju odpadne vode.
Zgodbo je napisala in grafično opremila ilustratorka Irena Režek. Žirija,
ki je o izboru razstavljenih del odločala oktobra letos, pa je eno od njenih treh prijavljenih likovnih del v
kategoriji umetniška ilustracija uvrstila tudi na 14. slovenski bienale
ilustracij. Razstavo si je mogoče do
konca marca 2022 ogledati v Galeriji
Cankarjevega doma v Ljubljani.
Ilustratorka Irena Režek, ki je
leta 2010 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost, je doslej ilustrirala že 11 slikanic za otroke. V
svoje pripovedne vsebine pogosto
vključuje tematiko odpadnih voda,
prepoznavno likovno govorico in
slikarsko tehniko pa izvrstno vpleta tudi v svoje animirane filme, za
katere je dobila že vrsto priznanj in
nagrad. V zgodbi tokrat pripoveduje o Vodni Vili, ki ljudem pomaga pri vseh hišnih opravilih, zaradi njene nesnažnosti pa se je druga
rečna bitja v Kamniški Bistrici začenjajo izogibati. Po odtoku umivalnika se zato spusti v neznano
in razburljivo pustolovščino, na tej
poti pa ji v vsaki dvorani do čistega videza pomagajo njeni novi pri-

VN

MERILO ZA DANAŠNJI
ČAS: ČUTNE VSEBINE

Na 14. Slovenskem bienalu ilustracij tudi likovno
delo iz slikanice Vodna Vila in Čistilčki

Pr

kolumna • medsebojni odnosi LIDIJA BAŠIČ JANČAR

% N ARA

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).
Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

Marko Peterka s.p.,
Salon: Ihan, Breznikova 78, 1230 Domžale,
T: 01 721 12 18, G: 041 925 625, E: info@marsen.si

www.marsen.si

VSE ZA ZDRAVO SPANJE NA ENEM MESTU.
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Tudi ob koncu leta 2021 predstava in darila
Zveza prijateljev mladine Domžale je
tudi letošnji veseli december poskušala narediti čim bolj pester in prijeten za vse otroke, ki jih je decembra,
ob upoštevanju vseh ukrepov, povezanih s koronavirusom, povabila v
Kulturni dom Franca Bernika Domžale, da so si skupaj ogledali lutkovno predstavo Muca Copatarica v izvedbi Lutkovnega gledališča Frufru.
Po simpatični lutkovni igrici jih
je obiskal dedek Mraz in jih povprašal, kako so bili pridni v letu, ki se
poslavlja. Ker so bili prav vsi primerno pridni, jim je razdelil darila, ki so
jih prispevali različni donatorji. Med
njimi so na predlog skupnosti učencev blizu 80 daril zbrali in pripravili učenci Osnovne šole Venclja Perka Domžale, za kar jih je treba posebej pohvaliti.
15 daril so prispevali darovalci
prek projekta Trije zimski botri, ki je
imel za osnovo ugotovitev, da v Sloveniji v revščini živi več kot 50.000
otrok. Kot vsi otroci pa imajo tudi oni
med božičnimi prazniki skrite želje,
ki pa pogosto ostanejo neizpolnjene,

saj jih njihovi starši ne morejo uresničiti. To je bil glavni razlog, ki je
združil tri prostovoljke s preprosto
idejo – zbrati pisemca, ki so jih otroci
iz socialno ogroženih družin napisali
trem dobrim možem in poiskati prostovoljce, ki so pripravljeni priskrbeti ta darila. Rodil se je projekt Trije
zimski botri, v katerem je četrti zimski boter obdaril več tisoč otrok, med

njimi tudi domžalske. Pri projektu je
sodelovalo podjetje Spar. Nekaj daril
je domžalska ZPM pridobila na ZPMS
v Ljubljani. Pa to še ni vse. Slaščičarna Lenček je pripravila – donirala za
vsakega otroka tudi paket sladkih piškotov, vabilu pa je prisluhnila tudi
Občina Kamnik in prispevala veliko
košarko raznovrstnih dobrot.
Žal tudi zaradi virusa nekaterih otrok ni bilo, zato ZPM Domžale upa, da
se jih bo prihodnje leto odzvalo še več.
Zveza prijateljev mladine Domžale pa je v decembru poskrbela tudi
za darila družinam v obliki bonov
za živila za Lidl in brezplačne tečaje prek spleta Naj srček bije. Poteka
pa tudi akcija Helios Sunsa, kjer se
zbirajo sredstva za šport za otroke
in mlade: plačilo treninga, opreme.
Mag. Karlina Strehar, predsednica Zveze prijateljev mladine Domžale, se iskreno zahvaljuje vsem, ki so
prispevali k lepšemu prazničnemu
decembru: donatorjem in Kulturnemu domu Franca Bernika Domžale.

Hvala za plemenitost, spoštovani
krvodajalci
Krvodajalstvo je ena od temeljnih
nalog Rdečega križa Slovenije, ki solidarnostno spodbuja ljudi k zdravemu življenju in jih ozavešča, da si z
dajanjem krvi zagotovijo višjo zdravstveno raven. Vsakdo je tudi potencialni prejemnik krvi. Cilj Rdečega
križa Slovenije je zagotavljati tolikšno število krvodajalcev, da bo učinkovito zadostilo potrebam zdravstva
po krvi – tudi v času epidemije covi-

Žal je tudi letos covid-19 preprečil prijetno slovesnost, zato se je
Območno združenje Rdečega križa Domžale odločilo, da 41 priznanj
pošljejo po pošti, in sicer so jih prejeli: 17 priznanj za 40-krat darovano kri, 14 priznanj za 50-krat darovano kri, osem priznanj za 60-krat
darovano kri, eno priznanje za 70krat darovano kri in eno priznanje
za 80-krat darovano kri.

Vera Vojska
Foto: ZPM Domžale

Novoletna zaobljuba – opuščam kajenje
Statistike kažejo, da si približno 50
odstotkov kadilcev želi prenehati s
kajenjem, vendar od teh kar 70 odstotkov obupa v roku prvega tedna
opuščanja. Podatek kaže na to, da
si moramo priznati, da opuščanje
ni enostavno in da bi bilo za uspeh
pri zadani nalogi smiselno narediti
načrt. Poglejmo si nekaj predlogov,
kako ga lahko sestavimo:
• določimo shemo, kako bomo
zmanjševali kajenje ter določimo
kar se da realen datum, ko bomo
prenehali kaditi;
• predvidimo težave in naredimo
načrt ukrepov, da nam bo lažje, ko
bomo v skušnjavi;
• odstranimo vse predmete, ki nas
spominjajo na kajenje (vžigalniki,

pepelniki ...), lahko pa celo preuredimo prostor;
• bližnjim, prijateljem in sodelavcem povejmo za naš načrt ter jih
prosimo za podporo, da bo priložnosti za kajenje čim manj že zaradi uvidevnosti drugih;
• udeležimo se skupinskega ali individualnega svetovanja v zdravstvenem domu ali pokličimo na
svetovalni telefon Nacionalnega
inštituta za javno zdravje;
• vsak dan se opomnimo, da je dan
brez cigarete velik uspeh;
• pazimo na zadosten vnos tekočine
in se odpovejmo nezdravim prigrizkom;
• izogibajmo se krajem, ki nas spominjajo na kajenje;

• ob skušnjavi odidimo na sprehod,
koga pokličimo po telefonu, poslušajmo glasbo tako dolgo, da
huda želja po cigareti izzveni;
• za vsak uspeh se nagradimo, pa
čeprav so to lahko le drobne želje.
• Odločitev za opustitev kajenja moramo sprejeti sami. Pri načrtu nam
ne pomaga obsojanje,
• še najmanj obsojanje samih sebe.
Če potrebujemo pomoč, jo poiščimo, predvsem pa
• imejmo v mislih, da se s prenehanjem kajenja učimo poskrbeti zase.

Krvodajalec Ciril Jamšek, ki je stokrat daroval kri, s predsednikom OO RK Domžale
Brankom Kosmačem

Za pomoč so vam s svetovanjem na
voljo tudi v vseh lekarniških enotah Javnega zavoda Mestne lekarne.

Krvodajalec Jožef Horvat, ki je 110-krat daroval kri, s predsednikom OO RK
Domžale Brankom Kosmačem.

Pokličite

Ugodne cene
Popust za upokojence

080 2466
PRODAJA KURILNEGA OLJA - Poskrbimo, da vas ne bo zeblo

da-19. Ob tem pa RKS izpostavlja, da
Posebej sta Branko Kosmač, predso se prav prostovoljnost, neplača- sednik, in Majda Mernik, sekretarka
nost in anonimnost v več kot 66 letih Območnega združenja Rdečega križa
organiziranega krvodajalstva poka- Domžale, izpostavila dva krvodajalzale kot dobri temelji za preskrbo s ca, ki so ju povabili v svoje prostore,
krvjo. Skrb za zdravje vsakega posa- jima čestitali in podelili posebna primeznika in najširše družbene skup- znanja. Iskrene čestitke zato še posenosti pomeni tudi skrb za varno kri. bej Cirilu Jamšku, ki je prejel priznaV uresničevanje programa RKS nje za stokrat darovano kri in Jožena področju krvodajalstva se uspe- fu Horvatu za 110-krat darovano kri.
šno vključuje s svojimi akcijami
Še enkrat iskrena hvala vsem krtudi Območno združenje Rdeče- vodajalcem in krvodajalkam za doga križa Domžale, ki je že letos pri- slej darovano kri, s katero rešujejo
pravilo prvo krvodajalsko akcijo v življenja. Vsem, ki bi radi kaj več izDomžalah. V zahvalo za udeležbo vedeli o teh plemenitih dejanjih in
na krvodajalskih akcijah za krvo- ljudeh, pa priporočamo ogled spledajalce in organizatorje akcij dom- tne strani www.daruj-kri.si. Rdežalski RK organizira vsakoletna sre- či križ vas hkrati vabi, da se aktivčanja, na katerih krvodajalcem po- no pridružite k veliki družini prodeljujejo zahvale in zaslužena pri- stovoljnih krvodajalcev v Sloveniznanja. Žal v zadnjem času tovrstna ji, ki vsakodnevno rešujejo življenja.
srečanja zaradi epidemije ni mogo- Vsem hvala, ki darujete kri, in tistim,
če pripraviti, se pa združenje vsee- ki prispevate, da vir varne krvi v Slono potrudi, da krvodajalci za svoje veniji ne presahne.
Vera Vojska
plemenito poslanstvo prejmejo zaslužene zahvale in priznanja.
Foto: Aleš Černivec
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Danica Vidmar: Deklice brez gnezda
Danica Vidmar je ženska neizmerne življenjske energije in izkušenj, ki
tudi v tretjem življenjskem obdobju
neutrudno raziskuje svet okoli sebe in
v sebi. Da bi bila boljša mati in babica, se je pridružila ekipi Familylabove družinske svetovalnice in spoznala znamenitega Danca Jesperja Juula,
očeta nove pedagogike. Kot je dejala
v pogovoru z ustvarjalci v Knjižnici
Domžale 11. januarja na predstavitvi
svoje prve knjige Deklice brez gnezda – V iskanju poti do odraslih otrok,
je prebrala vse njegove knjige, večino njegovih knjig je imela tudi razstavljenih na predstavitvi svojega prvenca. Pogovor z Domžalčanko, jungovsko couchinjo, sodelavko Vitalnega coachinga in Familylaba ter ekonomistko je vodila Cveta Zalokar.
Ko sta hčeri, ki ju je vzgajala kot
samohranilka, odrasli in zapustili
dom, se je po letih garanja končno
naučila živeti zase. Tako je tudi napisala knjigo Deklice brez gnezda –
V iskanju poti do odraslih otrok, ki
bo vaša opora za pot, na kateri boste z empatijo do sebe in staršev pogledali pod družinsko preprogo in
zavestno preoblikovali boleče družinske vzorce. Le tako se bolečine iz
družinskih skrinj ne bodo prenašale naprej.

Danica Vidmar je od leta 2011 zunanja sodelavka FamilyLab Slovenija, kjer se osredotoča predvsem na
odnose med starši in odraslimi otroki. Po osnovni izobrazbi je univ. dipl.
ekonomistka, a se je po 30-letni managerski karieri v mednarodnih korporacijah odločila za spremembo
poklicne poti. Na novi poklicni poti
se ukvarja s podporo odraslim osebam pri družinskih in kariernih iz-

zivih. Je Jungovski coach, izvaja co- vse želela najti ljubezen, ki ne boli.
aching s pomočjo artefaktov, je tudi »Toda spoznala sem, da ljubezen ne
akreditiran team coach pri Evrop- boli. Bolijo neizpolnjena pričakovaskem združenju za coaching in men- nja. Bolijo rane. Boli ego. Potovatorstvo EMCC. Deluje v okviru bla- nje do ljubezni je potovanje v zavegovne znamke Vitalni coaching.
dno, bolečina na tej poti pa je naša
Kot je dejala v pogovoru, ji je Je- učiteljica. Svojo življenjsko zgodbo
sper Juul dejal, da naj napiše svo- in spoznanja sem zapisala, ker si žejo knjigo. In tako je pred vami nje- lim, da bi o odnosu med starši in od2022Zgodba
Dacia Avtoset
SLO-Jan.pdf
1
1/25/2022
11:55:37 glasneje in
na zgodba.
deklice,
žen- raslimi
otroki spregovorili
ske in mame in babice, ki si je nad- bolj iskreno. Namenjena je tako moji

območno združenje rdečega križa domžale

Iskrena zahvala
Iskreno se zahvaljujemo krvodajalcem, ki ste se 6. in 7. januarja 2022
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 pa se zahvaljujemo tudi vsem drugim, ki ste pomagali pri organizaciji in izvedbi krvodajalske akcije, posebno Občini Domžale
ter Zavodu za šport in rekreacijo Domžale, ki sta omogočila, da smo
lahko izvedli prilagojeno krvodajalsko akcijo.
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Hvala za vašo solidarnost in pomoč v imenu vseh, ki jim je vaša
darovana kri rešila življenje.
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Rdeči križ Domžale

V naše mesto prihaja Biserni zaliv
Baletne plesalke vseh generacij iz
Domžal in okolice se že nekaj tednov pripravljajo na premierno
predstavo plesno-baletne pravljice
Biserni zaliv, ki bo luč sveta ugledala 4. februarja 2022 ob 18. uri.
A to ne bo edina premiera oziroma ponovitev predstave, saj se
bodo plesalke v Kamniku predstavile tudi v soboto, 5. februarja, ob
16.30 in 18. uri, nato pa še v Kulturnem domu Radomlje v soboto, 19.
februarja, ob 18. uri.
Avtorica te čudovite plesno-baletne pravljice Biserni zaliv je učenka

5. razreda baletne šole Ana Karolina Graj, glasbo, oblikovanje plakata in diaprojekcijo je prispevala Radomljanka Uršula Jašovec, koreografijo vodja Baletne šole Ana Trojnar, za kostume pa je poskrbela Irena Baš. Vse datume izvedb predstave si lahko ogledate na www.baletnasola-ana.si/biserni-zaliv.
Sicer pa zgodba, ki jo skozi gibe
in glasbo predstavlja kar 67 plesalk
in en plesalec Baletne šole Ana, pripoveduje o zdravnici Želvi Živi, ki se
prebudi v lepo poletno morsko jutro. Veliko njenih pacientov pestijo
nenavadne težave. Ugotoviti mora
vzrok bolezni, za katero zboleva vse
več morskih živali. Izkaže se, da je
za to krivo s plastiko onesnaženo
morje. S Kraljico Ledo, sinjimi kiti,
pticami in še nekaterimi morskimi
živalmi skupaj kujejo načrt, kako
bi zajezili vnos plastike, da bi morje zanje znova predstavljalo zdravo življenjsko okolje, toda soočiti
se morajo z mnogimi težavami. Čeprav so morski psi odločeni, da kopalcem brez sočutja do živali in občutka za zdravo okolje ne bodo prizanašali, njihova pot do čistega zaliva ni lahka. Bo morskim živalim
s skupnimi močmi uspelo priti do
boljše prihodnosti?
Projekt sta podprli Občina Kamnik in Kulturni dom Radomlje.

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

starejši generaciji kot odraslim otrokom,« je dejala avtorica svoje prve
knjige Danica Vidmar.
Knjiga poleg osebne življenjske
izkušnje ponuja spoznanja in orodja za bolj zdrave in osrečujoče odnose v družini in družbi.
Danica Vidmar je pred štirimi desetletji v spletu posebnih okoliščin
stopila na pot zahtevnega partnerstva in starševstva. Desetletje pozneje se je ločila, pustila vse in se z
otrokoma podala na pot enostarševstva in preživetja. Ko je sredi petdesetih let srečala Jesperja Juula, je počasi spoznavala, kako neopremljena
je bila vsa ta leta za polnovredno življenje, zdrave odnose, materinstvo. Začela se je njena pot do tedaj
že odraslih hčera. Ni bilo preprosto
in tudi po desetletju hoje še ni našla vseh poti. Iskanje ne pomeni, da
pot vedno tudi najdeš. In čeprav je
ne najdeš ali te preseneča s svojimi
ovinki, se je vredno podati v iskanje.
Taka je njena izkušnja. Med hojo je
našla pot do svojih občutkov, zna slišati svoj notranji glas, vidi svojo notranjo moč, našla je mir, predvsem
pa se še naprej uči biti hvaležna, uči
se radosti in veselja, uči se biti.
Besedilo in foto: Miro Pivar
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KAKO RAVNATI OB SUMU
NA NAJDBO UBOJNEGA SREDSTVA
Na ozemlju Republike Slovenije je veliko ostankov različnih neeksplodiranih ubojnih sredstev, ostalin prve in druge
svetovne vojne, prav tako tudi iz vojne za Slovenijo.
Kako ravnamo, če najdemo
neeksplodirano ubojno
sredstvo ali podoben sumljiv
predmet

Miha Ulčar
Foto: Uroš Frol, Državna enota
Civilne zaščite za varstvo pred NUS

N

a neeksplodirana ubojna
sredstva lahko naletimo
na vseh območjih, torej
v hribih, dolinah, gorah,
rekah, jezerih in morju. Med najdbami je največ ročnih bomb, različnih vrst streliva za pehotno orožje,
vžigalnikov, protipehotnih in protioklepnih min ter letalskih bomb.
Skupna značilnost vseh neeksplodiranih ubojnih sredstev je, da so
nevarna, saj ob nepravilnem ravnanju z njimi lahko eksplodirajo in
pri tem povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt, lahko velike požare
in porušijo objekte.
Med neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi so takšna, ki so zatajila oziroma se iz različnih vzrokov niso aktivirala, in takšna, ki so bila odvržena, postavljena z določenim namenom ali podtaknjena. Na ta sredstva
največkrat naletijo gradbeni delavci
in kmetje pri zemeljskih delih in obnavljanju objektov ter ljudje pri prostočasnih aktivnostih v okolju nekdanjih bojev.
Uprava RS za zaščito in reševanje opozarja, da so vsa neeksplodirana ubojna sredstva, tudi če so stara več kot 50 ali 100 let, nevarna. Ob
nepravilnem ravnanju z njimi lahko
eksplodirajo in zanetijo požare, porušijo objekte, povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

»Med neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi najdemo sredstva, ki se
zaradi različnih vzrokov niso aktivirala, in sredstva, ki so bila odvržena, namenoma nastavljena ali podtaknjena. Nanje največkrat naletijo gradbeni delavci in kmetje pri ze-

V začetku letošnjega januarja je pohodnik ob vznožju hriba Kolovec opazil predmet, podoben ročni bombi. O najdbi je takoj obvestil
policijo, ki je kraj najdbe ustrezno zavarovala. »Ob pregledu kraja je
bila dejansko najdena ročna bomba iz druge svetovne vojne, ki je bila
deloma zakopana v zemlji. Na kraju sta posredovala tehnika iz Državne enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi, ki sta bombo prenesla na varen kraj in jo uničila,« je povedal
Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana. V dogodku niso bili
zaznani elementi kaznivih ravnanj ali prekrškov.

meljskih delih ali pri obnavljanju
zgradb, pa tudi drugi ljudje pri različnih dejavnostih na območjih nekdanjih bojev. Tudi tako stara in zarjavela neeksplodirana ubojna sredstva lahko pomenijo smrtno nevarnost, kemična sestava eksploziva je
namreč nestabilna in sprožilni mehanizem v sredstvu načet,« pojasnjujejo na spletni strani Uprave
RS za zaščito in reševanje.
V nadaljevanju si lahko preberete nekaj o vrstah neeksplodiranih
ubojnih sredstvih ter priporočilih
Uprave RS za zaščito in reševanje
o ravnanju v primeru najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva ali
podobnega sumljivega predmeta.

Predvsem je pomembno, da:
• se ne ustrašimo, ostanemo prisebni in ne povzročamo panike.
Od navzočih zahtevamo, da se
mirno umaknejo z nevarnega območja;
• preprečimo dostop do predmeta,
in sicer tako, da zavarujemo kraj
najdbe in postavimo opozorilni
napis ali kako drugače opozorimo
na nevarnost;
• otrokom onemogočimo dostop do
kraja najdbe;
• se predmeta ne dotikamo, ga ne
prestavljamo ali razstavljamo. Že
najmanjša količina eksploziva lahko povzroči hujšo telesno poškodbo ali celo smrt;
• kraj, kjer je nevarni predmet, zapustimo po isti poti, po kateri smo
do njega prišli;
• v bližini kraja, kjer je nevarni predmet, ne kurimo ognja in ne uporabljamo zažigalnih sredstev;
• o najdbi nevarnega predmeta čim
prej obvestimo center za obveščanje na telefonsko številko 112 ali
policijo na številko 113. Pri tem
sporočimo čim več podatkov o
kraju najdbe in najdenem predmetu;

Ob klicu na številko 112 ali 113 posredujemo podatke:
• kdo kliče,
• kje je (kraj najdbe),
• kaj je našel,
• kakšen je predmet (opis predmeta),
• ali so ogroženi ljudje in živali.
Še posebno je pomembno, da so
z nevarnostmi in možnimi posledicami nesreč z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi seznanjeni otroci.

Načrtno iskanje eksplozivnih
sredstev je lahko izjemno
nevarno
Nekateri ljudje načrtno iščejo eksplozivna sredstva – ostanke iz prve
in druge svetovne vojne. Takšno početje pa je lahko izjemno nevarno,
prišlo je že celo do smrtnih primerov. V policiji opozarjajo vse ljubiteljske zbiralce oziroma osebe, ki
načrtno iščejo eksplozivna sredstva,
naj tega ne počnejo, saj je manipulacija s takšnimi sredstvi izjemno
nevarna za nastanek poškodbe in
smrt. Prav tako naj ljubiteljski zbiralci NUS ne odnašajo domov in naj
kljub morebitnemu prepričanju, da
imajo dovolj znanja in izkušenj, ne
poskušajo posegati vanje. ❒

Kaj so neeksplodirana ubojna
sredstva (NUS)
Neeksplodirana ubojna sredstva so:
• eksplozivna sredstva, ki vsebujejo
eksplozivne snovi: artilerijska zrna,
topovske granate, protipehotne in
protioklepne mine, letalske bombe,
raketno orožje, morske mine, strelivo za strelno orožje, sredstva za iniciranje in detonatorji;
• posamezni deli sredstev, navedeni
v prejšnji točki: telesa, vžigalniki
in eksplozivna polnjenja;
• sredstva za povzročanje požarov:
zažigalni izstrelki, bombe, granate
ter druga sredstva in njihovi deli,
namenjeni povzročanju požarov;
• sredstva za signalizacijo, osvetljevanje in zadimljenje: pirotehnični
izdelki in druga podobna sredstva;
• eksplozivni materiali: smodnik in
razstreliva;
• kemična bojna sredstva, ki poleg
eksploziva vsebujejo bojne strupe.
V Sloveniji so najpogosteje najdeni:
• ročne bombe,
• topovski izstrelki,
• minometne mine.

V

andali uničili obvestilno tablo
na kolovozu na Viru
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NI BILO ZAMAN
DOMINIK GRMEK, UPOKOJENI PODPOLKOVNIK SLOVENSKE VOJSKE

Upokojeni podpolkovnik Slovenske vojske Dominik Grmek je ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije izdal monografijo z naslovom Ni bilo zaman: Teritorialna obramba v občini Domžale 1968–2002.
Orožje skrivali na
dvaindvajsetih tajnih lokacijah

Miha Ulčar
Foto: Iztok Dimc

M

onografija opisuje in podaja pomembna ter zgodovinsko zanimiva obdobja in aktivnosti Teritorialne obrambe Domžale od leta
1968 do leta 2002. V monografiji so
objavljeni posnetki dokumentov,
ključnih oseb in sestavov TO iz obdobja 1990–1991. Sama knjiga obsega štiristo strani, v njej pa je več
kot tisoč fotografij. Gre za pomembno dokumentarno delo in obenem
dostojen spomenik v jubilejnem tridesetem letu naše države. To je duhovni spomenik našim ljudem, ki
se bodo našli v njej, in učna ura novim generacijam, ki bodo našo mlado državo ohranjale, v upanju in zavesti, da ni bilo zaman. Knjiga je verodostojen zgodovinski spomin.

Vojaška poklicna pot ga je
spremljala vse do upokojitve
Dominik Grmek je občan Domžal in
prihaja iz Stoba, kjer živi že od rojstva. Prav zaradi tega pravi, da zato z
dušo in telesom pripada mestu, ki je
nastalo iz trga leta 1952. Prvič je odšel
od doma na služenje vojaškega roka
v Bosno in Hercegovino in nato na
Hrvaško ter pri 22 letih dobil prvi vojaški razpored v nekdanji Jugoslaviji v enoti z mobilizacijskim mestom v
Trbojah ob letališču Brnik. Kot strojni
tehnik se je leta 1966 zaposlil v iskri
v Ljubljani. Leta 1971 se je poročil z
Darinko Zankar, s katero sta ustvarila nov dom in družino. Imata tri hčerke, pet vnukov in dve vnukinji, ki mu
pomenijo največ. Leta 1979 se je zaposlil na Občinskem štabu za Teritorialno obrambo v Domžalah kot referent za pouk. Te naloge je opravljal
do leta 1983, ko je prevzel dolžnost
načelnika za operativno-učne zadeve, istočasno tudi namestnika poveljnika OŠTO Domžale. Leta 1985 je
bil po vojni formaciji postavljen na
dolžnost načelnika štaba 34. brigade
TO, leta 1986 pa na dolžnost poveljnika 34. brigade TO, kar je opravljal vse
do spomladi leta 1991.
Avgusta 1990 je bil imenovan za
načelnika Manevrske strukture narodne zaščite v občini Domžale, v okviru MSNZ Ljubljana-okolica, deloval
pri formiranju enot MSNZ, organizaciji tajnih skladišč in izdelavi dokumentov za mobilizacijo enot MSNZ.
Prvega junija 1991 je prevzel dolžnost
pomočnika načelnika štaba za operativne zadeve in načrtovanje v republiškem štabu za TO oziroma naloge pomočnika NŠ za vojno načrtovanje v RSTO. V času priprav za osamosvojitev RS in vojne za Slovenijo je bil član republiške koordinacijske skupine in član pogajalske komisije med Republiko Slovenijo in JLA.
Decembra 1991 se je vrnil v Domžale
na dolžnost poveljnika 55. območnega poveljstva Teritorialne obrambe.
Po 19 letih službovanja na Ljubljanski 69 v Domžalah pa so leta 1998 zapustili Domžale in se preselili v novo
oblikovano 231. območno vojaško teritorialno poveljstvo Slovenske vojske s sedežem na vojaškem strelišču
Crngrob pri Škofji Loki. Od maja 2001
je opravljal poveljniško dolžnost v
gorskem polku (GORP) rezervne se-

stave SV v sestavi 23. VTP v 2. operativnem poveljstvu s sedežem v vojašnici Bohinjska Bela. Po ukinitvi 231.
GORP v letu 2003 je bil do upokojitve
leta 2004 na dolžnosti v GŠ SV v Ljubljani. Po 25 letih službovanja je bil
kot častnik Slovenske vojske s činom
podpolkovnika upokojen.
Je ustanovni član OZVVS Domžale leta 1994 in predsednik do leta
2007. V Zvezi veteranov vojne za
Slovenijo je od leta 1998 glavni praporščak. V Zvezi rezervnih vojaških
starešin občini Domžale in pozneje
OZSČ Domžale je bil predsednik od
leta 1988 do leta 2007.

Delček novejše vojaške in
veteranske zgodovine na
območju UE Domžale
Knjiga je nastajala štiri leta. Dominik
pravi, da je potem, ko je dobil idejo
za knjigo, sklical še živeče člane stalne sestave TO iz občin Domžale in Kamnika: »Nekaj je žal že pokojnih. Veliko sodelujočih sodelavcev, soborcev,
prijateljev in znancev je z veseljem pristopilo ter prispevalo nekaj svojih spominov in opisov aktivnosti ter doživetij
iz tistega časovnega obdobja. Z nasveti mi je pomagal tudi moj prijatelj, generalmajor dr. Alojz Šteiner. Za pomoč
in podporo pri izdaji knjige sem zaprosil tudi domžalskega župana Tonija Dragarja, ki mi je prisluhnil in podprl. Prav tako so izdajo knjige podprli županja in župani iz Lukovice, Mengša, Moravč in Trzina.«

Dogodki na Češkoslovaškem
leta 1968 in vzpostavitev TO
Ko govorimo o lastni vojaški zgodovini in vojaški tradiciji, smo Slovenci
zadržani in skromni, čeprav nas zgodovina uči, da so se prav s sijajnimi
vojaškimi zmagami številnih narodov razvile najbolj demokratične države zdajšnjega sveta. Slovenija je s
svojo Teritorialno obrambo in Narodno zaščito, ki se je pozneje preimenovala v Manevrsko strukturo narodne zaščite, prav gotovo med takšnimi demokratičnimi državami. Teritorialna obramba je bila ustanovljena
leta 1968 in jo najbolj pogosto povezujemo z intervencijo takratne Sovjetske zveze na Češkoslovaško v avgustu leta 1968. Po besedah Dominika so te in druge okoliščine vplivale
na razvoj takratne obrambne politike
ter razvoj in vlogo JLA: »Gotovo so bili

dogodki na Češkoslovaškem politično
ocenjevano v tistem obdobju tudi priložnost za krepitev notranje enotnosti
in preusmeritev pozornosti iz mednacionalnih napetosti po brionskem plenumu ZKJ na krepitev obrambne sposobnosti takratne države.«

Občina Domžale je lahko
ponosna
Ob tem je Dominik poudaril, da je občina Domžale lahko ponosna na preteklo delovanje in aktivnosti obrambne varnosti na domžalskem širšem
območju, takrat še v naši bivši državi in tudi širši lokalni skupnosti, v
katero je bilo vpetih mnogo posameznih struktur, organizacij in posameznikov. »Sam sem ponosen na to, da
smo v Domžalah v primerjavi z nekaterimi drugimi območji, kjer so bili kadrovsko in materialno veliko močnejši,
uspeli dati svoj prispevek k tem procesom. Občinski štab TO Domžale s svojimi enotami je sodeloval v številnih
nalogah v vojni za Slovenijo leta 1991.
Ena najbolj znanih je bitka pri Trzinu,
kjer so njeni pripadniki skupaj s policijo pripravili barikado in zaustavili del
oklepne brigade JLA z Vrhnike na poti
na letališče Brnik. Spomini so še kako
živi na napad na radio oddajnik na
južnem delu Domžal, ki so ga varovale enote naše TO Domžale. Naloga TO
Domžale je bila tudi zaščita prebežnikov iz JLA v zbirnem centru Lokvanj,«
pravi Dominik, ki mi tudi zaupa, da je
ponosen na vso svojo vojaško pot, saj
je bil del pestrih družbeno-političnih
in obrambno-varnostnih ter samozaščitnih procesov v Sloveniji.

Težnje po osamosvojitvi – trn v
peti zvezni oblasti
S sogovornikom se dotakneva obdobja, ko so se začele pojavljati težnje
po osamosvojitvi, ki so vrh dosegle
leta 1989 s sprejetjem Majniške deklaracije, s katero so zahtevali, da se
razglasi slovenska država. Dominik
pravi, da so bile vse takšne naglas
povedane ali pisne izjave trn v peti
oblastnim strukturam v Jugoslaviji,
predvsem pa JLA, ki je bila branik
te države: »Leta 1988 sem bil v Črni
Gori na srečanju rezervnih oficirjev
JLA. Neki general je tam jasno povedal, da bo JLA storila vse, da prepreči
odcepitev republik. S tem so bili dani
neki kazalci v to smer, da morebitna
odcepitev ne bo potekala mirno.«

Za ustanovitev Manevrske strukture Dominik smatra 17. maj 1990, ko je
bil izdan ukaz za selitvi orožja in streliva v skladišča JLA. Pravi, da gre za
pravni pojem, saj to ni bila razorožitev: »Razorožitev je, da neko enoto pozoveš k predaji in ji odvzameš orožje.
Uradni ukaz je bil, da se orožje iz naših skladišč preseli v druga skladišča,
da bo bolj varno. V Domžalah smo se
ob tem spraševali, zakaj moramo preseliti orožje drugam, če pa smo imeli
sami najboljše skladišče. Prišel je ukaz
o preseljevanju orožja in smo ostali dobesedno bosi. Od približno 2200 kosov
pehotnega, protipehotnega in drugega
orožja smo uspeli pozneje dobiti 372
kosov orožja in ga dobro skriti po skladiščih.« Večina orožja je bila stara, trofejna. Takšen je bil začetek. Dominik v
nadaljevanju pove, da je kmalu zatem
prišlo do reorganizacije TO, saj sta
OŠTO Domžale in OŠTO Kamnik tvorila 55. Območni štab ki se je leta 1994
preimenoval v poveljstvo 55. OPSV
Slovenske vojske.

Angažirani tudi izven
domžalsko-kamniškega
območja
Enote, ki so spadale pod 55. območni
štab TO s sedežem v Domžalah, so bile angažirane tudi izven domžalskokamniškega območja. V Domžalah je
bila najmočnejša enota 2. jurišni odred, ki je bil že maja 1991 napoten na
zavarovanje učnega centra na Igu.
Lahki topniško-raketni vod iz Kam
nika je bil angažiran na Ljubljanskem
gradu, 4. jurišni odred pa v Trzinu. Z
različnimi nalogami v smislu izvidovanja je bil aktiven tudi protidiverzantski vod, ki mu je poveljeval Miran
Stopar. Ta vod je decembra 1990 pomagal zavarovati in preprečiti oddajo naborniške dokumentacije, ki se je
hranila v prostorih domžalske Milice.
Pred zgradbo milice so se pojavili pripadniki JLA s ciljem pridobiti naborno dokumentacijo. »Do tega ni prišlo.
Bi pa lahko prišlo do spopada. Protidiverzantski in diverzantski vod našega
občinskega štaba sta imela takrat vojaško usposabljanje v Stobu. Dobili so
informacijo o prihodu pripadnikov JLA
pred postajo Milice ter naredili blokado. Miran Stopar je dejal, da so se gledali skozi puškine merke. K sreči ni prišlo do nobenega incidenta, ker se je
nato enota JLA odpravila od tam. Si pa
lahko samo razlagamo, kaj bi bilo, če
bi prišlo do predaje dokumentacije.«

Velik prispevek k
osamosvojitvi
19. junija 1991 je prišlo do formiranja 551. odreda za posebne namene,
ki so ga sestavljali pripadniki iz občine Domžale (dve četi) in Kamnik (ena
četa). Ta odred je bil nato angažiran
pri vojašnici v Šentvidu pri Ljubljani.
»Če potegnemo skupaj, lahko rečemo,
da je dal 55. območni štab TO zelo velik prispevek vsem naporom za osamosvojitev Slovenije,« poudari Dominik.

Sodeloval tudi v pogajalski
skupini
Dominik se je v času osamosvojitvene
vojne znašel v pogajalski skupini, ki
je imela nalogo pogajati se z pogajalsko skupino JLA, ki ji je predsedoval
general Andrija Rašeta. V pogajalski

skupini, ki jo je vodil Miran Bogataj,
so bili poleg Dominika še polkovnik
Daniel Kuzma, mag. Bogomil Brvar,
dr. Boris Žnidarič, Stane Praprotnik,
Pavle Svete in brigadir Peter Zupan.
Ta pogajalska skupina se je po Brionskih dogovorih dogovarjala tudi, kako
bo JLA zapustila Slovenijo, kar se je
zgodilo 25. oktobra 1991, ko so zadnji
vojaki JLA zapustili ozemlje Slovenije
iz pristanišča v Kopru. Od leta 2017 je
ta dan proglašen za državni praznik,
poimenovan dan suverenosti in neodvisnosti RS. Dominik mi zaupa, da je
bilo kar nekaj zelo napetih pogajanj,
na katerih se je počasi, a vztrajno topila samozavest pogajalcev s strani JLA,
saj sčasoma ni bilo več čutiti takšnega
pritiska kot na prvih pogajanjih.

Ohranjanje spomina
Moj sogovornik je še vedno zelo akti
ven v veteranskih organizacijah, že vrsto let pa je tudi glavni praporščak Zveze veteranov vojne za Slovenije. Skupaj s številnimi sodelujočimi v vojni
za Slovenijo skrbi, da se ohranja spomin na ključne dogodke, ki so pripeljali do osamosvojitve. Pove mi, da so
leta 1992 v tedanji Hali komunalnega
centra v Domžalah podelili spominske medalje Obranili domovino aktivnim udeležencem osamosvojitvene
vojne: »To je bilo prvo dejanje. Bilo je
veličastno. Nekateri so s solzami v očeh
prejemali medalje. Drugo dejanje je
bilo odkritje spominske plošče v Trzinu leta 1993. Potem smo odkrili obeležje v parku pri stavbi Občine Domžale, odkril tedanji minister za obrambo
dr. Anton Grizold. Leta 2003 smo spominske plošče postavili na vse lokacije
tajnih skladišč orožja ter malo pozneje tudi v Mali Lašni, na lokaciji UC Lok
vanj. Pred dvema letoma je bila končno
odkrita spominsko ploščo še na radiu
oddajniku v Domžalah.« Vsako leto
OZVVS Domžale izvede tudi spominski pohod po poteh obrambe na območju Upravne enote Domžale, s katerim se spomnijo dogodkov, ki so se
pripetili na več lokacijah, mnogi med
njimi tistimi, ki niti niso znani širši
javnosti, a zato nič manj pomembni.

