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Ta petek
v Domžale
prihajajo
športne
zvezde!
6. dobrodelna
nogometna tekma –
30. september
ob 19. uri.

Foto: Urban Modic

Jesensko kolesarjenje
po Domžalah in bližnji okolici
Predstavljamo sedem različnih kolesarskih poti, ki v dolžino merijo od 21 pa vse
do 50 kilometrov.

N

a vrata je potrkala jesen,
začeli smo se topleje oblačiti, zunaj nismo več do
poznega večera, saj je ne
le hladno, ampak tudi temno. Ne razmišljamo več o kopanju na prostem,
tudi tekačev je že nekaj manj, čeprav
imamo topel začetek jeseni. Pohodniki vztrajajo na svojih poteh in prav je
tako. Kolesarjenje? Ne, kolesa pa zagotovo še nismo postavili v kot. Sezona kolesarjenja je lahko vse leto, zagotovo pa ima jesensko odkrivanje bližnje okolice svoj čar. Sploh če na tem

raziskovanju odkrijemo kaj novega.
In ne boste verjeli, pri raziskovanju
domačega kraja skoraj vedno lahko
odkrijemo kaj novega, nekaj, kar smo
doslej morda spregledali, sploh če
smo mimo le odbrzeli z vozilom, kar
se zgodi zelo pogosto. Zelo pogosto
ljudje tudi raziskujemo tuje kraje, tuje
dežele, se odpravljamo na dopust čez
mejo, če ne drugega, vsaj v nekaj deset kilometrov oddaljene kraje. Prav je
tako, da raziskujemo, zato pa je tudi
prav, da si kakšen konec tedna, na
jesen, ko je konec počitnic, vzamemo

za oddih v domačih krajih, za raziskovanje in … kolesarjenje. V Domžalah
in okolici imamo čudovite kolesarske
poti. V resnici jih imamo zelo veliko,
a marsikdo nanje niti ne pomisli. Leta
2013 je Občina Domžale izdala zemljevid kolesarskih poti v občini Domžale
in okolici. Pripravljavci so takrat zabeležili sedem različnih kolesarskih poti
v dolžini od 21 do 50 kilometrov, po
katerih se bomo danes z besedo tudi
‚sprehodili‘. Vse to pa z namenom, da
bi jih čim več Domžalčanov in Domžalčank tudi prevozilo. V nadaljeva-

nju si boste lahko prebrali, katere vse
poti lahko uberete, če želite raziskovati naše kraje, pripravljene so različne
težavnostne trase, ki so primerne tako
za družinske izlete kot za raziskovanje malo bolj adrenalinskih športnikov. Prav vsaka od kolesarskih poti v
naši občini in bližnji okolici pa vam
bo dala tako vpogled v naravne kot
tudi kulturne lepote mesta, v katerem
bivamo. Res se premalo zavedamo lepot, ki nas obdajajo, kajne?
Mateja Kegel Kozlevčar

› 13

Zavod za šport in rekreacijo Domžale v sodelovanju s ŠAD Mavrica,
Ko se povežejo Občina Domžale,
Zavod za šport in rekreacijo Domžale ter Humanitarno društvo
Olimpiki, ko k sodelovanju pristopijo še NK Domžale, KK Helios
Suns, NK Radomlje in PK Miki, lahko nastane le nekaj vsedomžalskega, nekaj dobrodelnega in nekaj,
kar prinaša zabavo za vse generacije. Prav to se bo zgodilo v petek, 30.
septembra 2016, ob 19. uri, ko bo v
Športni dvorani Domžale potekala
6. dobrodelna nogometna tekma,
na kateri se bodo srečali Velikani
slovenskega športa in Domžalska
izbrana vrsta.
Da bodo obiskovalci dobili at
raktiven dogodek, bodo poskrbeli
z zanimivim spremljevalnim programom in športnimi legendami,
kot so Miran Pavlin, Primož Ulaga,
Marko Simeunović, Ermin Šiljak,
Tomaž Klemenčič, Dejan Zavec, Goran Jagodnik, Aleš Čeh, Dejan Kontrec, Marinko Galič, Pero Lovšin,
Džoni Novak, Jani Klemenčič, Rok
Tamše, Sašo Udovič, Tomaž Vnuk,
Jani Klemenčič s selektorjem Velikanov slovenskega športa Vilijem
Amerškom na eni strani in na drugi strani v Domžalski izbrani vrsti,
ki jo bo vodil župan Toni Dragar s
pomočnikom Urošem Slavincem,
še Teja Gregorin, Klemen Bauer,
Andraž Mrak, Dejan Djurovič, Janez
Strajnar, Simon Rožman, Jure Močnik, Andrej Hauptman, Uroš Juračič, Uroš Križanič, Marjan Bolhar,
Aleš Klavžar, Nik Zupančič, Igor Barukčič, Jernej Damjan, Gregor Kosec
in Marko Lunder. Vabljeni!
Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 28. oktobra 2016.

ŠPORT
Alpinistični odsek
PD Domžale
Po plezanju v domačih logih in podvigih po nekaterih evropskih gorah se
je četverica članov domžalskega alpinističnega odseka – Aleš Ipavec, Jaka
Hrast, Janez Kosirnik in Niko Muhič
– konec junija 2016 odpravila na štiritedensko avanturo v Južno Ameriko, s
ciljem splezati na 5.947 m visoki Alpamayo v gorski verigi Cordillera Blanca
v Peruju. Vrh res ni najvišji, velja pa
snežena in ledena južna stena za eno
najlepših na svetu. Odprava je bila
uspešna, nekaj utrinkov in misli pa so
delili tudi z nami za vas. › 29
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Drage bralke,
dragi bralci,

začetek novega šolskega leta
je vsako leto povezan tudi z
osveščanjem udeležencev v
prometu, pa tudi staršev in
naših najmlajših, šolarjev, ki po
brezskrbnih počitnicah znova
ali prvič zakorakajo v šolske
klopi. Zato v Temi meseca pišemo o šolskih poteh.
Ker je september mesec
posvečen različnim oblikam
demence, bolezni, ki postaja
zaradi vse večjega obsega
velik izziv za sodobno družbo,
smo za sogovornika v Velikem
intervjuju izbrali Domžalčana
dr. Jureta Bona, specialista psihiatra, ki se ukvarja z zgodnjim
odkrivanjem demenc. Pogovarjali smo se o novostih pri diagnostiki, o življenju z bolnikom
z demenco v domačem okolju
in o pripravljenosti družbe na
različne oblike demenc, ki so
vse bolj razširjene bolezni, saj
v Sloveniji prizadenejo več kot
32.000 bolnikov, poleg tega pa
se izjemno močno dotaknejo in
zahtevajo velike napore tudi od
bližnjih.
Jesenski meseci nam ob
lepem vremenu ponujajo tudi
nemalo priložnosti za obisk
prelepe pisane narave. Ena od
takšnih vedno bolj priljubljenih
aktivnosti je tudi kolesarjenje
in Domžale s svojo okolico
nam nudijo zares čudovite
kolesarske poti. Tokrat smo za
vas izbrali in vam podrobneje
predstavljamo sedem različnih
kolesarskih poti, ki v dolžino
merijo od 21 pa vse do 50 kilometrov. Preizkusite jih!
V slovenske kino dvorane
prihaja nov slovenski mladinski film Nika, ki si ga bo
moč ogledati tudi v Mestnem
kinu Domžale. V kulturnem
intervjuju vam predstavljamo
glavno igralko omenjenega
filma, svež obraz na slovenski
filmski sceni, 19-letno Ylenio
Mahnič. Odločnost, predrznost
in uporništvo s filmskega platna v vlogi Nike se pri pogovoru
z njo prelevi v odkritosrčnost,
milino in zrelost, ki je danes pri
najstnikih silno redka.
Na staneh športa si lahko
poleg vsakomesečnih novic
iz naših društev podrobneje
preberete utrinke in spomine na
vzpon domžalske odprave na
vrh 5.947 m visoki Alpamayo v
gorski verigi Cordillera Blanca v
Peruju. Vrh res ni najvišji, velja
pa snežena in ledena južna
stena za eno najlepših na svetu.
Z zadnje strani Slamnika
pa mahamo v slovo poletju – z
mozaikom letošnjega poletja v
občini Domžale.

Špela Trškan,
odgovorna urednica

ROK ZA ODDAJO

Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 28. oktobra 2016.
Rok za oddajo prispevkov je v
četrtek, 13. oktobra 2016, 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

Odkrit temeljni kamen za
gradnjo širitve podružnične
šole Ihan

V četrtek, 22. septembra 2016, je v Ihanu potekala slovesnost, kjer je župan Toni Dragar v družbi
direktorja podjetja As Primus Borisa Hribarja in ravnatelja Osnovne šole Domžale Uroša Govca
slavnostno odkril temeljni kamen.

Z

gradnjo so že začeli na začetku septembra, tako da
je slavnostna prireditev,
ki jo je povezovala Katja
Tratnik, potekala zraven gradbišča.
Kulturni program je pripravila podružnična šola Ihan in otroci so zapeli
ter recitirali šolske pesmi. Dogodek
se je začel s slovensko himno, ki so jo
zapeli otroci. Sledil je govor župana
Tonija Dragarja, ki je tudi sam v otroštvu obiskoval ihansko šolo. »To je velik dan za Ihan, saj ne bomo pridobili
zgolj prostorov za devetletko, temveč
tudi novo kuhinjo in šolsko knjižnico
ter novo splošno knjižnico in telovadnico, namenjeno vsem krajanom in krajankam.« Župan se je zahvalil vsem
svetnikom in svetnicam, ki so podprli

projekt, ter vodji oddelka za investicije Iztoku Obrezi, vodji projekta Sonji
Spruk in direktorju občinske uprave
Edvardu Ješelniku za njihov trud in
delo pri vodenju projekta.
Nov objekt bo namenjen sedmim
oddelkom s pripadajočo zunanjo ureditvijo - trije oddelki bodo v pritličju
objekta, štirje pa v nadstropju. V zadnjih letih je namreč populacija v Ihanu izjemno narasla in gradnja prizidka bo tako omogočila, da se velikemu
številu otrok ne bo več treba voziti v
šolo v Domžale. Prav tako bo s tem rešena prostorska stiska v Osnovni šoli
Domžale. Povezava z obstoječo šolo
je predvidena na jugovzhodni strani
prek novega hodnika, ki se poveže s
hodnikom obstoječe telovadnice. Ku-

hinja je locirana v pritličju objekta z
ločenim zunanjim vhodom in gospodarskim dvoriščem. V pritličju šole je
zasnovana knjižnica, namenjena zunanjim uporabnikom, ki ima ločen
vhod in lastne sanitarije. Južno od
parkirišča in dovozne poti je zasnovano novo šolsko igrišče, ki bo ograjeno.
Po številnih odličnih glasbenih
točkah sta imela govor tudi ravnatelj
Uroš Govc in vodja podružnične šole
Ihan Marta Krabonja. Prvi se je prav
tako kot župan zahvalil odgovornim
za vodenje projekta in za tako hitro
uresničitev. Pri tem je poudaril, kako
velik pomen bo imela šola za organizacijo pouka tako na podružnični kot
na Osnovni šoli Domžale. Vodja šole
Marta Krabonja je zaželela gradite-

ljem veliko uspeha pri gradnji in izrazila navdušenje ter veselje vodstva
podružnične šole, učiteljev, staršev in
učencev ob prihajajoči ‚novi‘ šoli.
Sledilo je slavnostno odkritje temeljnega kamna, pri čemer so sodelovali župan, ravnatelj in direktor gradbenega podjetja Boris Hribar, ki je zastopal oba graditelja – torej svoje podjetje As – Primus in podjetje Riko. S
tem slavnostnim dogodkom se je počasi dogajanje zaključilo, otroci so pojedli slaščice in počasi smo odkorakali proti domu. Vsi pa smo na poti domov premišljevali, kako močno si želimo, da bi gradnja potekala po načrtih in da bi se otroci kmalu učili v novem delu šole.
Urad župana

Temeljni kamen so slavnostno odkrili direktor gradbenega podjetja As Primus Boris Hribar, župan Občine Domžale Toni Dragar in ravnatelj OŠ Domžale Uroš Govc. Obiskovalcem pa
so kulturni program pripravili otroci podružnične šole Ihan.

Živo festivalsko vzdušje v Grobljah
Na prvo septembrsko soboto so bile Groblje priča pravemu mini festivalskemu rokerskemu utripu. Glasbeni Festival
ŽIVI! je zaživel že četrtič, organizatorji festivala Kulturno društvo Živi pa so poskrbeli za nepozaben glasbeni dogodek,
in dokazali, da znajo privabiti kvalitetne slovenske glasbene zasedbe, ki so navdušile in ‚oživele‘ mesto Domžale.
Festival so odprli opoldne z bazarjem pod krošnjami, na katerem so se
predstavila lokalna društva, lokalni
mikropivovarji in gostinci pa s svojo
kulinarično ponudbo.
Glasbeni oder so za ljudskimi
pevkami zasedle manj znane, vendar zelo kvalitetne skupine The Bunkers, Sabalmoza, indie-rock skupina
John Doe. Za njimi je oder in množico pod odrom dodobra ogrela zasedba King Foo z energično pevko Aleksandro Josić. Sledila je domača rock
skupina, znana tudi kot polna filmarjev in imenovana Lusterdam. Festivalsko vzdušje je nadaljevala zasedba Ana Pupedan, ki redno koncertira po koncertnih prizoriščih v Slove-

niji in tujini, je svojstvena po glasbenem pristopu, predvsem pa po kritičnem in lucidnem odnosu do življenja
in dogajanja. Vrhunec festivala je pripadel skupini Leteči potepuhi, ki so
se lani po nekajletnem premoru vrnili
na slovensko glasbeno sceno. Seveda
niso manjkale njihove najbolj znane
uspešnice Bicikl, Življenje je kot kurja lojtra in Ko ti vse narobe gre, s katerimi so v pogon spravili tudi prisotno publiko pod odrom. Dogodek se je
čisto po festivalsko v ritmih DJ-a Beast Masterja zaključil v zgodnjih jutranjih urah.
Energična pevka zasedbe King Foo Aleksandra Josić se je vživela v utrip festivala.

Urad župana, Občina Domžale

SLAMNIK JE GLASILO OBČINE DOMŽALE, IZHAJA V NAKLADI 13 400 IZVODOV IN GA PREJEMAJO VSA GOSPODINJSTVA BREZPLAČNO. Ustanoviteljica glasila je občina
Domžale. Izdajatelj: Kulturni dom Franca Bernika Domžale, zanj direktorica Cveta Zalokar / Odgovorna urednica: Špela Trškan / E-naslov: urednistvo.slamnik@gmail.com
/ Trženje oglasnega prostora: Nataša Gliha, 041 654 695, carniola1@siol.net./ Oblikovna zasnova: Mojca Bizjak, Klemen Gabrijelčič / Prelom in priprava za tisk: Zavod Zank
/ Jezikovni pregled: Primož Hieng / Tajnica: Tina Kušar, tel.: (01) 722 50 50, faks.: (01) 722 50 55, slamnik@kd-domzale.si, Ljubljanska cesta 61, Domžale / Uradne ure: od
ponedeljka do petka od 10. do 12. ure, ob sredah tudi od 15. do 17. ure / Tisk: Delo d.d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana/ Priprava prispevkov: prispevke v digitalni obliki je potrebno oddati v doc zapisih, digitalne fotografije pa ločeno v jpg formatu (brez stiskanja) najmanj 200 dpi. Prispevki natisnjeni na papirju, morajo biti zaradi optičnega
prepoznavanja besedil natisnjeni v arial ali times new roman pokončnih fontih velikosti 12 (do največ 16) pt. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov.
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Dom krajanov – gasilski dom Studenec

Jubilejni 20. Etno rock festival
z dvema glasbenima večeroma

V petek, 2. septembra 2016, je bil slovesno postavljen temeljni kamen za nov objekt.
V najbolj vzhodnem delu občine Domžale so se namreč že več desetletij trudili za izgradnjo novega gasilskega
doma. Kot je pokazala odlična praksa
v Dobu, kjer so v stavbi združeni vrtec, gasilci in večnamenska dvorana
za krajane, smo se tudi tokrat odločili
za gradnjo večnamenskega objekta.
Slovesnost, ki jo je popestril krajši kulturni program, je vodila Ana Kovač, sodelovali pa so učenci podružnične šole Krtina in vokalna skupina Dotik.
Slednje so začele program z Zdravljico.
Poleg krajanov in predstavnikov domačih društev so se slovesnosti udeležili tudi predstavniki prostovoljnih gasilskih društev iz GZ Domžale ter številni
gostje, med njimi župan Občine Domžale Toni Dragar, podžupanja, mag.
Renata Kosec, župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, predsednik KS Krtina Janez Avsec, predsednik GZ Domžale Stane Kovač, poveljnik GZ Domžale Matjaž
Merkužič, župnik Jure Ferlež, vodja projekta Sonja Spruk, predstavniki izvajalca del, SGP Graditelj Kamnik, predstavniki projektantov projekta podjetja Biring in predstavniki podjetja Biro Veritas, ki bodo opravljali nadzor.
Goste je pozdravil domačin, predsednik sveta KS Krtina Janez Avsec: »Dobrodošli v najbolj vzhodnem in zelenem
delu domžalske občine.« V nadaljevanju je opisal bogato kulturno življenje
na Krtini danes in v preteklosti ter izrazil svoje zadovoljstvo ob začetku gradnje. Zahvalil se je tako županu Toniju Dragarju kot njegovi listi LTD – Lista
za vse generacije, ki so se več let trudili
za gradnjo novega objekta. Zahvalil se
je tudi vsem ostalim svetnikom in svetnicam, ki so idejo podprle.
Obiskovalce je pozdravil tudi župan Toni Dragar, ki se je zahvalil Janezu
Avscu in sodelujočim za pripravo kulturnega programa. Spregovoril je tudi o
svojem političnem delovanju – župan je
namreč pred volitvami obljubljal razvoj
celotne občine in ne samo jedra občine,
torej mesta Domžale. Gradnja novega
objekta je dokaz uresničevanja te politike – gre namreč za izjemno pomembno
pridobitev za Krtino in njeno širšo oko-

Krajevna organizacija
Združenja borcev za vrednote
NOB Domžale – Vir

vabi na

KOMEMORACIJO
ob dnevu spomina na mrtve,
ki bo
v petek, 28. oktobra 2016,
ob 11. uri
ob spomeniku na Viru.

Vse občane vabimo, da se
komemoracije udeležijo v čim
večjem številu.

Združenje borcev za vrednote
NOB Domžale
Krajevna organizacija ZB Ihan

vabita

vse člane ZB KO Ihan in krajane Ihana, da se udeležijo

SPOMINSKE
KOMEMORACIJE
v petek, 28. oktobra 2016,
ob 11. uri pri spomeniku
žrtev nasilja in izdaje (ob
pokopališču v Ihanu).

Vabim vas, da skupaj
počastimo spomin na mrtve in
prižgemo svečo.
Kulturni program bodo
pripravili učenci Osnovne šole
Ihan
Pozdrav
Predsednica ZB KO Ihan
Marija Majhenič

Tradicionalni Etno rock festival, ki v našem mestu konec
avgusta vsako leto združi ljubitelje etno-rock glasbe, je
letos obeležil 20. obletnico in zvesto publiko nagradil s
kar dvema večeroma glasbenega dogajanja.

Temeljni kamen so slavnostno položili župan Občine Domžale Toni Dragar, predsednik
PGD Studenec Tomaž Kovač, predsednik KS Krtina Janez Avsec in predsednik
gradbenega podjetja SGP Graditelj Janez Zorman.

Obiskovalcem so zapeli otroci s Krtine.

lico. Na Krtini so sicer letos poleti že pridobili nov oder v Poletnem gledališču
Studenec, prav tako pa je predviden nadaljnji razvoj in gradnja v prihodnosti.
Predsednik PGD Studenec Tomaž
Kovač je v svojem govoru na kratko orisal začetke delovanja njihovega društva. Povedal je še, da star gasilski dom
ne zadostuje več vsem zahtevam in dejavnostim, ki jih današnji čas terja od
prostovoljnih gasilskih društev. Ob tem
se je zahvalil Občini Domžale, da so prisluhnili njihovi potrebi po novem gasilKrajevna organizacija
Združenja borcev za vrednote
NOB Domžale – Jarše - Rodica

vabi na

SPOMINSKO
PROSLAVO

ob dnevu spomina na mrtve,
ki bo
v petek, 28. oktobra 2016,
ob 11. uri
ob spomeniku v Jaršah.
Vse občane vabimo, da se
komemoracije udeležijo v čim
večjem številu.

Združenji borcev za vrednote
narodnoosvobodilnega boja
občin Domžale in Lukovica
ter Krajevna organizacija ZB za
vrednote NOB Radomlje

obveščajo vse občane,
da bo

SPOMINSKA
SLOVESNOST

OB 75. OBLETNICI TRAGEDIJE
BORCEV RADOMELJSKE ČETE
NA GOLČAJU
v soboto, 29. oktobra 2016,
ob 11. uri
pri spomeniku padlim borcem Radomeljske čete
na Golčaju nad Blagovico.
Vabljeni k čim številnejši udeležbi in dobrodošli!

skem domu in pristopili k investiciji ter
tudi krajevni skupnosti za vso pomoč.
Že v ponedeljek, 5. septembra 2016,
se je začela gradnja. V večnamenskem
objektu bodo lahko poleg prostovoljnega gasilskega društva prostor za dejavnost našla tudi druga društva z območja KS Krtina in s tem obogatila že tako
raznoliko društveno življenje. Projekt,
vreden nekaj več kot 410.000 evrov, bo
izvajalo podjetje SGP Graditelj Kamnik,
ki naj bi z gradnjo zaključilo julija 2017.
Urad župana

Krajevne organizacije Združenja
borcev za vrednote NOB
Domžale – Slavka Šlandra,
Simona Jenka in Venclja Perka

vabijo na

KOMEMORACIJO
ob dnevu spomina na mrtve,
ki bo
v ponedeljek,
31. oktobra 2016, ob 18. uri
ob grobišču padlih v NOB
na pokopališču
v Domžalah.

C

Vse občane vabimo, da se
komemoracije udeležijo v čim
večjem številu.
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Krajevna organizacija
Združenja borcev za vrednote
NOB Radomlje

vabi na

KOMEMORACIJO
ob dnevu spomina na mrtve,
ki bo
v ponedeljek,
31. oktobra 2016,
ob 16. uri
ob grobišču padlih v NOB
v novem spominskem parku
na pokopališču
v Radomljah.

Vse občane vabimo, da se
komemoracije udeležijo v čim
večjem številu.
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Tako kot vsako leto se je festival odvijal na ploščadi pred Športno dvorano
Domžale, ki je tako postala tradicionalna lokacija ljubiteljev tovrstne glasbe v
našem mestu. Festival, ki je skozi leta
spreminjal svojo podobo, še vedno vodi
rdeča nit ohranjanja slovenske ljudske
glasbe, poezije in poustvarjanje ljudske
glasbe, kot poudarja idejni oče Béla
Szomi. Letos se je zvrstilo šest glasbenih skupin, prvi večer so oder zasedli
DidiWa, Kontrabant in Orleki, drugi
večer pa so publiko zabavali Jeannette,
Čedahuči in Vasko Atanasovski Trio.

lepo, da bi imeli na našem področju festival, kot je Kamfest, to smo želeli razviti tudi v Domžalah. Moja ideja je, da bi se
naš festival razvil v pol-odrski, pol ulični, kot smo enkrat tudi izvedli, ko so naši
glasbeniki nastopali v pasaži, vinotoču, v Domu upokojencev, a tovrstni projekti so povezani z visokimi stroški, saj
ulični festival zahteva več denarja,« pravi Béla Szomi, ki je na tem mestu izpostavil predvsem večno težavo organizatorjev glasbenih dogodkov, stroške Sazasa. »Ne razumem niti, kako je možno,
da iste skupine drugje po Sloveniji napol-

Po koncu je tudi vodja projekta Béla nijo dvorano s 400 do 500 ljudmi, ki plaSzomi strnil vtise, in kot pravi, je zelo čajo karto, pri nas pa so koncerti brezzadovoljen s samim programom, ker je plačni in bi jih moralo biti tukaj vsaj 800.
bil vrhunski in kvaliteten. »Imeli smo Vedno je problem z domžalskim občinkombinacijo znanih slovenskih izvajal- stvom, ker je zelo nevajeno manj komercev, pa tudi nekaj manj znanih, a obe- cialne glasbe,« pravi Szomi.
Sicer pa že načrtujejo festival za leto
tavnih skupin, ki izredno hitro prodirajo na sceno. Seveda so bili Orleki tisti, ki 2017, dogovori potekajo z novimi banso najbolj navdušili, priznam, da bi bolj- di, saj, kot pravi prvi mož Etno rock feši program skoraj težko sestavili,« je nad stivala, ne smeš zaspati. »S Kontrabanletošnjim dogajanjem navdušen Szo- tom nastopamo po odrih srednje Evrope
mi, ki pa je bil malo manj navdušen nad in srečujemo tudi dobre izvajalce, ki so
obiskom. »Domžale so pač zaspano me- zanimivi za naš festival, če so seveda cesto in kljub veliko vloženim sredstvom v novno dosegljivi. Žal si ne moremo privopromocijo, je bil drugi dan obisk pod pri- ščiti izvajalcev, ki so sicer zelo dobri, a
čakovanji, medtem ko je bil obisk prve- tudi predragi.« Ne pozabi pa omeniti, da
ga večera malenkost nad pričakovanji,« si želijo ponovno obuditi tudi Jari ERF,
je iskren prvi mož Kontrabanta, ki do- festival etno-rock glasbe za najmlajše.
daja, da je soglas
tem102x150_
tudi zvodenela
ideja
Mateja Kegel Kozlevčar
gasilski koncert
2016po
TISK.pdf 1 14.9.2016 12:51:40
stalnem dvodnevnem festivalu. »Bilo bi
Foto: Miro Pivar
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Prišel je ves razigran –
prvi šolski dan
Prvošolčki so v četrtek, 1. septembra, prvič prestopili prag osnovnih šol. Pred njimi je nov svet
raziskovanja, učenja in spoznavanja novih prijateljev.

Pozdravljen, dobri
mesec oktober!
Drage občanke in občani, ko je
pred vrati oktober, se prav vsi
počasi zavemo, da je poletje pobralo šila in kopita ter da je pred
nami kratka jesen in dolga zima.
Če september prepoznamo kot
mesec, ko poudarjamo varnost v
prometu, pa oktobra poudarjamo
požarno varnost. Gasilci v Sloveniji sicer lahko praznujejo kar
dvakrat – 4. maja, ko je praznik
sv. Florjana, njihovega zaščitnika
in mednarodni dan gasilcev, ter 8.
junija, ko je svetovni dan gasilcev.
Pa vendar je oktober posvečen
prav njim, njihovemu trudu in
požrtvovalnosti ter predvsem
trdemu in nevarnemu delu, ki ga
opravljajo.
V naši občini že od nekdaj
podpiramo gasilce, pa naj bo to
z delovanjem v njihovih društvih,
z občinskim financiranjem njihovih dejavnosti ali pa navsezadnje tudi z obiski veselic. Že vrsto
let pa za gasilce v Domžalah
oktobra organiziramo dobrodelni
koncert, letos že sedmi po vrsti,
ki bo 6. oktobra v Športni dvorani
Domžale. Premišljeval sem, da
je ta koncert pravzaprav dvojno
dobrodelen – pobiramo namreč
dobrodelne prispevke za ljudi, ki
dobrodelno opravljajo težaško
gasilsko delo. Prav tako bo v
Športni dvorani Domžale v četrtek, 20. oktobra 2016, dobrodelni
koncert, ki ga organizira Karitas
Domžale. Moramo biti pa res
dobrodelna družba!
Zadnja trditev resnično drži,
saj bomo prav na današnji večer,
predvečer dobrodelnega oktobra,
v Športni dvorani Domžale gostili
še eno veliko vseslovensko humanitarno akcijo, v kateri bodo imeli
glavno besedo športniki, veliki
ljudje s še večjim srcem. Na pobudo Športnega društva Olimpiki bo
namreč danes pred vašimi očmi
dobrodelna nogometna tekma
med Velikani slovenskega športa
in (mojo) Domžalsko izbrano
vrsto. Čaka nas pester večer,
pravi spektakel za oči in ušesa,
v katerem bodo v ospredju dober
nogomet, odlična glasba, čudoviti
plesni nastopi in skupno dobro
delo. Ta večer ne bo pomemben,
katere barve drese nosimo in
kateri klub zastopamo, važno
bo, da bomo stopili skupaj in na
ta način pripomogli k socialni
pravičnosti in človeški dostojanstvenosti. Ponosen sem, da smo
s pomočjo vseslovenske akcije
Olimpiki združili tudi domžalske
športne organizacije, ki so brez
pomislekov pristale na skupni cilj,
združiti organizacijske moči za
dober namen. Izkupiček s prostovoljnimi sredstvi in sponzorskimi
donacijami bo namenjen 'mojim
otrokom' z Osnovne šole Roje, ki
si želijo dve vzmetni gugalnici in
ki potrebujejo učne pripomočke
ter material, s katerimi bodo
obogatili vzgojno-izobraževalni
proces v šoli. Verjamem v današnji dogodek, ki bo povezal somišljenike v pravi praznik športa in
dobrega dela za naše otroke.
Pozdravimo mesec dobrodelnosti z dobro mislijo do sočloveka
v stiski ali pa udeležbo na enem
od prihajajočih dogodkov.
Toni Dragar, župan

K

ot se za tak dan spodobi, so
osnovne šole v občini Domžale za male glavice pripravile posebne sprejeme, z
otroškimi predstavami, igricami in
glasbo. Malo manj kot 500 prvošolčkov je prvič spoznalo svoje učiteljice,
ki so lepo okrasile učilnice in se potrudile, da se bodo otroci v šoli prijetno počutili.
Tako kot že vrsto let je bilo tudi
letos poskrbljeno, da so predstavniki
Občine Domžale obiskali domžalske
osnovne šole ter pozdravili prvošolce
in ostale učence.
Župan Toni Dragar je najprej po
zdravil prvošolčke na podružnični
šoli Ihan, kjer je bilo zelo veselo, saj
so učenci starejših razredov ob veseli
glasbi pospremili prvošolce v njihovo
novo okolje. Na tej šoli bo letošnje leto
sploh izjemno zanimivo, saj smo že v
tem mesecu začeli z gradnjo prizidka,
in tako upamo, da bomo naslednje
leto prvi šolski dan preživeli že v
novem delu šole. Župan je pozdravil
otroke tudi na OŠ Rodica, kjer imajo
letos največ prvošolčkov. Otroci
drugega razreda so za svoje mlajše

Prvošolčke na OŠ Rodica je pozdravil župan Toni Dragar.

Prvošolčki na OŠ Domžale, kjer sta jih pozdravila ravnatelj Uroš Govc in podžupanja
mag. Jana Miklavčič.

Prvošolčki na OŠ Preserje pri Radomljah

prijatelje pripravili igrico Pedenjped
in zapeli še nekaj veselih pesmic.
Podžupanja mag. Renata Kosec je
pozdravila otroke na OŠ Dragomelj,
kjer je z današnjim dnem nastopil tudi
novi ravnatelj, Peter Jerina. Na njihovi
šoli imajo letos dva oddelka. Podžupanja je otrokom zaželela lepo šolsko
leto, veliko lepih trenutkov in novih
prijateljev ter jih opozorila na varnost
v prometu.
Podžupanja mag. Jana Miklavčič je
obiskala otroke najprej na podružnični
šoli Krtina, nato pa še na Osnovni šoli
Preserje pri Radomljah, kjer so toplo
sprejeli nove obraze, učenke in učenci tamkajšnjih šol pa so za najmlajše
pripravili poučno gledališko predstavo. Podžupanja je vsem zbranim prvošolčkom zaželela, naj se pridno učijo,
da bodo lahko v življenju počeli tisto,
kar si bodo želeli ter naj današnji dan
preživijo karseda čim lepše. Nato je
podžupanja pozdravila otroke še na
OŠ Domžale, kjer je prvošolčke nagovoril tudi ravnatelj Uroš Govc. Sledil je
kratek kulturni program – lanskoletni
prvošolčki so se pod vodstvom vzgojiteljice Angeline Bolta in učiteljice
Lili Jaševec naučili igrico Luna gre na
pot, sledila je plesno-navijaška točka
Petje in Neli, ki sta članici plesno-navijaške skupine Mini sovice. Po koncu
prireditve so učiteljice prvih razredov
prvošolce pospremile v njihove učilnice, pomočnica Mateja Chvatal pa je
spregovorila staršem. Na Osnovni šoli
Venclja Perka je 66 novih prvošolčkov

Simon. Posebnost naših rutk je, da
imajo na ramenu poseben patent za
zapiranje (na ježka), s katerim lahko
otroci preprečijo morebitne poškodbe,
ki bi lahko nastale med prerivanjem
in vlečenjem za rutke. Lansko izvedbo
naših rutk smo letos še modernizirali
in dodali še odsevnike ter tako rutke

pozdravila vodja oddelka za družbene
dejavnosti Kristina Slapar.
V sklopu projekta Varno v šolo in
domov smo na Občini Domžale tudi v
letošnjem šolskem letu pripravili rutke za vse domžalske prvošolce. Rutke
so slovenske izdelave, na obeh straneh trikotnika pa jih krasi naš hrošček

CvetlicnaTrznica_oglas_Slamnik_155x99_tisk.indd 1

naredili še varnejše. Že kmalu pa v
sklopu Tedna otroka pripravljamo
posebno presenečenje za naše nove
prvošolčke – hrošček Simon naj bi jih
obiskal v njihovih novih učilnicah.

Urad župana
Foto: Vido Repanšek,
Miha Ulčar in arhiv šol
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15. seja Občinskega sveta Občine Domžale
V četrtek, 15. septembra 2016, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 15. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.
Po ugotovljeni navzočnosti so člani
Občinskega sveta sprejeli zapisnik 14.
seje z dne, 16. junija 2016, in naslednji
dnevni red:
1. Volitve in imenovanja
2. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobne prostorskem načrtu za ureditveno območje Lek Mengeš - Domžale – druga
obravnava
3. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 – skrajšani postopek
4. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembi meje območij naselij
Dob in Vir – skrajšani postopek
5. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport in rekreacijo Domžale
– skrajšani postopek
6. Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa
grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale
7. Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
8. Vprašanja, pobude in predlogi
1. Volitve in imenovanja
• Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije Občine Domžale. Imenovana
je bila Irena Jeretina.
• Občinski svet je sprejel Sklep o
imenovanju člana Odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja.
Občinski svet je potrdil imenovanje
Franca Mlakarja.
2. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobne prostorskem načrtu za ureditveno območje Lek Mengeš - Domžale – druga
obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za ureditveno območje Lek Mengeš - Domžale.
3. Obravnava in sprejem Odloka
o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 –
skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale se je
strinjal, da župan pristopi k nakupu
prostorov z ID znakom 1959-4996-1,
Kino Domžale, v izvršilnem postopku, ki poteka pri Okrajnem sodišču v
Domžalah.
Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Odlok o spremembi Odloka
o proračunu Občine Domžale za leto
2016.
4. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembi meje območij naselij
Dob in Vir – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi meje območij
naselij Dob in Vir v skrajšanem postopku.
5. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport in rekreacijo Domžale
– skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za šport in rekreacijo Domžale.
6. Obravnava in sprejem Sklepa o
dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti
Občine Domžale
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v
lasti Občine Domžale.
7. Obravnava in sprejem Sklepa o
ukinitvi statusa javnega dobra
Občinski svet je sprejem Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri zemljiščih:

parc.št..... katast. občina... ID znak
5493/5..... Domžale..........1959-5493/5-0
461/2....... Brdo..................1965-461/2-0
464/2....... Brdo..................1965-464/2-0
1022/3...... Rova..................1935-1022/3-0
1022/5...... Rova..................1935-1022/5-0
5472/17.... Domžale..........1959-5472/17-0
5600/4.... Domžale..........1959-5600/4-0
933/2....... Dob...................1943-933/2-0
458/2....... Brdo..................1965-458/2-0
458/3....... Brdo..................1965-458/3-0
476/1....... Brdo..................1965-476/1-0
476/5....... Brdo..................1965-476/5-0
5408/25... Domžale..........1959-5408/25-0
5445/2..... Domžale..........1959-5445/2-0
5445/3..... Domžale..........1959-5445/3-0
1089/2..... Rova..................1935-1089/2-0

Občinske svetnice in svetniki iz Liste Tonija Dragarja med glasovanjem

1084/3..... Rova..................1935-1084/3-0
482/2....... Brdo..................1965-482/2-0
548/6....... Ihan..................1964-548/6-0
8. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Maksimilijan Karba (LTD),
Peregrin Stegnar (NSi), Matej Oražem

(Lista Reza), Alenka Olroyd (Lista
Reza), mag. Primož Škofic (SMC), Uroš
Breznik (SD), Robert Pečnik (SMC),
Metod Marčun (Lista za Domžale) in
Marija Doroteja Grmek (SDS).

ni www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav
tako lahko na občinski spletni strani
poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Vse pobude, predloge in vprašanja
lahko najdete na občinski spletni stra-

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Domžale so že drugič gostile največji sejem
za ljubitelje živali
Češminov park v Domžalah je bil v nedeljo, 11. septembra 2016 prizorišče drugega in
največjega sejma za ljubitelje živali, ki ga je organiziral Žurnal24.si v sodelovanju s
Kinološko zvezo Slovenije.
Obiskovalcev je bilo letos še več kot
lani, v Češminov park v Domžalah je
prišlo okoli 17.000 ljudi. V ospredje
dogodka so organizatorji tudi letos
postavili odgovorno skrbništvo živali.
Na sejmu so predstavili številne živali in zanimive stojnice, delavnice za
otroke, brezplačno jahanje, predstavitve kinoloških disciplin in delovnih
psov.
Ob drugem Sejmu za ljubitelje živali je Kinološka zveza Slovenija znotraj
drugega kinološkega dneva pripravila
zanimiv program, v katerem so predstavili 47 različnih pasem psov, pasje
discipline, terapevtske pse in službene pse.

Na prireditvi so med drugim sodelovali člani in konji s Konjeniškega kluba Gibanje, živali s kmetije z
oddelka za zootehniko Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani. Člani društva za ljubitelje eksotičnih živali Bioexo so predstavili udave, pitone, ptičje pajke, kuščarje in druge
zanimive insekte. Na številnih stojnicah so se predstavila različna društva, kot so Hrtji Svet, DZZŽ Ljubljana,
DZZŽ Kranj, Slovensko društvo za pomoč hrtom, Slovensko vegansko društvo in drugi.
S svojimi pticami se je pridružilo
Društvo za ljubitelje ptic Lišček Kranj,
s svojimi pticami pa se je pridružil
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tudi član Društva za varstvo in vzgojo ptic Domžale. Obiskovalci so tako
lahko spoznali tudi male in velike papige, kanarčke, eksote in druge ptice.
Svoj predstavitveni dan je imela tudi
Osnovna šola Domžale, ki je predstavila svoje aktivnosti znotraj Eko šole
in šolskega sklada.
Dogodka v Češminovem parku se
je udeležil tudi župan Občine Domžale Toni Dragar, ki si je z zanimanjem
ogledal sejem, nagovoril obiskovalce in znova povabil organizatorje, da
so naslednje leto spet vabljeni v naše
mesto.
Občina Domžale, Urad župana
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PRILOŽNOST, DA JAVNOSTI
PREDSTAVIMO DEMENCO
DR. JURE BON, SPECIALIST PSIHIATER, KI SE UKVARJA Z ZGODNJIM ODKRIVANJEM DEMENC

September je mesec, posvečen različnim oblikam demence, bolezni, ki postaja zaradi vse večjega obsega velik izziv za
sodobno družbo.
Cveta Zalokar
Foto: Iztok Dimc

O

novostih pri diagnostiki, o življenju z
bolnikom z demenco
v domačem okolju
in o pripravljenosti družbe smo
se pogovarjali z Domžalčanom,
asistentom dr. Juretom Bonom,
specialistom psihiatrom, ki dela na
Psihiatrični kliniki v Ljubljani, na
oddelku za podaljšano zdravljenje,
ter na Nevrološki kliniki, kjer sodeluje v Centru za kognitivne motnje.
Različne oblike demenc so zlasti ob
staranju prebivalstva vse bolj razširjene bolezni, saj v Sloveniji prizadenejo več kot 32.000 bolnikov,
poleg tega pa se izjemno močno dotaknejo in zahtevajo velike napore
tudi od bližnjih.
Ste domžalski občan, živite v
Radomljah. Povejte kaj več o svoji
družini in mladosti, šolanju?
Izhajam iz rodu stare domžalske
družine Habjanovih; moja mama
je živela na kmetiji na Savski cesti. Starša sta pozneje zgradila hišo
na mengeškem polju, zato sem obiskoval OŠ na Rodici, gimnazijo pa
za Bežigradom. Vse me je zanimalo, bil sem vesten učenec in prejemal štipendijo za nadarjene. Študija medicine sprva nisem načrtoval, a zanj sem se odločil, ker je odprto področje, ki se dotika tako ljudi kot tudi naravoslovnih znanosti.
Proti koncu študija so me vse bolj
začeli zanimati možgani kot ena zadnjih velikih skrivnosti v znanosti
in medicini. Zato sem se odločil za
psihiatrijo. Na začetku strokovne
poti sem delal v bolnišnici Begunje,
kamor me je usmerila prof. Martina Tomori, da sem se tam izpopolnil na področju kliničnega psihiatričnega dela. Vse bolj pa sem pogrešal raziskovalno delo, ker v Sloveniji zdravstveni sistem ne omogoča, da bi v vseh bolnišnicah lahko
izvajali poglobljeno klinično delo,
in se hkrati ukvarjali tudi z znanstvenim razvojem. Raziskovalno
delo tako poteka večinoma na terciarni ravni v Ljubljani, kjer tudi sam
delam zadnja leta. Sicer pa se počutim Domžalčana, čeprav smo si
z družino dom zdaj postavili v Radomljah. Z ženo imava dva otroka,
imamo prvošolca na radomeljski
šoli in drugega v vrtcu Gaj. Prostega
časa imam zelo malo, predvsem pogrešam branje leposlovja, saj sem
vedno rad bral in obiskoval knjižnico. Čas preživljam z družino, hodimo na izlete, nekaj malega se tudi
skušam rekreirati. Vsekakor pa na
splošno zdravniki v vseh delovnih
okoljih delamo preveč, premalo nas
je in zato včasih ne moremo delovati optimalno. Razvoj našega zdravstva bi moral v drugo smer, če želimo ujeti razvite države, manj ur delati in zaposliti več ljudi. Opažam,
da več kot 5 ur dnevno ne moremo
zares intenzivno delati neposredno
z bolniki, vsaj ne na psihiatričnem
področju.

Pri demenci ni možnosti,
da bi bolnik ozdravel,
prav tako se osebnostno
postopoma spreminja in
postaja v očeh svojcev
pravzaprav drug človek,
kar lahko povzroča
velike napetosti in
trpljenje. Svojci so pod
velikim pritiskom, več
kot 80 % jih ima sindrom
izgorevanja, veliko je
tudi še bolj izrazitih stanj
depresivnosti.

Katera področja so zdaj predmet
vašega dela?
Osnovna radovednost je še vedno
usmerjena v delovanje možganov.
S tem se ukvarja nevroznanost, ki
združuje več področij in gre za izrazito skupinsko usmerjeno delo, ki
vključuje posameznike s specifičnimi znanji, od zdravnika, ki raziskuje, kaj je narobe pri posamezni možganski bolezni, do psihologa, ki
usmerja v pravilno teoretično raziskovanje s pomočjo eksperimentov,
ter strokovnjakov za programiranje

računalnikov in analizo zajetih možganskih signalov. Nevroznanost
tako kot druge naravoslovne znanosti sicer deluje zelo globalno, znanje je dosegljivo vsem in tudi v Sloveniji lahko sodelujemo pri tem zelo
aktivno.
Kako se dandanes razvija
nevroznanost?
Ker še ni bila dovolj razvita računalniška oprema, hitrost in moč računalnikov, včasih nismo bili sposobni pravilno raziskovati možganov. Iz
električne in metabolne aktivnosti
milijard nevronov moramo iz šuma
izluščiti pravilne signale in razumeti skupno aktivnost nevronskih
omrežij. Zato potrebujemo pogosto
velike skupine ljudi in opreme, ki so
na voljo globalno, preko združevanja kapacitet znanstvenih centrov.
Včasih so nevrologi in psihiatri lahko zaznali spremembe in poškodbe v živčnem sistemu, niso pa imeli na voljo prav učinkovitih načinov
zdravljenja. Razumevanje možganov in psihičnih procesov je v preteklosti nihalo od tega, da gre pri motnjah za možganske bolezni, pozneje z razvojem psihoanalize so duševne motnje opredeljevali izrazito
preko psiholoških procesov (Freud),
od druge polovice 20. stoletja, ko so
začeli odkrivati različna zdravila za
nevrološke bolezni in duševne motnje, pa jih ponovno razumemo kot
možganske bolezni, ki pa se odražajo tako na fizioloških kot psiholoških ravneh.
Ukvarjate se tudi z zgodnjim
odkrivanjem demence.
En dan v tednu delam na Nevrološki
kliniki, kjer v Centru za kognitivne

motnje skušamo prek ambulantnega programa identificirati bolnike v
začetni fazi upada kognitivnih sposobnosti, kot so spomin, koncentracija in pozornost, ki so lahko znanilci za razvoj demence. Ta se sicer
pojavi v starosti, vendar je podobna
drugim kroničnim življenjskim boleznim, mnogi znaki so prisotni že
precej zgodaj. Možgani imajo veliko
rezervo, tako da mora odmreti ogromno nevronov, preden bolezen postane očitna. Zdaj skušamo slediti podobnemu pristopu kot v drugih vejah medicine, ko naj ne bi več
čakali na zadnjo fazo bolezni, pač
pa naj bi več delali na preventivi in
zgodnji diagnostiki. Zdravljenje naj
bi potekalo že v teh zgodnjih obdobjih bolezni, vendar jih je težko zanesljivo prepoznati, ker so možganski procesi v primerjavi z drugimi telesnimi organi izrazito zapleteni.
Kateri znaki kažejo na možnost
demence?
Starejše osebe imajo že sicer pogosto težave s spominom in izvršilnimi kognitivnimi sposobnostmi, kot
so načrtovanje in fleksibilnost mišljenja. Kdaj bo to vodilo v bolezen,
je težko natančno opredeliti, kot posamezniki ali svojci lahko spremljamo stanje in sledimo nekaterim preprostim opozorilnim znakom. Če pozabljamo nebistvene dnevne dogodke, smo lahko le v stresu, ko pa začnemo pozabljati stvari, ki so izrazito pomembne za naše vsakodnevno
funkcioniranje in varnost (npr. izkljapljanje aparatov), je to že znak
za ukrepanje in obisk zdravnika. S
posebnimi testi nato ugotavljamo
probleme s kognitivnimi sposobnostmi. Definicija demence je več-

plastna, vsebuje tudi varovalke,
tako lahko govorimo na začetku o
blagi kognitivni motnji, ko težave še
ne ovirajo vsakodnevnega življenja,
vendar so s testi že ugotovljive, o demenci pa govorimo takrat, ko bolezen začne ovirati življenje in težave vse pogosteje zapaža tudi okolica,
ne le bolnik. Poznamo tudi posebno predstopnjo – subjektivno kognitivno pritožbo – ko je človek sam pri
sebi zaskrbljen, pove, da nedvomno
opaža spremembe v svojih sposobnostih, testi pa ne pokažejo ničesar.
Včasih smo mislili, da je to morda
le oblika depresije, a pokazalo se je,
da okoli 30 odstotkov tistih, ki to zaznavajo, pozneje tudi v resnici zboli

Prvi znaki demence: Vsaka

pozabljivost še ni demenca. Če
iščete ključe dvakrat na dan, še ni
nič narobe. Če jih iščete desetkrat
ali še večkrat, pa je to že lahko njen
začetek. O demenci govorimo, ko so
prvi znaki tako pogosti, da motijo
posameznikovo vsakdanje življenje.
• pogosta izguba spomina
• težave pri govorjenju (iskanje pravih besed)
• osebnostne in vedenjske spremembe
• upad intelektualnih funkcij, organizacije in zmožnosti presoje
• težave pri vsakodnevnih opravilih
• iskanje, izgubljanje in prestavljanje
stvari
• težave pri krajevni in časovni organizaciji
• neskončno ponavljanje enih in istih
vprašanj
• spremembe čustvovanja in vedenja
• zapiranja vase in izogibanje družbi
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Pomemben je tudi vidik
stigme, pri vseh boleznih
možganov prihaja do
tega. Še vedno nam je
neprijetno, če ima naš
sorodnik demenco,
prihaja do zanikanja
bolezni in na začetku zato
svojci veliko zamudijo,
ko bi se morali pripraviti,
izobraziti.

za demenco. Torej so tudi takšni posamezniki vredni vse pozornosti na
našem centru, kjer skušamo ugotavljati zgodnja stanja bolezni.

Kako smo v Sloveniji pripravljeni
na prepoznavanje zgodnje faze
demenc?
To je povezano z organizacijo slovenskega zdravstva. V preteklosti
smo imeli zelo socialno naravnano
zdravstvo, z zaostajanjem v gospodarski razvitosti naše družbe pa pozneje nismo več uspeli povsem slediti modernim zdravstvenim sistemom razvitih zahodnih držav, ker v
zdravstvo enostavno premalo vlagamo. Po svetovnih statistikah spadamo med srednje razvite države, kjer
so zaznavne težave pri zagotavljanju denarja za delovanje subspecialističnih dejavnosti – tako lahko
za svoje področje rečem, da je enostavno premalo zdravnikov za zgodnje odkrivanje demence. Takšnih
področij je v okviru medicine veliko – zdravniki namreč želimo slediti najnovejšim dognanjem v svetovni medicini, a je denarja za to premalo. Na nekaterih področjih nam
to uspeva, verjetno predvsem zaradi entuziazma posameznikov lahko sledimo najnovejšim trendom. V
primeru demence je bil takšen pokojni psihiater prof. Kogoj in ves čas
tudi nevrolog prof. Pirtošek, za njimi prihajamo njuni učenci, ki nas je
malo več in lahko že delamo tudi v
multidisciplinarnih skupinah. Seveda bi si želeli več sredstev, da bi dejavnosti razvijali, sploh zaradi napovedi o prihodnjem velikem porastu števila demenc zaradi staranja prebivalstva, a država temu iz
objektivnih gospodarskih razlogov ne zmore slediti. Upamo lahko, da bo prevladala zdrava pamet
in bomo v kratkem dobili smiselno
zdravstveno reformo, s katero nam
bodo dejansko na voljo kvalitetne
zdravstvene storitve, ne le na papirju in prek dolgotrajnih čakalnih vrst.
Veliko vlogo imajo tudi nevladne
organizacije, med njimi na
primer Spominčica, znotraj
katere potekajo tudi srečanja
Alzheimer caffeja, ki se že
štiri leta odvijajo redno tudi v
Domžalah. Kako jih ocenjujete v
medicini?
Lahko smo srečni, da imajo ljudje še
veliko socialnega čuta ter so pripravljeni delati in pomagati tudi drugim. Tudi evropske usmeritve gredo
v to smer poudarjanja pomena skupnostnih organizacij. Pogostost demence se povečuje in glavni dejavnik je starost. Omejili smo srčno žilne bolezni, uspešnejši smo tudi pri
zdravljenju raka, zato nas zdaj čaka
epidemija demence. Pričakujemo,
da se bo število bolnikov v naslednjih 20 letih podvojilo. Za demenco trenutno še ni pravega zdravljenja in zdravil, imamo le zdravila, s
katerimi krepimo preostali zdravi del možganov. Poleg tega so bolniki medicinsko zahtevni, saj mora
zanje skrbeti več ljudi. Trudimo se
predvsem ohranjati kvaliteto življenja. Predvidevam, da bodo države
pri tem sledile skandinavskemu modelu – ta temelji na hitri, zgodnji diagnostiki in ugotovitvi, za katero vrsto demence gre in kakšen bo njen

potek, ter hitrem zdravljenju tako
imenovanih reverzibilnih demenc,
torej različnih možganskih stanj, ki
dajejo sliko demence, vendar so ozdravljiva, na primer pomanjkanje
vitaminov B ali ščitničnih hormonov. Približno pol ostalih demenc
predstavlja Alzheimerjeva bolezen,
poznamo pa še vrsto drugih, ki različno potekajo. Po tej fazi diagnostike ni več potrebno pogosto obiskovanje specialista, pač pa je pomembneje urediti v nadaljevanju
zdravljenja oskrbo na primarni ravni in vključevanje skupnosti, ki lahko veliko naredi za bolnika in njegove bližnje. Tam lahko dobi podporo,

Zanimivo je, da je na tem
področju, tudi po zaslugi
pokojnega dr. Kogoja,
vzpostavljeno dobro sodelovanje
stroke in laične javnosti,
prostovoljcev. Zdravniki veliko
hodite po terenu, sodelujete na
pogovorih, nikoli vam ni odveč
deliti svojega znanja in napotkov.
V naših razmerah je to edini način,
da bomo lahko dosegli napredek in
počasi vzpostavili verigo med zdravniki na bolnišnični in primarni ravni ter skupnostjo, ki bo v to vključena. Žal tega nimamo urejenega načrtno in sistematično, kot imajo to v
razvitih državah: tam imajo na eni

Alzheimer caffe so srečanja in druženja sorodnikov in bolnikov z
demenco, ki potekajo v domžalski knjižnici praviloma vsak tretji četrtek v
mesecu, ob 17. oziroma 18. uri. Nanje so vabljeni bolniki, sorodniki in znanci
bolnikov, in vsi, ki delajo z dementnimi in bi želeli o tem več izvedeti. Na njih
so doslej sodelovali na primer Štefanija Zlobec, predsednica Spominčice,
pokojni dr. Aleš Kogoj, mag. Tatjana Cvetko, dr. Vojko Kavčič, dr. Peter Pregelj,
dr. Milica Gregorič Kramberger in številni drugi vodilni strokovnjaki s tega
področja. Organizacijsko je nosilec srečanj Dom upokojencev Domžale, pri
tem pa sodelujeta tudi Knjižnica Domžale in Kulturni dom Franca Bernika
Domžale. Srečanja vodi Cveta Zalokar.
da čim dlje ostane v domačem okolju. Pri nas to še ni razvito in večina
bolnikov z demenco relativno hitro
odide v domove za starejše.
Izjemno obremenjeni so pri
demenci bližnji sorodniki
bolnika, saj sta potrebna
znanje in tudi psihična
kondicija. Kako je poskrbljeno
zanje?
To mora postati del širšega koncepta, ki ga mora pripraviti in spodbujati država. Zdravniki ne moremo opraviti vsega, saj nas je malo in
imamo za pomoč svojcem nasploh
namenjenega malo svojega časa. V
skupnosti mora delovati veliko ljudi,
ki lahko pomagajo, kar seveda tudi
ni poceni. Ni še dovolj razvite pomoči svojcem, čeprav se nevladne
organizacije zelo trudijo. Pri demenci ni možnosti, da bi bolnik ozdravel, prav tako se osebnostno postopoma spreminja in postaja v očeh
svojcev pravzaprav drug človek, kar
lahko povzroča velike napetosti in
trpljenje. Svojci so pod velikim pritiskom, več kot 80 odstotkov jih ima
sindrom izgorevanja, veliko je tudi
še bolj izrazitih stanj depresivnosti.
Svojci bi resnično potrebovali pomoč in tu nas čaka ogromno dela.
Vse oblike pomoči so dobrodošle:
srečevanja in druženja v Alzheimer
caffejih, skupine za samopomoč v
okviru dejavnosti domov za starejše.
Pomemben je tudi vidik stigme, pri
vseh boleznih možganov prihaja do
tega. Še vedno nam je neprijetno, če
ima naš sorodnik demenco, prihaja
do zanikanja bolezni in na začetku
zato svojci veliko zamudijo, ko bi se
morali pripraviti, izobraziti. Takšna
druženja, tudi s svojci, ki so celoten
potek bolezni že izkusili, bi jim zelo
pomagala. To so dragocene izkušnje,
ki jim pomagajo, da se bolje pripravijo na to, kar jih še čaka.
Zakaj in kako so pomembna
srečanja Alzheimer caffeja?
Na njih lahko sorodniki izvejo veliko praktičnih stvari, dobijo neposredne nasvete o načinih, kako ravnati z bolnikom in kaj jim lahko pomaga. Lažje tudi prebrodijo občutke
krivde, ki so na začetku prisotni, saj
bi želeli narediti čim več za bolnega
svojca, hočejo preživeti z njim čim
več časa, ob tem pogosto zanemarijo druge in predvsem sebe, tako da
jim mnogokrat popolnoma zmanjka
energije. Na začetku lahko skušajo
pretirano pozorno pomagati bolniku, ker pa ni izboljšanja, se to lahko
hitro obrne v občutke jeze, celo zavračanja. Zato v pogovoru z drugimi
svojci lažje najdejo ravnotežje med
skrbjo za bolnika in skrbjo zase, da
bodo lahko na dolgi rok zdržali to
dolgotrajno bolezen.

strani profesorje, ki so raziskovalci,
na drugi tiste, ki zdravijo in na tretji
so tisti, ki vodijo skupnostno obravnavo. Mi tega nimamo in tega nihče
ne financira. Zdaj vse teče na prostovoljni osnovi, je nekakšno pionirsko
delo. Tudi prof. Kogoj je v to vstopil
dokaj naključno. Ko je videl, kakšna
je situacija, je pač želel ukrepati.
Zdaj to delamo načrtno. Saj ne, da bi
bili mi kot zdravniki bolj nesebični,
pač pa v tem vidimo smisel, da se bo
v prihodnosti, ko bo morda več sredstev, to prepoznalo kot pomemben
vidik zdravstvene politike. Takrat
bodo temelji že postavljeni.
Nekaj možnosti podpore
sorodnikom, ki morajo kdaj pa
kdaj predahniti, že obstaja.
Predvsem domovi za starejše so pri
tem izjemno pomemben člen. Prepoznali so problematiko, izobražujejo osebje in ponujajo mnoge storitve, ki so lahko v pomoč svojcem
in bolnikom: takšno je na primer
dnevno varstvo, ko bolnik lahko
preživi dopoldne v domu, kjer ima
tako medicinsko nego kot tudi rehabilitacijo ter druženje. Tako bolnik
čim dlje ostaja v domači oskrbi.
V čem vidite pomen obeležitve
dneva demence v septembru?
To je povezovalni dan, priložnost,
da širši javnosti predstavimo bolezen. Obenem takrat stroka predstavi vse, kar se je v letu dni zgodilo na
tem področju glede zdravljenja, novih zdravil in metod pa tudi sprememb. Dandanes je v modernem
svetu prisoten trend, da bi starejši
ljudje, ki bi obvladali tehnologijo in
bi jim bila tudi prilagojena, skušali čim dlje z njeno pomočjo neodvisno funkcionirati. Zgodil se je hiter
napredek senzorskih tehnologij, pa
informacijske podpore, s katerimi bi
lahko našli rešitve za bolnike. To so
sicer razvojno drage zadeve, a če bi
to počeli organizirano v okviru EU,
bi lahko hitro napredovali in znižali
poznejše stroške, ker bi bilo potrebnih manj ljudi za pomoč bolnikom.
V novem obdobju evropskega kohezijskega financiranja bodo v Sloveniji finančna sredstva namenjena tudi razvoju takih tehnologij. Pri
enem od takšnih projektov tudi sam
sodelujem, v skupini zdravnikov, ki
se jim priključuje veliko število drugih strokovnjakov iz univerzitetnega
in gospodarskega okolja. Družba se
stara in enostavno bomo morali najti nove rešitve. Oskrba bolnika z demenco je zahtevna, pri njej zdaj sodeluje veliko ljudi. Če ne bomo našli
novih načinov, potem tudi zdajšnje
ravni v prihodnosti ne bo več mogoče zagotoviti, ker bo zaradi naraščanja števila bolnikov zmanjkalo tako
ljudi za oskrbo kot sredstev. ❒
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ŠOLSKE POTI: KJE PA VAŠ OTROK
HODI V ŠOLO?
Šolske poti so pomembna tema, ki vedno znova zbujajo skrbi, a tudi dvome, predvsem na področju, ali je potrebno otroke res
čisto omejiti, ali jim moramo zaupati in dati priložnost za prevzemanje odgovornosti, da se zavedajo okolice in postanejo del nje
kot polnopravni člani družbe.
Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Občina Domžale

Z

novim šolskim letom pridejo nove skrbi, ne le za
najmlajše, ampak tudi za
njihove starše. Skrbi so
različne, od tega, kako se bo otrok
znašel v novem okolju (razredu, šoli,
novi učitelji, sošolci), kako bo z njegovim dojemanjem snovi in vse do
tega, kako bo v šolo in iz nje vsak
dan sploh prišel. Šolske poti so pomembna tema, ki vedno znova zbujajo skrbi, a tudi dvome, predvsem
na področju, ali je potrebno otroke
res čisto omejiti, ali jim moramo
zaupati in dati priložnost za prevze-

manje odgovornosti, da se zavedajo okolice in postanejo del nje kot
polnopravni člani družbe. Tokratna tema meseca je zato posvečena
šolskim potem. Vsaka šola mora
namreč imeti narejen načrt šolskih
poti še pred začetkom šolskega leta.
Žal temu ni vedno tako, saj gre za
odgovorno nalogo, predvsem pa
je za to potrebno določeno znanje.
Tega pa naj bi na vsaki šoli imel vsaj
en učitelj.
»Osnovne šole morajo imeti izdelane načrte šolskih poti, za pripravo
teh odgovarja ravnatelj posamezne
šole. Šole uporabljajo različne načine in pristope k temu, kako izdelati
načrt šolskih poti in tukaj nastane
težava, saj imamo različna znanja in
mnenja, zato je zelo težko priti do poenotenega načrta, ki ga nimamo niti
na nivoju občine,« pravi Uroš Križanič, bivši prometni mentor, danes
direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, ki z osnovnimi šolami

v občini sodeluje pri pripravi tovr- pripravijo priporočila. »Rad bi opostnih načrtov, saj je kot član sveta zoril, da s tem, ko podamo priporoza preventivno in varnost v prometu čila, ne prevzemamo odgovornosti,
Občine Domžale, skupaj s Francijem da je šolska pot varna. Načrt šolskih
Kozincem, odgovoren za to področje. poti je priporočilo staršem, kako naj
»Že lani smo se predstavniki sveta pristopajo k vzgoji, kje naj vodijo in
za preventivo in varnost v prometu usmerjajo otroke ter katere poti naj
(SPV) Občine Domžale na aktivu rav- uporabljajo za pot v šolo in domov.
nateljev naše občine pogovarjali o tej Varnih poti ni,« poudarja Uroš Kritemi, analizirali smo stanje načrtov žanič. Pomembno je torej, da šola
šolskih poti, stanje šolskih poti in 'zagrize v kislo jabolko' in se izdelaanalizirali problematiko ter razisko- ve tega načrta loti. Vedno se pri tem
vali vzroke. Končni sklep je bil, da gre lahko obrne na občinski SPV, sploh
predvsem za pomanjkanje komunika- ko pride do dileme, ali je posamezen
cije in sodelovanja med šolami in SPV, del poti ustrezen in, ali učenci, ki po
in prepričan sem, da smo to komuni- določeni pot hodijo, niso upravičeni
kacijo vzpostavili, tako da zdaj lahko do prevoza.
Pa smo že pri novem jabolku sposkupaj napredujemo,« pravi Križanič.
Do zdaj je bila težava pri izdelo- ra. V minulih letih je bilo kar nekaj
vanju načrta šolskih poti predvsem nesoglasij med starši in šolami, v
v tem, da so to nalogo običajno pre- zgodbo so vključili občino in SPV,
vzemali šolski koordinatorji za pro- tudi državno Agencijo za varnost
metno vzgojo. Kot pravi član SPV, v prometu. To 'jabolko spora' so
je težava v tem, da se vsak ustraši bili šolski prevozi. Glede na Zakon
odgovornosti, saj v okviru načrta o osnovni šoli so do brezplačnega

prevoza upravičeni učenci, ki so od
šole oddaljeni več kot štiri kilometre, vsi prvošolčki, v ostalih razredih
pa, če pristojni organ za preventivo
v cestnem prometu ugotovi, da je
ogrožena varnost učenca na poti v
šolo. Ključna težava pri tem je bila
neustrezna komunikacija.
A tokrat ne bomo iskali pravilnih
odgovorov za posamezne primere,
pač pa predvsem rešitve kako otroka 'varno spraviti iz točke A do točke B' ter mu ob tem pokazati, da je
enakovreden udeleženec v prometu.
»Otroci potrebujejo vsakodnevno izkušnjo v prometu ne kot vozači, ampak pešci. V vlogi vozačev so pasivni
udeleženci, če so pešci, pa so aktivni
udeleženci,« pravi Križanič. Če se za
trenutek vrnemo na pripravljanje
načrta šolskih poti, ko ga šole pripravijo, ga pošljejo v vednost SPV, a
to še ni dovolj. Pomembno je, da ga
ustrezno komunicirajo z učitelji, s
svetom staršev, da se o njem pogovo-
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rijo z otroki. Cilj vsega tega namreč
je, da bodo otroci pripravljeni za pot
v šolo tam, kjer bo za njih najvarneje.

Zdravje, izkušnje, lumparije in
vedenje na poti v šolo

Zakaj je prav, da otroci hodijo v šolo
peš in zakaj ne bi kar za vse organizirali šolskih prevozov? »Otroci so
zjutraj, ko vstanejo, sitni, nervozni,
pod stresom, in vsi, ki smo v stresu,
tega najlažje obvladamo z gibanjem,
pogovorom. Pot v šolo je za to najprimernejša. Otroci pridejo v šolo čisto
drugačni, na poti lahko odpravijo določena nesoglasja s prijatelji, sami to
lahko rešujejo zelo odgovorno, če jim
damo priložnost. Prav tako pa pridobivajo pomembne izkušnje, kot smo
jih tudi mi pridobivali, ko smo peš
hodili v šolo. Nasploh za Slovence
velja, da smo dobri vozniki, ne izbiramo pa vedno pravih vedenj. Zakaj
ne bi tudi otroci postali nekoč dobri
udeleženci v prometu, dobri vozniki
z dobrimi izkušnjami in bi izbirali
prava vedenja? Za to vedenje pa je
potrebna prometna izkušnja. Na odraslih je, da jih usmerjamo v pravo
vedenje. Naslednji korak je samostojnost in odgovornost. Zakon nalaga, da otrok v prvem razredu ne sme

To sem doživel na lastni izkušnji, ne
moremo pa tega pričakovati od vseh.
Različni smo in različna dobra področja imamo,« še dodaja član sveta
SPV Domžale.

Kdaj začeti s prometno vzgojo?

Pogosto se poraja vprašanje, kdaj začeti s prometno vzgojo. Je res prvi šolski
dan pravi čas? »Začnemo že med drugim in tretjim letom, ko začnejo otroci
aktivneje raziskovati okolje. S svojim
obnašanjem in ravnanjem smo otrokom
vzor. Ko nas opazujejo in poskušajo posnemati, si pridobivajo potrebna znanja in izkušnje, razvijajo sposobnosti
in navade. Zato izkoristimo priložnost
doma, vsak sprehod, vsako pot v mesto
ali drugam, vsako vožnjo v vozilu. Otroci z zanimanjem opazujejo nas, pešce,
vozila in okolje. Spodbujajmo jih k opazovanju ter jim pojasnjujmo naše ravnanje in ravnanje drugih,« pravijo na
Agenciji RS za varnost v prometu. Učenje mora potekati postopoma, najprej
se jim razloži, kakšno je pravilno vedenje, nato pa je otroku treba predstaviti
tudi potencialne nevarnosti. Prikazati
jim moramo, kakšno je pravilno obnašanje v prometu. Javna agencija RS za
varnost prometa je med drugim izdala
tudi področne preventivno-vzgojne
publikacije, ki so namenjene varnej-

»S prometno vzgojo ačnemo že med drugim in tretjim letom, ko začnejo otroci
aktivneje raziskovati okolje. S svojim obnašanjem in ravnanjem smo otrokom
vzor. Ko nas opazujejo in poskušajo posnemati, si pridobivajo potrebna znanja
in izkušnje, razvijajo sposobnosti in navade. Zato izkoristimo priložnost doma,
vsak sprehod, vsako pot v mesto ali drugam, vsako vožnjo v vozilu. Otroci z zanimanjem opazujejo nas, pešce, vozila in okolje. Spodbujajmo jih k opazovanju
ter jim pojasnjujmo naše ravnanje in ravnanje drugih,« pravijo na Agenciji RS za
varnost v prometu.
sam hoditi v šolo, ampak mora biti v
spremstvu. To pa nam omogoča, da
se z otrokom zavestno in sistemsko
lotimo priprave na to pot, ki jo bo
enkrat opravljal sam. Z včasih nepotrebnimi šolskimi prevozi to precej
zmanjšamo,« opozarja član SPV. Iz
tega lahko sklepamo, da je najpomembnejša vloga pri izobraževanju
o šolskih poteh na starših, šola pa je
prostor, ki jim nudi pomoč in sodelovanje pri osnovnih težavah.
»Starš, ki nima znanj, ne pozna
psiholoških značilnosti, fizičnih ali
bioloških lastnosti otroka in se ne zaveda, da ima otrok drugačen periferni vid, drugačen sluh, z druge višine
opazuje situacijo, ima drugačne možganske povezave, si drugače razlaga
hitrost vožnje avtomobila, oddaljenosti in nima razvitega vzročno-posledičnega zavedanja. Prvošolec ima
en, devetošolec pa spet drug nivo.«
Šola in tisti, ki jih je šola poslala na
usposabljanje (običajno je to prometni koordinator v šoli, ki se udeleži
izobraževanja na Agenciji za varnost
v prometu), imajo znanja in izkušnje,
ki jih delijo z ostalimi učitelji, ti pa
naprej z otroki in starši. Pomembno je ozaveščanje. Na nekaterih
osnovnih šolah, kjer imajo tovrstni
načrt, staršem svetujejo, da z otroki večkrat skupaj prehodijo njihovo
najvarnejšo šolsko pot, jih ob tem
opozarjajo na nevarne točke na poti,
ki zahtevajo še posebno previdnost.
Pozneje ni odveč preveriti, če otrok
dogovorjeno pot dejansko tudi uporablja.
»Od šole se zahtevajo odgovorne
naloge, čeprav šola nima sistematiziranega delovnega mesta za to področje oziroma samo delno, kar ravnateljem zelo otežuje organizacijo tega
področja. Torej, če strnem, strah pred
odgovornostjo je odveč, vsak korak in
entuziazem v tej smeri je dobrodošel.
Te stvari sem že večkrat sporočil AVP
in tokrat smo končno in upravičeno
začeli dobivati informacije, da se je
Slovenija prijavila na mednaroden
razpis, ki bo šolam tudi omogočil
plačila prej v nekaterih primerih neplačanega dela. Res pa je, da se tudi
v obstoječi obseg lahko tudi že zdaj
vstavi velik del tega odgovornega
dela in poučevanje ob tem ne trpi.

šemu udejstvovanju otrok v cestnem
prometu in so v pomoč staršem pri
prometni vzgoji otrok. Publikacija Prvi
koraki v svetu prometa daje poseben
poudarek pravilnemu ravnanju otroka
v vlogi pešca.
Res je, da so najprej starši tisti,
ki morajo poskrbeti, da bodo otroci
odgovorni v prometu. A pri tem ne
smejo biti sami, niti ne morejo biti. V
cestnem prometu smejo otroci samostojno sodelovati šele, ko se starši ali
skrbniki prepričajo, da so sposobni
razumeti nevarnosti v prometu in da
so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se
srečujejo s cestnim prometom. A otroka zaradi njegove majhnosti v prometu hitro spregledamo. Kaj lahko
ga skrije živa meja, parkiran avto ali
kakšen drug predmet ob cesti. Otroci
morajo biti kot udeleženci v cestnem
prometu ves čas deležni posebne pozornosti in pomoči prav vseh udeležencev. Otroci pogosto mislijo, da jih
voznik vidi, če oni vidijo avto, ki se
približuje. V prometu na otroka preži
vrsto nevarnosti, saj se promet vseskozi spreminja. Pomembno je, da se
teh možnih nevarnosti zavedamo in
da jih z otrokom tudi vadimo. Odrasli
celovito opazujemo promet in znamo
predvideti nevarnosti. Otrok doživlja
promet bolj čustveno. Hitro ga lahko premami lepa izložba, lep avto,
prestraši tovornjak, ki ima kolesa v
višini otrokovih oči ali kaj drugega.
V takšnih primerih lahko preusmeri pozornost na tisto, kar ga najbolj
pritegne ali prestraši in pozabi na
pravila, zato potrebuje našo pomoč.
Otroci so med najranljivejšimi skupinami v cestnem prometu, posledično tudi največkrat žrtve prometnih
nesreč tako kot pešci kot kolesarji.
Ključnega pomena je, da so dejanja
za izboljševanje varnosti vseh otrok v
prometu del vsakdana, opozarjajo na
Agenciji za varnost v prometu.
Poleg prometne vzgoje otrok v družini, je, kot smo omenili, izrednega
pomena tudi prometna vzgoja v šoli.
Pouk v razredu, kjer se uporablja
besedna razlaga z gradivi, se dopolnjuje s praktičnimi vajami v stvarni
prometni situaciji in z neposrednim
izvajanjem tistega, kar se otrok nauči
ter preoblikovanjem vedenja, tudi s

• Pešci morajo hoditi ob levem robu
vozišča v smeri hoje. Pešca – šolarja
lahko izjemoma usmerimo tudi na
vozišče, če tam ni pločnika, pešpoti,
kolesarske steze, hkrati pa zagotovimo na teh odsekih znižano hitrost
do 30 km/h s celostno prometno
ureditvijo. Enako velja tudi v primeru izjeme, ko pešca usmerimo na
desno stran vozišča v smeri hoje.

pomočjo preventivno-vzgojnih video
vsebin. Vse našteto se lažje in učinkoviteje komunicira s pomočjo načrtov
šolskih poti. Le preverite, če ga ima
tudi vaša šola izdelanega in si ga ob
tem tudi preberite!

Otrok kot pešec

Pa si poglejmo nekaj situacij, v katerih se otrok lahko in mora znajti v
prometu z željo, da je njegovo udejstvovanje čim varnejše. V smernicah
šolskih poti jih delijo na tri skupine:
pešci, kolesarji in vozači. Prvi dve
skupini sta zagotovo med najranljivejšimi, zato je pametno, da se z otroki pogovorimo o pravih usmeritvah,
ki jih navajamo v nadaljevanju:
• Šolar – pešec mora uporabljati
prometne površine, namenjene
hoji pešcev.
• Šolar – pešec se mora pred prečkanjem ceste vedno ustaviti. Preden
stopi na vozišče, preveri, ali se mu
približujejo vozila, na način, da
pogleda levo, desno in še enkrat
levo. Prečkanje ceste med parkiranimi vozili odsvetujemo (v primeru,
če ni v bližini prehodov za pešce,
naj šolar prečka cesto za zadnjim
parkiranim avtomobilom).
• Šolar – pešec naj uporablja podhode, nadhode in prehode za pešce. Na semaforiziranih prehodih
za pešce mora počakati na zeleno
luč za pešce in se prepričati s pogledom levo-desno, da so vozniki
resnično ustavili. Na ostalih (nesemaforiziranih) prehodih je treba,
poleg naštetega, pozornost nameniti približujočim vozilom, da se
ta ustavijo in šele nato šolar varno
prečka cesto. Priporočamo, da šolar prečkanje predhodno naznani z
dvignjeno roko.
• Otroci morajo imeti na poti v vrtec
in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe.
Spremljevalci so lahko tudi otroci,
starejši od 10 let in mladoletniki,
če to dovolijo starši ali skrbniki.
• Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti
nositi na vidnem mestu na strani,
ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in
katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2.
• Učenci prvega in drugega razreda
osnovne šole morajo na poti v šolo
in iz nje, poleg odsevnika, nositi
tudi rumeno rutico, nameščeno
okoli vratu.
• Šole, organizirane skupine staršev,
organizacije za varnost cestnega
prometa, ustanove, društva ali
druge institucije lahko organizirajo in izvajajo varstvo otrok v
cestnem prometu, na prehodih za
pešce, skladno z določili Zakona o
pravilih cestnega prometa (vloga
šolskih prometnikov, ki pomagajo
otrokom varno prečkati cesto na
označenih prehodih za pešce).

Mali kolesarji v prometu

Naslednja skupina priporočil je za
šolarje – kolesarje, vse tiste, ki se v
šolo ali po obveznostih vozijo s kolesom, to pa pomeni, da govorimo o
otrocih, ki so stari vsaj osem let in
imajo veljavno kolesarsko izkaznico
ali pa otrocih, starejših od 14 let, kot
velevajo cestno prometni predpisi.
Seveda se lahko vozijo s kolesom
tudi mlajši, a le v spremstvu staršev.
Pa poglejmo, na kaj morajo biti še
pozorni:
• Šolar – kolesar mora uporabljati
prometne površine, namenjene
kolesarjem (kolesarske steze, po
ti).
• Če na ali ob vozišču ni kolesarske
steze ali pasu, mora kolesar voziti
ob desnem robu vozišča (približno 1 m od roba vozišča). Pri tem
so izrednega pomena tudi urejene
(utrjene) bankine, skladno s kriteriji za vodenje šolskih poti.
• Kolesa morajo biti tehnično brezhibno opremljena (ustrezna višina
sedeža, zavore, zvonec, odsevniki,
žarometi). Kolesar poskrbi, da je
viden tako podnevi kot ponoči ali
ob zmanjšani vidljivosti (uporaba
signalnih barv na oblačilih, odsevnih trakov, svetilk).
• Med vožnjo kolesa mora imeti
ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Enako velja tudi
takrat, kadar se vozi na kolesu kot
potnik.
• Biti mora pozoren na dogajanje v
prometu in upoštevati predpise.
• Pri hoji ob kolesu na vozišču je
varneje, če kolesar hodi ob desni
strani kolesa.
• Telefoniranje med vožnjo na kolesu je prepovedano in nevarno.
Odsvetujejo tudi uporabo slušalk
med vožnjo na kolesu.
• Prevažanje sošolcev na prtljažniku je prepovedano in nevarno.
• Kolesarske steze morajo kolesarji uporabljati in voziti v skladu s
prometnimi predpisi (upoštevati
prometne znake in puščice na
kolesarski stezi, ki določajo smer
prometa na njej – napačna smer
vožnje je najpogostejša napaka
vseh kolesarjev ).
• Kolesarji smejo prečkati prehod
za pešce le kot pešci in pred tem
sestopiti s kolesa ter ga potiskati
ob sebi. Drugače je na prehodu za
kolesarje, kjer pa vseeno velja prevoziti prehod z veliko mero previdnosti.

Pogled skozi okno avtomobila
ali avtobusa na poti v šolo …

Tretja skupina so otroci, ki se v šolo
in domov vozijo z avtobusom, seveda
pa v to skupino spadajo tudi otroci, ki
jih v šolo pripeljejo starši z avtomobilom. Pri tem je ključnega pomena, da
so otroci vedno pravilno pripeti z varnostnim pasom in, glede na njihovo
starost, nameščeni v ustreznem varnostnem sedežu.
• Po Zakonu o pravilih cestnega prometa mora biti otrok, manjši od 150
cm, med vožnjo v motornem vozilu
z vgrajenim zadrževalnim sistemom, zavarovan z zadrževalnim
sistemom, ki je primeren otrokovi
telesni masi. Za osnovnošolske
otroke je torej primerna skupina II
+ III, kamor spadajo sedeži za otroke, težke med 15 in 36 kg oziroma
stare od 3 do 12 let.
• Šolarji naj vstopajo ali izstopajo iz
avta na tisti strani, ki je obrnjena
stran od prometa (npr. na pločnik).
Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom, morajo upoštevati pravila
obnašanja na avtobusu in tudi pravila
čakanja na postajališčih šolskega avtobusa. Kratka in jasna pravila za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom ali
kombijem, oblikuje osnovna šola, ter o
tem seznani starše in šolarje, ki podpišejo izjave, da so seznanjeni s pravili.
Pravila oziroma napotila za učence, ki
se vozijo s šolskim avtobusom, se namestijo tudi v vozilu, ki opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok
med domom in osnovno šolo.

Kdaj je otrok pripravljen
na udeležbo v prometu?

Ne le učenje, tudi preverjanja znanja
oziroma vedenja otrok je treba izvajati. Ključna so vprašanja, ki so jih v
okviru vprašalnika za starše oblikovali na AVP in sicer: Ali otrok pozna
pomen različnih barv na semaforju
in oznake policista za usmerjanje
prometa? Ali se vedno ustavi na robu
ceste, ali se, preden stopi na cestišče,
vedno prepriča, da ima prosto pot,
tako da pogleda levo, desno in še
enkrat levo? Ali poskuša z voznikom
vzpostaviti očesni stik, preden prečka cesto, in ali jo vedno prečka na
prehodu za pešce oziroma po najkrajši poti? Če mora prečkati cesto med
parkiranimi vozili, ali se vedno ustavi na črti vidljivosti, da se prepriča o
varnem prečkanju ceste? Ali ve, da
najkrajša pot ni vedno najvarnejša?
Ali pozna svojo pot v šolo na pamet?
Ali pravilno hodi po pločniku oziroma ob robu ceste? Ali vedno nosi kolesarsko čelado, ko se vozi s kolesom?
Ali je med vožnjo v avtomobilu vedno
pripet z varnostmi pasom? Na videz
jasna vprašanja za odrasle, otrokom
v fazi učenja prometnega vedenja, pa
lahko nekatere od posameznih vsebin povzročajo težave, sploh, če jih
sprejemajo veliko hkrati. Tega pa si
ne želimo, kajne? ❒

»Zdravje je enačba pravilna prehrana plus
veliko gibanja plus
ustrezen počitek plus
prijazen lekarnar.«
Klavdija Grum, mag. farm., Lekarna Radomlje

Dežurni lekarni od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:
Lekarna Kamnik ned in prazniki: 9.00 - 12.00
Lekarna Domžale sob, ned in prazniki 17.00 - 20.00
Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si
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Velikodušna donacija Delavske
hranilnice invalidom

Komaj so odprli vrata svoje poslovalnice v Domžalah, že so pri Delavski
hranilnici dokazali, da radi delajo
dobro in jim ni vseeno za soljudi, še
posebej za invalide. Medobčinsko
društvo invalidov Domžale, ki je eno
izmed šestih največjih invalidskih društev v Sloveniji in že več kot 40 let deluje na področju socialnega varstva invalidov, je z njihove strani ob odprtju
prejelo donacijo v višini 2.000 evrov.
To zagotovo tudi zaradi tega, ker je
njihova krovna organizacija, Zveza
delovnih invalidov Slovenije, ena izmed osemintridesetih ustanoviteljic
te banke. MDI Domžale ima več kot
1800 članov in pokriva pet občin, iz
katerih je tudi ogromno socialno ogro-

ženih invalidov. Iz tega razloga bodo
pri MDI Domžale dobljeni denar uporabili za posebne socialne programe,
ki jih izvajajo, večino pa ga bodo namenili socialno ogroženim invalidom
in njihovi rehabilitaciji, da se bodo
lažje vključevali v vsakdanje življenje.
Ta donacija je še posebej dobrodošla,
ker društvo deluje nepridobitno, s pomočjo prostovoljcev, tako da bo denar
prišel več kot prav za pomoč tistim, ki
jo nujno potrebujejo. Pri MDI Domžale
so veseli, da se še najdejo ljudje, ki jim
prisluhnejo in so hkrati veseli, da imajo pri Delavski hranilnici tudi posebne
ugodnosti. Vsem, ki so omogočili donacijo, se iskreno zahvaljujejo.
Nejc Lisjak

Najboljše poklicne voznike
imamo tudi v Dobu
Že večkrat ste tudi v Slamniku brali o
uspešnih poklicnih voznikih avtobusov iz Doba, ki so na različnih prvenstvih, tudi svetovnih, osvajali najvišja
mesta, skoraj nikoli pa se niso domov
vrnili brez medalj. Tudi na letošnjem,
jubilejnem 30. svetovnem prvenstvu
poklicnih voznikov v Jivaskylu na Finskem so slovenski poklicni vozniki,
med njimi kar trije iz Doba Sebastijan
Vadnau, Robert Kuzma in Ratko Kusić
pokazali odlično znanje in spretnosti.
Šestčlanski ekipi Slovenije, vsi so iz
Ljubljanskega potniškega prometa,
ki je bil tudi pokrovitelj ekipe, sicer
ni uspelo obraniti naslova svetovnih
prvakov iz leta 2014 s Poljske, so pa
uspešno tekmovali v kategorijah avtobus, avtobus ekipno in EKO vožnja.
Vsi tekmovalci so se pomerili v spretnostni vožnji, preverjali so njihovo
znanje v cestno-prometnih predpisih
in prvi pomoči, pokazati pa so morali
tudi znanje iz odprave načrtno ustvarjenih napak na avtobusu. Med posamezniki je vrhunsko uvrstitev dosegel
Sebastijan Vadnau iz Doba, ki je bil v
kategoriji avtobus tretji in si tako ‚pripeljal‘ bronasto medaljo. Povedal mi
je, da se na svetovno prvenstvo niso
posebej pripravljali, saj so vozila, s
katerim so tekmovali, dobili na samem prizorišču na Finskem (povsem
nov turistični avtobus znamke Volvo),
tako da so prvič sedeli v omenjenem
vozilu. Najtežji je bil teoretični del tekmovanja, saj so bile pole s cestno-prometnimi predpisi v angleščini, imajo
pa tudi na Finskem določene predpise, ki se močno razlikujejo od naših
V skupnem seštevku so fantje dosegli drugo mesto, prvo mesto je pripadlo gostiteljem Fincem, tretja je bila
ekipa iz Nemčije. Dokazali so, da so še
vedno v samem vrhu poklicnih vozni-

Bodite z nami v tednu otroka od 3. do 9. oktobra
Kot vsako leto je tudi letos teden otroka
povezan s temo otroških parlamentov.
Ker je bila na 26. nacionalnem otroškem parlamentu izbrana tema Otroci
in načrtovanje prihodnosti, se je Zveza
prijateljev mladine Slovenije odločila,
da letošnje pestre aktivnosti v tem času
potekajo pod naslovom: Svet, v katerem
želim živeti. Glede na dosedanje izkušnje Zveze prijateljev mladine Domžale,
ko je zaključek tedna otroka v zadnjih
letih po različnih prostočasnih in razvedrilnih programih v parku ob občini
skoraj redno zelo motilo slabo vreme, se
večina skupnih aktivnosti seli v Knjižnico Domžale. Na ZPM Domžale, ki se trudi, da bi bili prijetni in pestri vsi tedni,
ne le teden otroka, pa so obenem prepričani, da se bodo tudi po vrtcih in šolah,
kjer za otroke storijo vse, kar se le da vse
tedne, potrudili, da bo teden otroka drugačen, kot so sicer ostali tedni.
Zveza prijateljev mladine Domžale
vabi vse, da v tednu od 3. do 9. oktobra 2016 otrokom namenite še več pozornosti, hkrati pa vas vabi, da v čim
večjem številu sodelujete v naslednjih
aktivnostih:
5. oktober 2016 med 16.00 in
18.00 – Knjižnica Domžale, večnamenski prostor
Ustvarjalne delavnice, ki jih bodo vodili mentorji z OŠ Venclja Perka, POŠ
Ihan in prostovoljka Eva, vse skupaj
pa bo popestril eko kotiček; vabljeni
predvsem otroci od 4. do 10. leta.
6. oktober 2016 med 9.30. in
12.00 – Knjižnica Domžale
Srečanje in ustvarjalne delavnice z Ivanom Mitrevskim, umetnikom risanja
stripov – dobrodošli predvsem učenci
druge dekade in ljubitelji stripov;

6. oktober 2016 ob 12.00 – prostori Občine Domžale
Župan Toni Dragar bo sprejel predstavnike vseh osnovnih šol v občini
Domžale in se z njimi pogovarjal na
temo letošnjega tedna otroka: Svet, v
katerem želim živeti.
7. oktober 2016 ob 18.00 – Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Brezplačni ogled filma Nina – primeren za otroke druge in tretje dekade.

12. oktober 2016 ob 10.00 – Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Lutkovna predstava 1000 in ena pravljica.
Za obe predstavi dobite brezplačne
vstopnice v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale. Dobrodošli!
Prijeten teden otroka in vse druge tedne – posebej za vse naše otroke! Omogočimo jim svet, v katerem želijo živeti!
Vera Vojska

Uspešna garažna razprodaja v Radomljah
V soboto, 10. septembra 2016, je bila
prva garažna razprodaja v Radomljah
in sploh prva na domžalsko - kamniškem območju. Idejni vodja in duša
razprodaje je bila Irena Razinger iz
Kolovca, Turistično društvo Radomlje
pa je prevzelo organizacijo. Pravzaprav je bil predsednik TD Peter Zvonc
organizacijski steber dogodka.
Po oglaševanju prek spleta in v okoliških medijih se je na presenečenje organizatorjev prijavilo več kot 50 sodelujočih. V parku pred kulturnim domom Radomlje je veliko še uporabnih
osebnih predmetov, za gospodinjstvo,
za vrt, za šport in rekreacijo, pa oblačil, obutve, otroških igrač, knjig, slik
in drugih drobnarij, zamenjalo lastnika, v zadovoljstvo kupcev in prodajalcev. Pa tudi za okolje je bilo koristno,
saj je tako manj predmetov končalo v
zabojnikih in na deponijah smeti, ker
bodo ponovno koristno uporabljeni.
Sebastjan s slovensko zastavo in bronasto
medaljo s svetovnega prvenstva poklicnih
voznikov

kov na svetu. Poleg že omenjenih treh
Dobljanov so bili v slovenski ekipi še
Srečko Djukić, Roman Kuzma in Srečko Seljak.
Vsem tekmovalcem, še posebej us
pešnim poklicnim šoferjem iz Doba,
za osvojene naslove skoraj najboljših na svetu, iskrene čestitke z željo,
da svoja odlična znanja in spretnosti,
tako kot doslej, tudi prihodnje prenašajo v vsakodnevne vožnje. Srečno,
fantje!
Sebastjana smo povprašali tudi,
kako kaže glede podaljšanja mestnih
linij do naše občine. Povedal nam
je, da je trenutno uvedena nova linija 12D, ki obratuje na relaciji Bežigrad
- Podgorica in enako v obratni smeri.
Avtobus te linije ima izravnavo časa
pri šoli v Dragomlju (potniki pa tam
še ne morejo vstopati v avtobus, ker
še ni uradnega dovoljenja). Še vedno
pa potekajo dogovarjanja, da bi linijo
pripeljali (zaenkrat) vsaj do Domžal.
Hvala in srečno!
Vera Vojska

Bilo je zelo živahno. Navdušeni so
bili predvsem otroci, nič manj odrasli.
Ti so bili enotnega mnenja, da bi bilo
take razprodaje treba prirediti večkrat

letno, vsaj eno spomladansko in eno
jesensko. Morda pa bodo!
Zlatka Levstek
Foto: Marjan F. Levstek

Od energetske nagrade do vidnih izboljšav
Pred dvema letoma je Občina Domžale
prejela naziv energetsko najodmevnejše občine, nagrado, ki jo vsako leto
podeljuje Energetika.NET v okviru projekta En.občina. Tekmovanje, ki poteka tudi letos, in se bo končalo 12. oktobra z zaključno konferenco, je domžalski občini prineslo dodatno spodbudo
za izvajanje aktivnosti na tem področju
tudi po prejemu nagrade.
V Domžalah je skupna poraba električne energije v letu 2015 znašala
275.793 MWh, od tega 55.464 MWh v
gospodinjstvih in 195.815 MWh v podjetjih, med katera spadajo tudi večji
industrijski porabniki kot so Helios,
Tosama in Količevo Karton. Rabo
električne energije v Domžalah sicer
spremljajo od leta 2009, od leta 2012
pa ni trenda rasti. Glavni energent
za ogrevanje je v Domžalah zemeljski plin, sledi električna energija,
ostali energenti predstavljajo skupaj
manj kot odstotek. V zadnjih letih

se je zmanjšala tudi poraba kurilnega olja. V naši občini je registriranih
46 elektrarn, ki v oddajajo energijo
v električno omrežje, največ (28) je
sončnih elektrarn, 9 hidroelektrarn,
elektrarne na bioplin ter naprave za
soproizvodnjo toplote in energije. Vse
skupaj so proizvedle 56.850 MWh električne energije, največ v elektrarni
na bioplin papirnice Količevo.
Sicer smo v naši občini, glede na
zastavljene cilje v akcijskem načrtu, ki
spremlja Lokalni energetski koncept,
v zadnjem obdobju izvedli kar nekaj
ukrepov. »Lani se je končala izdelava
evidenc energetskih ureditev na območju občine, optimizirali smo javno razsvetljavo, kjer prihranek energije glede
na leto 2012 znaša 1.024 MWh, glede
na leto 2010 pa 1.343 MWh,« pravi Janez Bizjak z oddelka za investicije. »Na
ravni občine smo dosegli cilj 25-odstotni
delež obnovljivih virov energije za ogrevanje stanovanjskih objektov, vendar bo

kljub temu občina nadaljevala z aktivnostmi ozaveščanja in informiranja občanov za izrabo OVE za ogrevanje stanovanjskih objektov.« Narejeni so bili
tudi razširjeni energetski pregledi za
večino večjih in starejših javnih objektov, kar je tudi osnova za nadaljnje investicije, v letu 2015 pa so bile izdelane
še energetske izkaznice in vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo za 27 javnih objektov. Poraba energije pa se je
v letu 2015, glede na 2014, zmanjšala.
»Analiza vseh ukrepov je sicer pokazala, da se počasi približujemo zastavljenim ciljem, tako je delež OVE v
rabi končne energije 30-odstoten, pri
učinkoviti rabi energije pa je izboljšanje kar 20-odstotno.« Znižale so se
tudi emisije CO2 in sicer za 14,9 odstotka, glede na leto 2009, občina pa je
na dobri poti, da doseže 20-odstotno
zmanjšanje emisije toplogrednih plinov do leta 2020.
Mateja Kegel Kozlevčar
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Pridruži se ŠOD-u za daljše počitnice!
Srednješolski zvonci so zazvonili, 'fazani' ste preživeli svoje krste in bili sprejeti v dijaške skupnosti, stari študentski
mački si grizete nohte ob zadnjih izpitnih rokih, bodoči bruci pa odštevate
zadnje dni do konca pregovorno najdaljših počitnic v življenju in do novega poglavja v svojem življenju (ki je res
najbolj luštno in noro, obljubimo).
Da bo prehod v novo študijsko leto
karseda prijeten, skrbijo tudi člani Študentske organizacije Domžale (ŠOD), ki
so vsem študentom na voljo za kakršen
koli nasvet, da bodo prvi študijski dnevi potekali čim bolj gladko. Po besedah
Andreja Žabnikarja, predsednika ŠOD,
se dobro zavedajo, kako pomembna je

izobrazba, iz prve roke pa vam zagotavljajo tudi, da je znanje, pridobljeno na
neformalen način izven zidov šol in fakultet, v današnjem času še posebej cenjeno. Prav zato bodo tekom leta organizirali vrsto izobraževalnih dogodkov.
Za uspešen študij je ključna tudi sprostitev, zato napovedujejo tudi različne
zabavne, kulturne in športne dogodke.
»Ker smo mladi skupaj močnejši in si
le tako lahko ustvarimo okolje po svoji
meri, ki nas bo navdihovalo in nudilo več
priložnosti za druženje, ob začetku novega študijskega leta vabimo vse dijake
in študente, da se nam pridružijo,« Andrej Žabnikar vabi vse dijake in študente iz upravne enote Domžal k včlanitvi

Lego za možgansko nego

v ŠOD in dodaja, da je tovrstno organiziranje in angažiranje mladih lahko pomemben korak pri pridobivanju raznovrstnih znanj in izkušenj, pa tudi priložnost za spoznavanje podobno mislečih
vrstnikov.
V organizacijo se lahko včlanite prek
spletne strani www.sod.si in kot pravi
ŠOD član imate tudi ŠOD izkaznico, s
katero uveljavljate ugodnosti od cenejših jutranjih kavic do cenejših treningov in ogledov kino predstav. S tem si
pridobite priložnost, da bo zvok prvega
šolskega zvonca naslednje leto za odtenek prijetnejši, najdaljše počitnice pa še
daljše in lepše.
Lara Srša

10. september – svetovni dan prve pomoči
Rdeči križ in Rdeči polmesec sta že več
kot 150 let vodilni organizaciji na svetu
v usposabljanju iz prve pomoči, zagotavljanju strokovnih vsebin nudenju laične prve pomoči in ozaveščanja javnosti
o pomenu prve pomoči. Svet se spreminja, naše razumevanje, da je prva
pomoč humano dejanje in ne le vrsta
tehnik, pa ostaja.
Rdeči križ Slovenije opravlja kot javno pooblastilo na področju prve pomoči naslednje aktivnosti: organizira tečaje in izpite iz prve pomoči ter organizira in usposablja ekipe za prvo pomoč
(trenutno 100 ekip prve pomoči Rdečega križa). Letošnji slogan Prva pomoč
in otroci opozarja na otroke, eno najbolj ranljivih skupin, ki je velikokrat izpostavljena tveganjem in nesrečam ter
potrebuje prvo pomoč. Hkrati pa slogan
izpostavlja otroke, ki znajo, tudi v sodelovanju s starejšimi, nuditi prvo pomoč.
10. september je bil tako namenjen
ozaveščanju širše javnosti o pomenu
znanj in veščin prve pomoči ter o tem,
kako pomembno je biti usposobljen in
opremljen, da lahko pomagaš pri reševanju življenj otrok ob različnih nesrečah. Rdeči križ je ob tej priložnosti posebej opozoril na pomen usposabljanj
iz prve pomoči za otroke zaradi njihove varnosti in zaščite, ker se bodo dobro pripravljeni lažje učinkovito odzvali v nujnih primerih in rešili svoje življenje ali življenje ljudi okoli njih.
Zato si Rdeči križ Slovenije prizadeva, da bi se vsebine prve pomoči (preprečevanje nezgod, osnove nudenja
prve pomoči) uvedle v obvezni učni program, država pa naj bi zakonsko uredila, da so usposabljanja iz prve pomoči
obvezna v vrtcih, osnovnih in srednjih
šolah, na delovnih mestih in za udeležence v prometu ter da bi bilo ta znanja
obvezno obnavljati vsaj na vsakih 5 let.

Ob Svetovnem dnevu prve pomoči je del domžalske ekipe prve pomoči sodeloval na
Otroškem bazarju na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, kjer so predstavljali temelje
postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja.

Ob Svetovnem dnevu prve pomoči so izpostavili naslednje cilje:
• Prepoznati otroke, stare od 3 do 15
let, kot izvajalce prve pomoči tako
za vrstnike kakor tudi za družinske
člane.
• Za prihodnost družbe je zelo pomembno, da so otroci sposobni nuditi prvo pomoč.
• Okrepitev zavedanja o pomenu prve
pomoči med starejšimi, ki so v tesnem stiku z otroki.
• Opozarjanje na aktivno vloga otrok v
skupnosti.
• Povečanje števila starejših, usposobljenih za nudenje prve pomoči, z
namenom reševanja otroških življenj
in učinkovitejšega ukrepanja v primerih, ko so ponesrečeni otroci.
Tudi Območno združenje Rdečega
križa Domžale vsem aktivnostim na področju prve pomoči namenja posebno
skrb in kot RKS izpoistavlja:
Prva pomoč rešuje življenja. To je
prvi korak v verigi preživetja, ne glede
za kakšno nesrečo gre. Pomembno je
učinkovito in hitro ukrepanje, ki preprečuje resne poškodbe.
Nesreča se lahko zgodi kadarkoli, kjerkoli in komurkoli. Ob nesrečah

kar 90 odstotkov življenj rešijo lokalni
prebivalci. Usposobljenost za nudenje
prve pomoči prispeva k zmanjševanju
ranljivosti in zagotavlja boljšo pripravljenost oseb za ukrepanje.
Vsakih 5 sekund nekdo na svetu
umre zaradi posledic poškodb. Večje
število usposobljenih oseb za nudenje
prve pomoči pomeni, da lahko pomagajo pri preprečevanju vsakodnevnih smrtnih primerov.
V okviru Območnega združenja Rdečega križa Domžale uspešno deluje ekipa prve pomoči. Njenim članom in članicam ter vsem prostovoljcem in strokovnim sodelavcem, ki žrtvujejo svoj
čas in znanje za reševanje življenj, se
Rdeči križ Domžale iskreno zahvaljuje,
in vabi tudi vse ostale, da se jim pridružite v skrbi za organizirano prvo pomoč,
ko je ta potrebna.
Hkrati se Območno združenje Rdečega križa Domžale zahvaljuje vsem krvodajalcem, ki so se udeležili krvodajalske akcije v Mengšu, hvala tudi Špas teatru, ki je odstopil prostor.
Bodi heroj. Rešuj življenja. Prva
pomoč je za vsakega, kjerkoli.
Vera Vojska
Foto: OZ RK Domžale

Domžale so in bodo mesto športa
Tudi v Sloveniji med 16. in 23. septembrom obeležujemo Evropski teden
športa. Namen akcije je spodbuditi
državljane in državljanke k zdravemu
življenjskemu slogu s športom oziroma rekreacijo.
»Evropski teden športa je kot nalašč, da se ob tem spomnimo na to,
kaj je potrebno, da bomo živeli polno življenje. Ključno je, da prevzamemo skrb zase za vse življenjsko obdobje, da postanemo in ostanemo zadovoljen človek. Čeprav vemo, kaj je potrebno za zdrav življenjski slog, ob številnih obveznostih pogosto pozabimo
na to, zato je prav, da nas dogodki, kot
je Evropski teden športa spomnijo na
pomen rekreacije, prehrane ter druženja za naše počutje in zdravje,« pravi
direktor ZŠRD Uroš Križanič.
Na Zavodu za šport in rekreacijo
Domžale (ZŠRD) k zdravemu načinu
življenja spodbujamo naše občanke
in občanke z različnimi aktivnostmi
in rekreativnimi prireditvami, saj želimo tovrstna druženja izkoristiti tudi
za gibanje v naravi v različnih obli-

kah in predvsem v sproščenem vzdušju. Da se Domžalčani in Domžalčanke
radi odzivajo, smo videli v letošnjem
letu večkrat, tudi na prvem Pohodu ob
reki ki povezuje, kjer je bilo izražena
tudi želja po še več tovrstnih druženj,
za katera poskrbijo tudi številne športne organizacije v naši občini. »Vsem
organizacijam v Domžalah želim tudi
v prihodnje uspešne delovne procese
pri vključevanju čim večjega števila naših občanov in občank v njihove aktivnosti. Ob tem ne smete pozabiti, kako
zelo pomembna je vaša vloga v teh procesih, vem, da se zavedate, da so pravilno izvajanje športno strokovnega
dela, sodelovanje in odnosi ključni za
uresničevanje ciljev. Kot vodja Zavoda
za šport in rekreacijo Domžale se zavedam odgovornosti, ki jo imamo. Da
to uresničujemo, je potreben prostor,
kjer se ljudje lahko srečujejo, rekreirajo, družijo, povezujejo, tudi prek športnih prireditev, tekmovanj ali individualnih aktivnosti. Želim si, da v tem procesu delujemo skupaj, ne glede na razlike med nami. Vsi si želimo, da Dom-

žale so in bodo tudi v prihodnje mesto
športa in zadovoljni ljudi,« poudarja
Uroš Križanič.
»Šport in telesna dejavnost lahko pomembno prispevata k dobremu počutju vseh prebivalcev in prebivalk, medtem ko pomanjkanje telesne
dejavnosti negativno vpliva na počutje in zdravje ljudi ter nenazadnje povzroča tudi gospodarske stroške,« je ob
Evropskem tednu športa izpostavila
tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ki je skupaj s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez Bogdanom Gabrovcem povabila k sodelovanju širši krog
prebivalcev k redni telesni dejavnosti. »Poleg tega je šport tudi primerno
sredstvo za širjenje sporočila strpnosti
in krepitve državljanstva po vsej Evropi. Z izvedbo evropskega tedna športa
s skupnim sloganom BeActive si bomo
prizadevali, da bo naše skupno življenje v Evropski uniji lepše in boljše.«
Zavod za šport in rekreacijo
Domžale

Zavod 1-2-3 predstavlja delavnico
za starejše: Kvačkanje, gobelini, reševanje sudokuja, križank, barvanje pobarvank, ipd. vse to in še več načinov
obstaja, kako zamotiti svoj um, sprostiti
svoje misli, preusmeriti energijo v nekaj bolj umirjenega. Zakaj ne bi vse to
poskusili tudi s kocko – je igrača, ki bo
v vas prebudila nove prijetne občutke,
vas zamotila in iz vas privabila tisti mir
in veselje, ki ga mogoče že dalj časa
iščete, pa ne veste, kje bi iskali. Igrača
Lego kocka je lahko pravo orodje za vas.
Ne boste vedeli, če ne boste poskusili.
Sestavljanje z Lego kockami izboljšuje spomin, zmanjšuje možnost
demence in izboljšuje že obstoječe
stanje demence, izboljšuje in ohranja razvoj fine motorike prstov. Sodelovanje, druženje, reševanje nalog s
kockami spodbuja socializacijo.
Cilji sestavljanja z Legi kockami:
• Izboljšanje spomina in fine motorike prstov.