Tudi za mlajšo generacijo
Knjiga Dominka Grmeka Ni bilo zaman je pomembno dokumentarno
delo, z njo smo dobili dostojen spomenik v jubilejnem tridesetem letu
naše države Slovenije. Avtor je svojo
knjigo septembra 2021 predstavil v
Knjižnici Domžale, kjer so se zbrali
številni njegovi sodelavci, soborci,
prijatelji in znanci. V pogovoru na
predstavitvi knjige je bilo iz marsikaterih ust možno slišati, da je v času
osamosvojitve prevladovalo močno
domoljubje, ki ga pri današnji generaciji močno pogrešajo. Zato naj bo ta
knjiga v spomin in zahvalo vsem tistim junakom, ki so se takrat žrtvovali za to, kar imamo danes – trideset let
samostojnosti države. Upokojeni generalmajor Slovenske vojske in predsednik Zveze slovenskih častnikov dr.
Alojz Šteiner pa je ob koncu predstavitve knjige še dodal: »Zares ni bilo
zaman to, da smo se pripadniki teritorialne obrambe za našo samostojnost takrat žrtvovali ter vsem pokazali ta neizmeren pogum in pripadnost.
In tudi ne bo zaman, če se je vsaj delček zgodovine, ki je zapisana v tej knjigi, dotaknil naše mlajše generacije.« ❒
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Kronika
domžalskih
poklicnih gasilcev
Od 15. 12. ’21 do 19. 1. ’22
V letu 2021 smo opravili 360 posredovanj, šest manj kot v letu
2020 in enako kot v 2019. Pogasili smo 75 požarov ter pomagali v
131 prometnih nesrečah (med njimi pri 46 nesrečah na avtocesti).
Našo pomoč je v seštevku potrebovalo 165 poškodovanih ali
obolelih oseb (od tega natanko
sto v prometnih nesrečah). Največ intervencij smo opravili med
15. in 16. uro. Zanimivo, da smo
jih enako število opravili ponoči
med 23. in 6. uro zjutraj. Nevarne snovi so tako ali drugače ogrožale življenje, zdravje ali premoženje v sedemnajstih primerih,
voda pa v osemnajstih. Trinajst
posredovanj je bilo namenjenih
pomoči živalim (ali zaradi njih).
V obdobju zadnjih tednov
smo opravili 41 intervencij. Najpogosteje, kar osemkrat, med 15.
in 16. uro ter sedemkrat med 20.
in 21 uro. Štiri intervencije smo
opravili med 22. in 23. uro in prav
vse v času okoli novega leta.
Aktivirani smo bili zaradi desetih požarov. Tako kot smo zak
ljučili staro leto, smo začeli tudi
novo: z gašenjem zabojnikov za
smeti. Na silvestrovo, nekaj pred
polnočjo, smo enega pogasili na
Krakovski. Na novoletni dan popoldan pa kar dva – ob magistralni cesti ter na Kopališki.
V Depali vasi je ogenj zajel
otroško sobo v stanovanjski hiši.
Zagorela so tudi prevozna sredstva – na avtocesti tovorno in
kombinirano vozilo ter osebno v
Domžalah na Kopališki. Dva klica sta bila posledici pomot oziroma pretirane skrbnosti sosedov.
V Domžalah je občan poklical, da
se kadi iz stanovanja na Ulici Nikole Tesla, a je bila zgolj para od
kuhanja. Podoben klic smo prejeli tudi s Škrjančevega.
Na pomoč smo odhiteli zaradi
desetih prometnih nesreč. Razen
padca s skirojem v Trzinu so bila
v vseh ostalih udeležena le vozila, predvsem osebna. Tri osebna
vozila so zaradi neprilagojene hitrosti končala v obcestnih jarkih.
Do treh trčenj je prišlo v Domžalah, v križišču na Želodniku ter
na trzinski obvoznici. Na avtocesti smo posredovali pri le eni nesreči, trku kombija in osebnega
vozila. Skupaj je bilo poškodovanih devet oseb.
Kar šestkrat smo s tehničnim
posegom odpirali vrata stanovanj, da smo reševalcem omogočili dostop do poškodovanih in
onemoglih oseb. Še šestkrat pa
smo pomagali pri prenosu oseb
do reševalnih vozil. Z reševalci
NMP Domžale smo sodelovali pri
reanimaciji po srčnem zastoju na
Rodici, žal neuspešno.
Dvakrat smo lastnikoma omogočili vstop v njune avtomobile,
kamor sta po nerodnosti zaklenila ključe, še dvakrat pa smo hiteli v Domžale, da bi preprečili poplave – zaradi počenih cevi. Na
Rodici smo opravili meritve plinov in stanovalcem zagotovili,
da ni nevarnih koncentracij.
V Dragomlju je deklici med
sprehodom v obcestni jašek padel pasji mladiček. Jašek smo odprli in nesrečnega psička smo deklici lahko izročili nepoškodovanega.

Kape za dober namen
Nekaj dni pred božičem so se v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale zbrale članice Pletilske skupnosti Breja
preja iz Škofje Loke, katere članica je tudi nekdaj naša občanka Nina Arnuš, da bi skupaj s Kulturnim domom Franca
Bernika Domžale in Društvom upokojencev Domžale sklenile prvo fazo dobrodelnega projekta Kape za dober namen,
ki ga v Škofji Loki izvajajo že četrto leto ter tako kažejo svojo plemenitost in srčnost.
kino kd franca bernika in
društvo upokojencev domžale Letos so se dekleta, ki pridno pletejo in napletejo največ kap,
ne manjka pa tudi nogavic, rokavic,
tudi kakšen šal bi se našel ter še katera druga štrikarija, prvič povezale
s Kulturnim domom Franca Bernika
Domžale, v okviru katerega so zbirali pletenine in prinesiteljem v zahvalo podarili vstopnico za ogled katerega od filmov. O projektu so razmišljali ob predvidenem prikazu novega slovenskega filma Kapa, katerega predvajanje je bilo odloženo zaradi koronavirusa. Kulturni dom je k
sodelovanju povabil Društvo upokojencev Domžale, ki je, v okviru svojih
programov, med njimi je tudi projekt
Starejši za starejše in pomoč starejšim z brezplačnim prevozom, ki ga
izvajajo z Občino Domžale, projekt
Kape za dober namen vključil v svoSrečanje članic pletilske skupnoje delo in v pridno delo prostovoljk.
Tako je dobrodelni projekt Kape sti Breja preja in prostovoljk Društva
za dober namen postal domžalski. upokojencev Domžale, ki se ga je udeKinu podarjene in v društvu ustvar- ležil tudi predsednik društva Toni
jene pletenine, nekaj pa so jih pri- Prus, je pomenilo praznični začetek
dne pletilje prinesle tudi iz Škofje sodelovanja, za katerega si vsi želiLoke, so namenjene osamljenim in jo, da bi se nadaljevalo. Tudi Kulturni
socialno šibkejšim starejšim ose- dom Franca Bernika Domžale, v imebam. Njim bo pletenine društvo upo- nu katerega je udeleženke pozdravil
kojencev razdelilo v januarju. V de- in pohvalil Jure Matičič. Tokratno srecembru je namreč tovrstnih aktivno- čanje so udeleženke izkoristile za zasti kar nekaj, zato bodo tople plete- vijanje toplih pletenin, ki bodo, oprenine še kako dobrodošle tudi janu- mljene z voščili, v januarju polepšale
življenje starejših občanov in občank.
arja 2022.

Prijetno druženje je še kako spominjalo na nekdanje večere ob toplih kmečkih pečeh, ko so pletilje
štrikale in se družile. Zavijanje pletenin ter opremi s prijaznimi voščili za zdravo, lepo, veselo, prijetno
novo leto je obogatilo tudi prostovoljke, večina izmed njih je prispevala katero od svojih pletenin, ki so
ob srečanju ugotavljale, kako je tovrstna plemenita in srčna dejavnost
prijetna tako za tiste, ki v projektu
sodelujejo, kot tiste, ki bodo tovrstna darila prejeli v januarju 2022.

Novi dobrodelni projekt Kape za dober namen je bil zelo lepo sprejet in
najbrž ne bo v prihodnje dosti drugače. Ali pa. O njem se bodo najbrž
pogovarjali v letu 2022, ko bo Kulturni dom Franca Bernika pripravil premiero filma Kapa in se bomo ljubitelji filma in prostovoljstva lahko srečali z ustvarjalci omenjenega filma.
Drugače pa so na leto 2021 v DU
Domžale lahko zelo ponosni, saj so,
kljub še vedno težkim razmeram, izpeljali veliko začrtanih ciljev. Za letos imajo v svojem programu teh še
več in upajo, da jih bodo uresničili. Ponovno so odprti za obisk svojih članov ob ponedeljkih, sredah in
petkih od 9. do 11. ure. Vse, ki jih boste obiskali, pa prosijo, da se držijo izvajanja protikoronskih predpisov: maske, razkuževanje idr. Skladno s predpisi so začeli tudi s športnimi dejavnostmi, za vse informacije pokličite na tel št. 01 724 19 04,
kjer vas bodo prijazno usmerili k
osebam, zadolženim za posamezne
dejavnosti. Tudi strokovne ekskurzije se bodo začele izvajati takoj, ko
bo to mogoče.
Zelo uspešno pa so začeli z brezplačnimi prevozi za starejše in vse,
ki tak prevoz potrebujejo in zadostijo predpisanim kriterijem, ponovno vabijo, da pravočasno pokličete
klicni center za prevoz od 9. do 12.
ure tel. št. 051 262 100.
Vera Vojska

Ob 20-letnici Medgeneracijskega društva Jesenski cvet
Zbornik 5
medgeneracijsko društvo jesenski cvet »Ne verjamem, da je
smisel življenja biti ‘srečen’. Mislim,
da je smisel življenja biti koristen,
odgovoren, sočuten. Predvsem pa
je smisel življenja biti nekomu pomemben, biti drugemu v oporo, zavzemati se za nekaj, poskrbeti, da
je svet zaradi tvojega življenja boljši,« je misel Lea C. Rostena, ki sem
jo našla v Biltenu štev. 5, ki ga je
Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet izdalo ob svoji 20-letnici.
Ko sem preletela vsebinsko bogat
zbornik, sem ugotovila, da zapisana misel odraža prizadevanja društva skozi vseh dvajset let, hkrati
pa prinaša še prikaz dolgoletnega
plemenitega poslanstva tako vodij
skupin kot vseh drugih, ki so se v
življenju kadarkoli srečali z Jesenskim cvetom ter se vanj vključili
kot prostovoljci.
Zbornik na svojem začetku prinaša uvodne misli predsednice
Medgeneracijskega društva Jesenski cvet Majde Knehtl in doc. dr.
Barbare Grintal, predsednice Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije in članice Medobčinskega društva Jesenski cvet, ki
v svojem prispevku razmišlja o pomembnosti skupin starih ljudi za
samopomoč med in po covid pandemiji, v daljšem prispevku pa Maksimiljana Mali, organizatorka lokalne mreže in strokovna vodja,
piše o strokovnih izzivih v društvu.
Po krajši predstavitvi Medgeneracijskega društva Jesenski cvet se
ob krajših prispevkih in fotografijah sprehajamo od skupine do

skupine ter spoznavamo njihovo
življenje in delo. Tako nam Breze
sporočajo: »Zadovoljni obrazi ob
odhajanju so največ, kar lahko drug
drugemu podarimo.« Detelca pravi,
da so srečanja za njih najlepši časi,
ki se jih radi spominjajo. Korenine
zapišejo: »Na naših srečanjih se dogaja vse: smeh, jok, resnost, igrivost,
veselje, žalost, navdušenje, čudenje,
sprejemanje, spodbujanje.«. Kranjska lilija je optimistična: »Z optimizmom glejmo naprej in se napajajmo pri starih spominih in uspešnih izkušnjah teh dveh desetletij.«.
Za Mačice je največje plačilo hvaležen pogled, vesel nasmeh in iskren
stisk rok. Skupina Marjance se počuti koristna in zadovoljna. V Masimm povezana dekleta so složne
in nepremagljive. Skupina Mavrica
želi še dolgo ostati skupaj, saj se
imajo zelo lepo in nepozabno. In
še bil lahko pisala lepe misli posameznih skupin, v katerih so drug
drugemu v pomoč, pa je premalo
prostora, zato naj jih le naštejem:
Naša srečanja, Naše poti, Naše vezi,
Ob Bistrici, Pomladni cvet, Simon
Jenko, Sončni žarek, Šmarnice, Veseli ljudje, Za upanje najstniki, Za
upanje Zlata leta, Zvončki. Preden pa obrnete zadnjo stran, lahko preberete še o tem, kako je dve
desetletji v Jesenskem cvetu preživela Marija Radkovič, o svojem počutju v društvu piše tajnica Mateja
Turk, ne manjka izbor že objavljenih člankov, predstavitev tabora v
Izoli in na Dobenu; prednovoletnega srečanja, zapisa o skupščini, prvem srečanju upokojencev občine

Domžale … Zbornik 5 pa se zaključuje s pesmima Marije Dukič in Jelice Savič, ki je med drugim zapisala: Tukaj smo se zbrali,/ prijateljstva skovali,/ naj žubori ta reka/ do
končnega izteka.

Čestitke uredniškemu odboru:
Majdi Knehtl, Mariji Radkovič, Mateji Turk in Marksimiljani Mali za
čudovit prikaz 20-letnega plemenitega dela. Srečno!
Vera Vojska

društvo za medgeneracijsko povezovanje sinica

Vabilo na
informativni sestanek
Sestali se bomo na Piknik prostor Marjan Kokalj, Dragomelj v četrtek,
24. 2. 2022, ob 17.30, saj si želimo, da se nam pridružijo novi člani.
Dogodek bomo organizirali glede na epidemiološko stanje v državi
in v skladu z priporočili NIJZ.
Prijavite se na dogodek na elektronski naslov: sinica.jozi@gmail.com

e: dragan.gostimirovic@re-max.si
t: +386 64 285 535

EDINI PRAVI NAČIN
ZA PRODAJO VAŠE
NEPREMIČNINE.
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Novo leto prinaša nove izzive
Pogled na spletno stran Univerze za tretje življenjsko
obdobje – Društva Lipa Domžale pokaže, da se delo
njenih študentov in študentk pridno nadaljuje v letu
2022, in to v različnih skupinah, ki vsaka po svoje lepšajo
jeseni življenja svojih slušateljev.
univerza za tretje življenj- in restavratorstva, ki sta oba zelo
sko obdobje – društvo lipa lepo pozitivno in z navdušenjem
domžale Zadnji del prazničnega sprejeta. V vsaki skupini je od 9 do
decembra in prve dni januarja smo 12 slušateljev. Restavratorji že prisi lahko v avli Knjižnice Domžale dno brusijo razne starinske stole,
ogledali razstavo keramičnih izdel- okvirje za slike, kovček za starinkov z naslovom One in on članov ske citre ipd.
Računalničarji so se najprej spokeramičnega krožka Društva Lipa
pod mentorstvom Brede Podbev- znali z osnovami računalniških komšek. Ustvarjalci so na ogled postavi- ponent in nadalje z raznimi programi.

li izdelke v različnih tehnikah, različnih oblik in zvrsti, vsi izdelki pa
so ustvarjeni s posebno skrbnostjo
spretnih prstov. Kot lahko preberemo, so jih po pečenju različnih zvrsti
gline v pečeh še lepo pobarvali z različnimi motivi, tako da so keramiki
okusili tudi likovno plat ustvarjanja.
V prvih dneh januarja pa nas je
s kratkim sporočilom presenetilo sodelovanje Društva Lipa z Mestno knjižnico Ljubljana, enoto v
Črnučah, v katere prostorih je Društvo Lipa pripravilo razstavo izdelkov študijskih skupin: punčke Unicef, klekljanje, slikarstvo, keramika
in mozaik. Razstava bo odprta vse
do konca februarja 2022.
Zelo aktivne so tudi etnologinje, ki so spoznavale ledinska imena, kar pomeni, da so preučevale,
kako ljudje poimenujejo kraje, območja in različne geografske predele v svoji okolici. Posebej so jih zanimala hišna imena – ‘domača imena’, ki pripadajo hiši in lastnikom,
ki v njih živijo. Ljudje na podeželju
za poimenovanje sosedov še vedno
uporabljajo kar hišna imena, čeprav vemo, da se hišno ime pogosto
povsem razlikuje od priimka lastnikov, ki (trenutno) živijo v hiši. Hišna
imena so stara imena, ki označujejo
hišo tudi s prihodom novih lastnikov. Zato so hišna imena del žive
kulturne dediščine, ki se prenaša iz
roda v rod, je v daljšem besedilu zapisala animatorka etnologije Manica Perdan Ocepek in nas opozorila, da etnologinje domnevajo, da so
‘domača imena’ obstajala, že preden
so se uveljavili priimki. Nastala so
iz potrebe po natančnejšem razločevanju ljudi in posesti med seboj, pa
tudi zato, da so lahko beležili plačila dajatev in davščin. Po dogovoru z mentorico Ano so članice pobrskale po spominih, zapisale ledinska in hišna imena, ki jih poznajo iz
rojstnega kraja, ali pa tam, kjer živijo zdaj. Rezultati dela so bogati, saj
tovrstnih imen ni malo.
V Društvu Lipa so pričeli s študijskima krožkoma računalništva

Marjan Ravnikar, predsednik
Društva Lipa, občanom ponovno
sporoča, da naj spremljajo Lipino
spletno stran in FB, kjer so objavljeni vsi dogodki. Ravno tako tudi na
spletni strani domzalec.si. Veseli ga
tudi, da se postopoma vračajo slušatelji, ki so zaradi različnih vzrokov, tudi virusa, prekinili obiskovanje univerze za tretje življenjsko obdobje, veseli pa so tudi novih članov.
Raznovrstne študijske skupine
bodo sicer kmalu odšle na krajše
počitnice, po njih pa z novo pozitivno energijo nadaljevale letošnje šolsko leto, pa naj gre za pridobivanje
novih znanj, učenje novih spretnosti ali le druženje. Vse je pomembno in vse imajo študentje Društva
Lipa Domžale radi. Še vedno se jim
lahko pridružite. Prijave v tajništvu
Društva Lipa Domžale, Ljubljanska
cesta 58 v času uradnih ur, prek telefonske številke 01 722 66 70 ali po
e-pošti: lipa.domzale@t-2.net.
Vera Vojska
Foto: Društvo Lipa

Medobčinsko društvo invalidov Domžale
na pomoč domžalskim invalidom
Dejavnost večine društev je danes v veliki meri otežena, a v Medobčinskem društvu
invalidov Domžale smo si v letu 2021 vseeno zadali cilj, da bomo uresničili letni načrt
in v okviru le-tega ponovno poskrbeli za tiste, ki bi se v decembru sicer počutili manj
praznično. Čeprav marsikdo doma sedi ob polni mizi, pa ne smemo pozabiti na tiste,
ki si tega ne morejo privoščiti.
mdi domžale Društvo je bilo
ustanovljeno pred 46 leti in je peto
največje invalidsko društvo v Sloveniji ter eno najštevilčnejših v občini Domžale, saj šteje več kot 1670
članov, od tega 1260 invalidov s
pravnim statusom, največ s statusom delovnega invalida. Iz občine Domžale je več kot 1270 članov, ostali pa so iz občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, ki jih
društvo pokriva. Glavnino našega
dela predstavlja osem posebnih
socialnih programov, med katere
spada tudi preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic
invalidnosti. V sklopu tega programa društveni prostovoljci obiščejo vse naše člane, jim vsako leto izročijo koledar, na katerem so zapisane naše dejavnosti in preverijo njihovo socialno stanje. Društvo
na podlagi ugotovljenega skuša invalidom v finančni stiski olajšati življenje s finančnimi pomočmi.
Žal je še premnogo takih z nizkimi
osebnimi dohodki, nekateri živijo
skoraj na pragu revščine in se vzradostijo vsake dobronamerne geste.
Druga oblika pomoči, ki jo društvo
izvaja, je obdarovanje s prehranskimi paketi, ki vsako leto poteka
v decembru. V upanju, da bodo socialno ogroženi invalidi lahko malce bolj obložili svojo mizo, se Medobčinsko društvo invalidov Domžale že nekaj let povezuje z organizacijo Anina zvezdica.
Na prošnjo predsednice društva
Vide Perne je Anina zvezdica tudi letos velikodušno priskočila na pomoč
in društvo razveselila s kar 200 paketi, s katerimi smo obdarovali svoje invalide, ki najbolj potrebujejo pomoč. Dobrine, s katerimi smo jih lahko razveselili letos, so presegle vsa
naša pričakovanja. Izkoristili smo
kombi, ki smo ga pred osmimi leti

prejeli s pomočjo Anine zvezdice in
Rotary kluba in nam še danes odlično služi. Z njim smo namreč brez težav razvozili pakete in ne znamo si
predstavljati, da bi naše programe
nemoteno izvajali, če ga ne bi imeli.
Zadnji dve leti sta bili za naše člane izredno težki. Še toliko bolj zaradi pandemije, ki nam še vedno vlada. Številni naši člani, med kateri-

Pozdrav iz Domžal je dosegel mnoge domove
širom Slovenije
Naš darilni program, ki smo ga predstavili na domžalski tržnici v adventnem času,
je dosegel svoj namen.
Zahvaljujem se vsem, ki ste se ustavili in pogledali naše pripravljene izdelke in tudi veliko kupili. Sporočilo, s katerim so bili opremljeni vsi
izdelki, to je slamnikarstvo na Domžalskem, naj še naprej obuja spomine na preteklost in nam vsem krepi
zavest, da moramo tradicijo varovati
in jo na sodoben način deliti naprej.
Naj bo novo leto 2022 zdravo, veselo in obogateno z mirom, ki nam
ga prinaša božič.

Za MDI Domžale
Nejc Lisjak

Ana Šlibar, predsednica
Turističnega društva Rača
Foto: Rok Majhenič

MEDICINSKA PEDIKURA
Pančur d.o.o.

031/353 347

Ljubljanska 87, Domžale,
T: 01 721 40 06
Delovni čas:
pon. – pet.: 800 – 1200, 1500 – 1800
sobota:
900 – 1200

mi je največ starejših ali obnemoglih, so prestrašeni, osamljeni in že
tako ves čas živijo z golim minimumom, zdaj pa so še bolj potisnjeni
na rob. Zahvaljujoč Anini zvezdici in
našim požrtvovalnim prostovoljcem
smo življenja olepšali in olajšali številnim, ki se s tem prispevkom vsaj
malo lažje prebijejo skozi svoj vsakdan. Pri dostavi paketov smo spoštovali vse potrebne ukrepe NIJZ – razkuževanje rok, nošenje mask in distanca. Invalidi so bili presrečni, saj
so si lahko s prejetimi prehranskimi
artikli polepšali praznike. Organizaciji Anina zvezdica in Ani Lukner Roljić se zato iz dna srca zahvaljujemo.
Da je društvo tudi lani izpolnilo program, ki je bil sprejet, dokazuje, da so bili društveni prostovoljci vseskozi aktivni, čeprav spadajo
med ranljivo skupino. Opravili so
neprecenljivo delo na terenu, kjer
so se trudili ohranjati stike. Hvaležni smo, da pomagajo izboljševati
kvaliteto življenja invalidov in ostajajo predani, odločni in neustavljivi. Tako bomo kot društvo nadaljevali tudi v letu 2022, v katerem vabimo vse trzinske invalide in podpornike, da se nam pridružijo.

možnost
DARILNIH
BONOV

skrbimo za zdravje vaših stopal
NOVA LOKACIJA
Slamnikarska 3B, Domžale
Otroci so ocenili naše izdelke, nasmeh pove vse.

nasproti Sanolaborja
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slamnik@kd- dom zale. si

Deveta razstava slovenskih jaslic

Z voščili v novo leto

Kulturno društvo Groblje je bilo med 27. decembrom 2021 in 5. januarjem 2022
v Kulturnem domu Groblje spet gostitelj razstave slovenskih jaslic.

Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Dob,
Krtina je leto 2021 zaključila s tradicionalnimi obiski
najstarejših članov, ki smo jim zaželeli vse dobro,
predvsem pa zdravja v letu 2022.

kulturno društvo groblje Že
devetič so se namreč zbrali lastniki
raznovrstnih slovenskih jaslic in jih
pokazali številnim obiskovalcem, ki
v Groblje vedno radi pridejo. Razno-

vrstne jaslice, narejene iz različnih
materialov (les, steklo, glina, keramika, kovine, drugi naravni materiali), nekatere izrezljane, druge v obliki skulptur, vse pa prikaz
ustvarjalnosti izdelovalcev.
Razstavo so odprli s kulturnim
programom, v katerem je Romana
Lisjak povezala recitaciji Vite Pogačar in pesmi ženskega terceta, v
katerem pojejo: Nataša Banko, Anica Smrtnik in Natalija Šimunovič.
Dekleta so že posnela zgoščenko z
Marijinimi pesmimi, pripravljajo pa
tudi snemanje cerkvenih božičnih
pesmi, od katerih so nekatere predstavile obiskovalcem, med njimi so
zapele tudi Sveto noč, brez katere ni

minila nobena od dosedanjih razstav. Jaslice je ob domačem župniku
Matjažu Križnarju blagoslovil škof
msgr dr. Franc Šuštar, ki je po pozdravu vseh prisotnih in zahvali za

povabilo na tradicionalno razstavo
slovenskih jaslic v Grobljah poudaril, da je vesel, da se razstava odpira prav na nedeljo svete družine, ter
povabil vse, da molijo za vse družine, pa tudi našo veliko družino –
domovino. Ob pogledu na jaslice ga
je prevevalo veselje in božja bližina.
Glede njihovih lastnikov pa je menil, da imajo vsi po vrsti umetniški
dar, veselje pa tudi iznajdljivost ob
izdelavi posameznih jaslic in njihovi predstavitvi. Po njegovem mnenju jaslice predstavljajo Jezusovo
rojstvo; veliko skrivnost Boga in božično vzdušje, kar vse ljudem omogoča, da z vsemi čuti vstopajo v doživljanje vere. Ta je vzpodbuda za

življenje, za ohranjanje skrivnosti
vere. Hkrati z razstavljenimi jaslicami je poslal blagoslov tudi vsem
domačim jaslicam.
Povezovalka, ki nas je spomnila tudi na praznik samostojnosti in
enotnosti ter našo lepo ter dragoceno in edino domovino Slovenijo, se
je na kratko sprehodila tudi po zgodovini jaslic, ki jih je prvi postavil,
in to žive, že v letu 1223 Frančišek
Asiški, njegovo delo pa so nadaljevali frančiškani in za njimi je običaj
postavljanja jaslic postal običaj vsega sveta in je danes pomemben del
božičnega praznovanja.
Med 32 slovenskimi jasličarji
praktično iz vseh koncev naše domovine, ki so razstavili 40 jaslic, jih
je bilo kar nekaj tudi iz naše občine,
in sicer: Marijan Vodnik, Domžale,
Fanči Smole, Rodica, Jože Močnik,
Preserje, Jože Podpeskar, Domžale,
Drago - Jože Cerar, Selo, Janko Pogačar, Homec, Erna Kavka, Šentpavel
in Družina Lajevec, Krtina. Iz sosednjih občin pa: Ivan in Rozi Kosec,
Mengeš, Minka Udovč, Krašnja ter
Slavka in Janez Jarc, Prevoje. Kulturni dom Groblje se je izkazal kot zelo
primeren za tovrstne razstave. Tudi
z letošnjo, s katero so organizatorji,
med katerimi naj posebej omenim
prizadevanja in skrb za organizacijo
Antona in Ivanko Košenina, polepšali božične praznike marsikateremu obiskovalcu, pa tudi razstavljavcem. Vsem tem iskrene čestitke za
njihovo ustvarjalnost in dobrodošli
tudi v letu 2022, ki naj bo, posebej za
vas in organizatorje razstave, srečno.
Vera Vojska
Foto: Miro Pivar

POIŠČITE NAS TUDI NA FACEBOOKU
glasilo občine domžale

krajevna organizacija borcev za vrednote nob dob krtina Seveda smo tudi ob obiskih
upoštevali vse ukrepe, povezane
z virusom, ter skupaj upali, da bo
morda že leto 2022 drugačno. Ob
tem smo tudi ugotovili, da je bil v
domovih upokojencev le eden od
naših članov, ki smo ga obiskali kar
na njegovem domu, ko je praznoval
visok življenjski jubilej.
Hkrati smo se s posebnim pismom, ki smo ga priložili voščilom,
ki so ga prejeli vsi naši člani in članice z najboljšimi željami za novo leto,
jubilantom, tako iz leta 2020 kot iz
leta 2021, opravičili, saj nam je tudi
letos covid-19 preprečil, da bi pripravili skupno srečanje, namenjeno posebej jubilantom. Upamo, da
bo tovrstno srečanje v letu 2022, na
katerega bomo povabili vse jubilante, ki so okrogle obletnice praznovali zadnja tri leta, uspelo. Pozabili nismo niti na vse, ki nam pri našem
delu pomagajo, posebno naše donatorje, ki smo se jih spomnili z voščili
za uspešno leto 2022. Naša posebna
zahvala za finančno pomoč pa kra-

jevnima skupnostma Dob in Krtina.
Kakor vsako leto smo se na sestanku vodstva v decembru odločili, da tudi letos ne pozabimo na rojstne dneve naših članov in članic, ki
bodo tudi v letošnjem letu ob svojih rojstnih dnevih prejemali pisna
voščila z najboljšimi željami. Sestanek vodstva je bil namenjen tudi prvim pogovorom o programu dela v
letu 2022, ki bo podoben prejšnjim
programom, upamo le, da nam bo
uspelo organizirati katerega od izletov, ki so v zadnjih dveh letih zaradi
epidemije odpadli.
Dogovorili smo se tudi, da bomo
v okviru možnosti, ob upoštevanju
ukrepov, obiskovali spominska srečanja, predvsem v naši okolici. Tako
se je večina vodstva Krajevne organizacije za vrednote NOB Dob Krtina ter praporščak Jože s praporom
naše organizacije udeležila spominske slovesnosti v Rudniku pri Radomljah, člane in članice pa vabimo,
da se tudi v prihodnje udeležujejo
tovrstnih srečanj. Tako v februarju
2022 dobrodošli na Oklu!
Vera Vojska

Krajevna skupnost Krtina v letu 2021 in kako naprej
V zadnjih dneh leta 2021 je prebivalce Krajevne skupnosti Krtina razveselil lokalni časopis Odmev, v katerem že več kot dve desetletji svet
Krajevne skupnosti Krtina ter posamezne organizacije in društva predstavljajo dogajanja na območju te v zadnjih letih hitro razvijajoče se
lokalne skupnosti.
ks krtina Ko prelistaš lepo urejeno in bogato ilustrirano pravo revijo, ugotoviš, da se je kljub covidu-19 v KS marsikaj dogajalo, da so
bili svet KS Krtina, društva in organizacije ali le organizirane skupine ljudi zelo pridne in veliko prispevale k napredku, predvsem pa
pestrejšemu življenju prebivalcev
KS Krtina.
V KS Krtina so tudi letos potekali nekateri projekti, med katerimi
naj posebej omenim sanacijo obzidja na pokopališču na Krtini, ki
je nujno potrebna, saj so na obzidju nastajale razpoke, posledično
pa se je obzidje nagibalo. O nastali situaciji je svet KS Krtina obvestil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enoto Kranj in Občino Domžale. Po oceni poškodb z
ZVKDS, s katerim so si obzidje večkrat ogledali, so bili pripravljeni
elaborati za sanacijo poškodb. Svet
KS Krtina pričakuje, da bo Občina
Domžale zagotovila finančna sredstva za pripravljalna dela, potrebno izvedbeno dokumentacijo in za

izvedbo sanacijskih del. Potekala
so tudi nekatera manjša dela, skrb
je bila namenjena pridobivanju dokumentacije za prihodnje projekte, omeniti pa velja sanacijo sicer
kratkega dela regionalne ceste Želodnik–Moravče, v Odmevu pa najdemo tudi plan dela za leto 2022, v
katerem je največ prostora namenjenega:
• nadaljevanju gradnje kanalizacije
v Škocjanu, Zalogu pod sv. Trojico,
Kokošnjah,
• sanaciji obzidja ob cerkvi sv. Lenarta na Krtini,
• ureditvi kolesarke poti ob Rači,
• zbiranju študij in mnenj za ureditev križišč na državni cesti (Dolenja vas, Brezje, Studenec in Zalog
pod sv. Trojico),
• izvedbi protiprašne zaščite cest na
krajših odsekih cest (Krtina, Stu- • stalni skrbi za primerno varnost dnjih letih, saj je za nekatere trevseh udeležencev v prometu,
ba najprej pridobiti potrebno dokudenec, Rača, Kokošnje …),
• skrbi za redna popravila na komu- • sodelovanju z društvi in organiza- mentacijo.
cijami v krajevni skupnosti.
Predsednik sveta KS Krtina Janez
nalni infrastrukturi,
Sprejeti program prinaša projek- Avsec s sodelavci pa v svojem vo• gradnji javne razsvetljave in ograte, ki bodo delno uresničeni v leto- ščilu, kjer želi krajanom in krajanditvi pokopališča na Krtini,
• ureditvi vodotokov na območju KS, šnjem letu, dokončno pa v nasle- kam vse dobro, predvsem pa zdra-

vo in srečno novo leto, piše tudi o
letošnjih volitvah v organe krajevnih skupnosti in vabi vse, ki menijo, da lahko pripomorejo k boljšemu jutri krajev, krajank in krajanov, da razmislijo, če so pripravljeni svoje znanje in čas darovati v dobro vseh. Če je temu tako in bi radi
prešli od besed k dejanjem, jih vabijo, da se oglasijo na krajevni skupnosti ali jih kontaktirajo s pomočjo
stikov, ki so na spletni strani KS Krtina. Korajža velja!
V voščilu predsednika sveta KS
Krtina pa najdemo tudi zahvalo
vsem krajankam in krajanom, ki s
toplo ter prijazno besedo zahvale
in pohvale podpirajo pri prizadevanjih. Hvala tudi vsem društvom in
organizacijam, ki pomagajo, da je
življenje v vseh krajih krajevne skupnosti bogatejše in prijetnejše, zahvaljuje pa se tudi Občini Domžale,
županu Toniju Dragarju in njegovi
ekipi, saj poskušajo prisluhnili željam in potrebam KS Krtina.
Vera Vojska
Foto: Župnija Dob

Mestni kino Domžale
15.00 | VELIKI RDEČI PES CLIFFORD
Družinska pustolovščina / Clifford the Big Red Dog
/ režija: Walt Becker / 2020, ZDA, Kanada / distri-

E-vsebina | SVETOVNI DAN GLASNEGA
BRANJA
Pridružite se milijonom po vsem svetu in skupaj
z nami počastite moč glasnega branja in deljenja

6. februar, nedelja

Mestni kino Domžale
20.00 | VZPOREDNI MATERI
Glej opis pod 2. februar.

KD Franca Bernika
17.00 | BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA:
REFORMATORJI NA ODRU
Za IZVEN
Reformatorska komedija s srečnim koncem / Cankarjev dom, Zavod Škrateljc, Kulturni dom Krško /
uprizoritveni koncept: Boštjan Gorenc - Pižama, Nik
Škrlec, Uroš Grilc in Marko Bulc / igrata: Boštjan
Gorenc - Pižama in Nik Škrlec / režijsko svetovanje:
Marko Bulc / ilustracije: Jaka Vukotič / animacije:
Hana Repše / 55' / primerno za starost: 10+ / vas
zanima, kako smo Slovenci dobili prvo Biblijo Jurija Dalmatina in prvo slovnico Adama Bohoriča –
drama, zapleti, pogum in vizija velikih ljudi bodo v
odrski adaptaciji stripa navdušili mlade in odrasle.

KD Franca Bernika
10.00 | SLAMNIKARSKA ZGODBA
Predpremiera
Pripovedna predstava s kamišibajem / idejna zasnova: Katarina Rus Krušelj / zgodba: Barbara Zonta /
ilustracije: Anja Jesenovec / igra in pripoveduje:
Barbara Zonta / glasbeni aranžma in izvedba: Tomaž
Marič / 30' / primerno za starost 3+ / omejeno št. sedežev, brezplačne vstopnice v KD Franca Bernika.

5. februar, sobota

KD Franca Bernika
19.00 | SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Kulturni program s projekcijo nemega filma Erotikon z Ito Rino ob živi glasbeni spremljavi Orchestra
of the Imaginary: Andrej Goričar (klavir), Jakob Bobek (klarinet/bas klarinet), Jan Gričar (alt saksofon/
tenor saksofon), Matej Haas (violina), Ana Julija
Mlejnik (violina), Valentina Mosca (viola), Milan
Hudnik (violončelo) / 90'/ slavnostna govornica:
Nina Mav Hrovat.

Fotografska razstava: Žiga Lupše - Ogledalo čustev
Center za mlade Domžale, 10. februarja

Knjižnica Domžale
E-vsebina | Z NAŠIH POLIC
Kadar vam zmanjka navdiha za branje, potrebujete nasvet ali vam izbira primerne knjige povzroča
prevelik stres, vam bo v pomoč rubrika Z NAŠIH
POLIC / spletna stran Knjižnice Domžale.

2. februar, sreda

20.15 | NESREČNI FUK ALI NORI PORNIČ
Drama / Babardeală cu bucluc sau porno balamuc
/ režija: Radu Jude / 2021, Romunija, Luksemburg,
Hrvaška, Češka / distribucija: Fivia / 106' / romunski režiser Radu Jude (Bravo!) ujame duha časa z
eksplozivno mešanico formalne igrivosti, drznega humorja in ostrega političnega komentarja, ki
razgalja hinavščino in predsodke v naši družbi
/ zmagovalec zadnjega Berlinala / OPOZORILO:
Osebam, mlajšim od 15 let, ogled filma prepovedan. Odsvetujemo ga tudi mlajšim od 18 let.

Mestni kino Domžale
18.00 | PRAVI MOŠKI
Romantična komedija / Ich bin dein Mensch / režija: Maria Schrader / igrajo: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans Löw, Wolfgang Hübsch,
Annika Meier, Falilou Seck, Jürgen Tarrach, Henriette Richter-Röhl / 2021, Nemčija / distribucija: Cinemania / 105' / da bi si Alma zagotovila sredstva
za svoje znanstvene raziskave, privoli v sodelovanje
pri nenavadnem eksperimentu: tri tedne bo morala sobivati s humanoidnim robotom, ki naj bi se v
tem času preobrazil v njenega idealnega partnerja /
nagrade: Berlinale (srebrni medved, Maren Eggert).

E-vsebina | IGRAČARIJE
Izdelajmo igračo / izdelava igrače iz predmetov
in materialov, ki jih najdete doma / spletna stran
Knjižnice Domžale.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | ZVEN BESED
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 / vabljeni
k poslušanju / spletna stran Knjižnice Domžale.