• Spodbujanje kreativnega razmišljanja, izboljšanje miselnih procesov.
• Izboljšati komunikacijo z okoljem
– sodelovanje, druženje, reševanje
nalog in izzivov.
• Povezovanje in kreiranje različnih
načinov, pristopov k reševanju problemov.
• Uspešno konkretizirati težave v življenju in poiskati najboljšo rešitev.
• Naučiti se reševanja življenjskih izzivov – prepoznati problem in poiskati
rešitev (kritičen pristop k situaciji).
Nismo več pasivni opazovalci nastalega problema, ampak postajamo aktivni reševalci le-tega.
• Dvigniti samozavest, poglobiti pozitiven občutek do samega sebe in
povečati naše dojemanje stvari s
preprostejšega zornega kota.
Več informacij:
www.zavod1-2-3.si - dejavnosti
Tina Porenta
vodja Lego Education programov

Za mesto in vas 2.014.710 evrov
za sofinanciranje projektov
lokalnega razvoja
lokalni akcijski skupini las
V okviru osmih novih odločb o potrditvi
lokalnih akcijskih skupin je bila potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja LAS
Za mesto in vas. S tem je za šestih občin
Ljubljanske urbane regije – Domžale,
Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in
Vodice – zagotovljenih 2.014.710 evrov
za izvedbo projektov, skladnih s cilji
izvajanja CLLD, v obdobju 2016–2023.
Poudarek je na spodbujanju socialnega
vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju
delovnih mest ter boju proti revščini in
diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu
razvoju območja. Poleg tega pa je cilj
prispevati k ohranjanju narave, varstvu
okolja, kulturne dediščine, kulturne
krajine in njenih elementov.
Naslednji korak LAS Za mesto in vas
bosta priprava in objava javnih razpisov za izbor operacij, za kar je kot vodilni partner zadolžena Regionalna razvojna agencije Ljubljanske urbane regije. Pred tem bodo organi LAS ter pristojne institucije opredelili upravičence
na posameznem javnem razpisu, glede

na dosedanje izkušnje in navodila bodo
to zasebna podjetja, nevladne organizacije, izobraževalne in raziskovalne institucije, občine in druge javne organizacije, zadruge in fizične osebe.
Sredstva so odobrena iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Po besedah predsednika LAS Za mesto in vas Aca Franca Šuštarja imajo na območju LAS že
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Brezplačna rekreacija za člane
Kluba študentov Domžale

Rotary klub Domžale skupaj z donatorji poskrbel,
da je igrišče pri OŠ Roje dobilo nova igrala

Klub študentov Domžale v študijskem
letu 2016/2017 (september - maj) na
Osnovni šoli Rodica organizira brezplačno rekreacijo za svoje člane (vsi
dijaki in študenti iz UE Domžale ter
bližnje okolice). Vsak četrtek tako ob
19.30 poteka druženje mladih ob igranju košarke in odbojke (90 minut),
v ponedeljek in sredo pa je ob 20.00
na vrsti aerobika oz. skupinske vadbe
(60 minut). Udeležba na aerobiki člana oziroma članico stane le 5 evrov na
mesec (10 terminov), če pa pripelješ
novega člana oziroma članico, pa ob
tem prejmeš še 50 odstotkov popusta.
Vseh rekreacij se lahko udeležijo
tudi nečlani (občani) ob plačilu prispevka v višini 10 evrov mesečno.
Obvezne so predhodne prijave na
vsako rekreacijo, saj v primeru nezadostne udeležbe rekreacija odpade.

Na Osnovni šoli Roje je bil 8. septembra
2016 poseben dan. Potekala je slovesna
predaja prenovljenega igrišča z novimi
igrali, prilagojenimi za otroke s posebnimi potrebami. Obstoječa igrala so bila
že zastarela, nekatera so bila že starejša
od 30 let. Pred dvema letoma so člani
Rotary kluba Domžale prepoznali stisko OŠRoje. Odzvali so se in se odločili,
da pomagajo. Poleg članov kluba so k
projektu pristopili tudi mnogi donatorji, podjetja, občine, posamezniki, prijateljski rotary klubi in Rotary distrikt 1912
Slovenija. Projekt je imel mednarodne
razsežnosti, saj sta sredstva prispevala
tudi kluba iz Portogruara in Wolfsberga
ter Global Grant - Rotary International.
Otroci s posebnimi potrebami ob
uporabi igral v učnem procesu izboljšajo motorične sposobnosti in učni uspeh.
Skupaj z donatorji so jim podaril možnost kakovostnejše igre. Sledili so letošnjemu geslu Rotary International – Rotary služi človeštvu, in polepšali svet.
Svečane prireditve ob odprtju prenovljenega igrišča so se udeležili številni predstavniki Rotary kluba Domžale, med njimi pobudnik projekta Miran
Kavka, predsednik Bogdan Zupan, vodja projekta Janko Velkavrh ter predstavniki drugih slovenskih klubov, predstavniki kluba iz Italije in Avstrije ter
župana Občine Trzin Peter Ložar in Občine Mengeš Franc Jerič. V programu,

Prednost pri udeležbi imajo prej prijavljeni. Prijave sprejemajo prek spletne strani www.studentski-domzale.
si, kjer vidiš tudi število prostih mest.
Če še nisi član, se lahko včlaniš neposredno na sami rekreaciji pri vodji. S
seboj moraš imeti le potrdilo o šolanju.
Se vidimo!

Srečanje nekdanjih sodelavcev
Obnove

V Domžalah je bilo 3. septembra 2016
v restavraciji Park srečanje nekdanjih
sodelavcev uspešnega gradbenega podjetja Obnova, ki je bilo ustanovljeno ta-
koj po drugi svetovni vojni za pomoč pri
obnovitvi porušene domovine. Podjetje
je uspešno delovalo na domžalskem
območju, saj je zgradilo čistilno napravo Študa, osnovne šole Rodica, Roje,
Mengeš, Radomlje, Moravče, Helios,
Papirnico Količevo, Napredek, Banko
Domžale, Dom upokojencev, stanovanjske bloke in še bi se našlo.
Srečanja nekdanjih sodelavcev so
vedno prisrčna in tako je bilo tudi tokrat. Mnogi se niso videli že leta, zato
so se objeli in marsikatero oko je bilo
orošeno. Organizacijski odbor z Janezom Pretnarjem je zbral veliko naslovov

in telefonskih številk; tako se jih je zbralo okoli 120. Najprej je udeležence pozdravil Janez Pretnar in jim zaželel prijetno druženje. Srečanje je s svojim obiskom počastil tudi župan Toni Dragar
in pozdravil vse prisotne. Povedal je nekaj besed o tem, kako so objekti, ki jih je
zgradilo podjetje Obnova, po toliko letih še vedno v odličnem stanju. Zbrane
je pozdravil tudi najstarejši udeleženec
Marko Jaklič, nekdanji direktor tehnične službe, ki je dopolnil že 87 pomladi ter je še vedno čil in zdrav. Nastala je
seveda gasilska fotografija in zabava z
dobrim kosilom, druženjem, petjem in
plesom se je začela in trajala dolgo v
noč. Bilo je lepo in vsi so si bili edini,
da mora srečanje postati tradicionalno.

falta v Domžalah organizirali Košnikovo
gostilno. Zbrani denar, to je 15.000 evrov,
smo donirali Društvu projekt človek in
Karitas Domžale za potrebe programov
odvajanja zasvojenosti od drog. Leta
2013 smo Medobčinskemu društvu invalidov Domžale z donacijo v višini 24.000
evrov omogočili nakup kombija. Člani
našega kluba smo nenehno aktivni. Pred
dvema letoma smo podprli idejo takratnega predsednika Mirana Kavke ter začeli akcijo za obnovo igral in igrišča za
OŠ Roje. Vrednost vseh zbranih sredstev
in prostovoljnega dela je 61.000 evrov.«
Novo šolsko leto je tako učence OŠ
Roje pričakalo novo igrišče, nad katerim so navdušeni. Pomočnica ravnateljice mag. Andreja Škrlj, se je v imenu
učencev in učiteljev zahvalila Rotary
klubu Domžale in donatorjem za izvedbo plemenitega projekta, ki prinaša njihovim učencem dodano vrednost.
Besedilo in foto: Miha Ulčar

Predstavitev monografije - zbornika

Ac i Bertonc el j
Apostol slovenske
klAvirske in koMorne
glAsbe 20. stoletjA

Besedilo in foto ZMAK

Kako ustaviti učinke staranja?
Ne morete kupiti čarobne tabletke ali
posebnega hranila, ki bi vam drastično spremenilo življenje. Kar pa lahko
naredite, je, da postopoma spremenite
način svojega življenja. Tako kot vsak
majhen korak pripelje na katerikoli
konec sveta, tudi majhne spremembe
navad pripeljejo do cilja – odličnega
zdravja in neodvisnosti v starejšem
obdobju. Najboljši način, kako se lotiti
sprememb, je, da se obdate z ljudmi,
katerih navade in disciplino želite
prevzeti, in z njimi najdete skupni cilj.
Takšna ekipa ljudi obstaja v prostorih
KinVital v Domžalah. Njihovo sredstvo
za psihofizično izboljšanje človeka je
vadba. Z učinkovito vadbo in s pazljivim pristopom do telesnih posebnosti,
poškodb in težav vsakega posameznika ekipa kineziologov ustvari pogoje
za nenehno rast izboljšanja počutja,

ki ga je vodila Ana Zupan, so sodelovali učenci in učiteljice OŠ Roje. Na prireditvi je voditeljica Ana Zupan dejala:
»Morda je nakup igral videti kot kapljica v morje na poti do boljšega in lepšega
sveta – ampak morje je sestavljeno iz tisoč, milijon, bilijon drobnih kapljic. In te
kapljice smo mi – mi smo tisti, ki ustvarjamo jutrišnji svet.«
Rotary klub Domžale je v svoji 18-letni zgodovini izpeljal kar nekaj donacijskih projektov. Pomagali so socialno šibkim in tistim, ki so potrebovali pomoč; na primer večkrat so za nakup aparatur donirali denar oddelku
za otroško kirurgijo Pediatrične klinike Ljubljana; vsako leto za Miklavža obdarujejo otroke iz rejniških družin. Bogdan Zupan je v svojem govoru izpostavil
zadnje tri projekte Rotary kluba Domžale, za katere so v zadnjih šestih letih namenili in zbrali veliko sredstev: »Leta
2010 smo s pomočjo pokojnega Mita Tre-

zaradi boljših gibalnih sposobnosti
pa tudi kakovosti življenja. Smiselno
načrtovana in dobro vodena vadba
je tista, ki vam poviša zmogljivost ter
kakovost telesa in zdravja. Najprej
je potrebno začeti in najti vadbo, ki
vključuje napredek moči, kontrole
telesa in ravnotežje, saj z leti moč in
mišična masa vsako leto padata za več
kot en odstotek, kar lahko v starosti
pripelje do hudega zmanjšanja telesne
sposobnosti. Ne glede na vašo starost
ni nikoli prepozno začeti z majhnimi
koraki na poti do dobrega počutja. Psihična in fizična moč sta banka vašega
telesa. Omogočata vam neodvisno in
polno življenje na stara leta. Zato ne
odlašajte in se pridružite našim vadbam v majhnih skupinah in osebnih
trenerstvih v KinVitalu na Ulici Antona Skoka 2, telefon 040 155 556 (Jure).

ljUbljAnA
Kulturni dom Franca Bernika Domžale in IGIZ/IMIS
CIMRS Univerze v Mariboru sta s finančno podporo
Občine Domžale po simpoziju o Aciju Bertonclju, ki
je bil februarja 2016, izdala monografijo - zbornik,
v kateri so zbrani prispevki vseh razpravljavcev in
obsežno slikovno in fotografsko gradivo ter nekaj
pisem, ki so jih napisali Aciju v spomin prav za to
priložnost njegovi sodelavci.

Vabimo vas na predstavitev
monografije – zbornika, ki bo v
∞etrtek, 6. oktobra 2016 ob 11. uri

v prostorih Društva slovenskih
skladateljev / dvorana Marija Kogoja, na
Trgu francoske revolucije 6 v Ljubljani.
Na predstavitvi bodo sodelovali:
urednika monografije - zbornika dr. Franc Križnar
in Milan Marinič, oblikovalec Marjan Kocjan
(D.C. Studio) in za izdajatelja direktorica Kulturnega
doma Franca Bernika Domžale Cveta Zalokar, ki
bo predstavitev tudi povezovala.

DoMŽAle
Vabimo vas na predstavitev
monografije – zbornika, ki bo v
∞etrtek, 6. oktobra 2016 ob 17. uri

v Kulturnem domu Franca Bernika
Domžale / dvorana Acija Bertonclja,
na Ljubljanski cesti 61 v Domžalah.
Na predstavitvi bodo sodelovali:
župan Občine Domžale Toni Dragar, urednika
monografije - zbornika dr. Franc Križnar in
Milan Marinič, oblikovalec Marjan Kocjan (D.C.
Studio) in za izdajatelja direktorica Kulturnega doma
Franca Bernika Domžale Cveta Zalokar, ki bo
predstavitev tudi povezovala.
V kulturnem programu bo sodeloval klavirski trio
Ars Musica: Jerneja Grebenšek/klavir, Mojca
Menoni Sikur/violina in Martin Sikur/violončelo.
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JESENSKO KOLESARJENJE
PO DOMŽALAH IN BLIŽNJI OKOLICI
V Domžalah in okolici imamo res čudovite kolesarske poti, pa na marsikatero od njih niti ne pomislimo, čeprav 'teče' mimo
našega doma ali vsaj poti, po katerih vsak dan hodimo in se peljemo. Tokrat bomo predstavili sedem različnih kolesarskih poti,
ki v dolžino merijo od 21 pa vse do 50 kilometrov.
Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Urban Modic

S

eveda se vedno lahko odločimo in vsakokrat odpeljemo
le del ene poti, po katerih se
odpravimo večkrat in jo raziskujemo z različnih koncev. Oktober
je še kot nalašč za takšne kolesarske
izlete, ki pa včasih prav pridejo, če
se nanje ustrezno pripravimo, v blagi zimi, brez padavin. Konec koncev
pa, začnete lahko letos z nekaj potmi,
končate pa prihodnjo pomlad in nato
'ponovite vajo'. Lepih stvari se pač ne
naveličamo tako hitro.

Prva kolesarska pot: Zelena os
ob Kamniški Bistrici

Prva kolesarska pot je tudi najbolj
znana. Le kdo se še ni zapeljal s kolesom, ali pa sprehodil po kolesarski in
pešpoti ob Kamniški Bistrici, ki med
Nožicami in Študo meri 21 kilometrov.
Pot je res lepo vzdrževana, v velikem
delu pa je danes že speljana po obeh
bregovih reke Kamniške Bistrice, ki
kolesarjem, med drugim, predstavlja
tudi prijetno ohladitev. Ob reki je tudi
kolesarjenje večji užitek, sploh ko v
vročih dneh da nekaj prijetnega hladu. Prav ta pot predstavlja odličen poligon za manj izkušene kolesarje, saj
ima več počivališč, urejene so klopce,
igrišča, pitniki. Pot je zagotovo primerna tako za posameznike kot družine, na njej pa lahko prijetno sobivajo
različni športniki in rekreativci.

Druga kolesarska pot: Zahodna
trasa po Radomljah in okolici

Ta del je v resnici najlažja trasa od
kolesarskih izletov, ki jih bomo opisali v nadaljevanju, njen začetek pa
je lahko kar v Športnem parku Domžale. Pot poteka pod Šumberkom do
Podrečja, Doba, od koder nas pot pelje
do gradov Češenik in Črnelo, točki, ki
sta zagotovo zanimivi za ogled in prvi
postanek. Nadalje se peljemo proti Radomljam, Hudemu in proti Rudniku,
kjer se približamo Volčjemu Potoku.
Tu lahko mimogrede obiščemo še naš
biser Arboretum, ki ga sicer obiskujejo turisti z vsega sveta. Kmalu za tem
je lahko čas za najvišjo točko tega
dela izleta – Homški hrib, ki je na 395
metrih. Višinska razlika celotne poti
je približno 115 metrov, saj je najnižja točka v mengeški Mali Loki na 280
metrih n. v., kamor smo se odpravili s
Homca. Pot proti Domžalam nadaljujemo čez grobeljski drevored, ki je na
poljski poti med Mengšem in Domžalami, kjer nadaljujemo naše popotovanje. Preden prispemo na cilj, se peljemo še mimo obnovljenega Kulturnega
doma Franca Bernika Domžale, do
Štude, čez vasi Šentpavel, Dragomelj,
Pšato in Bišče ter se vrnemo v Športni
park Domžale. Pot je sicer v večjem
delu ravninska, če odmislimo homški
hrib, v celoti pa meri 35 kilometrov.

Tretja kolesarska pot: Severna
trasa pelje vse do Lukovice

Naš naslednji izziv je 40-kilometrska
pot, ki jo ponovno začnemo v Športnem parku Domžale. Pot poteka po
naslednjih krajih: Domžale–Dob–Gorjuša–Studenec–Spodnji Tuštanj–Dole–Videm–Gradiško jezero–Lukovica
–Rafolče–Dolenje–Rova–Radomlje in

nazaj v Domžale. Ker je to pot brez
daljšega vzpona, je primerna za družinski izlet, pelje po manj prometnih
cestah in je v celoti asfaltirana. Na
poti pa le ne pozabite na postanke,
kot je ogled gradu Krumperk, ki je
dal našemu mestu Adama Ravbarja,
pa Železna jama, ki je kot nalašč za
raziskovanje lepot stalagmitov in stalaktitov v naši občini. Obiščete lahko
še Poletno gledališče Studenec, na
moravškem koncu grad Tuštanj, naredite štirikilometrski 'ovinek' okoli
Gradiškega jezera ali pa se dvignete
na lukoviški grad Brdo.

Četrta kolesarska pot: Južna
trasa po moravškem koncu

Dobrih dvesto metrov višinske razlike
boste naredili, če se odločite za kolesarsko popotovanje, dolgo 35 kilometrov, ki vas bo popeljalo po naslednjih
krajih in vaseh (po vrstnem redu):
Domžale, Bišče, Ihan, Goropeče, Vinje, Zgornja in Spodnja Javoršica pri
Moravčah (tudi najvišja točka 480 metrov n. v.), Vrhpolje, Kokošnje, Škocjan, Račni Vrh, Gorjuša in povratek
v Domžale, kjer seveda lahko začnete
na katerikoli točki želite. Pot je sicer v
večjem delu asfaltirana, najtežji pa je
vzpon v dolžini treh kilometrov. Pot je
vsekakor zanimiva, razgiban teren pa
poleg kolesarskega izziva prinaša tudi
kulturni, saj si na poti lahko ogledate
številne znamenitosti, med njimi tudi
cerkev Tabor nad Goričico, t. i. cerkev
sv. Kunigunde, v kateri je tudi grobnica krumperških gospodov.

Peta kolesarska pot: Vzhodna
trasa vse do Limbarske gore in
nazaj

Vzhodna trasa je druga najdaljša pot,
ki jo predstavljamo. Začetek poti tudi
tokrat v Športnem parku Domžale, kjer
nas pot odpelje proti Dobu, sledijo
Žeje, Sveta Trojica, kjer obiščemo tudi
Konfin, sledi Podbrdo, sosednja občina Moravče, od koder pa sledi vzpon
na Gabrje, Hrastnik in Limbarsko goro,

ki je tudi najvišja točka tega izleta. Od
tam sledi spust na Vodice in nazaj v
Moravče, sledijo Dole, Imovica, Krtina
in povratek v Domžale. Pot je primerna za tiste z nekaj več kolesarske kondicije, saj je višinske razlike dobrih
470 metrov (od 300 do 770 m etrov n.
v.). Si pa na poti vsekakor velja ogledati Domžale z višine – Sv. Trojice, ki
je najvišje ležeče naselje v občini. Izredno priljubljena točka za turiste in
pohodnike je Limbarska gora, kjer si
boste lahko spočili noge in duha ob
čudovitem razgledu in svežem zraku.

Šesta kolesarska pot: Srednja
trasa za željne višinskih izzivov

Dobrih 260 metrov nadmorske višine je med najnižjo in najvišjo točko
srednje trase, ki, na kratko, pelje od
Tabora do Gorjuše. Ni tako enostavno, kot se na prvi pogled sliši, saj je
vmes treba narediti 34 kilometrov. Ob
Kamniški Bistrici se najprej peljemo
do Štude, kjer prečkamo avtocesto in
zavijemo proti Ihanu. Od tam nas pot
pelje v Dobovlje do Oklega, kjer lahko
mimogrede obiščete še spomenik na
Oklem, grobišče in spominsko obeležje, ki pričata o tragediji davnega leta
1944 in kjer je vsako leto tudi spominska slovesnost. Z Oklega se spustimo
proti Žejam in se ponovno povzpnemo
na Sveto Trojico. Čaka nas strma pot
proti Konfinu, tisti s še nekaj več kondicije pa lahko pot podaljšate vse do
Murovice, ki je na 743 metrih n. v. in
ni predvidena na naši prvotni poti. To
pot priporočajo le tistim, najbolj pripravljenim, saj sta tako vzpon kot tudi
spust zelo zahtevna. Po Konfinu ali
Murovici sledi spust na Javoršico, nato
pa proti Vrhpoljam, Tuštanju, Dolam,
Imovici, Studencu in Gorjuši, od koder
nas pot ponovno pelje v Domžale.

Sedma kolesarska pot: Krožna
trasa, v kateri so združene vse
lepote

Tako, prevozili smo šest poti in pred
nami je sedma, najdaljša. 60 kilome-

trov obsega pot, ki jo bomo opisali v
nadaljevanju, če se odločimo še za
posamezne izlete, ki jih bomo omenili, pa kar 95 kilometrov. Za tiste res
izkušene. Še višinska razlika, preden
se 'odpravimo na pot': od 300 do 563
metrov, z izleti pa celo do 770 metrov.
Izleti so seveda tisti, ki smo jih tudi
že opisovali. Pot začnemo tudi tokrat
v Športnem parku in jo nadaljujemo
skozi mesto proti Grobljam. Sledi
obisk sosednje občine skozi 'mengeško polje' proti Mengšu, od koder
naredimo krožno pot proti Homcu in
Radomljam. Vmes lahko obiščemo
Homški hrib. Sledi pot proti Volčjemu
Potoku, lahko kar ob Kamniški Bistrici, kjer zavijemo proti Spodnjemu Rudniku, Rovam vse do poti, ki nas pripelje v lukoviške konce. Tam se skozi
Rafolče peljemo proti Lukovici, na
poti obiščemo Brdo ter se zapeljemo
na krajši počitek in užitek ob Gradiško jezero. Če se odločimo, da prekolesarimo pot v enem krogu, moramo
kaj hitro spet pritisniti na pedala in
nadaljevati pot proti Vidmu in Dolu.
Sledi zahtevnejši vzpon, ki pa je nagrajen z lepim razgledom. Tudi tokrat
se odpravimo do Javoršice in Konfina,
nato pa se že spuščamo proti Vinjam,
Ihanu, Biščam, sledi Študa in naposled Domžale. Trasa, ki ima svoje čare,
je tudi zahtevna, na poti pa obiščemo
kar šest občin: Domžale, Mengeš, Kamnik, Lukovico, Moravče in Dol pri
Ljubljani. Če dobro spremljamo sedmo opisano pot, hitro ugotovimo, da
je dejansko sestavljena iz preostalih
poti, ki skriva tudi številne znamenitosti, ki smo jih že omenjali.

Kaj pomeni varno kolesarjenje?

Da bo kolesarjenje varno in prijazno
ne le za kolesarje, ampak tudi ostale,
ki jih boste srečali na poti, se velja
držati nekaj priporočil. V prvi vrsti je
pomembno, da se na pot odpravimo
z brezhibno delujočim kolesom. Med
kolesarjenjem moramo opazovati cesto daleč naprej, saj se bomo le s tem

izognili oviram, ki nas čakajo na poti.
V primeru, da ob cesti ni kolesarske
površine, je naše vozno polje en meter
od desnega roba vozišča. Kolesarjenje
po levi strani ceste, v napačno smer v
enosmerni ulici ali po kolesarski stezi v nasprotni smeri je nevarno, saj
so to nepredvidena dejanja, na katera ostali udeleženci v prometu ne
morejo biti pripravljeni. Prav tako ne
vozimo po površinah, namenjenih le
pešcem, saj tudi kolesarji ne maramo
pešcev na 'svojih poteh'. V primeru,
da se tam znajdemo, stopimo s kolesa.
Ne vozimo vzporedno, pač pa eden za
drugim z varnostno razdaljo v dolžini
treh koles. Ne divjamo in ne vijugamo,
prav tako pa ne poslušamo glasbe in
ne telefoniramo, saj s takšnimi dejanji
ogrožamo sebe in ostale udeležence v
prometu. Ne le avtomobilisti, tudi kolesarji moramo dosledno upoštevati
prometne znake. Ne pozabite niti na
ustrezno opremo in zaščito, čelada je
običajno edina zaščita vaše glave, ko
ste na kolesu, prav tako pa je dobro,
da se oblečete v ustrezna kolesarska
oblačila živih barv in vaše prevozno
sredstvo opremite z odsevniki. Kot kolesarji se moramo v krajih, ki jih obiščemo, obnašati tudi prijazno in spoštljivo do vseh ostalih udeležencev v
prometu, in domačinov, ki jih srečamo na poti. Tudi vam najbrž ni najbolj
všeč, če okolico vašega doma obiščejo
nesramni kolesarji, ki na koncu pustijo za seboj še kopico smeti? Bodimo
dober zgled.
Res imamo čudovite poti, kar nekaj
kulturne dediščine, ki jo je vredno pogledati, predvsem pa se moramo zavedati, da je včasih 'pobeg' lahko tudi le
nekaj kilometrov, s kolesom, od doma.
Vsekakor gre zahvala Komisiji za
turizem, ki je v letu 2013 pod vodstvom Igorja Kuzmiča in v sodelovanju z Janezom Bizjakom, Vero Vojska,
Primožem Tonklijem in Romanom Kosom zbrala, uredila in pripravila opise
poti, ki jih v tokratnem Slamniku delimo z vami. ❒
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25. obletnica delovanja Društva Tradicionalno srečanje domžalskih planincev
izgnancev Slovenije
na Veliki planini
Uradne ure vsak prvi ponedeljek

V Domžalskem domu vedno dobrodošli

društvo izgnancev domžale
Kako hitro je spet minilo poletje za
vse naše članice in članice, ki so tik
pred poletjem obiskali slovesnosti ob
dnevu izgnancev v Mostecu in Brestanici ter tudi tako obeležili 25. obletnico delovanja Društva izgnancev Slovenije 1941–1945. Podobno obletnico
praznuje tudi naša krajevna organizacija, ki se iskreno zahvaljuje posebej občinama Domžale in Lukovica
za finančno pomoč, ki nam omogoča
celoletno delo.
V septembru smo se v skladu s programom dela društva odpeljali na prijeten obisk Gorenjske, kjer je bilo dovolj zanimivosti in znamenitosti za
ves dan, 29. septembra 2016 pa smo se
udeležili tudi slovesne skupščine Društva izgnancev Slovenije, s katero je
bilo uradno obeleženo 25-letno uspešno delo tako republiške organizacije
kot krajevnih organizacij. V tem obdobju so žrtve druge svetovne vojne z veliko zamudo dobile kar nekaj pravic, še
vedno pa ostaja odprto vprašanje nadomestila za materialno škodo v času
druge svetovne vojne. Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 bo tudi v letu
2017 nadaljevalo z dopolnitvijo argumentov, da bosta Vlada RS in Državni zbor RS začela razpravo o zakonu o
povračilu gmotne škode, tako da bomo
spodbujali državne organe, da končno začno pogajanja z Nemčijo o plačilu
vsaj dela vojne škode. Za začetek aktivnosti v zvezi s sprejemom omenjenega
zakona bo v letu 2017 organizirana tudi
informativna konferenca o vojni škodi.

Letos slovesnost ob dnevu
spomina na mrtve tudi v KS Krtina

planinsko društvo domžale 64
let je minilo od ustanovitve PD Domžale, ki je v tem obdobju ob številnih
uspehih vrsti generacij ljubiteljev gora
polepšalo otroštvo, mladost pa tudi
tretje življenjsko obdobje. Med številnimi aktivnostmi društva je ena najbolj priljubljenih vsakoletno srečanje
članov in članic in njihovih prijateljev
pri Domžalskem domu na Mali planini. Srečanju, letos že 24., je že vsa leta
namenjena zadnja nedelja v avgustu.
Letos je, najbrž tudi zaradi čudovitega
vremena, v ta del Velike planine privabilo številne planince in planinke
od blizu in daleč. Tovrstna srečanja
vsako leto pomenijo nekaj novega, letos pa še posebej, saj se je PD Domžale, vodi ga predsednik Janko Vodlan,
pred samim srečanjem pripravilo kulturno prireditev Ko planina zadoni, ki
je popestrila življenje na vsej planini.
Številne obiskovalce so že v soboto okoli poldneva pri kapelici na Veliki planini pozdravili Stranjski rogisti,
malo pozneje pa na vzpetini nad Domžalskim domom na Mali planini še Leseni rogisti iz Kresnic. Prijetno je bilo
tudi na skupnem koncertu obeh skupin ob Domžalskem domu. Nepozabno, so menili obiskovalci, ki so Veliko
planino napolnili tudi naslednji dan, v
nedeljo, 28. avgusta 2016.
Planince in planinke smo ta dan lahko srečevali že od zgodnjega jutra. Veliko planino in njene postojanke so osvajali iz različnih smeri, zelo veliko pa se
jih je ta dan odločilo za obisk 24. tradicionalnega srečanja domžalskih planincev ob Domžalskem domu na Mali planini, ki je bil odprt leta 1953 in zgrajen
s številnimi urami prostovoljnega dela.
Točno ob 11. uri je ob domu zazvenela planinska himna Oj, Triglav, moj
dom, ki so jo zapeli člani Pevskega zbora Janko Kersnik iz Lukovice, nato pa so

Krajevna organizacija za vrednote NOB Dob, Krtina
je letošnje poletje pripravila tradicionalno spominsko
prireditev na Hrastovcu, s katero se vsako leto začne
praznovanje praznika Krajevne skupnosti Dob.

Medgeneracijsko povezovanje v pogovornih
skupinah

Ko borcev za vrednote NOB
Dob, Krtina Ob tej priložnosti so
fantje iz vodstva s prostovoljnim delom očistili tudi del poti do spominskega obeležja na Hrastovcu, poskrbeli pa so tudi za vse ostale zadeve,
ki so nujne za organizacijo in izvedbo
tovrstne prireditve.
Na sestanku v septembru smo se
pogovarjali tudi o spominski slovesnosti, s katero bi tudi v Krajevni skupnosti Krtina, ki jo pokrivamo s svojo dejavnostjo, pripravili komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve, ki
jo sicer tradicionalno naša organizacija pripravi pred spomeniki ob pokopališču v Dobu. S spominsko slovesnostjo, ki bo ob spominskem obeležju v Brezjah, ki je bilo pred kratkim preurejeno, se bomo spomnili tudi 75-letnice ustrelitve petih talcev, ki so jih Nemci ustrelili 22. avgusta 1941 na tem kraju. Že zdaj vabimo
vse, da se nam na obeh spominskih
slovesnostih pridružite. Obe bosta ob
16. uri – pred spominskim obeležjem
v Brezjah pri Krtini v petek, 28. oktobra, v Dobu pa 29. oktobra 2016. Vljudno vabljeni!

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

Ni vsak odstopljen, obarvan ali
zadebeljen noht glivičen!
NOVO: odvzem vzorca nohta za
laboratorijski pregled

Zelo veseli smo bili odločitve, da
davčnih blagajn za mala društva ni
več, saj je bil spremenjen pravilnik o
Zakonu o DDV.
Seznanjeni smo bili tudi s predlogom Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 predsedniku Evropskega
parlamenta Martinju Schulzu, da se v
hiši zgodovine v Bruslju postavi obeležje o genocidu nad Slovenci in izgonu Slovencev.
Obveščamo vse naše člane in članice, da so uradne ure v prostorih domžalskih krajevnih skupnosti (tem se za
odstop prostorov najlepše zahvaljujemo) ob Domžalskem domu vsak prvi

Tudi člani in članice Krajevne organizacije
Društva izgnancev Domžale smo pomagali
obnoviti poslopja ob gradu Brestanica,
od koder je bilo v izgnanstvo med drugo
svetovno vojno pregnanih največ Slovencev.

ponedeljek med 9. in 10. uro. Še vedno
prosimo vse, ki še niste poravnali članarine in naročnine za Vestnik ter prispevka za izobraževanje, da to storite
čim prej.
Želimo vam prijetno jesen, polno
sadov, za katere ste se trudili!
Vera Vojska

Kresniški leseni rogisti pred Domžalskim domom

planinci in planinke, ki so povsem zapolnili območje ob domu, prisluhnili
Janku Vodlanu, predsedniku PD Domžale. Po pozdravu je spomnil na začetke
gradnje in odprtja Domžalskega doma
ter na kratko predstavil letošnje novosti, ki se kažejo predvsem v obnovljeni
fasadi depandanse, delu novih oken in
vhodnih vrat, pozabil pa ni niti na dobro delo posameznih sekcij: tako se je
alpinistična letos po kar nekaj letih premora uspešno odpravila v Peru, pridni
so v mladinskem odseku, ki se poleg redne planinske šole lahko pohvalijo tudi
s posebnim planinskim taborom, pohvalil je pridne markaciste, pomembna novost pa je tudi nova plezalna stena v Domžalah, kjer planinci pripravljajo brezplačno učenje plezanja. Omenil
je tudi nekatere redne aktivnosti, posebej nas je spomnil na dobro sodelovanje z drugimi planinskimi društvi in Občino Domžale, pohvalil pa je tudi oskrbnika Lojzeta z ekipo, ki skrbi, da Domžalski dom na Mali planini ostaja družinam in okolju prijazen planinski dom.
V imenu Občine Domžale je zbrane pozdravila podžupanja mag. Rena-

ta Kosec in zaželela še naprej dobro
sodelovanje s planinskim društvom,
vsem prisotnim pa prijeten planinski
dan, hkrati pa poudarila, da občina
zna in tudi prisluhne pozitivnim idejam za dobro ljudi – tako posameznikov kot društev, jih podpira, in skupaj
z njimi, če je le mogoče, tudi uresniči.
Po kratkem koncertu že omenjenega
pevskega zbora so navdušili še domžalski godbeniki z dirigentom Damjanom
Tomažinom, še posebej z Avsenikovim
Pastričkom, v katerem je bil solist klarinetist Mirko Grad (znan pod vzdevkom
Pišek) iz Dragomlja, član domžalske
godbe že iz sedemdesetih, nekdaj tudi
vodja ansambla Planšarji. Izvrstno, občuteno in nepozabno …, zato tudi ponovitev najlepšega dela. Bravo in čestitke vsem! Za njimi je za pestro razpoloženje, nekaterim tudi za ples, poskrbela glasbena skupina Prijalti, ki zna vedno razveseliti obiskovalce.
Dobrodošli tudi prihodnje leto, do
tedaj pa srečno v gorah in ne pozabite, da ste v Domžalskem domu na Mali
planini vedno dobrodošli!
Vera Vojska

Skozi pogovore v skupinah se odkriva ustvarjalnost uma in duha, ki sodelujoče ohranja
živahne in radostne …

Spominsko obeležje v Brezjah

medgeneracijsko društvo jesenski cvet S 1. oktobrom, ki so ga
Združeni narodi razglasili za mednarodni dan starejših, želimo opozoriti
na pomembnost spoštovanja in skrbi
za starejše. Velikokrat se pogovarjam
s starejšimi ljudmi in slišim, da ne
želijo biti v breme drugim. Vsak posameznik želi biti samostojen in skrbeti zase, ne glede na starost. Nekateri
mladi komaj čakajo, da bodo dočakali
osemnajst let.

nosi v srcu in ga obremenjuje. Doživljanje lepega, umetnosti, povezanost z
naravo, da znamo biti tu in zdaj, vse to
daje življenju smisel in pozitivno noto.
Lepo je videti starejše ljudi, ki so pomirjeni sami s sabo, ki dajejo vtis sproščenosti in vedrosti. Pa to ne pomeni,
da v življenju niso imeli hudih preizkušenj in doživeli izgub. Že tretje življenjsko obdobje samo po sebi je obdobje
izgub, modrost starejšega človeka pa
se kaže ravno v tem, kako jih sprejema.

Člani in članice borčevske organizacije se udeležujemo različnih spominskih prireditev, obiskujemo naše člane
ob njihovih življenjskih jubilejih, pred
prehodom v novo leto pa bomo z obiski
in darili polepšali praznične dni našim
najstarejšim članom in članicam.
V oktobru bomo obiskali nekatere zanimivosti in znamenitosti na Gorenjskem, nato pa bo že čas za program za leto 2017.
Vera Vojska

ROK ZA ODDAJO

Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 28. oktobra 2016.
Rok za oddajo prispevkov je v
četrtek, 13. oktobra 2016, do 12. ure.
Pri vsakem prispevku mora biti jasno
razvidno, kdo je avtor prispevka, podpis
fotografa in komentar k fotografiji.
Prispevke lahko v času uradnih ur oddate v Kulturnem domu Franca Bernika
Domžale, zunaj uradnih ur v nabiralniku
na stavbi ali na naš e-naslov: urednistvo.slamnik@gmail.com

Na prelep jesenski dan, 13. septembra, je Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet
organiziralo izlet za člane društva, ki se ga je udeležilo 60 oseb, od tega 18 prostovoljk in
prostovoljcev ter 42 članic in članov skupin. Pot jih je vodila na Gorenjsko: od Kranjske
Gore, Planice do Brezij in nazaj domov.

Vsako življenjsko obdobje pred človeka prinaša nove izzive in naloge, da
jih opravi. Pomembno je, da ima človek ob sebi krog ljudi in vsaj eno osebo, s katero ima pristen odnos, da se
lahko z njo pogovori tudi o tistem, kar

Doživljanje sebe in naš odnos do sveta
je ključ do tega, kako doživljamo obdobje, v katerem se nahajamo.
»Pot do mene vodi preko tebe.« je zapisal Anton Trstenjak. V drugem človeku vidimo, ali delamo prav in v tem te-

meljnem odnosu z drugim smo nenadomestljivi in dragoceni. Seveda pa za odnose velja – imamo takšne, kakršne (so)
ustvarjamo.
V Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije se trudimo za
medgeneracijsko povezanost in sožitje prek programa Skupine starih ljudi za samopomoč, ki poteka na nacionalnem nivoju že skoraj 30 let. Skozi ta program se srednja in mlajša generacija v vlogi prostovoljcev skozi tedenska srečevanja s starejšimi ljudmi
v manjših skupinah skozi pogovor kot
temeljno dejavnostjo pripravljajo na
lastno starost, starejši ljudje pa si v tej
novi socialni mreži najdejo prijatelje,
oporo, koristne informacije, podelijo
izkušnje. Prek skupine je posameznik
del skupnosti, kjer se čuti sprejetega.
V Medgeneracijskem društvu Jesenski cvet, sedež ima v Domžalah, želimo
okrepiti in razširiti mrežo skupin starejših za samopomoč. Vabimo nove prostovoljce, ki bi želeli sodelovati v skupinah in se za to tudi ustrezno usposobiti. MD Jesenski cvet v sodelovanju s
krovno organizacijo, Zvezo društev za
socialno gerontologijo Slovenije, konec
leta načrtuje začetek usposabljanja novih prostovoljcev. Za več informacij vabljeni, da nas obiščete v Domžalskem
domu, še posebej v ponedeljek, 3. oktobra, ko bo od 9. do 15. ure – na dan odprtih vrat ZDSGS, kjer vas bo pričakala
njihova strokovna delavka in bo na voljo za vse informacije. Prijazno vabljeni!
Tatjana Prašnikar
Foto: Tatjana Prašnikar
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Novosti v društvu Lipa Domžale Mi smo lovci zgodaj vstali …
Izobraževanje ne pozna meja

Nadaljevali bomo z:
• jezikovnim izobraževanjem (nemščina, angleščina, italijanščina,
španščina),
• splošnim izobraževanjem (umetnostna zgodovina, geografija,
etnologija),
• kulturnimi dejavnostmi (literarni
krožek, likovni krožek, krožek klekljanja, keramičarski krožek),
• športom in rekreacijo (telovadba,
pohodništvo, kolesarjenje, joga za
starejše),
• ogledi zgodovinskih in kulturnih
znamenitosti doma in v tujini,
• lokalno zgodovino (Domžale, Kamnik in okolica),
• izdelavo punčk unicef,
• ljudskimi plesi,
• orientalskimi plesi.
Obiščite nas lahko v Domžalah na
Ljubljanski 58. Naše uradne ure so v
ponedeljkih in sredah od 10. do 12. ure
in od 16 do 18. ure.
Informacije dobite tudi po telefonu
041 727 873 in 01 722 66 70
Pridružite se nam, vaše življenje bo
zanimivejše, lepše in bogatejše!
OŠ

RUŠTVO D
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OM

Zadnji razpis tečaja
male šole v letošnjem letu

L
ŽA E

KINOLOŠKO DRUŠTVO DOMŽALE

KINOL

Društvo Lipa Domžale je v redni program dejavnosti vneslo novosti:
• mala šola krpanke in kreativnega
šivanja: Krpanka (angl.patchwork,
quilt) je izdelek kreativnega šivanja,
pri katerem se koščki različnih vzorcev bombažnih tkaninin, razrezani v
različne oblike, sestavijo v novo celoto. Ta tehnika je bila najbolj popularna v času odkritja Amerike, ko so
priseljeniške ženske uporabile prav
vsak kos tkanine, ki so ga prinesle v
novi svet in ustvarile patchwork bloke, ki so osnova za šivanje izdelkov.
• bogastvo narave (naravna zelišča,
gobarstvo, vrtnarstvo)
• spoznajmo verstva drugih narodov (judaizem, islam, budizem)
• fotografski tečaj in urejanje slik
(uporabimo računalnik)
• gledališče, opera in mi (cikel predavanj in ogledi predstav)
• spoznajmo glasbeno umetnost
• zgodovina slovanov in slovencev
• pohodništvo za starejše in srčne
bolnike
• jahanje – za zdravje in rekreacijo
• igramo na citre in kitare

Iskrene čestitke ob 70. rojstnem dnevu Lovske družine Domžale

Obširnejši opis programa Male šole si lahko preberete na spletni strani
www.kd-domzale.com pod zavihkom Tečaji.
Evidenčna prijava zagotavlja prosto mesto v skupini v izbranem terminu. Prijave sprejemamo do 14. oktobra 2016 preko obrazca, ki ga najdete na www.kd-domzale.com, ali na e-naslov dorisveselic@gmail.com.
Vpisi bodo potekali v domu Kinološkega društva Domžale v ponedeljek, 17. oktobra 2016, od 18.00 do 19.30.
Pogoji: Na tečajih načeloma lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki
jih lahko spremljajo drugi družinski člani, če to ne moti procesa šolanja. Mladoletna oseba kot vodnik psa lahko sodeluje na tečaju sodelovati s pooblastilo staršev ali skrbnika.
Za dodatne informacije lahko vsak delavnik po 17. uri na voljo Doris
Veselić na telefonsko številko 051 41 86 86.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE

Koraki za zdravo življenje
Zdrava telesna aktivnost je pomembna za ohranitev našega zdravja, zato
vabimo starejše, da se nam pridružite k usmerjeni psihofizični rekreaciji.
Usmerjena telovadba se glede na telesne okvare izvaja z različnimi telovadnimi rekviziti stoje, sede in leže v društvenih prostorih:
–torek
–
od 18. do 19. ure
–četrtek
–
od 9. do 10. ure
Zakaj hodim k telovadbi? Odgovori udeležencev telovadbe.
Ohranjam svoje zdravje! – Nikoli ni prepozno začeti telovaditi! –Lažje premagujem vsakdanje težave! – Hrbtenico znam čuvati! – Nabiram
kondicijo in ohranjam razgibanost telesa! – Nisem sama! – Imam ljudi,
ki jih lahko prosim za pomoč, kadar sem bolna! – Teden hitreje mine! –
Krepimo smejalne mišice! – Ni me sram iti na cesto z berglami! - Govorim o sebi in svojih težavah! - Sem sprejel invalidnost! - Grem od doma!
Športi
–pikado
–
v prostorih društva balinanje na Količevem
–vsako
–
sredo od 9. do 11. ure torek, četrtek od 9. do 11. ure
–bowling
–
streljanje kegljanje šah
Vse informacije dobite na sedežu društva v času uradnih ur: ob sredah od 15. do 17. ure in ob petkih od 9. do 11. ure. Telefonska številka:
01 721 34 18
Pridružite se nam!

V zadnjih letih veliko govorimo o varovanju narave, saj si vsak po svoje
prizadevamo, da bi bilo naše okolje
lepše in primernejše za življenje tako
ljudi kot živali in rastlin. Skrb za naravo, zdravo in čisto okolje, predvsem pa
ohranjanje in zaščita divjadi ter dobri
stiki s krajani pa je že sedem desetletij
pomembna naloga, ki jo generacije LD
Domžale opravljajo s prostovoljnim delom in željo, da vse, kar so nam pustili
dedje, ohranjeno zapustijo svojim vnukom. In ker je visok jubilej priložnost za
pregled dela, predvsem pa načrtovanje
aktivnosti za naprej, so se lovci in lovka Lovske družine Domžale, skupaj s
prijatelji in številnimi gosti, zbrali na
prijetnem praznovanju konec avgusta v
gostišču Pri Pirc na Rovah.

so na novo sprejeli 12 članov, vzgojili 10
pripravnikov. Družino že od leta 2006
prizadevno vodi starešina Ivan Stele, ki
je bil vrsto let gospodar Lovskega doma
na Kolovcu, poskrbel pa je tudi za ureditev druge infrastrukture.
70. rojstni dan je LD Domžale praznovala 20. avgusta 2016. Med številnimi gosti so bili mag. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije, Toni
Dragar, župan Občine Domžale, častni
člani LD Domžale, številni predstavniki
lovskih družin in zveze lovskih družin,
lovske inšpekcije, Krajevne skupnosti
Rova in društev, sponzorji ter drugi.
Starešina Ivan Stele je po pozdravu
predstavil delo številnih generacij Lovske družine Domžale, v kateri trenutno dela 48 lovcev in lovka ter bi si že-

Ob tej priložnosti je član družine dr.
Feri Habe ob pomoči organizacijskega
odbora in s številnim fotografskim gradivom na CD prikazal zgodovino družine, posebej delo zadnjih desetih let in
prizadevanja, da na 5197 ha, od česar
je 4336 lovne površine, dobro gospodarijo, ob tem pa skrbijo še za lep Lovski
dom Kolovec, v katerem so uredili elektriko, zgradili nadstrešek, še prej obnovili cesto, skrbijo pa tudi za strelišča za
MK, risanico in golobe ter urejajo 82 lovskih prež. Za vse to pridno skrbi 48 lovcev in ena lovka. V zadnjih desetih letih

leli predvsem mladih. Opozoril je občutno zmanjšanje lovne površine in
stalež divjadi, govoril pa tudi o lovcih kot ljubiteljih gozda, ki skrbijo za
ohranjanje gozda in divjadi v njem, izpostavil pa je tudi dobro sodelovanje z
drugimi družinami, Lovsko zvezo Slovenije, govoril o dejavnosti lovcev na
področju športa ter kulture in izobraževanja, izpostavil pa je tudi aktivno
udeležbo članov društva v maneverski
strukturi narodne zaščite in teritorialni
obrambi ter društvu Sever. Povedal je,
da so ponosni na sodelovanje z vsemi,

tudi z občino ter se zahvalil kmetovalcem, lastnikom gozdov in kmetijskih
zemljišč za podporo in razumevanje.
Družini je čestital tudi Toni Dragar,
župan Občine Domžale, in izrekel zahvalo za vse, kar LD Domžale odgovorno stori za živali in gozd. Čestitke LD
Domžale je izrekel tudi mag. Lado Bradač, predsednik LZ Slovenije, hkrati pa
se je zahvalil za zgledno sodelovanje,
predstavil idejo o gradnji slovenskega
lovskega doma v bližnji Lukovici ter
predsedniku Ivanu Steletu in Lovski
družini Domžale izročil priznanje LZ
Slovenije za uspešno opravljeno delo
ob 70-letnici. Priznanje je jubilantom
namenila tudi Zveza lovskih družin.
Ob obletnici so podelili tudi priznanja: pisno priznanje LD Domžale so
prejeli: Janez Rems, Tone Jenko, Miran
Gorjup in Jože Urankar; bronasti znak:
Rok Gabršek, Franc Habe, Viktor Jenič,
Jože Kocmur in Marjan Kocman; srebrne znake: Vilibald Krušnik, Maksimiljan Karba, Stane Starin, Andrej Štiftar,
Bernard Štante, Tone Cerar in Rudi
Pirš; zlato plaketo pa Ivan Stele in Brigita Rode. Kinološka zveza Slovenije je
srebrno priznanje podelila Janezu Pavliju, zlata pa Ivanu Steletu, Andreju
Štiftarju, Roku Gabršku in Stanetu Starinu. Lovska zveza Slovenije je priznanje I. stopnje podelila Ivanu Banku; II.
stopnje Ivanu Steletu, znake za lovske
zasluge pa so prejeli: Jože Frontini, Stojan Jarc, Viktor Svetlin in Milan Smrzlič.
Zlate znake za lovske zasluge so prejeli
Lado Črnič, Janez Pavli, Alojz Zemljič in
Jurij Pavlovič, kipce lovca pa so dobili
Občina Domžale, Gostilna Pirc Rova, Janez Stele ml., Alojz Rode, Drago Žagar,
PGD Rova in CČN Domžale-Kamnik.
Lovski družini Domžale so čestitke
izrekli ter jim izročili simbolična darila predstavniki lovskih družin, KS
Rova, PGD Rova in Turistično kulturnega društva ter jim zaželeli še veliko
ustvarjalnih let. V kulturnem programu so sodelovali Moravški lovski rogisti in kvartet Grm, prijetno slovesnost
pa je vodila Draga Jeretina Anžin.
Vera Vojska

Po poteh Ene žlahtne štorije
V soboto, 10. septembra 2016, smo se člani Medobčinskega društva Sožitje iz Mengša
odpeljali na čudovit družinski izlet v Goriška brda.
Skozi Vipavsko dolino smo se prek Gorice in Solkana popeljali v Brda. Prva
točka postanka je bila vasica Gonjače,
kjer smo se povzpeli po 144 stopnicah
na 24-metrski stolp. Na vrhu se nam je
odprl čudovit pogled na Brda, Julijske
in Karnijske Alpe, Dolomite, Furlanijo,
Tržaški zaliv, Kras in Trnovski gozd.
V gostišču pri Marjotu smo pomalicali in se pripravili na potovanje po
briških vaseh.
S prijaznim in simpatičnim vodičem Petrom smo se odpeljali v Šmartno, vasico v središču Brd, ki leži na
izjemni razgledni vzpetini. Vas je dobila ime po sv. Martinu, v cerkvi pa
smo si ogledali notranjost s znamenitim Križevim potom, ki ga je poslikal
Tone Kralj. Ogledali smo si Hišo kulture, ki jo sestavljajo tri obnovljene hiše,
prostor pa je namenjen kulturnemu
dogajanju in razstavam. Središče vasi
je ograjeno z zidom, kjer živi približno
30 ljudi. V Briški hiši je predstavljena
bivalna kultura Brd. Leta 1976 so po
potresu v Furlaniji vas zaščitili in jo še
vedno obnavljajo, tako da bo ostala v
prvotni obliki.
Pot smo nadaljevali v Dobrovo,
kjer je sedež občine in največja vinska
klet v Sloveniji, ki smo si jo tudi ogledali. Po ogledu kratkega videa o delu
v vinogradih so nam predstavili potek
od prevzema grozdja do velikih lesenih sodov, kjer vino zori. Posladkali
smo se s sladkim sokom, starši pa so

degustirali vino. Odpeljali smo se do
gradu, kjer se odvijajo kulturne prireditve in poroke.
Prek Medane smo se odpeljali na rob
Goriških brd, do Grediča, kjer so snemali slovensko nadaljevanko Ena žlahtna
štorija. V njem je hotel z vrhunsko restavracijo in leži sredi briških vinogradov.
Prek vasic Biljana, Kojsko, Kozana,
Cerovo in Zali breg smo se vrnili do Gonjač, kjer nas je že čakalo pozno kosilo.
Vzeli smo si čas za pomenkovanje, druženje in posedanje pod vinsko brajdo.
V poznih popoldanskih urah smo
se vrnili domov, med potjo smo veselo
prepevali.
Ob jubileju 50-letnici društva se je
predsednica dr. Tatjana Novak s posebno zahvalo zahvalila Fani Vrankar,
ki vseskozi skrbi za program izletov in

načrtuje prevoze, tako da smo v društvu, kjer so na leto planirani dva do
trije družinski izleti, v vseh letih dodobra spoznali Slovenijo in tudi pokukali izven naših meja.

Metka Mestek
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Dan odprtih vrat na 18. taboru
mladih gasilcev v Libeličah
Zadnje počitniške dni pred začetkom šole so se mladi
gasilci tako kot vsako leto tudi letos izobraževali in
usposabljali na taboru mladih gasilcev v Libeličah.

Tako se je 50 mladih gasilcev iz prostovoljnih društev Domžale - mesto, Rova,
Radomlje, Homec, Vir, Žeje-Sveta Trojica, Ihan in Študa od 21. do 27. avgusta
2016 zbralo na 18. gasilskem taboru v
prijazni koroški vasici Libeliče.
S svojim obiskom, ki je postal že
kar tradicija, je mlade gasilce tudi letos razveselilo vodstvo Občine Domžale na čelu z županom Tonijem Dragarjem in podžupanjo mag. Renato
Kosec pod vodstvom člana upravnega
odbora Gasilske zveze Slovenije Slavka Jalovca ter predsednika in podpredsednika Gasilske zveze Domžale, Staneta Kovača in Toneta Pavliča.
Dneva odprtih vrat, ki je bil na programu 24. avgusta, sta se poleg staršev in
sorodnikov mladih gasilcev in gostov
iz Domžal udeležila tudi predsednik
PGD Libeliče Marko Prevolčič, predsednik za mladino Dravograd Miran
Ring, gospodar mlina Patek in ravnateljica Doma Ajda Milena Hrastelj.