1. februar, torek

Fotografska razstava Mimi Pollak
KD Radomlje, Kodrova dvorana, 7. februarja

Menačenkova domačija
17.00 | VODENI OGLED PO RAZSTAVI
LESENE IGRAČE SKOZI ČAS
Kulturni praznik preživite z nami / Menačenkova
domačija odprta za ogled od 10. do 12. ure in od 17.
do 19. ure / ob 17. uri po razstavi Lesene igrače skozi čas vodi dr. Mohor Demšar / vstop prost, za ude-

19.30 | FRANCOSKA DEPEŠA
Komična drama / The French Dispatch / režija:
Wes Anderson / igrajo: Timothee Chalament, Bill
Murray, Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda
Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Lyna
Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen
Park, Owen Wilson / 2021, Nemčija, ZDA / distribucija: Blitz / 108' / Francoska depeša je ljubezensko
pismo novinarjem, postavljeno v predal ameriškega časopisa v izmišljenem francoskem mestu 20.
stoletja in oživi zbirko treh zgodb, objavljenih v
Francoski depeši.

17.30 | FILM IN MARIBOR 2021: KRATKI
FILMI
Brezplačne vstopnice
Izbor kratkih filmov – v sodelovanju s konzorcijem
Film in Maribor. Sedem odličnih filmov, animiranih, dokumentarnih in igranih. Program: Lovka,
Ko smo padli, Verjetno te nikoli več ne bom videla,
Valovita glava, Mikrokaseta – najmanjša kaseta,
kar sem jih kdaj videl, Alzheimer cafe, Ta presnetova očetova kamera!

Mestni kino Domžale
16.00 | FILM IN MARIBOR 2021: IZBOR
KRATKIH FILMOV ZA NAJMLAJŠE
Brezplačne vstopnice
Izbor kratkih filmov za najmlajše kino obiskovalce – v sodelovanju s konzorcijem Film in Maribor.
Spoznajte kratke filme, ki so jih ustvarili otroci in
mladi ali pa so pri nastajanju filmov kako drugače
sodelovali. Prepustite se opazovanju slike in zvoka. Odprite srce zgodbam in se vanje radovedno
poglobite. Program: Rogljičkovo potovanje, V gozdu, Nadia v iranski šoli, Ferdo in temni gozd, Lakota, Čarovnik, Trenutki, Trompetisimo, Nespreten,
Zajec in jelen

Galerija Domžale
11.00 | MOJCA SENEGAČNIK »ŠKONTO NA
JUTRI!«
Voden ogled po razstavi z umetnico Mojco Senegačnik / prost vstop.

Predstava: Diči Diča
Kulturni dom na Močilniku, Dob, 13. februarja

Dogaja se ...

slamnik

Mestni kino Domžale
15.00 | VELIKI RDEČI PES CLIFFORD

Kulturni dom na Močilniku, Dob
16.00 | DIČI DIČA
Deklica se osamljeno prestopa po sobi, dokler ne
najde zelene vrvice, ki visi iz njenega zabojčka za
igrače, na katero je privezan majhen lesen konjiček / gostuje: Lutkovno gledališče FRU-FRU Ljubljana / informacije in rezervacije: 041 420 610.

13. februar, nedelja

20.15 | POROČIVA SE
Romantična komedija / Marry Me / režija: Kat
Coiro / igrajo: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, John Bradley, Sarah Silverman / 2022, ZDA
/ distribucija: Karantanija / 112' / glasbena ikona
(Jennifer Lopez) se po ponesrečenem dvorjenju z
zvezdniškim pevskim kolegom zaplete v nepričakovano romanco z učiteljem matematike (Owen
Wilson).

18.00 | PRAVI MOŠKI
Glej opis pod 1. februar.

15.30 | ZAPOJ 2
Animirana družinska komedija / Sing 2 / režija:
Garth Jennings / scenarij: Garth Jennings / 2021,
ZDA / distribucija: Karantanija / 112' / sinhronizirano, 6+ / Buster Moon in njegovi prijatelji morajo
prepričati odmaknjenega rock zvezdnika Clayja
Callowayja, da se jim pridruži v novi predstavi.

Mestni kino Domžale
10.00 | MAČEK MURI: ŠTIRI ZGODBE IZ
MAČJEGA MESTA
Kratki animirani filmi / režija: Boris Dolenc, Jernej
Žmitek / likovna zasnova: Matej Lavrenčič / scenarij: Sandra Ržen, Jernej Žmitek, Boris Dolenc,
Jernej Celec, po knjižni predlogi Maček Muri Kajetana Koviča / glasba: z albuma Maček Muri in
Muca Maca / glasovi: Marko Mandić, Polona Juh,
Jernej Šugman in Primož Pirnat, Alojz Svete, Janez
Hočevar, Bojan Emeršič, Jurij Zrnec, Violeta Tomič,
Nina Valič, Ivo Godnič, Sebastian Cavazza / 2020,
Slovenija / 44' / v slovenščini, 4+ / štiri epizode
miniserije Muri, med njimi tudi najnovejša napeta
nogometna Tekma med Mucki in Mačkoni / serija
je posneta po priljubljeni knjigi Maček Muri Kajetana Koviča in vključuje pesmi, ki jih poje Neca
Falk.

Pomenkovanja s Pižamo: gost bo Nik Škrlec
Knjižnica Domžale, 15. februarja

20.15 | SMRT NA NILU
Kriminalka / Death on the Nile / režija: Kenneth
Branagh / scenarij: Michael Green, po romanu

Mestni kino Domžale
18.00 | STENA – VZPON DO ZLATA
Glej opis pod 15. februar.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | (IZ)BR@NO
Glej opis pod 4. februar.

18. februar, petek

20.00 | PUME - LEGENDE LEDENIH GORA
+ BIG BEND: AMERIŠKA DIVJINA (Festival
gorniškega filma)

Mestni kino Domžale
18.00 | POT + VELIKI ŠEJKI + JANJA
GARNBRET: POPOLNA SEZONA (Festival
gorniškega filma)

Galerija Domžale
19.00 | ALJAŽ VIDRAJZ: ZEMLJEVIDI
NOVEGA SVETA
Razstava / prav v vsakem trenutku izginjajo bitja
in nastajajo nova; izginjajo in minevajo deli sveta
in nastajajo novi, prav tako kot nastaja umetnost
Aljaža Vidrajza, umetnika, izjemnega mojstra
mozaicista / z umetnikom se bo pogovarjal Jurij
Smole.

17.00 | VILMA IN VILI: SKRIVNOSTNA
POŠAST
Pravljična urica / za otroke od 4. leta / spletna prijava / pravljičarka: Natalija Trebušak / org.: Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | E-PRAVLJICA
Glej opis pod 3. februar.

17. februar, četrtek

20.00 | PRVENSTVENA SMER V DRUJU
+ DAULAGIRI JE MOJ EVEREST (Festival
gorniškega filma)

Mestni kino Domžale
17.30 | RDEČA HIŠA (Festival gorniškega
filma)

Delavnica: Pletenje kit iz slame
Slamnikarski muzej, 23. februarja

20.15 | O NAKLJUČJU IN DOMIŠLJIJI
Drama / režija: Ryusuke Hamaguchi / 2021, Japonska / distribucija: Demiurg / 121' / tri zgodbe spremljajo tri ženske, katerih življenja zaznamujejo
odločitve, obžalovanja, prevare in naključja / nagrade: Berlinale (srebrni medved); nominacija za
azijsko filmsko nagrado za najboljši film in režijo.

18.00 | STENA – VZPON DO ZLATA
Glej opis pod 15. februar.

Mestni kino Domžale
10.00 | VELIKI RDEČI PES CLIFFORD
Glej opis pod 6. februar.

19.00 | IGOR FABJAN: SKANDINAVIJA V
DRUŽBI DVEH PSIČK
Potopisno predavanje / org.: Igor Fabjan, Knjižnica
Domžale.

17.00 | VILMA IN VILI: OKOLI SVETA
Pravljična urica / za otroke od 4. leta / spletna prijava / pravljičarka: Natalija Trebušak / org.: Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | E-PRAVLJICA
Glej opis pod 3. februar.

24. februar, četrtek

20.15 | SMRT NA NILU
Glej opis pod 18. februar.

18.00 | PREKO MEJE
Glej opis pod 7. februar.

Mestni kino Domžale
10.00 | ZAPOJ 2
Glej opis pod 12. februar.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | Z NAŠIH POLIC
Glej opis pod 2. februar.

Slamnikarski muzej
17.30 | PLETENJE KIT IZ SLAME
Delavnica pletenja kit iz slame – kako se pripravi
slamo za pletenje in kako se splete kita na 4, 5 in
7 slamic / 1 ura / kotizacija: 5 €, otroci v spremstvu
odraslih brezplačno / obvezne prijave sprejemamo
do 20. 2. na e-naslov: slamnikarski.muzej@kd-domzale.si ali 01 724 84 08 (v odpiralnem času muzeja).

23. februar, sreda

Razstava ilustracij Polone Lovšin
Knjižnica Domžale : do 26. februarja

Koledar kulturnih prireditev
v občini Domžale/ februar

številka 1 | januar 2022 | letnik lxii

koledar dogodkov

16.00–19.00 | GLASNO BRANJE
Pridružite se milijonom po vsem svetu in skupaj
z nami počastite moč glasnega branja in deljenja
zgodb / ob prihajajočem kulturnem prazniku nas
obiščite / preberite odlomek, misel ali pesem / posnetek bomo objavili v rubriki Zven besed / org.:
Knjižnica Domžale.

16.30 | PRIREDITEV ZVEZE KULTURNIH
DRUŠTEV DOMŽALE OB KULTURNEM
PRAZNIKU
Nastopajoči: Iza Sušnik, violina; Blaž Kozjek, pozavna; Tomaž Pirnat, klavir; Trio Muze; recitatorji
KD Jože Gostič Homec / organizator: Zveza kulturnih društev Domžale / prireditev bo predvajana
tudi v živo na FB profilu JSKD OI Domžale in na
portalu domzalec.si / vstop prost, omejeno število
sedežev / za udeležbo veljajo aktualni zdravstveni
ukrepi, vključno z izpolnjevanjem PCT pogojev.

10.00 | SLAMNIKARSKA ZGODBA
Premiera / brezplačne vstopnice v KD Franca Bernika.
Glej opis pod 5. februar.

Slamnikarski muzej
Kulturni praznik preživite z nami / Slamnikarski
muzej bo odprt od 10. do 12. ure in od 16.30 do 19.
ure / vstop prost.

E-vsebina | IGRAČARIJE
Glej opis pod 1. februar.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | ZVEN BESED
Glej opis pod 1. februar.

8. februar, torek

20.15 | NESREČNI FUK ALI NORI PORNIČ
Glej opis pod 1. februar.

Mestni kino Domžale
18.00 | PREKO MEJE
Mladinski film / režija: Johanne Helgeland / 2020,
Norveška / distribucija: Cinemania / 96' / podnapisi, 10+ / dih jemajoča, napeta pustolovščina, v
kateri otroci na nevarni poti mimo vojaških nadzornih točk, peš po zimskih poljanah in gozdovih
spoznajo, da jim pobeg lahko uspe le, če si med seboj zaupajo in si pomagajo / film je prejel Evropsko
nagrado mladega občinstva za najboljši film 2021.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | VARUJ ZDRAVJE
Dan za zdravje, šport in rekreacijo / spletna telovadnica / vsebine, ki pomagajo varovati zdravje in
doseči bolj zdrav življenjski slog / vadba v sodelovanju z Vzajemno, d. v. z. / spletna stran Knjižnice
Domžale.

KD Radomlje, Kodrova dvorana
18.00 | MIMI POLLAK: V HRIBIH SE DELA
DAN, V HRIBIH ŽARI ...
Odprtje samostojne fotografske razstave / kratki
filmi Video sekcije Mengeš / prireditev FKVK Mavrica Radomlje ob kulturnem prazniku.

7. februar, ponedeljek

19.30 | ULICA NOČNIH MOR
Glej opis pod 3. februar.

17.15 | ŠOLA ČAROBNIH ŽIVALI
Mladinski film / režija: Gregor Schnitzler / po romanu Margit Auer / igrajo: Emilia Maier, Leonard
Conrads, Loris Sichrovsky, Nadja Uhl, Milan Peschel / 2021, Nemčija, Avstrija / distribucija: Karantanija / 93' / podnapisi, 7+ / čarobna pripoved
o običajnih otrocih na nenavadni šoli s še bolj
nenavadnimi živalmi, ki otrokom pomagajo odkrivati čudovite plati življenja – pustolovščine in
prijateljstvo.

bucija: Karantanija / 96' / sinhronizirano, 6+ / ko
si srednješolka Emily Elizabeth zaželi, da bi njen
majhen, rdeč kužek zrasel v velikega in mogočnega psa, ne pričakuje, da bo v svojem majhnem
stanovanju v New Yorku našla dvanajst metrov
visokega psa.

Češminov park
10.00 | PRAVLJIČNI ŠUMBERK
Vodeni ogled pravljično-doživljajske poti z začetkom v Češminovem parku / pridružili se nam bodo
tudi jamarji.

12. februar, sobota

20.15 | VZPOREDNI MATERI
Abonma filmski PETEK in za IZVEN
Glej opis pod 2. februar.

Slamnikarski muzej
18.00 | BOJAN KNIFIC: OBLAČILNA IN
OBUTVENA KULTURA NA SLOVENSKEM
Srečanja pod slamniki / z etnologom in višjim kustosom Tržiškega muzeja se bo Cveta Zalokar pogovarjala o navadah Slovencev pri oblačenju, obuvanju in pokrivanju v preteklosti, pa tudi o zgodovini Tržiča ter izkušnjah pri delovanju Tržiškega
muzeja, ustanovljenega leta 2013 / vstop prost / za
vstop v muzej veljajo aktualni zdravstveni ukrepi,
vključno izpolnjevanje PCT pogojev.

17.00 | URŠKA PETAK: TVOJA POT
Predstavitev knjige / sopotnik skozi izkušnjo žalovanja / gostji: avtorica Urška Petak in ilustratorka
Katarina Petera / pogovor vodi: Larisa Novak.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | Z NAŠIH POLIC
Glej opis pod 2. februar.

Center za mlade Domžale
ŽIGA LUPŠE: OGLEDALO ČUSTEV
Glej opis pod 10. februar.
Mestni kino Domžale
18.00 | ŠOLA ČAROBNIH ŽIVALI
Glej opis pod 6. februar.

16. februar, sreda

20.00 | STENA – VZPON DO ZLATA
Športni dokumentarni film / režija: Nick Hardie /
2022, Velika Britanija / distribucija: Art kino mreža Slovenije / 95' / štiri plezalke: Janja Garnbret,
Shauna Coxsey, Brooke Raboutou in Miho Nonaka
se soočajo s športnim izzivom življenja, ko skušajo
nastopiti na prvem tekmovanju v športnem plezanju na olimpijskih igrah v Tokiu 2020.

Mestni kino Domžale
18.00 | BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI
Glej opis pod 10. februar.

19.00 | NIK ŠKRLEC
Pomenkovanja s Pižamo / v živo – FB Knjižnice
Domžale / gost: Nik Škrlec / org.: Boštjan Gorenc
- Pižama, Knjižnica Domžale.

17.00 | DEMENCA
Alzheimer caffe / predava: Štefanija L. - Zlobec,
predsednica Spominčice - Alzheimer Slovenija /
org.: Dom upokojencev Domžale, Spominčica Alzheimer Slovenija, Knjižnica Domžale.

E-vsebina | IGRAČARIJE
Glej opis pod 1. februar.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | ZVEN BESED
Glej opis pod 1. februar.

15. februar, torek

KD Franca Bernika
20.00 | SALON D'AMOUR ali LJUBEZEN PO
FRANCOSKO
Valentinov koncert / izvajalci: Aco Biščević, Komorni zbor Dekor, Alberto Pagani, Nuška Drašček,
Jaka Pucihar, Klemen Leben, Janez Krevel, Mate
Bekavac + skrivnostni pripovedovalec / program:
Faure, Bizet, Offenbach, Chaminade, Hahn, Durufle, musette, šansoni.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | DOMOZNANSTVO
Domoznanska zbirka je najpomembnejša zbirka
vsake splošne knjižnice, saj skrbi, da se ustvarjalnost ohranja iz roda v rod in je dostopna najširši
javnosti / naj spomini ne zbledijo / spletna stran
Knjižnice Domžale.

14. februar, ponedeljek

19.45 | VZPOREDNI MATERI
Glej opis pod 2. februar.

17.15 | POROČIVA SE
Glej opis pod 12. februar.

Glej opis pod 6. februar.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | (IZ)BR@NO
Glej opis pod 4. februar.

11. februar, petek

20.00 | BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI +
POGOVOR Z USTVARJALCI
Dokumentarni film / režija: Maja Weiss / scenarij:
Maja Weiss, Ivan Kramberger ml. / nastopajo: Ivan
Kramberger ml., Marijan Bauer, Igor E. Bergant,
Ivan Bukovnik, Marko Demšar, Zlatan Dežman,
Andrej Fišinger, Petra Greiner, Janez Janša, Boris
Jaušovec, Jelko Kacin / 2022, Slovenija / distribucija: Bela film / 88' / dokumentarni film o vlogi in
vplivu Ivana Krambergerja, dobrega človeka iz Negove, na osamosvojitev Slovenije.

Mestni kino Domžale
17.30 | PRAVI MOŠKI
Glej opis pod 1. februar.

Center za mlade Domžale
ŽIGA LUPŠE: OGLEDALO ČUSTEV
Fotografska razstava / vstop prost / ustvarjalnost
mladih / razstava bo odprta ves čas med 10. februarjem in 11.marcem / gostovanje mladega avtorja
iz Mladinskega centra Litija.

17.00 | NA HITREM HRIBU
Pravljična urica / za otroke od 4. leta / spletna prijava / pravljičarka: Natalija Trebušak / org.: Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | E-PRAVLJICA
Glej opis pod 3. februar.

10. februar, četrtek

20.00 | TITAN
Glej opis pod 3. februar.

Mestni kino Domžale
17.30 | NEBESA
Glej opis pod 2. februar.

17.30–19.00 | UNIVERZALNO ZNANJE
DUHOVNOSTI
Univerzalno znanje duhovnosti in prebujanje posameznika / predavanje / delavnica / prijave: denis.boljka@hotmail.com / org.: Denis Boljka.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | Z NAŠIH POLIC
Glej opis pod 2. februar.

9. februar, sreda

ležbo veljajo aktualni zdravstveni ukrepi, vključno
izpolnjevanje PCT pogojev.

Mestni kino Domžale
10.00 | ČAROBNO POTOVANJE NA LUNO
Družinski animirani film / slovenski glasovi: Gašper
Jarni, Maja Kunšič, Blaž Šef, Vesna Pernarčič, Gašper
Malnar, Primož Pirnat, Asja Kahrimanovič Babnik,
Iztok Lužar / 85ʼ / sinhronizirano, 6+ / ʻnemška različicaʼ Petra Pana, pripoveduje zgodbo malega Petra,
ki se skupaj z majskim hroščem, gospodom Zoomzemanom in Peščarjem poda na čarobno potovanje,
da bi rešili Petrovo sestrico pred zlobnim Mesecem.

KD Franca Bernika
10.00 | JOSEPH NZOBANDORA – JOSE:
CAR ŽIVALI
Interaktivni igrano-lutkovni muzikal / Gledališče
Malih Velikih / igrata: Ana Ruter, Jose / Glasba in
songi: Jose / 30' / primerno za starost: 3+ / zabavna
in poučna zgodba o levu, ki si želi biti car.

KD Franca Bernika
20.00 | GORAN VOJNOVIĆ: 14 DNI
Navadna drama o nenavadnih časih / Gledališče:
SLG Celje / režiser: Ajda Valcl / igrajo: Branko Završan, Jagoda / uveljavljeni gledališki režiser se vrne
iz tujine, zato mora v karanteni preživeti dva tedna
– prva ideja je, da se osami na vikendu, ampak
ker je prehod med občinami prepovedan, mora to
obdobje preživeti doma s svojo ženo, pri čemer se
razkrijejo vse razpoke njunega odnosa.

17.30–19.00 | UNIVERZALNO ZNANJE
DUHOVNOSTI
Glej opis pod 9. februar.

E-vsebina | IGRAČARIJE
Glej opis pod 1. februar.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | ZVEN BESED
Glej opis pod 1. februar.

22. februar, torek

20.15 | VZPOREDNI MATERI
Glej opis pod 2. februar.

18.00 | ŠOLA ČAROBNIH ŽIVALI
Glej opis pod 6. februar.

Mestni kino Domžale
10.00 | MAČEK MURI: ŠTIRI ZGODBE IZ
MAČJEGA MESTA
Glej opis pod 11. februar.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | VARUJ ZDRAVJE
Glej opis pod 7. februar.

21. februar, ponedeljek

19.30 | STENA – VZPON DO ZLATA
Glej opis pod 15. februar.

17.15 | SMRT NA NILU
Glej opis pod 18. februar.

Mestni kino Domžale
15.00 | ZAPOJ 2
Glej opis pod 12. februar.

20. februar, nedelja

20.00 | ZMAGOVALNI FILMI (Festival
gorniškega filma)

Mestni kino Domžale
17.30 | ZMAGOVALNI FILMI (Festival
gorniškega filma)

19. februar, sobota

iz urada župana
koledar dogodkov
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 marcu 2022 pošljite do 18. februarja na naslov: koledar@kd-domzale.si.

Zbrala in uredila: Maša Rener
Fotografije: promocijsko gradivo

Koledar dogodkov

20.00 | SMRT NA NILU
Glej opis pod 18. februar.

Mestni kino Domžale
17.30 | O NAKLJUČJU IN DOMIŠLJIJI
Glej opis pod 24. februar.

28. februar, ponedeljek

19.30 | STENA – VZPON DO ZLATA
Glej opis pod 15. februar.

17.30 | PES
Glej opis pod 25. februar.

Mestni kino Domžale
15.00 | ZAPOJ 2
Glej opis pod 12. februar.

27. februar, nedelja

20.15 | UNCHARTED
Glej opis pod 25. februar.

18.15 | STENA – VZPON DO ZLATA
Glej opis pod 15. februar.

Mestni kino Domžale
16.00 | ŠOLA ČAROBIH ŽIVALI
Glej opis pod 6. februar.

26. februar, sobota

20.00 | UNCHARTED
Pustolovski film / Uncharted / režija: Ruben Fleischer / po video igri Amy Hennig / igrajo: Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabriell, Antonio Banderas / 2022, ZDA / distribucija: Con film
/ film je predzgodba ene od najbolj znanih računalniških igre vseh časov – Tom Holland nastopa kot
mlajši Drake in nam predstavi podrobnosti o tem,
kako je spoznal Sullyja in se z njim spoprijateljil.

18.00 | PES
Komedija / 2022, ZDA / 90' / nekdanji vojaški čuvaj
mora izšolano psičko pripeljati na pogreb njenega
lastnika, a potovanje je zelo nepredvidljivo – le kaj
gre lahko narobe z navihanim štirinožcem v avtu?

Knjižnica Domžale
E-vsebina | (IZ)BR@NO
Glej opis pod 4. februar.
E-vsebina – ob 19.00 | IGOR FABJAN:
SKANDINAVIJA V DRUŽBI DVEH PSIČK
Potopisno predavanje / posnetek / spletna stran
Knjižnice Domžale.

25. februar, petek

Agathe Christie / igrajo: Kenneth Branagh, Gal
Gadot, Tom Bateman, Annette Bening, Russell
Brand, Ali Fazal, Dawn French, Armie Hammer,
Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo,
Jennifer Saunders, Letitia Wright / 2020, ZDA /
distribucija: Blitz / 127' / film, posnet po romanu
Agathe Christie iz leta 1937, je drzna kriminalka,
ki jo je režiral Kenneth Branagh, in nam predstavi
čustveni kaos in smrtonosne posledice posesivne
ljubezni.
slamnik@kd- dom zale. si

16.00–19.00 | IGROTEKA
Izposojevalnica / didaktične igrače / izobraževalne in miselne igre / otroku in okolju prijazne lesene
igrače / družabne igre / org.: Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | (IZ)BR@NO
Ožji izbor prebranega in pregledanega gradiva 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 / spletna stran Knjižnice Domžale.

4. februar, petek

20.15 | ULICA NOČNIH MOR
Kriminalka / Nightmare Alley / režija: Guillermo del
Toro / igrajo: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara / 2022, ZDA / distribucija: Blitz /
150' / novi film Guillerma del Tora o ambicioznem
človeku s talentom, da z nekaj dobro izbranimi besedami manipulira z ljudmi, a se na svojo škodo začne
družiti s psihiatrinjo, ki je še bolj nevarna kot on.

Mestni kino Domžale
18.00 | TITAN
Drama / Titane / režija in scenarij: Julia Ducournau
/ 2021, Francija / distribucija: Fivia / 108' / nepričakovani zmagovalec lanskega festivala v Cannesu je
brutalen žanrski izdelek, ki pod kromirano površino
skriva nežno zgodbo o brezpogojni ljubezni / film
podpisuje Julie Ducournau, režiserka šokerja Surovo.

17.00 | ZOG IN LETEČA ZDRAVNIKA
Pravljična urica / za otroke od 4. leta / spletna prijava / pravljičarka: Natalija Trebušak / org.: Knjižnica Domžale.

Knjižnica Domžale
E-vsebina | E-PRAVLJICA
Pravljična urica / zabavne in iskrene prigode pravljičnih junakov / spletna stran Knjižnice Domžale.

3. februar, četrtek

20.30 | NEBESA
Komedija / Nebesa / režija in scenarij: Srdjan Dragojević / igrajo: Goran Navojec, Ksenija Marinković, Bojan Navojec, Miloš Timotijević, Miloš Samolov / 2021, Srbija, Nemčija, Severna Makedonija,
Slovenija / distribucija: Cinemania / 120' / tri nadrealistične zgodbe o božjih čudežih so postavljene
v različna časovna obdobja – preplet tragike in komike v Dragojevićevem prepoznavnem, simbolike
polnem vizualnem slogu.

Mestni kino Domžale
18.00 | VZPOREDNI MATERI
Drama / Madres paralelas / režija in scenarij: Pedro Almodóvar / igrajo: Penélope Cruz, Milena
Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta
Serrano, Rossy De Palma / 2021, Španija / distribucija: Cinemania / 123' / zgodba o dveh zelo različnih ženskah, ki se srečata v bolnišnici, kamor prideta rodit, ter nepričakovanih zapletih, ki sledijo /
najnovejši film Pedra Almodóvarja je odprl letošnji
Beneški filmski festival in Penélope Cruz prinesel
tamkajšnjo nagrado za najboljšo igralko.

zgodb / vabimo vas k ogledu zanimivega virtualnega sprehoda v svet pisane besede / tudi sami lahko
preberete kakšen odlomek ali misel in nam posnetek posredujte na: prireditve@dom.sik.si / spletna
stran Knjižnice Domžale.
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90. rojstni dan Fani Ravnikar
iz Doba
Ob visokem življenjskem jubileju je prejela številne
čestitke in dobre želje, posebej pa so jo za njen rojstni
dan presenetili domači, saj so se vsi zbrali na dvorišču
domačije v Dobu, ji voščili in zapeli ob razrezu torte.

Razveselila se je obiska Društva
upokojencev Naš dom Dob in predstavnic Krajevne organizacije Rdečega križa Dob.
Jubilantka Fani Ravnikar se je rodila 10. januarja 1932 na Krtini očetu
Petru in mami Francki Jasenc. Oba
starša sta delala v tovarni Bonač na
Količevem. Ko je začela obiskovati
šolo, sta kupila v Dobu Mežnarjevo
hišo in tako so se pozneje preselili v
Dob. Njeno mladost je zaznamovalo
obdobje vojne, saj je bila družina izseljena. Vendar je Bonač starše rabil
za delo v tovarni, zato so se dokaj hitro vrnili domov.
Pri rosnih 15 letih je tudi sama začela delati v papirnici Količevo. Tam
je spoznala moža Staneta Ravnikar-

ja, ki je bil tudi doma s Krtine. Rodili so se jima trije otroci: Silva, Marinka in Stanko. Na domačem vrtu sta
si zgradila novo hišo, dokupila nekaj zemlje in uživala življenje. Pred
petimi leti je mož Stane umrl, jubilantka je ostala sama, se vključevala v društvo upokojencev, predvsem
pa je še v večji meri povezana z domačimi, saj ima kar sedem vnukov
in 13 pravnukov. Zdaj življenje preživlja z vnukinjino družino in se veseli prijaznih obiskov domačih.
Nikoli si ni mislila, da bo dočakala tako visoko starost. Želi si zdravja
in da bi bila ta korona čimprej mimo,
ter pričakuje pomlad, ko bo lahko
spet sedela pred domačo hišo.
Silva Ažman

90. rojstni dan Ivanke Ogorevc
Iskrene čestitke
Z jubilantko Ivanko Ogorevc, ki je
17. decembra 2021 praznovala 90.
rojstni dan, se poznava že kar nekaj
desetletij, še iz časov, ko je opravljala vrsto funkcij v sindikalni organizaciji v Tosami – nekdanji Vati. V
Škocjanu sem jo obiskala po novem
letu, da ji voščim vse najboljše ob visokem življenjskem jubileju. Vitalna
slavljenka, ki skrije več kot desetletje in ima odličen spomin, se je rodila 17. decembra 1931 kot najstarejša očetu Karlu, pridnemu tesarju, in
mami Frančiški Osolin v Škocjanu,
po domače pri Oprešenk. Imela je
tri brate in mlajšo sestro. Starša sta
pridno delala na manjši kmetiji ter
k delu kmalu pritegnila tudi otroke.
Spominja se osnovne šole na
Krtini, tudi nemške šole in priimkov obeh nemških učiteljic. Po požigu šole med vojno je jubilantka
po vojni znanje pridobivala v tečajih v Dobu. Rada bi postala trgovka, pa je našla delo v Tosami. Po
nasvetu Gašperja Slaparja je šla v
Vato ter po pogovoru in obisku borze dela v Domžalah že isti dan ob 10.
uri pridno delala v konfekciji. Z nasmehom se spomni besed tedanjega direktorja Andreja Burgarja, če
doma nimajo nič mleka, da je tako
drobna. Opravila je kvalifikacije za
tkalko in delala za strojem v tkalnici, se nato preselila v obratno pisarno in se 1983. upokojila. Rada govori o Tosami, kjer sta delo našli tudi
njeni hčerki, o prijaznih sodelavcih, razumevajočih direktorjih. Zgodaj se je vključila v sindikat, s sijočimi očmi in posebnim zadovoljstvom pove, da je posebej v Odboru
za medsebojna razmerja rada delala, saj je tako največ pomagala zaposlenim, ki so cenili njeno pomoč,
posebej pri pisanju prošenj. »Jih
ne bi mogla prešteti,« pravi, »ampak, če sem lahko pomagala, pomoči nisem odrekla.« Bila je tudi predsednica Delavskega sveta Tosame,
delegatka v občinski skupščini, naj-

več pa v sindikatu. »Včasih smo lahko marsikaj rekli in je držalo, zdaj pa
ne več …« je kar malo žalostna. Vedno je bila rada med ljudmi, »in če
si jim lahko pomagal, zakaj pa ne,«

brat Jože, zna še danes del besedila. Najraje ima drame, ostaja pa redna obiskovalka bližnjega Poletnega gledališča Studenec. Sodelovala je tudi s Prostovoljnim gasilskim

pravi in je zadovoljna, ko se nekdanji sodelavci še danes spominjajo
njene pomoči. Za prizadevno delo
je dobila tudi več priznanj.
Dolgo je že aktivna v Krajevni organizaciji RK Krtina, kjer je predsednica. Lepo sodelujejo z Območnim združenjem RK Domžale, razdeljujejo pakete hrane, tudi šolske
potrebščine, skupaj s KS organizirajo izlete. Pohvali predsednika Sveta
KS: »Z Janijem je lepo sodelovati,« in
upa, da bo korone kmalu konec.
Življenje, predvsem pa mladost,
je zelo obogatilo sodelovanje v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan.
»Stražarjevi so vedno nekaj organizirali, pa smo šli zraven,« se z nasmehom spominja, v koliko domačih gledaliških predstav je igrala. V prvi ne, v naslednjih pa. Zadnja je bila Krog s kredo. Iz drame
Žrtve ljubezni, v kateri je igral tudi

društvom Studenec.
Jubilantka nadaljuje tradicijo
Oprešnikovih, ko je bil oče mežnar.
Obiskuje bližnjo cerkev in jo ureja.
Za dolgoletno skrb je prejela tudi
priznanje.
V mladosti je pletla, kvačkala, tudi vezla, nikoli pa ni manjkalo dela na njivah in travnikih. Danes rešuje križanke, vsak dan. Rada
pogleda televizijo, poročila, da je
na tekočem. V lepo urejeni domačiji živi skupaj z upokojeno hčerko Urško. Lepo se razumeta, si pomagata
in se veselita obiskov druge hčerke
Karoline z družino. Posebej dobrodošla je vnukinja Nežka.
Hvala, gospa Ivanka, za prijeten
klepet, skupne spomine. Iskrene čestitke ob 90. rojstnem dnevu in naj
vas zdravje in sreča spremljata na
poti proti stoletnici.
Vera Vojska

Jubilant Benjamin Orehek
Iskrene čestitke ob 90. rojstnem dnevu
Čeprav je bil večer 18. decembra pa se kot tehnolog upokojil v Karto2021 meglen in mrzel, je bilo obi- nažni tovarni. »Lepo je bilo,« se sposkovalcem v Žejah, ki so postavlja- minja in v smehu pove, da sta si z
li mlaj Benjaminu Orehku za 90. ženo Nado, žal je umrla le par dni
rojstni dan, toplo pri srcu, poseb- pred praznovanjem 65-letnice skuno sinu Vladimirju in hčerki Kristi- pnega življenja, ustvarila topel dom
ni ter njunima družinama. Na pra- v Ljubljani. Sin Vladimir živi v Ljuznovanju so bili tudi predstavniki bljani, hči Kristina v Žejah, jubilant
društev, katerih član je jubilant že ima štiri vnuke ter dva pravnuka.
dolga leta. Čestitali so mu in zaželeli
»Pri 50. sem začel razmišljati o
predvsem veliko zdravja člani vod- mirnejšem okolju in načrtovati pravstva Krajevne organizacije borcev za zaprav vikend v Žejah,« se spominja.
vrednote narodnoosvobodilne bor- Vikend se je spremenil v stanovanjbe Dob, Krtina ter člani vodstva Dru- sko hišo, ko sta pred dobrimi 30 leti
štva upokojencev Naš dom Dob. Sre- postala Žejana. »Lepo je tukaj. Lepo
čanje je bilo priložnost za pogovor se razumemo s sosedi,« pravi. V
z mladostnim jubilantom, ki kljub mladosti je bil prizadeven član PGD
zdravstvenim težavam ohranja do- Dob, danes je član že omenjenih orber spomin.
ganizacij in društev, domačemu gaJubilant Benjamin Orehek se silskemu društvu pa je v času izgraje rodil v Dobu 19. decembra 1931. dnje doma pomagal z izdelki KartoSkrbna starša Jože in Zofija Orehek nažne. Pred leti sta z ženo Nado zasta skrbela za šest otrok, Benjamin radi zdravja našla novi dom v Domu
je bil najstarejši. Po OŠ v Dobu in upokojencev v Laškem, kjer je žena,
dveh letih gimnazije v Domžalah je ki jo zelo pogreša, umrla. Ob srečav Mariboru končal industrijsko šolo nju smo obudili spomin na obisk
na področju strojništva v okviru to- vodstva Krajevne organizacije za
varne avtomobilov. Kot tehnikum se vrednote NOB Dob Krtina v domu v
je zaposlil v Litostroju, po služenju Laškem ob njunih jubilejih. V spoJLA v Novem Sadu pa je kot orodjar minih na drugo svetovno vojno mu
delal v Elmi v Črnučah. Nato je so- je ostalo prenašanje receptov tedadeloval pri obnovi in razširitvi Maj- njih zdravnikov v lekarno v Domdičevega ter drugih mlinov, pozneje žale in Kamnik v vsakem vremenu,

največkrat kar peš, včasih pa tudi
z vlakom, ko je hodil po zdravila za
partizane. »Kdo in kam jih je odnesel,
nisem nikoli spraševal,« se spominja,
najbrž tudi zaradi besed neznanega
partizana v civilu, ki ga je še skoraj
otrok spraševal, kako in kaj, pa mu
je ta odgovoril: »Nič ne bo. Če manj
veš, manj naprej poveš.«
Politike ne mara preveč, najbrž
zato, ker ne ovinkari, vse pove naravnost in to marsikomu ni všeč. Pa
je bil v Kartonažni tovarni predsednik sindikata, v času županovanja
Nuše Kerševan, ki se je rad spominja, član Mestnega sveta Ljubljane.
S svojo življenjsko in delovno potjo je zelo zadovoljen in ne bi storil
ničesar drugače, kot je. Ob visokem
življenjskem jubileju si želi le zdravja. Sam se je odločil, da se cepi in
enako priporoča prav vsem, saj je
to zaenkrat edina pot za ohranitev
zdravja. In kako je doživel tako visoko starost: »Veliko sem športal, od
mladosti, nobenega posebnega športa, kar je prišlo. Pomagal sem, če je
bilo mogoče, nikoli se nisem silil, bil
‘fovž’, pa tudi jezil se nikoli nisem,« z
nasmehom pove jubilant Benjamin
Orehek, ki mu želimo zdravo in zadovoljno pot tudi v prihodnje.
Vera Vojska
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TOMAŽ HABE – VELIKO
USTVARJALNIH LET
TOMAŽ HABE, AKADEMSKI GLASBENIK: SKLADATELJ, DIRIGENT IN PEDAGOG (PA ŠE KAJ BI LAHKO DODALI)

V zadnjih dveh koronskih letih (2019–2021) in pred svojih 75. rojstnim dnevom (rojen na Vrhniki, 31. januarja 1947,
stalno pa živi in deluje v Domžalah, na Rodici) neverjetno ustvarjalen …
kar premaga vse druge tovrstne zunanje okoliščine (naročila, pokloni, komponiranje za predal …). Pri
meni in moji glasbi ne gre toliko za
opisovanje, ampak za doživljanje
vsega tistega, česar se lotim.