Na taboru deset mentorjev vsako
poletje skrbi, da otroci prijetno preživljajo taborni teden. Spoznavali so že
različne gasilske veščine in preventivo, uživali v športnih aktivnostih in
izletih v okoliške kraje. Spoznali so
vasico Libeliče, obiskali star mlin nedaleč stran v Potočah v sosednji Avstriji, z inštruktorji so razvijali plezalne veščine, ročne spretnosti pa so
preizkušali na tekmovanju v vezanju
vozlov. Mladi gasilci so gostom pripravili prijetno vzdušje ter na praktičen in zabaven način prikazali, kako
se je mogoče naučiti novih gasilskih
veščin. Seveda so jim pokazali tudi,
kako veselo je v njihovem prostem
času in goste pogostili s pristno domačo hrano. Gostje so pohvalili gasilski tabor in vse sodelujoče ter poudarili pomembnost vključevanja mladih v tovrstna društva.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

ROK ZA ODDAJO

Naslednja številka Slamnika izide v petek, 28. oktobra 2016. Rok za oddajo prispevkov
je v četrtek, 13. oktobra 2016, 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 e-naslov: urednistvo.slamnik@gmail.com

Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale
DRUŠTVO
LIPA
Domžale

Ljubljanska 58, 1230 Domžale

ORGANIZIRA

TAIJIQUAN (tai-chi) in
QIGONG (chi-kung)
za starejše
Spoznajmo se s sprostitveno-meditativnimi
vajami daljnega vzhoda, ki krepijo zdravje
in večajo raven vitalne življenjske energije.
Te vaje izjemno učinkujejo na doseganje
notranjega ravnotežja, kar je še posebej
pomembno pri današnjem hitrem in stresnem
tempu življenja. Pri vajah se blago raztezajo
mišice in tetive, poveča se gibljivost sklepov,
izboljša se pretok krvi in delovanje srca.
Vadba pa bo potekal pod vodstvom mojstra
Chen Shining-a. Organizacijo je prevzelo
Društvo Lipa Domžale.

Prijavite se na naslov
Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale, Ljubljanska 58.

Spominska
slovesnost na
Pristavi pri
Stični
Ob 72. obletnici poboja
aktivistov OF Gorenjske
zzb za vrednote nob občine
domžale Člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB občine Domžale
smo se 16. julija 2016 udeležili spominske slovesnosti ob 72. obletnici
poboja (17. in 18. julija 1944) aktivistov OF Gorenjske na Pristavi pri Stični, ki so se vračali z usposabljanja na
osvobojenem slovenskem ozemlju.
Njim v slavo so se s polaganjem vencev pri spomeniku padlim poklonili
predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor in predstavniki gorenjskih ZZB
za vrednote NOB, med njimi tudi ZZB za
vrednote NOB občine Domžale.

V imenu ZZB za vrednote NOB občine Domžale je venec položil naš član
Edo Peternel, sin aktivistke Minke Peternel-Marte, ki je padla v tem boju.
Slavnostni govornik na prireditvi
je bil predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor, ki je poudaril, da je dogodek in njem podobni dogodki v spomin in opomin vsem nam, predvsem
pa mlajšim generacijam, da se kaj podobnega in tako tragičnega ne bi več
dogajalo, ne glede na politično ali versko različnost.
Mohor Podbevšek

V PGD Domžale - mesto prevzeli
novo gasilsko vozilo GVM-1
Pred gasilskim domom PGD Domžale - mesto je v petek,
9. septembra 2016, potekal slavnostni prevzem in
blagoslov novega gasilskega vozila GVM 1 Volkswagen, ki
so ga gasilci s pomočjo Občine Domžale, Gasilske zveze
in s svojimi sredstvi kupili pred kratkim.
pgd domžale - mesto Slovesnega
prevzema in blagoslova novega gasilskega vozila so se poleg domačih
gasilcev udeležili tudi predstavniki
gasilskih društev iz Požarnega sektorja Domžale, podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, župnik mag.
Klemen Svetelj, ki je vozilo blagoslovil, predsednik GZ Domžale Stane Kovač, častni poveljnik GZ Domžale Janez Breceljnik, namestnik poveljnika
Civilne zaščite Domžale Peter Gubanc
ter v. d. direktorja Centra za zaščito in
reševanje Domžale Andrej Jarc.
Predsednica PGD Domžale - mesto Sonja Orešek je v svojem govoru med drugim povedala, da v njihovem društvu delujejo gasilci vseh generacij, od pionirjev do veteranov, ki
se vsi trudijo po svojih močeh, za kar
se vsem zahvaljuje, saj se zaveda, da
je treba veliko odrekanja in žrtvovanja svojega prostega časa za udeležbo
na intervencijah, vajah, tekmovanjih
in nenazadnje tudi na delovnih akcijah. Gasilska oprema, orodje, vozila in
operativna posredovanja ob nesrečah
so po besedah predsednice strokovno veliko zahtevnejši, zato se njihovi
gasilci ves čas usposabljajo, da lahko
sledijo vsemu napredku.
»Ob današnji slovesnosti, ko se veselimo prevzema in blagoslova novega gasilskega vozila, se zahvaljujem
županu Toniju Dragarju, Gasilski zvezi Domžale, prijateljem gasilcem, vsem
domačim članom in članicam ter seveda občanom, ki nam prisluhnete in
nam priskočite na pomoč, ko je potrebno. Do sedaj smo uresničili skoraj vse
sanje, kakšne majhne so nekje še skrite, a verjamem, da se nam bodo domžalskim gasilcem kmalu izpolnile tudi
sanje o novem gasilskem domu,« je v

zaključku svojega govora še dejala Sonja Orešek.
Podžupanja mag. Renata Kosec se
je gasilcem v imenu Občine Domžale in občanov zahvalila za njihovo nesebično pomoč v vseh letih njihovega
delovanja: »Verjamem, da bomo tudi v
prihodnosti sodelovali, kot smo doslej.
Veseli me, da imate vizijo, kako se razvijati v bodoče. S skupnimi močmi se
bomo potrudili, da vam na tej poti pomagamo. Čestitam vam za novo vozilo
in želim vam varno vožnjo.«
Po blagoslovu vozila, ki ga je opravil domžalski župnik mag. Klemen
Svetelj, je sledila predaja ključev novega vozila. Najstarejša članica društva, 84-letna Ela Iglič, je na prizorišče dogajanja prinesla ključe in jih izročila podžupanji mag. Renati Kosec,
ta jih je izročila poveljniku Marku Kovaču, iz njegovih rok pa so šle v roke
vozniku Aljoši Repanšku, ki je nato
goste prireditve odpeljal na slavnostno vožnjo.
Besedilo in foto: Miha Ulčar

Spominska slovesnost ob 75. obletnici usmrtitve
talcev pri Bistriškem mostu v Domžalah
Občinsko združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Domžale in
Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Slavko Šlander Domžale
sta v soboto, 10. septembra 2016, pri Bistriškem mostu pod Šumberkom pripravila
spominsko slovesnost ob 75. obletnici usmrtitve talcev.
Na spominski slovesnosti, ki je potekala na kraju, kjer je pred 75 leti pod
streli nemških okupatorjev ugasnilo 10
življenj, ki jo je povezovala Nataša Belle, je poleg praporščakov in tabornikov sodeloval Ženski pevski zbor Stane Habe z zborovodkinjo Mariko Haler,
profesor Tomaž Smole iz Glasbene šole
Domžale ter učenki podružnične šole
Ihan Amina Jusić in Lani Komatar pod
mentorstvom Marte Krabonja.
Slavnostna govornica je bila mag.
Jožica Polanec, podpredsednica ZB za
vrednote NOB občine Domžale. V govoru je opisala tudi dogodke pri bistriškem mostu, ki so se zgodili 3. septembra. Odporniško gibanje se je v drugi
polovici leta 1941 tudi na domžalskem
območju že vidno razmahnilo. Borci
Mengeško-moravške čete so 1. septembra na Šumberku ubili nemškega carinika Johana Wuteja. Zaradi tega so dva
dni pozneje na tem mestu, ob mostu,
ustrelili 10 talcev. Pet talcev je bilo iz
Domžal in okolice, pet so jih pripeljali
s Koroškega. Talce so pripeljali s tovornjakom, na njivi zabili kole, jih privezali nanje in ustrelili. Mici Jenc, naša krajanka, ki je kot 13-letna deklica ta zločin gledala z druge strani Kamniške Bistrice, je v spominih zapisala, da še danes sliši, kako je eden izmed talcev kli-

cal mamo. Pozneje je izvedela, da je bil
to Pirnatov iz Jarš, star komaj devetnajst
let. »To je bil v kratkem času že tretji zločin nad civilnimi prebivalci Domžal in
okolice. V Jaršah in Brezjah so namreč
nekaj dni prej ustrelili po pet talcev kot
znak maščevanja, ker so partizani ustrelili dva izdajalca. Okupatorjev povračilni ukrep tukaj je bil hujši. Življenje Nemca je bilo 'vredno' več; 10 slovenskih življenj,« je povedala mag. Polančeva.
Mag. Jožica Polanec je tudi spomnila, da je boj proti okupatorju tlakoval
pot, po kateri danes hodi slovenski človek, državljan majhne, svobodne in demokratične Slovenije. Ob 25. obletnici samostojne Slovenije je bilo veliko
okroglih miz in proslav, a le redki so se
spomnili, da so bili temelji samostojne
države postavljeni že nekaj desetletij
prej. Že v času NOB so bile namreč jasno

izražene zahteve po osvoboditvi in osamosvojitvi. Kočevski zbor in črnomaljsko zasedanje slovenskega narodno-osvobodilnega sveta sta položila temelje za izgradnjo lastne države. »Prav
bi bilo, da se to prizna tudi v zdajšnjem
času, ko smo večkrat priča nasprotnemu,
ko se potvarja vrednost NOB in poveličuje tiste, ki so se povezali z okupatorjem in
tako bili ‹domovinsko vojno›. Potvarjanje
polpretekle zgodovine je na žalost stalnica pri številnih politikih, ki si na tak način dvigujejo ugled pri svojih volivcih,« je
poudarila mag. Polančeva.
Spominski venec k spomeniku us
treljenih talcev sta položili Marija Majhenič, predsednica ZB za vrednote NOB
občine Domžale, in Nataša Belle, predsednica KO ZB za vrednote NOB Slavka
Šlandra.
Besedilo in foto: Miha Ulčar
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Stipe Barišić, 80-letnik

Jubilantka Dragica Kolenc

V petek, 16. septembra 2016, je bilo v
Ulici 7. avgusta v Dobu slovesno, saj je
naš cenjeni član Stipe Barišić praznoval
svoj 80. rojstni dan. Rodil se je namreč
leta 1936 v Osijeku v Slavoniji. Tam je
končal osnovno šolo, nato pa do 18. leta
delal v domačem kraju v zadrugi. Izhaja
iz delavske družine s štirimi otroki.
Med služenjem vojaškega roka se je
veliko družil s Slovenci, ki so mu predlagali, da naj po koncu služenja pride
v Slovenijo, kjer bo zagotovo dobil služ-

»Hvala ti, draga mama, babica in
prababica, da lahko ta poseben dan
delimo s tabo,« so v čestitko, ob kateri
so ji zaželeli vse najlepše mami Dragici
Kolenc zapisali domači, ki so se v polnem številu zbrali ob njeni 90-letnici ter
ji pripravili pravo kulturno prireditev – s
petjem in recitacijami. 90. rojstni dan je
praznovala 20. septembra 2016, le nekaj
dni pozneje jo je obiskal župan Občine
Domžale Toni Dragar, vse najboljše pa
so ji zaželeli tudi predstavniki socialdemokratov (Mateja Kegel Kozlevčar) ter
predsednici krajevne (Nataša Kaliman)
in občinske (Marija Majhenič) organizacije borcev za vrednote NOB. Vsi so ji zaželeli predvsem zdravja in se ji zahvalili
za dolgoletno prizadevno delo.
Dragica Kolenc, Dragica je njeno
partizansko ime, se je rodila Kokaljevim
v Goropečah, delu vasi Brdo pri Ihanu.
Mama Pavla, Antonovčeva iz Češenika,
in oče Janez sta pridno kmetovala in veliki družini, v kateri se je rodilo deset
otrok, eden je ob rojstvu umrl, skušala
zagotoviti prijetno življenje. Oče je bil
dober, po duši veseljak in nepozabni so
jubilantkini spomini, ko je po celodnevnem delu – na njivah in poljih so delali
do trde noči, nato oskrbeli živino –, prijel v roke harmoniko, otroci pa so posedli ob njem in zapeli.
Dragica, četrta po vrsti, še zdaj za
mamo najde le besede: Kako garaška je
bila, se sploh ne da povedati. Posebej je
bilo težko, ko je, star komaj 43 let, zaradi bolezni umrl oče, najstarejši otrok
je imel 15 let, najmlajši sedem mesecev.
Otroci so pomagali, kolikor so mogli.
Vojna ni prinesla nič dobrega. Osamljena kmetija je postala zatočišče partizanov, sestre in Dragica pa Skojevke,
sestra Rozka je bila sekretarka SKOJ. Vse
to ni ostalo skrito, še posebej, ker Dragica ni hotela v tedanji ‚arbajndist‘ in se
je skrivala v ilegali ter pomagala v tedanjem mladinskem komiteju v Zagorju.

bo, saj je bilo življenje v Slavoniji takrat
res težko. Upošteval je njihov nasvet in
leta 1961 prišel v Slovenijo, kjer je končal tudi srednjo šolo.
Najprej je delal v papirnici na Količevem, nato eno leto pri zasebniku Andreju Brezniku, potem pa se je zaposlil
na Vajeniški šoli v Domžalah, kjer je dočakal tudi upokojitev. Da je bil kot predavatelj zelo priljubljen, kaže to, da ga
dijaki ob srečanju v Slavoniji še vedno
prisrčno pozdravijo, kajti to šolo so obiskovali vajenci iz vse bivše Jugoslavije.

V Dobu je spoznal ženo Ivanko,
kjer sta si tudi ustvarila družino. Rodili so se jima trije otroci, imata pa tudi
že šest vnukov. Po besedah sina Tomaža ni samo najboljši oče, ampak tudi
prijatelj in svetovalec skozi življenje.
Stipe je v svoji okolici zelo priljubljen, saj je dolga leta igral nogomet
v Dobu, v Domžalah pa je bil tudi
prvi trener ženske nogometne ekipe.
Je predsednik veteranske ekipe gasilcev in dolgoletni član Športnega klu-

ba Dob. Bil je tudi med ustanovnimi
člani DU Naš dom Dob, zdaj pa je član
upravnega odbora tega društva. Med
člani društva je zelo priljubljen in cenjen. Vedno in povsod je pripravljen
priskočiti na pomoč društvu.
Ob lepem jubileju smo mu čestitali tudi člani odbora upokojencev ter
mu zaželeli še veliko zdravih in srečnih let.
Še na mnoga leta, dragi Stipe!
Tatjana Gregorin
Foto: Janez Orehek

Odzivanje na demografske
spremembe
Slovensko prebivalstvo se stara, a v letih, ki prihajajo, bo ta proces še
intenzivnejši.

Z

aradi dolgoživosti bo vse več
starejših ljudi, zaradi maloštevilnih novorojenih generacij pa se bo povečal tudi
njihov delež znotraj prebivalstva.
Daljše življenjsko pričakovanje
vpliva tako na življenja posameznikov
kot tudi celotne družbe. Demografske spremembe, ki jih v vsakdanjem
življenju komajda opazimo, bodo na
dolgi rok temeljito spremenile našo
družbo. Kljub različnim napovedim
o prihodnosti posameznih družb bo
morala vsaka družba z vsemi svojimi
podsistemi, med katerimi imajo pomembno mesto sistemi socialne zaščite in zdravstveni sistem, učinkovito
delovati ob upoštevanju priložnosti,
možnosti in bremen, ki jih bodo nosile posamezne generacije.
Da bi zagotovili vzdržno rast in
ohranili doseženo raven blagostanja,
bomo morali organizirati življenje
tako, da bomo v kar največjem možnem obsegu izkoristili znanje in sposobnosti vseh generacij.
Demografija proučuje spremembe
v sestavi prebivalstva, katere izsledki se ne opazijo na kratek rok, saj so
spremembe vidne šele v daljšem časovnem obdobju.
Doslej v naši družbi nismo dovolj
resno upoštevali spoznanj, ki nam jih
že ves čas prikazujejo demografska
raziskovanja. Vseskozi se dogajajo pomembne spremembe v prebivalstveni
strukturi, a jih nismo videli ali nismo
želeli videti. Prav tako neopazno tudi
vplivajo na gospodarstvo, trge in vse
sisteme v družbi

Daljše življenje –
več priložnosti!

Pogled v preteklost pokaže, da smo
imeli v Sloveniji demografski optimum
pred 35 leti, ko se je močno povečalo število delovno aktivnega prebivalstva, ob naši osamosvojitvi pa se je slika spremenila tako v Sloveniji kot širše. Na svetovni trg so stopile nove države, ki so občutno povečale obseg delovne sile na svetovnem zemljevidu. To je
imelo za posledico zniževanje plač delavcev in prenos dejavnosti na območja
s cenejšo delovno silo. Istočasno se je v
Sloveniji po letu 1990 množično pošiljalo delavce v pokoj in tudi že začelo s selitvijo pomembnih gospodarskih dejavnosti izven države, kar je močno poslabšalo naše možnosti za uspešen razvoj.
V razvitih državah je rast prebivalstva vse nižja, tako da se je zmanjšala že na manj kot 0,5 odstotka. Zato
postaja razmerje med starejšimi in za
ekonomsko sposobnim prebivalstvom
ter koeficient odvisnosti čedalje bolj
neugodno.
Eden od pomembnih vidikov staranja prebivalstva, ki bo v naslednjih
letih v ospredju, je povečanje potreb
po zdravstvenih storitvah in storitvah
dolgotrajne oskrbe. Slovenija med EU
članicami v samem vrhu po zgodnjem
zbolevanju starejših. Ali se bomo kot
družba zmogli dogovoriti, koliko pozornosti in prizadevanj bomo v posameznih politikah usmerili v ohranjanje zdravja prebivalstva in s tem podaljševanja zdravih aktivnih let?
Zaradi povečanja deleža starejših v
celotnem prebivalstvu so v nekaterih

državah že pred leti vzpostavili dolgotrajno oskrbo kot novo vejo socialne varnosti, s katero zagotavljajo večjo stopnjo solidarnosti s starejšo populacijo.

Ugotovljenih trendov ni dovolj
razlagati, moramo jih biti
sposobni spreminjati

V pripravi je strategija dolgožive družbe do 2030, ki jo pripravlja delovna
skupina vlade RS. Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je v
ta namen pripravil analizo ekonomskih izzivov, v kateri analizira javnofinančna gibanja in odzivanja na demografske spremembe. Zanimiva publikacija in hkrati zaskrbljujoče ugotovitve.
Že več let čakamo na zakon o
dolgotrajni oskrbi, ki ga zdajšnja
vlada pospešeno pripravlja, a
nevarnost za nerealizacijo spet tiči v
zmožnosti zagotovitve potrebnih finančnih sredstev.

Izbira je naša – skupna!

Imamo dve možnosti:
• da ne naredimo nič in se prepustimo toku sprememb
• da se resno lotimo urejanja posameznih sistemov in s premišljenimi
ukrepi usmerimo razvoj dogodkov v
našo skupno korist.
V kratkem bo treba na najvišjih
nivojih opredeliti cilje in oblikovati
ukrepe, ki bodo sprejeti tako z družbenim kot s političnim konsenzom.
Mija Pukl
državna sekretarka

Jubilantko Dragico Kolenc je obiskal župan Toni Dragar, podžupanja mag. Renata Kosec in
predsednica Združenja za vrednote NOB Občine Domžale.

Potem je prišel eden najbolj žalostnih
dni v družini Kokaljevih. Ko se je Dragica 29. novembra 1943 prišla domov
umit in preobleč, so hišo ob 12. uri obkolili Nemci, med njimi tudi zamaskirani sovražniki, pravzaprav že tedanji domobranci. Čeprav so vedeli skoraj vse,
povedal jim je izdajalec, so od matere
in sestre Rozke z zverinskim pretepanjem na dvorišču hoteli izvedeti za bunker in sodelovanje s partizani. Pa obe
nista nič izdali in okupator je mamo in
devet otrok odpeljal v kamniške zapore, domačijo pa zažgal. Od tu so Dragico in starejšo sestro Rozko odpeljali v begunjske zapore, sestro pozneje v
Ravensbrück in Auschwitz, razselili so
tudi ostalo družino. V begunjskih zaporih je Dragica spoznala Ano Vidic, pozneje poročeno Testen, ki je bila trdno
odločena, da pobegne in je za beg nagovorila tudi Dragico. Ob prvi priložnosti sta pobegnili. Lovili so ju iskali s psi,
k sreči pa sta prečkali potok ter se povzpeli na vrh hriba Sv. Peter. Srečali sta
domačina, ki jima sprva ni verjel, da sta
pobegnili, saj ‚iz Begunj nihče ne uide‘.
Napotil ju je do Gorenjskega odreda,
kjer so ju najprej zasliševali, se prepričali, da nista vohunki, nato pa sta ostali
v partizanih. Dragica se je na kratko vrnila v domače kraje, bila celo namestnica sekretarke SKOJ v Zagorju, vendar je
hitro spoznala, da ni varno. Po znamenitem pohodu 14. divizije na Štajersko
so tam iskali aktiviste, ki bi pomagali pri organizaciji terena, in prostovoljno se je odločila, da gre pomagat. Bila
je sekretarka SKOJ za območje Zreč, pozneje za pohorsko območje, pred vrni-

tvijo domov, kjer jo je čakala požgana
domačija, pa za mariborsko območje.
Prav na 18. rojstni dan je postala članica tedanje partije in še danes se spomni, kako slovesno je bilo pod velikim
hrastom blizu Osankarice, ki ga je večkrat obiskala.
Pot s Štajerskega domov tik po koncu vojne je bila nevarna. Pa vendar je
čez Kozjak prišla v Kamniku, opravljala vodilne funkcije v SKOJ na kamniško-domžalskem in pozneje domžalskem
območju in ker je hotela biti vzor mladim, odšla na delovno akcijo Brčko -Banoviči. Sledila je zaposlitev v Toku in
pozneje v usnjarskem tehnikumu.
Poročila se je leta 1949 in rodila tri
otroke: Emo, Tineta in Borisa. Rada je
imela sedem vnukov, a sta dva žal umrla in ob spominu nanju je posebej žalostna. Veseli pa jo osem pravnukov, ki jo,
skupaj z ostalimi domačimi, pridno obiskujejo v domžalskem domu upokojencev, kjer se dobro počuti.
Dragica je vse svoje življenje delala v
borčevski organizaciji, katere članica je
še zdaj. Bila je sekretarka in predsednica občinske organizacije. Rada se spominja pridnega dela s soborci, skrbi za
spominske poti in obeležja, pa za vrednote NOB, ki naj bi našle mesto v šolah, na terenu. Z njo smo se srečevali v
nekdanji skupščini in številnih organih.
Povsod je zlasti s svojim zgledom veliko prispevala k dobremu delu borčevske organizacije in občine kot celote,
za svoje požrtvovalno delo pa je prejela tudi več priznanj.
Vera Vojska
Foto: Vido Repanšek
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iz naših vrtcev in šol

Živahno v Osnovni šoli
Domžale in okrog nje
V nedeljo, 11. septembra 2016, je bil v Češminovem
parku, na zelenih površinah Osnovne šole Domžale in
tudi v njej, polno različnih živali, saj se je odvijal 2. sejem
za ljubitelje malih živali.

oš domžale Videti je bilo vsemogoče hišne ljubljenčke in tudi tiste, ki so
preveliki za v hišo. Še več je bilo njihovih oboževalcev in tistih, ki zanje prav
lepo skrbijo z veliko mero odgovornosti do okolja. To se je opazilo tudi na
stojnicah, ki so popestrile sejemsko
dogajanje. Na prireditvi se je s stojnico predstavila tudi naša šola. Zbirali
smo prispevke za šolski sklad. Vsak
prispevek smo nagradili s srečko, ki so
jo na stojnici zamenjali za dobitek. Vsi
dobitki so bili naravni, ekološko pridelani in veliko jih je bilo s šolskega vrta.
Učenci so se pri tem zelo angažirali in
tako širili med obiskovalce navdušenje nad projekti, kot so Zdrava šola in
Eko šola. Prostovoljnih prispevkov smo

zbrali toliko, da smo izdali vse dobitke.
Učenci in njihovi starši kot tudi naključni obiskovalci so bili navdušeni , saj so
bili za prostovoljni prispevek nagrajeni
z ekološko pridelano zelenjavo, posušenimi ali svežimi začimbami, čaji ali
mamljivim vonjem sivke. Prispevke za
šolski sklad je obogatila gospa Ivi, ki je
na drugi naši stojnici prodajala krofe in
drugo pecivo. Del izkupička od prodaje
je namenila šolskemu skladu, za kar se
ji še posebej zahvaljujemo. Hvala vsem
učenkam in učencem, staršem in kolegicam učiteljicam, ki so pomagale uresničiti našo predstavitev na prireditvi.
Mojca Kanduscher,
učiteljica in eko koordinatorica na OŠ Domžale

OŠ Preserje pri Radomljah
– najbolj kulturna šola med
velikimi šolami v Sloveniji
V četrtek, 22. septembra 2016, je v Petrovčah in Žalcu
potekala zaključna prireditev projekta Kulturna šola. Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je na
sklepni prireditvi v Žalcu gostil 58 slovenskih osnovnih šol,
ki so izpolnile vse pogoje za podelitev naziva kulturna šola.

Župan Toni Dragar, mag. Nataša Cotman, učenca Eva Kapus in Nejc Prašnikar, mag.
Jasmina Potočnik in ravnateljica Ana Nuša Kern (z leve proti desni).

Župane in ravnatelje nominiranih šol
sta gostila župan Občine Žalec Janko
Kos in direktor JSKD mag. Igor Teršar
in zanje pripravila ogled Ekomuzeja
hmeljarstva in pivovarstva. Skupaj so
si ogledali nedavno odprto Fontano
Zeleno zlato, ki je poklon hmeljarski
dediščini spodnje Savinjske doline in
Žalca. Sprejema in zaključne prireditve
so se udeležili tudi predstavniki občinske uprave Občine Domžale z županom
Tonijem Dragarjem na čelu. OŠ Preserje
pri Radomljah so zastopali ravnateljica
Ana Nuša Kern, mentorici mag. Jasmina Pogačnik in mag. Nataša Cotman ter
učenca Eva Kapus in Nejc Prašnikar.
Celodnevnega dogajanja se je poleg
ravnateljev in županov udeležilo približno 150 učencev in 60 kulturnih mentorjev, ki so po ogledu in predstavitvi
dvorca Novo Celje lahko izbirali med
več področnimi delavnicami. Mentorjem in kulturnim koordinatorjem so na
seminarju predstavili programe in izobraževanja, povezane z neobveznim izbirnim predmetom umetnost.
Po dopoldanskem delu je sledil slo-

vesni zaključek v dvorani Kulturnega
doma II. Slovenskega tabora v Žalcu,
kjer so organizatorji OŠ Petrovče, JSKD
in Občina Žalec po glasbeno-plesnem
programu v izvedbi OŠ Petrovče, lanske najboljše kulturne šole, skupaj izmed 15 nominiranih šol, razglasili najboljšo med najboljšimi – najbolj kulturna šola leta 2016 je tako postala OŠ Louisa Adamiča iz Grosupljega, ki bo naslednje leto gostila nominirane na razpisu
Kulturna šola leta 2017. Prestižni naziv
je grosupeljski osnovni šoli predala ravnateljica OŠ Petrovče Irena Kolar.
Podelili so tudi priznanja najboljši
srednji, veliki in mali oziroma podružnični šoli ter desetim šolam, ki izstopajo na posameznih področjih kulturnega udejstvovanja in ustvarjanja. Drugo najbolj laskavo priznanje je tako pripadlo domžalski OŠ Preserje pri Radomljah, ki je prejela naziv najbolj kulturne šole med velikimi šolami.
Še enkrat iskrene čestitke šoli za
osvojen naziv!
Urad župana, Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek

slamnik@kd- dom zale. si

Simbioza –
za računalniško
opismenjevanje
starejših na
Srednji šoli
Domžale
Že nekaj let v Sloveniji
poteka projekt Simbioza,
vseslovenska akcija,
v okviru katere se izvaja
model računalniških
delavnic za starejše,
kjer se od mladih učijo
in v enem tednu spoznajo
osnove uporabe
računalnika. Na Srednji
šoli Domžale bo Simbioza
potekala od ponedeljka,
10. oktobra, do petka,
14. oktobra 2016, vsako
popoldne, med 14. in
18. uro.
srednja šola domžale »Projekt
Simbioza šola želi ta model prenesti
v trajnostno zgodbo s pomočjo osnovnih in srednjih šol, ki v svojem lokalnem okolju prevzamejo organizacijo
izvedbe računalniških delavnic. Cilj
projekta je vzpostavitev mreže osnovnih in srednjih šol, ki si pridobijo naziv
Simbioza šola,« pravijo ustvarjalci
projekta. Za pridobitev naziva šole s
svojimi učenci vsaj dvakrat v šolskem
letu izvedejo računalniške delavnice
za starejše. Šole so ob upoštevanju
priporočil sicer avtonomne pri obliki
in časovnemu izvajanju zahtevanih
vsebin. Mreža šol omogoča širši populaciji starejših brezplačen prvi stik
z računalnikom in na ta način pripomore k večjemu deležu računalniško
pismenih oseb med starejšimi prebivalci Slovenije.
»Z izredno hitrim razvojem računalniške tehnologije v zadnjih 30 letih, njena vpetost v vsakodnevno življenje in trendi, ki napovedujejo nadaljnjo rast na tem področju, se je računalniška pismenost postavila ob
bok literarni pismenosti. Nepoznavanje računalniških orodij danes ni več
le pomanjkljivost, temveč ovira pri
kvalitetnem življenju, ki posameznika postavlja na rob družbe,« dodajajo izvajalci, ki poudarjajo, da s pridobitvijo naziva Simbioza šola srednje in osnovne šole po vsej Sloveniji sporočajo, da podpirajo medgeneracijsko sodelovanje in se zavedajo pomembnosti prenosa znanja
s starejših na mlade in gradnje prihodnosti, ki bo lepša za vse generacije. Šole s sodelovanju v programu
bogatijo svojo ponudbo in vzgajajo nove generacije aktivnih posameznikov, ki se zavedajo družbene odgovornosti. Povezujejo lokalno okolje in sodelujejo pri premagovanju
družbenih problemov.
Kot omenjeno, bo Simbioza na
Srednji šoli Domžale potekala od ponedeljka, 10. oktobra, do petka,
14. oktobra 2016, vsako popoldne,
med 14. in 18. uro. Prijavite se lahko osebno v tajništvu šole vsak dan
do 14. ure, po telefonu na številko 01
724 06 30 in po elektronski pošti na
naslov: tajnistvo.ssdomzale@guest.
arnes.si. Prijave zbirajo do 7. oktobra, število mest pa je omejeno. Program dogajanja bo sledeč: od 14. do
16. ure izvajanje učenja osnov računalništva, od 16. do 18. ure pa
gibanje s profesorji športne vzgoje, tako da boste združevali prijetno
s koristim.
Mateja Kegel Kozlevčar
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V ŠOLSKEM LETU 2016/17 VABLJENI NA

Igralne urice
Igralne urice so popoldanska dejavnost,namenjena otrokom, ki ne obiskujejo rednega programa vrtca in prihajajo iz občine Domžale.
S popoldansko obliko druženja spodbujamo otroke k spoznavanju in
druženju z novimi prijatelji, skupni igri, ustvarjanju, prepevanju in rajanju.
Igralno druženje poteka v prostorih vrtca Urša – v enoti Češmin (Murnova ulica 14, Domžale), enkrat tedensko ob ponedeljkih, od 16.30 do 18.00,
od oktobra 2016 do maja 2017.
Ker želimo delovati strokovno in v prijetnem vzdušju, je število otrok
omejeno na 10.
Vsi, ki se želite igrati z nami, se lahko prijavite v enoti Češmin (Murnova ulica 14, Domžale) ali po telefonu 01 729 86 17 do zasedbe prostih mest.
Vabljeni!

Pozdravi iz šole v naravi
Petošolci iz Osnovne šole Dragomelj so odšli v Savudrijo.

oš dragomelj Šolsko leto 2016/17 se
je dobro začelo in večina se je že privadila na vsakodnevne aktivnosti, ki jih
nalagajo šolske obveznosti. Tako se je
39 petošolcev naše šole 12. septembra
odpravilo v šolo v naravi v Savudrijo,
v dom Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok. Na poti v Savudrijo so si
učenci ogledali Sečoveljske soline.

Po opravljenem preverjanju plavanja
po programu Sonček so se učenci
razdelili v skupine, kjer svoje znanje
plavanja nadgrajujejo. V šoli v naravi se učenci tudi učijo in spoznavajo
kraj in njegove značilnosti. Tako so si
ogledali morsko dno, ko so se peljali s
turistično ladjico. Odpravili so se tudi
na nočni pohod do svetilnika.

Pravljični palček 2016/2017
Knjižnica Domžale že dvajseto leto izvaja projekt
Pravljični palček oziroma projekt družinskega branja.

knjižnica domžale Glavni namen
in smisel projekta je spodbujanje staršev, da bi brali svojim otrokom, kajti
branje ugodno vpliva na otrokov vsestranski razvoj – spodbuja njihov jezikovni in intelektualni razvoj, razvoj domišljije in bogati besedni zaklad ter širi
obzorje po različnih področjih znanja.
Tudi letos vas vabimo k sodelovanju.
Možne so tudi individualne prijave
otrok, ki niso vključeni v vrtce, ti se lahko prijavijo še do 15. novembra 2016.
Otroci bodo skupaj s starši ‚brali‘
in pripovedovali pravljice do konca
februarja 2017. Zaželeno je seveda, da
preberejo čimveč, a najmanj eno ljudsko in dve avtorski deli s seznama, ki
ga najdete na spletni strani knjižnice

ali v knjižnici. Na pamet naj se naučijo
tudi eno pesmico. Namesto enega avtorskega dela lahko preberejo eno poljubno poučno knjigo.
V marcu 2017 pričakujemo skupinske izdelke otrok na temo pravljični
palček/pravljični junaki, ki si jih bodo
lahko obiskovalci knjižnice ogledali v
aprilu in maju 2017.
Več informacij dobite na oddelku za otroke in mladino v Knjižnici
Domžale.
Kontaktni osebi:
–Lidija
–
Smerkolj Turšič,
lidija.smerkolj@dom.sik.si
–Nives
–
Podmiljšak,
nives.podmiljsak@dom.sik.si
Vabljeni k sodelovanju!
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Telovadne urice Barve na dlani
Naj bo poletje, jesen, zima ali
pomlad, jaz te imam vedno rad! ŠD Želva
Toliko iskrivih oči mladih umetnikov, toliko ponosnih
Tako se glasi letošnja rdeča nit našega celoletnega
projekta v Vrtcu Dominik Savio.
vrtec dominik savio Dodobra smo
že zakorakali v novo šolsko leto in otroci se postopno navajajo na dnevno rutino, skupaj oblikujejo pravila in dogovore, ki si jih skušajo zapomniti in jih
izpolnjevati. Otroci so že spoznali nove
prostore, prijatelje in vzgojiteljice.
Otroci, ki so na novo prišli v vrtec
in jim je vrtčevsko okolje precej tuje, še
spoznavajo in odkrivajo življenje v vrtcu, zato njihovo stisko premagujemo s
prepevanjem pesmic, z različnimi rajal-

no in svobodno igrajo. Vsem, ki ste pripomogli k tej obnovi, se najlepše zahvaljujejomo tako delavci vrtca kot otroci in
starši. Najlepša hvala!
V letošnjem letu bomo bolj izkustveno in doživljajsko spoznavali naravo v vseh letnih časih, obenem pa
odkrivali pomen besed Imam te rad.
Prav te dni je čas, ko v vrtcu namenjamo vso pozornost tkanju prijateljskih vezi in jih skušamo v vrtcu uresničevati v sproščenem vzdušju, z ve-

V OŠ Preserje pri Radomljah staršev, kot smo jih lahko srečali 14. septembra 2016 v
prostorih Centra za mlade Domžale, ne vidiš vsak dan.
imamo enkrat tedensko
telovadno uro za predšolske center za mlade domžale Pa je usmerjale, sicer so jim pustile svobobila za to tudi posebna priložnost, saj dno izražanje. Razstava Barve na dlaotroke, stare od 3 do 5 let.
je bila odprta razstava Barve na dlani, ni je tako še en velik uspeh Vrtca DomOtroci se veliko igrajo in hkrati razvijajo osnovno motorično gibanje. Zelo
radi delajo na različno postavljenih
poligonih, osvajajo osnove za obvladovanje žoge, plezanja in športne gimnastike. Otroci so zelo prizadevni in
se hitro učijo. Zelo lepo je videti tako
majhne otroke telovaditi in spremljati njihov napredek. Ti otroci so zelo
spretni in dovzetni za učenje.
Telovadne urice vodijo izkušene
vaditeljice in bodoče vzgojiteljice.
Vsi, ki želite sodelovati na teh uricah, se nam lahko priključite vsak četrtek od 17.00 do 18.00.
Začetek vadbe bo v četrtek, 6. oktobra 2016. Vpisnina je 10 evrov. Drugi
otrok ima 10-odstotni popust.
Informacije: 031 817 204

na kateri so svoja likovna dela razstavljali otroci iz Vrtca Domžale – enota
Savska, ki so svoja dela ustvarjali pod
mentorstvom Aleksandre Andrić in
Mojce Koželj.
Najmlajši so svoja dela ustvarjali
tako v prostorih vrtca kot na prijetnem
vrtu ob njem, večkrat pa so s papirjem, z barvicami in s svinčniki obiskali bližnji Slamnikarski park in po svoje

žale – enota Savska, ki je bil prvi vrtec v naši občini, zdaj pa počasi zapira
vrata, vendar ne bo pozabljen, saj smo
ga našli tudi na likovnih delih otrok.
Odprtje razstave je bil prav poseben
kulturni dogodek, ki je razveselil vse
prisotne. Malčki so namreč pripravili
tudi kulturni program, v katerem so zapeli pesmice, med njimi tudi o pikapolonici in miški ter prijateljstvu in prija-

lovili motive, ki so jim ugajali. Pri slikanju in risanju so si pomagali tudi z
vtisi z obiskov različnih razstav, ki jih
v njihovi okolici ne manjka, večkrat
pa so obiskali tudi domžalsko knjižnico. Predšolsko obdobje je najbolj
ustvarjalno v otrokovem življenju, je
povedala mentorica Aleksandra Andrić v pogovoru s Klavdijo Štajdohar.
Mentorici sta malčke seznanili z različnimi likovnimi tehnikami, jim dale
na voljo različna likovna sredstva,
otroci pa so med slikanjem raziskovali ustvarjali in izdelovali svoje umetnine, predvsem pa se igrali. Vzgojiteljice so jim zagotovile dovolj časa in svobode, v njihovo ustvarjanje niso posegale. Otroke so le, če je bilo potrebno,

znosti, ko ti je toplo v srcu, življenje pa
je lepo. Slišali smo tudi himno njihovega vrtca, ki so jo zapeli skupaj s starši:
Naš vrtec je domek,/ kjer se igramo./
Pesmice pojemo/ pa radi se imamo./
Lepo nam je tukaj/, še bomo prišli./ Zapojmo vsi skupaj,/ naj vrtec živi.
Sledil je podroben ogled vseh razstavljenih del. Starši so ob sodelovanju svojih umetnikov včasih kar ostrmeli nad znanjem in sposobnostjo
svojih otrok, ki so posebej uživali ob
njihovih pohvalah.
Prvo jesensko razstavo v Centru za
mlade Domžale si lahko ogledate do
20. oktobra 2016 – od ponedeljka do
petka med 8. in 20. uro. Dobrodošli!

Predsednica ŠD Želva:
Olga Šraj Kristan

nimi igrami, z zanimivimi igračami, ki
jih skrivajo predali po igralnicah, s sprehodi, z igrami na prostem, predvsem pa
z igro na prenovljenem zunanjem igrišču pred vrtcem itd. V tem delu bi se iz
srca radi zahvalili Občini Domžale za financiranje in g. Korošcu za lepo izvedena dela na našem zunanjem igrišču
pred vrtcem. Dolgo smo čakali na obnovo in ureditev igrišča, zdaj pa so se naše
želje uresničile. Otroci se zdaj bolj var-

seljem, s prijaznostjo, z razumevanjem
in ostalimi vrednotami, ki pripomorejo
h graditvi mostov od enega do drugega
posameznika. Najlepše pri vsem je, da
so novinčki že našli kakšnega prijatelja in kljub začetnemu težkemu prihodu v vrtec brez težav premagujejo urice, ki jih preživijo v vrtcu. Želim si, da
bi to šolsko leto in tudi pozneje v življenju čutili vrednost besed Imam te rad.
Barbara Likovič

Nagrada
vodnim
detektivom OŠ
Venclja Perka
Domžalski Inštitut za
celostni razvoj in okolje ter
Ministrstvo RS za okolje in
prostor sta letos pripravila
že 19. natečaj promocije
varstva voda z naslovom
Vodni detektiv.

Tradicija gibalnih programov

Vera Vojska

Športno društvo je Sonček v novem šolskem letu začelo
s športno gimnastiko in akrobatiko na Air track blazini.
ŠD Sonček iz Radomelj je v novem šolskem letu za vse malčke od 4. leta dalje pa vse do najstnikov poleg rednih
vadb pripravil tudi nov program športne gimnastike in akrobatike. Program se bo izvajal na novi Air track

blazini v telovadnici OŠ Preserje pri
Radomljah in v telovadnici OŠ Roje.
Poleg predstavitve novega programa
so v septembru objavili tudi termine
za svoje redne programe v telovadnici
in na bazenu, s katerimi skrbijo, da se
že več kot 12 let gibamo vsi. V telovadnici OŠ Preserje pri Radomljah so se
začeli program za malčke od 2 do 3,5
leta, program športnik začetnik od 4
do 7 let, kombiniran tečaj vadbe v telovadnici s plavanjem in v bazenu v
Kamniku tudi šola plavanja.
Po uspešno zaključenih aktivnih
poletnih počitnicah v ŠD Sonček nadaljujemo tradicijo z gibalnimi programi,
ki spodbujajo športno aktivnost. Najmlajšim ponujamo program gibanja

skupaj z mamicami. Skupno gibanje
ni pomembno le za gibalne spretnosti
otrok, ampak tudi za vzgojo s posnemanjem. Program za starejše otroke je
prilagojen njihovim potrebam, da spoznajo in osvojijo vse gibalne spretno-

sti. Program je zastavljen univerzalno,
saj je za izbiro enega športa t. i. specializacijo še dovolj časa. Kvalitetna izvedba programov in usposobljeni vaditelji ostajajo tudi v novem šolskem
letu osnovno vodilo našega društva.
Poleg vaj v telovadnici v ŠD Sonček
organiziramo tudi celoletno šolo plavanje v bazenu Cirius v Kamniku.
Vsem željnim gibanja smo se v avgustu predstavili tudi na Čarobnem
dnevu v Arboretumu. Na gibalno koordinacijskem poligonu so nas obiskali tako mlajši kot starejši otroci in
se prepričali, da ŠD Sonček s kvalitetno vsebino in izvedbo že 12 let skrbi,
da smo aktivni vsi.
ŠD Sonček

VABI NA
oš venclja perka Pred dnevi je
v Parku Škocjanske jame potekala
zaključna prireditev s podelitvijo nagrad, ki so se je udeležili tudi predstavniki nagrajencev z OŠ Venclja
Perka. Na prireditvi so uživali v družbi
ostalih 'detektivov', v pestrem kulturnem in izobraževalnem programu,
posebno doživetje pa so bili ogledi
Mohorčičeve in Mariničeve jame ter
slapa v Oknu.
Tema letošnjega natečaja je bila
Kaj se skriva pod kamnom?, saj so
drobne živalce, ki se skrivajo med peskom, prodom ali v blatu voda, dobri pokazatelji obremenjenosti okolja
oz. kakovosti voda. Učenci lanskega
3. b so tako pod mentorstvom učiteljice Mojce Gregorič vneto raziskovali in
ustvarili iskriv strip o pogovoru drobnih živalic, živečih v čisti in v umazani vodi, z očarljivimi risbami, narisanimi zgolj v modrih, vodnih odtenkih.
Ob tem so se otroci zelo zabavali. Izdelek jim je prinesel nagrado v kategoriji likovno-literarnih izdelkov 1. triade.
Natečaja se je sicer udeležilo več kot
650 učencev pod vodstvom 46 mentorjev z 22 šol iz vse Slovenije.
P. V.,
Foto: M. G.

CICIBANOVE URICE

Za otroke 3-6 let v enoti:

PALČEK, Vir, Dvoržakova ulica 15; vsako sredo od 17.do 19.ure
tel. 01 724 28 70; mobi: 031 422 873 (Mojca)

* * * * * *

BIBA SE IGRA

Za otroke 1-3 let skupaj s starši:

PALČEK, Vir, Dvoržakova ulica 15 vsak ponedeljek od 17. do 18. ure
tel. 01 724 28 70; mobi: 031 422 873 (Mojca)

* * * * * *
Dejavnosti bodo potekale od 3. oktobra 2016 do vključno maja 2017.

Mestni kino Domžale
20.15 | KOGA NAPASTI ZDAJ
Dokumentarni film / 2015 / 120' / z oskarjem nagrajeni režiser Michael Moore se vrača s provokativnim filmom in napove vojno Pentagonu.

Knjižnica Domžale
19.00 | DR. ANDRAŽ TERŠEK: KRITIKA
PRAVNE PRAKSE
Srečanja z ustvarjalci / pogovor vodi: Cveta Zalokar /
org.: Cveta Zalokar, Knjižnica Domžale / vstop prost.

Mestni kino Domžale
18.00 | KAPITAN FANTASTIČNI
Komična drama / scenarij in režija: Matt Ross /
2016 / 120' / drama o družini, ki mora zapustiti svoj
dom, da bi zaživela v svetu, v katerega ne verjame.

3. oktober ponedeljek

20.15 | SNOWDEN
Biograf. drama, triler / 2015 / 138' / zakulisje enega
od najpomembnejših dogodkov sodobne zgodovine.

17.45 | DOJENČEK BRIDGET JONES
Glej opis pod 1. oktober.

Mestni kino Domžale
16.00 | ŠTORKLJE
Glej opis pod 1. oktober.

2. oktober nedelja

Mestni kino Domžale
20.30 | DOJENČEK BRIDGET JONES
Rom. komedija / igrajo: Renée Zellweger, Colin
Firth, Patrick Dempsey / 2016 / 124' / naša najljubša junakinja pričakuje dojenčka!

Blunout klub
20.00 | FOTOGRAFSKA RAZSTAVA JASNE
PLESTENJAK
Odprtje razstave fotografij Jasne Plestenjak / koncert skupine Nula Kelvina / vstop prost.

18.00 | DOM GOSPODIČNE PEREGRINE ZA
NENAVADNE OTROKE
Domišljijska pust. / 2016 / 127' / med ruševinami
vile je šola za otroke z nadnaravnimi sposobnostmi.

Mestni kino Domžale
10.00 | ŠTORKLJE
Animirana komedija / 2016 / 92' / sinhronizirano,
6+ / štorklje so včasih dostavljale otročičke, zdaj
pa poštne pošiljke.

Tržni prostor Domžale
Od 10.00 dalje | KUHNA NA PLAC
Ulična kuhinja že šestič v Domžalah / kulinarične
posebnosti lokalnih gostincev po dostopnih cenah.

1. oktober sobota

KD Franca Bernika, 5. in 7. oktober

Tarzan, komična drama

Mestni kino Domžale

Blunout klub
20.00 | THE TZAR BLUES BAND
Koncert / mavrica podstilov modernega bluesa:
jazzy swing vzhodne obale ZDA, louisianski rhumba blues, teksaški shuffle in jump blues / 6 €.

Center za mlade Domžale
18.00 | KITAJŠČINA ZA BACKPACKERJE
Tečaj kitajščine / do 30. leta / vodi: Anja Trampuš,
dipl. sinologinja / prijave na info@czm-domzale.si
ali 040 255 568 / cena tečaja: 45 €.

Mestni kino Domžale
18.00 | NIKA + POGOVOR
Premiera
Mladinski film / igrajo: Ylenia Mahnič, Marjuta
Slamič, Sebastijan Cavazza, Gašper Tič / 2016 / 92'
/ 11+ / zgodba o najstnici, ki je po očetu podedovala strast do tekmovanja v go-kartingu / po projekciji: pogovor z ekipo filma / org.: Zveza prijateljev
mladine Domžale ob tednu otroka / vstop prost.

Slamnikarski muzej
17.30 | KULTURNA DEDIŠČINA, KI JO V
DOMŽALAH OHRANJAMO
Voden ogled po stalni razstavi / prikaz pletenja kit
iz slame in šivanja slamnikov / 60' / za različne starostne skupine / v okviru DEKD in Tedna kulturne
dediščine ter Družinskih programov po muzejih in
galerijah Z igro do dediščine / prijave na slamnikarski.muzej@kd-domzale.si, 01 724 84 08 ali 01 722 50
50 / na dan prireditve je od 17. do 19. ure vstop prost.

Knjižnica Domžale
17.00 | Z IGRO V GLASBENI SVET
Glasbena urica / ob tednu otroka / vodi: dr. Veronika Šarec / za otroke od 0 do 5. leta v spremstvu odrasle osebe / prijave na oddelku za otroke in mladino / org.: dr. Veronika Šarec, Knjižnica Domžale.

7. oktober petek

KD Franca Bernika
20.00 | ROKGRE: TARZAN
Abonma gledališki ZELENI in IZVEN
Glej opis pod 5. oktober.

Športna dvorana Domžale
19.00 | DOBRODELNI GASILSKI KONCERT
Nastopajo: ansambel Pogum in drugi / vodita: Katja
Tratnik in Poštar Peška / org.: Občina Domžale in
Gasilska zveza Domžale / prodaja vstopnic: Eventim.

Center za mlade Domžale
18.00 | ŠOLA? NI PANIKE! – ZA STARŠE
Delavnica o tehnikah učinkovitega učenja za starše
/ prijave na info@czm-domzale.si ali 040 255 568.

Franca Bernika, Inštitut glasbenoinformacijskih znanosti pri CIMRS UM, Društvo slovenskih skladateljev.

Nika, slovenski mladinski film
Mestni kino Domžale, 7., 16., 21. in 29. oktobra

Knjižnica Domžale
19.00 | DR. MARKO IN DR. ANGELCA ŽEROVNIK:
POTOVANJA – DOŽIVLJANJE SVETA IZ PRVE ROKE
Potopisno predavanje / predstavljata: dr. Marko in

Mestni kino Domžale
18.00 | NAJIN SVET
Glej opis pod 4. oktober.

Center za mlade Domžale
17.00 | SPOMINSKA KNJIGA – SCRAP BOOK
Medgeneracijska ustvarjalna delavnica / prijave
na info@czm-domzale.si ali 040 255 568 / mladi:
5 €, vsi drugi: 10 €.

Mestni kino Domžale
9.30 | ZVERJASEC IN PRIJATELJI
Abonma OTROŠKI
Kratki animirani filmi Zverjasec, Zverjašček in Bi
se gnetli na tej metli / 60' / sinhronizirano / po projekciji sledijo ustvarjalne delavnice.

13. oktober četrtek

Blunout klub
20.00 | STAND UP S KOMIKI CEH ZA SMEH
Stand up večer / slovenski stand up mački in zelenci vas bodo poskusili nasmejati do solz.

20.00 | MARATON!
Dokumentarni film / 2016 / 100' / zgodovina tekaškega gibanja, nekoč marginalnega upora, ki je
danes globalna strast in velik posel.

Mestni kino Domžale
18.00 | NAŠ VSAKDAN
Drama / igrajo: Uliks Fehmiu, Emir Hadžihafizbegović,
Jasna Ornela Bery / 2015 / 93' / presunljiv, humoren in
realističen portret sarajevske meščanske družine.

18.00 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 5. oktober.

Center za mlade Domžale
14.30 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 5. oktober.

12. oktober sreda

Knjižnica Domžale
19.00 | DR. NOAH CHARNEY: TUJCI V SLOVENIJI
Slovenologija / gosta: Carlos Pascual in Mathias
Rambaud / pogovor vodi: dr. Noah Charney / org.:
dr. Noah Charney, Knjižnica Domžale / vstop prost.

Center za mlade Domžale
18.00 | JESENSKO JEZIKANJE V ŠPANŠČINI
Glej opis pod 4. oktober.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Glej opis pod 4. oktober.

11. oktober torek

Dr. Noah Charney, Slovenologija
Knjižnica Domžale, 11. oktobra

Dogaja se ...

slamnik

Knjižnica Domžale
10.00 | MASAŽA DOJENČKA

Mestni kino Domžale
9.30 | ZVERJASEC IN PRIJATELJI
Abonma OTROŠKI
Glej opis pod 13. oktober.

19. oktober sreda

KD Franca Bernika
20.00 | C. J. JOHNSON: PASJI DNEVNIK – CUCKI
Abonma gledališki RUMENI in IZVEN
Glej opis pod 17. oktober.

Knjižnica Domžale
19.00 | ZVEZDANA MAJHEN: (E)SENCE
EKSISTENCE
Literarna kavarna / gostja: Zvezdana Majhen / sodelujejo: učenci GŠ Domžale / vodi: Mirjam Slanovec / org.: Mirjam Slanovec, Glasbena šola Domžale, Knjižnica Domžale / vstop prost.

Center za mlade Domžale
18.00 | JESENSKO JEZIKANJE V ŠPANŠČINI
Glej opis pod 4. oktober.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Glej opis pod 4. oktober.

18. oktober torek

KD Franca Bernika
20.00 | C. J. JOHNSON: PASJI DNEVNIK – CUCKI
Abonma gledališki ORANŽNI in IZVEN
Komedija / Mestno gledališče Ptuj / režija: Matjaž
Latin / igrata: Gojmir Lešnjak Gojc, Klemen Slakonja / komedija o ljudeh in psih / 20 €.

Knjižnica Domžale
19.00 | ON MOJE, JAZ NJEGOVO IMAM
SRCE (sir Philip Sidney)
Recital renesančne poezije / dijaki SŠ Domžale /
mentorici: Nuša Fujan in Katarina Marin Hribar /
org.: SŠ Domžale, Knjižnica Domžale / vstop prost.

Center za mlade Domžale
18.00 | KAJ RAZKRIVA TVOJ ROKOPIS?
Medgeneracijska delavnica grafologije / prijave na
info@czm-domzale.si ali 040 255 568 / brezplačno.

17. oktober ponedeljek

20.00 | INFERNO
Glej opis pod 15. oktober.

18.00 | NIKA
Glej opis pod 7. oktober.

Mestni kino Domžale
16.00 | ŠTORKLJE
Glej opis pod 1. oktober.

AMART – jesen '16, glasbeno-literarni dogodek
Kulturni dom Radomlje, 14. oktobra

20.15 | SNOWDEN
Glej opis pod 2. oktober.

18.00 | DOJENČEK BRIDGET JONES
Glej opis pod 1. oktober.

Mestni kino Domžale
10.00 | ŠTORKLJE
Glej opis pod 1. oktober.

23. oktober nedelja

20.00 | INFERNO
Glej opis pod 15. oktober.

Mestni kino Domžale
18.00 | ČUDOVITI SVET BELLE BROWN
Domiš. kom. drama / 2015 / 100' / Bella je dekle, ki sanja o tem, da bo nekega dne napisala knjigo za otroke.

18.00 | HERBARIJ 2 – NADALJEVANJE
Delavnice z zeliščarko Metko Maček / za zahtevnejše ljubitelje zelišč / 120' / število udeležencev omejeno / prijave do 19. oktobra na info@kd-domzale.
si ali 01 722 50 50 / če bo premalo prijav, delavnica
odpade / mladi 5 €, odrasli 8 €.

Menačenkova domačija
16.00 | HERBARIJ ZA NAJMLAJŠE
Delavnice z zeliščarko Metko Maček / osnove izdelave herbarija, kuhanje otroškega čaja, sladkanje / 90' / kotizacija: mladi in odrasli 5 €, otroci v
spremstvu staršev brezplačno.

Mestni kino Domžale
16.00 | KUBO IN DVE STRUNI
Glej opis pod 9. oktober.

KD Franca Bernika
10.00 | J. IN W. GRIMM: ŠTIRJE MUZIKANTJE
Sobotna otroška matineja
Lutkovna predstava / Lutkovno gledališče Fru-fru
/ igrata: Marjan Kunaver, Matevž Gregorič / 40' /
3+ / osel, maček, pes in petelin preženejo razbojnike in najdejo nov dom / 4 € otroci, 4,5 € starši.

Tržni prostor Domžale
8.00–13.00 | DOBRODOŠLI V DOMŽALAH:
GADOVA PEČ
Predstavitev Gadove Peči s svojimi običaji, kulturo, kulinariko in turistično ponudbo.

22. oktober sobota

Blunout klub
20.00 | SAM'S FEVER
Koncert / interpretacija glasbe kralja rock'n'rolla
/ najboljši Elvis Presley cover band v Evropi na
evropskem Elvis festivalu 2015 / 6 €.

uveljavitev / pred projekcijo: kratki film Pečat / po
projekciji: pogovor z ekipo filma.

Veliki strah malega tigra, otroška predstava
Kulturni dom na Močilniku v Dobu, 16. oktobra

20.00 | NE DIHAJ
Grozljivka / režija: Fede Alvarez / 2016 / 88' / trije
delinkventi se odločijo oropati hišo, a slepi lastnik

18.00 | PREVZETNOST, PRISTRANOST IN ZOMBIJI
Komična grozljivka / scenarij in režija: Burr Steers
/ 2016 / 108' / predelava romana Jane Austin, v katerem so sestre tudi borke proti zombijem.

Mestni kino Domžale
16.00 | KUBO IN DVE STRUNI
Glej opis pod 9. oktober.

31. oktober ponedeljek

20.30 | DOJENČEK BRIDGET JONES
Glej opis pod 1. oktober.

18.00 | DOM GOSPODIČNE PEREGRINE ZA
NENAVADNE OTROKE
Glej opis pod 1. oktober.

16.00 | A JE TO: PAT IN MAT
Glej opis pod 29. oktober.

Mestni kino Domžale
10.00 | ŠTORKLJE
Glej opis pod 1. oktober.

30. oktober nedelja

20.00 | DEKLE NA VLAKU
Glej opis pod 8. oktober.

18.00 | NIKA
Glej opis pod 7. oktober.

Mestni kino Domžale
10.00 | A JE TO: PAT IN MAT
Anim. kom. / 2016 / 80' / sinhron., 7+ / nove dogodivščine nerodnih in smešnih čeških domačih mojstrov.

29. oktober sobota

Blunout klub
20.00 | SOUL, JAZZ IN JAZ
Koncert / legendarni napevi, spremenjeni v nekaj posebnega z izrazito interpretacijo in improvizacijo / 6 €.

KD Franca Bernika
20.00 | SREČANJE S HUDIČEM
Abonma koncertni MODRI in IZVEN
Koncert / Roman Kim (violina), Jure Goručan (klavir) /
program: Paganini, Kim, Liszt, Prokofijev, Ligeti / koncertni ognjemet v pričakovanju noči čarovnic / 18 €.

Center za mlade Domžale
18.00 | KITAJŠČINA ZA BACKPACKERJE
Glej opis pod 7. oktober.

Knjižnica Domžale
16.00–18.30 | DVORANA IGRAČ
Od igrače do igroknjige / predstavitev knjižnične
igroteke / 3+ / org.: Knjižnica Domžale / vstop prost.

28. oktober petek

Dr. Irene Mislej in družina Ahčin
Slamnikarski muzej, 19. oktobra

Koledar kulturnih prireditev v
občini Domžale/ oktober

številka 9 | september 2016 | letnik lvi

koledar dogodkov

KD Franca Bernika
17.00 | ACI BERTONCELJ, APOSTOL SLOVENSKE KLAVIRSKE IN KOMORNE GLASBE 20. ST.
Predstavitev monografije – zbornika / koncert klavirskega tria Ars Musica / org.: Občina Domžale, KD

Knjižnica Domžale
9.30–12.00 | IVAN MITREVSKI
Srečanje z ilustratorjem / ob tednu otroka / sodelujejo učenci OŠ občine Domžale / org.: Zveza prijateljev
mladine Domžale, Knjižnica Domžale / vstop prost.

6. oktober četrtek

KD Franca Bernika
20.00 | ROKGRE: TARZAN
Abonma gledališki RDEČI in IZVEN
Komična drama / SNG Drama Ljubljana /režija: Eva
Nina Lampič / igrajo: Marko Mandič, Maša Derganc,
Uroš Fürst / komedija dobitnika Grumove nagrade
Roka Vilčnika – o težavah ljubezenskega para / 16 €.

Menačenkova domačija
18.00 | KAKO JE GAVČO MARTÍN FIERRO
NAŠEL DOMŽALE?
Predstavitev likovnih upodobitev gavča Martína
Fierra avtorja Franca Ahčina / za različne starostne skupine / 60' / v okviru DEKD in Tedna kulturne dediščine ter Družinskih programov po muzejih
in galerijah Z igro do dediščine / prijave na menacenk@kd-domzale.si ali 01 722 50 50 / vstop prost.

Center za mlade Domžale
18.00 | USTVARJALNE DELAVNICE
Od 13. do 30. leta / prijave na info@czm-domzale.
si ali 040 255 568.

Knjižnica Domžale
16.00–18.00 | USTVARJALNE DELAVNICE
Delavnice / igralni in bio kotiček / Hrošček Simon / ob
tednu otroka / org.: Zveza prijateljev mladine Domžale, Občina Domžale, Knjižnica Domžale / vstop prost.

Center za mlade Domžale
14.30 | USTVARJALNE DELAVNICE
Od 7. do 12. leta / prijave na info@czm-domzale.si
ali 040 255 568.

5. oktober sreda

Mestni kino Domžale
20.00 | POPOLNI TUJCI
Komedija / 2016 / 97' / sedem prijateljev razkrije
vse klice in sporočila z mobilnikov in izkaže se,
da vsak zelo malo ve o drugih / v okviru Festivala
evropskega in mediteranskega filma.

Knjižnica Domžale
19.00 | TOMO ČESEN: ALPINISTIČNO VITEŠTVO
Gorniški večer / pogovor vodi: Borut Peršolja /
org.: Planinsko društvo Domžale, Borut Peršolja,
Knjižnica Domžale / vstop prost.

Mestni kino Domžale
20.15 | KAPITAN FANTASTIČNI
Abonma filmski PONEDELJEK
Glej opis pod 3. oktober.

Knjižnica Domžale
19.00 | ODRASLI ODPIRAMO POT MLADIM
DO PRAVIH PRILOŽNOSTI
Predavanje / sodelujejo: strokovnjaki Študijsko raziskovalnega centra za družino, CSD Domžale idr. / org.: Mateja Kegel Kozlevčar, Knjižnica Domžale / vstop prost.

Mestni kino Domžale
18.00 | KOGA NAPASTI ZDAJ
Glej opis pod 3. oktober.

18.00 | KORAK ZA KORAKOM DO DOBRE FOTKE
Fotografske delavnice / vodi: Klemen Brumec / od
15. do 30. leta / prijave na info@czm-domzale.si ali
040 255 568.

Center za mlade Domžale
17.30–19.30 | IZMENJEVALNICA OBLAČIL,
OBUTVE IN MODNIH DODATKOV
Prinesite svoja stara, a še uporabna oblačila, nakit
in obutev, in jih izmenjajte z novimi.

10. oktober ponedeljek

20.00 | VSE BO ŠE DOBRO
Posebna projekcija
Drama / 2015 / 118' / zgodba o spoznanju, da rane
ne celi čas, ampak soočanje s preteklostjo in sposobnost odpuščanja. Predvsem sebi.

18.00 | SLAVNO NESLAVNA FLORENCE
Biografska kom. drama / 2016 / 110' / Meryl Streep in
Hugh Grant v zgodbi o operni pevki, ki ni znala peti,
a je zaradi nenavadnega nastopa vseeno zaslovela.

16.00 | KUBO IN DVE STRUNI
Anim. akcijska domiš. pustolov. / 2016 / 101' / sinhronizirano, 9+ / pustolovščina po starodavni Japonski
– eno junaško iskanje, trije nenavadni junaki.

Mestni kino Domžale
10.00 | SLIKA
Anim. druž. film / 2011 / 76' / podnapisi, 8+ / film o
svetu pravljičnih bitij, ki živijo v slikarskem platnu
stare slike / v okviru evropskega art kino dneva.

9. oktober nedelja

20.30 | DEKLE NA VLAKU
Misteriozni triler / igrajo: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett / 2016, ZDA / 105' / triler, ki bo
za vedno spremenil vaš pogled na življenje drugih.

18.00 | DOM GOSPODIČNE PEREGRINE ZA
NENAVADNE OTROKE
Glej opis pod 1. oktober.

Mestni kino Domžale
16.00 | ŠTORKLJE
Glej opis pod 1. oktober.

KD Franca Bernika
10.00 | LILA PRAP: 1001 PRAVLJICA
Sobotna otroška matineja
Lutkovna predstava / ob tednu otroka / igrata in
animirata: Mateja Šušteršič in Tadeja Zajec / 40' /
3+ / popotovanje skozi pisan pravljični labirint /
org.: Lutkovna skupina Bobek in Zveza prijateljev
mladine Domžale / vstop z brezplačno vstopnico.

18.00 | JESENSKO JEZIKANJE V ŠPANŠČINI
Začetni tečaj španskega jezika / do 30. leta / prijave
na info@czm-domzale.si ali 040 255 568 / cena: 45 €.

Kulturni dom na Močilniku v Dobu
16.00 | VELIKI STRAH MALEGA TIGRA
Za ABONMA in IZVEN
Zabavna in poučna zgodbica / gostuje Gledališče
KU-KUC / informacije in rezervacije na 041 420 610.

16. oktober nedelja

20.30 | INFERNO
Misteriozni triler / po romanu Dana Browna / igrata:
Tom Hanks, Felicity Jones / 2016 / 121' / Robert Langdon skuša razrešiti najskrivnostnejšo uganko doslej.

18.00 | DOJENČEK BRIDGET JONES
Glej opis pod 1. oktober.

16.00 | KUBO IN DVE STRUNI
Glej opis pod 9. oktober.

Mestni kino Domžale
10.00 | ŠTORKLJE
Glej opis pod 1. oktober.

Galerija na potepu
10.00 | ZORAN MUŠIČ IN STALNA ZBIRKA
MODERNE GALERIJE
Obisk Narodne in Moderne galerije / vodi: Jurij
Smole / zbor pred Narodno galerijo / 3,5 € (Narodna galerija) in 5 € (Moderna galerija).

Galerija Domžale
10.00 | USTVARJALNA SOBOTA ZA NAJMLAJŠE
Ob razstavi Metoda Frlica bomo raziskovali delo
kiparja, kiparske materiale in orodja / 3+ / 90' /
pokrovitelj: Art Ljubljana, d. o. o. / brezplačno.

Tržni prostor Domžale
8.00–13.00 | DOBRODOŠLI V DOMŽALAH:
KOZJE
Predstavitev Kozjega s svojimi običaji, kulturo, kulinariko in turistično ponudbo.

15. oktober sobota

Blunout klub
20.00 | EL KACHON
Koncert / blues rock band, ki združuje značilni
hard rock zvok slide kitare ter rhythm in blues rife,
vse skupaj pa podpira značilni blues vokal / 6 €.

Mestni kino Domžale
20.00 | KAPITAN FANTASTIČNI
Abonma filmski PETEK
Glej opis pod 3. oktober.

20.00 | DECKUMENT, OD ROLKE DO
SKEJTA + POGOVOR
Skaterski dok. film / režija: Matej Lavka, Nina Vrhovec, Andro Kajzer, Miha Brodarič / 2015 / 90' /
začetki skejtanja na Slovenskem, boj za obstoj in

Mestni kino Domžale
18.00 | NIKA
Glej opis pod 7. oktober.

Center za mlade Domžale
18.00 | KITAJŠČINA ZA BACKPACKERJE
Glej opis pod 7. oktober.

Knjižnica Domžale
17.00 | ZAPLEŠIMO V PRAVLJICO
Ples in gibanje / za otroke od 4. do 6. leta / prijave
na oddelku za otroke in mladino / org.: Plesna šola
Miki, Knjižnica Domžale.

Mestni kino Domžale
9.30 | ZVERJASEC IN PRIJATELJI
Abonma OTROŠKI
Glej opis pod 13. oktober.

21. oktober petek

Mestni kino Domžale
20.30 | NAŠ VSAKDAN
Glej opis pod 12. oktober.

Knjižnica Domžale
18.00 | MOTNJE INKONTINENCE PRI
STAROSTNIKIH
Alzheimer cafe / pogovori o demenci / gost: dr.
Božidar Voljč / vodi: Cveta Zalokar / org.: Cveta
Zalokar, Dom upokojencev Domžale, Knjižnica
Domžale / vstop prost.

Center za mlade Domžale
18.00 | ZNANJE KITAJSKIH MOJSTROV IN
URADNA MEDICINA
Predavanje o tradicionalni kitajski medicini /
prijave na info@czm-domzale.si ali 040 255 568 /
brezplačno.

Mestni kino Domžale
9.30 | ZVERJASEC IN PRIJATELJI
Abonma OTROŠKI
Glej opis pod 13. oktober.

20. oktober četrtek

20.15 | USTAVA REPUBLIKE HRVAŠKE
Glej opis pod 13. oktober.

Mestni kino Domžale
18.00 | KOGA NAPASTI ZDAJ
Glej opis pod 3. oktober.

Kulturni dom Radomlje
19.00 | AMART – JESEN '16
Glasbeno-literarni dogodek / irska pubovska glasba
/ skupina Turn On Irish / štirje glasbeniki, ki jih druži
ljubezen do irske tradicionalne glasbe / vstop prost.

Mestni kino Domžale
18.00 | DEKLE NA VLAKU
Glej opis pod 8. oktober.

Slamnikarski muzej
18.00 | SREČANJA POD SLAMNIKI: DR.
IRENE MISLEJ IN DRUŽINA AHČIN
Pogovor o ustvarjalnem delu kiparja Franca Ahčina
/ gostje: dr. Irene Mislej in člani Ahčinove družine
/ vodita: Cveta Zalokar in Katarina Rus Krušelj /
vstop prost.

Center za mlade Domžale
18.00 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 5. oktober.

Knjižnica Domžale
17.00 | VILA ČIRA ČARA
Pikina čajanka / 5+ / animatorka: Lidija Smerkolj
Turšič / prijave na oddelku za otroke in mladino
/ org.: Lidija Smerkolj Turšič, Knjižnica Domžale.

Center za mlade Domžale
14.30 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 5. oktober.

Biba leze ... – cikel srečanj za starše z dojenčki /
predava: Mojca Kurent / srečanje vodi: Simona
Glavan / org.: Mojca Kurent, Simona Glavan, Knjižnica Domžale / vstop prost.

Center za mlade Domžale
18.00 | KITAJŠČINA ZA BACKPACKERJE
Glej opis pod 7. oktober.

Mestni kino Domžale
9.30 | ZVERJASEC IN PRIJATELJI
Abonma OTROŠKI
Glej opis pod 13. oktober.

14. oktober petek

Mestni kino Domžale
20.00 | USTAVA REPUBLIKE HRVAŠKE
Drama / 2016 / 93' / topla sladko-grenka zgodba o ljudeh iz iste stavbe, ki jih usoda nepričakovano združi.

Galerija Domžale
19.00 | METOD FRLIC: DAJTE NAM ŽE MIR!
Odprtje kiparske razstave / pogovor z avtorjem
vodi: Jurij Smole / vstop prost.

dr. Angelca Žerovnik / org.: dr. Marko in dr. Angelca Žerovnik, Knjižnica Domžale / vstop prost.

KD Franca Bernika
20.00 | VLADO KRESLIN: POJEZIJE
Abonma glasbeno-scenski DRUGI in IZVEN
Glej opis pod 25. oktobra.

Knjižnica Domžale
19.00 | MILENA MARINIČ: ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA IN PRAVICA DO ZASEBNOSTI
Predstavitev knjige / org.: Milena Marinič, Knjižnica Domžale / vstop prost.

Center za mlade Domžale
19.00 | SVET OKOLI NAS
Odprtje fotografske razstave / razstavljajo mladi
fotografi Centra za mlade Domžale / razstava bo
na ogled do 15. novembra.

27. oktober četrtek

Blunout klub
20.00 | STAND UP S KOMIKI CEH ZA SMEH
Stand up večer / slovenski stand up mački in zelenci vas bodo poskusili nasmejati do solz.

Mestni kino Domžale
20.00 | DEKLE NA VLAKU
Glej opis pod 8. oktober.

Knjižnica Domžale
19.00 | JUHA IZ ŽEBLJA
(švedska ljudska pravljica)
Pravljice za odrasle / pripovedovanje in interpretacija: Mirjam Slanovec in Luka Hrovat / org.: Knjižnica Domžale / vstop prost.

Mestni kino Domžale
18.00 | ČUDOVITI SVET BELLE BROWN
Glej opis pod 22. oktober.

18.00 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 5. oktober.

Center za mlade Domžale
14.30 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 5. oktober.

26. oktober sreda

KD Franca Bernika
20.00 | VLADO KRESLIN: POJEZIJE
Abonma glasbeno-scenski PRVI in IZVEN
Koncert / Vlado Kreslin / intimni koncert, kjer se
združita glasba in poezija in na katerem se bo zdelo, da Vlado Kreslin še nikoli ni bil tako blizu / 16 €.

Center za mlade Domžale
18.00 | JESENSKO JEZIKANJE V ŠPANŠČINI
Glej opis pod 4. oktober.

Mestni kino Domžale
10.00 | KAPITAN FANTASTIČNI
Abonma filmski DOPOLDANSKI
Glej opis pod 3. oktober.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Glej opis pod 4. oktober.

25. oktober torek

Mestni kino Domžale
20.00 | USTAVA REPUBLIKE HRVAŠKE
Glej opis pod 13. oktober.

Center za mlade Domžale
18.00 | KORAK ZA KORAKOM DO DOBRE FOTKE
Glej opis pod 10. oktober.

18.00 | MARATON!
Glej opis pod 12. oktober.

Mestni kino Domžale
9.30 | ZVERJASEC IN PRIJATELJI
Abonma OTROŠKI
Glej opis pod 13. oktober.

24. oktober ponedeljek

koledar dogodkov
Koledar kulturnih prireditev izhaja v glasilu Slamnik.
Urednica ne odgovarja za spremembe programov. Za
točnost informacije odgovarja prijavitelj dogodka.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispelih
informacij. Informacije o dogodkih v novembru pošljite v pisni obliki do 19. oktobra na elektronski naslov:
koledar@kd-domzale.si.

Zbira in ureja: Manca Kraševec
Fotografije: promocijsko gradivo

Koledar dogodkov

Galerijski atelje
Ulica Matije Tomca 6, Domžale

Slamnikarski muzej Domžale
Kajuhova 5, Domžale
(domuje v Godbenem domu Domžale)
Odprt: od torka do petka od 10.00 do 12.00 in od 17.00
do 19.00, ob sobotah od 10.00 do 12.00; ob nedeljah
in ponedeljkih zaprto. Za skupine (več kot 10 oseb)
po dogovoru tudi izven časa odprtosti. Vstopnina.
Muzejska trgovina. Dodatna ponudba plačljiva.

Menačenkova domačija
Cankarjeva ulica 9, Domžale
Odprta v času razstav: od torka do petka od 10.00 do
12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sobotah od 10.00 do
12.00; ob praznikih, nedeljah in ponedeljkih zaprto.
Za skupine (več kot 10 oseb) po dogovoru tudi izven
časa odprtosti. Vstop v domačijo in na razstavo prost,
dodatna ponudba plačljiva.

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

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

Galerija Domžale
Mestni trg 1, Domžale (trgovski kompleks Vele)
Odprta v času razstav: od torka do petka od 10.00 do
12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sobotah od 10.00 do
12.00; ob praznikih, nedeljah in ponedeljkih zaprto. Za
skupine (več kot 10 oseb) po dogovoru tudi izven časa
odprtosti. Vstop prost, dodatna ponudba plačljiva.

Center za mlade Domžale
Ljubljanska cesta 58, Domžale,
T 01 722 66 00, info@czm-domzale.si,
www.czm-domzale.si

Info

V Knjižnici Domžale nudimo brezplačno prvo računalniško pomoč vsak drugi petek v mesecu med 12. in 14.
uro. Naučite se luporabe kataloga Cobiss in servisa Moja
knjižnica. Prijave na 01 724 12 04.

PRVA RAČUNALNIŠKA POMOČ

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

PREDSTAVITEV APLIKACIJ

Brezplačno izobraževanje za otroke in mlade v Knjižnici
Domžale (kako iskati gradivo, servis Moja knjižnica, Cobiss, mCobiss) vsako sredo med 12. in 14. uro. Prijave na
01 724 12 04 (Janez Dolinšek in Lidija Smerkolj Turšič).

COBISS – VIRTUALNA KNJIŽNICA SLOVENIJE

Knjižnica Domžale organizira brezplačen računalniški
tečaj vsako sredo in petek od 10. do 12. ure. Obvezne prijave na 01 724 12 04 ali helena.prelc@dom.sik.si.

RAČUNALNIŠKI TEČAJ ZA ZAČETNIKE

Brezplačni tečaj za zaposlene, starejše od 45 let z
manj kot štiriletno srednjo šolo, oktobra in novembra
ob sredah in petkih med 17. in 19. uro. Prijave do 10.
oktobra na katja.simenc@dom.sik.si.

DIGITALNA FOTOGRAFIJA IN DIGITALNI SVET

Tečaji, natečaji

22.00 | PRIKLICANO ZLO 2
Grozljivka / 2016 / 134' / Ed in Lorraine v Angliji pomagata dekletu, ki ga občasno obsede zlohotni duh.

jim prepreči načrte.

slamnik@kd- dom zale. si

Mestni kino Domžale
18.00 | NAJIN SVET
Družinska drama / 2016 / 95' / podnapisi, 8+ / južnokorejski film ponuja vpogled v svet otroških odnosov, na videz preprostih, pa vendar polnih čustev.

Tržni prostor Domžale
8.00–13.00 | DOBRODOŠLI V DOMŽALAH:
JEZERSKO
Predstavitev Jezerskega s svojimi običaji, kulturo,
kulinariko in turistično ponudbo.

8. oktober sobota

21.00 | BELGICA
Drama / 2016 / 127' / brata sta lastnika popularnega
nočnega kluba, na preizkušnji so njuni odnosi / v
okviru Festivala evropskega in mediteranskega filma.

Center za mlade Domžale
17.00 | UMETNOST SPROŠČANJA IN MANDAL
Ustvarjalna delavnica / risanje in barvanje mandal
/ do 30. leta / prijave na info@czm-domzale.si ali
040 255 568 / brezplačno.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Za predšolske otroke (3+) in starše, skrbnike, dedke, babice / prijave na oddelku za otroke in mladino / org.: Knjižnica Domžale.

4. oktober torek
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KO IGRAŠ, SI LAHKO KDORKOLI
YLENIA MAHNIČ, GLAVNA IGRALKA V FILMU NIKA

Devetnajstletna Primorka Ylenia Mahnič je svež obraz na slovenski filmski sceni, lahko pa bi rekli, da je svojo prvo filmsko
izkušnjo v celovečernem filmu Nika, režiserja Slobodana Maksimoviča, opravila z odliko.
celo prikupim. Sama tudi ne povem vedno stvari čisto tako, kot si jih mislim,
in zadeve nekoliko omilim, se pravi
ravno obratno od Nike.

Žiga Čamernik
Foto: predstavitveno gradivo

O

dločnost, predrznost in
uporništvo s filmskega
platna v vlogi Nike se pri
pogovoru z njo prelevi v
odkritosrčnost, milino in zrelost, ki
je danes pri najstnikih silno redka.
Kako je prišlo do tvojega
sodelovanja v filmu Nika, glede na
to, da si med igralci popolnoma
svež obraz?
Naključno sem slišala za avdicijo od
prijateljičine prijateljice. Spominjam
se, da sem bila z eno nogo že na avtobusu, šlo je res za las. Na avdicijo
sem potem odšla brez vsakih pričakovanj. Hitro sem opazila, da se zanimajo zame, saj sem bila tam kar nekaj časa. Pozneje so me potem poklicali še na drugi krog v Ljubljano. Potem so me še malo 'mučili', na kar so
mi povedali, da sem dobila vlogo.
Kaj so takrat zahtevali od tebe?
Večinoma smo se bolj pogovarjali, da
so nekoliko spoznali mojo osebnost.
Ves čas so tudi snemali, da so preverili fotogeničnost, nekaj malega pa sem
morala tudi odigrati; in sicer dialog z
mamo. Dobila sem tudi nekaj napotkov, da je režiser lahko videl mojo prilagodljivost.
Kako si se kosala s tremo?
V prvem krogu je sploh nisem imela, v
drugem pa malček, vendar me je do te
mere vse skupaj zanimalo in tudi zabavalo, da niti nisem imela časa zanjo.
Slednje je šokiralo tudi mene, saj sem
mislila, da bom veliko bolj zategnjena.
Potem pa si vozila vlogo podobno
kot gokart v filmu?
Ha ha, ne, tisto je bila kaskaderka.
Si ga vozila kaj tudi sama?
Tudi malo. Morala sem odpeljati en
krog, da se vidijo vse bližnje reakcije.
Kako si se zlila z likom Nike?
Nika večinoma ni toliko drugačna od
povprečnega najstnika. Kar pa je pri
njej drugačno kot pri meni, je njena
direktnost. Njen odnos do sveta je za
moje pojme zelo predrzen, celo nesramen. Ko sem jo igrala, sem večkrat pomislila, da se z njo ravno ne bi
družila (smeh). Drugače pa ni bilo nekih stvari, v katere ne bi mogla 'pasti'.
Edino z njeno izgubo očeta se – hvala
bogu – ne morem poistovetiti. Skušala sem zgolj prikazati neko veliko žalost, saj se s pomočjo gokarta ona še
vedno oklepa tudi spomina na očeta,
kar pa ji po drugi strani daje tudi voljo in moč, da se upira naprej.
Morda je slednje tudi razlog
njenega obnašanja, ker je pač
izgubila očeta tako mlada.
Večina filma temelji na konfliktu z
mamo. Že sam film se začne s tem, ko
ji mama ne pusti, da bi dirkala. Nika
pa je nesrečna, dokler ne dobi omenjene svobode.
In iz kje si potem črpala Nikino jezo?
Prepiranje z mamo ni bil noben problem, saj sva tudi z mojo lastno
mamo veliko v konfliktu, čeprav sva
sicer dobre prijateljice. Sem precej trmasta, kar pomeni, da v primeru, ko
si zapičim nekaj v glavo, grem tudi
skozi zid, če je treba. Zato je bila večina konfliktov v filmu zame popolnoma naravnih (smeh).

Se je tvoje življenje po filmu kaj
spremenilo oziroma si zaznala
kakršnekoli spremembe?
Opaziš npr. kdo te v resnici podpira in komu 'dol visi'. Recimo, nekateri ljudje, za katere nikoli ne bi rekla,
da bodo prišli na premiero, so bili tam,
po drugi strani pa je manjkalo dosti
ljudi, ki sem jih pričakovala, kar me je
nekoliko šokiralo. Ko sem bila npr. na
filmskem festivalu v Sarajevu, je bilo
tam dosti mladih, ki so pristopili do
mene in mi zastavili kakšno vprašanje
na način, kot da bi bila ne vem kakšna
zvezda. Ugotovila sem, da je zadosti

Ko igraš, si lahko
kdorkoli, istočasno pa si
predstavljaš, da si to ti,
kar se mi zdi fantastično.
Nisi tako omejen kot v
realnosti, in ravno to
je tisto, kar me najbolj
privlači.

Si že kdaj prej razmišljala o tem, da
bi bila igralka?
To sem vedno razmišljala. Sem sicer
malo 'čuden' človek, saj sem včasih optimist, vendar menim, da sem za večino stvari pesimist, saj pričakujem slabo
in če potem dobim dobro, sem toliko
bolj vesela. Prvič sem se z igro srečala
že pri plesu, v okviru plesnih pravljic.
Učiteljica mi je dala za poskus glavno
vlogo, vendar sem ji bila tako všeč, da
mi je potem vedno namenjala glavne
vloge: Aladina, Sneguljčico, itd. Potem
sem ugotovila, da mi je takšno 'pretvarjanje' všeč in da me zabava. Nazadnje
smo delali Briljantino, javila pa sem se
kar za moško vlogo, ker je fantov pač
primanjkovalo. Vse skupaj je potem izpadlo zelo dobro, saj večina gledalcev
do konca ni ugotovila, da sva dva fanta
v predstavi dejansko punci (op. p. igrala je tudi prijateljica).
Se je tvoj pogled na igro po filmu
Nika kakorkoli spremenil?
Edino, kar se je spremenilo, je dejstvo, da sem dobila več samozavesti
na tem področju. Že dobljena vloga
mi je dala neko potrditev, da nisem
ravno zanič.
Kako si se na snemanju ujela s
soigralci?
Nisem vedela, kaj lahko pričakujem,
sploh od kakšnih bolj znanih igralcev,
vendar so bili praktično vsi profesionalni in zabavni hkrati, kar je najboljša možna kombinacija.
Nika je za spremembo optimističen
slovenski film s pozitivnim
sporočilom.
Menim, da dosti mladih ne mara slovenskih filmov prav zato, ker je večina
razmeroma otožnih. Že tako je v naši
državi dovolj depresije, zato tega res ne
rabimo imeti še v filmih. Filmska industrija bi morala bolj zabavati. Seveda

je fino imeti tudi kakšen melanholičen
film, vendar ne pa večine.
Osebno me je presenetilo tudi to, da
so vsi t. i. akademski igralci s teboj
igrali zelo dobro. V tem pogledu
je najverjetneje pomagalo, da
je bil tvoj lik glavni, ker pač nisi
šolana igralka in zato – morda
nekoliko paradoksalno – deluješ
bolj naravno in so se ti soigralci
enostavno morali prilagoditi.
Na vajah sem denimo imela scene
z nekaterimi profesionalnimi igralci, ko se je še izbiralo mojega filmskega fanta. Večina dejansko niti ni dojela, kaj režiser želi od njih, in se jim
res ni uspelo prilagoditi, čeprav je šlo
za akademske igralce.
Bi po izkušnji z Niko nastopila še v
kakšnem filmu?
Seveda. Že od malih nog naprej sem
bila bolj 'odsoten' otrok. Mama je vedno, ko je prišla z roditeljskega sestanka, povedala, da sem učiteljici sicer všeč, hkrati pa je vedno navrgla še, da me 'praktično ni', da sem z
glavo nekje drugje. In res me je že od
nekdaj zanimalo vse, kar je povezano
z izmišljenim, v prvi vrsti s pisanjem
in z igranjem, še najmanj pa realnost.
Tukaj je nek paradoks. Omenjaš
sicer odsotnost, vendar v trenutku,
ko se kamera prižge, moraš biti zelo
prisoten.
To je drugače, ker takrat nisem prisotna v realnosti, pač pa zgolj v tem, kar
igram. Gre za nek drug svet, ki ga ne
znam prav razložiti.
Si že slišala za frazo, da 'je igra bolj
resnična od življenja'?
Nisem, vendar se strinjam z njo. Pri
igri sama dostikrat pomislim, kako
deluje oseba, ki je drugačna od mene
po nekih lastnostih, ali pa kako je re-

cimo opravljati določen poklic. Ko
igraš, si lahko kdorkoli, istočasno pa
si predstavljaš, da si to ti, kar se mi
zdi fantastično. Nisi tako omejen kot
v realnosti, in ravno to je tisto, kar me
najbolj privlači. Večina ljudi sicer misli, da je igranje nekaj preprostega,
vendar dejansko ni tako enostavno.
Na primer ko igraš neko žalost, moraš
iz sebe povleči določene temne stvari
in še celo po tem, ko prenehaš z igranjem, si še vedno nekoliko pretresen.
Na tebi ostane nek vtis.

že podatek, da si se pač pojavil v filmu
in zato potem ljudje gledajo nate čisto
z drugimi očmi. Takrat sem pomislila,
da najverjetneje tudi sama koga preveč kujem v zvezde.

Kaj ti takrat roji po glavi, da to
sploh lahko izpelješ?
Najslabše je, če si v glavi ponavljaš:
bodi žalosten, bodi žalosten, bodi žalosten. To ne gre. Ustrezalo mi je, denimo,
če sem se pogovarjala s soigralcem in
mi je potem pomagal zgolj njegov pogled in dejansko verjeti, da se nahajaš v
določeni situaciji. S pogledom, ki mi ga
je dal, in tekstom, ki je bil nekoliko prej
povedan, je iz mene povlekel nek obup,
ki je bil takrat potreben za sceno.

Na premieri v Portorožu je bil tudi
rekorden obisk publike.
Nasploh so bile reakcije gledalcev drugačne, kot je to navada na filmskih festivalih. Bilo je pravo navijaško vzdušje, kar mi je bilo zelo všeč. Vmes so me
poklicali še na intervju in sem bila kar
malo žalostna, čeprav sem film videla že trikrat, vendar je izkušnja precej
drugačna, če ga gledaš z ljudmi, ki jih
poznaš, z vsemi odzivi vred, ki se zgodijo v danem trenutku. Ni boljšega.

Si pri tem pomislila na neko svojo
resnično izkušnjo?
Ne, sem pa dojemala soigralca, kot da
je resničen in da je resnično tudi tisto,
kar zahteva od mene v določenem trenutku. Na tak način lahko dejansko
prideš tudi do svoje žalosti, če se seveda od tebe to tudi zahteva.

Si kaj razmišljala o študiju igre na
naši akademiji (AGRFT)?
Šla sem na sprejemne izpite in nisem
bila sprejeta. Nihče mi sicer ne verjame, vendar nisem bila niti malo žalostna zaradi tega, ker je moja filozofija
pač takšna, da se bodo zame stvari vedno obrnile prav. Zaradi navedenega
moj primarni cilj ni diplomirati iz igre,
ampak poskusiti čim več različnih tehnik in slišati čim več koristnih nasvetov.
Na AGRFT so bojda ocenili, da nisem
dovolj psihično močna za njihov pritisk, vendar sama vem, da je zame psihični napor lahko tudi užitek. Ko sem
bila npr. najbolj žalostna v življenju, mi
ni bilo tako hudo, ker sem takrat nekako 'izstopila iz sebe' in občudovala samo dejstvo, koliko mi stvar očitno
pomeni, da sem dejansko lahko tako
žalostna. ❒

Katere so podobnosti in razlike med
teboj in Niko?
Trma je definitivno podobnost. Tudi odnos z mamo, ki pa sicer ni tako zahteven, kot je v filmu. Kar se razlik tiče,
sem veliko manj konfliktna od Nike, saj
se ne kregam z nobenim, razen z mamo
(smeh). Pri sebi sem opazila tudi, da
hočem podzavestno vsem ugajati in
čim temu ni tako, mi ni jasno, zakaj. To
je moja slabost, ki pa včasih pride tudi
prav, ker se ravno s tem komu lahko

Na hrvaškem festivalu v Motovonu
je Nika dobila nagrado za najboljši
mladinski film.
Kar pa je določilo občinstvo oziroma mladi in otroci. Slobodanu je to
zelo ugajalo, saj meni, da se otroci ne
zmorejo pretvarjati.
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izbr@no v knjižnici domžale
knjige za odrasle

Harper Lee

Pojdi, postavi stražarja
Mladinska knjiga, 2016

Ta roman se dogaja dve dekadi pozneje
kot roman Ne ubijaj slavca (Če ubiješ
oponašalca) in je nekakšno njegovo
nadaljevanje, čeprav je bil menda prvotno napisan
v tej pričujoči verziji. Zdaj že 26-letna Jean Louise (nič več
Scout) Finch nam skozi svoje odrasle oči slika iste protagoniste v novi luči. Znotraj svoje družine orisuje predvsem
ljubljenega očeta Atticusa, prvotno poštenega in srčnega
odvetnika iz južnjaškega, zakotnega podeželskega mesteca. Odpira zahtevnejša vprašanja v zvezi z rasističnim
okoljem, prežetim z nenehnim zatiranjem temnopoltih,
čemur pritrjuje tudi njena družina z očetom na čelu. Obstaja kar nekaj če-jev, zaradi katerih se je knjiga pojavila šele
zdaj, ko objave pisateljica sama ni mogla več preprečiti.
Elizabeth Gilbert

Velika čarovnija
Mladinska knjiga, 2016

Pisateljica je doživela izjemen uspeh s
knjigo Jej, moli, ljubi, po kateri je bil
posnet tudi film in pozneje presenetila
s popolnoma drugačnim žanrom knjige z naslovom Pečat
stvarjenja. Tokrat je vsem njenim zvestim bralcem namenila nekaj spodbudnih besed o premagovanju strahu, ki
je glavni vzrok za zaviranje ustvarjalnosti. Avtorica opisuje, da jo je bilo že v otroštvu strah prav vsega, ne samo
teme, globoke vode in drugih splošno priznanih otroških
nevarnosti. Poleg matere, ki ni sodelovala v njeni drami,
je tudi sama nekega dne med odraščanjem prišla do spoznanja, da je njena bitka zoper mamino nezlomljivo vero
v njeno moč in sposobnosti, res čudaška, saj je branila
svojo šibkost. Zagovarjaj svojo šibkost in obdržal jih boš.
Knjiga je spodbuda tudi vsem, ki si želijo kreativno pisati
ali preprosto biti ustvarjalen in pri tem opozarja, da navdih ni ves čas na razpolago, a se vedno povrne.
Neva Železnik

Temne sence demence
Forma 7, 2016

Neva Železnik, novinarka in urednica,
se je v knjigi Temne sence demence
posvetila znakom prepoznavanja
bolezni in nasvetom, kako demenco čim bolje
razumeti, da bi lahko bolniku pomagali, tako njemu kot
svojcem. Avtorica se je z demenco soočila pri svoji mami
pred več kot desetletjem in se poglobila v njeno proučevanje s praktične strani. Njena prva knjiga Adijo, grem
domov je opis napredovanja bolezni pri njeni mami,
druga, Temne sence demence je rezultat njenih predavanj in srečevanj z ljudmi, obolelimi za demenco, prikaz
izkušenj, kako so bolezen sprejeli, z njo živijo sami ali
njihovi najbližji, za katere skrbijo. Da to ni več bolezen
visoke starosti, dokazujejo njihova pričevanja. Nasveti,
ki jih najdemo v knjigi, so dragoceni napotki v stiski.
Franc Sever Franta

Brnik - letališče ali lovišče
Založba Pivec, 2016

Tretja od avtobiografskih knjig, verjetno najbolj znanega še živečega partizanskega poveljnika, v kateri se loteva
obdobja, ko je kot direktor letališča Brnik in krajši čas
kot direktor letalskega prevoznika Inex Adria, pomembno vplival na razvoj letalstva v Sloveniji.
Ko je koncem 60. let nastopil funkcijo direktorja, pri
oblasteh ni bilo pravega posluha za razvoj modernega
letalstva. Sever pripoveduje, kako se je z odločenostjo in
vizijo lotil preobrazbe regionalnega letališča v sodobno
mednarodno zračno pristanišče. V dobrem desetletju
so Brnik modernizirali do te mere, da je lahko sprejelo
največja potniška in tovorna letala. Vzpostavljene so bile
številne redne direktne povezave, med drugim leta 1978
tudi z New Yorkom.
Sever obžaluje, da je popustil politiki, ki ga je leta 1981
potisnila v vodenje Inex Adrie, kjer so bile neurejene
kadrovske in varnostne razmere ter osebna nasprotovanja zanj pretrd oreh. Ko je istega leta prišlo do tragične
nesreče na Korziki, ki so ji po njegovem v precejšnji meri
botrovale razmere v podjetju, je bilo to tudi za vojnega
heroja preveč. Osebno strt in z resno načetim zdravjem se je upokojil. Sever nam ponudi v branje številne

Izbral in uredil: Janez Dolinšek

zanimive drobce iz zakulisja in ne pozabi na kritiko nedavnih odločitev, ki so pripeljale do prodaje letališča in
Adrie. Svojevrstna ironija je, da sta se obe podjetji znašli
v nemških rokah. Gre za pripoved pokončnega človeka,
ki je s svojim delovanjem izkazal veliko mero poguma,
osebne integritete in družbene odgovornosti.
k n j i g e z a o t r o ke i n m l a d i n o

Sjoerd Kuyper

Hotel Veliki L
Založba Zala, 2016

Glavni junak je 13-letni Kos, ki pripoveduje, kako se je njegovi družini življenje
v dveh tednih postavilo na glavo. Kos
je navdušen nogometaš, ki se prebija
med najboljše, a na nogometni tekmi
očeta zadene infarkt in odpeljejo ga v bolnišnico. Kaj
zdaj? Kos in njegove sestre sklenejo, da ne bodo zaprli
družinskega hotela, a naletijo na kup težav; hotel je v
dolgovih, dobavitelji odhajajo, otroci niso vešči opravil.
Poleg tega se srečujejo tudi težavami v šoli in ljubezni.
Jim bo uspelo? Roman je duhovit, poln smešnih situacij
in optimizma. Nizozemski pisatelj Sjoerd Kuyper je priljubljen med mladimi bralci vsepovsod po svetu, za svoje
ustvarjanje je prejel več nagrad, po njegovih delih pa so
bili posneti tudi filmi.
Jan De Kinder

Rdeča ali zakaj zasmehovanje
ni smešno
KUD Sodobnost International, 2016

Slikanica govori o nečem, kar vsi poznamo iz otroštva in čemur se verjetno nihče nikoli ni
mogel povsem izogniti. O zasmehovanju. Za večino je
zasmehovanje nekaj dokaj nedolžnega in del otroštva, ki
ga z leti zlahka in hitro pozabijo. Vendar pa nekatere neusmiljeno, neutrudljivo in vsakodnevno zasmehovanje
zaradi reči, ki so povsem naravne, kot je zardevanje v
primeru glavnega junaka te slikanice, močno zaznamuje
in pusti nepovratne posledice tudi za odraslo življenje.
V tem obdobju življenja se oblikuje (ne)samozavest in
tu se gradi oziroma ruši samopodoba ter občutek lastne
vrednosti. Črednost in strah sta tista, ki otrokom, ki sicer
čutijo, da zasmehovanje zasmehovanega boli, pogosto
preprečujeta, da bi takemu početju naredili konec. Če se
pobudnik zasmehovanja s tem izpostavlja, išče pozornost in mogoče tako kompenzira svoje manko ljubezni,
se je veliko težje izpostaviti tistemu, ki se mu to zdi narobe in bi temu rad naredil konec. Pričujoča slikanica nam
prikaže, da je pogum tista vrednota, ki jo našemu svetu
in družbi tako zelo primanjkuje ...
Libby Gleeson

Beni in rdeča Rubi
Skrivnost, 2015

Star kmečki pes Beni je kurji čuvaj. Vse kokoši ga ubogajo. Samo svojeglava rdeča kokoška Rubi ne posluša
njegovih navodil. Vedno dela vse po svoje. Nekega dne
pa se Rubi poškoduje. Pes Beni jo odnese do svoje ute,
kjer jo skrbno neguje. Bosta postala prijatelja?
Ganljiva zgodba je lahko iztočnica za pogovor o sovraštvu, ljubezni, prijateljstvu…
m e d i o t e ka

DVD

Zeleno kolo
(Wadjda)

Demiurg 2014

To je ganljiva zgodba o 10-letni deklici iz
Savdske Arabije. Odkritosrčna Vadžda je
radoživa, ve, kaj si želi in česa ne mara. Zavrača
nazadnjaška muslimanska družbena načela, veljavna za
ženske, ki jo ovirajo pri vsakdanji igri, opravilih in radostih.
Tudi šola in licemerska učiteljica sta zanjo deveta briga,
vse dokler ne postane učenje Korana na pamet pogoj za dosego svetlega cilja – zelenega kolesa. Film je iskren prikaz
odraščanja otrok v muslimanski družbi. Nesreča in žalost
ene – ženske polovice prebivalstva se seveda zgrinjata tudi
na drugo – moško. Film je prvi celovečerec ženske avtorice iz Savdske Arabije. Razgalja vse nazadnjaštvo, dvojno
moralo in globoko zakoreninjenost zatiralskih norm, ki
vladajo temu delu sveta. Vseeno je film optimistična napoved vztrajnega tlenja in počasnega zorenja ideje o človekovi
svobodi. Četudi gre le za kolo, superge, kavbojke …
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LENART ZAJC

MUKE ŠOLSKIH KLOPI
September je mesec, ko poletna vročina popusti,
mesec pospravljanja pridelkov, mesec trgatve.
Torej tisti mesec v letu, ki bi moral veljati za mesec
izobilja in veselja, pa vendarle september v nas
zbuja predvsem eno, drugačno asociacijo: mesec,
ko se začne šola.

N

aj gre za tiste, ki smo starši, stari starši, ali pa tiste,
ki morajo sami v šolo, nas
misel na novo šolsko leto
vsaj malo navda s tesnobo. Tako sem
se v avgustu odločil na lastno pest
opraviti manjšo kvalitativno raziskavo, fokusirano na vzorec dvanajstih ljudi, sestavljen iz prijateljev, ki
jim je šlo v šoli vsaj v redu in katerih
otrokom gre v šoli približno enako v
redu. Zanimivo je, da ko sem jih povprašal po njihovi srečnosti v šoli, jih
je večina odkimavala z glavo. Večina
jih pravi, da je bilo v redu, pa vendar
izkušnje ne bi hoteli ponoviti. Če zastaviš enako vprašanje šolarjem, ki
jim gre šola čisto v redu od rok, bodo
sicer odgovorili da je šola pač OK, ker
drugače ne gre. Ko pa sem jih vprašal, če se veselijo septembra, jih večina žalostno vzdihuje in odkimava z
glavo, nekateri po omembi tega meseca v avgustu postanejo celo zlovoljni.
Podobno je s starši. Rezultat te mini
kvalitativne raziskave je spoznanje,
da obiskovanje šole Slovencem ne
daje kakšnega posebnega zadovoljstva, prej nasprotno. Verjetno bi ta
rezultat lahko prenesel na večinski
del populacije. V fokusno skupinico
sicer nisem imel vključenih učiteljev,
pa vendar si drznem špekulirati, da
tudi slednje bližanje septembra ne
spravlja v stanje radosti.
Verjetno takšen rezultat ni posebej presenetljiv. Naše šolstvo je po
vseh takšnih in drugačnih reformah
še vedno precej blizu tistemu, ki ga
je uvedla Marija Terezija. No, da ne
bom zvenel preveč radikalno: seveda
se je tehnično izboljšalo, seveda se je
kader bistveno bolj izobrazil in seveda
je ukinjeno fizično kaznovanje otrok
in seveda so otroci dobili bistveno
več pravic, kot so jih imeli. Pa vendar, sistem temelji na poučevanju po
vzorcu eks katedra, se pravi od zgoraj
navzdol, sistem je še vedno izrazito
avtoritaren, in še vedno, kljub vsem
reformam, se otroci, tako kot smo se
že mi, učijo predvsem za ocene in le
redki za znanje. Dober primer, kako
preseči ujetost tega začaranega kroga
avtoritarnosti in šolskih ocen, so Finci. Najprej so se odločili, kaj kot nacija
sploh hočejo in se nekako zedinili, da
želijo biti zdravi, in da želijo, da imajo
njihovi otroci znanje. Z reformami so
dosegli, da sta medicinska in pedagoška fakulteta, dve najtežje dostopnih
v državi, da so učiteljski poklic bogato
finančno nagradili, do sedmega razreda osnovne šole ukinili ocene in seveda radikalno zmanjšali število učencev v razredu. Marsikdo pri nas bi tudi
rekel, da so ocene nujne, saj, kako boš
pa vedel ali otrok zna ali ne … no le
kako? Če otrok nekaj zna, pač zna, če
ne zna, pa ne zna, in ne more nadaljevati z naslednjo snovjo. Se pravi,
otrok ob učiteljevi pomoči dosega dovolj veliko mero samokritičnosti, da
sam ve, kdaj je zrel za naslednjo stopnjo. In ravno ta samokritični trenutek je bistven pri vsej stvari, namreč
brez sprejemanja lastne odgovornosti
ni samokritičnosti.
Pri nas pa je seveda vse drugače.
Če otrok dobi v šoli slabo oceno, se
večina staršev ne vpraša, kaj 'je mulc
bluzil', da ni imel pojma, ampak raje
oddrvi nad učitelja in mu dopoveduje, da nima pojma, da ga bodo dali v
časopise, ali pa v bolj milem primeru
vijejo roke in tarnajo, kako so ocene

pomembne za sprejem v srednjo šolo
in sprašujejo učitelja kaj bo pa 'mulc
zdaj' in ga prosijo za še eno možnost.
Daleč od vzgajanja otrok v odgovorne
ljudi, lačnih znanja. Celo več, na meniju nabora besed reformiranega šolstva lahko velikokrat najdemo besede
o otrokovih takšnih in drugačnih pravicah, medtem ko je beseda dolžnost
bistveno manj opazna. Da ne bi bile
kršene svete otrokove pravice, smo izumili bohoten birokratski sistem, ki se
šole oklepajo kot pijanec plota, saj jih
ščiti pred tožbami razjarjenih staršev

Dober primer,kako
preseči ujetost tega
začaranega kroga
avtoritarnosti in šolskih
ocen,so Finci. Najprej so se
odločili,kaj kot nacija sploh
hočejo in se nekako zedinili,
da želijo biti zdravi, in da
želijo, da imajo njihovi otroci
znanje. Z reformami so
dosegli, da sta medicinska
in pedagoška fakulteta, dve
najtežje dostopnih v državi.

razvajenih mulcev. Po drugi strani pa
ta isti sistem učiteljem nalaga vse več
birokratskih opravkov, namesto da
bi se posvečali predvsem podajanju
znanja otrokom ter se v prostem času
sproščali in počeli vse, kar jih spravlja
v dobro voljo, da bodo naslednji dan
šli v razred, kjer bodo čim bolje ter na
vsem otrokom jasen in zabaven način
podarjali novo znanje. Smo res tako
za luno, da ne razumemo, da so učitelji tisti, s katerimi naši otroci preživijo
četrtino svojega vsakdanjika, in da če
hočemo, da bodo naši otroci srečni
in znanja željni v šoli, potrebujemo
tudi srečne, z energijo nabite učitelje?
Kako daleč od takšnih pričakovanj je
zahteva ministrstva za šolstvo, ki ravnateljem nalaga, naj preverjajo, če se
zaposleni na njihovi šoli dejansko vozijo tako daleč v šolo, kot imajo navedeno v pogodbi, ali pa morda 'goljufajo' in med tednom spijo kje bližje,kot
imajo navedeno v pogodbi! Je res to
bistveno za učni proces, v katerega so
vključeni naši otroci?
Pred kratkim sem doživel naslednje: udeležen sem bil na nekem
seminarju, namenjenem odraslim.
Priznati moram, da je bil eden od
predavateljev obupno dolgočasen.
Govoril je počasi, monotono, za jutranjo meglo lahko rečem, da ima več
energije,kot je je bilo v tem človeku.
Udeleženci smo nekaj časa to reč trpeli, potem pa začeli odhajati. Seveda
smo se organizatorju seminarja pritožili, in dobili povrnjen denar za tiste
štiri ure, ki bi jih morali preživeti pri
tem človeku. Kaj, ko bi starši otrok
ravnali enako in pritisnili na ministrstvo, da naj raje poskrbi za sodoben in
prijeten učni proces kot za birokratski
nadzor učiteljev, ki v resnici ne služi
ničemer,razen sami birokraciji? Nenazadnje, če bi zares želeli reformirati
našo družbo, moramo začeti s šolo, ki
bi morala postati takšna, da bo vsak,
ki jo bo končal, nostalgično vzdihoval
ob spominih nanjo in si želel vrniti v
tisti čas. ❒

Komorni zbor Vox annae
Ženski zbor iz Tunjic pri Kamniku je bil ustanovljen spomladi leta 2013.
Umetniško vodenje zbora je prevzel
domačin Aleš Sedušak, ki članice
zbora s svojo predanostjo delu spodbuja k napredku in vse večjim ambicijam. Tako se je zbor v lanskem
letu udeležil regijskega tekmovanja
v Žalcu, kjer je osvojil zlato priznanje in nagrado za najboljšo izvedbo
skladbe, napisane od leta 1985 do
danes, kar nedvomno dokazuje visok
umetniški nivo zbora.
Med 19. in 23. oktobrom 2016 se
bo vokalna zasedba udeležila petega
zborovskega tekmovanja Canta al mar
– Festival coral internacional v Španiji v težji kategoriji ženskih komornih
zborov in sakralni kategoriji, ob tem
pa bo imela še samostojni prijateljski
nastop na trgu v Barceloni ali Calelli.
Za tekmovanje se vokalna skupina intenzivno pripravlja in v ta namen
organizira predtekmovalne koncerte s
tekmovalnim programom po Sloveniji. Eden izmed njih je predviden v nedeljo, 2. oktobra 2016, v župnijski cerkvi sv. Martina v Dobu, po sveti maši
ob 10.00. Obisk je brezplačen. Prisrčno vabljeni.
Foto: Miha Zabret

Mavričina dediščina postaja narodovo blago
Foto kino in video klub Mavrica Radomlje nas je sredi septembra povabil na ogled
svojih sadov.
foto kino in video klub mavrica radomlje Lahko smo si ogledali
razstavo počitniškega foto krožka 2016,
ki je bil združen s prijetnim filmskim
večerom, ob tem pa so nas opozorili še
na eno razstavo – v svoje fotoaparate
so namreč ujeli utrinke s srečanja ob
občinskem prazniku letos aprila v Češminovem parku.
Prijeten foto-filmski večer se je začel s pogovorom povezovalca Igorja Lipovška z nekaterimi udeleženci počitniškega foto krožka, ki ima v društvu
že lepo tradicijo, saj smo si pozneje
lahko ogledali kratek film o tovrstnem
krožku iz leta 2007. Štirje izmed desetih udeležencev so pripovedovali svoje vtise s fotografiranja, za katerega so
objekte iskali med rastlinami in živalmi, novost pa je bila tudi domača naloga, ko so lahko poljubne motive izbirali doma. in v prijetnem pogovoru v

krožku skup. Jan, Nuša, Ana in Anja so
bili nad počitniškim krožkom navdušeni, pripovedovali so o fotografiranju
posameznih motivov, ki so prihajali do
njih ali so sami hiteli za njimi, Čudovite fotografske posnetke mladih udeležencev počitniškega foto krožka smo
si lahko ogledali v Galeriji DOM, in se
prepričali, da se Foto kino video klu-

MetoD frlic
DAJTE NAM ŽE MIR!
13. – 27. oktober 2016

▶ Vabimo vas na odprtje razstave,

ki bo v četrtek, 13. oktobra 2016,
ob 19. uri v Galeriji Domžale.
Z umetnikom se bo pogovarjal
Jurij Smole.