Franc Križnar
Foto: Klemen Kunaver

T

omaž Habe je leta 1970 diplomiral na ljubljanski AG
iz kompozicije in dirigiranja in 1972. opravil še podiplomski študij. Večino svojega življenja in dela je preživel kot (glasbeni) pedagog tako v OŠ, GŠ in
še najdlje na nekdanji SGBŠ, zdaj
Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana (do 2012). Tam je nazadnje vodil oddelek za glasbeno teoretične predmete, šolski zbor in orkester. Od leta 1998 je bil tudi (zunanji) sodelavec na ljubljanski AG:
solfeggio, harmonija in improvizacija. Njegov glasbeni in ustvarjeni opus je vokalno inštrumentalen,
zborovski, komorni in solistični;
za kitaro, orkester, pihalne in mandolinske orkestre, za harmonikarske in tamburaške orkestre in opus
zabavne glasbe. Med njimi najdemo tudi muzikale, filmsko, scensko
in didaktično glasbo. Večina njegovih partitur in zbirk je izšla v tiskih.
Prednjačijo tudi dela za mladinske
in otroške zbore. V svoji družbeni angažiranosti je bil mdr. predsednik stanovskega DSS (2006–2010).
Med številnimi nagradami in priznanji tako na lokalni (domžalski
in še kakšni) ravni pa vse tja do visokih državnih, prednjačijo tista, ki
so tako ali drugače povezana z njegovim glasbenim ustvarjenim opusom in delom v (glasbeni) pedagoški stroki: za avtorsko delo pri učbenikih in učnih pripomočkih na
področju glasbenega šolstva je prejel Nagrado RS na področju šolstva
(1997), za izredne dosežke na področju glasbene pedagogike Škerjančevo diplomo (2001), za zaokroženi skladateljski opus stanovsko
nagrado DSS – Kozinovo nagrado
(2014), za življenjsko delo na področju glasbenega šolstva in za izjemne dosežke na pedagoškem in
organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja Gerbičevo nagrado (2015)
in nekatere (lokalne) domžalske ter
druge nagrade in priznanja.
Za to priliko, pred skladateljevim jubilejem (Klub KDFB, 3. novembra 2021) sva se pogovarjala
v glavnem o njegovem zdajšnjem,
aktualnem in koronskem opusu. V
vsem tem času je skladatelj nenavadno aktiven, ustvarjalen in kreativen. Če sem ga mdr. v svojih dveh
predhodnih intervjujih (Ljubljana:
Sto slovenskih skladateljev, Prešernova družba, 1997 in Maribor: Portreti gorenjskih glasbenikov, IGIZ
pri CIMRS, UM, 2006) označil za
ustvarjalnega pedagoga in ne toliko za skladatelja, ustvarjalca …
… je zdaj tvoj opus bistveno
obrnjen in tvoja muzika še kar
teče, ali ne?
Da, za vse to je potreben notranji naboj, nuja po ustvarjalnosti in

V tem tvojem zadnjem opusu
je še vedno največ solistične in
komorne glasbe, zborov, del za
pihalne orkestre, za otroke …
To so trenutni navdihi, o katerih
sem že govoril, in to se kar nadaljuje; bolj ali manj intenzivno.
Veliko je v tvojih delih zlasti še
programskih, odnosa do ljudske
pesmi in tipično slovenskih
vsebin?
Kdaj že sem v svoj opus (zlasti za
otroke) vključeval celostno podobo
naše domovine: od čebel prek Lipicancev in še kaj.
Med tvojimi deli so tudi takšna,
ki so morda na videz enostavna
(morda dela za ljubitelje), ki pa
jim na koncu koncev čisto nič ne
prizaneseš?
Sem le poklicno izšolani skladatelje, ki očitno tudi v tem ne more iz
svoje kože.
Imaš pa za tak pristop svoje
vzornike?
Seveda, v slovenski muziki ni to čisto
nič novega, kaj šele spotakljivega. Že
moja učitelja na AG B. Arnič in L. M.
Škerjanc pa še mnogi drugi sodobniki in dandanašnji glasbeni ustvarjalci se v ničemer ne sramujejo podobnih postopkov. Pravilno ugotavljaš:
ljudska glasba je v mojem opusu globoko predstavljena, to je glasba, katere del sem končno tudi sam.

Izdaje-partiture (2019–2021)

Devet del za pihalni orkester, troje solističnih, komornih in koncertantnih del, šest enot za zbore in ponatisi štirih učbenikov, dve cedejeki, za godbe, pihalne orkestre: Koračnica pesniku Vojanovu (Rudolfu Maistru, 1874–1934), Tri prekmurske za glas in pihalni orkester:
Roža san, cvetek mi poveine, Kaj bi po svetu letela, Katica in Šandor,
Ljubljana: Zveza slovenskih godb, 2019, Ta, Mozzart (W. A. Mozart / T.
Habe), 2020, Toku-le-le / [Dve] Cerkniški šaljivki (Posvečeno) Tonetu (Urbasu) in njegovim sopihalcem. Cerknica: Godba Cerknica, 2020,
Iščem hišico (bes. Anja Štefan) za glas in pihalni orkester. Cerknica,
2021, Le pogumno, le za mano (bes. Anja Štefan) za glas in pihalni orkester. Cerknica, 2021, Moj prijatelj Piki Jakob (bes. Kajetan Kovič) za
glas in pihalni orkester. Cerknica, 2021 in Na deželi za pihalni orkester; različne (solistične) in komorne zasedbe: Giuseppe – vzhodno
in zahodno. Concerto grosso za violino, čembalo in godala, 2020, Jutranja zarja za (francoski) rog in klavir, 2020, Poskočna za solo violino, 2020 in Štirje godci, glasbena pravljica za soliste, recitatorja in orkester v 15 st., 2021; vokalna dela-zbori itd.: Pesem o reki, mešani zbor,
2020, Poglej mi v oči, Prihodnost (bes. Neža Maurer), mešani zbor,
2020, Zvezdice, zvezde, sonce, planeti. Zbirka skladb za otroške zbore s klavirsko spremljavo in flavto. Sedem zborov (na bes. A. Štefan, F.
Milčinskega-Ježka, B. A. Novaka in T. Habeta). Domžale: Javni sklad
za kulturne dejavnosti, 2020 in Hodil po zemlji sem naši. Zbirka ljudskih pesmi za moški in mešani zbor. Domžale: Javni sklad za kulturne dejavnosti, 2021; didaktično gradivo-učbeniki: Solfeggio 1–4. Učbeniki za umetniško gimnazijo (ponatisi). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2020; plošče: V vEtru spominov/In the Wind of Memories. Tomaž
Habe. Avtorska plošča. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev
(2018), 2021 in Ob 70-letnici (ust. 1949) Zemlja, zrak, ogenj. Arnoldstein (A): Traditionsmusik Arnoldstein, 2019 (dirig. Boštjan Dimnik in T.
Habe; T. Habe: Beseda Zemlja – Erde; Jutro upanja – Morgen der Hoffnung; prir. T. Habe: Chim, Chim, Chere).

Tile časi niso nič kaj primerni
za razvejano ustvarjalnost, ti pa
se ravno v tem času nenavadno
veliko razdajaš. Kdaj pa
komponiraš?
Dopoldne in zvečer.
Ali imaš naenkrat več del na svoji
mizi?
Res je, po dve ali celo troje del naenkrat, ki si jih potem (ustvarjalno)
izmenjujem.
To, kar si mi danes prinesel na
intervju, pa predstavlja najmanj
štiri variante ene in iste skladbe,
glasbene pravljice Štirje godci.
Ta se lahko izvede z večjim
številom različnih spremljav:
od malega pa vse do velikega
orkestra.
Tukaj sem res izbral vse od diskantne flavte, prek klarineta, pozavne,
trobente, saksofona, kontrabasa
… in kjer vsako od navedenih glasbil predstavlja določeno žival: osla,
petelina, mačko, psa …
Napisal bom še verzije za spremljevalni pihalni orkester, veliki
orkester …, kar pomeni, da bo eno
in isto delo moč izvesti v različnih prostorih, za različne starostne
skupine izvajalcev in poslušalcev,
vse tja do baleta.

Poleg tega, da imam za seboj
tudi že muzikal, omenjeni balet
in veliko vokalno inštrumentalno epopejo na libreto F. S. Finžgarja Pod svobodnim soncem in je
bila mišljena za izvedbo v KD Miran Jarc na Studencu, bi lahko zaključil, da imam za seboj tudi nekatere največje glasbeno gledališke partiture. Žal tale slednja zaradi obsežne zasedbe (še) ni bila
izvedena.
Doživeli smo tudi tvoj jubilej,
50-letnico Simfoničnega in
komornega orkestra Domžale
- Kamnik, 50-letnico Večerov
komorne glasbe v Grobljah
… Vse to od tebe zahteva še
dodatne in nove, poustvarjalne
angažmaje.
Da, res je, povsod sem bil zraven,
bil sem med idejnimi pobudniki in
soustanovitelji. Takrat (2022) pa nisem dirigiral, ampak sem svojim
nadvse dragim manifestacijam napisal in posvetil nove skladbe.
Torej lahko mirne duše
zaključiva skupno, da tvoje
ustvarjalne, konkretno glasbeno
kompozicijske statve še kar
tečejo?
Seveda, saj imam prav zdaj, odkar
sem se poslovil (upokojen od 2012)
od celo življenjskega poklicnega angažmaja v glasbeni pedagogiki, neizmeren (ustvarjalni) mir.
Še vedno pa ostajajo moji interesi največ na tistih področjih, kjer
tudi sicer v slovenski glasbi manjkajo dela, skladbe kot so to npr. za
tamburaše, pihalne orkestre oziroma godbe itd. Tu so še skladbe oziroma dela in zasedbe ter forme za
tekmovanja, za izvrstne slovenske
izvajalce in seveda posredno tudi
v okviru aktivnosti mojega cehovskega, stanovskega Društva slovenskih skladateljev.
Tam sem redno prisoten tako na
koncertih, posnetkih in tiskih.
Ali bo iz vseh teh spet tako
različnih in enakih (ustvarjalnih)
dejavnosti še kaj ostalo za
prihodnje angažmaje našega
jubilanta?
Vsekakor še, če ne drugače pa še
kaj za predale, kot se marsikdo od
mojih kolegov tudi ‘pohvali’.
Morda premalo še stopaš
pred izvajalce kot dirigent za:
ansamble, orkester, zbore?
Tega pa res ni več, razen izjemoma. Pred menoj je še avtorski večer mojih zborov, ki jih bo izvedel
edini slovenski profesionalni pevski zbor, zdaj Zbor SF. Ta pa je razen Slovenskega okteta tudi edini tovrstni profesionalni vokalni
ansambel, v tem primeru zanimiv
tudi zame. Nenazadnje Slovenski
oktet kot neke vrste neformalni ‘rezidenčni’ ansambel mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi dnevi v Kanalu ob Soči še tudi izvaja moja zborovska dela oziroma
zbore za moški zbor. ❒
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MONOGRAFIJA BERNIK IN NJEGOVE
DOMŽALE
Pomembna obogatitev zgodovine Domžal v prvi polovici 20. stoletja
je leta 1919 pomenila konec njegove
vloge političnega akterja na slovenski in tudi domžalski občinski ravni. Nadaljnje politično dogajanje
v Domžalah do leta 1941 je Bernik
spremljal predvsem kot opazovalec.
Katarina Rus Krušelj je opisala
Bernikovo požrtvovalno opravljanje
naloge vojnega kurata, ko je skrbel
za vojake in ranjence, nastanjene
med vojno v Domžalah, za kar je dobil dve odlikovanji. Avtorica je z novimi arhivskimi podatki dopolnila
Bernikov opis težkih razmer v Domžalah med prvo svetovno vojno v
prvi knjigi Zgodovina fare Domžale.

Miroslav Stiplovšek

Z

izidom monografije o župniku Francu Berniku in
njegovih Domžalah je Kulturni dom Franca Bernika sklenil svoj doslej najobsežnejši
in najzahtevnejši založniški projekt.
Uredniški odbor, ki ga je vodila njegova direktorica Cveta Zalokar, je
prvih treh knjigah ponatisa in natisa
štirih Bernikovih zgodovinskih del
poskrbel za spremne besede s pojasnili o njihovih vsebinskih značilnostih in pomenu, v četrti knjigi pa si
je zadal zahtevno raziskovalno nalogo, da s pritegnitvijo številnih avtorjev celovito osvetli Bernikovo življenje in delovanje, ki je bilo od njegovega prihoda v Domžale leta 1903 do
smrti leta 1948 neločljivo z njimi povezano na pastoralnem, družbeno-političnem, gospodarsko-socialnem
in prosvetno-kulturnem področju.

Ena ‘najbolj celovitih in
obsežnih raziskav’ zgodovine
Domžal v prvi polovici 20.
stoletja
Uredniški odbor je strokovne priprave monografije zaupal arhivskemu
svetovalcu v Nadškofijskem arhivu v
Ljubljani mag. Blažu Otrinu in višji
kustosinji v Kulturnem domu Franca
Bernika Katarini Rus Krušelj, ki sta
prevzela zahtevno nalogo vsebinskega usmerjanja in usklajevanja v prizadevanjih, da bi avtorji v svojih razpravah in esejih osebnost Franca Bernika in njegovo delovanje osvetlili tudi
z novo dokumentacijo ter tako obogatili zgodovinsko podobo Domžal. Te
naloge se je lotilo 16 avtorjev starejše
in mlajše generacije, nekaj že uveljavljenih raziskovalcev domžalske krajevne zgodovine in strokovnjakov za
posamezna vprašanja, ki so smotrno
izbrane teme prikazali v dvajsetih poglavjih. Monografija obsega kar 560
strani in je ena ‘najbolj celovitih in
obsežnih raziskav’ zgodovine Domžal v prvi polovici 20. stoletja.
Blaž Otrin je v dveh razpravah
osvetlil Bernikov rod in začetke njegovega duhovniškega delovanja ter
Bernikova velika prizadevanja za
ustanovitev domžalske župnije leta
1908 in za njeno uveljavitev kot ene
‘najodličnejših’ v ljubljanski škofiji.
Poudarimo naj, da je bila pred razglasitvijo Domžal za trg leta 1925 prav
ustanovitev fare prvo visoko priznanje za njihov velik napredek v drugi
polovici 19. stoletja.

Plodno Bernikovo delovanje
na različnih področjih
Avtor tega prispevka je v svoji razpravi poudaril, da je
Franc Bernik s tremi knjigami prvi
osvetlil zgodovinsko podobo Domžal in oblikoval tudi
temelje za nadaljnje
raziskovanje njihovega
vsestranskega napredka.
Ni pa se uveljavil le kot začetnik domžalskega krajevnega zgodovinopisja, temveč
tudi kot uspešen pisatelj nabožnih knjig. Anton Štrukelj je prikazal glavne misli in poudarke v

Zadnje obdobje Bernikovega
pastoralnega dela
V okviru Srečanj pod slamniki so predsednica uredniškega odbora Cveta Zalokar ter urednika mag. Blaž Otrin in Katarina Rus
Krušelj predstavili še zadnjo četrto knjigo z naslovom Bernik in njegove Domžale. Vsekakor je to knjiga, ki ne sme manjkati
v domžalskih domovih, kar sta v zaključku pogovora dodala avtorja Matjaž Brojan in Matjaž Karlovšek. Slamnikarski muzej
Domžale, 19. januar 2022. (Foto: Miro Pivar)

petih Bernikovih nabožnih knjigah
ter poudaril njihovo veliko odmevnost in pohvalne ocene. Mihael Kozjek je prvi podrobneje opisal plodno
Bernikovo delovanje tudi na glasbenem področju. Uveljavil se je s članki
v Cerkvenem glasbeniku, kot skladatelj cerkvenih zborovskih pesmi pa je
bil dejaven zlasti do prihoda v Domžale. Kot benefeciat in kot prvi domžalski župnik je svoje glasbeno znanje pokazal kot zborovodja pevskih
zborov in režiser predstav v okviru
Katoliškega izobraževalnega in podpornega društva, ki ga je Bernik leta
1904 preoblikoval , ter pri organizaciji
glasbenih dogodkov v cerkvi, v kateri
je poskrbel tudi za nove orgle.
Matjaž Brojan je prikazal razmah
dramske dejavnosti v Domžalah v obdobju 1904–1933 z navedbo 98 predstav, med katerimi je večino režiral
Bernik, ki je po oblastnem razpustu
Katoliškega izobraževalnega in podpornega društva leta 1933 prenehal
z dramsko dejavnostjo. Pomembna
prelomnica v kulturnem življenju v
Domžalah je bila izgradnja Društvenega doma leta 1910, ki je bil po oceni Janeza Evangalista Kreka ‘pušelc’
med slovenskimi društvenimi domovi. Cveta Zalokar je v razpravi 110
let Društvenega doma Domžale poudarila velike Bernikove zasluge za
to pomembno domžalsko kulturno pridobitev. S številnimi podatki je osvetlila bogato kultur-

no, izobraževalno in drugo dejavnost v njem do okupacije leta 1941
ter spremembe njegove vloge po drugi svetovni vojni do leta 1998. Tedaj
je Občina Domžale izročila Kulturni
dom Franca Bernika dvema uporabnikoma, kulturnemu zavodu za prireditvene dejavnosti in Glasbeni šoli
za izobraževalne dejavnosti, ki jo je
v njem izvajala že od leta 1950. Leta
1998 so bila končana velika obnovitvena dela, ki so potekala skoraj desetletje. Zahtevno gradbeno obnovo,
ki je terjala velika finančna sredstva,
ter delovanje gradbenih odborov je
podrobno opisal Matjaž Karlovšek.
Bernik pa ni bil zaslužen le za razvoj Domžal v pomembno kulturno
središče, temveč je prispeval tehten delež za njihov razvoj na številnih drugih področjih. Katarina
Rus Krušelj je prikazala pomembno Bernikovo vlogo v gospodarstvu, posebej zadružništvu, ter pri
strokovnem-sindikalnem organiziranju slamnikarskega delavstva v
njegovih prizadevanjih za izboljšanje mezdnih in delovnih razmer. Po
prihodu v Domžale je Bernik prevzel vodenje Hranilnice in posojilnice ter poskrbel, da je kot prvi domžalski denarni zavod uspešno izvajala svoje naloge tudi pri pomembnih naložbah. S tremi zadružnimi
organizacijami, Strojno zadrugo ter
Kitarskim in Konsumnim društvom,
si je Bernik prizadeval za izboljšanje gospodarskih in socialnih razmer v Domžalah. Vilma Vrtačnik
Merčun je posebej opisala Bernikovo uspešno vodenje Kitarskega društva (1908–1926) in
poudarila, da je ta zadruga kljub številnim težavam ‘vsekakor upravičila svoj namen’.
Jan Bernot je prikazal pomembno
vlogo Bernika tudi
pri osnovanju in preosnovanju ustanov na
področju šolstva, zdravstva
in sociale. Kot občinski odbornik
in član šolskega sveta je bil zaslužen za povišanje domžalske osnovne šole v štirirazrednico. Bernik je bil
tudi pobudnik za ureditev zdravstvene službe za Domžale in sosednje občine. Po teh dosežkih pred prvo sve-

tovno vojno sta po Bernikovih prizadevanjih leta 1929 začela delovati
še Dobrodelni in Otroški dom, ki sta
bila veliki socialni pridobitvi.

V stikih s skoraj 400
domžalskimi izseljenci
Z razmahom slamnikarske industrije v Domžalah so povezane tudi velike demografske spremembe. V Bernikovih delih so podrobni podatki o
potrojitvi prebivalstva v Domžalah
in spremembah v njegovi sestavi.
Raziskovalka migracij slamnikarskih delavk Saša Roškar je opisala njihovo zaposlovanje v evropskih
podružnicah domžalskih tirolskih
podjetjih in ZDA. Množično izseljevanje domžalskega slamnikarskega
delavstva konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja ter njihovo zaposlovanje v slamnikarskih tovarnah
v ZDA je z novimi podatki osvetlil
Matjaž Brojan, posebej z vidika tesnih stikov župnika Franca Bernika
s skoraj 400 domžalskimi izseljenci.
Na prelomu 19. in 20. stoletja je
prišlo v Domžale okoli 300 nemških
priseljencev s Tirolske in Sudetov, ki
so se zaposlili v slamnikarski industriji. Problematiko močne nemške
manjšine v Domžalah, mednacionalne in socialne spopade ter zapuščino
nemških priseljencev v domžalskem
kulturnem prostoru je prva obsežneje prikazala Ana Vrtovec Beno. Posebej je osvetlila tudi Bernikova prizadevanja za prijazno sobivanje med
slovenskimi in nemškimi farani.

Politična dejavnost Franca
Bernika
Doslej manj znano tudi v slovenskem okviru odmevno politično dejavnost Franca Bernika je prvi vsestransko analitično osvetlil Jan Bernot. S svojo razpravo je pomembno
izpopolnil podobo političnih razmer v Domžalah od Bernikove izvolitve za odbornika leta 1905, zlasti pa v času razpadanja Habsburške monarhije in nastajanja jugoslovanske države. Tedaj je imel kot
član vodstva katoliške Slovenske
ljudske stranke pomembno politično vlogo. Toda njegova opredelitev
v strankinem razkolu za tabor starinov dr. Ivana Šuštaršiča proti struji
mladinov z dr. Antonom Korošcem

Blaž Otrin je predstavil tudi zadnje
obdobje Bernikovega pastoralnega
dela v težkih razmerah druge svetovne vojne in po njej ter žalno slovesnost ob njegovi smrti leta 1948.
Matjaž Brojan je zapisal spomine
pranečakinje Vide Bajželj na Franca Bernika in osvetlil tudi značilnosti človeškega lika njenega ‘strička’.
Sodelavki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne
enote Kranj Maja Avguštin in Judita Lux sta monografijo obogatili
z razpravo o umetnostni podobi župnijske cerkve ter o protiturškem taboru na Goričici in zadnjih arheoloških izkopavanjih leta 2017 ob preureditvi ploščadi pri cerkvi. Dragocen je tudi prispevek Matjaža Šporarja o osvetlitvi Bernikovega časa s
fotografsko zapuščino Petra Nagliča
iz Šmarce.

Bogato ilustrirana
monografija
Monografija je bogato ilustrirana z
okoli 260 fotografijami iz številnih
ustanov in zasebnih arhivov domžalskih zbiralcev, med katerimi so
številne prvič objavljene. Prav tako
so si vsi avtorji razprav prizadevali, da so v njih svoje izsledke dokumentirali z novim arhivskim in drugim gradivom. Posebej naj poudarimo pomen obsežne dokumentacije
domžalske fare v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, kar je posebej zasluga Bernikovega vestnega pastoralnega dela.

Častni naziv duhovnega
svetnika in častnega občana
Župniku Francu Berniku je kot enemu najbolj delovnih duhovnikov
ljubljanska škofija leta 1916 podelila častni naziv duhovnega svetnika. Sledila so številna odlikovanja
in visoka priznanja, za velike zasluge je leta 1929 postal tudi prvi častni
občan trga Domžale. Posebej velika
počastitev njegovega dolgoletnega
in bogatega delovanja v Domžalah
pa je monografija Bernik in njegove
Domžale, ki je rezultat skupnih prizadevanj vseh sodelavcev Kulturnega doma Franca Bernika in uredniškega odbora, ustvarjalnega sodelovanje z Župnijo Domžale, finančne
podpore Občine Domžale in velikih
raziskovalnih prizadevanj avtorjev,
ter vseh, ki so skrbeli za njeno oblikovno in jezikovno pripravo. S skupnimi napori in sodelovanjem smo
dobil dragoceno delo iz domžalskega krajevnega zgodovinopisja. ❒
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izbr@no v knjižnici domžale
knjige za odrasle
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Daniel E. Lieberman

Saj grem samo mimo

Naravno gibanje:
Evolucijski in antropološki
vidiki telesne aktivnosti,
počitka in zdravja;

Mladinska knjiga, 2018

UMco, 2021

Lično oblikovana knjiga v formatu
A4 je ganljiv in pretresljiv hommage pesniku, pisatelju, profesorju,
možu in očetu, ki je nesrečnega
januarskega dne leta 2016 tragično in močno prezgodaj zapustil ta svet in vse, ki so ga imeli radi.
Poleg vsega ostalega, kar je ostalo za njim, je ostalo
tudi na stotine razglednic, ki jih je Aleš skrbno, dosledno in skorajda obsesivno pošiljal tistim, ki jih
je imel najraje. Zdi se, da so bile razglednice zanj
nekakšen analogni klepet, Aleš Debeljak je prek
razglednic nekako ‘chatal’, ko še nismo vedeli, kaj
to sploh pomeni. Ne gre zgolj za razglednice, ki bi
jih poslal, ko je bil na številnih potovanjih. Lahko
gre tudi za misel, za izraz hvaležnosti in/ali ljubezni, ki bi ga sredi noči napisal na razglednico, ki
jih je imel zagotovo in očitno vedno dovolj pri roki.
Pogosto se je kar sprehodil do nabiralnikov in razglednice oddal brez znamk, ali pa jih je prinesel s
potovanj in jih oddal v Sloveniji. Knjiga je razdeljena na poglavja s skeniranimi razglednicami glede
na najpomembnejše ljudi v njegovem življenju,
vsebuje pa tudi eseje nekaterih izmed njih, ključni, uvodni, je seveda esej Erice Johnson Debeljak,
njegove žene, ki je v začetku letošnjega leta izdala
tudi dih jemajočo in brezsramno iskreno knjigo o
doživljanju let po njegovi smrti z naslovom Devica,
kraljica, vdova, prasica. Ne moreš ne biti ganjen ob
tem intimnem vpogledu v osebnost velikega in izjemnega človeka. (J. D.)

Knjiga o vlogi in pomenu telesne vadbe v modernem svetu. Lieberman nam iz vidika evolucijske
biologije pokaže, kako smo se razvili v vrsto, ki je narejena za gibanje, a malo manj za šport in rekreacijo ali
natančneje za fizično aktivnost, ki ima sama sebi namen.
Zato imamo navkljub splošno sprejeti resnici, da nam
moderni način življenja s preveč sedenja povzroča številne težave, obilico zadržkov pri prakticiranju rekreacije
in zdravega načina življenja. Z upoštevanjem evolucijske
težnje po lenobnosti, evolucija je pač hranila moči za
reprodukcijo, nam avtor nakaže, kako rekreacijo kot nekakšen moderni nadomestek načinov življenja naše biološke preteklosti uspešno vplesti v naš vsakdan. (G. J.)

Aleš Debeljak

zg

Izbral in uredil: Janez Dolinšek

Jean-Paul Dubois

Vsak od nas biva na tem
svetu po svoje
Mladinska knjiga, 2021

Paul Hansen preživlja zaporno
kazen v montrealskem zaporu,
kjer se spominja svojega življenja.
Rojen je bil danskemu pastorju in francoski ateistki.
Otroštvo je preživel v Franciji, po ločitvi staršev pa
je odšel za očetom v Kanado. Očetova vera je vse
bolj šibka in v iskanju izgubljene vere naredi veliko
zgrešenih potez, do česar je Paul prizanesljiv, saj,
kot pravi oče, vsak od nas biva na tem svetu po svoje. Paul dela kot upravnik v stanovanjskem naselju
in živi mirno z ljubljeno Winono in psičko Nouk,
dokler ga življenje ne privede do kaznivih dejanj
… Jean-Paul Dubois je za svoje delo leta 2019 prejel
prestižno Goncourtovo nagrado. (A. P.)

Eddie Jaku

Najsrečnejši človek na
svetu
Planet, 2021

Njegova knjiga je izšla leta 2020,
ko je Eddie dopolnil sto let. Je
navdihujoča in izjemna zgodba
stoletnika, ki je preživel holokavst.
Knjiga je kratka, ampak na svojih dobrih stotih
straneh opiše neverjetne grozote, ki so se judom
dogajale med drugo svetovno vojno. Eddie se je
pred vojno vedno imel za Nemca, šele nato je bil
Jud. Bil je ponosen na svojo državo in svoje ljudi.
Kot mlad fant se je izobraževal za strojnika, finomehanika. S svojo družino je bil močno povezan in
pogrešal jih je, ko je bil sam na drugem koncu države, kjer se je šolal. Novembra 1938 se je odločil,
da jih skrivaj obišče, takrat pa se je zanj začel sedemletni pekel – ujeli so ga in ga odpeljali v koncentracijsko taborišče. Vsakodnevno se je soočal
z grozotami, ki so jih Nemci namenili Judom pod
pretvezo vojne. Najprej v Buchenwaldu, nato v Auschwitzu in pozneje na nacističnem pohodu smrti.
Izgubil je vse člane družine, prijatelje in državo.
Ker pa je preživel, se je zaobljubil, da bo vsak dan
srečen, da bo na svetu delal dobro in svojo zgodbo
že več kot pol stoletja širi naprej. Pravi: »Življenje
je lahko lepo, če ga naredite lepega. To je odvisno
od vas.« (B. A. O.)

knjige za otroke in mladino

Ruth Tormo

Brez črtne kode
Zala, 2021

V odličnem romanu vzporedno tečeta
dve zgodbi. Prva zgodba se dogaja v
Bangladešu, kjer štirinajstletna Amina
v obupnih razmerah šiva v delavnici.
Ker si želi boljšo prihodnost vsaj za svojo mlajšo sestrico,
všije v hlačnico klic na pomoč. Druga zgodba, prav tako
štirinajstletnega Viktorja, poteka v Barceloni. Viktor je
zelo osamljen deček, njegova starša sta v želji po boljšem
življenju stalno v službi in med seboj zelo odtujena. Njuni
zgodbi se prepleteta, ko Viktor najde v svojih hlačah Aminin SOS in si zada nalogo, da bo pomagal neznancu. Mu
bo uspelo? Knjiga govori o brezobzirnem pohlepu sodobnega sveta, ko v suženjskih razmerah delajo tudi otroci, a
hkrati govori tudi o sočutju, pomoči in prijateljstvu. (S. Z.)

Barry Jonsberg

Ujemi me, če padem
Miš, 2021

Ashleigh in Aiden sta dvojčka, ki s
premožnimi starši živita v Avstraliji.
Mama je priznana znanstvenica, oče
pa gospodinjec. Dvojčka sta močno
navezana drug na drugega – Aiden je zaščitniški, Ashleigh pa gre brat včasih kar malo na živce in si želi
več samostojnosti. Njenim pobalinskim idejam navkljub jo brat vedno podpira in prevzame odgovornost,
če si sestra tako zamisli. Po Aidenovi hudi nezgodi
ugotovimo, da beremo zgodbo bližnje prihodnosti, kjer
so meje različnih družbenih slojev zelo jasno začrtane.
Na razvoj človeka in njegovo življenje so močno vplivale podnebne spremembe in razvoj tehnologije. Ob branju ganljive in napete znanstveno-fantastične zgodbe
ter spremne besede dr. Tine Bilban smo primorani razmisliti o našem odnosu do sveta, naši odgovornosti do
Zemlje, do sočloveka in seveda do naših potomcev.

Erika Eichenseer

Rajski vrt/Paradise garden
Miš, 2021

Rajski vrt/Paradise garden je po Skodelici kave, Povodnem možu in nekaterih drugih najnovejša odlična dvojezična (v slovenščini in angleščini) izdaja Založbe
Miš. V njej znana nemška zbiralka ljudskega slovstva,
pripovedovalka, pisateljica in pesnica Erika Eichenseer,
ki je kar nekaj let živela v Sloveniji, medtem ko je njen
mož kot predsednik Bavarsko-slovenskega društva sodeloval pri obnavljanju gradu Podsreda, predstavi čudovito staro legendo o nastanku Slovenije, na katero je
naletela med zbiranjem slovenske ljudske zapuščine.
Rajski vrt je sicer slikanica, ampak je namenjena bralcem po celotni starostni lestvici. Osupljive ilustracije
Petra Škerla poskrbijo, da gre za resnično lepo izdajo,
ki je lahko odlično darilo tako za Slovence kot tudi za
vse, ki so navdušeni nad Slovenijo in se sprašujejo, kako je možno, da je toliko naravnih lepot nagneteno na
tako majhnem koščku zemlje. Zdaj je tu odgovor. (J. D.)
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kolumna • odtis človečnosti

LENART ZAJC

RAZMISLEK
O FILMU ZASTOJ
Spet smo si v Domžalah, v Kulturnem domu Franca
Bernika, lahko ogledali premiero imenitnega filma.
Tokrat je šlo za film Vinka Möderndorferja Zastoj.

S

eveda gre za film, ki je namenjen predvsem sladokuscem, ki jim je všeč filmski
pristop, ki je drugačen od
tistega privzgojenega skozi holivudsko filmsko produkcijo. Pač, filmsko
dogajanje je omejeno le na štiri glavne protagoniste ter nekaj zelo stranskih likov ter statistov in skorajda v
celoti postavljeno v stanovanje blokovskega naselja. Pripoved je zasnovana tako statično, da ima gledalec ob uživanju filma tu in tam občutek, kot bi v gledališču spremljal
gledališko predstavo. Sama zgodba si z nekaterimi dejanji protagonistov dovoli sprehode izven realnega, kljub temu pa ohranja realistični pripovedni nivo do te mere, da se
človek tu in tam sprašuje: »Kaj pa če
je to možno?«
Torej, gre za pripoved o dveh parih. Prvi par (Peter Musevski in Mirjam Korbar) sta priseljenca z juga,
živeča v skromnem stanovanju velikega blokovskega naselja. On je
zdravljen alkoholik, večkrat vmes
brez službe, trenutno zaposlen kot
varnostnik. Njuno življenje bi bilo
klavrno, če ju ne bi držala pokonci
skoraj brezpogojna medsebojna ljubezen, s pomočjo katere spretno krmarita, da življenjskih pasti niti ne
občutita. Drugi par (Uroš Fürst in
Barbara Cerar) sta Slovenca, on tajkun, ona lepa ženska, ničesar jima
ne manjka, ne denarja ne nepremičnin, kar vse sta pridobila s posli v časih tranzicije in zaslužkom s
prodajo nekoč skupnega sindikalnega premoženja. Tudi v tem filmu
namreč režiser Vinko Möderndorfer
ostaja zvest podajanju zgodbe skozi
razredno nepravičnost in izgubljeni paradiž minule enakosti. Obema
paroma pa je skupno, da imata oba
para edinega otroka. Prvi sina, drugi hči. Oba otroka sta stara osemnajst let in oba se tako rekoč na smrtni postelji borita za življenje. Sin
prvega para se je ponesrečil z motorjem, ima nepopravljivo poškodovane možgane, vendar je njegovo srce
v odličnem stanju, delujoče. Hčeri drugega para, tistega tajkunskega, srce odpoveduje in njeno življenje visi na nitki, rešilo bi jo le, če bi
se starša ponesrečenega motorista
odločila, da ga odklopijo z aparatov
in darujejo srce. Zastavljena situacija dobro nastavi prostor stopnjujoči se napeti dinamiki med obema
paroma, ki se na vse načine borita
za življenja svojih otrok. Prva si namreč nočeta priznati, da je resnično
življenje njunega sina končano, da
je »le še na posteljo priklenjena rastlina«, ves čas gojita upanje na čudež. Druga ju skušata na vse načine soočiti s krutostjo stvarnosti in ju
prepričati, da darujeta sinovo delujoče srce njuni hčeri. Tu poizkušata
z vsem, od podkupovanja do psiholoških pritiskov. Vse neuspešno, dokler dekle, ki ga oba para spremljata
prek telefona, povezanega z bolnišnično varnostno kamero, ne doživi
srčnega zastoja. Zdaj se zgodi premik v fantovi mami, ki spozna, da je
nesmiselno vzdrževati sinovo življenje, če vedo, da nikoli ne bo bolje,
le nekoč drugič ga bodo odklopili z

aparatov, po drugi strani pa lahko
rešijo dekletovo življenje. Tajkunski
oče jo želi za njeno odločitev nagraditi, pa ga zavrne, češ da se srca ne
da kupiti, lahko se ga le podari.
Zgodba gledalca ves čas spretno
vodi v samoizpraševanje, kaj je prav,
saj ravno socialni moment in netakten, žaljiv pristop bogatega očeta, v
stilu »z denarjem lahko kupimo vse«,
v gledalcu zbuja revolt, celo jezo,
da tu in tam ‘navija’ da bi se revnejša ne odločila za pomoč, pa čeprav bi to ne bila racionalna odločitev. Pa vendar, ko se na koncu fantova mama odloči v korist življenja
dekleta, si oddahnemo. Ob tem niti
ni bistveno, da bi s svojo odločitvijo lahko postala moralna zmagovalka, saj zavrne vsako možnost nagra-

Gre za zmago
humanizma nad vesoljnim
potrošništvom, ki mu
vlada zgolj in edino denar.
Pač, srce simbolizira tudi
ljubezen in starševska
ljubezen je seveda
ultimativna, nekupljiva
(razen seveda pri hudo
motenih osebkih) in kot taka
je lahko le podarjena.