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

bu Mavrica res ni treba bati za prihodnost. Ostali filmi, ki smo si jih ogledali, so nam prinesli vrsto nepozabnih dogodkov, ki smo jih ob filmih priklicali v spomin. Tako smo občudovali žar predstavitve društev, ki so bila
včasih bolj poznana kot društva ljudske tehnike, na njihovem srečanju v
Češminovem parku, še enkrat več smo
občudovali dogajanja na domžalskem
tržnem prostoru, nepozaben pa je bil
tudi spomin na znamenitega slovenskega in domžalskega fotografa, tudi
ustanovnega in častnega člana Mavrice, Vilija Majheniča. Film o odprtju obnovljenega mostu čez Kamniško Bistrico v Radomljah pa nam je dal vedeti,
da Radomljanom ni nič težko, če stopijo skupaj, kar kažeta tudi napredek
in razvoj kraja.
Prijeten večer je s povabilom društvom, da sodelujejo na prenovljeni internetni strani Krajevne skupnosti Radomlje, v imenu Sveta KS dopolnil predsednik Metod Marčun, posebno veselje in ponos pa je med številnimi obiskovalci, ki so si prišli ogledat fotografije mladih udeležencev počitniškega foto krožka, vzbudila novica, da
bo 17. oktobra 2016 v Kinoteki v Ljubljani posebna projekcija filmov Foto kino
video kluba Mavrica Radomlje, ki bodo
uvrščeni v zakladnico slovenskega kulturnega narodnega blaga, saj bodo postali pomemben del filmskega arhiva.
To je za Mavrico imeniten, lahko bi rekli zgodovinski dosežek, ki ne pomeni le uspeha generacij društva, temveč tudi zadoščenje vsem, ki so pri delu
Mavrice sodelovali in so delčki njihovih dolgoletnih prizadevanj, strokovnega znanja, idej, prostovoljnega dela,
ljubezni do fotografij in filmov vtkani v
projekte, ki na tak način postajajo slovensko kulturno blago in nepozabni
del slovenske kulturne dediščine.
Vera Vojska
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Recenzija filma: Nika

Mi smo pa Charleyjeve tetke
Mini orkester Poletnega gledališča Studenec
V okviru letošnje domače predstave
Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan na 16. kulturnem poletnem festivalu Studenec 2016 je bil ob igralcih,
plesalcih, pevcih, čudoviti sceni,
glasbi, oblekah in vsem, kar spada
k tako imenitni predstavi, velikokrat
omenjen tudi Mini orkester Poletnega gledališča Studenec, ki bi ga z veseljem ‚najel‘ marsikateri kabare za
razvedrilo svojih obiskovalcev. Prav
vsi glasbeniki so, v veselje občinstva
in svoje zadovoljstvo odlično opravili
svojo nalogo.

Avsenik, sin Slavka Avsenika ml.,
na klaviaturah; pozavnist Tine Plahutnik, sin znanega citrarja Tomaža Plahutnika; kontrabasist Jernej
Vindšnurer in kitarist Mark Žakelj –
vsi so bodoči šolani glasbeniki, saj
obiskujejo Konservatorij za glasbo
in balet Ljubljana – smer jazz. Prav
veliko vaj ni bilo treba, pove Grega,
saj so vsi fantje odlični glasbeniki,
ki vedo, kako in kaj. Nekaj vaj pa, da
so se uskladili s pevci in pevkami, o
katerih ima same dobre besede, tudi
o glasbi Slavka Avsenika ml. – char-

kaj komičnih situacij, ki so jih doživeli na odru, pa jih obiskovalci nismo videli ali celo občutili. Največ je
povezanih z velikim številom mikrofonov, ampak vse se je vedno dobro
končalo.
Moj sogovornik Grega Čepon je sicer vsestranski glasbenik s srednjo
glasbeno šolo, ki ob klarinetu igra
še klavir, kljunasto flavto in saksofon. Igral je že v kar nekaj zasedbah,
tudi v vrhniški godbi, družinskem ansamblu Čepon, marsikdo pa si njega
in malce drugačne glasbene skupine
spomni tudi iz oddaje Slovenija ima
talent, hvalijo pa tudi njegovo sodelovanje s folklorno in drugimi glasbenimi skupinami. Glasbenik od nog do
glave je sicer zaposlen, od zdaj pa bo
še bolj, saj se je odločil za študij managementa, ki ga bo povezal z glasbo. Omenim naj še njegovo dobrodelno dejavnost, ki je povezana z begom mladega Grege od doma, danes
pa to svoje doživetje – kolesarjenje
od doma do Kranjske Gore povezuje
z dobrodelno kolesarsko prireditvijo Pobeg s kolesom, katerega cilj v juniju je bil zbiranje denarja za društvo
Vesele nogice, v katerem so združeni
starši in podporniki otrok z razvojnim
zaostankom.
Naslednje leto se Gregu Čeponu v
omenjeni akciji lahko pridružite, do
tedaj pa Grega veliko uspeha v glasbi in študiju ter se vidimo še kdaj – na
Studencu, seveda.
Vera Vojska
Foto: Čepon

Ko smo jih poslušali, smo se zanesljivo vprašali, od kod le so in kako
so našli pot na Studenec, mene pa je
zanimalo tudi vse drugo, kar je povezano z nastopom pravega mini orkestra v predstavi. Za sogovornika mi
je režiser Lojze Stražar svetoval mladega vsestranskega glasbenika Grego Čepona, klarinetista iz Horjula, ki
mi je za začetek povedal, da je vlogo
usklajevalca sprejel od klaviaturista
Jerneja Gašperlina, ki je bil prvi izbor
za vodjo nastopajočih glasbenikov.
Ob njem so v mini orkestru, sami so
se poimenovali kar Charleyjeve tetke, nastopili še: Danijel Savnik, trobentač, profesor na domžalski glasbeni šoli; Jure Maček – bobnar z izkušnjami v številnih skupinah; Blaž

leston in dixieland sta ušesom zmeraj prijetna, in prijetna so tudi besedila Bernarda Miklavca. So predlagali kakšne spremembe? So in kar se je
dalo, je bilo upoštevano, sicer pa so
bili vezani na scenarij. So jim bile v
glavnem odlične kritike njihovega
igranja, všeč? Seveda, komu pa niso,
si pa človek včasih želi tudi kakšne
kritike in jo tudi upošteva, pove Grega. Vsi glasbeniki so prvič nastopili
v tovrstnih vlogah in bilo jim je zelo
všeč, ‚fejst‘ smo se imeli, zato ne bi
imeli nič proti, če bi ‚vajo‘ še kdaj ponovili – v kateri drugi predstavi, saj
so na Studencu že ugotovili, da tovrstne predstave, polne smeha, glasbe in plesa ljudem ugajajo, pove Grega, in mi mimogrede navrže kar ne-

... so večeri dolgi in
nimaš ideje,
kaj bi počel?

Pridruži
se nam!
Pokliči 041 931 050
(Matevž) ali piši na
info@klas-groblje.si in
z veseljem te bomo sprejeli.
Lepo vabimo pevke in
pevci MePZ Klas Groblje!

Po dolgih letih neuvrščenosti slovenskega filma v jasne žanrske okvirje lahko s precejšnjo gotovostjo sklepamo,
da je prav mladinski film tisti, pri katerem ima naša država občutno prednost pred ostalimi žanri, vključno s t.
i. avtorskimi filmi. Eno najprijetnejših
filmskih presenečenj z zadnjega Festivala slovenskega filma v Portorožu je
namreč prav novi mladinski film Nika
v režiji Slobodana Maksimoviča, ki je
sicer Vesno za najboljši film prejel že
leta 2012 s filmom Hvala za Sunderland. Kar se je začelo s tremi Kekci in

verjamemo. Slednji trenutek je namreč
v naši javnosti praktično popolnoma
prezrt, saj so režiserji še vedno 'usodno' obremenjeni z eksekucijo lastne
ideje, zato na življenje igralcev pred
kamero domala pozabijo, oziroma se
pretežno zadovoljijo že z 'naučenim'
drdranjem teksta. Razvoj filmskega
značaja se na sledeč način tako popolnoma prezre, kar v praksi pomeni, da
njihove motivacije v psihološkem smislu sploh ne moremo razumeti, zato
sama zgodba utrpi nepopravljivo škodo ne glede na kvaliteto posameznega

Ne joči, Petrom, se v zadnjem času
lepo nadaljuje z Niko in lanskoletnim
mladinskim biserom Ritem ljubezni
Borisa Petkoviča.
V čem je torej prednost Nike pred
večino slovenskih filmov, vključno z
mladinskimi? Prav gotovo v neobremenjenosti in lahkotnosti izvedbe, ki
preprosto zgodbo o odraščanju prikaže
z redko videno transparentnostjo na
naših tleh. Zavedam se tudi, da je za
večino slovenskih filmskih ustvarjalcev scenarij Nike silno preprost, domala banalen, in so kar nekoliko užaljeni,
ko se omenja v isti sapi z njihovimi
'vele-umnimi', vendar največkrat žal
tudi samooklicanimi filmskimi mojstrovinami. Je pa res, da v vsej poplavi
raznorodnih filmov na Slovenskem v
zadnjem času opažam, da pogosto pri
ocenah in analizah filmov prezremo
tiste ključne elemente, ki dejansko ločijo filmske izdelke glede na njihovo
kakovost. Kot papagaj namreč že ponavljam, da je film pač izvedbena umetnost in da je scenarij le mrtva črka na
papirju, dokler ga igralci ne spravijo v
življenje ali pač dokončno pokopljejo.
In Niki je prav gotovo uspelo tisto prvo,
saj celo pregovorno leseni slovenski
igralci v tem filmu funkcionirajo dovolj
sprejemljivo in naravno, da jim lahko

scenarija. Na srečo pa se to ni zgodilo z
Niko, in prav škoda je, da tudi glavna
igralka Ylenia Mahnič, ki se na filmu
pojavi sploh prvič, ni prejela nagrade
za najboljšo igralko FSF, vendar bi bilo
slednje na festivalu slovenskega filma,
kjer je nagrado za najboljšega igralca
prejel Srb Ivan Pavič iz mojstrovine
Žige Virca, Houston, imamo problem!,
najverjetneje vendarle nekoliko preveč. Treba je opozoriti tudi na vidik izbire glavne igralke, kjer je njen silovit
filmski značaj, prekipevajoč z mladostniško energijo, tako suveren, da so se
mu ostali igralci enostavno morali prilagoditi, kar pomeni, da je bilo igralske
okornosti v tem filmu občutno manj,
kot je to običajna navada.
Za epilog naj sklenemo, da je zgodba o uporniški najstniški voznici gokarta, ki se poleg strastnega hobija,
ki ga je podedovala od svojega očeta
(Sebastian Cavazza), ukvarja še z naravno posesivno materjo (Marjuta Slamič, epizodna igralka leta), ter uravnavanjem odnosa med svojim fantom
(prepričljivi Benjamin Krnetič) in najboljšim prijateljem ('skečevski' Patrik
Škvarč), prav gotovo vredna ogleda.
Film si lahko ogledate tudi v Mestnem kinu Domžale.

Žiga Čamernik

zoran MUŠiČ &

narodna galerija

Irski večer v Radomljah

stalna zbirka

Moderne galerije

Po zelo obiskanem spomladanskem dogodku AMART 2016, ko so obiskovalci do
zadnjega kotička napolnili Kodrovo dvorano, se bomo 14. oktobra 2016 v Kulturnem
domu v Radomljah spet ‚pogovarjali‘ po irsko.
No, morda še največ peli, nekaj pa
jih bo tudi plesalo. Dogodek, imenovan AMART - jesen ‘16, bo zapolnila
predvsem dinamična irska pubovska
glasba, ki jo bo izvajala skupina Turn
On Irish. Sestavljajo jo štirje izkušeni glasbeniki, ki jih druži ljubezen
do irske tradicionalne glasbe: Ana
Penko (irske piščali, flavta, vokal),
Elena Dorošenko (kitara, vokal), Franjo Penko (bas, vokal), Marko Hrabar
(mandolina, kitara, irski bouzouki,
harmonika, orglice, vokal) in gosta:
Maja Mohorović (irska piščal) in
Rado Likar (kitara, vokal).
Na ta večer bo skupina obiskovalcem predstavila tradicionalno irsko glasbo in skušala pričarati vzdušje pravega irskega puba. Glasbenike
odlikuje mojstrsko igranje tradicionalnih akustičnih inštrumentov, večglasno petje ter sproščenost in razigranost na odru, ki sta tako značilni
za večino irskih glasbenih skupin in
ki ogrejeta prav vsako publiko.
Da bi nekoliko bolje razumeli pomen vsebine izvajanih pesmi, bomo
nekaj trenutkov posvetili zgodovin-

skemu ozadju irske kulture in umetnosti. Dotaknili se bomo vzrokov in
posledic velike irske lakote ter predstavili še druge zanimivosti te otoš
ke dežele, ki je uspela preiti iz ene
najrevnejših in najbolj zaostalih držav Evrope v sredini 20. stoletja v
eno najbogatejših na prelomu 21.
stoletja.
Ob omembi nekaj slavnih osebnosti te dežele se bomo med drugim pomudili pri Oscarju Wildu. Ta veliki irski pisatelj, pesnik in aforist si je utrl

pot med najvišje sloje družbe in bil
hkrati vedno zavetnik vsakogar, ki se
je počutil izobčenega. Povzetek njegove najbolj znane pravljice bo literarni prispevek h glasbenemu večeru. Poleg omenjenega bo na kratko
predstavljena tudi tema o ‚irskih velikih zvereh nekoč in danes‘, predstavili pa se bodo tudi plesalci Šole irskega plesa.
In ko bo glasbe konec, ko se bodo
glasbeniki, pripovedovalci in plesalci poslovili od odra, se druženje še
ne bo končalo. Pokušine irskega piva
Guinness, črne in bele kapljice iz Metliške kleti ter brezalkoholnih napitkov, nikakor ne gre zamuditi.
Na dogodku bodo sodelovali tudi:
plesalci Šole irskega plesa, Špela Bešter: Srečni kraljevič (Oscar Wilde),
Maja Mohorović: Irska in velike zveri, Nežka Bešter: povezovalka programa. Vabljeni! Idejna zasnova in izvedba dogodka: Rado Likar. Organizacija: Turistično društvo Radomlje
s podporo Krajevne skupnosti. Vstopnine ne bo, prostovoljni prispevki
dobrodošli, a neobvezni ...

Ljubljana,
sobota, 15. oktober 2016

V

oktobru bomo z Galerijo na
potepu za≠eli doma. Ob koncu
pretekle sezone se je odprla
≠udovita razstava del Zorana Muši≠a
v Narodni galeriji, ki je zanimiv presek
del vseh njegovih ustvarjalnih obdobij,
zato bo to pravi uvod v naša druženja
po razstavah in galerijah. Ob≠utena
dela dobesedno lebdijo v emotivno
nabitem prostoru, ki je posve≠en samo
Muši≠evim delom.

di slovenske umetnosti nas bodo uvedli
v potepanja, ki se bodo v prihodnjih
mesecih nadaljevala po dramati≠nih
avtorskih in skupinskih razstavah v nam
že znani bližini.

Pot bomo nadaljevali s stalno zbirko
moderne umetnosti oz. njeno najnovejšo postavitvijo v Moderni galeriji. Zakla-

In še stroški: vstopnini 3,50 in 5 evrov.

Dobimo se v soboto 15. 10. 2016 ob
10. uri pred vhodom v Narodno
galerijo.
Strokovno vodstvo je kot do sedaj v
rokah Jurija Smoleta.

Prijazno vabljeni!

Informacije: www.kd-domzale.si / T: 01/722 50 50
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Pet likovnic iz Senožeti izbranih
za državno razstavo

8. folklorni večer V Grobljah kot nekoč

Razpisi Javnega sklada RS za bienalno državno razstavo so
izziv tako za ustvarjalce kot za snovalce vedno novih tem.

folklorno društvo groblje 28.
januarja 1891 se je v tedanjih Novicah
lahko prebralo: »Glavno ravnateljstvo c.
kr. avstrijskih železnic javlja, da se bodo
danes, 28. januarja, na železnici Ljubljana–Kamnik s postajališči: Črnuče,
Trzin, Domžale, Jarše, Mengeš, Homec
in Kamnik javni promet začel.« Ta dogodek, izjemno pomemben za zgodovino

skupina Domžale s spletom Petelinji
boj zodrsko postavitvijo Damjane Praprotnik. Kot vedno so nas najmlajši prevzeli s svojim iskrenim veseljem, saj folkloro jemljejo kot otroško igro. Za njimi
so se predstavili gostitelji – Folklorna
skupina FD Groblje, Domžale, ki uspešno pleše že od leta 2007. Navdušili so
s spletom koroških svatovskih plesov in

naših krajev, so za izhodišče 8. tradicionalnega folklornega večera V Grobljah
kot nekoč vzeli plesalci in plesalke Folklornega društva Groblje ter nas 10. septembra 2016 povabili, da se z vlakom
zapeljemo v Kulturni dom Groblje. Vlak
je ‚vozil‘ ves večer – ne le navdušene
folkloriste, temveč veliko kulturne dediščine, pesmi in plesa, veselja, prijetnih
trenutkov, šal, smeha, in pa novih informacij o Kamniški železnici, ki sta jih
podajala voditelja Draga Jeretina Anžin
in Anton Jurečič.
Na začetku se je številnim ljubiteljem folklore, ki so napolnili dvorano,
predstavili mladi – Otroška folklorna

ob glasnem aplavzu oder prepustili Folklorni skupini KD Kanja Trzin ter njihovi predstavitvi gorenjskih plesov pod
naslovom Daljni spomini. Po pesmi Rožanskih fantičev – pevcev in glasbenikov, so nas s pestrostjo plesov, živahnostjo in pisanimi kostumi presenetili gostje iz Italije – Folklorna skupina Federico Angelica iz Aviana. Po pesmi Veselo v Kamnik mladega harmonikarja Tineta Žučka sta nas ‚brez besed‘ s pantonimo do solz nasmejali Mihaela Uršič in Francka Lipovec iz Turističnega
društva Jarše - Rodica. Nato smo še enkrat zaploskali plesalcem in plesalkam
iz Trzina ob predstavljenem spletu ple-

Razstave izbranih del so se do zdaj pokazale kot kvalitetno poplačilo za trud,
čeprav je slišati tudi mnogo negodovanj, da so teme pretežke za ljubiteljske
likovnike. Zadnja razstava, za katero je
na prvem izboru sodelovalo 460 avtorjev, je prek območnih in regijskih selektorjev prišlo v končni državni izbor
60 avtorjev in avtoric. »Kvaliteta del na
nekaterih selekcijah je bila tako visoka,
da je bil izbor tistih, ki so napredovala
na državno razstavo, vse prej kot lahek,«
je med drugim v svoji recenziji zapisal

tekmovanje v najboljšem likovnem delu
na prosto temo. Tovrstnih tekmovanj je
v meddruštvenem dogajanju dovolj, žal
pa prinesejo zelo malo svežih rezultatov in idej,« je v recenziji zapisal državni selektor. Namen državnega razpisa je
spodbuditi kreativnost izven ustaljenih
okvirov in s tem razširiti obzorja za raznovrstne likovne prakse in načine likovnega izražanja. Rezultati dosedanjih razpisov in tudi tega zadnjega dokazujejo, da ustvarjalcev z zadostnim likovnim znanjem ne manjka.

akademski slikar Janez Zalaznik, državni selektor. Iz gorenjske regije, kjer je
selektorsko delo opravil akademski slikar Janez Praprotnik, se je uvrstilo deset
udeležencev, od tega pet iz Likovnega
društva Senožeti.
Razpis je bil odprt za tako imenovani ‚klasični‘ pristop kot za brezpredmetno abstraktno izražanje, pogoj je
bil le, da so ustvarjalci jasno upravičili izbor kvadratnega ali okroglega nosilca, od tod tudi naziv razpisa Kvadrat
– krog, kocka – krogla. »Nesmiselno bi
bilo, če bi bil razpis za najpomembnejšo
nacionalno razstavo, ki je odprt za vse,
ne samo za ljubiteljske likovnike, zgolj

Iz likovnega društva Senožeti Radomlje so se na državno razstavo uvrstile: Nuša Slatner iz Trzina, Marija Šešet
iz Domžal, Jana Vesel iz Črnuč ter Veronika Židanek in Danica Šraj iz Radomelj. Iz gorenjske regije so se uvrstili še:
Tatjana Žmavc iz društva Lipa Domžale, Ivo Oman in Ines Martinjak iz Kranja ter Mitja Kokol in Slavko Brezovnik
iz Komende. Vsi finalisti so prejeli zlata državna priznanja. Državna tematska
razstava 2016, katere odprtje je potekalo
v Mestni galeriji Nova Gorica, bo do 12.
novembra na ogled še v Tovarni umetnosti Majšperk.
Danica Šraj

v:MUZEJU Oktober ‘16
MEN A∞ENKOVA DOM A∞I JA
4. - 22. oktober 2016

Kipar France Ahčin
Spremljajo≠a razstava o življenju in
delu umetnika
Sreda, 5. oktober 2016, ob 18. uri

Kako je gav≠o Martín Fierro
našel Domžale?
V okviru DEKD in projekta Z igro do dediš≠ine
1 h / tematsko vodenje je namenjeno različnim starostnim skupinam, mlajši
obiskovalci ustvarjajo v delavnici / predhodne najave zaželene / vstop prost

Sobota, 22. oktober 2016, ob 16. in ob 18. uri
Delavnici z zeliš≠arko Metko Ma≠ek

Herbarij za najmlajše, Herbarij 2
1.) 90 min / kotizacija: odrasli in mladina 5 eur, otroci v spremstvu staršev brezplačno
2.) 2 uri / kotizacija: odrasli 8 eur, mladina 5 eur
Št. udeležencev omejeno / obvezne prijave sprejemamo do 19. oktobra na e-naslov
info@kd-domzale.si ali 01-722 50 50 (Kulturni dom Franca Bernika Domžale).

SLAMNIKARSKI MUZEJ
Petek, 7. oktober 2016, ob 17.30

Kulturna dediš≠ina, ki jo
ohranjamo v Domžalah
V okviru DEKD in projekta Z igro do dediš≠ine

1 h / vodeni ogled je namenjen različnim starostnim skupinam, mlajši obiskovalci se
preizkusijo v pletenju kit iz slame in izdelajo zapestnico / vstop prost

Sreda, 19. oktober 2016, ob 18. uri | Vstop prost.

Dr. Irene Mislej in družina Ah≠in
Pogovor o domžalskem kiparju Francetu Ah≠inu in njegovem delu
bosta vodili Cveta Zalokar in Katarina Rus Krušelj.
Menačenkova doMačija Cankarjeva ulica 9, 1230 Domžale, menacenk@
kd-domzale.si | Odprta v ≠asu razstav od tor. do pet. od 10.00 do 12.00 in od
17.00 do 19.00, ob sob. od 10.00 do 12.00; ob praznikih, ned. in pon. zaprto.
SlaMnikarSki Muzej doMžale Kajuhova 5, 1230 Domžale (domuje v
Godbenem domu Domžale), slamnikarski.muzej@kd-domzale.si | Odprt od tor.
www.kd-domzale.si do pet. od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sob. od 10.00 do 12.00;
T: 01/722 50 50
ob praznikih, ned. in pon. zaprto.

Z vlakom in folkloristi po Kamniški progi
sov iz Bele krajine – zanje odrske predstavitve pripravlja Janez Florjanc - Fofo,
glasbena predstavitev pa je delo Mirana
Dečmana. Da zna biti pesem še kako šaljiva in hudomušna, so nam še enkrat
dokazali Rožanski fantiči, ki jih je treba
posebej pohvaliti, saj je bil v Grobljah
njihov prvi nastop. Bravo! Glasnega
aplavza pa je bil deležen še en nastop
gostov iz Italije, ki so na svoj prihodnji
mednarodni binkoštni festival v Avianu
povabili svoje prijatelje iz FK Groblje.
Osmi tradicionalni folklorni večer V
Grobljah kot nekoč je zaključila domača folklorna skupina, za katero odrske
predstavitve pripravlja Nevenka Unk –
Hribovšek, glasbene priredbe pa Vinko
Podlogar. Folklorni večer, ki so ga pripravili dr. franc Hribovšek, Franc Strle,
Nevenka Unk - Hribovšek, Betka Kralj,
Andreja Šušteršič, Lidija Muzga, članici TD Jarše – Rodica, in člani Folklorne
skupine FD Groblje, pomagal je tudi Anton Košenina, je navdušil prav vse obiskovalce, ki so se še enkrat več prepričali, kako pomembno je ohranjati tradicionalno kulturno dediščino, predvsem
pa, koliko pozitivne energije, veselja do
dediščine in nastopanja je v plesalcih
in plesalkah ter vseh, ki se trudijo, da
bi ljudsko izročilo ohranili. Gostoljubni
domačini so se poslovili s tradicionalno
Nocoj je ena lušna noč, in le upamo lahko, da jo skupaj zapojemo tudi čez leto
– na 9. srečanju V Grobljah kot nekoč.
Za folkloristi iz Grobelj je že nastop
na 24. sejmu v Mengšu, občino Domžale so zastopali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem
domu, oktobra bodo nastopili za domžalske upokojence, zaploskali pa jim
bomo lahko tudi na slovesnosti ob prazniku KS Jarše - Rodica.
Vera Vojska

Na kmetiji je lepo
S tem sloganom je v soboto, 27. avgusta, na kmetiji Pr' J'rnač na Brdu pri Ihanu potekal
prvi mednarodni Ex tempore v organizaciji Mojce in Toneta Godca.
Verjetno je to prvi primer v Sloveniji,
da neka kmetija pokrije vse stroške
od ideje do realizacije. Pobudo zanj je
dala Mojca Godec, tudi sama slikarka.
Risanje ima v krvi, že v osnovi šoli je
rada 'čečkala' po papirju. Svoje slikarsko znanje je pozneje dopolnjevala pri
akademski kiparki Anemariji Šmajdek,
nato pri akademskem slikarju Janezu Zalazniku in prof. Tonetu Račkem,
akademskem slikarju, s samoizobraževanjem … Letos je imela samostojno
razstavo na avstrijskem Koroškem in
tam enkrat sodelovala tudi na skupinski. Doma je bila udeleženka na več kot
dvanajstih skupinskih in sedmih Ex
temporih. Njena ideja Na kmetiji je lepo
je dobila seme v uveljavljenem projektu
Mednarodnega Ex tempora Kranjcev in
Korošcev društva Sončni Hribček iz Olševka. Iz letošnjega tega srečanja je po
mnenju strokovne komisije izmed štirinajstih slikarjev bila prejemnica tretje
nagrade za najboljšo sliko.
Ta mednarodni slikarski dogodek
na J'rnačevi kmetiji bo verjetno pustil
trajnejšo likovno sled v domžalski občini, v širši regiji, tudi na avstrijskem
Koroškem, tako je bilo mnenje Herlinde Sander, predsednice kulturnega
društva Art 3 iz Velikovca.
Letošnjega enodnevnega slikarskega srečanja Na kmetiji je lepo se je udeležilo petnajst slikarjev. Iz avstrijske
Koroške so prišle Hermina Sander, Brigitta Wandl, Monika Pirker-Perdacher,
Rosi Vargo in Marianne Schöfmann.
Iz bivše dežele Kranjske, večinoma iz
okolice Domžal, Ljubljane, Preddvora in Šenčurja so na Ex temporu slikali Mojca Godec, tudi v vlogi organizatorke, Renata Grmovšek, tudi v vlogi mentorice, Neja Zrimšek Žiger, slika
z nogami, Nada Kurent, Jerneja Vejnevič, najmlajša udeleženka z desetimi

leti, Zala Zagoršek. Jure Moder in Tilen
Moder, Franc Guček in Anton Podjed.
Slikarji so do odprtja razstave oddali petindvajset slik s pokrajinsko
motiviko, živalmi na kmetiji - konji,
govedo, krškopoljski prašič, z drugo

njeno vešče slikarsko znanje vzbudila
sedemnajstletna slikarka Neja Zrimšek Žiger, pogumna punca, prijetna za
razgovor, je brez obeh rok, riše z nogami, z nogami piše na računalnik, z nogami vešče opravlja druga dela.

motiviko, pretežno narisane v akrilni
tehniki na platno, Zala Zagoršek in Tilen Moder pa sta si za slikanje izbrala
poslikavo dveh panjskih končnic.
Poseben motiv si je izbral slikar Anton Podjed. Svojo sliko je oplemenitil
v kaligrafskem zapisu Ranch Godec, s
starim hišnim imenom Pr' J'rnač,
s posrečenim sloganom tega Ex
tempora Na kmetiji je lepo in jo dopolnil še s krasilno umetnostjo gorenjske
ornamentike. Podaril jo je mecenu, donatorju tega Ex tempora, J'rnačevemu
Tonetu z njegovim zagotovilom: »V
okvir z njo, bo visela v naši veži!«
Med slikarji je posebno zanimanje
in občudovanje za njeno korajžo, za

V kulturnem programu je s citrami
Jerneja Vejnevič razveselila slikarsko
druščino in gledalce. Ob njeni zadnji
melodiji so prisotni prisluhnili njenemu napevu in z njo skupaj zapeli slovensko narodno pesem Na planincah
sončece sije.
Ob slavnostnem govoru je Mojca Godec slikarje povabila drugo leto
na naslednjo prireditev. S tako odlično organizacijo, obilno postrežbo z jedačo in pijačo, domačem vzdušjem na
J'rnačevi kmetiji na Brdu pri Ihanu so
bili vsi slikarji takoj 'za', tudi koroški.
Poslavljali so se z besedami: »Drugo
leto nasvidenje!«
 AP
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Vsaka uskladitev je
pomembna

Na nižanje standardov
ne pristajamo!

Poletje nam maha v pozdrav, prihaja jesen in
narava nas obdarja s svojimi sadovi, ki so bili
v tem letu velikokrat izpostavljeni številnim
naravnim ujmam.
Dobra novica je tudi, da gospodarstvo posluje vedno boljše, pri čemer sta glavna dejavnika izvoz in izboljšanje konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva. Bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju na letni ravni
realno dvignil za 2,7 odstotka. Število brezposelnih se je zmanjšalo, povečale so se plače v
zasebnem sektorju, kjer se krepijo tudi investicije.
Zmanjšalo se je število brezposelnih, malo
se je izboljšal tudi odnos med številom upokojencev in številom aktivnega prebivalstva.
Pokojnine so se uskladile dvakrat, res da bolj
malo, a vendar. Glede na ugodna gospodarska
gibanja lahko pričakujemo še eno uskladitev v
januarju. Vsaka uskladitev je pomembna, saj s
tem dvigamo osnovo za naslednja usklajevanja.
Zelo smo aktivni pri pripravi strokovnih
podlag za postavitev sistema dolgotrajne
oskrbe in vsebine zakona. Državni zbor mora
čimprej sprejeti ta zakon, saj se nam bo sicer
porušil sistem socialne zaščite starejše populacije in invalidov. Demografski trendi kažejo,
da se bo še naprej povečeval delež starejših in
bo do leta 2030 narasel že kar na 20 odstotkov.

Glede na ugodna gospodarska
gibanja lahko pričakujemo še eno
uskladitev pokojnin v januarju.
Vsaka uskladitev je pomembna, saj
s tem dvigamo osnovo za naslednja
usklajevanja.

Po napovedih do 2050 pa celo na 30 odstotkov
starejših od 65 let. Pri uresničevanju in postavitvi sistema dolgotrajne oskrbe bodo imele
zelo pomembno vlogo lokalne skupnosti. Torej
bodo morale občine na terenu postaviti sistem
in ga izvajati, kar bo iz vsebinskega in še zlasti
iz finančnega vidika kar zahtevna naloga.
Pa imamo v občini službe in institucije, ki
se bodo uspešno in učinkovito lotile te naloge?
Ali so dovolj dobro organizirane in strokovno
podprte, da bi se lahko vključili v pilotni projekt, kar nam bi omogočilo pridobitev evropskih sredstev za postavitev celotnega sistema?

nsi / ljudmila novak, predsednica nsi in poslanka

Sloveniji za naslednjih
25 let
Praznovanja ob 25-letnici samostojne države
Slovenije so za nami. Vsak izmed nas je ob začetku samostojne poti imel tudi svojo predstavo
o prihodnosti in razvoju Slovenije. Seveda smo
zdaj vsi po vrsti razočarani, ker še nismo dosegli švicarske razvitosti in urejenosti; ker se še
vedno delimo na osnovi ideološke pripadnosti
levici ali desnici; ker še vedno nismo razčistili s
preteklostjo. Vedno znova pa nas pretresajo tudi
afere, primeri korupcije in klientelizma zaradi
premalo učinkovitega sodstva, ki bi naredilo
konec takšnemu ravnanju in plenjenju države.
Naši rojaki v zamejstvu in po svetu pa pravijo, da so na Slovenijo najbolj ponosni takrat,
ko je ne samo lepa in urejena, pač pa tudi
uspešna in ne preveč skregana.
Tistim, ki svojo politiko gradijo s spodbujanjem delitev, pa nikakor ni po godu, če kdo
usmeri svoj pogled preko tega in gleda v prihodnost. Kdor si upa tako razmišljati, je takoj
ožigosan in napaden z najhujšimi obtožbami
in podtikanji, ne glede na dobre namene. Ščuvanje k prepirom je za dva skrajna pola najbolj
udobna in priročna politika, čeprav prinaša
delitve, ne pa rešitev.
Dovolj je take politike. V NSi smo še bolj
odločeni, da izberemo srednjo pot, podprto s

Naši rojaki v zamejstvu in po
svetu pa pravijo, da so na Slovenijo
najbolj ponosni takrat, ko je ne samo
lepa in urejena, pač pa tudi uspešna
in ne preveč skregana.

stebrom sodelovanja vseh dobromislečih in
dobro namernih državljanov, ki ne iščejo prepirov, pač pa rešitve za številne naloge, ki so
pred nami. Krščanski demokrati iščemo dobro
v ljudeh in za ljudi. To je naše voščilo Sloveniji
za naslednjih 25 let.

V zadnjem obdobju je bilo veliko govora o dveh
trgovinskih sporazumih, in sicer CETA, ki je prostotrgovinski sporazum s Kanado, in TTIP, ki je
prostotrgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike. »Nismo odvetniki teh sporazumov,«
so besede ministra za gospodarstvo, čigar ministrstvo je pooblaščeno, da zagovarja interese Slovenije pri pogajalskem procesu v EU in s katerimi
se tudi sam strinjam. Stranka modernega centra
ne bo za vsako ceno zagovarjala teh sporazumov,
sploh če bi to pomenilo znižanje standardov v
Sloveniji. To je naš pogoj. To poudarjamo in zagovarjamo že od začetka in v tej smeri tudi delamo.
CETA je sporazum, ki bo predvidoma sklenjen
in podpisan to jesen. Pogajanja so bila zaključena 2014, zdaj je čas za sklepno dejanje. Slovenija, pa tudi Stranka SMC, je na Evropsko komisijo, tako kot nekatere druge države članice, naslovila pobudo, da bi sporazum potrjevali tudi
nacionalni parlamenti. S pobudo smo uspeli.
Prav tako smo uspeli prepričati Evropsko komisijo, da bi določeni deli sporazuma začeli veljati
šele, ko bi države članice umaknile svoje zadržke
in preučile učinke na nacionalnih ravneh.
Pogajalske smernice za sklenitev sporazuma
TTIP so bile sprejete leta 2013 in ravno se je zaključil 14. krog pogajanj med Evropsko komisijo
in ZDA. Države članice in civilno družbena gibanja pa smo izrazili zadržke glede transparentnosti pogajanj in nekaterih konkretnih vsebinskih
pomislekov. Zato smo jih tudi prek MGRT posredovali pristojnim na Evropsko komisijo. V Držav-

Stranka modernega centra
ne bo za vsako ceno zagovarjala
teh sporazumov, sploh če bi to
pomenilo znižanje standardov
v Sloveniji. To je naš pogoj. To
poudarjamo in zagovarjamo že od
začetka in v tej smeri tudi delamo.
nem zboru smo veliko časa posvetili tema dvema
sporazumoma in še vedno ga. Vlada stalno poroča pristojnima odboroma, na moje povabilo
je na pogovor prišla tudi evropska komisarka za
trgovino Cecilia Malmstrom in obljubila, da se
pridobljeni EU standardi na račun sprejetja sporazumov ne bodo nižali.
Menim, da bi morda lahko obrnili smer pogleda in začeli v teh sporazumih iskati potencial za
Slovenijo, za slovensko gospodarstvo, za nova
delovna mesta, za možnost dodatnih izobraževalnih procesov, izmenjav dobrih praks in še kaj.
Treba se je zavedati, da smo bile države članice tiste, ki smo podelile mandat, da se Evropska
komisija pogaja v našem imenu, navsezadnje
smo s članstvom v EU nanjo prenesli tudi del
pristojnosti. Evropska unija je velika, raznolika,
vendar ne samozadostna, zato mora gledati v
prihodnost in se povezovati z drugimi velesilami,
tako na področju trgovine in storitev kot tudi na
drugih področjih, ki gredo v dobrobit nas, Evropejcev – državljanov EU.

Kdo so svetniki Občine Domžale?

Urška Kabaj Pleterski, DeSUS
Urška Kabaj Pleterski je zaposlena mamica
sina Nejca in hčerke Nike. »Moj delovni urnik
je izredno pester, saj se začne že zgodaj zjutraj in končna nekje pozno zvečer. Sicer sem
predana športu že od rane mladosti, saj sem
aktivno trenirala alpsko smučanje. Zdaj pa
predvsem zelo rada tečem in hodim v hribe,«
pove o sebi. Izhaja iz obrtniške družine, kjer
je spoznala prve poslovne korake in preživela svoja prva delovna leta. Pozneje je nadaljevala svojo samostojno pot, po kateri stopa
še danes.
Na vprašanje, kdaj in kako se je začela
njena politična pot, odgovarja: »Moje aktivno vključevanje v politiko se je začelo leta
2004, ko sem začela kot članica podmladka.
Moram reči, da so bile te izkušnje nepozabne
in iskreno sem hvaležna vsem mojim tedanjim
kolegom in kolegicam, ki so me spodbujali na
tej poti.« To ji je dalo zagon, da je začela še
aktivneje sodelovati tudi v lokalni politiki,
kjer je leta 2010 prvič postala tudi članica

Občinskega sveta Občine Domžale. »Prav
tako pa me je k vključevanju v politiko spodbudilo dejstvo, da si del odločanja. Odločanja
v dobrobit nas, naših otrok in vseh, ki živijo
v naši občini,« pravi občinska svetnica, ki
sicer po starosti spada v kategorijo mlajših
svetnikov, a ker je v drugem mandatu, med
izkušenejše.
»Prioritete pri delovanju Občinskega sveta ter Občine Domžale bi morali biti otroci,
mladi in vsi tisti, ki so pomoči potrebni. Socialna tematika je še kako pereča v tem času
v katerem živimo, saj menim, da se na občini še kako trudimo omiliti vsakdanje težave
posameznikov. Predvsem pa smo jim vedno
pripravljeni prisluhniti in pomagati. To pa je
in bi moralo biti najpomembnejše vodilo nas
svetnikov Občine Domžale,« je jasna v svojih
ciljih in ciljih, ki jih morata imeti občina in
njen občinski svet.
Mateja Kegel Kozlevčar
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ltd / stane kovač

Preberite: Kje so naše ladje
po desetih letih – na suhem

Na pomoč, harmon´ke spet za
gasilce ‚gorijo‘!

Ko sem bil otrok sem z veseljem prisluhnil
radijskemu programu, ko je napovedovalka
sporočala svetovni položaj naših ladij. To mi
je vedno burilo domišljijo in nekako sem si
predstavljal te daljne kraje. Ko danes hodim
po parkirišču enega izmed trgovcev v Domžalah, opažam registrske tablice iz Romunije,
Bolgarije, Češke, Španije, … in ugotavljam, da
se je naše mikro okolje v zadnjih desetih letih
drastično spremenilo. No, vsaj okoli trgovskih
središč in dostopnosti do Domžal zaradi državnih cest. Ostalo pa ne preveč. V Domžalah
imamo istega kapitana že deset let. Kapitana,
ki ‚šofira‘ svojo barko in navigira isti kurs: »na
zahodu nič novega«. To se je spet pokazalo na
maši, pardon občinskem svetu. Občina se bo
namreč podala v bitko za nakup nekdanje kino
dvorane. Seveda pri tem ni pomembno, da je
obstoječa kino dvorana, ko predvajajo filme,
bolj prazna kot ne, da ne vemo, v kakšnem stanju je ta dvorana, da ne vemo, koliko bo stala
obnova, da ne vemo, kakšen program bomo
imeli, predvsem pa ni pomembno, koliko bo
to stalo. Kot da bi denar rasel v bankomatu.
Zakaj se mi zdijo ta vprašanja pomembna?
Ja, drage gospe in gospodje, zato ker je to naš
denar, zato ker je župan zaradi ‚varčevanja‘
nedopustno zmanjšal dotacije krajevnim skupnostim, zato ker je ta isti župan na enem izmed prejšnjih občinskih svetov dejal: »V letu
2017 in 2018 bo pa res treba zategnt pas, saj
ne bo dnarja«. In zdaj vprašanje za kvizkota:
kje smo pa zdaj našli tisto malenkost, ki znaša

Ker je to v nebo vpijajoče,
se s kolegom Kovačem (LTD)
lahko legitimno vprašava,
zakaj nismo našli sredstev npr.
za nakup Kovinarja.

približno 700 tisočakov za obnovo, pa pustimo
približno 300 tisočakov za nakup. Ker je to v
nebo vpijajoče, se s kolegom Kovačem (LTD)
lahko legitimno vprašava, zakaj nismo našli
sredstev npr. za nakup Kovinarja. Morda zato,
ker bi potem morali narediti nekaj za naše lokalno gospodarstvo, kar pa je očitno skregano
z vladajočo politiko. Če zaključim: ker nič ne
naredimo za domžalskega obrtnika, se naše
ladje potapljajo.

Gasilska zveza Domžale ter prostovoljni in poklicni gasilci so dejavni skozi celo leto. Pa vendar je oktober tisti, ko je gasilstvo še posebej
poudarjeno. Sam sem že vse življenje gasilec in
sem že vrsto let aktiven pri gasilskem življenju
v domžalski občini, od leta 2013 pa tudi predsednik Gasilske zveze Domžale. Izjemno ponosen sem na dejstvo, da imamo v naši zvezi
kar 14 prostovoljnih gasilskih društev in dve
prostovoljni industrijski gasilski društvi, ki nesebično delujejo že mnoga leta. Prav tako sem
zelo vesel, ker smo uspeli v juliju odpreti vrata
enemu izmed največjih domžalskih javnih zavodov – Centru za zaščito in reševanje Domžale. Ne samo gasilci, temveč celoten sistem
zaščite in reševanje na lokalni ravni je pri nas
eden izmed najbolje razvitih v Sloveniji.
Kot gasilci smo želeli storiti še več. Zato je
vodstvo gasilske zveze leta 2009 dobilo idejo,
da pripravimo dobrodelni gasilski koncert.
Kajti gasilci smo kot drugi ljudje in se srečavamo z realnimi težavami. Mnogi gasilci tako
kljub svoji dobrosrčnosti doživljajo finančne
probleme, saj ne morejo plačevati z dobrimi
dejanji. Tako bomo letos organizirali že 7. dobrodelni gasilski koncert in izkupiček namenili v posebni Sklad za socialno ogrožene družine prostovoljnih gasilcev. V zadnjih šestih
letih smo pomagali šestim gasilskim družinam
in v vseh teh letih smo uspeli zbrati že krepko nad 30.000 evrov. Prepričan sem, da bomo
tudi letos zbrali veliko. Mnogi so bili nad velikimi prispevki presenečeni in začudeni – sam

nsi / peregrin stegnar

sd / marjan ravnikar, podpredsednik oo

Blišč in beda na istem bregu
Kamniške Bistrice – Epilog 2

Mestna blagajna ni enako
na voljo vsem občanom

Lani sem objavil več člankov z gornjim naslovom in opisal probleme okoli bioplinarne v
Študi. Kljub slikovnemu materialu, ki je kazal
na katastrofalno stanje, tako znotraj ograje
naprave kakor tudi na sosednji parceli, kjer je
bilo ogromno tekočega blata iz naprave, so me
predstavniki podjetja, in kar je še bolj nerazumljivo, inšpekcijske službe, prepričevali, da
gre le za manjše težave, sicer pa je vse znotraj
predpisov za to dejavnost.
Šele ko sem posredoval sporočilo predsedniku
Nadzornega sveta Petrola, d. d., se je stvar začela
spreminjati. Predsednik Nadzornega sveta Tomaž
Kuntarič mi je v dopisu korektno priznal in predstavil težave, zaradi katerih je prišlo do stanja, na
katerega sem opozarjal, prav tako pa je natančno navedel ukrepe: zamenjava vodstva naprave,
zamenjava dela ekipe, ki ni obvladovala naprave,
ukinitev deponije za digestat in sprotno odvažanje pregnitega blata z lokacije. Prav tako je bila
predvidena tudi ureditev šotora in odstranitev neustrezno hranjene embalaže okoli šotora.
Nekajkrat v letošnjem letu sem obiskal lokacijo naprave in želim potrditi, da so se vsi napovedani ukrepi uresničili. Ta naprava je seveda z
očmi in vonjem občana povsem nekaj drugega.
Odstranjeno je vse blato s sosednje parcele, tako
okolica šotora in šotor so vzorno urejeni. Vesel
sem, da lahko poročam o takšnem napredku in
želim, podjetju Petrol ter zaposlenim na bioplinarni uspešno poslovanje.

Urejene bioplinarne,
ki proizvede iz odpadkov
toliko električne energije,
kot je potrebna vsem
gospodinjstvom Domžal, pač
nima vsaka lokalna skupnost!

S poudarjenim zadovoljstvom to opisujem
tudi v prepričanju, da je treba ne samo pisati, ko je nekaj narobe, ampak pohvaliti in dati
priznanje vsem, ki v tej družbi svojo dejavnosti
opravljajo tako, da je okolici čim manj moteča.
In urejene bioplinarne, ki proizvede iz odpadkov toliko električne energije, kot je potrebna
vsem gospodinjstvom Domžal, pač nima vsaka
lokalna skupnost!

Občina Domžale je v sodelovanju z Delavsko
hranilnico s 1. septembrom 2016 začela izvajati projekt Mestna blagajna. Občanom občina
tako omogoča gotovinsko plačevanje položnic
brez provizije na vseh plačilnih mestih Delavske hranilnice, d. d., podružnica Domžale.
Zelo dober korak naprej.
Trenutno je ta storitev na voljo za plačilo
položnic izdajateljev, kot so: Občina Domžale, Javno komunalno podjetje Prodnik, Vrtec
Domžale, Vrtec Urša, Glasbena šola Domžale, OŠ Domžale, OŠ Dob, OŠ Dragomelj, OŠ
Preserje pri Radomljah, OŠ Rodica, PŠ Roje,
OŠ Venclja Perka, Knjižnica Domžale, Zavod
za šport in rekreacijo Domžale, Kulturni dom
Franca Bernika Domžale in Javni zavod Center
za mlade, ter za položnice, ki jih izdajajo krajevne skupnosti.
Pozdravljam takšno potezo Občine Domžale, vendar se ob tem sprašujem, zakaj plačevanje položnic v Mestni blagajni ni omogočeno vsem občanom, tudi tistim, ki so vključeni v različne oblike dejavnosti, npr. šport,
kulturo, univerzo za tretje življenjsko obdobje
itd. Storitev plačevanja tudi ni omogočena dijakom Srednje šole Domžale, čeprav je velika
večina dijakov občanov občine Domžale. Verjetno se pri današnji računalniški tehnologiji
Mestna blagajna lahko prilagodi plačevanju
položnic brez provizije za vse občane naše
občine?

Mnogi gasilci tako kljub
svoji dobrosrčnosti doživljajo
finančne probleme, saj ne
morejo plačevati z dobrimi
dejanji. Tako bomo letos
organizirali že 7. dobrodelni
gasilski koncert in izkupiček
namenili v posebni Sklad za
socialno ogrožene družine
prostovoljnih gasilcev.

nisem bil. Poznam gasilce in gasilke v teh krajih in res nas je veliko. Kjer prebiva tako veliko
število dobrosrčnih, nesebičnih in požrtvovalnih ljudi, ni nič čudnega, da smo tudi dobrodelni. Res smo lahko veseli, da živimo tukaj
v domžalski občini, kjer nam ni vseeno drug
za drugega. In ko nekdo zakliče na pomoč, se
obrnemo ter pomagamo – v požaru ali pa pri
drugih težavah!

Pozdravljam takšno
potezo Občine Domžale,
vendar se ob tem sprašujem,
zakaj plačevanje položnic
v Mestni blagajni ni
omogočeno vsem občanom,
tudi tistim, ki so vključeni v
različne oblike dejavnosti.

Menim, da morajo imeti vsi občani enake
možnosti uporabe storitev, ki jih ponuja Občina Domžale, zato še enkrat apeliram na Občino Domžale, da razmisli o moji pobudi.