Za izven (abonmaja) v KDFB na silvestrovo,
31. decembra 2021
Sozvočja z Janezom Dovčem in njegovimi gosti v različnih vlogah – tudi v vodstveni,
umetniški

kdfb V tej zadnji koronski verziji se med deli slišati kar neke vrste cveto- razpotegnil še na odlične dikcije njeDomžalčani ali konkretno KDFB ne ber tuje in naše, slovenske glasbene ne španščine, češčine in francoščine.
Razgibana in raznolika muzika se
dajo. Potem, ko so se že nekako pre- (re)produkcije. Poleg J. Dovča, ki je
tolkli skozi skoraj dve leti tele pan- obenem prispeval skoraj same nove je zatorej z odra velike Tomčeve dvodemije in z upoštevanjem vseh nje- aranžmaje, priredbe in je bila muzi- rane KDFB razlegala v sozvočju in
nih pravil: koncerti v Rozariju (Vol- ka tako rekoč izvedena prvič, je bila tako ponovno uglasila ne le oder in
čji Potok), koncerti v Tomčevi dvora- zvezda večera zagotovo pevska so- dvorano, pač pa posredno vse obini KDFB, smo se z zadnjim silvestro- listka, slovita I. Preda. Večina vseh 15 skovalce in tudi celoten domžalski
vim spet vrnili k tej obliki populari- izvajalcev je bila tako rekoč na odru kulturni in še posebej glasbeni prozaciji in zabave glasbeno scenske po- ves čas, brez premora.
stor. Če bi hotel tole še naprej razprenudbe. Tokratni Silvestrski koncert
Poleg že omenjenih priredb J. dati, bi lahko dodal, da je muzika tonSozvočja ali kar da v enem dnevu Dovča, so bile na sporedu tudi nje- sko, vizualno in virtualno razpotegni(31. dec. 2021, 17.30. in 20.00) je obli- gove avtorske skladbe. Kot eden red- la daleč čez navidezne margine notrakoval Janez Dovč. Ne sam, pač pa s kih je ves čas igral in tudi pel na pa- njosti, interierja v zunanjost, eksteriplejado so-izvajalcev in sodelavcev; met. Poleg njegove glasbe smo slišali er. Če bi še naprej razdeloval zdaj že
največ v vlogi harmonikarja, umetni- še avtorska, izvirna in prirejana dela sociološko in ne več zgolj umetniško
škega vodje, skladatelja, aranžerja in skladateljev R. Chapija, A. Piazzolle, funkcijo muzike, bi jo lahko s (posleupravljalca elektronike. Zraven nje- A. Dvoržaka, G. Bizeta, M. Sepeta in dičnim) požvižgavanjem prek ulic
ga, ves čas na odru pa so bili še Go- J. Privška, v venčku priredb sloven- Domžal pripeljal čisto vsakemu predalni kvartet v zasedbi: Dejan Gre- ske filmske glasbe pa še J. Goloba, M. bivalcu v njegova ušesa, posredno
gorič in Klemen Bračko/oba violini, Kozine, J. Gregorca, D. Žgurja, M. Vr- pa še v njegovo dušo. To pa je zdaj že
Gea Pantner/viola in Urša Pavlov- hovnika Smrekarja in M. Vodopivca. neke vrste interferenčna funkcija mučič/violončelo, pa še Goran Krmac/ Iz filmov Čisto pravi gusar, Kekec, To zike, ki se mi po navadi približa po katuba in topotalnik, Gregor Volk/glas so gadi, Sreča na vrvici in Gremo mi kšnem kvalitetnem in nenavadnem
in akustična kitara, (ženska) pev- po svoje se je torej Dovčeva drama- koncertu. Takih je po navadi prav v
ska skupina (septet; 7) Maroltovke: turgija med glasbo in sceno razpote- Domžalah in k sreči kar precej. ObeHana Brezovnik, Anja Jamšek, Erna gnila še na filmsko umetnost; seve- nem pa sem tegale še dodatno lahko
Kovač, Anja Kralj, Mojca Kren, Kata- da le pejorativno, glasbeno. Potem izmeril pred napovednima (sicer verina Mohorič in Špela Polc. Zagoto- že, ko so nam še vedno odzvanjale likima orkestrskima) koncertoma Duvo pa je bila zvezda večera naša slo- v ušesih (sopranske) arije, ki jih je v najskih filharmonikov (na Dunaju in
vita pevka, operna ‘diva’ Irena Pre- neke vrste svojem izvajalskem ‘blo- RTV) in Slovenske filharmonije (v Ljuda; večina od vseh 15 izvajalcev sko- ku’ odpela I. Preda: od Dovčevih pri- bljani RA SLO). Očitno je bila tudi toraj ves čas na odru je v dobri urici in redb ljudskih pesmi pa vse do naj- krat v imenu KDFB-ja in neposredno
pol (skupaj z dodatkom) tako v aku- bolj popularnih opernih arij iz Dvor- v rokah našega J. Dovča, neke vrste
stičnem kot vizualnem pogledu sku- žakove Rusalke (Pesem o mesečku) ‘zvezda danica’. Ta je potem šele popaj z ekipo KDFB izvedla in prikazala in Carmen iz istoimenske Bizetove sledično in sporadično izzvala omečez dvajset del. Zanje je sicer značil- opere. Po njeni zaslugi se je tako ve- njeno ‘noto finalis’ doma in po svetu.
na kratkosapnost, pa vendarle je bilo činoma slovenski in angleški jezik
Dr. Franc Križnar

de, ki ji jo ponuja tajkun, pomembnejše je optimistično sporočilo, da
se je tako odločila zavoljo mladega
dekleta, zavoljo staršev, ki sta predvsem prizadeta starša, ne glede na
socialni status, in bi bila njuna izguba enako boleča, kot je zanju ob izgubi sina. Gre za zmago humanizma
nad vesoljnim potrošništvom, ki mu
vlada zgolj in edino denar. Pač, srce
simbolizira tudi ljubezen in starševska ljubezen je seveda ultimativna,
nekupljiva (razen seveda pri hudo
motenih osebkih) in kot taka je lahko le podarjena.
Zgodba, ki ni lahkotna in je povedana bolj gledališko kot filmsko, Ob prazničnem dnevu, v nedeljo, 26. decembra 2021, je Godba Domžale v Športni
temelji na uravnoteženi igri štirih dvorani Domžale izpeljala svoj tradicionalni praznični koncert.
igralcev, ki upodabljajo glavne like:
Barbari Cerar, Mirjam Korbar, Petru
Prvi del koncerta pod taktirko di- račnico, Straussovo Kaiser WalMusevskem in Urošu Fürstu. Tudi Čeprav je bilo treba pri planiranju
če smo včasih, zlasti s strani laikov, ogromno previdnosti, pa je God- rigenta Gregorja Vidmarja so god- zer, skladbo z božičnim napevom
lahko poslušali pripombe, da slo- bi Domžale uspelo, ob upoštevanju benice in godbeniki izvedli samo- ter Rock Symphony, ki je stilno navenski igralci ne obvladajo filma, vseh pogojev, publiki pričarati re- stojno. Občinstvo v dvorani je po povedala osrednjega gosta koncerda je njihova igra preveč gledališka, snično čudovito glasbeno doživetje. slovenski himni slišalo fanfare, ko- ta. Na odru se je Godbi Domžale pridružil tudi pevec Omar Naber, ki je
pretoga in premalo življenjska, da
v dvorano prinesel dodatno energije jezik, ki ga govorijo, preveč knjijo in ob spremljavi Godbe zapel nežni, lahko trdimo, da nič od naštekaj svojih največjih hitov.
tega ne velja za Zastoj. Namreč, ne
Godba Domžale je skupaj z diglede na prej omenjeno gledališko
rigentom ponovno izvedla krasen
poetiko filma, je igra glavnih igralkoncert, ki je skupaj z Omarjem Nacev filmska, živa in prepričljiva in
berjem in voditeljem Tonijem Cahugovorjeni jezik je tak, kot ga slišimo
nekom v dvorani vzdušje dvignilo
v vsakdanjem življenju. Mirno lahko
na najvišjo raven in prav to odlično
rečemo, da film v celoti sloni na izvzdušje vsem nam daje upanje, da v
vrstni igralski zasedbi, ki mu kljub
novo leto vsi skupaj vstopimo enerstatični zasnovi daje polno življenjgični in polni pozitivne energije.
sko energijo. ❒

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

Praznični koncert Godbe Domžale

Na odru se je godbi pridružil tudi Omar Naber.

Občina Domžale
Foto: Fotostudio Majhenič
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Februar ‘22 Za izven (abonmaja) v KDFB: januar 2022 …
MENAČENKOVA DOMAČIJA

Razstava | Vstop prost.
7. december 2021 – 15. februar 2022

LESENE IGRAČE
SKOZI ČAS
STARE LESENE IGRAČE
IZ ZASEBNE ZBIRKE
DR. MOHORJA DEMŠARJA
SLAMNIKARSKI MUZEJ

Torek, 8. februar 2022, ob 10. uri

Premiera

SLAMNIKARSKA
ZGODBA
Pripovedna predstava s
kamišibajem

Brezplačne vstopnice v KD Franca Bernika / omejeno
število sedežev

SLAMNIKARSKI MUZEJ

Foto: Suzana Kokalj

Sreda, 16. februar 2022, ob 18. uri
Vstop prost.

BOJAN KNIFIC
Oblačilna in obutvena
kultura na Slovenskem
Vodi Cveta Zalokar.

SLAMNIKARSKI MUZEJ

Sreda, 23. februar 2022, ob 17.30

Delavnica

PLETENJE KIT IZ
SLAME
1 ura / kotizacija: 5 €, otroci v spremstvu odraslih
brezplačno / obvezne prijave sprejemamo do 20. februarja na e-naslov slamnikarski.muzej@kd-domzale.
si ali 01 724 84 08 (v odpiralnem času muzeja)

MENAČENKOVA DOMAČIJA

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

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

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

Med vzhodom in zahodom … za klavir, violino in klarinet
kdfb Po inštrumentalnem klasičnem klavirskem triu (klavir, violina
in violončelo) je zasedba s klarinetom (namesto violončela) ena prvih
teh različic; kako tudi ne, saj sta klarinet in violončelo oba tenorski glasbili. Zato je bilo tokratno gostovanje
tria na koncertu (za izven) v KDFB
(18. jan. 2022) z zasedbo Per Rundberg/klavir, Mairead Hickey/violina
in naš Mate Bekavac/klarinet z deli
skladateljev: W. A. Mozarta/prir. Arcadija Volodosa, Turka A. Saya, Armenca A. I. Hačaturjana, Francoza D.
Milhauda in Američana P. Schoenfielda v Domžalah spet v težkem pričakovanju. Tam in na teh koncertih
vsa ta leta in navkljub tu pa tam ponovljenim izvajalcem (v različnih in
vedno novih in novih kombinacijah)
in z novimi deli, pa venomer z novo
muziko, slišim marsikdaj na enem
samem mestu redkokdaj in redkokje. Tudi to je neke vrste šarm ali
celo nadgradnja, fluid, ki se mora in
more pretočiti med izvajalci, njihovimi notami in res enkratnimi (in izključno) individualnimi interpretacijami in njihovimi podoživetji in nami,
občinstvom. Vse tele kriterije sledim
in zasledujem, pravzaprav čakam izvajalce po njihovih tovrstnih odzivih.
In tudi tokrat je bilo v Domžalah tako. Zaradi razmer in upoštevanja le-teh je seveda poslušalcev
še vedno za kakšno polovico Tomčeve dvorane; manj, ampak muzika je enaka, enkratna, izvajalci
na vseh okopih, in to je to. To pričakujemo in tudi dobimo. Pa vendarle smo: izvajalci, herojski prireditelji in seveda bolj ali ne: zvesto
občinstvo v vsem enotni, poenoteni. Uvodna Turška koračnica iz istoimenske Mozartove klavirske Sonate in v nenavadni, moderni, skorajda do nerazpoznavnosti z izvirnikom, je gostujoči pianist P. Rundberg odigral na pamet. Še več: na
odru je ostal ves večer, od tele in
edine solistične točke in prek Sayeve Sonate Melanholija. V tem tristavčnem delu se mu je pridružila še

slavna gostja, violinistka Hickeyjeva. In dramaturgija se je v crescendu zasedb nadaljevala. Saj smo potlej slišali še štiri trie; če ‘uradnim’
trem dodam še dodatek. Najprej je
bil to folklorno obarvani tristavčni

vrste tonsko izenačenost vseh treh
inštrumentov. Ti si niso že v klasični
zasedbi (klavir, violina in violončelo) kar najbolj posrečeni, zato je bil
še tale in dodatni izbor še toliko bolj
hvaležen. Za vse štiri skladatelje tri-

Hačaturjanov, potem že povsem jazzovsko pa še vedno folklorno koncipirana štiristavčna Milhaudova
Suita, štiristavčni Trio P. Schoenefielda – povsem jazzovsko obarvani in še z dodatkom folklore ter nazadnje kontrast vsemu temu: še zaključna elegija kot edini dodatek večera. Bil je to spet en skrajno premišljeno obarvani koncert tako v programskem kot izvedbenem pogledu.
Za program navedenih skladateljev
(in njihovih priredb) je v triu klarinetist Bekavac posegel po klarinetu
Seggelke (Bamberg) in tako v pogledu timbra klarineta med klavirjem
in violino še dodatno poudaril neke

ev (A. I. Hačaturjan, D. Milhaud, P.
Schoenfield in …) je bilo tole inštrumentalno barvanje pravi balzam.
Ni pa seveda v vsem tem nič kaj
odreči celotni trojici izvajalcev. Bili
so v posamičnih vlogah in komorni
(so)igri nenadkriljivi. Pianist Rundberg se je npr. v violinsko klavirski
Sayevi Sonati še dodatno spopadel s
prepariranim klavirjem. Tega je moral skoraj za vsak (drugačen) stavek
ponovno nastaviti in pripraviti. In
(do)končno: celotna podoba, izvedba in komplet kompleksnosti je bilo
tako spet enkrat v Domžalah podoživeto do tovrstne maksime.
Dr. Franc Križnar

Mladinski fotografski natečaj Pogled 2021
V oktobru in novembru je v našem Centru za mlade Domžale potekal fotografski
natečaj Pogled 2021.
czm Odziv na natečaj je bil ponovno
zelo dober, rezultat samega natečaja
pa je zares odličen, kar lahko z ogledom virtualne razstave ali fizične
razstave v našem Centru za mlade
Domžale ugotovite tudi sami. Ogled
v živo bo mogoč do začeta februrja.
Virtualno razstavo si lahko ogledate
z obiskom naše spletne strani CZM
Domžale, kjer boste našli povezavo,
ki vas bo popeljala do razstave.
Na mladinskem fotografskem natečaju je letos sodelovalo 218 avtor-

jev, ki so na natečaj prijavili 1537 fotografij. Natečaj je bil sestavljen iz
treh tem, v sklopu katerih so avtorji lahko prijavljali svoje fotografije. Tematike so bile naslednje: Vijuge, kjer so avtorji v svoj objektiv zaobjeli najrazličnejše vijuge, ki so jih
videli okoli sebe; Povozil jih je čas,
kjer so se avtorji osredotočali na
vse stvari, ljudi, arhitekturo in stvari okoli nas, ki so ostali za nami pozabljeni in jih v modernem življenju
skoraj ne opazimo več; tretja tema

pa je bila prosta, kar pomeni, da so
avtorji lahko prijavili katerokoli fotografijo z najrazličnejšimi tematikami. Avtorje smo razdelili v tri starostne kategorije: mladi do 15 let,
mladi med 16. in 29. letom ter starejši od 30. leta starosti dalje.
V sklopu vsake starostne skupine
v posamezni temi so bile dodeljene
tri glavne nagrade za prvo, drugo in
tretje mesto. V vsaki starostni kategoriji pa je bilo po temah dodeljenih
tudi po šest fotografij, ki so prejele
diplomo. Žirijo letošnjega natečaja
so predstavljali Vasja Doberlet, MF
FZS, MFIAP, EFIAP/p, Lučka Berlot,
likovna pedagoginja, oblikovalka,
in Rok Majhenič, fotograf.
Iz naše občine smo dobili naslednje nagrajence:
Iz naše občine smo dobili naslednje nagrajence:
Neža Pirnat, tema Vijuge v kategoriji od 16 do 29 let: 3. nagrada,
Anja Kosmač, tema Povozil jih je čas
v kategoriji od 16 do 29 let: 3. nagrada, FKVK Mavrica Radomlje
Jan Rojc, tema prosta v kategoriji od
16 do 29 let: 2. nagrada.

T

udi leta 1985 je Simfonični orkester Domžale - Kamnik
skupaj z mešanim pevskim zborom Delavsko-prosvetnega
društva Svoboda Mengeš in solisti pod dirigentskim vodstvom
prof. Tomaža Habeta pripravil novoletni koncert z izborom
instrumentalnih in vokalnih melodij.
Foto: Vido Repanšek
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Pred nami je jubilejno leto

V CENTRU ZA MLADE
FEBRUARJA DOGAJA

Kdor podrobneje spremlja delo Folklornega društva Groblje Domžale, je lahko
ugotovil, da so s svojim delom – ob upoštevanju vseh ukrepov, povezanih s covidom-19,
pomembno obogatili kulturno življenje ne le v naši občini, temveč tudi izven.
folklorno društvo groblje
domžale Pred njimi je jubilejno
15. leto delovanja, ki so ga že v januarju začeli z občnim zborom, ki je
bil letos še posebej slovesen. Podelili so namreč vrsto značk za dolgoletno delovanje, še posebej pa se je
jubilejnega zbora razveselila umetniška vodja skupine Nevenka Unk
Hribovšek, ki ji je vodja območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale Matej Primožič za uspešno opravljeno dolgoletno delo izročil Maroltovo listino.
Nagrajeni pa so bili tudi člani
in članice folklorne skupine, ki so
prejeli društvena priznanja, in sicer: bronaste značke za pet let delovanja: Boris Kurent, Tadeja Kurent, Roman Lazar, Jože Poljanšek
in Maja Velkavrh. Srebrni znački za
deset let delovanja sta prejeli Meta
Maček in Urša Šivic, za petnajst let
delovanja so zlate značke prejeli:
Franc Hribovšek, Marija Drašček,
Elizabeta Kralj, Damjan Muzga, Lidija Muzga, Franc Strle, Minka Strle,
Darinka Šme, Nevenka Unk Hribovšek in Viktor Ves. Čestitamo!
Na občnem zboru so poleg vseh
ostalih točk, med njimi tudi odlična
ocena dela v letu 2021, sprejeli tudi
plan umetniškega dela, ki bo prav
zaradi praznovanja 15. rojstnega dne
še pestrejši in bogatejši, saj načrtujejo od 12 do 14 nastopov, ki pa bodo

odvisni tudi od zdravstvene situacije. sambel se bo odpravil tudi na gostovanje, festival ali na turnejo, navezuNačrtujejo naslednje nastope:
MGC Bistrica, Domžale, v Domu jejo stike z društvom na Madžarskem
upokojencev Domžale; pripravili – Szombathely – vse načrtovano pa je
bodo štiri folklorne delavnice in dve seveda precej odvisno od epidemije.

VADBA ZA MLADE
JOGA IN PILATES

Februarja ponovno začenjamo s spletno vadbo joge (četrtki ob 18:30) in
nadaljujemo s pilatesom (torki ob 17:30 in v jutranjem terminu ob četrtkih ob
8:00). Če želite sprostiti svoj um, raztegniti in okrepiti mišice in ozavestiti
svoje telo, vabljeni k vadbi! Jogo vodi Špela Kern, učiteljica joge, pilates pa Maja
Kržišnik, vaditeljica pilatesa in vodenih vadb,
Vadba je namenjena mladim med 15. in 30. letom. Cena: 10 €/mesec za 4

USTVARJALNE
DELAVNICE

Za mlade, ki radi ustvarjate, preizkušate
nove tehnike in poleg tega še radi poklepetate
v dobri družbi, vabljeni na CZMjeve ustvarjalne delavnice.
Cena: 1,50 € / srečanje.

SKUPINA
7-12 LET

CETRTKI, 16:00-17:00
Vodi: Urška Grošelj, akademska restavratorka

PREDSTAVITEV POKLICA POLICISTA
Vabljeni na predstavitev poklica policist in višješolskih programov za policiste!
Vsak mesec
Centerpoklepetali
za mlade Domžale
kahuut
turnir, ki
Na dogodku
boste lahko
s policistiorganizira
o njihovem
delu,kviz
šolanju,
ga objavi tega
vsak poklica.
petek obPredstavitev
12h na in. bo potekala
izzivih in motivaciji za opravljanje
31. januarja ob 18:00 na Zoomu.

PREDAVANJA ZA STARŠE

Maroltova listina Nevenki Unk Hribovšek

odprti folklorni vaji, sodelovali na
Območnem srečanju folklornih skupin Gorenjske, se s plesom predstavili v Arboretumu – za Domžale; nastop za KS Jarše - Rodica ob občinskem praznovanju, pripravili pa bodo
tudi: Folklorni večer V Grobljah kot
nekoč, Otroški folklorni festival ter
Letni koncert FS FD Groblje Domžale; pripravljajo predavanje z Lojzetom
Stražarjem, v načrtih pa imajo tudi organizacijo festivala na Studencu. An-

V letu 2022 bodo dograjevali obstoječe kostume, se v okviru možnosti udeleževali seminarjev (Plesno
izročilo slovenske Istre, 2. del), sodelovali pri Godčevski delavnici in
se veselili 15-letnice uspešnega dela,
ki bo v petek, 22. aprila 2022, v Kulturnem domu Groblje. Dobrodošli!
Ob jubileju Folklornemu društvu
Domžale Groblje čestitke!
Vera Vojska
Foto: Viljem Kaker

Knjiga Janeza Kosmača prinaša zgodovino Mavrice
50-letno obdobje foto razstav in video projekcij kluba Mavrica Radomlje od leta 1969–2019
foto kino in video klub ma- porabili mnogo prostega časa, tudi in filmarjev, ki so oblikovali zgodovivrica Tako smo začeli … je prvi pod- lastnih finančnih sredstev, predvsem no Mavrice, ki ji je avtor Janez Kosmač
naslov knjige, ki je pred kratkim na- pa so znali in zmogli svoj klub voditi s to prvo knjigo o njeni zgodovini pošla pot do vseh, ki jih zanima pet de- čez vse čeri in v njem z vso ljubezni- stavil spomenik, mi vsi pa ob listanju
setletij uspešnega, srčnega in po- jo do tovrstne kulturne dejavnosti ter knjige 50-letno obdobje foto razstav
membnega dela Kulturnega društva množico iskrenega prijateljstva obli- in video projekcij kluba Mavrica RaFoto kino in video kluba Mavrica iz kovati fotografije, filme in video, ki so domlje od leta 1969–2019 lahko obuRadomelj, ki jo je napisal dolgoletni še kako pomembni tudi za ohranitev jamo spomine na svojo prisotnost ali
predsednik Mavrice Janez Kosmač. zgodovine, pa ne le kulturne, temveč le spremljanje delovanja Mavrice in
V njej je predstavil razstave in video splošne zgodovine naše majhne in se morda celo najdemo na kateri od
številnih fotografij z dogodkov v Raprojekcije kluba, podprte z vrsto ori- nekoč večje občine.
ginalnih dokumentov in kot se za foto,
Na kratko je preprosto knjigo Ja- domljah, v številnih krajih Slovenikino, video klub spodobi, vse bogato neza Kosmača, dolgoletnega uspe- je ali celo malce dlje. Janezu Kosmailustrirano. Pri tem je treba vedeti, da šnega predsednika Kulturnega dru- ču, ki v svojem vsebinskem oblikoje bilo poglavitno delo opravljeno že štva Mavrica, težko opisati, pravza- vanju knjige ni pozabil omeniti tudi
pred izidom knjige, saj le-ta ne bi mo- prav nemogoče, saj se na njenih stra- opravljeno delo zadnjega predsednigla priti med bralce, če avtor in naj- neh skrivajo ure, dnevi in tedni, me- ka, sicer pa enega najbolj prepoznavbrž tudi sodelavci ne bi imeli tako bo- seci in leta požrtvovalnega strokov- nih članov Mavrice, mnogo prezgodaj
gatega arhiva, ki so ga podrobno zbi- nega dela, ki je njegovim članom in umrlega Igorja Lipovška. Iskrene čerali in hranili ter tako za prihodnost članicam prinesel nepozabne trenut- stitke za res imenitno knjigo, v kateohranili dogodke, prireditve, tekmo- ke, odlične fotografije, nepozabne fil- re uvodu sem zapisala: Ko fotografivanja, zgodbe, nagrade in priznanja, me in videa, predvsem pa nepozabno je, filmi in video najdejo pot v knjigo.
predvsem pa posameznike, ki so so- – znanje in spretnosti ter veselje in is- Ta bo zanesljivo dobila še kakšno sedelovali v pet desetletju trajajočem kreno prijateljstvo. Težko pa je tudi strico, saj je Janez Kosmač, skupaj s
delu naše Mavrice. V vseh teh letih so našteti na stotine odličnih fotografov sodelavci, poln načrtov, kako bi še, v
knjigah ohranjali zgodovino Mavrice.
Tako razmišlja v knjigi o častnem članu in prijatelju Vlastji, posebej bi radi
v knjigi z naslovom Kultura ne pozna
meja shranili svoje mednarodno sodelovanje, zelo zanimiva pa bo prav
gotovo tudi knjiga Radomlje in Mavrica, v kateri bi rad pisal o naklonjenosti in pomenu Radomelj za Mavrico. To je le nekaj naslovov knjig, o katerih razmišlja gospod Kosmač, ki mu
želimo veliko zdravja, saj sam pravi,
da je to edino, kar je pomembno za
njegovo življenje, ki ga je v celoti namenil Mavrici ter predvsem s svojim
zgledom pritegoval generacije fotografov in filmskih delavcev, ki so sloves in odlično delo Mavrice ter njene
uspehe ponesli po svetu.
Vera Vojska

Center za mlade Domžale organizira serijo predavanj za starše, ki bodo
predvidoma potekala v živo.
Prvo predavanje »Razvoj možganov pri otroku in mladostniku in pomen odnosov
za njihov polni razvoj« bo potekalo v četrtek, 17. februarja 2022 ob 18. uri
Drugo predavanje »Najstnikova jeza-nočna mora staršev« bo potekalo 24.
marca 2022 ob 18. uri. Izvajalke predavanj so Lidija Bašič Jančar, Lili Kodelja in
Ana Porenta.

SVETOVALNICA ZA MLADE
Se počutiš nelagodno zaradi trenutnih razmer? Potrebuješ pogovor? V CZM ti je
na voljo brezplačna svetovalnica. Javiš se nam lahko na mail
info@czm-domzale.si ali telefonsko številko 040 255 568.
Rezervacija termina je obvezna.

FOTO DELAVNICE ZA OTROKE
S foto delavnicami za otroke nadaljujemo tudi v novem letu! Delavnice
potekajo ob torkih, 17:00-18:00. Namenjene so mladim med 10. in 16. letom.
Cena: 1,5 €/delavnico. Vodi: Daša Kankaraš, fotograﬁnja

JEZIKOVNI TECAJI
Februarja v Centru za mlade Domžale začenjamo z novo serijo jezikovnih
tečajev! Pridružiš se lahko dvema začetnima ali nadaljevalni stopnji
španščine, francoščini, nemščini ali nizozemščini. Cena vseh tečajev je 45
evrov/30 ur, tečaje vodijo profesorji in profesorice jezikov. Tečaji so
namenjeni mladim med 15 in 30 let.

TECAJ CUJECNOSTI
Si želiš preizkusiti prakso čuječnosti? Vabljen_a na uvodni tečaj,
kjer se bomo spoznali z osnovnimi tehnikami čuječnosti, ki nam
omogočajo polnejše zavedanje svojega doživljanja in okolice.
Tečaj bo potekal ob ponedeljkih od 17:30 do 20:00 preko spleta pod
vodstvom Sebastiana Krawczyka.

PROSTOVOLJCI ZA UCNO POMOC
Obvladaš matematiko, angleščino ali kateri drug osnovnošolski ali srednješolski
predmet? Bi rad_a svoje znanje predajal_a naprej in se zraven tudi kaj naučil_a?
Pridruži se ekipi prostovoljcev in prostovoljk Centra za mlade Domžale za
nudenje učne pomoči tistim. Sporoči nam, s katero starostno skupino želiš delati
in kateri predmet želiš poučevati, in povezali te bomo z učencem ali učenko.

UCNE URE KEMIJE
Lahko se pridružiš učnim uricam kemije, ki potekajo on ponedeljkih, ob 15:00
za osnovno šolo in 16:00 za srednjo šolo. Ure vodi prostovoljec Dominik,
študent kemije.

NA VSE AKTIVNOSTI OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE
NA INFO@CZM-DOMZALE.SI ALI 040 255 568.
Delavnice in aktivnosti bodo izvedene v skladu
z ukrepi vlade in NIJZ.

VABLJENI V PLAC ZA MLADE
OD PONEDELJKA DO PETKA, OD 8:00 DO 20:00 IN PREVERITE,
KAJ VSE VAM PLAC ZA MLADE PONUJA ZA
ZABAVNO IN KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA CASA!
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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Mojca Senegačnik: Škonto na jutri
Likovni jezik akademske slikarke Mojca Senegačnik je nadvse preprost.

ALJA Ž VIDR A JZ
ZEMLJEVIDI NOVEGA SVETA
17. 2. 2022–10. 3. 2022
▶

Odprtje razstave bo v ≠etrtek, 17. februarja 2022,
ob 19. uri v Galeriji Domžale.
Z umetnikom se bo pogovarjal Jurij Smole.
V ≠asu razstave je galerija odprta: torek–petek: 10.00–12.00
in 17.00–19.00, sobota: 10.00–12.00.
Glede na trenutne ukrepe v zvezi s pandemijo veljajo za
otvoritev in ogled razstave PCT pogoji.
kd-domzale.si / 01 722 50 50

2021
2022

KULTURNI DOM DOB
KULTURNO DRUŠTVO JOŽEF VIRK DOB
vabi na
PREDSTAVO ZA OTROKE

ZA ABONMA IN IZVEN

Deklica se osamljeno prestopa po sobi, dokler ne
najde zelene vrvice, ki visi iz njenega zabojčka za
igrače. Na koncu vrvice je privezan majhen lesen
konjiček. Kar naenkrat se konjiček začne gugati, z
njim pa oživijo tudi vedno nove igrače…

nedelja, 13. februar ’22
ob 16. uri

Gostuje Lutkovno gledališče FRU-FRU Ljubljana.
..................................................

Informacije in rezervacije: 041 420 610.

galerija domžale Točka, linija,
ploskev so njene osnovne likovne
prvine, ki jih vizualno prepleta na
različne načine in površine. Kolaži, sestavljanke, risbe, vezenine so
tokratne razstavne tehnike, ki jih
predstavlja v Galeriji Domžale na
razstavi z naslovom Škonto na jutri.
Toda sporočilo razstavljenih likovnih del je več kot le enostavno.
Kompleksno pripoved notranjega
doživljanja človeka umetnica izraža
večplastno, hkrati jo zanimajo družbeni odnosi, globalne družbene
problematike, kot je na primer potrošništvo in splošno človeško ‘krmiljenje’ med aktualnimi svetovnimi situacijami, npr. trenutna zdravstvena situacija, ki se je ostro zarezala v naše pore in glave. Predstavljena razstava je pravzaprav avtoričina materializacija ustvarjanja zadnjih dveh let, ki ji je v predpisani
kovid-izolaciji ponudila več časa za
iskanje novih idejnih polj. Vzporedno s splošno javno krizo se je soočila tudi s spremembami na osebni
ravni, kot je smrt bližnje osebe, kar
je še bolj poglobilo njena razmišljanja o minevanju oziroma vzpodbudilo nova povpraševanja o človeškem bivanju tukaj in zdaj. Skozi likovno delo se je tako posvetila analizi posameznih pojavov ali nuji po
samorefleksiji, zakaj jo določene tematike in doživljanja privlačijo ali
odbijajo. Pri tem je uporabila ma-

teriale in predmete, ki izvirajo iz iz- ni ustvarja zgovorne grafične sestavirnega okolja, ki jo obdaja. Nasta- vljenke v maniri parodije na družla umetniška dela so tako postali beno potrošništvo, ki neosebno, padnevniški zapisi z izrezki časopisov, všalno, stereotipno dojema svoj svet
ostanki ovojnih papirjev, starih fo- – z obvezno etiketo določenega potografij in vsakdanjih predmetov v pusta pri nakupu.
Še dobro, da je bila korona, bi
obliki kolažev in sestavljenk, ki izražajo njeno lastno dojemanje sveta. lahko rekli, saj je samoizolacija
Zanimivo je opazovati umetniči- kljub tegobam in izgubam marsikono materialno raziskovanje likov- mu prinesla tudi dobre stvari. Zanega dela, ki se vzporedno z večpla- gotovo mednje spada razstava Moj-

stno vsebino prepleta tudi snovno: ce Senegačnik, ki jo beremo kot iznpr. s plastenjem prosojnih papirjev, redno intimno likovno pripoved, za
med katere vstavlja fotografije, ki je nas pa odpira vizualno okno v svet
nekakšna simbolična materializaci- ‘očiščenih’ človeških doživetij, ki
ja človeškega spomina, ki sčasoma smo jih prepoznali in se z njimi tudi
bledi ali ustvarja nove podobe. Tudi poistovetili. Razstava je na ogled do
zamenjava papirja z vezenino, v ka- 8. februarja, ko ne smete zamuditi
tero z rdečo nitjo in barvo v prene- vodenega ogleda z avtorico ob 11. uri.
Katarina Rus Krušelj
senem pomenu veze intimna sporoFoto: Miro Pivar
čila naših babic. Ter na drugi stra-

Recenzija filma: Pravi moški
Komična znanstvenofantastična ter bi bil hkrati zmožen prenesti še da ni najbolj pošteno. Šele po tem,
drama režiserke Marije Schrader, sleherno našo kaprico? Zveni ma- ko se nekoliko sprosti, kar se zgonemški filmski kandidat za tujeje- mljivo, kajne? Kakor za koga, bi lah- di po noči prekomerno zaužite kozičnega oskarja, Pravi moški, nač- ko rekli. Glavna junakinja zgodbe ličine alkohola, začne ceniti njegov
ne kar nekaj zelo zanimivih tematik, Alma (Maren Eggert), ženska v sre- trud, ki ga – za razliko od nje – ves
ki se tičejo naše skupne prihodnosti. dnjih letih, deluje, kot da bi ušla s čas vlaga v njun medsebojni odnos.
Čeprav gre na prvi pogled za lahko- kakšnega filma Woodyja Allena, saj Tom je v vseh ozirih perfekten in ravtno pripoved o izbiri robotskega ži- je ravno prav muhasta, zmedena in no slednje gre Almi na začetku močvljenjskega partnerja, film v ozadju tudi zaposlena (no, vsaj misli tako), no na živce, saj se zdi, da je sploh ne
dejansko spregovori o človeški osa- da je pripravljena na nekajteden- zna resnično presenetiti. In podobmljenosti v naglo spreminjajočem sko preizkušnjo tehnološko progra- no, kot je slučaj v resničnem življese sodobnem svetu, kjer se stopnja miranega moškega robota po svoji nju med ‘živimi’ ljudmi, ko pred pomeri. Takšni roboti so antropomorf- tencialnimi partnerji velikokrat zaiodtujenosti naglo povečuje.
Slednje je tipični družbeni feno- ni, kar pomeni, da na zunaj izgleda- gramo ravnodušnost ravno pri stvamen t. i. postmoderne dobe, kar po- jo identično kot ljudje, vprašanje pa reh, ki nas pri njih najbolj fascinirameni, da ne gre več zgolj za neka- je, kakšni so torej na znotraj. Ker si jo, ni nič drugače tudi v tem razmerkšno danost, pač pa kar za prosto- Alma nikakor noče izbiti iz glave, da ju. Ko se že zdi, da Tom s svojimi odločitvami vselej zadane ‘žebljico na
glavico’, s čimer Almo nekako vedno
bolj mehča, se le-ta nanj – verjetno
zaradi pragmatične človeške narave – kaj hitro tudi navadi. Ob tem ji,
za razliko od slehernega človeškega
konkurenta, dopušča še optimalno
svobodo in ji je hkrati na razpolago
za vse tisto, kar ji srce poželi. Čeprav
na prvi pogled našteto morda zveni
kot idiličen scenarij izbire partnerja za romantično razmerje, po drugi
strani predstavlja tudi strašljivo realno možnost kakšne nedoločne prihodnosti, na kar se Alma odloči za
(ne)presenetljiv epilog zgodbe.
Pravi moški nam hudomušno in
nevsiljivo pokaže, da ‘idealni part
ner’ seveda ne obstaja, pač pa gre
voljno izbiro, ki temelji na občutku gre pri njenem novopečenem par- pri vsem skupaj le za naše želje, priosebnega komforta. Z drugimi be- tnerstvu ‘zgolj’ za robota, se tudi ne čakovanja in projekcije. Po drugi
sedami: naše življenje mineva tako zmore čisto vživeti v njun odnos, kar strani pa obstaja precejšnja verjebliskovito hitro, da pri iskanju opti- je sicer logično. Ker Tom (angleški tnost, da bi se ‘ta pravega’ še hitremalnega življenjskega sopotnika de- igralec Dan Stevens, ki je tako do- je naveličali, kot kakšnih hitro zmojansko ne želimo ‘izgubljati časa’ z bro naštudiral nemščino, da sploh tljivih človeških osebkov, ki nas vemedsebojnim upoštevanjem in pri- ne podvomimo o njegovi domnev- dno znova presenečajo tako z nadlagajanjem, saj ne samo, da našteto ni nemški narodnosti) ni pravi mo- vse domiselnimi kot tudi s skrajno
terja obilico napora, pač pa je tudi ški, pač pa tehnološko kreiran stroj, bedastimi predlogi in podvigi. Venskrajno zamudno. Zakaj si torej ne ki je oblikovan tako, da ji praktično v dar ravno v tem je ves čar, mar ne?
bi raje omislili kar človeka-robota, vsem ustreže, se Alma do njega vede
Film si lahko ogledate tudi v Meki bi bil ustvarjen posebej za nas in skrajno superiorno, kar je sicer inhe- stnem kinu Domžale.
Žiga Čamernik
bi z veseljem ugodil vsaki naši želji rentno človeški naravi, čeprav seve-
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MOČ GLASBE
Petdeset let je v življenju prehojena pot od otroštva do zrelosti polne moči. In če se vprašamo, kaj pomeni 50 let za tako
tradicionalno prireditev, kot so Novoletni koncerti Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik, ki so postali zgled vsem
prazničnim koncertom pred novim letom.
Tomaž Habe
Foto: arhiv Simfoničnega orkestra
Domžale - Kamnik

P

rvi koncert je nastal iz prireditve, namenjene delavcem,
uslužbencem in poslovnim
partnerjem Združene kemične industrije Domžale. Predsednik delavskega sveta Peter Košir se
je zavedal, da resnična kultura bogati, razširja obzorja in da ni edini
namen koncerta prednovoletna zabava. Zato je poslušalcem ponudil z
orkestrom Glasbene šole Domžale,
takrat ZGI Domžale, z vrhunskima
solistoma, sopranistko Vilmo Bukovec in basistom Ladkom Korošcem,
izbor lahkotne in operne glasbe. Zakaj to ponavljam, saj sem vse to že
napisal v kroniki novoletnih koncertov? Spodbudila me je misel, da
le redki izmed številnih orkestrov
po Sloveniji tako simfoničnih, pihalnih, tamburaških ali zborovskih
koncertov, nudijo paleto glasbe, ki
bi nudila umetniško doživljanje.

Statusni simbol in
razpoznavni kulturni znak
mesta Domžale
Simfonični orkester Domžale - Kamnik in njegovi novoletni koncerti so hitro postali statusni simbol
in razpoznavni kulturni znak mesta Domžale. Že peto leto je prireditev v Hali Domžale poslušalo rekordnih 1300 poslušalcev. Resnično
velik uspeh, posebno, če vemo, da
dvorana ni imela ne odra, niti zaves
niti zadostnega števila sedežev. Pa
vendar! Na nobenem koncertu ni izostala čestitka in prisotnost župana
ter drugih uglednih gostov iz občine
in širše ljubljanske okolice. Razmere
za pripravo takega koncerta so se sicer spremenile, ostali pa so problemi s prostori za redne vaje in draga
izposoja notnih materialov. Ostali
pa so zvesti poslušalci, ki so po lanskem premoru zaradi covida-19 doživeli petdeseti Novoletni koncert,
koncert, ki kljub oteženim razmeram delovanja dokazuje moč povezovanja, moč glasbe in s tem nenehno rast kvalitete.

Kvaliteten program, ki
navdušuje
Še večji užitek bi bilo tako kvaliteten program poslušati v primerni
dvorani, v lepoti naravnega zvoka.
Po uvodni slavnostni uverturi op.
96 Dmitrija Šoštakoviča, v kateri so
nas po fanfarnem, bleščečem uvodu
trobil, tehnično in zvokovno prepričale vse orkestralne sekcije. Usklajeno izvedbo je pripravil umetniški
vodja in dirigent Slaven Kulenović z
muzikalno prepričljivostjo. Navdušil nas je spevni del violončelov in
solističnega roga. Glasbena prepričljivost se je nadaljevala vse do zadnjih polno zvočnih akordov celotnega orkestra. V novoletno vzdušje
pa nas je popeljal karizmatični igralec, povezovalec koncerta Jure Ivanušič. Že prvi njegov domislek, da je
v sporedu v izboru skladateljev veliko število ruskih ustvarjalcev, češ
da jih je kot ‘Rusov’, je dvignil razpoloženje. Sledil je orkestralni Valček s tipično rusko melodiko in harmonijami iz suite Snežni vihar Georgija Sviridova, napisanega za Pu-

škinovo dramo. V nadaljevanju smo
prisluhnili trem arijam iz opernega
sveta. Za koncert je dirigent s solistoma izbral v vsej operni literaturi najbolj popularne Puccinijeve arije. Prvo se je v vlogi Tosce suvereno
predstavila mednarodno uveljavljena sopranistka Mojca Bitenc Križaj.
Že v ariji Vissi d arte je razpela bogat register svojih zvočnih kvalitet.
Druga je bila arija Cavaradossija E
lucevan le stelle. Zapel jo je tenorist
Aljaž Farasin, ki se razvija v polnokrvni zvočni tenor. Žal mu je nekaj
pevske moči pobrala nedavna prometna poškodba z motorjem. Klub
bolečinam je arijo po lepem uvodnem solu klarineta odlično zapel.
O težavah z mednarodnimi uprizoritvami Tosce pa nas je zabaval Jure
Ivanušič. Sledil je še duet Rudolfa in
Mimi iz opere La boheme. Doživeta,
mehka, polna strasti, zvočno usklajena interpretacija obeh odličnih solistov je ob subtilni spremljavi orkestra požela velik aplavz. Kot zadnje
delo v prvem delu koncerta smo slišali Cesarski valček Johanna Straussa mlajšega. Dirigent je s prefinjeno,
domišljeno interpretacijo izoblikoval pravo ‘plesno simfonijo’, izpeljano s številnimi agogičnimi in dinamičnimi kontrasti. S prelepim solom nas je navdušila violončelistka Katarina Kozjek, prav tako pa zavzeto in muzikalno igranje celotnega orkestra. Izvedba, ki bi bila vredna profesionalnega orkestra.
Brez skladbe stebra ruske romantike. P. I. Čajkovskega skoraj ni novoletnega razpoloženja. V drugi del
koncerta nas je popeljal Valček iz
baleta Trnuljčica. Malo hiter tempo,
ki se je stopnjeval v živahnost ruskega plesa Gopak M. Musorgskega iz
opere Soročinski sejem. Razpoloženje se je kar stopnjevalo, posebno
s pianistično čestitko J. Ivanušiča,
Happy Birthday to You v variacijah
v stilu številnih ‘klasičnih skladateljev’ do Avsenika in rock and rolla. S
tem ustvarjalnim prispevkom in pianističnim znanjem je zaželel orkestru še prihodnjih petdeset let. Orkester je zaigral še šaljivi niz variacij
skladatelja D. Šoštakoviča z naslovom Tahiti trot na popularno evergreensko temo Tea For Two. Mojstrska barvita inštrumentacija skladatelja je od izvajalcev in dirigenta
zahtevala veliko koncentracijo, saj
je tema razpršena po vseh inštrumentih. Z električnim klavirjem (celesta) se jim je pridružil še Jure Ivanušič, ki je ponovno dokazal, da ni
samo dober igralec in pevec na odr-

skih deskah, ampak tudi pianist. Po
skladbi se je prelevil v vlogo skladatelja, ustvarjalca, ki pobira koščke del drugih ustvarjalcev in jih sestavi v novo skladbo. Parodija mu je
v veliko zabavo poslušalcev odlično uspela. Tako so motivi od Griega do Bizeta zaživeli v končni podobi v ritmu valčka J. Straussa. V želji, da bi bilo praznovanje 50. novoletnega koncerta čim lepše in svečano, ter da zapolnim programsko vrzel, sem orkestru in dirigentu posvetil dve skladbi. V Kamniku so krstno
izvedli Grem v planine, na domžalskem koncertu pa Plese štirih slamnikov (tirolski, vaški, gosposki in
mestni). Prva izvedba je bila prepričljiva, saj je doživela velik aplavz. Po
njej je v ariji Lene iz Sicilijanskih večernic G. Verdija mojstrsko dokazala
obvladovanje glasu v gibkih koloraturah in širokega pevskega razpona
do najvišjih tonov, hkrati pa ni izostala vsebinska prepričljivost in lahkotnost plesnega bolera. Čeprav je

imel orkester spremljevalno vlogo,
je pod mojstrskim vodenjem S. Kulenovića poustvaril polnokrvno, živo
spremljavo. Najpopularnejšo tenorsko arijo Nessun dorma, ki jo kljub
navedbi v programu Kamničani niso
slišali, je v Domžalah ob zdravstvenih težavah uspel podariti Aljaž Farasin. Ni kaj! Adrenalin naredi svoje.

Aplavz za nagrado in zahvale
Odziv poslušalcev je bil enkraten,
kar so dokazali z dolgim aplavzom.
Pred zadnjo skladbo je predsednik
orkestra, muzikolog Miha Kozjek,
ob zvesti pomoči podpredsednice Ane Ernesti trem članom, ki so v
orkestru sodelovali vseh 50 let, izrekel zahvalo in jim poklonil šopke: violinistki Branki Bečaj, dolgoletni koncertni mojstrici in pedagoginji na GŠ Domžale, ki je vzgojila
številne violiniste, Mirjani Frišek iz
sekcije II. violin in timpanistu Janezu Spritzerju. Ravno tako se je zahvalil meni kot ustanovitelju orke-

stra in pobudniku Novoletnih koncertov. Zahvalil sem se za izkazano
pozornost, v govoru pa poudaril pomembnost ohranjanja izvajanja raznolikih žanrov glasbe od ‘resne’ –
umetniške glasbe do operne, filmske in sakralne. Da ne pozabijo na
slovensko glasbo, sem podaril dirigentu, predsedniku in podpredsednici mojo zadnjo avtorsko ploščo z
naslovom V vEtru spominov iz zbirke ARS Slovenica. Občinstvo sem seznanil z najbolj perečim problemom
orkestra, saj po 50. letih delovanja
nima ustreznih vadbenih prostorov.
Za petdesetletno poustvarjanje glasbe na Novoletnih koncertov se je orkestru v imenu občine s spominsko sliko zahvalil podžupan občine
Domžale Marjan Ravnikar. Zadnja
skladba je bila hitra polka J. Straussa Brez skrbi (Ohne Sorgen), ki jo je
skladatelj napisal v času bolezni. To
delo dokazuje, da tudi bolezen premagamo z glasbo in v druženju, kot
pripoveduje afriška modrost Ubuntu, v povezanosti vseh ljudi. In taka
povezanost druži vse člane orkestra od dirigenta, ki mu izvajalci neomajno zaupajo, koncertnega mojstra Uroša Bičanina, do vseh ostalih, amaterskih in akademsko glasbeno izobraženih članov orkestra.
Brez dodanih skladb Novoletnih
koncertov ni. Tradicionalno je zazvenela ob penini nastopajočih Napitnica iz Traviate v navdušujoči izvedbi sopranistke in tenorista. Zaradi navdušenih poslušalcev je orkester izvedel še briljantni Gopak Arama Hačaturjana in težko pričakovano koračnico. J. Straussa, Radetzky
marš. Odlična novoletna popotnica
bo še dolgo odmevala v spominu in
srcih zveste publike Simfoničnega
orkestra Domžale - Kamnik. ❒

VABLJENI
V NOVO
POSLOVALNICO
Varuha zdravja, Vzajemne,
v Domžalah, Ljubljanska cesta 87.
Vključite se v brezplačni program zvestobe Varuh
zdravja – prejeli boste paket dobrodošlice, ki vključuje tudi
majico Varuh zdravja. Svetovalci vam bodo predstavili široko
paleto ugodnosti, ki jih zavarovanci lahko uveljavljate v okviru
programa Varuh zdravja.
Delovni čas poslovalnice v Domžalah je v ponedeljek in
torek od 9. do 12.30 ure in od 13. do 16. ure, v sredo od
9. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v četrtek in petek od
9. do 12.30 ure in od 13. do 15. ure.
Dosegljivi smo na telefonski
številki 01 72 95 660.
Aktualne informacije lahko spremljate tudi na spletni strani
www.vzajemna.si ali Facebook strani @Varuhzdravja.
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8. AVGUSTA 1944: POGORI KINO –
SOKOLSKI DOM
Vojna vedno vse spremeni. Te trditve doslej ni še nihče ovrgel, četudi vsak od teh, ki postanejo okupatorji določenega
ozemlja, vsakič zatrjujejo, da se za ljudi ne bo nič spremenilo, le kooperativni morajo biti. Tako je bilo tu spomladi leta
1941 v našem kraju.
Matjaž Brojan
Foto: osebni arhiv Matjaža Brojana

K

o so Nemci prihajali v
Domžale, so jih takratni
Domžalci (vsi ne, mnogi
žal pa!) sprejeli z dobrodošlicami in sprejemi. Tega ne pišem kar tako, saj o tem prijaznem
sprejemu Nemcev, ki so v motoriziranih kolonah prihajali v Domžale, posedujem kar nekaj pisnih izdelkov ljudi, ki so tisti prijazni sprejem Nemcev doživljali kot novo ponižanje. Le malokomu je znano, da
so v Domžale še pred Nemci najprej prišli na motorjih Italijani, ki
so se nastanili v Godbenem domu
in osnovni šoli. Njihova prisotnost
v Domžalah je trajala le en dan, potem pa so se odpravili po dogovoru
z Nemci do Črnuč, kjer je bila potem
vzpostavljena okupacijska meja
med obema okupatorjema, Italijani
in Nemci. V Domžalah so naposled
ostali okupatorji Nemci.

Nemci: prinašamo vam
našo kulturo – tudi s kino
programi
Leta 1941 so Nemci potem v Kamniškem okrožju postavili široko mrežo šol, od katerih pa so jih morali zaradi aktivnega partizanskega
delovanja na terenu veliko zapreti. Domžalska Hauptschule je bila
ena redkih, ki je z zaprtjem vztrajala do konca.
Sedmega maja 1941 je nemški
okupator domžalsko šolo nasilno izpraznil, vse moške člane učiteljskega zbora pa je nasilno odvedel v zapore na Brdu in nato v Begunje. Jeseni 1941 je okupator potem organiziral redni nemški pouk.
V šoli, kjer so morali učenci začeti
en razred niže, kot so ga že opravili
v prejšnji slovenski šoli, je učilo pet
ali šest učiteljev.
Zastavili so si tak program, da
bodo svojo nemško ‘kulturno’ poslanstvo uresničili s silo in tudi s
predvajanjem filmov zgodovinske,
prirodoslovne in bajeslovne vsebine. Z njimi, filmi so skušali med našimi ljudmi uveljavljati nordijska
mitološka božanstva, saj so svoje
poreklo iskali prav v Arijce poveličevalni mitologiji.
Operater pri predvajanju teh filmov je bil nemški učitelj Oberrauter, ki je bil tudi glavni organizator
sprejema visokega nemškega politika Heinricha Himmlerja. Slavnostni sprejem v Domžalah je potekal v organizaciji nemške Hauptschule, na prireditvi, kjer so nekatera domžalska dekleta, oblečena v
pisane narodne noše, izročila šopke rdečih nageljnov. Domžalci, ki
so bili navzoči ob obisku visokega
nemškega generali – pa nič. Strah
je naredil svoje.

Jernej (Nejc) Siard je bil dolgoletni operater firme Kino Domžale. Tudi njega se
spominjajo mnogi Domžalci.

Sokolski dom je s svojimi kinoaparaturami od leta 1941 sprejemal
in seveda predvajal le nemške filme, največ med njimi je bilo propagandnih. K sreči pa se s temi filmi med Domžalci ni hkrati prijela
nemška propaganda. Ljudje, predvsem otroci, ki so si v času šolskih
ur morali ogledovati te programe v nemščini, pa so bili do uspeha nemških načrtov germanizacije od vsega začetka ‘nekooperativni’ oziroma skeptični. Da so Nemci
lahko vedeli, kako Slovenci gledajo na njihova prizadevanja, govori
tudi tole zanimivo dejstvo. Zgodilo
se je dvakrat ali trikrat, da so učitelju Oberrauterju v risalnici podtaknili v razrednico slovenski Radio
– vestnik. Tega učencem ni nikoli
omenil. Vse to je ostalo zapisano v
spominih nekdanjega domžalskega dentista Antona Pirca. Na ta čas
zbrane spomine je pred leti zbral v
posebni knjigi.
Nemško obvladovanje domžalskega prostora z njihovimi filmi je
trajalo vse do požiga Sokolskega
doma 8. avgusta 1944. Požigalca
lepe lesene secesijske stavbe, ki je
nastala po načrtih Frana Ravnikarja, niso nikoli našli, saj ga menda
tudi iskali niso. Se je pa med ljudmi
veliko govorilo, kdo da je podtaknil
ogenj v lepi objekt sokolske misli,
kulture, predvsem pa telovadbe.

S požigom doma seveda vse od
konca vojne tudi ni bilo več nemških kino predstav, slovenskih pa
tudi ne! Nemci niso, s predvajanjem svojih filmov pa tudi ne, pridobili nobenega od naših ljudi na
svojo stran!

Nov zagon za filme v
Domžalah v letu 1946
V prvem letu po vojni se nova
oblast še ni zganila, da bi pridobila nove prostore za domžalski kino.
To se je zgodilo leta 1946, ko je OLO
(Občinski ljudski odbor) ustanovil
posebno podjetje Kino Domžale ter
za njegovo upravnico postavil Stano Lavrič, sicer doma v Cerknici v
znani in stari družini Turšičevih.
Za Domžale in kulturno življenje po vojni je bila ustanovitev Kina
Domžale velika reč. Nabavljeni so
bili vsi takrat dostopni filmi, ki so
bili zvečine ameriške produkcije.
Predstave so praviloma potekale
ob nedeljskih popoldnevih in večerih v dvorani Društvenega doma, ki
je bil med vojno in tudi leto po vojni stavba z mnogimi vojaškimi obiskovalci, skupinami, po vojni seveda partizanskimi.
Urejena je bila projekcijska kabina z ustreznimi, a starimi aparaturami, s katerimi je veliko let po vojni upravljal operater Jernej-Nejc Siard. Za kolporterja je bil postavljen

Domžalska nemška Hauptschule. V svojem programu dela je predvidela tudi
predvajanje filmov predvsem propagandne vsebine. Predvajanja so potekala na
napravah v Sokolskem domu.

V tej dvorani Glasbene šole Domžale so potekale projekcije več stotine filmov: zvečine
so bili ameriške proizvodnje. Spomin rad sega v tiste čase.

legendarni gospod Krašovec, ki
se je s svojo kapo ‘na šilt’ in skromno pojavnostjo zapisal v srca tedaj mladih Domžalcev. Te je tedaj
po svoji presoji, ko je videl, da otrokom starši, kljub želji, da si ogledajo film, niso mogli plačati karte, preprosto brez plačila spustil v
dvorano.
Zanimivo je, da je za vsak film
podjetje Kino Domžale pridobilo
ustrezen reklamni list –barvno zloženko z vsemi podatki, igralci, režiserjem, bil pa je tudi opremljen z
minutažo filma. Ljudje so te reklamne liste jemali domov, nekateri
so jih tudi shranjevali. Zanimivo bi
bilo vedeti, če je med temi nekdanjimi zbiralci kdo od naših bralcev.
Jih še kdo shranjuje?
To delovanje domžalskega kina
je najprej potekalo v Veliki dvorani
Glasbene šole, kot so po vojni začeli
govoriti o dvorani, ki je bila največji
prostor v letu 1932 ukinjenega Katoliškega izobraževalnega in podpornega društva. To društvo je stavbo
kina, ki je deloval do več prenov
hiše, po (nacionalizaciji seveda)
prepustilo v upravo Glasbeni šoli.

Leto 1986 – nova dvorana v
SPB-1
Vse ima svoj konec: tako se je zgodilo tudi s kinom v omenjeni veliki
dvorani Glasbene šole:
Kulturna skupnost Domžale in
Kinematografi Ljubljana sta v četrtek, 27. novembra 1985, v sklopu
objekta SPB-1 odprli novo kinodvorano oziroma prireditveni center. Z
gradnjo kinodvorane se je uresničila še ena v planskih dokumentih
kulturne skupnosti zapisana naloga – graditi, obnavljati in opremljati kulturne objekte, izboljševati pogoje za kulturne aktivnosti in skrbeti za izboljševanje pogojev zanje.
To je ob otvoritvi poudaril dr. Miroslav Stiplovšek.
Kinodvorano je odprl prav dr.
Miroslav Stiplovšek in poudaril, da
smo v Domžalah prav v tem letu,
ob polni podpori skupščine občine in družbenopolitičnih organizacij, tudi na tem področju dosegli pomembne uspehe. Poudarimo
naj, da je bila v letih 1985 in leta
1986 največja naložba prav gra-

dnja kinodvorane oziroma prireditvenega centra. Kot so se dogovorili spomladi leta 1985, sta se podjetje Kinematografi Ljubljana in Kulturna skupnost Domžale zavezala, da bosta za gradnjo prispevala
po 60 milijonov din. Kinematografi Ljubljana so prispevali sredstva
za kino opremo, občinska kulturna
skupnost pa je dodatno prispevala
120 milijonov din ali več kot tretjino vseh svojih prihodkov. Ob toliko
vloženih sredstvih je nova dvorana
zagotovo omogočila kakovostni in
kvantitativni razmah kinematografije, hkrati pa je bila tudi občasno
prizorišče drugih prireditev. Kulturna skupnost in Zveza kulturnih organizacij sta posebej izražala željo,
da bi v kinodvorani zaživelo tudi
filmsko gledališče. Za dosego teh
ciljev je bilo že ob začetku gradnje
sklenjeno, da se delovna organizacija Kinematografi Domžale združi
s Kinematografi Ljubljana, ki tudi
prevzemajo novo kinodvorano.
Po premierni predstavi slovenskega filma Heretik (to je bila prva
projekcija filma v kakem kinematografu), se je prijeten večer nadaljeval z odprtjem razstave o slovenskem filmskem plakatu v Galeriji
Janeza Repanška na Rudniku. Igralec Polde Bibič, nosilec naslovne
vloge Primoža Trubarja, je ob izidu
svoje knjige Igralec prebral iz nje
odlomek, večer pa se je nadaljeval
ob spretni pomoči Sandija Čolnika
v klepetu s še dvema ustvarjalcema
filma Heretik, režiserjem Andrejem
Stojanom in igralcem Ivom Banom.
Zgodila se je občinska evforija,
potem pa smo lahko ugotovili eno:
kino smo zgradili, plačali, zdaj pa
je v tuji lasti! … ❒
(se nadaljuje)
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politične stranke | aktualno
Zeleni Slovenije / Gregor Horvatič, občinski svetnik

Več blaginje le z več dialoga z državljani
Lokalna in regionalna politika, samooskrba,
okoljski predpisi, domače in mednarodne organizacije, aktivno državljanstvo, soodločanje, vse to in še več, so izzivi, s katerimi se
moramo spopasti, pa čeprav se včasih zdi, da
so to področja le za politiko. Če se le zazremo
v našo najožjo lokalno skupnost, se vsak dan
srečujemo s prav takšnimi izzivi.
Problematika covida-19 in podnebna kriza
sta dokazali, da obstaja potreba po aktivnih občinah, ki so sposobne nenehno delati na svoji
odpornosti, se prilagajati novim razmeram in
inovirati. Občine so tudi v ospredju sodelovanja svojih prebivalcev pri javnem odločanju ter
s tem temelj demokracije. Izrednega pomena so
dolgoročni načrti v različnih sektorjih, kot sta
urbanistično načrtovanje in mobilnost, za krepitev okoljske, podnebne in družbene odpornosti.
Dostop do energije je tako neposredno povezan z blaginjo družbe in ljudi. Osnovna dejanja, kot so kuhanje, konzerviranje hrane,
dostop do tople vode, razsvetljava itd., zahtevajo dostop do energije, ki pa žal ni vedno
enako zagotovljen. To stanje je znano kot energetska revščina, pravičen prehod na zeleno pa
pomeni njeno izkoreninjenje. Daleč od tega,
da bi energijo obravnavali kot skupno dobro

Prihajajoče državne, evropske
in lokalne volitve bodo v letu 2022
priložnost, ne le da posameznik
odda svoj glas v volilno skrinjico,
pač pa, da se aktivno vključi v
dogodke, vezane na dialog z
državljani!
in osnovno pravico, ki jo je treba zagotoviti,
vemo pa, da jo v Sloveniji nadzirajo monopoli,
na žalost v korist redkih podjetij, ki prevladujejo na trgih. Energetska oskrba je danes skupek bolj ali manj smiselnih pravil, ki jih državni uradniki pridno spreminjajo, škoda pa
je predvsem vidna v naših denarnicah.
Je že res, da so obnovljivi viri energije(OVE)
‘zastonj’, a prav tako so tudi premog, naravni plin, surova nafta in uran, seveda, dokler
so pod zemljo. S stroški se začnemo srečevati, ko se ga pretvori v nekaj uporabnejšega.
Prav to pa v popolnoma enaki meri velja za
OVE, zato mora vsak posameznik na različne
načine spremljati, meriti in nadzorovati porabo energije, saj odločitve o izbiri in rabi virov
energije vplivajo na kakovost okolja, dostopnost do njih pa na kakovost življenja.

ltd / Mag. Renata Kosec

Visoki stroški ogrevanja
Ali je dvig položnic za ogrevanje na zemeljski
plin v skupinskih kotlovnicah res samo posledica podražitve na svetovnem trgu?
Lastniki v večstanovanjskih objektih v občini
so se v preteklosti odločili, da za ogrevanje namesto trdih goriv uporabijo okolju bolj prijazne
energente in danes se ogrevajo na zemeljski plin.
V decembru so se uporabniki nekaterih skupinskih kotlovnic v občini soočili z novimi razmerami na svetovnem trgu energentov, obenem pa tudi s spremembo statusa iz gospodinjskega v poslovni odjem. Na občini smo sprejeli
predstavnike omenjenih skupinskih kotlovnic
ter z njimi razpravljali o zakonodaji in njihovi
korespondenci z upravnikom, dobaviteljem ter
nacionalnimi institucijami.
Predstavnikom skupinskih kotlovnic smo na
srečanju pojasnili, da so etažni lastniki glede
na pravni red v Sloveniji gospodinjski uporabniki ter predstavili podobnost z upravljanjem
vodovodnega omrežja oziroma zagotavljanjem
pitne vode v občini. Prav zato je občina izrazila
protest zoper interpretacijo Agencije za energijo
ter delovanjem gradbene, geodetske in stanovanjske inšpekcije. Oba protesta je poslala tudi
obema pristojnima ministroma RS za okolje in
prostor ter za infrastrukturo. Predstavnikom

Obveščam vse, da ima občina
v proračunu namenjena sredstva
za izredno denarno socialno
pomoč, ki je namenjena vsem z
nižjimi prihodki in jo občani lahko
pridobijo ob upoštevanju kriterijev
in meril za dodeljevanje te pomoči.
skupinskih kotlovnic smo tudi svetovali, da se
za zaščito interesov povežejo z odvetnikom.
Ne glede na to, kako hitro bo potekalo reševanje gordijskega vozla na nacionalni ravni ter
kako hitro in za koga bodo zagotovljeni energetski vavčerji, pa bo na februarskih položnicah za ogrevanje že višji strošek, s katerim pa
bodo soočene uporabnice in uporabniki skupinskih kotlovnic. Prav zato tudi na tem mestu obveščam vse, da ima občina v proračunu namenjena sredstva za izredno denarno socialno pomoč, ki je namenjena vsem z nižjimi prihodki in
jo občanke in občani lahko pridobijo, seveda ob
upoštevanju kriterijev in meril za dodeljevanje
te pomoči. Reševanje socialnih stisk z izredno
denarno socialno pomočjo je zgolj kratkoročni
ukrep, država pa bo nujno morala zagotoviti zaščito etažnih lastnikov na dolgi rok.

nsi / Tadeja Šuštar Zalar, poslanka in svetnica

Koliko volilne obljube držijo,
se najbolje pokaže z dejanji in rezultati
Slovenija je med zmagovalkami
Leto se je obrnilo okoli in spet smo pri novoletnih (za)obljubah. V letu 2022 nas čakajo troje epidemije, saj imamo gospodarstvo
volitev in tri kampanje, kjer se vedno obljublja in močnejše kot pred epidemijo, najnižjo
prepričuje ljudi, kako bo vse drugače, če se odlobrezposelnost v zgodovini Slovenije
čijo, da določen program podprejo. Koliko obljuin
največ delovno aktivnih ljudi.
be držijo, se najbolje pokaže z dejanji in rezultati. V mandatu 2018–2022 smo lahko neposre- olajšavo, ki bi se z zdajšnjih 3500 evrov do leta
dno preverili, kako stranke izpolnjujemo pred- 2025 postopno povečala na 7500 evrov. V praksi
volilne obljube, saj smo skoraj vse stranke imele to pomeni, da bi v letu 2025 zaposlenemu s plamožnost v koaliciji pokazati, česa smo sposobne. čo 1500 evrov bruto v denarnici ostalo 850 evrov
Nova Slovenija – krščanski demokrati smo več na letni ravni. V NSi verjamemo, da s svose v kampanjo leta 2018 podali s tremi glavnimi jim denarjem najbolje gospodari vsak državljan
programskimi točkami: močno gospodarstvo, sam, zato podpiramo nižje davke.
Nižji davki – višje plače: Z zakonom o debironizki davki in enostavni postopki. Raziskava revije The Economist med državami OECD je po- kratizaciji in ministrom za digitalizacijo smo poekazala, da je Slovenija med zmagovalkami epi- nostavili marsikateri postopek, podpisali smo podemije. saj imamo gospodarstvo močnejše kot membne dogovore s tehnološkimi velikani.
Enostavni postopki: Nova Slovenija je v
pred epidemijo, imamo najnižjo brezposelnost
v zgodovini Slovenije in največ delovno aktiv- kratkem času dokazala, da najboljšega programa
nih ljudi. Močno gospodarstvo: Tik pred konč- nima le v izložbi, ampak ima vse možnosti, da ga
nim sprejetjem je tudi sprememba zakona o do- ob vstopu v vlado tudi uresniči. V prednovolethodnini. Pričakovali smo, da bo sprejet še pred nih pogovorih na RTV SLO se je pokazalo, kdo ima
začetkom leta 2022, vendar ga je blokirala Levi- konkretne rešitve in kdo ima le namazan jezik.
ca z vložitvijo zahteve za posvetovalni referen- Verjamem, da boste volivke in volivci to prepodum. Zakon prinaša višjo splošno dohodninsko znali in rezultate nagradili tudi s svojim glasom.
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živeti z vrtom

matjaž mastnak

OBREZOVANJE DREVES –
ZAKAJ ŽE?
Med drevesi in ljudmi je močna vez.

D

revesa ustvarjajo ambient okoli na- obstajajo evropska pravila za obrezovanje
ših domov, lepšajo javni prostor, po- dreves (European Arboricultural Standards).
leti senčijo in hladijo, spominjajo Utemeljena so na raziskavah, ki jih v Evropi
nas na dogodke iz preteklosti in z nji- opravljajo več kot trideset let. Z njimi so najmi se istovetimo – pomislite na slovensko lipo. prej preverili, kar so trdili Američani, nato pa
Zadnjih trideset let se naši ljudje nad drevesi iskali odgovor na dodatne dileme.
znašajo znatno bolj, kot so se prej.
Pri drevesu sta olistana krošnja in koreBrutalno obžagovanje, pri katerem ostane- ninski sitem v ravnovesju. Korenine sprejejo od drevesa le deblo in štrclji vej, se je razpa- majo vodo in minerale, listi jih črpajo k sebi,
slo, češ da je z drevesi treba tako. Da je tako s fotosintezo ustvarjajo novo snov in nastale
prav. Če drugi to delajo, bom še jaz. Pa ni prav, sladkorje pošiljajo v korenine. Sprejem vode
zelo narobe je.
in hranil je naporen, je energetsko zahteven
Ne mislim, da morajo biti drevesa nedotak in zato zanj drevo potrebuje energijo. Koreljiva. Kjer si z njimi delimo življenjski prostor, nine resno delajo in potrebujejo dobro preje treba poskrbeti za ljudi. Drevesa morajo biti hrano s sladkorjem. Obglavljeno drevo izgubi
varna. Dobro je, da so lepa. Odlično je, če po- skoraj vso krošnjo. Kdo bo hranil korenine, če
leti senčijo in hladijo okolico, čistijo nesnaObglavljeno drevo izgubi skoraj
go iz zraka, oživljajo človekovo okolico s ptiči,
vevericami ipd. Brutalno obglavljanj vse to po- vso krošnjo. Kdo bo hranil korenine,
ruši. Takšna drevesa bodo čez nekaj deset let
če ni več zelenih listov v krošnji?
postala zares nevarna, so trajno pohabljena in
Nihče. Korenine zaradi stradanja
življenjska doba se jim skrajša.
Obglavljeno drevo spomladi večinoma odmirajo. Koreninski sistem se
močno odžene. Da so ga pomladili, pravijo ti- zmanjša. Drevo postane manj
sti, ki obglavljajo. Kako sprevrženo! Drevo ni stabilno. Obglavljeno bo pognalo
niti za en dan mlajše, je pa usodno ranjeno
in obsojeno na krajše življenje. Res je, drevo preveliko, vodenoglavo krošnjo.
želi ostati živo in dá vse od sebe. Toda kroš Močno zapiha, veter se upre vanjo,
nja, ki bo zrasla iz obglavljenega drevesa, ni korenin je manj in drevo pade.
več prava. Ni več pravilno grajena. Porušena Zaradi vetra? Ali zaradi tistega, ki je
je arhitektura, ki zagotavlja varnost na dolgi
rok. Okoli vsake rane na koncu krna, kjer je drevo obglavil?
bilo odžagano deblo, zrase šop poganjkov, ki
se razvije v šop vej in končno v šop nadomest
nih debel. Ta v gneči pospešeno tekmujejo za
svetlobo, zato rastejo s trojno hitrostjo. V nekaj letih presežejo višino drevesa pred obglav ni več zelenih listov v krošnji? Nihče. Koreniljanjem. Z obglavljenjem ne moremo znižati ne zaradi stradanja odmirajo. Koreninski sistem se zmanjša. Drevo postane manj stabilno.
dreves za več kot nekaj let.
Na obglavljenem mestu namesto enega de- Obglavljeno bo pognalo preveliko, vodenoglabla čez nekaj let sedi več debel. Ne postanejo vo krošnjo. Močno zapiha, veter se upre vanjo,
samo višja od prvotnega debla, temveč skup korenin je manj in drevo pade. Zaradi vetra?
no tudi znatno težja od prejšnjega. In sedijo Ali zaradi tistega, ki je drevo obglavil?
Še o koreninah: za svoje delo ne rabijo le
na robu velike rane in so zato slabše zraščena
s starim deblom. Vsaka velika rana se razvije sladkorja iz listov, temveč tudi veliko kisika.
v trhlo duplino. Za kaj se potem držijo nado- Kako pride do korenin? Skozi rahla tla brez temestni vrhovi, če se ne morejo za čvrsti les? Za žav. Skozi asfalt pa zelo težko. Ni treba, da poprhli, razkrojeni les. Ker so nadomestni vrho- ložimo asfalt, da ubijemo drevo. Dovolj je, da
vi daljši, je njihova ročica večja. Veter jih upo- pod drevesom redno parkiramo. Če tla niso bila
giba. Kje se bodo lomili? Prav tam, kjer je bilo pred sajenjem primerno utrjena, redno parkiradrevo obglavljeno. Zato so obglavljena dreve- nje stiska zemljo in jo zbije do neprodušnosti.
sa nevarna. Da so trajno iznakažena, pa vidi Da se korenine davijo, drevo pokaže v krošnji.
Sušijo se mu vejice v vrhu, sušijo se mu vrhovsak, ki ima malo estetskega čuta.
Strokovno obžagovanje izhaja iz poznava- vi. Kdor želi imeti lepa in zdrava drevesa, varuje
nja drevesa, iz poznavanja njegovega odziva na prostor pod drevesom. Varuje korenine.
Če je drevo zares preveliko, je bilo pač nepoškodbe, načina zaraščanja ran in notranje
obrambe proti napredujočim glivam in bakteri- umno posajeno. Ne mrcvarite ga z obglavljajam. Strokovno obžagovanje izhaja iz znanja o njem. Podrite ga in posadite nekaj, kar bo
drevesu in sledi razvoju vede, ki ji pravimo ar- ostalo nižje. Če so v drevesu suhe veje, jih je
boristika. Ta se ne ukvarja z gozdnim drevjem treba očistiti. Naj to opravi arborist. Se vam
in ne s sadnim drevjem. Osredotočena je na dre- zdi, da je drevo nevarno? Vprašajte arborista,
vesa v mestu, ob cesti in na vrtovih. Njene cilje napisal vam bo utemeljeno mnenje.
sem naštel na začetku: naj bodo drevesa varna,
Arborist na drevesu ne pušča ran, večjih od
lepa, človeku blagodejna in dolgoživa.
10 cm. Ker les v večjih ranah hitreje strohni,
Vsako obrezovanje dreves, pri katerem od- kot se rana zaraste. Pravilna nega je tista, kjer
raslo drevo izgubi več kot 10 odstotkov listne pride arborist naokoli vsakih pet let in sproti
mase, je nestrokovno. Nestrokovno! Izjem je skrbi za varno in lepo krošnjo. Za arboristom
zelo malo in jih tukaj ne bom našteval. Teh je treba napeti oči, da vidiš, da je bil v krošnji.
10 odstotkov si nisem izmislil. Od leta 1999 Vse drugo je nestrokovna mesarija. ❒
Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

POIŠČITE NAS TUDI
NA FACEBOOKU
glasilo občine domžale

letnik lxii | januar 2022 | številka 1slamnik | 33

pogled na domžalsko preteklost

slamnik@kd- dom zale. si

MED SLUŽBO IN GLASBO
Med zanimive sogovornike s področja zabavne glasbe na Domžalskem nedvomno spada Cveto Okršlar z Rodice.
Jože Skok
Fotot: osebni arhiv Jožeta Skoka

Z

glasbo se je srečal že v mladosti, ko je kot otrok pel v
pevskem zboru na Osnovni šoli Rodica, od petega
razreda pa šolo nadaljeval v nižji gimnaziji pri gostilni Keber v Domžalah. »Nastopanja v javnosti sem se
navadil že zelo zgodaj, to mi ni predstavljalo večjega problema. Rad sem
pel popevke Rafka Irgoliča – Jaham
spet v Kolorado in Moj črni konj. Tako
je naneslo, da sem leta 1963 sodeloval
v priljubljeni oddaji Pokaži, kaj znaš v
kinodvorani Domžale, kjer sem zapel
pesmi Jaham spet v Kolorado in O, Suzana, hkrati pa odgovoril na vpraša-

S prireditve Srečanja izolatorjev v Zajčji Dobravi junija 1976. Z leve Slavko Štrumbelj,
Cveto, Fredi Pichler in Frenk Vengust

V Piranu leta 1978; z leve Cveto, Dušan
Omerza, Meta Malus, Čiro Lončina in
Juka Jukič Dragan

Zasedba Nevtroni v Nemčiji v začetku
osemdesetih let; z leve Sandi Vovk, Cveto
in Hubert Schreiner, zgoraj – Juka Jukić
Dragan in Helmuth Weiss

nje v uganki in zmagal celo pred Frenkom Cento. Tega se rad spominjam,
saj sem bil star šele enajst let.«
Njegovo glasbeno udejstvovanje
je bilo tudi na znanih grobeljskih
plesih. »Zelo dobro se spominjam
zasedbe, ki je tam nastopala. To so
bili Edi Semeja, Tomaž Habe, tedaj še
najstnik, Mohor Podbevšek na bobnih, pa kitarist Miro Sršen, s katerim
sem se pozneje večkrat srečeval, ko je
nastopal v ljubljanskih hotelih Turist
in Ilirija. Ker sem bil z Rodice in radoveden, me je zaneslo tudi na ples
v Groblje, kjer so mi dovolili, da sem
kdaj pa kdaj zapel nekaj pesmi, največkrat Irgoličeve. Sicer pa sem začel tudi z glasbenim izobraževanjem
in se nekaj let učil kitare na glasbeni
šoli v Domžalah pri Tončku Semeji.«

ga je več kot leto dni nadomeščal tudi
že pokojni brat France. Bas kitarist
je bil Janez Klopčič. Vadili smo v kleti Glasbene šole, veliko smo nastopali
v Hali Komunalnega centra v Domžalah. Morda je premalo znano, da je bil
sprva glavni pri organizaciji plesov in
prireditev vodja hale Andrej Zajc; vse
se je bilo treba dogovoriti z njim. Šele
pozneje se je pojavila skupina mladih,
ki so organizirali plese, vodja je bil Janez Pevec, tudi predsednik mladinske
organizacije v Domžalah. Tudi jaz sem
bil nekaj časa predsednik mladinske
organizacije Rodica - Jarše ter sodeloval pri organizaciji plesov in mladinskih prireditev. S Pevcem sem zelo dobro sodeloval, nikdar nisva imela spora. Igranj je bilo nič koliko, zato smo se
morali sproti dogovarjati.«

Ves čas v stiku glasbo

Prirojena podjetniška žilica

Pri šestnajstih letih je začel peti v
skupini Pelikani, ki jo je vodil Dominik Grmek. »V njej smo igrali kar
nekaj časa in nastopali, skupina pa
je prenehala z igranjem predvsem
zato, ker smo kar po vrsti dobivali pozive za služenje vojaškega roka. Leta
1971 sem ga šestnajst mesecev služil
v Kraljevu v Srbiji. Na zboru vojakov
na dvorišču kasarne je nekdo igral na
kitaro, pa sem se ponudil, da bi tudi
sam kaj zaigral. Vojak mi je dejal, naj
se naslednji dan zglasim na vajah vojaške zabavljaške zasedbe. Imela je
pet članov s tremi kitarami in bobnarjem, kjer sem bil pevec. In tako
sem bil spet v stiku z glasbo.«
Po vojski je spet začel glasbeno delovati v domžalskem okolju. Tako je
nastal ansambel Modri val, nekateri so mu po Cvetovem nadimku dejali kar Kalimero leta. »V zasedbi je bil
glasbeno zelo izobražen Slavko Štrumbelj, igral je klaviature, pa Fredi Pichler, ki je bil daleč naokoli najboljši kitarist. To se še premalo poudarja, saj
je kitaro res dobro igral, obvladal je
različne glasbene zvrsti in ritme. (Umrl
je januarja 2014, čez dva meseca bi dopolnil 71 let.). Ker je moral bobnar Srečo Rihtar na služenje vojaškega roka,