POIŠČITE NAS TUDI NA FACEBOOKU
glasilo občine domžale
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Alpamaya jih je sprejel na svoj vrh
Vsi štirje člani odprave Alpinističnega odseka Planinskega društva Domžale so dosegli 5.947 metrov visoki vrh Alpamaya.
zagledali z vrha gore Pisco – pogled za
bogove, je bila misel Aleša. Alpamayo s
svojo izredno lepo južno steno velja za
eno najlepših gora na svetu. Ker je vrh
eden bolj odmaknjenih od civilizacije,
nas cesta žal ni pripeljala tako visoko,
kot smo bili vajeni od prej; najprej 3
ure vožnje z avtom, ki se komaj držal
skupaj, potem pa 31 km hoje in 2700 višincev, skupaj tri dni 'pristopa'. Najprej
z osli do baznega tabora, nato do tabora na ledeniški moreni na okoli 5.000
metrih nad morjem in za tem še prek
zahtevnega ledenika na višinski tabor
(5.400 m) na sedlo med gorama Alpamayo in Quitaraju. Šele nato je prišel
na vrsto glavni del – približno 500 m
strmega plezanja, na vrhu praktično
navpično in seveda v ledu in snegu.«
Za vzpon je imela četverica v nahrbtnikih ter še dveh močnih torbah snežne sablje, ki so jih kupili v Huarazu
in jih tam pred odhodom tudi prodali,
večino druge opreme so prinesli iz
Slovenije, kjer so jim na pomoč priskočili Občina Domžale, Planinsko
društvo Domžale ter podjetja Calcit,
Unigal, Tinex diagnostika, Gornik in
Actionmama. »Hvala vsem, saj bi bil
vzpon brez kakovostne tehnične opreme, šotorov, gorilnikov, vrvi, lednih
vijakov in še množice malenkosti vsekakor bolj tvegan, če ne že nemogoč.«

Bojana Muhič Vojska
Foto: PD Domžale

P

o plezanju v domačih logih
in po podvigih po nekaterih
evropskih gorah se je četverica članov domžalskega alpinističnega odseka odpravila v Južno Ameriko, s ciljem splezati na 5.947
m visoki Alpamayo v gorski verigi
Cordillera Blanca v Peruju. Vrh res ni
najvišji, velja pa snežena in ledena
južna stena za eno najlepših na svetu.

Namesto uvoda ...

Kratek opis destinacije štiritedenske avanture, na katero so se konec
junija 2016 podali Aleš Ipavec, Jaka
Hrast, Janez Kosirnik in Niko Muhič:
»V alpinističnih krogih velja perujska
Cordillera Blanca, Bela veriga, s svojo
logistično in cenovno dostopnostjo za
zelo zaželeno destinacijo. Lepi, beli in
tudi nad 6000 m visoki vrhovi so iz bližnjega mesta Huaraz dostopni v največ

Vrh Alpamaya 5.947 m postreže z ozko polico in opastjo.

Tri dni čakanja na lepo vreme

Živahen in pisan utrip Huaraza

Od te gruče hiš naprej je šlo le še peš in z osli.

nekaj dneh. Pomoč nosačev običajno ni
potrebna, za prenos opreme do baznega tabora zadoščata že osel ali dva. Peruanci govorijo špansko, v mestu znajo
nekateri celo nekaj ključnih angleških
besed. Izven mesta pa je španščina že
redkost; potomci Inkov raje govorijo
starodavni jezik Quechua.«

hotela' prijazno povedal, da 'internet
ponoči spi'. »Tretji dan smo se v hribe
odpravili za več dni. Tri ure vožnje, za
katere vztrajnost lahko pohvalimo tako
voznike kot avtomobile, in štirih urah
hoje smo prispeli do baznega tabora
oziroma koče na koncu doline Ischince
na 4.350 m nadmorske višine. Že prvo
noč smo se povzpeli in osvojili istoimensko goro Ischinca na 5.530 m, kjer je
sledilo tudi slikanje z zastavico Občine
Domžale. Ker nas je višina kar zdelala,
smo si v koči vzeli dan počitka, pa še
ves dan je deževalo. Počitek se nam je
obrestoval tudi v obliki hitro opravljenega vzpona na bližnji Urus Este (5.490
m). Peto noč v tej dolini smo preživeli
na okoli 5.100 m v višinskem taboru
pod šesttisočakom Tocllaraju (6.032
m). Vzpon nanj nam je odnesel močan
veter in slabe snežne razmere.«

Slovenski hotel 200 m višje od
Triglava

Četverica se je po potovanju prek Madrida in Lime po nasvetu Slovencev, ki
so že plezali v teh krajih (z eno izmed
odprav so se Domžalčani tudi srečali
v Huarazu) namestila v tipičnem peruanskem gorskem mestecu. Številne
fotografije in filmčki kažejo pravi obraz
Huaraza: živahne tržnice s pestro ponudbo zelenjave in meseno ponudbo,
ki še natančno kaže obliko njenega
živega lastnika, pisani vzorci oblačil,
tradicionalni visoki klobuki, natikači iz
avtomobilskih gum, iztrošen avtopark
in ceste ter neprestano hupanje, skratka za zahodni svet precej sproščeno
okolje. »Ker leži Huaraz na nadmorski
višini 3.100 m, bi za prvo privajanje na
višino lahko šteli že nošenje opreme po
stopnicah v drugo nadstropje, a smo že
prvi dan zbrali dovolj volje za začetek
aklimatizacije in se odpravili k jezeru
Wilcacocha na višini 3.700 m. Za drugi
dan je bil na sporedu še treking do jezera
Churup, tokrat na višini 4.470 m. Malo
hitrejše dihanje in počasnejše premikanje nas je na začetku še opominjalo, da
spimo približno 3000 m višje kot doma,
a smo bili že po nekaj dneh kot doma
tudi v Peruju; tudi zaradi spoznavanja
lokalne kulinarike, navad in kulture prijaznih domačinov; koristna je bila tudi
izmenjava izkušenj z drugimi alpinisti.«

'Internet spi'

Po telefonih in sms sporočilih z drugega konca sveta, ko je bilo tam okoli
poldneva, je bilo pri nas sedem zvečer,
so prihajale samo pozitivne informacije – ko so prišle, saj je oskrbnik 'andi

Fotogenična – domžalska odprava in Alpamayjo v ozadju

Francoska direktna smer na
Alpamayo

Po dnevu počitka so bili fantje naslednji dan spet v akciji: »Po štirih urah res
slabe ceste v še slabšem avtu in treh ure
hoje smo prispeli do koče Peru na 4.650
m. Tako kot koča pod Ischinko je tudi ta
oskrbovana z italijanskimi prostovoljci,
zaslužek pa je namenjen odpravi lokalne revščine. Naslednji dan smo dosegli
tudi 5.752 m visoki vmesni cilj, vrh Pisco,
ki je dobil ime po istoimenski pijači.«
Oskrbnik Federico je mimo čudovitega
jezera Laguna 69 prijateljsko spremil
Domžalčane v dolino. Uspešnega vzpona na Pisco so se v Huarazu zadovoljni
zagotovo še enkrat spomnili – tokrat so
s piscom tudi nazdravili.

»Ob 3.uri zjutraj smo se lotili 450 m dolge francoske direktne smeri, jo uigrano
preplezali v hitrih štirih urah in se nato
po vrveh spustili nazaj na izhodišče. Veselja je bilo veliko!« Člani AO Domžale
so bili na izredno izpostavljenem, sneženem, ledenem, strmem vrhu, ki je bil
kot ozka polica, s katere je vseskozi polzel sneg in kjer niso manjkale niti opasti, skupaj s še štirimi Avstrijci. Malo
vriskanja, fantastičen pogled na več kot
1000 m globoke prepadne doline na vse
strani, le nekaj fotografij, nato pa z veliko mero pazljivosti še zahteven spust
ob vrveh do šotorov. V popolnoma jasnem vremenu so se fantje še posončili
in odpočili ob šotorih, nato pa: »Malo
zaradi doseženega cilja pa tudi zaradi
pomanjkanja plina (in motivacije), da bi
šli še na Quitaraju, smo hitro sestopili v
bazni tabor. Naslednji dan smo računali na pomoč oslov; ker jih nismo dobili,
smo malo iz jeze, malo pa tudi zaradi
izziva, odnesli vsak svoj 25 kg nahrbtnik
do 27 km oddaljene ceste.«

Alpamayo, prihajamo!

Namesto zaključka …

Še slabša cesta v še slabšem
avtomobilu

Utrinek z Ischinke 5.530 m, enega izmed aklimatizacijskih ciljev

Idealni prostor za dva šotora z vso opremo je fotogenično sedlo pod goro, od
koder si je možno ogledati linijo vzpona – če le ni v megli ali snegu ... »Že od
samega začetka nas je spremljalo slabo
vreme z dežjem in sneženjem ter nezanesljive vremenske napovedi. Sneženje
je drugi dan na sedlu sicer ponehalo,
močna megla je žal vztrajala. Zaloga
plina je počasi pohajala in pojavili so
se dvomi o naših možnostih za uspeh.
Ob zarji se je izza roba megle pokazala
najprej dolina, nato pa se je odkril še Alpamayo in odločitev ni bila težka – zjutraj gremo gor. S plinom (prepotrebnim
za topljenje snega) so nam na pomoč
priskočili Američani, ko so, tako kot še
nekateri, ostali po več dneh čakanja na
zjasnitev v dolini, prišli v višinski tabor.
Vztrajanje je bilo nagrajeno, saj sta bila
noč in jutro brez vetra in oblačka, kar je
poskrbelo tudi za lepe fotografije.«

Po desetih dneh, v katerih je odprava
prehodila skoraj 80 km in naredila
preko 7000 višinskih metrov, večinoma nad 4500 m višine, in si naredila
še podrobnejši plan vzpona, so sedaj
andinisti začutili dobro pripravljenost
na višino in prišel je čas za osrednji
cilj. »Naš 5.947 m visoki cilj smo prvič

Kot so povedali Aleš, Jaka, Janez in
Niko, je bila odprava uspešna zaradi natančnega načrtovanja, dobre fizične in
psihološke pripravljenosti, odločnosti
in vztrajnosti, nikakor pa ne gre zanemariti tudi ugodnih razmer na gori, saj
se je vreme izboljšalo v ključnem trenutku in jih je gora spustila na svoj vrh. ❒
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Matjaž Kek obiskal in nagradil
Turbulentni mesec zaključili z zmago
zmagovalke projekta Hervis Trener na občinskem derbiju
ŽNK Radomlje je v projektu Hervis Trener, ki ga je
organiziral naš največji trgovec s športno opremo Hervis,
zbral največje število glasov in osvojil prestižno nagrado
– trening za svoje nogometaše s priznanim trenerjem
in nekdanjim slovenskim nogometnim selektorjem
Matjažem Kekom.
žnk radomlje Čeprav je ŽNK Radomlje ženski nogometni klub, ki vzgaja
mlade slovenske igralke nogometa, so
privrženci tega kluba v spletnem glasovanju bili najbolj aktivni in so svojemu
najljubšemu klubu zagotovili največ
glasov. Glasovanje je potekalo na način,
da je bil oddani glas vezan na unikaten
elektronski naslov. V glasovanju je bilo
oddanih 19.331 glasov, ki jih je skupaj
prejelo 250 slovenskih nogometnih klu-

bov. Najbolj so se očitno angažirali klubi iz manjših sredin, saj se je na drugo
mesto za ŽNK Radomlje (zbrali so 3992
glasov) uvrstil NK Brinje (3188 glasov),
na tretje pa ŽNK Krim (1.573 glasov).
Hervis je s projektom želel izpostaviti pomen lokalnih nogometnih klubov v lastnem okolju in pomen podpore, ki jo znanci, prijatelji, sorodniki
in sokrajani lahko zagotovijo klubu,
ki deluje v njihovem okolju.
ŽNK Radomlje je pripadla glavna
nagrada v višini 3.000 evrov za nakup
nogometne opreme v trgovinah Hervis in neprecenljiva izkušnja za mlade

nogometašice – srečanje na treningu
v Radomljah z Matjažem Kekom.
Matjaž Kek je ob tem povedal:
»Zelo sem vesel, da sem bil v Radomljah, in videl, da je nogomet v Sloveniji zelo priljubljen tudi med dekleti.
ŽNK Radomlje so očitno zelo dobro organiziran klub, kar se vidi tudi po številu punc, ki trenirajo, in tudi po pogojih,
ki jih imajo za delo. Čestitam jim na angažiranju, ki jih je pripeljala do zmage

v tem projektu in do nujno potrebne nogometne opreme.«
Izjava vodje mladinske šole ŽNK
Radomlje Petra Kristana: »Naše igralke so se zelo veselile obiska nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja Matjaža Keka. Poslušati njegove nasvete in začutiti njegovo prisotnost na
treningu je tako za igralke kot za trenerje našega kluba posebno doživetje.
Današnja izkušnja bo velika spodbuda
za punce in njihovo treniranje v bodoče. Seveda pa nam bo še kako prav prišla nova športna oprema, nakup katere
nam omogoča Hervis.«

Po desetih krogih še vedno
čakajo na prvo
Nogometni klub Radomlje še vedno čaka na prvo zmago
v letošnji sezoni prve lige.
nk radomlje Za nogometaši Radomelj je dobra četrtina prvenstva,
ki pa se ni odvila po njihovih željah.
Če je v 9. krogu že kazalo, da se ekipa
dviguje v formi, potem ko je bila proti

velenjskemu Rudarju boljši tekmec,
dvakrat je celo vodila, a se morala
na koncu zadovoljiti z remijem 2:2,
se je znova vse podrlo na občinskem
obračunu z Domžalami. Sosedje pod
vodstvom Simona Rožmana so natresli novo sol na rane Radomelj, ki so
izgubile kar z 0:5. Na šestih občinskih

obračunih v prvi ligi so izgubili prav
vsakič, gol razlika v korist Domžalčanov znaša kar 19:0.
Po tem ko je ekipo konec avgusta
prevzel Janez Žilnik, so Radomljani doma iztržili dva neodločena rezultata z 2:2 proti Krškemu in Rudarju – letos se je njihova tekma že trikrat končala s tem izidom – na gostovanju pa so morali premoč priznati
Kopru (3:0), Mariboru, ki je bil boljši s 4:0, a šele potem, ko je moral igrišče v 39. minuti zaradi rdečega kartona zapustiti ‚mlinar‘ Marko Nunić,
in na koncu še Domžalam. Slednje so
bile v 10. krogu v vlogi gostov na domačem terenu.
Radomljani so izpadli tudi v Pokalu Slovenije, potem ko je bil še enkrat
več uspešen Maribor. A vijoličasti so
se morali za drugo zaporedno zmago
nad Radomljami najprej 10. septembra v prvenstvu in nato le pet dni pozneje v pokalu pošteno potruditi, saj
so si napredovanje v četrtfinale zagotovili šele v zadnjih 15 minutah tekme.
A časa za objokovanje ni, saj varovance Žilnika v oktobru čakajo štiri
tekme, kar tri doma, na katerih bodo
iskali tudi prvo prvenstveno zmago.
Domen Jarc
Foto: Rok Zore/nk-radomlje.si

»Od fanta, ki je igral amaterski nogomet v Franciji, ste naredili moškega, ki je s
ponosom igral v rumenem dresu - pozneje tudi trenerja. Skupaj smo pisali zgodovino,
zmagovali in izgubljali …« je del izjave, ki je na začetku septembra odjeknila v
Domžalah.
nk domžale Po treh letih na trenerskem stolčku in več kot dvanajstih,
odkar je prvič oblekel dres Nogometnega kluba Domžale, je svojo delovno sredino zamenjal Luka Elsner. O
pečatu, ki ga je pustil, je brezpredmetno pisati, dovolj zgovorno bo najverjetneje pričal aplavz z domžalskih
tribun 11. marca 2017, ko se bo ob Kamniški Bistrici prvič pod Elsnerjevim
vodstvom mudila Olimpija.
Trenersko krmilo je prevzel Simon
Rožman, ki je v klub v vlogi strokovnega koordinatorja prišel že marca.
Nekdanji trener Celja je bil vse od takrat aktivno vpet v delovanje prvega
moštva, tako da domžalske nogometaše še kako dobro pozna. Graditi je
začel svojo zgodbo, v kateri bodo na
začetku vsi nogometaši dobili svojo
priložnost. »Pod preteklostjo bo treba potegniti črto, zaključiti z zgodovino. Verjeti v neko novo zgodbo in
na novo razdeliti vloge,« pove 33-letni strateg, ki je z napovedanimi rošadami v ekipi v teh treh tednih prišel do dveh prvenstvenih zmag in poraza ter napredovanja v pokalu, kjer
je šele po podaljšku v drugem krogu

tega tekmovanja s težavo padel tretjeligaš Tolmin s 4:1
V 8. krogu so Domžalčani najprej
v zadnjih desetih minutah doma strli Aluminij in ga z zadetkoma Marka
Alvirja v 83. minuti in Žana Majerja v
zadnjih sekundah tekme premagali
z 2:0. S porazom v Celju so nato potegnili črto pod prvo četrtino prvenstva, krvnik ob tretjem porazu v sezoni pa je bil prav nekdanji nogometaš
Domžal Matej Podlogar, ki je za končnih 2:1 zadel v drugi minuti sodniškega dodatka. V 10. krogu je bil na spo-

redu znova občinski derbi z Radomljani, na katerem so dvakratni državni prvaki potrdili vlogo favorita in
slavili kar s 5:0. Dva zadetka je dosegel Marko Alvir, pod enega so se podpisali še Jure Matjašič, Jure Balkovec
in Matija Širok. To je najvišja domžalska zmaga po več kot osmih letih
in skoraj 300 igranih tekmah. Kljub
temu neke evforije pri Rožmanu po
tekmi ni bilo čutiti: »Smo v težki situaciji zaradi več razlogov. Gradimo svojo identiteto, igralci se zavedajo, da se
bo treba dokazovati, a ob tem uživati,
če želimo, da smo uspešni. Nočem si
kupovati časa, a verjamem, da bomo v
spomladanskem delu tisti pravi. V tem
prehodnem obdobju pa si želim, da so
fantje še naprej tako prizadevni in dojemljivi za informacije. Le to je pot do
cilja.« To pa je uvrstitev v evropska
tekmovanja. In slednjo Domžalčani s
tretjim mestom na prvenstveni lestvici po desetih odigranih krogih trenutno držijo v rokah.
Domžalčani so se veselili prepričljive zmage na občinskem derbiju.
Domen Jarc
Foto: Lado Vavpetič/nkdomzale.si

Košarkarji Helios Suns v novo sezono
z odgovornejšo nalogo
Potem ko so domžalski košarkarji v minuli sezoni osvojili naslov državnih prvakov, jih
v prihajajoči sezoni čaka ena najtežjih del doslej. Ne le, da bodo branili domači naslov,
čakaj jih tudi, prvič v zgodovini, boj z najboljšimi evropskimi klubi, s katerimi se bodo
pomerili v FIBA ligi prvakov.
kk helios suns V sezoni, ki je pred
nami, bodo košarkarji Helios Suns
tekmovali v štirih tekmovanjih, poleg domačega državnega prvenstva,
v katerega se bodo vsi klubi vključili
že na začetku sezone, jih čaka še tekmovanje v pokalu Spar, ubranitev pokala Sixt Alpe Adria in omenjeno tekmovanje na najvišjem nivoju, FIBA
liga prvakov, kjer jih čakajo največji
in najtežji izzivi. Ker so košarkarji
Helios Suns uvrščeni neposredno v
redni del lige, se bodo njihove tekme
začele 18. oktobra. »V FIBA Ligi prvakov bi radi dostojno zastopali Slovenijo, minimalni cilj je uvrstitev med prvih šest v skupini in si s tem zagotoviti
nastop v FIBA evropskem pokalu. Ker
je proračun podoben lanskemu, medtem ko imajo ostali klubi v naši skupini precej višje, bo vsaka dobra uvrstitev še toliko bolj cenjena.« S tem, ko
so se Domžalčani odločili za igranje
v ligi prvakov, ne pa tudi v ABA ligi,
so svoje mesto v jadranskem delu
tekmovanja odstopili košarkarjem
ljubljanske Olimpije. »To je pozitivna
zgodba slovenske košarke in želimo
si čim več takšnih pozitivnih zgodb,«
pravi Klavžar.
Prvi ekipi so priključili tri mlade
košarkarje iz domačega mladinskega
pogona, ki bodo imeli priložnost za
pridobivanje mednarodnih izkušenj
predvsem v Sixt Alpe Adria ligi. »Mislim, da smo sestavili še boljšo ekipo
kot lani, in vemo, da nas čaka lepa,
zdrava sezona, ki pa bo definitivno
prelomna za slovensko košarko,« dodaja direktor kluba Lado Gorjan. Ob
tem je spomnil na novost državnega prvenstva, saj se bo, kot omenjeno, vseh 12 prvoligašev že od samega
začetka borilo v državnem prvenstvu,
za kar so si v preteklosti prizadevali
tudi v domžalskem klubu. »To pomeni, da nas po dolgem času spet čaka
močnejša osnovna liga, čakajo nas res

dobre tekme in vsaka ekipa bo imela
priložnost pokazati svojo kvaliteto,«
dodaja Gorjan, ki prednost domžalske košarke vidi v enem najmočnejših mladinskih pogonov v Sloveniji.
Košarkarji Heliosa so se v minulih tednih že ‚brusili‘ na parketu na
prijateljskih tekmah. »Na prvih tekmah, ki smo jih odigrali, smo se osredotočili na našo igro in izboljšave tako
v obrambi kot v napadu, najpomembnejše, kar nas še čaka, pa je gradnja

ekipnega duha, ki nas je krasil v minuli sezoni. Čaka nas FIBA Liga prvakov,
v kateri nastopajo moštva, ki so po kakovosti in proračunu eno ali dve stopnici pred nami, zato moramo najti
način, kako se jim zoperstaviti in prav
ta ekipna kemija je verjetno ključna
stvar. V domačih tekmovanjih bomo
veliko bolj konkurenčni, in upam, da
bomo v dobri poziciji, da se borimo za
vse domače lovorike. Smo šele na začetku, dobro delamo in samo tako moramo nadaljevati,« dodaja Jakša Vulić, prvi trener Heliosa, ki je bil izbran
tudi za najboljšega trenerja minule
sezone v slovenski košarki. Kot je povedal, gredo prvi tedni priprav po zastavljenem načrtu, a ker je prišlo do
kar nekaj sprememb v ekipi, je potreben čas, da se vsi igralci vklopijo.
»Za večino igralcev bodo to nove izkušnje, sploh liga prvakov, sezono nestr-

pno pričakujemo, se pa zavedamo, da
smo bili prejšnjo sezono prvaki in nas
bo doma vsak teden čakala težka tekma v slovenski ligi,« se teže odgovornosti zaveda kapetan Luka Vončina.
In kdo bodo košarkarji, ki bodo
branili barve prve ekipe Helios Suns
v sezoni, ki je pred nami? Simo Atanacković, Kyle Casey, Tomaž Bolčina,
Aljaž Bratec, Brandyn Curry, Tomaš
Kyzlink, Đorđe Lelić, Jure Močnik,
Urban Oman, Cory Remekun, Matic Vesel in Luka Vončina, v strokovni ekipi pa bodo poleg trenerja Jakše
Vulića še pomočnika Dejan Jakara in
Klemen Zaletel, terapevt Mario Kajkič
in tehnični vodja Aleš Erjavšek.
Skok na finančni parket, v začetku
septembra je bil tudi klubski občni
zbor, kaže, da je domžalski košarkarski klub v letu 2015 ustvaril finančni
presežek v višini 300.000 evrov, kar
je nekaj več v primerjavi z letom poprej (200.000 evrov) s čimer sanirajo dolgove iz preteklosti. »V zadnjih
dveh, treh letih smo prešli na finančno stabilno stanje, želja za naslednjo
sezono pa je, da to tudi vzdržujemo,«
pravi predsednik kluba Aleš Klavžar
in dodaja, da je v Sloveniji težko dobiti denar. Izpostavil je tudi izboljšanje pogojev delovanja oziroma sodelovanja z občino tako na nivoju infrastrukture kot finančno
Domžalski košarkarji so v minuli
sezoni, poleg članov, velike uspehe
želi tudi v mlajših kategorijah, kjer
so si priborili kar nekaj uvrstitev med
najboljše tri.
Mateja Kegel Kozlevčar

ROK ZA ODDAJO

Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 28. oktobra 2016.
Rok za oddajo prispevkov je v
četrtek, 13. oktobra 2016, do 12. ure.
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150 spominskih medalj in 12
pokalov za atletske AS-e

V Domžalah ustanovljena
mednarodna ženska
košarkarska liga

Spominske medalje so na atletskih tekmovanjih prej
redkost kot pravilo – zato je bilo navdušenje najmlajših
in presenečenje ter zadovoljstvo malce starejših atletov
in atletinj na že 3. mitingu Mladi asi atletike še večje.

V prihajajoči sezoni prihaja do sprememb v
tekmovalnem sistemu ženske košarkarske lige.

atletsko društvo as domžale
Na sobotno dopoldne 27. avgusta je
bilo na startni listi 150 mladih, da je
bil miting še bolj zanimiv in za pridih
mednarodnosti, so poskrbeli gostje iz
hrvaškega Poreča in Vrbovca.
Po Mavričnem tekaškem poligonu za najmlajše so se na stezo, tudi
čez ovire, v skoku v daljino in v višino, pomerili tekmovalci v šestih starostnih kategorijah. Prav vsi so za svoje nastope prejeli spominske medalje,
žkd ledita Ukinja se 2. ženska košarkarska liga, v kateri si kar nekaj klubov ne more privoščiti sodelovanja v
najvišjem tekmovanju v državi. Nekateri klubi, ki so ostali pred vrati organiziranega tekmovanja, so se znašli po
svoje, ustanovili so mednarodno žensko Extra ligo LPI.si, katere pobudnice
so košarkarice ŽKD Ledita iz Domžal,
kjer liga beleži tudi svoje začetke.
»Extra liga je odgovor na situacijo na
trgu. Ženska košarka je pomembna panoga, v našo ligo pa se bo že v prihodnji
sezoni lahko vključila vsaka ekipa. Letos
je več kot polovica zainteresiranih klubov ostala zunaj lige, saj je osem klubov za prvo leto tekmovanja dovolj, nas
pa navdušuje interes,« pravi Goran Skube, predstavnik glavnega pokrovitelja, ki je prevzel tudi organizacijski del
lige. V začetku septembra so v Domžalah opravili tudi žreb lige, v kateri bo
osem ekip iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Liga je po besedah pobudnice Elvire Rošić Ključanin namenjena razvoju igralk, klubov in ženske košarke. Čeprav je kar nekaj klubov izkazalo interes in so ostali pred vrati, pa že v naslednji načrtujejo širjenje, ne le po številu klubov, ampak tudi meja. Interes je v
Italiji, na Madžarskem, v Bosni in drugih državah. Posebnost lige pa je, da

bodo poleg članskih tekem vzporedno
igrali tudi prijateljska srečanja mlajših selekcij sodelujočih klubov s čimer
bodo omogočili nabiranje izkušenj tudi
njim. V ligi so kaznovanja nematerialna, saj, kot pravijo, obstoj klubov ne
sme biti odvisen od tekmovanja, prizanesljivi bodo do sodelujočih klubov,
saj je ključno igranje in razvoj ženske
košarke. V prvi sezoni pa, kot rečeno,
osem klubov iz treh držav: poleg domače ŽKD Ledite še KK Žiri, ŽKK Vindi (Hrvaška), KK Kranjska Gora, ŠD Felix Zasavje, ŽKK Krka, ŽKK Pomurje in KOŠ
Celovec (Avstrija). Poleg rednega dela
tekmovanja napovedujejo tudi dva zanimiva turnirja – All Stars in zaključni
turnir najboljše četverice. Prvi bo konec
zimskega dela tekmovanja, drugi pa ob
koncu prve sezone tekmovanja Extra
lige LPI.si. Domžalska ŽKD Ledita, ki v
tej sezoni zastopa naše barve v tekmovanju, se bo na prvi tekmi, ki bo na sporedu 15. oktobra, srečala s KK Žiri.
»Ni naključje, da se je liga razvila
prav v Domžalah. S takšnim mednarodnim projektom lahko Domžale še okrepijo svojo prisotnost z žensko košarko,«
napovedujejo organizatorji, ki stremijo
tudi k temu, da bi se oba turnirja – All
Stars in Final Four odvila v naši občini.
Mateja Kegel Kozlevčar

Aktivno v novo sezono
Konec septembra se začenja nova košarkarska sezona,
na katero se igralke ŽKK Domžale zavzeto pripravljajo že
od sredine avgusta.
žkk domžale Mlajše selekcije so ta
čas izkoristile odlične pogoje za delo
na pripravah v Postojni, kjer so pridobivale nova košarkarska znanja in
izboljševala svojo telesno pripravljenost. Kljub napornim treningom je
bilo še vedno dovolj energije za druženje in sobne zabave.
Kadetska ekipa se je v septembru
udeležila mednarodnega turnirja v
Ljubljani. Na svojem domu so gostile
vrstnice iz Hrvaške. Glede na izkazano
gostoljubnost deklet so si naše gostje
zagotovo zapomnile, kje so Domžale.
Tudi naša članska ekipa se zavzeto pripravlja na novo sezono igranja
v prvi slovenski ligi. Ekipa, ki bazira

na domačih, domžalskih igralkah, se
še bori z nekaj poškodbami, zato se
je ekipi priključilo še nekaj domačih
mlajših igralk. Za nadaljevanje igranja v naši sredini se je odločila tudi
Eva Stefanoski, ki je letos z reprezentanco do 20 let naredila izjemen
uspeh z osvojitvijo naslova evropskih
prvakinj skupine B.
Podprite Domžalčanke! Prva domača tekma članic bo že 8. oktobra
2016 ob 19.00 v dvorani OŠ Venclja
Perka proti ekipi iz Slovenskih Konjic.
Dekleta, pridružite se nam – za vse
novinke je vadba prvi mesec brezplačna! - http://zkkdomzale.si/

Kadetinje ŽKK Domžale v družbi gostij ŽKK Trešnjevka

na kratko

ŽKK Domžale

Najmlajša prejemnika pokala: Lena
Kramar in Mark Bizjak

po ovrednotenju rezultatov pa so najboljši po kategorijah prejeli tudi pokale. Tako sta svoj prvi atletski pokal
prejela najmlajša do 8 let Mark Bizjak iz Radovljice in Lena Kramar iz
Prebolda, v kategoriji do 10 let je bil
aplavz namenjen Eneju Krambergerju iz AD Štajerska in Radovljičanki
Živi Kovačič, v kategoriji do 12 let sta

bila najuspešnejša Klemen Modrijančič iz Slovenske Bistrice in Lucija
Potnik iz Koroškega atletskega kluba,
med mlajšimi od 14 let Rok Makuc iz
Radovljice in Pia Kocjančič iz Pirana,
Jure Šterman iz AD Panvita in Monika Črček iz AD Štajerska po sta pokal
prejela v kategoriji do 16 let.
Izmed domžalskih ASov sta zmagala Ana Spahič v teku na 200 m in
Maks Ulčar na 300 m, nastope pa
so pred jesensko sezono zabeležili še
ASi: Jaka Hace, Matic Ulčar, Tomaž
in Matjaž Stibrič, Iza Steiner in Petra Pograjc.
Najbolj zares je šlo v mladinski kategoriji, kjer je bila najuspešnejša Kamničanka Agata Zupin. Njen rezultat
24,34 s v teku na 200 m je edini presegel 1000 točk po madžarskih tablicah.
Med mladinci je pokal prejel Juš Smole iz ljubljanskega Kronosa za preskočenih 196 cm v skoku v višino.
Tekmovanje je povezoval predsednik Roman Lazar, ki je ob koncu prijetnega sončnega mitinga izrazil zahvalo: »Iskrena zahvala atletskim delavcem, sodnikom, Zavodu za šport in
rekreacijo Domžale za organizacijo tekmovanja, ki je tudi tokrat bila v zadovoljstvo vseh udeležencev tekmovanja.«
Uživali smo tudi starši, trenerji in
tekmovalci – zato hvala nazaj organizatorju, Atletskemu društvu AS!
Bojana

Ko pionirji ukradejo pozornost
članom in mladincem
Na atletskih stezah so bila v septembru kar tri prvenstva
Slovenije v različnih starostnih kategorijah.
atletski klub domžale Največ
uspeha so člani Atletskega kluba Domžale zabeležili med mladinci in pionirji, kjer so se na državnem prvenstvu
za pionirje in pionirke v kategoriji U16
delile tudi vozovnice za reprezentančno
tekmo na Slovaškem – priborili sta si jo
Maja Per in Alenka Pirnat.
Najprej je celjski atletski stadion 3.
septembra gostil Ekipno prvenstvo Slovenije za mladince, kjer so se z uvrstitvijo na oder za zmagovalce najbolj izkazali Gregor Šnajder, Anže Trapečar,
Nina Pavlič Hren in Maja Per. Šnajder
je z dosežkom 15,29 m prepričljivo slavil
v suvanju krogle, a skoraj za meter zaostal za svojim osebnim rekordom. Pod
drugo zmago se je podpisal Trapečar, ki
je kopje zalučal 52,51 m daleč, s čimer je
za 15 centimetrov presegel svoj najboljši
letošnji dosežek. Za osebnima rekordoma sta sicer zaostali Nina v teku na 1500
metrov, ki je s časom 4:55,50 ciljno črto
prečkala kot druga, in Maja, ki je bila s
časom 11:13,87 tretja na 3000 m. Piko na
i tekmi v Celju je dodala štafeta 4 x 100
m, ki se je s časom 47,73 veselila novega klubskega rekorda v kategoriji mlajših mladincev.
Teden dni pozneje je Novo mesto
Ekipno prvenstvo za člane in članice,
kjer pa v letošnji sezoni Domžalčani
niso posegli tako visoko kot v preteklosti – članice so bile sedme, člani pa
deseti. Med boljše dosežke spada drugo
mesto Gabrijele Kumek v metu kladiva
(50,82 m), tretje Jožeta Pirnata v isti disciplini z dosežkom 43,82 m, prav tako
tretje Gregorja Šnajderja v suvanju krogle in Nine Pavlič Hren v teku na 1500
m, ki je bila s časom 4:55,53 četrta. Velik
so h končni uvrstitvi doprinesli še Erika Pirnat, ki je tako kot Jože nastopila v
štirih disciplinah, po trikrat so si šprintarice poleg Gabrijele nadeli še Katja
Tekavc, Anže Trapečar in Luka Zdovc.

V zaključku sezone so tekmo leta na
atletskem stadionu dočakali tudi pionirji. Ptuj je 17. in 18. septembra gostil
Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U16, kjer so z medaljo in novimi
osebnimi rekordi navdušili Alenka Pir-

Pionirja Maja Per in Jan Emberšič, ki sta
blestela na Prvnestvu Slovenije za pionirje
U16 na Ptuju.

nat, Jan Emberšič in Maja Per. Alenka je kladivo zalučala 29,45 m daleč,
kar je bilo dovolj za srebro, Janu si je v
metu kladiva je lastil drugi, tretji, četrti in peti dosežek dneva, zlato ušlo v zadnji seriji, za 11 centimetrov ga je prehitel Celjan Blaž Rozman s 38,55 m. Izjemen tek je na 2000 m uprizorila Maja
Per, ki je vodstvo prevzela 600 metrov
pred ciljem, in odbila vse napade drugouvrščene Mariborčanke Špele Gonze.
S časom 6:46,90 je Maja izboljšala tudi
klubski rekord Eve Aljančič, ki je leta
2009 tekla 6:48,79.
Maja in Eva sta se s tem dosežkom
priborili uvrstitev v reprezentanco Slovenije, ki je 24. septembra nastopila na
pionirskem reprezentančnem peteroboju Hrvaške, Češke, Madžarske, Slovenije in Slovaške v slovaški Trnavi. Jan Emberšič je ostal brez nastopa, ker kot tekmovalec, rojen leta 2003, spada v kategoriji pionirjev U14, na Atletski zvezi pa
so se odločili, da lahko nastopijo le pionirji letnika 2001 in 2002. Da, tudi to je
atletika, ko na žalost niso najpomembnejši rezultati.
Domen Jarc

šah

DU Domžale drugo v
Zagorju ob Savi
V počastitev praznika občine Zagorje ob Savi je bil tudi tokrat že tradicionalni moštveni turnir Društev
upokojencev. Udeležilo se ga je pet
ekip iz Zagorja ob Savi, Trbovelj, Moravč, Velenja in Domžal. Navzoče je
pozdravil direktor občinske uprave
Zagorje ob Savi Rudi Medved, ki je
izrekel dobrodošlico vsem ob občinskem prazniku. Omenil je tudi
večjo naložbo v občini, to je ureditev
središča mesta s ploščadjo, naložbo

Rudi Medved je na tekmovanju izvedel
prvo potezo.

je sofinancirala tudi Evropska skupnost. Na tekmovanju je slavilo DU
Trbovlje, pred DU Domžale, tretje je
bilo DU Velenje. Domžalčani so pred
zadnjim kolom še vodili za pol točke,
ker pa sodnik ni sproti objavljal rezultatov, so, misleč, da morajo igrati na vso moč, dvoboj celo izgubili.
Ob koncu se je izkazalo, da bi jim že
neodločeni izid zadostoval za prvo
mesto. Kljub temu pa je lahko kapetan ekipe Mirko Čokan prinesel zelo
lep pokal v prostore DU v Domžalah.
Turnir je bil sicer borben, igralci pa
so imeli na voljo 10 minut. Vrstni
red: DU Trbovlje, 11,5, DU Domžale
9,5, DU Velenje 7,5, DU Zagorje ob
Savi 7, DU Moravče 4,5.
Jože Skok

Srečanje ob 70. obletnici
70. obletnico šaha na Domžalskem
je Šahovsko društvo Domžale obeležilo tudi z društvenim srečanjem v
Sahara baru na Viru.
Odzvalo se je okoli štirideset članov društva, pa tudi starši najmlajših šahistk in šahistov. Med udeleženci sta bila tudi srbski mednarodni mojster Mladen Milenkovič,
prav za to je prišel iz Paračina, in pa
turški mednarodni mojster Burak
Firat, ki je tik pred osvojitvijo velemojstrskega naslova, in bo verjetno
igral za domžalske vrste. V okolici
prizorišča je bil na košarkarskem
igrišču postavljen vrtni šah, ki ga je
pred časom kupila Občina Domžale
za popularizacijo kraljevske igre, na
bližnjih mizah pa šahovske garniture, tako da so se lahko preizkusili
tudi mimoidoči ob Kamniški Bistrici.

Predsednik ŠD Domžale Boštjan
Grošelj je v nagovoru dejal, da bo
društvo ob 70. obletnici šaha na
Domžalskih pripravilo v dveh vikendih gostovanje prve članske lige
– zahod. Napovedal je tudi decembrski tradicionalni Miklavžev turnir,
pa simultanko, ki jo je obljubil najboljši slovenski šahist Luka Lenič.
Društvo bo še naprej negovalo šahovske šole, tudi za začetnike, nedavno se je končal poletni tabor za
šahiste do deset let.
Na srečanju so odigrali tudi šahovski turnir. Najbolje sta se odrezala Bojan Osolin in Špula Orehek,
ki sta iz petih kol zbrala štiri točke.
Ob okrogli obletnici šaha na
Domžalskem so člani dobili nove
društvene majice, na katerih je sodobno oblikovani društveni znak.
Jože Skok
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Judo – varno padanje otrok
špas’n’run off road

Najpogumnejši tekači
iz Domžal v Moravče
Špas’n’run off road tek, nov tekaški
izziv v Sloveniji, je namenjen je tako
začetnikom kot tudi izurjenim tekačem, a, kot se je pokazalo konec
avgusta, so se letos nanj odpravili
le najpogumnejši. Tekmovanje, ki
je potekalo v dveh etapah, prvi dan
so se pomerili na 6,5-kilometrskem
teku po Javoršici, drugi dan pa se iz
Domžal podali na Javoršico pri Moravčah, na 10-kilometrsko progo, je
predstavljalo svojevrsten izziv vsem

Še vedno se nam lahko pridružite
judo klub domžale Vzrok za 70
odstotkov poškodb pri otrocih je
padec pri igri, pri skoku z višine, pri
vožnji s kolesom ali z rolerji. Zato
je treba otroka naučiti pravilnega
oziroma varnega padanja in obvladovanja položaja telesa v prostoru
– vse to pa omogočajo prav osnovni
elementi juda.
V Judo klubu Domžale v tem šolskem letu vpisujejo v tri programe
na štirih osnovnih šolah.
Judo vrtec – za otroke med 4. in
5. letom
Vadba temelji na izboljšanju osnovnih motoričnih gibanj in spretnosti,
izboljšanju hitrosti ter koordinacije
prek igre in vadbe na zabavnih poligonih. Program se izvaja na:
OŠ Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale – mala dvorana –
–ponedeljek
–
in sreda: 16.30–17.30
Začetek: ponedeljek, 19. 9. 2016

tekačem. Razgiban teren, čez travnike, gozdove, po gorskih poteh, z višinsko razliko skoraj štiristo metrov,
je potekal od skakalnice v Ihanu,
mimo gradu Krumperk po Domžalski poti spominov, ki je gozdna pot
na Sveto Trojico in naprej do Spodnje
Javoršice Pri izvedbi pa so, poleg Zavoda za šport in rekreacijo Domžale,
ki je prevzel organizacijo na domžalski strani, sodelovali tudi pobudnik
teka, društvo Moje pleme, Študentska organizacija Domžale in Atletski
klub Domžale. Tek se je zaključil na
2. festivalu Špas na vas, najboljši tekači pa so bili s časom 56:21:00 Jure
Grilj, Franci Menič (57:33:00) in Jurij
Pokovec (58:46:00), medtem ko je
četrtouvrščeni Iztok Vodnik pritekel
le sekundo pozneje.
Mateja Kegel Kozlevčar

Oš Rodica, Kettejeva 13, Domžale –
mala dvorana –
–ponedeljek
–
in sreda (prvi in drugi
razred): 14.20–15.20
–ponedeljek
–
in sreda (tretji razred
in starejši): 15.10–16.30
Začetek: ponedeljek, 19. 9. 2016
OŠ Venclja Perka, Ljubljanska cesta 58/a, Domžale – mala dvorana –
–torek
–
in četrtek (mlajša skupina):
14.00–15.00
–torek
–
in četrtek (starejša skupina):
15.00–16.30
Začetek: torek, 20. 9. 2016
OŠ Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 83, Domžale – mala
dvorana –
–torek
–
in četrtek (prvi in drugi razred): 14.00–15.00
–torek
–
in četrtek (tretji razred in starejši): 15.00–16.30
Začetek: torek, 20. 9. 2016

Začetniki – za osnovnošolsko
mladino
Vadba temelji na razvoju psihološke
stabinosti, krepitvi telesa in učenju
tehnik premagovanja strahu pred
nasprotnikom in ovirami, ki se pojavljajo na treningu, pred tekmovanji, strahom v šoli in v življenju nasploh. Program se izvaja na:

OŠ Dragomelj, Dragomelj 180,
Domžale – mala dvorana
–torek
–
in petek (prvi do tretji razred); torek: 15.15–16.15, petek:
15.00–16.00
–torek
–
in petek (četrti razred in
starejši); torek: 16.15–17.15, petek:
16.00–17.00
OŠ Dob – podružnica Krtina. Krtina 41, 1233 Dob –
–torek
–
in petek; torek: 12.30–13.30,
petek: 12.30–14.00
Začetek: torek, 20. 9. 2016
Judo šola – za osnovnošolsko
mladino in tudi starejše
Vadba poteka dvakrat ali trikrat tedensko po 60 ali 90 minut v različnih skupinah pod vodstvom strokovno usposobljenih judo učiteljev.
Vadba temelji na izboljšanju os
novnih in specifičnih judo spretnosti: izboljšanju hitrosti, povečanju telesne vzdržljivosti, pridobivanju mo
či ter na spoštovanju, prijateljstvu,
pogumu, disciplini, samokontroli in
vztrajnosti. Program se izvaja na:
Oš Rodica, Kettejeva 13, Domžale –
mala dvorana –
–ponedeljek
–
in sreda (prvi in drugi
razred): 14.20–15.20
–ponedeljek
–
in sreda (tretji razred
in starejši): 15.10–16.30
Začetek: ponedeljek, 19. 9. 2016

Nova sezona, novi treningi,
nove tekme

OŠ Venclja Perka, Ljubljanska cesta 58/a, Domžale – mala dvorana
–Kdaj:
–
torek in četrtek (mlajša skupina): 14.00–15.00
–– torek in četrtek (starejša skupina):
15.00–16.30
Začetek: torek, 20. 9. 2016
OŠ Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 83, Domžale – mala
dvorana –
–torek
–
in četrtek (prvi in drugi razred): 14.00–15.00
–torek
–
in četrtek (tretji razred in starejši): 15.00–16.30
Začetek: torek, 20. 9. 2016
OŠ Dragomelj, Dragomelj 180,
Domžale – mala dvorana –
–torek
–
in petek (prvi do tretji razred); torek: 15.15–16.15, petek:
15.00–16.00
–torek
–
in petek (četrti razred in
starejši); torek: 16.15–17.15, petek:
16.00–17.00
OŠ Dob - podružnica Krtina. Krtina 41, 1233 Dob
–Kdaj:
–
torek in petek; torek: 12.30 –
13.30, petek: 12.30–14.00
Začetek: torek, 20. 9. 2016
www.judogolovec.si
Špela Lampe
Foto: Tilen Perko

Vrhunski rezultat na
mednarodnem tekmovanju Kranj
Open - 1 st Diamant Cup

Čas počitka in lenarjenja je minil, začelo se je trdo delo za
novo sezono. V avgustu smo s polno paro začeli s treningi, Četrto mesto v latinsko-ameriških plesih in zavidljivo 2.
saj smo imeli julija več kot dovolj časa za počitek.
mesto v standardnih plesih

sankukai karate klub domžale

Karate na čarobno nedeljo
Tradicionalnemu Čarobnemu dnevu
v Volčjem Potoku smo se letos pridružili tudi karateisti.
V nedeljo, 28. avgusta 2016, smo
skupaj s številnimi društvi in klubi
poskrbeli, da je bil letošnji zaključek počitnic prav zares čaroben. Pod
vročim soncem smo svojo stojnico
imeli tudi Sankukai karateisti. Obiskovalci Čarobnega dne so pri nas

dobili informacije o aktualnem vpisu v začetniške treninge, nekateri so
v barve odeli karatejske pobarvanke, tisti najpogumnejši pa so se naučili tudi nekaj osnovnih karatejskih
tehnik. Ko se je dan prevesil proti
popoldnevu, je na odru sledila še
prava atrakcija. Naši karateisti, od
tistih najmlajših pa do malo starejših, so gledalcem pokazali, kaj vse
se pri karateju naučimo in kako tehnika izgleda po nekaj letih treninga.
Marsikoga smo navdušili in se nam
je že pridružil na naših treningih.
Vpisa pa še ni konec. Prav vsi
se nam še vedno lahko pridružite
na treningu, saj vpisujemo tako v
otroške kot v odrasle skupine. Poleg
treningov v Domžalah se vadbe karateja lahko udeležite tudi v Trzinu,
Dragomlju, Lukovici in na Krtini ter
v Radomljah, Mengšu in na Rodici.
Lepo vabljeni, da obiščete tudi našo
spletno stran: www.sankukai.org,
kjer boste našli veliko zanimivih in
uporabnih informacij. Se vidimo!
Tjaša Šinkovec

Zaključek priprav otrok v Planici

ssk ihan V začetku avgusta so imeli
naši člani priprave v Planici. Trening
so opravili tudi na skakalnici v Mislinji, kjer je bila 20. avgusta po dolgem
premoru tekma za pokal Cockta. Pri
članih je Miha Kveder zmagal, Gašper
Bartol je bil tretji, David Krapež 4.,
Žak Šilih 7., Gašper Štupar pa 13.
Pri članicah je bila Eva Logar tretja. Pri mladincih do 18 let je Žan Štupar 9. Zadnji dan avgusta je bila popoldanska tekma v Kranju za pokal
Cockta za člane, članice ter mladince
do 20 in 18 let.
Pri članicah je bila Eva Logar 4.,
pri članih se je David Krapež kot 2.
uvrstil na Fis tekme, Žak Šilih je bil
6., Miha Kveder 7., Gašper Bartol 8.
in Gašper Štupar 16. Med mladinci do
20 let je zmagal Tilen Bartol, Žan Štupar je bil 15.
Aktiven pa je bil tudi naš podmladek, saj so poleg vsakodnevnih treningov v Ihanu imeli tudi tridnevne priprave v Planici. Opravili so tako kondi-

cijske treninge kot skoke. Priprave so
bile zelo uspešne, saj smo na koncu izvedli ekipno in posamezno tekmo, kjer
je bil viden napredek in dobro delo trenerjev. Pomemben del k uspehu priprav otrok so dodali tudi starši, z vnetim delom ob in na skakalnici.
Vse, ki jih smučarski skoki zanimajo, vabimo, da se nam pridružijo. Več
informacij na www.ssk-ihan.si
Besedilo in foto: SSK Sam Ihan

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 28. oktobra 2016.
Rok za oddajo prispevkov je v
četrtek, 13. oktobra 2016, do 12. ure.
Pri vsakem prispevku mora biti jasno
razvidno, kdo je avtor prispevka, podpis
fotografa in komentar k fotografiji.
Prispevke lahko v času uradnih ur oddate v Kulturnem domu Franca Bernika
Domžale, zunaj uradnih ur v nabiralniku
na stavbi ali na naš e-naslov: urednistvo.slamnik@gmail.com

ples V soboto, 3. in v nedeljo, 4. septembra, je Kranj v športni dvorani
Zlato polje gostil mednarodno tekmovanje Kranj Open – 1 st Diamant
Cup, ki je v plesnih ritmih združil
okoli 400 najboljših plesalcev standardnih in latinsko-ameriških plesov
z vsega sveta. V predtekmovanjih, ki
so potekala skozi ves dan, sta si tako
v soboto kot tudi v nedeljo nastop v
finalu, ki je potekal v gala večernem
delu, priplesala mladinski plesni par
Jan Hafner (dijak prvega letnika gimnazije v Domžalah) s soplesalko Pino
Eržen.
Jan Hafner in Pina Eržen sta v soboto osvojila 4. mesto v latinsko-ameriških plesih, v nedeljo pa zavidljivo 2. mesto v standardnih plesih.
Da je za takšen rezultat potrebno
mnogo ur garanja, sploh ni treba omeniti. Je pa pohvale vredno dejstvo, da

nista le uspešna plesalca, ampak tudi
odličnjaka v šolskih klopeh. Ne glede na to, kaj v življenju želiš doseči, v
čem želiš biti uspešen, poleg želje potrebuješ še tri vrline in te so: potrpljenje, vztrajnost in marljivost.
Iskrene čestitke Janu in Pini!
Hkrati pa naj omenimo, da bosta 15.
oktobra zastopala slovenske barve na
svetovnem prvenstvu v latinsko-ameriških plesih v Kišinjevu v Moldaviji
in 6. novembra na svetovnem prvenstvu v kombinaciji desetih plesov v
Varšavi na Poljskem.
Želimo jima obilo plesnih užitkov in predvsem, da bi na tekmovanjih zadovoljila svoja pričakovanja.
Mi pa obljubimo, da bomo z mislijo
nanju držali pesti in jima zaželeli veliko sreče.
I. H.
Foto: Tini Mesare
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Plesno navijaška skupina

Plesalci Plesne šole Urška
Domžale svetovni prvaki!
Mini plesalci, ki so od 15. do 18. septembra v
obmorskem mestecu Olbia na Sardiniji zastopali barve
svojega kluba in našega mesta, so domov prišli z
najboljšim uspehom.
ples Tam je namreč potekalo Svetovno prvenstvo v street dance showu,
kjer so nastopili tudi mladi nadobudni plesalci in plesalke Plesne šole
Urška, domžalskega kluba Impulz.

Predstavili so se v kategoriji male
skupine – otroci v starosti do 11 let.
S točko Pravljične simpatije (Disney
Love Story) so se simpatični plesalci
odlično predstavili in osvojili naslov
svetovnih prvakov. Ekipa, v kateri so
slovenske barve branili Tija Utroša

s svojimi varovanci v zadnjih šestih
letih osvojila že 55 pokalov, med njimi
pa kar osem naslovov svetovnih prvakov v streeet dance showu. Čestitke
mladim plesalcem in plesalkam in
uspešno tudi naprej!
mkk

Pred začetkom šolskega leta je Klub borilnih veščin
Domžale organiziral trening za starejšo skupino. Tako
se je na treningu zbrala kar 37-članska druščina bivših
tekmovalcev kluba, ki so zdaj že večinoma tudi mamice
in očetje.
ka poguma. Oglasite se v času treningov in se sami prepričajte, da je v klubu prijetno, predvsem pa veselo, hrabro in borbeno. Pridružite se jim ob
večerih, se razgibajte, pokramljajte in
videli boste, da je vredno.

kk pirueta

Uspešno na evropskem
prvenstvu
V nemškem mestu Freiburg je
bilo letošnje evropsko prvenstvo v
umetnostnem kotalkanju za mladinke. Na tekmovanju je nastopila
tudi najboljša tekmovalka domžalskega kotalkarskega kluba Pirueta
Tanita Kaja Černe, sicer članica
slovenske reprezentance.
Kot nosilka trojnega naslova državne prvakinje je uspešno zastopala barve Slovenije in se je v obveznih likih uvrstila na sedmo mesto.