Za Cveta, ki je bil vodja skupin, v katerih je sodeloval, je značilna presenetljiva redoljubnost. Še zdaj ima
shranjene pogodbe za nastopanje, v
njih ni nobene improvizacije, vse je
bilo natančno določeno. Večinoma je
to potekalo prek Lire, Združenja glasbenikov, pevcev in drugih estradnih
umetnikov iz Čakovca na Hrvaškem,
v Ljubljani pa je bil vodja izpostave Pavle Ilić. Sklepali so tudi neposredne pogodbe, recimo s Termiko iz
Ljubljane za prireditev Srečanje izolaterjev v Zajčji Dobravi junija 1976.
Modri val je Cveto zapustil jeseni 1976 in nadaljeval profesionalno pot v zasedbi Nevtroni do maja
1982. Pred tem je igral tudi v drugih
zasedbah, mednje sodi tudi Dancing Quartet leta 1973–1974, v katerem so bili Miha Forjuc iz Komende,
Slavko Štrumbelj, pa bobnarja Jože
Šraj Taylor, prej je igral pri Karavani,
in Frenk Vengust, nekdanji član Kamniktitov, ki je lepo igral na flavto
pesem El Condor Pasa in je zelo vžgala. Janez Zupanc iz Mladinskega
gledališča v Ljubljani je kot menedžer organiziral nastope z Marjano
Deržaj, Bracom Korenom, Jankom
Ropretom in drugimi, kot modera-

tor jih je povezoval tudi Jože Logar,
zaposlen na Radiu Glas Ljubljane.
»Igrali smo na raznih lokacijah,
naj omenim 15-dnevno igranje v Hotelu Creina v Kranju, nekoč znanem nočnem klubu. V letih 1974–1976 smo nastopali v hotelih Argonavti in Park v
Novi Gorici, v Ljubljani pa v hotelih
Lev in Turist. V Baru Nebotičniku, v
dimniku (raufenku), kot smo mu radi
dejali, je bilo vedno polno dima, tako
na odru kot na plesišču, tako da se je
zelo malo videlo, saj bilo tedaj kajenje
v zaprtih prostorih dovoljeno. Z menoj
je na bobnih igral tudi Petar Nikov, ki je
prebival v Tehnikumu v Domžalah, na
klaviaturi pa Stane Lazar. Miro Sršen
iz Stoba pa je s svojo zasedbo nastopal v kavarni, ki je bila nekoliko nižje.
Do leta 1982 je tri leta z nami pela
zelo priljubljena Meta Malus. Bila je
popestritev skupine, ne nazadnje tudi
s privlačno zunanjo podobo. Že kar
nekaj let je ni več med nami, nekaj
časa je prebivala v Domžalah. Z njo
smo nastopali tudi v znamenitem Ho-

V Restavraciji Slamnik v Domžalah, kjer
so igrali en mesec leta 1976; z leve Stane
Zalar, Cveto in Juka Jukić Dragan.

telu Croatia v Cavtatu pri Dubrovniku.
Nanjo imam lepe spomine, bila je prijetna osebnost in dobra glasbenica.«

Daljši aranžmaji pogosti
Tako je bilo v Hotelu Bernardin v Portorožu, v nočnem baru Tri papige v
Piranu in v Hotelu Kompas v Kranjski Gori. Z Modrim valom je v Hotelu
Barbat na Rabu poleti 1976 igral bobnar Jože Vidmar iz Domžal, član različnih zasedb. »Na Hrvaškem smo vse
natančno določili z pogodbami. Imeli
smo plačano bivanje in ustrezen honorar. Pri teh stvareh sem bil vedno natančen, ničesar nisem želel prepustiti
naključju ali zlorabam. Pogosto smo
igrali v Hali komunalnega centa, tudi
na pustovanju, ki ga je organiziral Košarkarški klub Domžale. Z Marjano
Deržaj sva zelo dobra sodelovala in
bila prijatelja, na eni izmed svojih fotografij se mi je podpisala s posvetilom:
‘Cvetu v spomin na skupne koncerte,
8. februarja 1976.’ Bila je izjemno sposobna, energična in živahna, znala je
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poskrbeti za dobro vzdušje na prireditvah. Z Otom Pestnerjem smo nastopali še v njegovih najstniških letih.
Od vidnih izvajalcev smo morali najprej pridobiti njihov repertoar,
ki je obsegal do dvajset ali tudi več
pesmi za daljše ‘špile’. Note je dobil
klaviaturist Slavko Štrumbelj, od njega smo ostali člani izvedeli, v katerih
durih se igra in podobno, pred nastopom smo imeli z izvajalci vaje.«
Cveto, ki je imel ogromno nastopov, tudi večkrat tedensko in pozno
v noč, je bil pred dilemo, ali pustiti
službo ali nastopati. Tako je bilo že,
ko je bil od leta 1976 kot nabavni referent dve leti in pol zaposlen v Vodni
skupnosti Ljubljanica Sava, končal je
sicer poklicno šolo v Domžalah. Leta
1982 se je odločil za odhod v Nemčijo, kjer so veliko nastopali z Nevtroni.
»To je bil prvi show band v Sloveniji, deset oblačil smo menjali vsako rundo. Juka Jukić Dragan je bil izvrsten bobnar, povezovalec oziroma
moderator in showman. Še ko smo
igrali v nočnih lokalih, denimo v Levu,
smo bili zaradi preoblačenja atrakcija. Tega smo se navadili tudi v tujini.«
Igrali so tudi v Švici in celo v Palma
de Mallorci v Španiji. Tudi v Nemčiji je sprevidel, da zgolj z igranjem ne
bo šlo, zato se je zaposlil na bencinskem servisu v Phaffenhofnu na Bavarskem, kjer je delal v glavnem ponoči. Zaradi številnih nočnih igranj
ga ta bioritem ni nič motil, občasno
pa je nastopal, večkrat tudi v Münchnu za Slovence na začasnem delu v
tujini. Posvetil se je družini, poročil
se je z Nemko, ima hčerko in vnukinjo, občasno pa je še igral v Nemčiji.
Leta 2017 se je upokojil, tako da zdaj
prebiva v Sloveniji, še vedno pa potuje med Nemčijo, Slovenijo in Hrvaško, v glavnem poleti na dopustovanje na svoj vikend. Doma deluje predvsem kot poslovnež, zelo rad pa si zaigra na kitaro ali drug instrument. ❒

CENJENE STRANKE OBVEŠČAMO,
DA JE AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI
IN TRGOVINA V LETU 2022 ODPRTA:
delovnik: 7.00 - 19.00, sobota: 7.00 - 12.00,
nedelja in prazniki: 8.00 - 9.00
NOVO!

Srečno 2022 vam želi kolektiv
Veterinarskega doma Domžale.

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI
Delovni čas v času ambulante.
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Domžalčani formo pilijo na Hrvaškem
Za domžalske nogometaše teče že četrti teden priprav pred spomladanskim delom
sezone, v katerega bodo krenili s skromnega šestega mesta na prvenstveni lestvici.
Pričakovanja so zato pred nadaljevanjem visoka.
nk domžale Zavoljo optimalne priprave bodo varovanci Dejana Djuranovića večino treningov opravili na
pripravah v Poreču in Umagu, kjer so
pogoji za delo boljši. V sklopu priprav
so tako Domžalčani že odigrali tudi
štiri pripravljalne tekme. Najprej so z
dvema zadetkoma Arnela Jakupovića
ter enim Jovana Zogovića premagali
Rijeko s 3:2, nato pa remizirali z madžarskim moštvom Budafoki MTE z
2:2 – za prvo izenačenje na tekmi je
poskrbel Dejan Georgijević, za drugo
pa Slobodan Vuk. Sledila sta dva poraza, najprej proti slovitemu zagrebškemu Dinamu z 0:3 (0:0) ter z enakim razpletom še proti Orijentu.
»Na vseh tekmah je bilo prisotnih
veliko dobrih stvari. Prvi srečanji sta
bili rezultatsko zelo uspešni, na drugih dveh pa smo bili v obeh prvih polčasih zelo dobri. Za odlično oceno bi
bilo treba izkoristiti ustvarjene priložnosti. Sploh proti Dinamu, ki je zaigral v najmočnejši zasedbi. Prvi pol-

Na pripravah je čas tudi za bolj
sproščene trenutke – presenečenje
za prvega strelca ekipe Dejana
Georgijevića ob rojstnem dnevu.

Tudi v drugem delu še najprej
stavijo na domače igralce
Po zimskem premoru so začeli trenirati tudi pri drugoligašu
iz Doba, ki ga nadaljevanje sezone sicer čaka šele marca.
A v želji po optimalni pripravi so se varovanci Jerneja
Javornika na skupnih treningih prvič zbrali že 13. januarja.

čas je bil na tej tekmi res dober, potem pa se je poznala utrujenost. Sami
smo nato storili povsem neumne napake, ki so nas drago stale. Zgodba se nk roltek dob Zimskih počitnic
je ponovila tudi proti Orijentu. Prevla- je bilo hitro konec in na vrsto je pridovali smo, prišli pred gol tekmeca, a šel najmanj priljubljeni del, kondinismo zadeli. Nato pa naivno v sed- cijske priprave in uigravanje v mrazu
mih minutah prejeli tri zadetke. To ni v in po večini pod reflektorji. A Moredu, a fantje se tega zavedajo, in pre- dri iz Doba so v pripravljalni del zapričan sem, da bomo te napake uspe- grizli polno motivirani, saj se želijo
šno odpravili,« je uvodne predstave spomladi znova zavihteti proti vrhu
varovancev ocenil Djuranović, ki je drugoligaške lestvice. Trenutno zazadovoljen, da program dela teče po sedajo šesto mesto, s tekmo in šestiprogramu, ob tem pa nimajo niti ve- mi točkami manj kot tretja Rogaška.
likih težav s poškodbami in boleznijo. Vodilna Gorica in Triglav sta letos
Tako se lahko v miru pripravljajo (vsaj po jesenskem delu) razred zase.
Cilji so seveda visoki. »V nadaljena začetek spomladanskega dela sezone, ki je zaenkrat postavljen na 12. vanju sezone si želimo, da bi bili še
februar, ko bodo Domžalčani doma boljši kot jeseni, a tudi s prvim delom
gostili Sežance. A zima bo tista, ki prvenstva moramo biti zadovoljni,« je
bo dala odgovor, ali se bo sezona ta- za spletno stran kluba povedal trener
krat res začela ali pa se bo zamakni- Javornik, ki bo v prvi vrsti igro znova
gradil z domačimi igralci: »V članski
la za kakšen teden.
Domen Jarc
ekipi imamo sedem nekdanjih mladinFoto: nkdomzale.si
cev, in zagotovo je želja, da se ti in ostali mladi igralci, priključeni starejšim in
izkušenejšim, uspešno razvijajo.«

Radomljani v pisanju nove zgodbe

Ekipi iz Doba, ki se je v zadnjem obdobju povezala s klubom iz Domžal,
se bo lahko v nadaljevanju priprav
priključil tudi kateri izmed mlajših
igralcev iz sosednjega kolektiva, ki
tudi pili pripravljenost pred nadaljevanjem sezone. A za vse pri Domžalčanih zagotovo ne bo prostora, zato –
kot je bila praksa v zadnjem letu – bi
kateri izmed njih lahko oblekel tudi
dres Doba in tu nabiral izkušnje ter iskal svoj optimalni nogometni razvoj.
Dobljani bodo tako v naslednjem
obdobju pripravljenost še naprej
dvigovali na domačem terenu in na
umetni travi v Domžalah, v februarju pa so predvidene tudi krajše priprave in prijateljske tekme, preden
se vse 6. marca znova začne zares.
Morda pa še nekoliko prej, saj nogometaše Doba čaka še preložena jesenska tekma proti lendavski Nafti.
Domen Jarc
Foto: nkdob.si

Morda ni kluba v prvoligaški nogometni druščini, s toliko sprembami v zimskem premoru.
nk radomlje Mlinarji so v sodelovanju s hrvaškim Hajdukom razburkali vsaj okoliško, če ne slovensko nogometno sceno, a hkrati jasno zatrdili, da svoje identitete ne spreminjajo.
»Iskanje rešitev zunaj okvirjev je
nujno potrebno, saj v nasprotnem primeru ne bomo rasli in delali korakov
naprej. Mi smo dosegli jasen dogovor,
da bo v klubu največ pet igralcev Hajduka, vsi ostali bodo domači igralci ali
pa igralci, ki jih naš klub pripelje od
drugod. To je varovalka, da ostanemo
samostojni in ne izgubimo duše, ki jo
zagotovo imamo,« se je v intervjuju, ki
si ga lahko preberete na spletni strani NK Radomlje, pereče teme dotaknil
predsednik kluba Matjaž Marinšek.
Z željo (p)ostati stabilen prvoligaš
so tako v Radomljah v sodelovanju s
Hajdukom potegnili potezo, ki je šla
nekaterim zagotovo v nos, a vodilni
so prepričani, da dolgoročno pome-

ni pravo pot za klub, nogometaše in
okolico. »Seveda je tranzicija iz popolnoma amaterskega kluba, ko so
fantje igrali za ‘čevapčiče in pivo’, v
profesionalni pogon, ko imamo v klubu več kot 40 zaposlenih, zahtevna zadeva, ki prinaša tudi konflikte, odpuščanja in slabo voljo,« trnovo, a tudi
lepo pot – z vzponi in padci vred – v

Nekdanji igralec Kopra Darko Mišić je
zadnja okrepitev Mlinarjev.

pogovoru oriše Marinšek, ki se je s sodelavci ogromno naučil iz prvih dveh
epizod igranja v prvi slovenski ligi.
Zato je zdaj prepričan, da jim bo v tretje uspelo preplezati prek vseh pasti
igranja v prvoligaški druščini. Ker so
na njihovi strani izkušnje, infrastruktura in prepričanje, da zmorejo. Tudi
zato je visoko na lestvici prioritet njihova akademija, ki iz leta v leto raste.
Selekciji U17 ter U19 sta že v najvišjem tekmovalnem rangu in tudi tista
U15 je na poti tja. S ‘svojimi’ nogometaši, ki bodo rasli s klubom, bo tako
ostala bit kluba, bit Mlinarjev.
Slednji so sicer na uvodnih pripravljalnih tekmah zabeležili poraz
proti hrvaškemu prvoligašu Gorici
(0:4), potem pa so z enakim izidom
premagali drugoligaša Fužinar. Z 2:0
so nato odpravili še sosede iz Doba.
Domen Jarc
Foto: nk-radomlje.si

Domača trdnjava ostaja nerešljiva uganka za tekmece
Košarkarji Helios Sunsov nadaljujejo z odličnimi predstavami tudi v januarju. Izgubili
so sicer derbi proti Krki, a ostajajo vodilni na prvenstveni lestvici.
kk helios suns V januarju na vseh
petih prvenstvenih tekmah brez drame ni šlo. Začelo se je z domačim srečanjem proti Šenčurju, v katerega so
se Domžalčani podali oslabljeni, le z
osmimi košarkarji, v živčni borbi pa
ostali še brez izključenega Blaža Mahkovica in Leona Šantlja, ki je že v 25.
minuti dobil peto osebno napako. A
tudi šesterica je zdržala nalete gostov,
za končno zmago s 75:65 se je z 22 točkami najbolj izkazal Carlbe Ervin.
Naslednje srečanje proti Rogaški
se nato ni izteklo po željah Sunsov, ki
so bili znova močno oslabljeni. Kljub
temu so bili vse do zadnjega v igri za
zmago, potem ko je 40 sekunde pred
koncem trojko za vodstvo zgrešil Miroslav Pašajlić, nenatančen je bil nato
v lovu za podaljšek 14 sekund pred
zaključno sireno še Bine Prepelič - z
19 točkami in osmimi skoki najboljši
domžalski posameznik na tekmi. Do-

Vse vidnejšo vlogo ima Bine Prepelič,
ki je na petih januarskih tekmah v
povprečju vknjižil 12 točk ter sedem
skokov.

mači so se rešili z dvema zadetima
prostima metoma za končnih 84:80.
A odgovor na nesrečni poraz je bil
že čez nekaj dni pravi. Najprej tesna
zmaga proti Šentjurju s 66:63, ko so
gostje v izdihljajih tekme zgrešili trojko, ki bi prinesla podaljšek, nato pa
še ena, tokrat proti Podčetrtku z 78:72.
Mirno roko sta na črti prostih metov v
zaključku zadržala Ervin in Tadej Ferme. To je bila že 13. domžalska prvenstvena zmaga v sezoni – osma na domačih tleh na prav toliko tekmah.
Ob koncu meseca je sledil še derbi proti Krki, ki pa so ga v Novem
mestu dobili domači košarkarji z
80:75. Domžalčani so še povedli dve
minuti do konca s 73:71, nato pa jih
je nekaj napak stalo v prvi prestižne
zmage ob zaključku prvega dela tekmovanja – do tja sta še dve srečanji.
Domen Jarc
Foto: FB/Helios Suns

Tudi Dobljani so že začeli s pripravami na spomladanski del sezone.

Za atlete se konec januarja
začenja zares
Atletska sezona 2022 se z dvoranskimi tekmami v
prihodnjih tednih začenja zares, konec februarja se
bodo na prostem na Zimskem državnem prvenstvu prvič
pomerili tudi metalci.
atletika Domžalski atleti si tudi
novo tekmovalno sezono želijo začeti
z novimi (osebnimi in klubskimi) rekordi ter kakšno medaljo na uvodnih
tekmah leta. Teh bo kar nekaj, saj so v
zaključku januarja ter nato v februarju na sporedu tako dvoransko prvenstvo Slovenije za mlajše pionirske,
obe mladinski ter člansko kategorijo.
Lani sta se z medaljama na državnih prvenstvih okitili mladinki Nika
Šter v teku na 200 metrov in Maja Per
v teku na 800 metrov. Maji so zmanjkale le štiri stotinke sekunde, da bi izboljšala klubski rekord v teku na 800
metrov. Obe letos čaka težko delo, saj
bosta nastopali v starostni kategoriji
višje, Maja med članicami, Nika med
starejšimi mladinkami. »Prioriteta bodo rezultati, a to ne pomeni, da pričakovanja tudi glede uvrstitev ne bodo visoka. Vsak nov rekord bo tako krepil motivacijo za sezono, v kateri se želim spustiti pod 26 sekund v teku na 200 met
rov ter 59 v teku na 400 metrov,« cilje
razkrije Nika, ki je lani s časom 1:00,69
izboljšala tudi absolutni klubski rekord v teku na 400 metrov v dvorani.
Nov mejnik bo po težji poškodbi
mišice na nogi skušal postaviti tudi
član Nejc Povše, ki je lani osebno in
klubsko znamko v teku na 400 metrov prestavil na 51,12 sekunde. Letos
se bo tako skušal še približati magični meji 50 sekund. Svoje načrte imajo
tudi metalci, ki bodo nastopali v suvanju krogle. Najmočnejše domžal-

sko orožje tu bo mladinka, večkratna
državna prvakinja Žana Planinšek.
Med mladinci bosta v suvanju krogle
do medalje skušala priti tudi Nik Meden Štrumbelj in Matic Križman.
Vrhunec zimskega dela sezone
bodo za atlete tekme 12., 19. in 20.
februarja, ko je na sporedu mladinsko in člansko dvoransko državno
prvenstvo. Med šolskimi počitnicami nato sledijo priprave v Rovinju
oziroma Medulinu, ki bodo izjemno
pomembne za metalce iz Atletskega

Nika Šter se je lani v dvorani izkazala s
svojo prvo medaljo na državnih prven
stvih ter prvim klubskim rekordom.

kluba Domžale, saj jih 27. februarja čaka Zimsko prvenstvo v metih za
članske in mlajše mladinske kategorije. Takrat bo že jasno, kam lahko
(mednarodno) merijo varovanci trenerja Danila Emberšiča.
Foto: Nika Šter se je lani v dvorani izkazala s svojo prvo medaljo na
državnih prvenstvih ter prvim klubskim rekordom.
Domen Jarc

letnik lxii | januar 2022 | številka 1slamnik | 35

šport

slamnik@kd- dom zale. si

Na uvodnem turnirju sezone Pia v zelo dobri luči 123 ZDAJ! Za zdravje družine
Slovenska teniška igralka Pia Lovrič je bila na začetku letošnjega leta na vročem
brazilskem pesku neustavljiva do finala, v katerem ni uspela zrežirati preobrata,
kakršen ji je uspel v 2. kolu, ko je za tekmico že zaostajala z 0:1 v nizih in 1:5 v drugem
nizu in je nato še enkrat več dokazala, kako nepopustljiva je.
tenis 19-letna Domžalčanka se je
na uvodnem turnirju sezone serije
W25 z nagradnim skladom 25.000
ameriških dolarjev v Santi Catarini
predstavila v zelo dobri luči. Po vrsti
je premagala kar štiri tekmice, med
drugim v polfinalu tudi 357. igralko
sveta Barbaro Gatica, v finalu pa ji
je popoln teden preprečila 8. nosilka turnirja Lena Papadakis.
»Za menoj je odličen teden in najboljši rezultat na turnirjih ITF W25 z
nagradnim skladom 25.000 ameriških
dolarjev. Bilo je zelo težko, iz 0 stopinj,
ki jih imamo doma, sem prišla na 34
stopinj Celzija. Takšne temperature
so trenutno v Santi Catarini. Sem dobro pripravljena in vesela rezultata,«
nam je po finalnem obračunu povedala Pia. Njen trener Igor Ogrinc pa
nam je zaupal, da se pozna, da so po
vseh težavah s korono in poškodbami uspeli izpeljati osemtedenske priprave, rezultat dela pa se je pokazal
že na tem prvem letošnjem turnirju:

»Pia bo po tem turnirju na WTA lestvi- New Delhiju, kjer je na turnirju serije
ci zelo napredovala in sicer s 644. me- ITF W15 prišla do dvojnega naslova.
sta na okrog 500. mesta. Želim, da v
Ob tej priložnosti se Pia in njen
nadaljevanju ostane zdrava. Skok po trener Igor zahvaljujeta pokrovitelestvici pa bo kmalu še višji.«
ljem: BTC, Head Avstrija, Teniški
Pia je v lanski sezoni osvojila kar klub Domžale, Teniška zveza Sloveštiri ITF turnirje, od tega enega v po- nija, Roller Tehnik, TRR, d. o. o., in
samični konkurenci. Bilo je marca v TIKT, d. o. o.
Miha Ulčar

Joga za zdrav duh v zdravem telesu
Že skoraj dve leti živimo v neobičajnih razmerah.
joga Mnogi so zboleli, še veliko več premlevanja problemov nas telesna
pa je tistih, ki živijo v stresu in dru- vadba preusmeri v zavedanje in čutegih stiskah doma, na delovnem me- nje telesa. Ker sta telo in psiha zelo
stu, v šoli in drugod. Vemo, da nam povezana, lahko s sproščanjem telezdrav način življenja krepi odpor- sa sprostimo tudi psiho in obratno.
nost in nam pomaga premagovati te- Vaje so razdeljene na osem stopenj –
žave. Ena od poti do zdravega načina od lahkih pripravljalnih do zahtevnih
življenja je tudi vadba joge. Sistem za najbolj krepke in razgibane. Poleg
Joga v vsakdanjem življenju je med- tega pa sistem vsebuje tudi prilagonarodno priznan in cenjen po vsem jene programe, od katerih v Društvu
svetu zaradi svoje sistematičnosti, joga v vsakdanjem življenju Domstrokovnosti in obravnave človeka žale izvajamo programe za hrbtenikot celote na telesnem, energijskem, co, sklepe, proti stresu in za starejše.
Tako lahko vsak najde prave vaje zase
psihičnem in socialnem nivoju.
Za telo poskrbimo z vadbo spro- in za svoj način življenja.
Z dihalnimi vajami pranajamo telo
ščanja, ki je osnova, da lahko vse druge vaje izvajamo pravilno. Sprošče- čistimo in polnimo s kisikom ter s pono telo je bolj gibčno in zmogljivo ter zitivno energijo. Prana je življenjska
manj nagnjeno k poškodbam. V jogi energija, ki prežema vse vesolje, s
je osnovni princip nenasilje in začne tehnikami pranajame pa jo usmerjase z nenasiljem nad lastnim telesom. mo in razporejamo po telesu. IdealPomembni so uravnotežena prehra- no je, da jo vadimo na prostem v čina, dovolj počitka in gibanje, prila- stem okolju, kar pa pogosto ni mogogojeno našim zmožnostim. Vadba naj če. Ustrezno zračenje pred vadbo je
bi bila užitek, po katerem smo spoči- tako sprejemljiva alternativa. Ljudje
ti in polni energije. Samo spomnimo smo tudi psihična in duhovna bitja.
se, kako se prileže kaka raztezna vaja K umirjanju in pozitivni naravnanopo dolgotrajnem sedenju za računal- sti nam pomaga globoko sproščanje
nikom. Iz slabe volje in nenehnega ali jogijsko spanje joga nidra. Z me-

šad mavrica Temelj bo v gibanju,
zdravemu druženju, učenju in zabavi. Privoščili si bomo veliko gibanja v
telovadnici Ihan, Dragomelj in Roje.
Obiskali bomo parke Domžal, Trzina,
Mengša in Kamnika. Se veselili obiskov lokalnih kmetij, kjer bomo spoznavali živali in življenje na kmetiji ter
kupovali lokalno, zdravo in dobro.

drugače podprejo. Če bomo uspešni,
bomo ceno prilagodili.
V Mavrici je vedno lepo. Ne zmanjka nam zanosa in ustvarjalnosti in
tudi ljubezni do dela z družinami,
mladimi in najmlajšimi.
Biti zdrav, vesel in ostati gibljiv,
dobrovoljen in v skupnosti je tisto,
kar si želimo vsi.

Želimo si, da naša skupnost raste
in se razvija zdravo v slogu gibanja in
pridobivanja zdravja.
Program je namenjen celotni družini ne glede na tipologijo družine.
‘Ata in mamo’ lahko zamenjajo tudi
strici in tete ali dedek in babica.
Program smo prijavili tudi na razpise in upamo, da nas lokalno ali

Program bo predvidoma vodila
Mojca Grojzdek, predsednica društva.
Več o programu lahko preberete
na https://sadmavrica.si. Informacije dobite tudi na 031 314 870. Vabljeni! Privoščite si dan brez televizije in
računalnika!
Športno atletsko društvo
Mavrica

Je smučanje najnevarnejši šport?

ditacijo samoanalize se poglobimo
vase, se bolje spoznamo in obvladujemo ter razvijamo svoje potenciale.
Vse to spada v radža jogo, kraljevsko
pot discipline. V gjan jogi skušamo
najti smisel in svoje življenjsko poslanstvo ter razvijamo moralno-etično delovanje. Z bhakti jogo razvijamo
univerzalno ljubezen enako za vse, ki
nam nato daje energijo in motivacijo,
da s karma jogo nesebičnega delovanja za druge naredimo kaj koristnega
in pomagamo razvijati lepši svet, ki si
ga vsi želimo. Tako zdrav duh v zdravem telesu ni več prazna beseda, ampak postane način življenja.
Dr. Vojislava Bole-Hribovšek,
dr. vet. med.
Foto: arhiv društva

Vpis v začetne in
nadaljevalne stopnje
poteka do

2. 2. 2022

Domžale, Radomlje,
Kamnik

Joga_oglas_Domzale_pop.indd 1

Z januarjem 2022 bomo v Športno atletskem društvu
Mavrica začeli s čisto posebnim programom za celotno
družino, imenovan 123 ZDAJ.

10. 01. 2022 13:45:29

V življenju je že tako, da imajo dobre in prijetne stvari
svoje negativne posledice. Smučanje nam nudi sicer
obilico užitkov, a hkrati lahko tudi predstavlja večje
tveganje kot kakšne bolj varne in monotone aktivnosti.
Marsikdo, ki se odpravlja na smučanje, se ne zaveda, da praktično ni
sklepa v telesu, kjer pri smučanju ne
bi tvegali poškodbe zaradi šibke telesne pripravljenosti. Največja verjetnost je poškodba kolen (sprednja
krizna vez, meniskus), celo zvini gležnjev (zasuk in zvin stopala v smučarskem čevlju), poškodbe in bolečine v hrbtenici, poškodbe glave in vratu, celo zapestja (deskanje) in zlomi
nog in rok so zelo pogosti. Za poškodbe v veliki večini obstaja glavni krivec.
Smučanje zahteva večjo mero fizične pripravljenosti, da sploh lahko varno smučamo in uživamo. Torej
smučanje za razliko od mnogih drugih bolj varnih aktivnosti (hoja, smučarski tek ...) ne odpušča tistim, ki čez
leto niso skrbeli za svoje telo. Hitrosti,
sile, koordinacija in obvladovanje telesa pri visokih obremenitvah so pri
smučanju zahtevnejše, in kdor se ni
pripravljal čez leto z redno vadbo vsaj
enkrat na teden, naj raje začne nekje
na ravnini s tekom na smučeh. Ravno tako boste dobili kondicijo z mnogo manjšim tveganjem.
Zato je priporočljivo telo pripraviti prej, da se pozneje ne boste ubadali s poškodbami.

Kdaj smo v resnici pripravljeni,
da stopimo na smuči in se zapodimo po belih strminah?
Ko imamo dovolj moči, kar enostavno preverimo takole: spustimo
se v počep, stegno mora biti vzporedno s tlemi. Starejši od 60 let morajo v tem položaju vztrajati 20 do 30
sekund, stari od 40 do 60 let 60 sekund in 20- do 40-letniki 90 sekund.
Za mlajše od 60 let so priporočljivi
tudi počepi z utežmi, število počepov in teža uteži pa je odvisna od
starosti in spola vadečega.
Torej sta primerna fizična pripravljenost in skrb za telo najbolj pomembna za čim bolj varno ukvarjanje s športom, predvsem smučanjem.
In ne začnite prvi dan na vso
silo. Morda le pol dneva smučanja,
primerno se ogrejte, lahko pa pred
zimskimi počitnicami zavijete še v
telovadnico, kjer vam bodo z veseljem svetovali, kako okrepiti svoje
telo. Veseli bodo, da vam lahko pomagajo prej in ne šele po poškodbi, ki bi se ji lahko enostavno izognili. Preventiva je vedno boljša od
kurative.
Predvsem pa uživajte na snegu.
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Novi pasovi in novi trenerji

Namiznotenisači zavzeto treniramo in tekmujemo

Klub borilnih veščin Domžale tudi v letu 2022 nadaljuje s
svojim uspešnim delom.

V naši prenovljeni dvorani v Mengšu (zamenjava več desetletij starega parketa
s specialno podlago za namizni tenis - Gerflor) so treningi postali še prijetnejši,
kvalitetnejši in zanimivejši.

klub borilnih veščin domžale
Pri tem se še kako dobro zavedajo,
da ni pomemben le trening posameznih uspešnih tekmovalcev različnih starostnih kategorij oziroma
generacij, temveč je za dobro delo
kluba pomembno tudi sprotno iz-

li za rumene, oranžne, zelene, modre
in rjave pasove. Rjavi pas sta uspešno
položili Gaja Hribar in Gaja Šalamun,
sicer tudi zelo uspešni tekmovalki v
kickboxingu, ki sta po uspešni pridobitvi rjavih pasov kandidatkinji za
črna mojstrska pasova. Čestitamo!

nts mengeš Zato je bil naš skok v mesto, tretji pa je bil tudi Lovro Krinovo leto tudi s te plati izredno po- žnič med učenci 6. do 7. razreda.
Nastopili smo tudi na Božičnomemben in težko pričakovan. Kvalitetni treningi se odražajo tudi na -novoletnem turnirju v Kranju – iz
tekmovalnih rezultatih; naj našte- našega kluba (NTS Mengeš) je tekmovalo 26 igralk in igralcev, ki so
jem nekaj zadnjih.

Z novim parketom v naši namiznoteniški dvorani je trening postal še prijetnejši.

V januarju pa so v Klubu borilobraževanje in pridobivanje novih
spretnosti. Zato se zelo trudijo, da nih veščin Domžale ob sodelovanju
bi, tudi v sodelovanju z različnimi Tehnične komisije Kickboxing zvezvezami, ki pokrivajo njihove športe, ze Slovenije naredili velik korak pri
pripravili kar največ različnih uspo- pridobivanju novih visoko strokovsabljanj in pridobivanj licenc ter no usposobljenih trenerjev. Diplotako dolgoročno zagotovili ne le do- mo trenerja 1. stopnje so prejeli Jure
bre tekmovalce in tekmovalke, tem- Benčina, Nina Kovše, Eva Ravnikar,
Boštjan Sušnik in Gaja Šalamun, diveč tudi odlične trenerje.
Tako je v decembru v Klubu bo- plomo trenerja 2. stopnje pa je prerilnih veščin Domžale potekalo iz- jel Marjan Bolhar.
Vera Vojska
pitno polaganje barvastih pasov v
Foto: KBV Domžale
kickboxingu. Posamezniki so se bori-

Slovenija šahira, Gorenjka matira
Letos je bil ponovno izveden tradicionalni turnir
Slovenija šahira, Gorenjka matira, lani ga namreč zaradi
korona razmer ni bilo.
šah V sklopu dogodka je potekala podelitev za tekmovalne dosežke
v tekočem letu ter podelitev za najboljše šahiste leta. Priznanje sta prejela tudi domžalski velemojster Luka
Lenič in dosedanji član ŠD Domžale Rudi Olenik Čampa, ki pa je prestopil v ŠK Tajfun Ljubljana, katerega član je tudi Luka. Šahist leta 2021
je postal velemojster Matej Šebenik,
v minulih letih je bil to Luka, ki pa
je lani manj tekmoval kot Matej. Oba
sta sicer zgledno zastopala sloven-

Drugi med seniorji Boris Skok in
predsednik Šahovske zveze Slovenije
dr. Milan Brglez

ske barve na nedavnem evropskem
ekipnem prvenstvu v Termah Čatež.
Luka je iz osmih partij na prvi deski
osvojil 4,5 točke, Matej pa na četrti
deski iz devetih partij 5,5 točke in je
bil najboljši igralec ekipe. Šahistka
leta je tudi za leto 2021 postala velemojstrica Laura Unuk.
Pred razglasitvijo najboljših šahistov v minulem letu je potekal finalni
turnir Slovenija šahira, Gorenjka matira, na katerega so se uvrstili udeleženci iz kvalifikacijskih regionalnih
turnirjev po vsej Sloveniji. V finalu
je sodelovalo 48 tekmovalcev, kjer je
član Domžal Jure Plaskan zasedel 12.
mesto, najboljši pa so se po izločilnih dvobojih pomerili v posameznih
kategorijah. Med člani je zmagal Matej Šebenik pred Davidom Brinovcem
in Domnom Tisajem, med članicami
pa presenetljivo Zala Urh pred Lauro
Unuk in Barbaro Skuhalo.
Med mladinci je bil najboljši Rudi
Olenik Čampa. Zelo dobro se je med
seniorji odrezal Virjan Boris Skok,
ki je v izločilnem sistemu klonil le
pred zmagovalcem, mednarodnim
mojstrom Leonom Mazijem, tretji je
bil Dušan Čepon. Skladno s tradicijo je tudi letos potekal VIP turnir, na
katerem je presenetljivo zmagal Vladimir Slejko, pred mojstrico Indiro
Bajt in Domžalčanom Jožefom Brežanom, sicer predsednikom ŠD Železničar iz Ljubljane, ki je za seboj pustil vrsto zvenečih šahovskih imen.
Jože Skok

V Novem mestu je potekal 3. turnir MRNTZ. Urša Rozman je osvojila
1. mesto med dijakinjami, Tina Križnič je bila prva med učenkami 8. do
9. razreda, v isti starostni kategoriji je Maruša Vrhovnik osvojila tretje

nastopili v desetih kvalitetnih skupinah. Podrobnejši rezultati bi zavzeli preveč prostora, zato naj omenim, da so naši tekmovalci in tekmovalke v praktično vseh skupinah stali na zmagovalnih stopnič-

kah – in kar je najpomembnejše,
nabirali so prepotrebne tekmovalne izkušnje.
V januarju so se nadaljevala tekmovanja v slovenskih namiznoteniških ligah, več o januarskih dosežkih
v naslednji številki. V februarju pa so
v naši dvorani predvidene naslednje
ligaške tekme; 12. in 26. februarja ob
17. uri tekmi 1. slovenske moške namiznoteniške lige, 5. februarja ob 10.
in (predvidoma) 14. uri tekmi 2. moške namiznoteniške lige.
V nedeljo, 13. februarja, bomo v
novi športni dvorani v Mengšu organizirali letošnji 3. odprti turnir RS
za kadete in kadetinje. Nadaljujejo se tudi mednarodna tekmovanja
v tujini. Od februarskih tekmovanj
naj omenim tekmovanja v Franciji
(Metz), Belgiji (Spa) in na Portugalskem (Vila Real).
Kot vidite, smo v polnem namiznoteniškem tekmovalnem elanu.
Če se nam želite pridružiti, ste vsekakor dobrodošli. Treningi potekajo v dvorani v Mengšu (Slovenska
cesta 39, poleg slaščičarne Flere).
Nekaj prostih mest za rekreativno
igranje namiznega tenisa je še ob
petkih od 20. do 22. ure (prva vadba je brezplačna).
Besedilo in foto: Janez

Vlado Ivačič steber domžalskih zasedb
Vlado Ivačič nedvomno spada med najvidnejše domžalske šahiste, njegovi dosežki
so bili navedeni tudi v publikaciji ob 70. obletnici šahovskega društva Domžale, ki je
izšla leta 2018. Prvak nekdanje republike Slovenije je bil leta 1970 in 1976, leta 1966
pa je bil tretji.
Ker je postal republiški prvak, mu
je Šahovska zveza Slovenije priznala naslov nacionalnega mojstra, čeprav je pred tem že dalj časa izpolnjeval normo za mojstra fide, višji
rating od 2300. Vendar pa so v preteklosti šahovska društva le redkokdaj plačala zahtevano takso
na Svetovno šahovsko zvezo v Švici, ki je na tej podlagi priznala naslov mojstra fide. Vlado zadnja leta
ne tekmuje več, junija lani je dopolnil 85 let, ni pa mogoče spregledati izjemnega vtisa, ki ga je pustil v
domžalskemu šahu, pa tudi v širšem okolju.
Sprehod v zgodovino: Leta
1960 je dosegel drugo mesto na Turnirju vstaje v Kamniku, prvi je bil
nihče drug kot poznejši velemojster Bruno Parma. Na turnirjih Hering - Zupančič v Domžalah je zma- Vlado (prvi z desne) na turnirju ob prazniku občine Mengeš leta 2007
gal leta 1963 in 1964, leta 1961 pa je
dosegel peto mesto. Leta 1968 je bil Slovenije 1991 je na festivalu na Ble- vsaj dvakrat osvojila naslov upodrugi za poznejšima mojstroma Jo- du v močni mednarodni konkuren- kojenskega prvaka Slovenije. V njej
žetom Šiško, leta 1969 pa za Ivom ci med 87. udeleženci dosegel osmo so med drugim igrali tudi že pokojBajcem. Zmagal je tudi leta 1970, ko mesto. Leta 1992 je bil drugi na ve- na Vide Vavpetič in Vito Janjič ter Jaje postal republiški prvak, pred Baj- teranskem državnem prvenstvu, za nez Bizjak in Anton Jerina. Ko je bil
cem in Vavpetičem, leto pozneje pa večnim klubskim rivalom Vidom zaposlen v Papirnici Količevo, je naje delil prvo mesto na turnirju v No- Vavpetičem, s katerim sta leta 1970 stopal na delavskih prvenstvih, kjer
vem mestu. Redno je igral na dom- nastopala tudi na turnirju na Dan- je ekipa zasedala vidnejša mesta na
slovenskih delavskih tekmovanjih.
žalskih spominskih turnirjih Hering skem.
Številni dosežki v ekipnih za- V zasedbi so bili tudi Vide Vavpetič
- Zupančič in Ivo Sonc. Oktobra 1982
se je denimo kot črni pomeril z Leo- sedbah: Bil je skoraj nepogrešlji- ter brata Janez in Viktor Hribar, slenom Mazijem, oba sta bila tedaj še vi igralec, ko so Domžale nastopa- dnji že pokojni. V času aktivnega
mojstrska kandidata in ga prema- le v drugi in prvi zvezni ligi nekda- nastopanja je odigral veliko partij,
gal. Zanimivo je, da sta oba bila čla- nje Jugoslavije, pa v članski ligi - za- kar se odraža tudi v šahovskih bana ŠD Domžale, pozneje je Leon po- hod in tudi na upokojenskih držav- zah, kjer so shranjene partije. Njestal zelo močan mednarodni moj- nih ekipnih in posamičnih prven- gova značilnost je bila pozicijska
ster. Po upokojitvi leta 1991 je tudi stvih. Upokojil se je sicer leta 1991. igra, odlikovalo ga je tudi zgledno
aktivno nastopal. Leta 1988 je bil Vedno je bil eden izmed stebrov mo- športno vedenje.
Jože Skok
tretji na delavskem prvenstvu Slo- štvenih zasedb. Tudi v ekipi DruFoto: Franc Poglajen
venije. V letu že samostojne države štva upokojencev Domžale, ki je
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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
Svojo življenjsko pot je v 64. letu starosti sklenila naša
draga hči, žena, mama, sestra in teta

Marija Razboršek
rojena Prelovšek z Vira

Zdaj se spočij,
izmučeno srce,
zdaj se spočijte zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le moja drobna lučka še brli.
(Svetlana Makarovič)

zahval a

V 94. letu nas je zapustila naša draga mama, babica,
prababica, tašča, sestra in teta

Vida Janežič
gostilničarka s Pšate

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

zahval a
Svojo življenjsko pot je v 81. letu sklenila naša draga
mama, sestra, tašča, teta, babica in prababica

Ivana Moneta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih
stali ob strani. Zahvaljujemo se vsem za izrečena ustna
in pisna sožalja, darovano cvetje, sveče in ostale darove.
Hvala gospodu župniku Aleksandru Ureku za lepo
pogrebno bogoslužje ter Pogrebni službi Vrbančič.
Posebno zahvalo namenjamo gospe Mojci Zajc Krašovec,
dr. med., prof. dr. Janji Ocvirk ter celotnemu osebju
Onkološkega inštituta. Prav tako zahvalo namenjamo
gospodu Franciju Sevšku za govorno besedo.
Iskrena hvala.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za ustne in pisne izraze sočutja
in sožalja ter podarjeno žalno cvetje, nagrobne sveče in
darovane svete maše. Še posebej iskrena hvala osebju
Doma sv. Katarine Mengeš za nesebično skrb in nego ter
dr. Mojci Zajc-Kraševec za dolgoletno zdravljenje. Hvala
gasilcem PGD Pšata - Dragomelj za spremstvo do njenega
zadnjega doma in gospodu Romanu Lazarju za poslovilne
besede. Hvala tudi gospodu župniku Marku Jeromlu za
lepo opravljen poslovilni obred in Pogrebni službi Vrbančič
za organizacijo. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo
pot, in vsem, ki jo boste ohranjali v lepem spominu.

Vsi njeni

Vsi njeni

Vsi njuni

Ni te več v hiši, ne na vrtu,
nič več se tvoj glas ne sliši,
če lučko na grobu ugasnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

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

zahval a

zahval a
Svojo življenjsko pot je v 83. letu
starosti sklenila naša draga sestra in teta

Ani Dimic
iz Depale vasi

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, vaščanom in prijateljem za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše
in druge darove. Zahvala gre tudi bratrancu g. Mirku
Poličarju za lep in sočuten poslovilni govor, g. župniku
Klemenu Svetelju za lepo opravljen poslovilni obred,
cvetličarni Cvetje Ksenija za čudovito cvetje, pevcem
kvarteta Krt za zapete žalostinke, trobentaču in Pogrebni
službi Vrbančič za organizacijo pogreba, vsem ki ste
jo v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, ter
vsem, ki postojite ob njenem grobu, se je spominjate in
jo skupaj z nami nosite v svojih srcih.
Vsi njeni	

Depala vas, november 2021

Naj bo spokojen, sladek spanec tvoj,
prinese blaženega naj miru,
v srcih nosili bomo te s seboj,
spominjali se bomo dni, ko bil si tu.

zahval a

Svojo življenjsko pot je v 78. letu
sklenil naš dragi mož, oče, tast, ata,
brat in stric

Ciril
Pestotnik
z Rodice

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in druge darove ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ga ohranjate v lepem spominu.
Vsi njegovi

Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

zahval a

Jožef Okoren
Poslovili smo se od Jožefa Okorna, našega dragega
očeta, dedka, prijatelja, člana PGD Loka pri Mengšu
ter nekdanjega sodelavca zaposlenih v Kmetijskem
poskusnem centru Jablje in ga pokopali na pokopališču
na Krtini.
Zahvaljujemo se vsem za izrečena sožalja in darovane
sveče.

zahval a
Svojo življenjsko pot je v 87. letu starosti
sklenila naša draga mama

Joži Prelesnik
Vir, Linhartova 2

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za vsak ljubeč stisk roke, vsak objem in
vsako iskreno besedo tolažbe. Hvala vsem za podarjeno
cvetje, sveče in svete maše, ter hvala vsem, ki ste se od
nje poslovili. Hvala tudi Pogrebni službi Vrbančič, hvala
pevcem za čutno odpete pesmi, hvala cvetličarni Nuša za
res lepe aranžmaje, hvala tudi Papirnici Količevo. Iskrena
hvala g. župniku Aleksandru Ureku za lepo opravljen
obred in ganljive poslovilne besede.
Vsi njeni

Žanjec prejema plačilo in
spravlja pridelek za večno
življenje, da se bosta skupaj
veselila sejalec in žanjec. Jn 4,36

Okrepčan s sveto popotnico je v 86. letu
v večno veselje svojega Gospoda odšel
naš ljubi brat, svak in stric

Anton Jeretina

po domače Goležev Tone, iz Vrhovelj 6
3. 6. 1936–17. 12. 2021
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sovaščanom,
prijateljem in znancem za izrečena in napisana sožalja ter
molitve, za darove svetih maš in darove za cerkev. Iskrena
hvala g. župniku Bernardu Rožmanu za lepo bogoslužje
in pogrebni obred ter vsem duhovnikom, ki ste ga obiskali
med njegovim bivanjem v domu in bolnišnici.
Hvala celotnemu kolektivu Doma počitka Mengeš
in enote Trzin za skrbno nego, pomoč pri oskrbi in
spodbude ob obiskih. Hvala vsem, ki ste našega dragega
Toneta razveselili z obiski, ga spoštovali, imeli radi in ga
pospremili k zadnjemu počitku.
Sestre Marinka, Nežka in Jožica, svakinji Pavla in
Majda, nečakinje in nečaki ter ostalo sorodstvo

Vrhovlje, december 2021

z Rodice

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter svete maše.
Zahvala župniku g. Matjažu Križnarju za lepo opravljen
obred in pevcem kvarteta Grm za doživeto zapete pesmi
in Pogrebni službi Vrbančič.
V januarju minevata dve leti, odkar se je od nas poslovil
Ivan Janez Moneta.
Zahvaljujemo se vsem, v katerih spomin na njiju živi in
postojite ob njunem grobu.

Ob boleči izgubi naše
ljubljene hčerke in sestrice

Lee Ložar
Lea, neizmerno te pogrešamo. Vseskozi si v naših mislih.
Tvoj nasmeh nam v srcih še živi in nihče ne ve, kako
zelo, zelo boli. Hvaležni smo za vse trenutke s teboj.
Vseskozi si bila naš sonček, 14. decembra 2021 pa si
postala naš angelček. Čeprav neizmerno boli, v srcih
ohranjamo upanje, da je tvoja duša mirna.
Hvala vsem in vsakemu posebej za izrečena sožalja ter
za vso nesebično pomoč. Zahvala tudi gospodu župniku
za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki jo ohranjate v
lepem spominu.
Lea, naša Lejči, vedno boš z nami v naših srcih.
Vsi tvoji

Ni te več na vrtu, ne v hiši,			
nič več tvoj glas se ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

zahval a
V 90. letu starosti smo se konec
novembra za vedno poslovili od naše drage mami

Branke Sitar
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in izkazano
pozornost ter sočustvovanje z nami ob uri slovesa.
Hvala g. župniku, pevcem in pogrebni službi za lepo
opravljen obred. Hvala vsem, ki ste zanjo kadarkoli
dobrega in lepega storili, posebno pa njenim dobrim
prijateljicam, in hvala, da jo ohranjate v lepem spominu.
Žalujoči vsi njeni

Jaz pa verjamem,
da si nekje
spet ti, spet vsa,
da si ljubezen in dušo
spet našla.
(Silva Mizerit)

zahval a
Svojo življenjsko pot je po 82 letih
sklenila naša draga mami, babi Daja, sestra in teta

SPREJEM OBJAV

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

Silva Mizerit
rojena Vavpotič

Od nje smo se poslovili 29. decembra 2021 na domžalskem
pokopališču. Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja
in darovano cvetje ter svete maše, župniku Klemnu
Svetelju pa tudi za lepo opravljen obred.
Vsi njeni
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v spomin

OBČINA DOMŽALE na podlagi 15. člena Odloka o
Kulturnem domu Franca Bernika Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/03, 1/04-popr., 6/12 in
5/19) razpisuje prosto delovno mesto

Sporočamo vam žalostno vest, da je
umrla naša častna članica gospa

Silva Mizerit
Upokojena profesorica angleškega in slovenskega jezika
Silva Mizerit je bila v Društvu Lipa – Univerzi za tretje
življenjsko obdobje Domžale dolgoletna mentorica literarnega krožka. Pripravljala in lektorirala je številne literarno-likovne zbornike društva, s spremno besedo pospremila
na pot k bralcem številne knjige, izdala je štiri samostojne
pesniške zbirke in knjižico pravljic za otroke, s svojimi pesmimi in zgodbami je nastopala po domovih za starejše ter
zastopala društvo na številnih natečajih, na katerih je dobivala nagrade. Članice je spodbujala k pisanju, spremljala
njihov napredek in marsikatero pripeljala do izdaje lastne
knjige. V zadnjih letih je zaradi bolezni delala od doma in
skrbela za izobraževalni program literarnega krožka.
Draga Silva! Hvala ti za tvoj bogat prispevek k razvoju
literarnega krožka Društva Lipa Domžale in njegovi prepoznavnosti ter naselitvi v širši slovenski kulturni prostor.
Počivaj v miru. Pogrešali te bomo. Ostala boš v naših
spominih in nas še naprej navdihovala prek svojih pesmi,
haikujev, humoresk in zgodbic za otroke.

Marjan Ravnikar,
predsednik Društva Lipa Domžale

Naj ostane belo
moje platno,
ko čaka,
da bom slikala nanj:
zlate spomine,
pisane pogovore,
iskrive oči,
zelena pomladna upanja,
toplo modrino poletij,
sijoče bogastvo jeseni,
prozorni mir zime.

Naj ostane belo.
Na sivo lahko naslikam
le solzen akvarel.
(Silva Mizerit)

v spomin

Angelca Vodnik
(1926–2022)

V januarju 2022 smo se na domžalskem
pokopališču poslovili od Angelce Vodnik z Vira, ki je večji del svoje življenjske poti namenila
predanemu delu v različnih organizacijah in društvih.
Kot najmlajša se je 6. oktobra 1926 rodila na Limbarski
gori na veliki kmetiji pri Jurjevc. Vsi so pridno delali,
pozimi pletli kite, da je bilo za obleke, spomladi pa
izdelovali butare, da je bilo za čevlje. Družina je med
drugo svetovno vojno, kolikor je le mogla, pomagala
partizanom. S sestro Štefko sta se vključili v pomoč na
terenu, prenašali sta pošto. Okupatorju to ni ostalo skrito,
niti to, da je brat odšel v partizane. V letu 1944 so obkolili
hišo ter odgnali mamo in sestro Štefko, pozneje tudi
Angelco, ki je tedaj ni bilo doma. Po hudem pretepanju
so jo odpeljali v kamniške in nato v begunjske zapore,
kjer sta že bili mama in sestra Štefka. Tik preden so
jih odpeljali v taborišče v Nemčijo, je mati nesrečno
padla, tako da nje in Angelce niso odpeljali in sta do
osvoboditve ostali v begunjskih zaporih, od koder sta
se vrnili na izropan dom. Delovno pot je preživela v
Tosami in Papirnici Količevo, se poročila, skrbela za hudo
bolno mamo ter vso skrb in ljubezen namenjala drugim
otrokom, ki je nikoli niso pozabili.
Že v Moravčah se je vključila v tedanjo borčevsko
organizacijo, nato je bila članica Krajevne organizacije
za vrednote NOB Vir, desetletja požrtvovalno delala v
Medobčinskem društvu invalidov Domžale, bila članica
Društva izgnancev Domžale in Društva vojnih invalidov,
delala pa je tudi v Društvu upokojencev Vir.
Rada je bila med ljudmi, rada jim je pomagala. Posebej
rada se je spominjala dela v Medobčinskem društvu
invalidov Domžale, vanj se je vključila po invalidski
upokojitvi, in kot balinarka z dekleti osvojila številne
pokale, hkrati pa požrtvovalno pomagala v društvu, kjer
je bila njena pomoč potrebna. Odlikoval so jo optimizem,
prijateljstvo in želja, da pomaga vsem, ki so to želeli.
Ob najinem zadnjem pogovoru mi je rekla: »Ko prižigam
svečke, se spominjam skupnih prijetnih trenutkov.«
Iskrena hvala, spoštovana prijateljica Angelca Vodnik za
vse, kar ste v življenju naredila za druge, hvala za številne
trenutke, ko smo obujali spomine na vašo življenjsko
in delovno pot. Odslej bomo mi prižigali svečke v vaš
spomin in se spominjali skupnih prijetnih trenutkov.
Vašim domačim izrekam iskreno sožalje.
Vera Vojska

DIREKTORJA (M/Ž) KULTURNEGA
DOMA FRANCA BERNIKA DOMŽALE
Kandidat, ki se bo prijavil na razpis mora, poleg sploš
nih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovnopravni predpisi, izpolnjevati naslednje pogoje:
• ima končano 6. raven izobrazbe in najmanj deset
let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih na področju kulture ali ima končano 7. raven
izobrazbe in najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih na področju kulture,
• ima organizacijske sposobnosti,
• pozna dejavnosti s področja dela Kulturnega
doma Franca Bernika Domžale,
• je državljan Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja 5 let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. življenjepis,
2. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena,
3. opis delovnih izkušenj: pisno izjavo kandidata o
vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno
izpopolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj na vodstvenih delovnih mestih na področju
kulture. V izjavi kandidat navede:
• naziv in naslov delodajalca ter delovno mesto, na
katerem je kandidat opravljal delo,
• datum sklenitve (dan, mesec, leto) in datum prekinitve (dan, mesec, leto) delovnega razmerja pri
posameznemu delodajalcu,
• ter kratek opis del, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
4. referenčna potrdila glede izkazanih organizacijskih
in vodstvenih sposobnosti,
5. vizijo razvoja in delovanja Kulturnega doma Franca
Bernika Domžale za mandatno obdobje,
6. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
7. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Domžale pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v
uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila (kopija diplome, potrdilo o
državljanstvu).
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na naslov Občina
Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, z oznako: »Prijava na razpis za direktorja – Kulturni dom
Franca Bernika Domžale – Ne odpiraj!«.
Rok za prijavo je 14 dni od objave na spletni strani
Občine Domžale in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Kandidati bodo o izidu razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
OBČINA DOMŽALE

kona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17
in 18/21) in 2. člena Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/11-uradno prečiščeno besedilo, 12/12,
10/13, 12/21, v nadaljevanju Odlok)

SKUPNI JAVNI VPIS NOVINCEV
V JAVNI VZGOJNOVARSTVENI
ZAVOD VRTEC URŠA IN JAVNI
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD VRTEC
DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
1. Predmet skupnega javnega vpisa je vpis novincev

v Javni vzgojno varstveni zavod Vrtec Urša in Javni
vzgojno varstveni zavod Vrtec Domžale (v nadaljevanju: vrtec) za šolsko leto 2022/2023 s sprejemom
na dan 1. 9. 2022.
Predvideno število prostih mest je objavljeno na
spletnih straneh Vrtca Urša in Vrtca Domžale.

2. Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: star-

ši) oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec na predpisanem obrazcu. Obrazec Vloga za sprejem otroka v
vrtec dobijo starši na spletnih straneh vrtca.
Vloga mora biti izpolnjena pravilno in v celoti ter
podpisana s strani vlagatelja.
Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti na naslov: Vrtec Urša, Murnova ulica 14, 1230
Domžale ali Vrtec Domžale, Ljubljanska cesta 70,
1230 Domžale.
Vloge so lahko oddane tudi na e-naslov: vpis@
vrtec-ursa.si ali na e-naslov: vpis@vrtec-domzale.si, obvezno v obliki PDF.
Ne glede na število oddanih vlog v vrtec za šolsko
leto 2022/2023 se šteje, da so starši oddali eno vlogo.

3. Rok za oddajo vlog je 15. februar 2022.

V primeru vprašanj v zvezi z vpisom ali izpolnjevanjem vloge bomo v času javnega vpisa dosegljivi:
Vsak delovni dan od 28. januarja do vključno 15.
februarja 2022 od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00:
• V Vrtcu Urša, na telefonski številki 01 729 86 16
• V Vrtcu Domžale, na telefonski številki 01 724 82 94

4. V času javnega vpisa lahko starši že vključenih otrok

zaprosijo za premestitev iz enega javnega vrtca v drug
javni vrtec v okviru občine Domžale oziroma iz enote
v enoto v okviru posameznega vrtca. O premestitvah
odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec. Vloga za premestitev bo dostopna na spletnih straneh obeh vrtcev.

5. Komisija za sprejem otrok v vrtec pri odločitvi o

sprejemu otroka v vrtec upošteva pogoje in kriterije Odloka. Vrtec pošlje staršem v roku 8 dni po seji
komisije obvestilo z izpisom podatkov s seznama
sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega
otroka z navadno poštno pošiljko in podatke objavi
na spletnih straneh vrtca ter po potrebi ali na željo
staršev pošlje po elektronski pošti.
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev
zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok,
vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe z vrtcem. Če starši odklonijo sprejem otroka oziroma ne podpišejo pogodbe v
roku 15 dni od vročitve poziva, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem
redu s čakalnega seznama.

6. O rezultatih javnega vpisa in premestitvah bo odločeno najpozneje do 30. aprila 2022.

MALI OGLASI
Brezplačen odvoz vseh kovinskih predmetov, pralnih
strojev, odsluženih koles,

JAVNI VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD VRTEC
URŠA in JAVNI VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
VRTEC DOMŽALE objavljata na podlagi 20. člena Za-

plinskih jeklenk in akumulatorjev.

Martina Pančur, ravnateljica Vrtca Urša
Nina Mav Hrovat, v. d. ravnateljice Vrtca Domžale

t: 040 780 078

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

VRTEC DOMINIK SAVIO

VABILO K VPISU
Starše, ki želite v šolskem letu 2022/23 otroka vpisati v
vrtec Dominik Savio Karitas Domžale, vabimo k vpisu
od 1. do 20. februarja 2022.
Vlogo za sprejem otroka, ki je dostopna na spletni
strani vrtca, lahko oddate priporočeno po pošti na
naslov: Vrtec Dominik Savio Karitas Domžale,
Krakovska 18 b, 1230 Domžale.
Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2022.
Živa Kološa, ravnateljica
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pisma bralcev
Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov, v skladu s svojo uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki za rubriko Pisma bralcev morajo
biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organizacij, strank, društev ipd.) ter kontakt, na katerem je
mogoče preveriti avtentičnost avtorja.

Glede na vse navedeno je torej nujno uskladiti državne nih bi težko šteli za naravno katastrofo, čeprav je učinek lahko
projekte z občinskimi željami, ne glede na to, kdo bo pridobil povsem enak. Terminator naj ne prihaja več v civilizacijo, saj
mandat župana v občini v naslednjem mandatu, sicer bomo nima čuta za to, kaj je normalno.
zamudili velike priložnosti – investicije, ki jih občina Domžale
Uredništvo je v dokaz prejelo 33 fotografij, ki verjetno ne
še kako potrebuje za svoj normalen razvoj. V nasprotnem pri- predstavljajo niti 5 odstotkov vsega razdejanja in primer (film)
meru se nam tudi v prihodnosti obeta še večji prometni kaos. civiliziranega pluženja.
Dejstvo je, da je naša občina ena izmed hitro rastočih občin
O enakem incidentu, ki se je zgodil pred leti, je bil vodja
v Sloveniji, zato bi velike državne investicije v prometno in- Oddelka za komunalne zadeve obveščen že 3. 3. 2013 ob 11.00.
frastrukturo bistveno pripomogle k hitrejšemu razvoju obči- Ker kljub opozorilu na škodo, ki jo po Domžalah dela Termine. Navsezadnje se lahko naučimo iz preteklosti, saj vemo, da nator, v devetih letih ni uspel preprečiti nadaljnjega uničevaje obstoječa železniška povezava skozi Domžale bistveno dvi- nja Domžal, je čas, da se v najkrajšem zakonskem roku poslognila kvaliteto življenja in razvoj centra v Domžalah, zato še vi, sicer pa odslovi. V Domžalah moramo dati prostor predaenkrat apeliramo, da je treba čim prej uskladiti stališča za pre- nim, sposobnim in zavzetim Domžalčanom.
dlagane investicije glede izgradnje železniške postaje ter nadM arko Hrovat
gradnjo železniške proge.
Janez Limbek
Član odbor a za prostor

Obnova železniške postaje
in umeščanje dodatnega tira Terminator 2
V zadnji številki Slamnika z dne 23 decembra 2021 je dolg čla- Začuda tudi v Domžalah sneži. In ko ga zapade preveč, ga je
nek z zgoraj navedenim naslovom. V omenjenem članku je ve- treba odstraniti. Temu se reče kidanje in pluženje. In seveda
liko netočnosti, zato bi rad povedal vsem prebivalcem občine to opravilo ni neka novost, pač pa jo poznamo že od prej. ToDomžale o teh netočnostih.
liko bolj, ker je včasih snežilo pogosteje kot danes. Nekdaj je
V letu 2022 naj bi se začela obnova železniške postaje Dom- bilo pluženje mirno, ljudje za zidovi svojih bivališč pluženja
žale z izgradnjo že dolgo pričakovanega podhoda smer vzhod skoraj opazili niso.
-zahod in izgradnjo dodatnega perona, ter obnovo signalno
Pod sedanjo občinsko ‘elito’, ki je izbrala tega izvajalca, pa
varnostnih naprav in obnovo same zgradbe postaje. Celotna so stvari drugačne. Terminatorjevo ‘pluženje’, sodeč po zvoku,
vrednost je ocenjena na 11,5 milijona evrov.
najbolj spominja na rušitvena dela. Slišati je strašno zbijanje,
V isti številki Slamnika pa v članku Razgovor z županom v glasno strganje, razenje, kovinsko cviljenje, zaletavanje, kot
enem odstavku odgovarja, da bo finančna sredstva za izgra- da je Terminator prišel iz peklá.
dnjo omenjenega podhoda zagotovila Občina Domžale in to je
Da se zvok v tišini nočnega miru ni v ušesih panično popo njegovih besedah večja občinska investicija. V drugem od- množil, pričajo stranske posledice tovrstnega ‘pluženja’, ki
stavku pa odgovarja, da so sredstva za omenjeno rekonstruk- tudi čez en teden ne izginejo. Ostanejo za vedno, do sanacije.
Okrušeni, počeni, odbiti in celo izruvani robniki. Ponekod
cijo vključno z izgradnjo podhoda zagotovljena s strani države.
V tem članku je tudi zapisano, da obnova postaje Domžale več centimetrov globoke raze v asfaltu, zgornje plasti zelenic
ni v nobeni zvezi z nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Ka- ‘naložene’ na kupe. Najbolj so nastradali robniki na zavojih krimnik. Občina Domžale si želi, da bi nova dvotirna proga na ob- žišč in poglobitve, kamor se je Terminator zaletaval z vso silo.
močju mesta Domžale tekla pod zemljo (predor) po isti trasi. Če Toda razdejanju se niso ognili niti pločniki na čistini. Desetibo izvedena obnova postaje Domžale, po zdaj razpisanem pro- ne metrov rjastih širokih raz, okruški, udornine in odbitine. S
jektu, se bo torej investitor – država čez 6–7 let znašla v dile- kako ogromno silo moraš pritiskati navzdol, da zdrav, nov bemi, zakaj posegati v novo zgrajeno infrastrukturo. Nihče ne bo ton popusti? Pluženje je vendarle odrivanje, ne zabijanje v tla!
Terminator je pustil posledice povsod, kjer je ‘plužil’. Veliinvestiral toliko finančnih sredstev in jih čez 5–6 let vrgel proč.
Preberite članek o tem na portalu Domžalec, kjer je izjava Di- ko poškodb je treba sanirati, nekaj jih bo pokazal čas, še več
rekcije RS za infrastrukturo.
bo ostalo neuglednega vtisa in neprimernega izgleda. Vsi teh
Občina Domžale nasprotuje povečanemu prometu tovor- poškodb verjetno ne bodo opazili, saj je predpogoj videti in
nih vlakov prek postaje Domžale, če bo do tega prišlo. Istoča- vedeti, ne le gledati. Premoženje g. župana in g. Bokana, skusno pa je zapisala, da je cilj občine zmanjšati obremenitev ce- paj s skladom ‘Kaj bom pa jaz od tega mel’, morda ne bo zadostnega prometa. Promet se bo v prihodnje samo povečeval in stovalo za sanacijo vsega? Terminatorja ste izbrali vi, čeprav
če ne bomo začeli takoj razmišljati o alternativnih transpor- nima certificirane opreme za pluženje.
tnih poteh, kar železnica definitivno predstavlja, bo promet še
Odgovorna sta župan in vodja Oddelka za komunalne zanaprej potekal po obstoječih cestah, tudi prek centra Domžal, deve Andrej Bokan, predvsem finančno. Domžalčani smo nasaj ni drugih obvoznic, kar pa je najslabša varianta za vse nas. vedeno infrastrukturo enkrat že plačali, in ne računajte na to,
V članku je tudi zapisano, da naj bi promet dosegel do 90 vla- da bi nam zaradi brezvestnega dela odgovornih občinski prokov na dan. Torej to pomeni en vlak vsakih 7,5 minut. Matema- račun še enkrat osušili. Razen, če bi se ugotovilo, da gre za natično, če zna kdo računati, to pomeni en vlak vsakih 16 minut. ravno katastrofo. Ampak posledice opuščenih dejanj odgovor-

OBČINA DOMŽALE
OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU

ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI
TURISTIČNIH DRUŠTEV IN DRUGIH
DRUŠTEV, KI SE UKVARJAJO S
POSPEŠEVANJEM RAZVOJA TURIZMA NA
OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETU 2022
Občina Domžale na svoji spletni strani www.domzale.si
v zavihku »Objave/javni razpisi naročila, objave/aktualni«
objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih
društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem
razvoja turizma na območju Občine Domžale v letu 2022.
Rok za prijavo na javni razpis teče od dneva objave tega obvestila do 18. februarja 2022.
Številka: 3220-2/2022
Datum: 28. 1. 2022
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OBVESTILO O RAZPISU

ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH
PROJEKTOV IN PROGRAMOV V OBČINI
DOMŽALE V LETU 2022
Občina Domžale na svoji spletni strani www.domzale.si v
zavihku »Objave/Javni razpisi, naročila, objave/Aktualni«
objavlja Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih projektov in programov v občini Domžale v letu 2022.
Rok za prijavo na javni razpis teče od dneva objave na spletnih straneh občine do 1. marca 2022.
Številka: 610-1/2022
Datum: 28. 1. 2022

Občina Domžale
župan Toni Dragar
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OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU

ZA SOFINANCIRANJE ČEBELARSKE
DEJAVNOSTI V OBČINI DOMŽALE
V LETU 2022
Občina Domžale na svoji spletni strani www.domzale.si
v zavihku »Objave/javni razpisi naročila, objave/aktualni«
objavlja Javni razpis za sofinanciranje čebelarske dejavnosti v občini Domžale v letu 2022.
Rok za prijavo na javni razpis teče od dneva objave tega obvestila do 14. februarja 2022.
Številka: 6711-1/2022
Datum: 28. 1. 2022
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OBVESTILO O RAZPISU

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
DRUŽBENO-SOCIALNIH IN SOCIALNO
HUMANITARNIH DRUŠTEV OZIROMA
ORGANIZACIJ V LETU 2022
Vso zainteresirano javnost obveščamo, da Občina Domžale
na svoji spletni strani www.domzale.si v zavihku »Objave/
javni razpisi, naročila, objave/aktualni« objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov družbeno-socialnih in socialno humanitarnih društev oziroma organizacij v letu 2022.
Rok za prijavo je možen do 1. marca 2022.
Številka: 122-1/2022
Datum: 28. 1. 2022

Občina Domžale
župan Toni Dragar
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ajda vodlan

INSTANT SLAVA IN KONEC GRADNJE SVETOVNE ZAPUŠČINE
Opazila sem: sredi Domžal stoji poslovna stavba, ki ne izgleda, da sameva. Pa vendar?!

P

repričana sem, da če tudi delu stavbe so (predvidevam) pisardobro poznate središče ne, ki pa samevajo. Čeprav so okna
Domžal in stavbe, ki se tam zatemnjena, se v večernih zimskih
nahajajo, ne boste ugani- urah vidi, ali je prižgana luč. In v veli, katero stavbo imam v mislih. Že čini pisarn so luči ugasnjene. Spravrsto let hodim namreč mimo nje in ševala sem se, če se morda motim
priznam, da jo sicer opazim, sem jo – in se samo ne vidi. Morda. Mortudi že obiskala, pa vendar nisem da delajo od doma? Morda so probila zares pozorna. Dogajanje v tej stori namenjeni čemu drugemu? Ne
stavbi sem opazila v zadnjem času, vem. Nisem preverila, zakaj so prosaj sem večkrat v stavbi, ki stoji zra- stori prazni in ali so res. To sem zgolj
ven tega omenjenega objekta. Govo- opazila v zadnjih mesecih in sprašerim o poslovni stavbi NLB Domžale. vala sem se, kako je to mogoče.
Na prvi pogled moderna poslovDokaj nova stavba, odlična za
na stavba živi. Da se nekaj dogaja uporabo, pa sameva. Ogrevajo jo,
notri opaziš že zato, ker večkrat lju- skrbijo zanjo, pa sameva. Koliko je
dje stojijo zunaj pred vrati v vrsti. To takšnih prostorov? Gradimo nove trso ti novi koronski ukrepi (niti več govske centre v Domžalah (hala za
novi). Včasih smo v vrsti čakali v sa- Lidl, pa za Hofer, pa Arkadia in pomem objektu. Pritličje tako živi za- dobno). Koliko pa je obstoječih proradi obiska strank. Vendar so PCT storov, ki so prazni? Ker je predrago,
pogoji in digitalizacija spremeni- da bi jih obnovili. Ker se ne uskladili tudi število obiska bank. Vse več mo z lastniki (Ten Ten center, Metalje uporabe spletne in mobilne ban- ka in podobno). Seveda ni vse tako
ke, tako da bo tudi pritličje vse manj enostavno, da lahko kar prosto kriobiskano. Verjetno je tudi to razlog, tiziramo, kako so stvari neurejene.
da se je NLB pred leti že optimizi- Toda, ko tako množično gradimo v
ral in so mnoge poslovalnice, tudi v teh letih, mar razmišljamo, kaj deDomžalah, zaprli. Vendar, kar sem lamo? Saj je s stanovanjskimi hišaopazila, je, da je ta poslovna stavba mi enako – koliko jih propada, pa je
v večjem delu prazna. Na zahodnem ceneje, če zgradimo nove.

V Komendi je bilo pred leti zgrajeno glavno skladišče za Lidl. Zelo hitro so se preselili in v Arji vasi zgradili večjega. Je to naš modus operandi?
Pri novogradnjah se tako velikokrat
ukvarjamo s praktičnostjo, da je na
mestu vprašanje: za koga gradimo?
Za nas v roku pet do deset let ali za

Smo v svetu, kjer nekaj
nadomestimo takoj, ko
ne služi več. Svet, kjer si
vreden le toliko, kolikor si
uporaben.

naše potomce? Včasih so gradili kamnite mostove, ki nas navdušujejo
še danes in jih hodimo gledat v Pariz,
Rim ter druga evropska in svetovna
mesta. Včasih so ustvarjali, da pustijo nekaj za seboj. Kaj pa danes? Razdrobljena lastništva, zakonske omejitve in prostorski akti so ovire na naši
poti. Toda, kakšna je naša pot?
Korona je spremenila svet. Ko se
pogovarjam z znanci in se sprašujejo, kdaj bo vrnitev v ‘normalo’, si
mislim, da je ne bo. Ne bomo ostali

zaprti, kot smo, toda vrnitve ne bo.
Predolgo že živimo to obdobje in
določene spremembe so se usidrale. Ne bodo odšle. Ena od takšnih je
tudi delo od doma in vprašanje je,
ali to že upoštevamo pri novogradnjah? Kaj bomo naredili s poslovnimi prostori?
Toda vprašanje je širše, kajti niso
le poslovni prostori, temveč celotno
načrtovanje. Prepričana sem, da pri
gradnji SPB ali pa gradnji blokov
v Fužinah in še kje drugje niso mislili, da bodo to nekoč območja, ki
se jih drži določen sloves. Mar to
upoštevamo v zakup pri današnjih
gradnjah? Ko je padla odločitev za
gradnjo dodatnih blokov namesto
predvidenih hiš v naselju Gaj, se
je pomislilo na to? Kakšna bo prihodnost tega blokovskega naselja?
Že v naselju Bistra lahko vidimo, da
so zaradi optimizacije stroškov ugasnili vodne fontane. Kaj se bo zgodilo čez nekaj let, desetletij, ko ti bloki ne bodo več tako dovršeni? Tako
moderni?
Gradimo, gradimo, gradimo. Vse
za profit. Čim manjši zneski gradnje
in čim večja optimizacija. To so zapovedi današnjega sveta. Hiše zgra-

dijo v rekordnem času in potem
se že po nekaj letih soočajo z vlago v notranjosti. Kaj delamo? Kam
gremo? Predvsem pa: kakšen svet
ustvarjamo? Kaj zapuščamo?
Navsezadnje pa ne čudi ta hitra
gradnja brez razmisleka. Ko se čevlji
uničijo, jih ne nesemo več k čevljarju, temveč zavržemo. Tudi oblačila. Ker je ceneje. Elektrotehniko menjamo, ker pride nova, ne ker se stara pokvari. Smo v svetu, kjer nekaj
nadomestimo takoj, ko ne služi več.
Svet, kjer si vreden le toliko, kolikor
si uporaben.
Krut je ta svet, ki mu vlada dobiček. Svet, ki mu vlada mantra ‘užij
dan’ (in ne misli, kaj bo nekoč, ko
tebe več ne bo). Žalosten je ta svet,
kjer sta individualizem in egoizem
nadomestila solidarnost ter humanost. Biti človek pomeni namreč
tudi biti ustvarjalen. Mar nismo na
svetu tudi zato, da nekaj ustvarimo?
Nekaj zapustimo za seboj? Ne nekaj,
kar je v tem trenutku, tem desetletju.
Ne instant slava, temveč neka večja
zapuščina. Mar ne sanjamo več, da
bodo o naših imenih in naših dejanjah s ponosom govorili naši zanamci? ❒

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

NAGRADNA KRIŽANKA 12
Nagrajenci, ki so pravilno rešili križanko v glasilu Slamnik št.12-2021:
Anica Vagaja Barle iz Domžal (rokavice in blok)
Evgen Ličen iz Domžal (strgalo in
blok)
Angela Stare iz Domžal (majica in
blok)

nagradna
križanka

1

Nagrado lahko prevzamete vsak delavnik od 9.–15. ure v PE podjetja. Prevzem nagrade je možen do 31. 3. 2022.

Nagrade podarja:
Metal profil d.o.o., PE Gorenjska
cesta 18, 1234 Mengeš

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

Rešitev križanke – vodoravno:
tleskot, Pele, variete, radiomehanik,
Arendal, gradbena konstrukcija,
ale, Tim, etin, lipan, Agira, jantar,
obad, sunitka, Ella, ilmenit, otitis,
ata, Krn, anona, RB, liker, steza,
trta, Tesla, areal, Maks, mel, ihta,
klobčič, Neckar, mrežar, Skane,
erar, NI, Eak, Lotto, apis, titan,
NM, lepra, Greblo, Mack, Timok,
Otto, Kajsa, BI, aksis, rap, ipsilon,

Aet, Arnie, okov, Atena, srečno in
zdravo, Natal, komad, cona, PI,
Karol, Akela, ergotin, imin, Altare,
ažio, Ema, Naso, Gail, šal, AL, kep,
Ante, Uskok, piano, AT, ovnar,
Ronaldo, Isa, Avarka, PD, Čita,
jeklar, AČ, Beatrice, James, Tunis,
rock, Ahaja
Geslo križanke: SREČNO IN
ZDRAVO, VARNO IN ZANESLJIVO

nagradna križanka 1
Nagrajuje NANU, Ljubljanska
cesta 88, Domžale

NAGRADE:
1. Bogata hranljiva krema s ceramidi

in koencimom Q10

2. Vlažilni serum s hialuronsko

kislino, peptidi in papajo

3. Poživljajoč tonik z damaščansko

vrtnico in zelenim čajem

Pravilno geslo križanke lahko pošljete
do ponedeljka, 14. 2. 2022, na naslov:
Uredništvo Slamnika, Ljubljanska c.
61, 1230 Domžale. Dobitniki nagrad
bodo objavljeni v naslednji številki.