Zidar, Larisa Osvald in Manca Časar
iz Domžal, Jaka Pečnik s Krtine, Patricija Završan iz Mengša in Teja Lampe
iz Idrije, sicer trenira pod vodstvom
koreografinje Renate Alibegović, ki je

Priložnost tudi za starejše
rekreativce

klub borilnih veščin domžale »Snidenje je bilo kar ganljivo, večina pa se jih je podala tudi na parket telovadnice ter pridno vadila,« je
povedal Marjan Bolhar, predsednik
kluba in nadaljeval: »Pri vseh športih,

Leaders Unified, plesno navijaška skupina iz Domžal, je
svoje moči združila septembra leta 2013.

na kratko

leaders unified Petnajst nadobudnih punc je svoje plesno predznanje
preneslo v čisto nove plesne prostore
in že v prvi sezoni osvojilo dvakrat
naslov državnih prvakinj. Od takrat
naprej nizajo vrhunske rezultate na
državnem in mednarodnem nivoju.
V sezoni 2015 so prvič nastopile tudi
v članski kategoriji in postale državne
prvakinje v Cheer HipHopu. Ker je želja po predaji plesnega znanja iz dneva v dan rasla, so v sezoni 2014 uspešno startale tudi z mlajšo generacijo
plesalk. Društvo zdaj sestavlja že kar
44 punc in en fant, v kar štirih različnih starostnih kategorijah: Mini (od 3.
do 6. leta), PeeWee (od 7. do 11. leta),
Junior (od. 12. do 15. leta) in Senior (od
16. leta dalje). Treningi trenutno potekajo na dveh lokacijah: Junior in Senior ekipa trenirata v Veleblagovnici
Domžale (Mestni trg 1, 2. nadstropje)),

Mini in PeeWee ekipa pa v Zg. Jaršah
(Gregorčičeva ulica 2 (Mizarstvo Jagodic, 1. nadstropje).
Punce druži predvsem smeh, zabava, odštekanost, igrivosti ter neizmerna ljubezen in volja do plesa in
treningov. Njihov moto se glasi: »Če
si nekaj tako zelo želiš, boš našel način, da to dosežeš.« In želja je neizmerna. Cilji za letošnjo sezono so še večji
in še višji. In ker želimo letošnje leto
našo malo plesno družino še bolj razširiti, vabimo vse nove člane in članice, da se nam pridružijo na dnevih odprith vrat ves september. Nauči se različnih stilov plesa (freestyle, hiphop,
jazz, breakdance, akrobatska gimnastika …) in ustvari nova plesna prijateljstva. Skupaj z vami zaplešemo tudi
na različnih sejmih ter raznih kulturnih in športnih prireditvah. Z veseljem
se odzovemo vsakemu povabilu.

Začenja se sezona vadbe
Športno-rekreativno društvo TVD Partizan
Domžale vas tudi letos vabi, da se pridružite
rekreaciji v telovadnicah v vadbeni sezoni 2016/17,
ki jo bomo začeli s 1. oktobrom po ustaljenem
razporedu.
tvd partizan domžale Nekaj sprememb v primerjavi s prejšnjimi
leti bo predvsem na OŠ Domžale. Najmlajši bodo imeli svojo vadbo zdaj
ob ponedeljkih od 18.00 dalje, potekala pa bo v dveh skupinah. Tudi ob
ponedeljkih bodo rekreativci nadaljevali z vadbo Flowin, nato pa bodo
članice imele enourno rekreacijo, ki je namenjena ženskam vseh starosti za ohranitev telesno gibalne sposobnosti celotnega telesa. Rekreacija z žogo, to je odbojka, bo ob torkih od 20.00 naprej. Rekreacijska
vadba moških v nogometu bo organizirana ob nedeljah. Na OŠ Vencelj
Perko imamo ob torkih organizirano rekreacijo košarke in odbojke za
moške in ženske, v telovadnici na OŠ Roje pa odbojko ob sredah in četrtkih. Vsi vljudno vabljeni!
Razpored najdete na www.tvdrustvo-partizandomzale.si

Letos tudi ni bilo več tekmovanja
v kombinaciji, to je seštevek točk
iz obveznih likov in prostega programa, prav v disciplini, ki je bila
Taniti pisana na kožo.
Na tekmovanju je bil prisoten
tudi predsednik domačega kluba
kot delegat Slovenije na kongresu
Evropske kotalkarske zveze.
Tanita se zdaj pospešeno pripravlja na svetovno prvenstvo, ki
bo v začetku oktobra v italijanskem mestu Novara. Tja potuje z
veliko mero optimizma, saj ji gre
na treningu odlično, tako da ima
upanje na solidno uvrstitev med
najboljšimi na svetu.
Ne počivajo pa tudi domača
tekmovanja, pred nekaj dnevi so
se tekmovalci kotalkarskega kluba
Pirueta udeležili mednarodnega
tekmovanja v umetnostnem kotalkanju za Pokal Perla v Solkanu.
Tudi to tekmovanje je bilo zanimivo in pomembno, kajti šteje za skupno uvrstitev za Pokal Slovenije.
V času pisanja tega članka rezultatov še nismo imeli, zato bomo
o njih poročali v naslednji številki
Slamnika.
Besedilo in foto: KK Pirueta

ne samo pri boksu, je zelo dobrodošlo,
če se vadb borilnih veščin udeležujejo
tudi starejši ljudje obeh spolov, saj s
tem ohranjajo gibljivost tudi v bolj pozni jeseni življenja.«
Začeli so z ogrevanjem in potem v
borbah spoznavali, da niti slučajno
niso pozabili vsega, kar jim je klub dal
v letih, ko so bili njegovi aktivni člani. Zato bi bili v Klubu borilnih veščin
Domžale veseli, če bi se jim pridružili tudi starejši – tako nekdanji tekmovalci kot tekmovalke, pa tudi vsi drugi, ki v borilnih športih vidijo priložnost za rekreacijo. Naj vam ne zmanj-

Klub borilnih veščin Domžale vabi
tudi mlajše nove članice in člane, da
postanejo del velike skupine, predane
športu, gibanju in druženju.
Za konec pa še prijetna novica:
Kickboxing zveza Slovenije, članica Olimpijskega komiteja, je sporočila, da je predsedstvo KBZS določilo reprezentanco Slovenije za Evropsko prvenstvo 2016, ki bo v Grčiji od 17. do
24.novembra 2016. Med izbranci je
tudi Marjan Bolhar. Čestitamo in držimo pesti za čim boljši uspeh!
Vera Vojska
Foto: Rok Majhenič
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Dovolj poležavanja, gremo športat! Veter v laseh zapihal v Domžalah
Ni lepšega, kot biti aktiven na svežem zraku, ko nas ob
tem greje sonček.
plesna šola miki Šport v naravi
je vsekakor koristen tako za naše telo
kot za naš imunski sistem, vendar pa
nam jesensko vreme tega kmalu ne bo
več dopuščalo in bomo morali najti aktivnosti zase, v katerih bomo lahko uživali v notranjih prostorih.
September je znanilec novega šolskega leta in s tem nove športne sezone. Mnogi so med poletjem uživali v poležavanju na plaži in prišel je čas, ko bo
ponovno treba obuti športne čevlje in se
podati novim ciljem naproti. Če pa smo
se med poletjem usmerili predvsem na
kardio in aerobne vadbe, pa lahko v jesenskem in obdobju nekaj več storimo
tudi za našo moč s krepilnimi vajami in
anaerobnimi vajami. V Plesni šoli Miki
skrbimo za ohranjanje telesne kondicije in moči na najrazličnejše načine. Pripravili smo zanimive vadbe v velikih in
svetlih dvoranah tako za otroke kot tudi
odrasle. V Zgornjih Jaršah pri Domžalah
lahko odrasli izbirate med plesnimi tečaji ali pa skupinskimi vadbami. Vsak
bo zagotovo našel nekaj primernega za
svoje zdravje in počutje. Plesni navdušenci se lahko preizkusijo v ritmih hip-hopa na tečaju Plesomanije, dame va-

bimo na jazz balet ali orientalske plese. Letos je med skupinskimi vadbami
novost zumba s Juanitom, udeležite se
lahko ene izmed funkcionalnih vadb
KinVital ali VIIT, za tiste bolj umirjene
pa smo pripravili jogo in pilates. Posebej za študentke smo v Domžale pripeljali novo atraktivno vadbo latino lady,
primerno za dekleta, ki bi se rada naučila vročih zapeljivih latino ritmov, pa nimajo plesnega partnerja. No, tisti s plesnim partnerjem pa seveda vabljeni na
tečaj kubanske salse, ki se prične že 2.
oktobra zvečer ali pa na enega izmed tečajev družabnih plesov. Tudi na teh tečajih imajo študenti poseben popust.
Vse urnike in cenike si lahko ogledate
na spletni strani Plesne šole Miki.
Ne glede na to, kaj boste izbrali,
glavno je, da ohranimo naše telo vitalno in zdravo, saj bomo tako bolj odporni proti raznim boleznim in poškodbam. Najbolj pozitiven učinek telesne
aktivnosti pa je, da svojo odvečno energijo umerimo v nekaj pozitivnega in se
ob tem sprostimo od naših vsakdanjih
skrbi. In v Plesni šoli Miki to storimo ob
dobri glasbi in zabavi!

Češminov park in igrišče Osnovne šole Domžale so zavzeli mladi nadobudni športniki. V
četrtek, 22. septembra 2016, je Center za mlade Domžale v sodelovanju s Športno unijo
Slovenije pripravil vseslovensko športno-družabno prireditev Veter v laseh – s športom
proti odvisnosti, ki se je je udeležilo več kot 500 učencev in učenk petih domžalskih šol.
Mladi so se lahko pomerili na 26 postajah, na katerih so različna društva
in organizacije iz Domžal in okolice
pripravila različne športne in druge
preizkuse. Tekmovali so v košarki, nogometu, kolesarjenju, boksanju, atle-

tiki in drugih športih. Svoje znanje in
veščine so lahko nadgradili še na drugih delavnicah, ki spodbujajo zdrav
način življenja. Tako so spoznali delo
gasilcev, policistov in reševalcev ter
se naučili ločevanja odpadkov. Nismo

Tjaša Derstvenšek

pa pozabili niti na umetniške duše, ki
so svojo ustvarjalno žilico lahko pokazale na ustvarjalnih delavnicah, kjer
so lahko izdelali robotke in etuije, ter
na literarni delavnici. Kateri učenci in
učenke so bili pri tem najuspešnejši,
si lahko ogledate v tabeli.
Pri aktivnostih sta jih spodbujala tudi podžupanja Občine Domžale
mag. Renata Kosec in športni ambasador, kickboksar Marjan Bolhar.
Da je bila prireditev znova uspešna in se je je lahko udeležilo tako veliko število učencev in učenk, so zaslužni naši podporniki: Občina Domžale,
Športna unija Slovenije, Osnovna šola
Domžale, Javno komunalno podjetje
Prodnik, Branko Ložar, s. p., Medex in
Nogometni klub Domžale. Ob tej priložnosti se ekipa Centra za mlade Domžale iskreno zahvaljuje vsem sodelujočim, ki so z veliko navdušenja mladim
omogočili, da so dan preživeli športno.
Več fotografij najdete na splet
ni strani Centra za mlade Domžale
www.czm-domzale.si.

70 let šaha na Domžalskem (7)
Zakonca Petra in Boštjan Grošelj, igralka in predsednik
nje. Pretirano jih nisva silila v šah, ker
se naša družina ukvarja z več dejavnostmi, šah je le ena izmed teh. Tu so
skavti, glasbena šola, župnija.

Jože Skok

D

ružina Grošelj je predana
šahu; Petra je mojstrica, Boštjan predsednik
kluba, oba sta šahovska
sodnika, hčerki Kaja in Jerneja pa
šahistki.

Kdaj so bili tvoji prvi stiki s šahom?
Petra: Na začetku sta me starša navdušila za šah, igrati sem ga začela že
v prvem razredu osnovne šole. Vso
osnovno šole sem obiskovala šahovski krožek na osnovni šoli Moste Komenda pri Francu Poglajnu, pozneje me je začel trenirati. Za Domžale sem začela nastopati tako, da me
je Vide Vavpetič povabil zraven, nekaj let me je tudi treniral. Leta 1990
sem nastopala za pokal Slovenije, takrat maršala Tita, s Pavlo Košir in

Vabilo za poroko

Vilmo Nadvešnik. Za Domžale sem
igrala tudi na ženski deski v državni
ligi. V tistih letih je bilo mogoče, da si
igral za dve društvi hkrati. Kar je bilo
posamičnih prvenstev, sem igrala za
ŠK Komenda, ekipna pa za ŠD Domžale. V času osamosvojitve Slovenije
ni bilo več možno igrati za dva kluba
naenkrat, zato sem nekaj časa igrala za Komendo, potem nekaj let za
Ljubljanski šahovski klub, in se leta
2000 znova vrnila v Domžale, ko sem
se poročila in se preselila v Domžale,
prej sem živela v Komendi.
Šah je bil navzoč v družini, iz katere
izhajaš?
Oče se je začel več ukvarjati s šahom,
potem ko sem se jaz vključila v tekmovanja, sestra Tjaša je igrala šah do konca osnovne šole in sodelovala na državnih prvenstvih, potem je s tem prenehala.

Na evropskem prvenstvu do 20 let

Partija z velemojstrom Ševčenkom na
turnirju Ljubljana open

Dvoboj Domžale - Kamnik v spomin na
Ivana Ziko v Kamniku

Boštjan in šahovnica

Kateri so bili tvoji največji uspehi?
Dvakrat sem bila slovenska pionirska
prvakinja, pa mladinska do 18 in 20
let. Z ekipo Domžal smo ženske zmagale na pokalu Slovenije. V zadnjih letih je bil večji uspeh, ko smo bile tretje
v državni ženski ligi. Imam dve normi
za mednarodno mojstrico, manjka mi
še ena in ELO rating 2200. Če bi se začela aktivneje ukvarjati s šahom, bi ta
dva pogoja lahko dokaj hitro dosegla.

Moste - Komenda. Igral je tudi na državnem mladinskem prvenstvu, kamor se je bilo takrat težko uvrstiti, potem ni več aktivno igral. Šahovnice
so bile v naši družini vedno prisotne.
Celo poročno vabilo je bilo šahovsko,
saj so vsi vedeli, da imava oba rada
šah. Otroci so se najprej igrali s figurami, potem sva jih začela učiti pravil.
Kaja in Jerneja nastopata na tekmovanjih, najmlajša Mirjam se bolj igra, sin
David pa ne kaže velikega zanimanja
za šah. Kaja ima tretjo kategorijo in je
že dosegla kar nekaj uspehov, Jerneja
ima devet let in tudi tekmuje, Mirjam
je s štirimi še malo premajhna.

Kaj pa tvoje šahovsko vzgajanje?
Preden sem imela svoje otroke, sem
nekaj let vodila šahovske krožke v Komendi, pa tudi na OŠ Venclja Perka v
Domžalah. Otroke sem vozila okoli po
tekmovanjih, tako da sem bila zelo aktivna na tem področju. Ko so se začeli rojevati otroci, sem se bolj posvečala družini. Ukvarjala sem se tudi s sojenjem in sodila na več turnirjih. Zdaj
nimam več toliko časa za to, če ga že
imam, raje tekmujem. Trenutno moram nameniti čas za druge stvari, čez
nekaj let pa bo morda več časa za šah.
Kako si v šah vključila otroke?
Z Boštjanom sva se spoznala na šahovskem krožku, on je še v srednji šoli
prihajal na šahovski krožek na OŠ

Družina in šah?
Boštjan: To je stvar odločitve staršev in
različnosti otrok. Petra je bolj igralka,
jaz bolj organizator. Ko se je začel kazati interes pri Kaji kot prvorojenki, ki
je bila že od samega začetka najbolj zagreta, se nama je zazdelo, da bodo poprijeli pri šahu. Jerneja tudi zelo rada
hodi na šahovsko šolo, tako se vključuje v šahovsko življenje. Zelo dobro je,
ker različne šahovske šole že nekaj let
potekajo tudi v Domžalah. Turnirjev za
mlade in otroke je zelo veliko, tako da
lahko preverjajo svoje šahovsko zna-

Kaj pa tekmovanja, kamor je treba
prevažati otroke?
Pri tem je zelo pomembna logistika. Zelo dobro je povezovanje s starši
otrok bližnjih klubov, ker smo si lahko pomagali pri prevozih. Če skrbiš za
dobre odnose in si upaš prositi za pomoč, potem ni težav. Predvsem smo
se povezali s starši iz domačega društva, vzpostavili medsebojno zaupanje. Eni peljemo v eno, drugi v drugo
smer, nekdo je na turnirjih z otroki in
tako podpiramo drug drugega.
Tebe je potegnilo v organizacijsko
smer?
Težko je biti šahist ob odlični šahistki. Z ženo sva v začetku kar veliko
igrala šah, potem vedno redkeje. Moj
šahovski domet se je nekako končal v
študijskih časih, ko sem na regijskem
prvenstvu osvojil peto mesto in se
uvrstil na državno mladinsko prvenstvo v Mariboru ter dosegel drugo kategorijo. Organizacijska plat mi je bolj
ležala. Osemnajst let sem delal v mladinskem centru, in ko je prišel pred
osmimi leti k meni tedanji predsednik
ŠD Domžale Bojan Osolin, je bil prevzem predsedovanja zame kar izziv.
Vodenje društva verjetno ni bilo
lahko?
Čeprav sem opravljal v službi vodstveno funkcijo, sem se v društvu kar nekaj časa lovil, saj si nisem točno predstavljal, kako deluje društvo. Zelo dobro je bilo, da mi je bil Vavpetič mentor in me uvedel v skrivnosti vodenja
kluba, v finance, pa tudi na tekmovalno področje. Poleg tega moraš imeti okoli sebe tim, ki sodeluje. Žal pri prvem upravnem odboru nisem imel najboljše sreče oziroma izbire. Že od samega začetka sem dajal poudarka šahu v
šolah, saj je tega primanjkovalo. Leta
2008 smo imeli odlično mladinsko ekipo, Špelo Orehek in Jureta Plaskana, ki
sta bila večkratna mladinska prvaka.
To so bili sadovi dela, ki so ga zastavili
moji predhodniki. Vedel sem, da se bo
ta zgodba končala, saj so se približevali

dvajsetim letom, zato je bilo treba stvari zastaviti v osnovnih šolah. Razmere so se precej spremenile, ker so začeli
ravnatelji kazati več zanimanja za šah.
V šole smo nameščali naše mentorje,
tako da se je začela baza v osnovnošolskih krožkih polniti.
Kaj pa sojenje na tekmovanjih?
V sodniške vode me je kot mladinca
potegnil Franc Poglajen, moj prvi mentor in učitelj. Posebna izkušnja je bila
povabilo mednarodnega sodnika Bojana Arzenška na mednarodni turnir na
Bledu. Kmalu sem se vključil v izvedbo
tekmovanj po osnovnih šolah, na regijskih in področnih prvenstvih. Nekaj
povsem drugega je, ko sodiš na turnirjih, kjer igrajo otroci, kot na tistih, kjer
nastopajo odrasli. Ali če sodiš pospešeni in počasni šah. Mogoče bom v prihodnje opravil licenco za državnega sodnika, ampak to je stvar odločitve, da
temu posvetim nekaj več časa.
70 let šaha na Domžalskem?
Pogoji za šah so v Domžalah, kar zadeva sofinanciranje, zelo dobri, saj ima
naša občina sistem financiranja, ki je
korekten. Če bi našli še sponzorja društva, bi bilo pa odlično. 70. obletnica
šaha na Domžalskem je zelo eminentna obletnica, saj se s tem postavljamo
ob bok najstarejšim klubom. Treba
je reči, da je bilo samostojno društvo
ustanovljeno leta 1961, torej obstaja 55
let. Glede na zgodovino in ljudi, ki so v
Domžalah ustvarjali šah in ga popularizirali, moram reči, da so zdaj razmere
glede aktivnega članstva solidne. Ob
teh obletnicah smo se odločili, da letos organiziramo nekaj več tekmovanj
v Domžalah: spomladi državno žensko
ligo, jeseni prvo moško ligo - zahod,
decembra Miklavžev turnir. Se pa pozna, da so se v zadnjih dvajsetih letih
okoli razrasli samostojni klubi, zato se
moramo opreti predvsem na svoje vire.
Ključno je, da imamo mentorje za mlade in kapetana ali dva za člansko ekipo,
da se poveže z njimi in je v kontaktu. Z
ženskami smo imeli kar nekaj težav, ko
pa sta Nadvešnikovi iz Komende pristopili k Domžalam, je bilo lažje. Nastopati v vseh konkurencah, mladinski,
ženski, članski je poseben izziv, a tudi
pogoj Šahovske zveze Slovenije. ❒
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Nova namiznoteniška sezona, nova tekmovanja,
novi uspehi

Odprti treningi domžalskih
Tigrov

S septembrom se je začela nova namiznoteniška sezona 2016/17.

Največji klub ameriškega nogometa v Sloveniji, Domžale
Tigers, so v iztekajočem se mesecu priredili tako
imenovani ‚try out‘ ali več odprtih treningov, ki so med
mladimi poželi veliko zanimanja.

namizni tenis Po uspešno izvedenih poletnih pripravah v Kranjski Gori
in napornih avgustovskih treningih za
zelenimi mizami so se naši tekmovalci
in tekmovalke že preizkusili na prvih
tekmovanjih v novi sezoni ter dosegli
kopico izvrstnih rezultatov.

kategoriji je zmagal Dejan Jokić, pri
najmlajših kadetih je zmagal Maj Guček, drugi je bil Luka Jokić.
Na 1. odprtem prvenstvu RS za
mladince in mladinke (Ravne na Koroškem) je sodelovalo 14 naših predstavnikov. V kategoriji mladink je

Naša tekmovalka Ana Tofant, druga z leve, je prepričljivo zmagala na letošnjem 1.
odprtem prvenstvu Republike Slovenije za mladince in mladinke, ki je potekalo na
Ravnah na Koroškem.

Na memorialnem tekmovanju Mirka Ungerja st. je sodelovalo 11 predstavnikov NTS Mengeš (Namiznoteniške sekcije Mengeš). V absolutni kategoriji je zmagala Ana Tofant, Bor Rutar je dosegel tretje mesto. Tudi v kategoriji mladink je zmago osvojila Ana
Tofant, v kategoriji mladincev je 3.
mesto osvojil Matej Prezelj. V kadetski

zmagala Ana Tofant, Katarina Stražar je dosegla 5.-8. mesto (v četrtfinalu je izgubila proti poznejši zmagovalki Ani Tofant). V kategoriji mladincev je Tim Pavli zasedel 5.-8. mesto in Nejc Erjavec 9.–16.
Na 1. odprtem prvenstvu RS za kadete in kadetinje (Puconci v Prekmurju) je sodelovalo 8 naših predstavni-

kov. Tara Kobetič se je uvrstila na 5.8. mesto, Vita in Gaja Kobetič pa na 9.16. Pri kadetih so 9.-16. mesto osvojili
Rok Grad, Janez Popelar in Dejan Jokić; v finalno skupino je prišel še Aljaž
Goltnik.
V oktobru se začenjajo tekmovanja
v namiznoteniških ligah. NTS Mengeš
igra s prvo postavo v 1. SNTL, z drugo postavo pa v 3. SNTL. NTS Mengeš
I tako igra uvodno tekmo doma v soboto, 8. oktobra, ob 17.00 (proti NTK
Ilirija), doma igra še 22. oktobra, ko
se bodo pomerili s prekmursko ekipo
NTK Puconci. Obe tekmi bosta ob 17.
uri v dvorani v Mengšu, Slovenska c.
39 (zraven Slaščičarne Flere), vabljeni
k ogledu in navijanju – vstop je prost.
Naša prva ekipa bo nato 15. oktobra
gostovala v Izoli (proti ekipi NTK Arrigoni) ter 29. oktobra v Novem mestu pri lanskih ligaških zmagovalcih,
ekipi NTK Krka. Naša druga ekipa bo
tekmovanje začela v gosteh – 8. oktobra proti NTK Tempo iz Velenja, doma
se bo 22. oktobra ob 10. uri pomerila z
ekipo NTK Gorica iz Nove Gorice. Tudi
na to tekmo seveda vabljeni k ogledu
in navijanju.
Ob zaključku še informacija, da je
konec avgusta na Otočcu potekal sprejem za udeležence, ki so na Mladinskem evropskem prvenstvu osvojili
medalje – iz našega kluba so priznanje in denarno nagrado s strani NTZS
prejeli igralki Katarina Stražar in Nika
Kobetič ter trener David Orešnik. Vsem
čestitke in le tako naprej!
Janez Stibrič
Foto: Janez Stibrič

ameriški nogomet Domžale Tigers ekipa, ki letos zavija v svoje tretje
leto obstoja, je v Domžalah že začela s
treningi za novo tekmovalno sezono.
Ob tem je za vse tiste, ki so si želeli
pobliže spoznati ameriški nogomet in
tudi njegovo brezkontaktno različico,
ki ji v športnem svetu pravimo flag football, priredila več odprtih treningov
in udeležilo se jih je veliko mladih in
otrok. Tigersi tako tudi letos pripra-

kolumna • kam greš, človek?

vljajo treninge za selekcije U-9, U-11,
U-13, U-15, U-17, člansko in pa tudi
žensko selekcijo, v katerih trenutno
trenira kar 200 članov teh različnih
kategorij. Odprte treninge bodo Tigri z
Domžal organizirali tudi v prihodnje,
zato vabljeni k ogledu njihove uradne
spletne strani www.tigers.si, za še natančnejše informacije pa lahko svoje
zanimanje naslovite tudi na info@
tigers.si.

anton komat

ZNANOST JE ČUDNA REČ, PREDVSEM PA VSE BOLJ TVEGANA
V knjigi Ptičja pesem, ki jo je napisal Anthony de Mello, lahko preberete sledečo sufijsko zgodbo. Moža, o katerem so menili, da
je mrtev, so njegovi prijatelji hoteli pokopati. Ko so se ravno pripravljali, da bodo spustili krsto v jamo, je mož nenadoma oživel
in začel razbijati po pokrovu. Odprli so krsto in mož je sedel. »Kaj pa počenjate?« je zaklical zbrani množici. »Saj vendar vidite,
da sem živ in ne mrtev.« Vsi so osuplo molčali. Naposled je eden izmed žalujočih dejal: »Prijatelj, tako zdravniki kot duhovniki so
ugotovili, da si mrtev. Strokovnjaki pa se ne motijo.« In spet so pribili pokrov na krsto in moža pokopali, kakor se spodobi.

D

a, znanost je čudna reč,
predvsem pa vse bolj tvegana. Lahko nam s poznavanjem atomske fizike izdela
nuklearno elektrarno za proizvodnjo
elektrike ali pa nuklearno bombo; lahko pošlje raketo v vesolje ali pa medcelinsko raketo z vodikovo bombo; lahko
nam omogoči internet ali pa vohunjenje naše zasebnosti po spletu; lahko
širi medijske manipulacije in laži ali pa
odkriva prikrito resnico. Vse to je zmožna in še mnogo več, zato je dobro, da
razkrijemo njeno ozadje. Večina ljudi
si predstavlja znanost kot akademsko
znanost, torej plemenito dejavnost,
katere rezultati so v dobrobit vseh ljudi. Vendar ob tem pozabljajo pomembno dejstvo, da se je znanost razcepila
na tri smeri. Akademska znanost na
državnih univerzah je preživela, čeprav je finančno prizadeta, povzpela
pa se je korporativna znanost, tista,
ki je najbolj brihtne študente štipendirala in jih potem zaprla v svoje tajne
laboratorija, kjer delajo po principu,
odkrij, patentiraj, potem pa mi komercializiramo po načelu dobiček nam,
posledice ljudstvu. Obstoji pa še tretja
veja, ki ji pravijo ekspertokracija, to je
stroka, ki za primeren znesek pripravi
'študijo', ki podpira sporne politične
odločitve. Tudi pri nas poznam mnogo takih. Znani slovenski znanstvenik
mi je na štiri oči povedal: »Za 50.000
evrov ne podpišem ničesar. Za 250.000
evrov pa podpišem karkoli!« To je to!

Torej, če danes obravnavamo znanost,
jo moramo v vseh treh njenih pojavnih
oblikah.
Devetnajsto stoletje je bilo obdobje
realizacije zamisli razsvetljenjstva in
začetek trgatve materialnih sadov racionalizma. Razvoj tehnoznanosti, ki
je dosegel svoj prvi vzpon v industrijski
revoluciji, je globaliziral proces evropocentrizma in prepričljivo promoviral
znanstveno samointerpretacijo sveta.
Nadaljnji tehnični napredek je trdno
ustoličil znanost kot sistem in hitro
prignal do šovinističnega scientizma,
te najnovejše, najagresivnejše in najbolj dogmatske religiozne institucije
sodobnega sveta. Da, prav ste prebrali, kajti znanost je novodobna religija,
današnji opij množic. To je postala, ko
je dokončno izpodrinila svojo smrtno
sovražnico, institucijo religije. Veliki
zgodovinski met ji je uspel z ločitvijo
cerkve od države. Znanost se je izdatno
maščevala cerkvi za stoletno inkvizicijio in goreče grmade, obenem pa je bila
odlična učenka svoje častitljive predhodnice. Danes znanost dodobra obvladuje in izvaja multimedijska izobčenja
in sofisticirane sežige vseh drugače
mislečih. Pri nas osebno poznam nekaj
tragičnih primerov. Vedeti moramo, da
znanost nikoli ni prepričala nobenega od svojih nasprotnikov, temveč jih
je vedno uničila in pri tem ni izbirala
sredstev. Drug podvig je znanost izpeljala, ko se je podredila interesom moči
države, ko je svoje najboljše možgane

pognala v polni tek za razvoj tehnologij smrti, mogočne vojaške industrije.
Oblast je kaj hitro prepoznala svojo
največjo zaveznico in darežljivo odprla svoje mošnje. Postali sta si dvojčici,
združila sta se znanje in volja do moči.
Nastala je Scientia propter potentiam
(Znanost zaradi moči). Pajdašenje znanosti z oblastjo je prvi dalo legitimnost
edinega posedovalca in razlagalca resnice, drugi pa strahotno moč. Povezala sta se uzurpator in nasilnež. Grozljive posledice občutimo vsi.
Do začetka 20. stoletja je bila znanost le ena izmed ideologij, ni bila niti
najagresivnejša niti najmočnejša niti
totalitarna. Vse to je danes znanost
postala. Veliki uzurpator je zapisal na
svoj bojni prapor Extra scientiam nulla
salus (Izven znanosti ni znanja), kar ni
treba posebej komentirati. Z brezobzirno in pragmatično uporabo tega načela
v praksi je znanost trčila v zasnovo odprte svobodne družbe, s tem pa v samo
srž demokracije. Kajti resnice znanosti
so samo znanstvene resnice in nič več.
Obstoje še druge resnice. Znanstvene
resnice so zgolj začasni dogovor, ki kaj
hitro preide v dogmo, če ga ne povozijo
nova spoznanja. To pa je seveda odvisno od nosilcev družbene moči, oziroma elit, ki jo upravljajo. Spomnimo se
le neodarvinizma, oziroma socialnega
darvinizma, ali pa genskega determinizma. Naj pojasnim drugače, pravijo,
da je naša usoda zapisana v naših genih, torej so milijonarji v boju za obsta-

Znanstvene resnice so
zgolj začasni dogovor, ki kaj
hitro preide v dogmo, če ga
ne povozijo nova spoznanja.
To pa je seveda odvisno od
nosilcev družbene moči,
oziroma elit, ki jo upravljajo.

nek, ker imajo 'boljše gene', 'naravno'
uspešnejši, ostali pa smo 'žrtve svojih
genov', torej zgube, kar je normalno
v dogmi preživetja 'najuspešnejših'.
Drugi pol zajema genski determinizem,
na katerem ždi zblojena genska tehnologija, ki je zgolj zakamufliran profitni
interes korporacij po prevladi globalnega trga hrane in zdravil. Ti modeli še
vedno bluzijo o davnem načelu iz leta
1957, ki ga je definiral Francis Crick: »En
gen je en protein.« Ta dogma pade že ob
dejstvu, da je človeških genov manj kot
30.000, vsaka celica pa premore vsaj
250.000 različnih proteinov. To je odkril
projekt GHP (Humane Genome Project)
že leta 2003. Kljub temu pa v medijih še
vedno beremo vesti, da so odkrili gen za
tega ali onega raka, za lepe dojke, da ne
rečem bedarij, kot so gen za inteligenco ali za ustvarjalnost. Obe dogmi je že

pred desetletjem zrušila epigenetika,
vendar še vedno trdovratno vztrajata ob
medijski in finančni podpori oblasti, ki
jim v vsem ustrezata.
Sodobna znanost pa ima strahotno
napako v svoji metodi, ki je induktivna. Na ta način pa ne more pojasniti
fenomena življenje. Obtičala je pred
metodološkim zidom, ki si ga je sama
zgradila. Naj to pojasnim z zgodbico
sijajnega filozofa 20. stoletja Karla R.
Popperja.
Zapiti filozof se je odločil, da bo dokončno dokazal povzročitelja svojega
hudega mačka, ki ga je zvesto spremljal
vsako jutro po prekrokani noči. V svojem eksperimentu si je kot raziskovalno
nalogo zadal, da bo natančno beležil
vsakršno popito pijačo. Po nekaj dneh
je pogledal v svoje zapiske, v katerih
je prebral: prvi dan gin z ledom, drugi
dan vodka z ledom, tretji dan viski z
ledom, četrti dan amaro z ledom, peti
dan … In posvetilo se mu je:
»Uaaa, odkril sem ga, imam ga zlodeja! Povzročitelj mojega mačka je
voda, saj sem jo kot stopljen led pil vse
te dni!« Ni znano, kako se je zapitemu
filozofu obnesla terapija s strogo abstinenco pitja vode, toda njegova metoda
je navidez delovala strokovno in tudi
znanstveno metodološko brezhibno.
Nauk zgodbe pa je jasen in nedvoumen: induktivni sklepi lahko pripeljejo do katastrofalnih zmot in posledic.
In prav to počne zdajšnja vsemogočna
znanost. ❒
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objave
Katerikrat začutim,
kako iztezaš roko k meni
od drugod.
In toplina,
ki je bila samo tvoja,
je za kratek dragocen trenutek
spet z menoj.

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

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak spremljal v tišini.

zahvala

22. septembra je minilo 10. leto, kar te ni
več z nami

v spomin

Z bolečino v srcu smo se na tihi petek poslovili
od naše drage mame

Svojo življenjsko pot je mnogo prezgodaj v 58. letu starosti
zapustil mož, oče, brat in stric

Božo Tomažič

Bolčarjeve mame, s Krtine

Viktor Dečman

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižgete svečo
in ga ohranjate v lepem spominu.

Terezije Kos

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sodelavcem, krajanom in znancem za izrečena sožalja, cvetje,
darovane sveče in svete maše ter spremstvo na njeni zadnji
poti. Posebej se iz srca zahvaljujemo družini Simon s Krtine
in gospe Mariji za nesebično pomoč v težkih trenutkih. Z
besedami se ne da opisati velike hvaležnosti za vso podporo,
ki ste jo namenili naši mami in družini. Hvala tudi gospodu
župniku Juretu in pevcem za lep obred ob slovesu, in vsem, ki
ste nam kakorkoli pomagali.
Mama, hvala za vso ljubezen in srčnost, ki si nam jo podarila.
Za vedno boš ostala v našem spominu in srcih.

z Vira pri Domžalah

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, znancem, sosedom z
Osojne ulice, sodelavcem iz OŠ Roje, Baby centra Ljubljana in
MGC Domžale za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče
ter denarno pomoč. Iskrena hvala družini Herle z Vira za
podporo v težkih trenutkih in skrbno zdravniško pomoč dr.
Milanu Banku ter sestri Joži iz ZD Domžale. Zahvale grejo tudi
virskemu župniku g. Ureku za lepo opravljeno bogoslužje in
podporo, pevcem za čutno petje, Pogrebni službi Vrbančič, in
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njeni

Žalujoči: žena Milica ter hčere Margareta, Manca in Teja

Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj nič več ne sliši.
(Janez Medvešek)

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

zahvala

12. avgusta smo se na šentviškem
pokopališču poslovili od našega dragega
moža, očeta, starega ata, tasta, brata in strica

Franca Strmška

s Prevoj pri Šentvidu
V naši bolečini nismo bili sami, stali ste nam ob strani in nam
nesebično pomagali naši dragi sosedje, prijatelji, sodelavci in
sorodniki, za kar se vam vsem iskreno zahvaljujemo. Zahvala
vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo
poslednjo pot. Vsakemu posebej hvala za izrečena sožalja, stisk
roke in objem ob naši bolečini in hvala za darovano cvetje, svete
maše in sveče. Posebej se zahvaljujemo PGD Prevoje, Količevo
Karton, Mlekarski zadrugi Prevoje, Moškemu pevskemu zboru
Janka Kersnika, KS Prevoje, Moravškemu pevskemu zboru,
kolektivu Doma upokojencev Domžale, županu Mateju Kotniku
za ganljiv govor ob grobu, župniku Pavlu Okolišu za krščanski
obred ter pristne poslovilne besede in Pogrebni službi Vrbančič
za organizacijo in izpeljavo pogrebnega obreda.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem
spominu.
Vsi njegovi

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

v spomin

15. septembra je minilo 5. leto, odkar nas je
zapustil naš dragi mož, oče in stari ata

Ludvik Hafner
z Vira

zahvala

Vsi njegovi

v spomin
14. septembra sta minili dve žalostni leti,
odkar nas je za vedno zapustil naš mož,
oče, stari ata in praded

Janez Capuder
z Vira

Hvala vsem, ki mu prižigate sveče in ga imate v lepem
spominu. Zelo ga pogrešamo.
Vsi, ki smo ga imeli radi

Svojo življenjsko pot je v 74. letu starosti
sklenila naša draga mami, babi in tašča

Marija Mavsar
roj. Klopčič z Vira

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Iskrena hvala dr. Mušiču za njegovo skrbno zdravniško pomoč.
Iskrena hvala g. župniku Juretu Ferležu za lepo opravljen
pogreb in slovesno sveto mašo.
Zahvala tudi pevcem, trobentaču in Pogrebni službi Vrbančič.
Vsi njeni

Ni smrt tisto kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.

zahvala
Sporočamo žalostno vest, da je v 89.
letu svojo življenjsko pot sklenila naša draga mami, babica,
prababica in sestra

Ana Pirc

rojena Potočnik iz Domžal
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja in
tolažilne besede, za darovano cvetje in sveče.

Ko zaželimo si tvoje bližine,
gremo na mirni kraj tišine.
Trenutke s teboj podoživimo,
v spominih naprej živimo.

v spomin
16. oktobra bo minilo deset let, odkar je za
vedno zaspala naša draga

Olga Žebovec
z Vira

Dolgotrajna kruta bolezen jo je odtrgala od nas, a vendar je
misel nanjo živa in spomin večen.
Hvala tudi vsakomur, ki se je spominja in postoji za trenutek
ob njenem grobu.
Vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 85. letu sklenil naš
dragi oče, dedek, pradedek, brat, stric in tast

Peter Verbič st.

dolgoletni mojster elektromehanike iz Srednjih Jarš

Zahvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju urgence ZD
Domžale, pevcem in Pogrebni službi Vrbančič.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za
izrečena sožalja, sveče in cvetje. Hvala tudi pevcem Kvarteta
Krt, gasilcem, g. župniku Matjažu Križnarju in vsem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Sin Tone in hčerka Meta z družinama

Vsi njegovi

Življenje tvoje bilo je kratko,
na svojih krilih angeli ponesli so te v raj.
Poslušala boš njih milo petje,
a v naših srcih bo tvoj spomin ostal.

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe
ostaja in živi.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in postojite ob
njegovem grobu.
Pogrešamo te!

v spomin
8. septembra je minilo 20 let, odkar nas je v tragični nesreči
zapustila

v spomin
25. septembra sta minili dve leti, odkar nas
je zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in tast

Maruška Kogovšek

Viktor Stanič

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in ga ohranjate v
lepem spominu.

Vsi njeni

Vsi njegovi

iz Doba

SPREJEM ZAHVAL

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

ZAHVALA

Zahvaljujeva se poklicnim gasilcem CZR Domžale, gasilcem PGD Domžale - mesto, reševalcem NMP ZD Domžale
in PP Domžale za izredno požrtvovalnost in nadvse hitro
pomoč pri gašenju požara v pritličju najinega doma na
Sejmiški ulici v Domžalah 17. avgusta 2016.
Hvala tudi sosedom, ki so nama ob izbruhu požara takoj
priskočili na pomoč.


Andrej in Nada Lisjak
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objave

slamnik@kd- dom zale. si

v spomin

Marko Gosar

(13. 10. 1926 – 27. 7. 2016)
Sredi poletja smo se na pokopališču v Kotljah pod Uršljo goro skupaj z njegovimi najbližjimi in Kotuljci poslovili od našega tovariša in prijatelja Marka
Gosarja, sicer dolgoletnega prebivalca Stoba z Ravnikarjeve 8. V
začetku januarja letos smo ga obiskali in se z njim pogovarjali o
novem domu MGC Bistrica, kjer je preživel samo dva meseca, sicer
pa na svojem domu skupaj s hčerko Alenko in z vnukom Luko.
Marko je bil sicer Gorenjec, saj je bila njegova mama Marija
doma iz Dražgoš. Mama se je večkrat selila, ker je delala kot pomočnica po domovih in pred vojno v Ljubljani v znani restavraciji
Pri Slamiču. Marko je takrat živel v Alojzijevišču in se šolal pri nunah. Po mamini vrnitvi na Gorenjsko se je Marko izučil za kovača.
Leta 1943 se je zaposlil v Železarni Jesenice. Kmalu je odšel v partizane. Konec leta 1944 je prevzel vodenje relejne postaje G12 na
predhodnem območju med Gorenjsko in Primorsko. Med NOB so
relejne postaje pomenile pomembno točko za prenos pošte ter za
organizirane prehode partizanov in aktivistov na druga območja.
Po vojni je Marko krajši čas delal v Železarni Ravne, kjer je spoznal tudi svojo ženo Mojco, hčerko znanega pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca. Kmalu sta se preselila v Ljubljano v t. i.
litostrojske bloke, saj je Marko postal učitelj praktičnega pouka v
Industrijsko-kovinarski šoli Litostroj. Iz te šole so v tesni povezavi
s tovarno Litostroj izšli številni vrhunski kovinarji – orodjarji, rezkarji in mnogi poznejši tehniki in inženirji. Tudi Marko je ob delu
končal Višjo pedagoško šolo v Ljubljani. Po upokojitvi je nekaj let
poučeval tudi v domžalski poklicni šoli. Pred 45 leti sta se z ženo
Mojco ter otrokoma Markom in Alenko preselila v Domžale, kjer so
si v novozgrajeni hiši v Stobu ustvarili prijeten dom.
Že od mladih let je bil Marko zaprisežen planinec in alpinist.
Zelo rad se je udeleževal pohodov na Triglav v spomin na prvo
partizansko patruljo, ki je poleti 1944 na Aljaževemu stolpu izobesila slovensko zastavo. Na Triglav in na druge slovenske gore je pogosto vodil svoje prijatelje z avstrijske Koroške, med drugim znanega slovenskega pisatelja Janka Messnerja, s katerim se je žena
Mojca poznala še iz mladosti kot prijatelja očeta Lovra Kuharja.
Marko Gosar je bil pogumen in pokončen človek, kar je neštetokrat dokazal. Bil je markantna oseba, ki je s svojo človeško toplino in jasnim pogledom na življenje soustvarjal nov, drugačen svet.
Prešel je težko pot otroka z družbenega obrobja do učitelja. Zato
je s še večjo ljubeznijo vzgajal nove, mlade rodove. Pred devetimi
leti pa sta ga zlomila najprej sinova smrt in potem čez dva meseca
še ženina. Umaknil se je v svoj svet premišljevanja in pozabe. Svoj
mir je sedaj našel poleg žene Mojce v Kotljah.
Od njega so se poslovili tudi številni domačini. Ob slovesu so
se spomnili, kolikim Korošcem je Marko rad pomagal pri njihovih
prvih korakih na ljubljanskih šolah. Takega bomo ohranili v spominu tudi njegovi domžalski tovariši.
Franci Gerbec

v spomin

Štefka Godler
(1927–2016)

Zadnji teden v juniju smo se sorodniki, prijatelji in znanci na domžalskem pokopališču
poslovili od Štefke Godler s Prešernove ulice 34 v Domžalah.
Njeno življenje sta tako kot življenje številnih drugih vrstnikov
zaznamovala v mladosti druga svetovna vojna in okupacija. Njo
in njeno družino še posebej, saj je bila rojena 31. marca 1927 v
Krškem kot prva v šestčlanski družini. Kot mlado dekle je živela
pri svojem stricu v okolici Krškega in tako jo je doletela zla usoda,
saj so jo Nemci v navalu množičnega izseljevanja Slovencev z
Obsotelja in Kozjanskega odpeljali skupaj s stričevo družino v
Nemčijo. Štefka je štiri leta preživela v izgnanstvu, delala je kot
gospodinjska pomočnica v družini nekega lekarnarja. Njen krušni
oče Sajevec je padel v partizanih, njena mama pa je celo vojno delala kot partizanska obveščevalka na območju spodnje Štajerske
in Dolenjske. Šele po koncu vojne se je družina spet združila. Že
jeseni 1946 se je mama skupaj s Štefko in drugimi otroki preselila
na majhno kmetijo v Veliko Gredo v Vojvodino, tako kot njena
prijateljica in soseda s Prešernove Slavka Popović, ki smo jo pokopali letos spomladi. V Veliki Gredi je Štefka spoznala svojega
bodočega moža Franca Godlerja, ki se je s svojo družino prav tako
priselil v ta kraj. V prvih povojnih letih je skupaj z vrstniki večkrat
po nekaj mesecev delala v mladinskih delovnih brigadah pri izgradnji železniške proge Šamac - Sarajevo v Bosni. Po poroki se je
sredi petdesetih let vrnila domov v Slovenijo, najprej na Kočevsko,
potem pa je konec petdesetih prišla v Domžale skupaj z možem, ki
je bil miličnik. Vse do upokojitve je potem delala v tovarni Toko v
oddelku rokavic skupaj s Slavko Popović. Do zadnjih dni je potem
živela na Prešernovi 34 v Domžalah.
Odšla je kot najstarejša iz družine Sajevec, saj so pred tem
umrli že vsi njeni bratje in sestre. Brat Franci je delal kot šofer
uprave dolga leta v Toku in sva se dobro poznala.
Življenje naše tovarišice in prijateljice je bilo zaznamovano
najprej v mladih letih s hudim pomanjkanjem v letih pred vojno,
med vojno z izgnanstvom in po vojni z leti dela pri obnovi porušene domovine in delom v tovarni. To delo je bilo slabo plačano,
zato je do svoje smrti živela skromno življenje Tokove upokojenke.
Vendar je ostala do konca vedra in pogumna, vedno dobre volje
in svoji širši rodbini ter v našem okolju zgled solidarnosti in neuničljive življenjske sile. Tudi njeni nečaki in nečakinje iz širše
rodbine Kerin so se je ob zadnjem slovesu spomnili kot vzor tiste
povojne generacije, katerih vrednote in ideali bi nam morali biti
vodilo v našem življenju.
Članice in člani krajevne organizacije ZB za vrednote NOB
Venclja Perka se je bomo vedno spomnili kot pokončne in zavedne
Slovenke ter delovne članice naše organizacije.
Franci Gerbec

OBVESTILO

POVABILO

IGRANJE TENISA V TENIŠKI DVORANI
DOMŽALE
Zavod za šport in rekreacijo Domžale vabi vse, ki bi želeli
igrati tenis k uporabi igrišč v Teniški dvorani Domžale. V
Športnem parku Domžale, kjer je tudi teniška dvorana,
so na voljo tri igrišča, ki jih lahko, po predhodni rezervacij, koristijo vsi. Ker so stalni abonenti in teniški klubi že
opravili predhodno rezervacijo, vas tako vabimo na spletno stran www.sport-domzale.si/zasedenost, da preverite in rezervirate želene termine tudi vsi ostali rekreativci.
Še vedno pa je na voljo nekaj terminov za abonente.
Vabimo vas, da jesenski in zimski čas preživite aktivno, ob igranju tenisa in drugih dvoranskih športih, ki so
na voljo v naši občini. Povabilo velja za sezono 2016/2017,
ki se začne 1. oktobra 2016 in zaključi 30. aprila 2017. Razpoložljivost terminov lahko preverite na spletni strani Zavoda za šport in rekreacijo Domžale – www.sport-domzale.si, kjer so možne rezervacije posameznih terminov prek
spletne aplikacije (rezervirate lahko do 7 dni vnaprej).
Cenik individualnega najema teniške dvorane Domžale od ponedeljka do petka od 7. do 13. ure ter sobote in
nedelje ves dan je 12 evrov. V primeru rezervacije več individualnih terminov (ne velja za abonente) se cena lahko
zniža za 25 odstotkov. Znižana cena velja tudi za najem
igrišč za društva iz Občine Domžale, ki izvajajo program
delno na tržnih osnovah. Cena za termine od ponedeljka
do petka od 13. do 16. ure, je 16,50 evra, za termine od
16. do 22. ure pa 18,50 evra. Vse cene veljajo za enkratni
obisk in eno uro igranja. Nadomestilo za igranje in termini za abonente za posamezne kategorije so naslednji:
cena za A kategorijo, termine od ponedeljka do petka, od
16. do 22. ure je 574 evrov, za B kategorijo, od ponedeljka
do petka od 13. do 16. ure in po 22. uri je 512 evrov ter C kategorija, ki velja od ponedeljka do petka, od 8. do 13. ure
in ob sobotah in nedeljah ves dan, je 372 evrov. Plačilo je
obvezno pred vstopom v teniško dvorano.
Pravila koriščenja teniških igrišč: Prehodno je treba rezervirati termin in želeno igrišče. Opremo za igranje prinesete s seboj. Ob prihodu na lokacijo je treba javiti svojo
prisotnost (po potrebi urediti plačilo). Uporabnik igrišča,
ki je opravil rezervacijo, je odgovoren za plačilo termina
in red ter odgovarja za vso morebitno škodo, ki je povzročena na igrišču v času najema. Na igrišče je prepovedan
vnos alkohola in steklenic. Vse smeti vedno pospravite
v za to namenjene smetnjake. Ob koncu vsakega termina za seboj pospravite igrišče in zaključite 5 minut pred
koncem, da se lahko pripravi na svoj termin naslednja
ekipa. Če termina ne boste koristili, nam to pravočasno
sporočite. Med igro skrbite za lastno varnost in varnost
soigralcev. Na igrišču veljajo pravila športnega obnašanja. V primeru v naprej načrtovanih športnih dogodkov
si lastnik pridržuje pravico do odpovedi termina. O tem
predhodno obvesti najemnika. Ne pozabite na ogrevanje
in ohlajanje z razteznimi vajami, da boste lahko vso sezono uživali v igranju tenisa. Če na igrišču opazite nepravilnosti, nas o tem, prosimo, obvestite na e-naslov: info@
zavod-sport-domzale.si. Vsem uporabnikom dvorane za
igranje tenisa v Domžalah želimo prijetno sezono.
Zavod za šport in rekreacijo Domžale

Obveščamo vas, da bo Center za socialno delo Domžale svoje prostore z 1. 11. 2016, preselil na novo lokacijo na naslovu
Masljeva ulica 3, Domžale.
Novi poslovni prostori so ob železniški progi nasproti
parkirne hiše Domžale.

OBVESTILO JAVNOSTI

Občina Domžale je dne 29. 8. 2016 v okviru postopka priprave
Občinskega prostorskega načrta občine Domžale prejela Mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje, št. 35409-296/2013/40 z dne 19. 8. 2016.
Na podlagi 43. člena Zakona o varstvu okolja se bo v
oktobru začela seznanitev javnosti z Okoljskim poročilom
za Občinski prostorski načrt občine Domžale v okviru javne
razgrnitve.
Javno naznanilo o poteku javne razgrnitve Okoljskega
poročila za Občinski prostorski načrt Občine Domžale ki bo
trajala 30 dni, in javne obravnave bo objavljeno na spletni
strani občine Domžale: www.domzale.si in na sedežih krajevnih skupnosti sedem dni pred začetkom javne razgrnitve.

OSNOVNA ŠOLA RODICA
Kettejeva 13, 1230 Domžale
PONOVNO OBJAVLJA

JAVNI RAZPIS

ZBIRANJE STARIH FOTOGRAFIJ IN
SPRIČEVAL OB 110-LETNICI ŠOLSTVA
V JARŠAH
V šolskem letu 2016/2017 mineva 110 let, odkar otroci iz Jarš
in z Rodice obiskujejo šolo v Jaršah. V počastitev te okrogle
obletnice smo objavili razpis zbiranja starih fotografij iz jarške šole, ki ga nadgrajujemo z zbiranjem starih spričeval.
Stare fotografije nam veliko povedo, prav tako pa so verodostojen dokument tudi šolska spričevala. Iz njih izvemo
predmetnik, učitelje, naziv šole, žig in še kaj, ocene pa nas
ne zanimajo.
Nekdanje učence in učitelje jarške šole ter krajane prosimo, da pobrskajo po svojih arhivih in nam posredujejo
fotografije in spričevala, ki so nastala pred letom 1990.
Stare fotografije in spričevala prinesite ali pošljite po navadni pošti v tajništvo šole (vrnjene boste dobili v roku
sedmih dni) ali pa jih pošljite na elektronski naslov os-rodica@guest.arnes.si.
Vse, ki boste posredovali stare fotografije, prosimo, da
napišete tudi podatke o datumu oziroma letu nastanka
fotografije, zaželen pa je tudi opis fotografije (kdo so ljudje na sliki). Zbrane fotografije bodo objavljene na šolski
spletni strani pod zavihkom 110 let šolstva v Jaršah, spričevala pa bodo le fotokopirana kot dragocen dokument
za raziskovanje zgodovine jarške šole. V zahvalo vsakemu
sodelujočemu na razpisu podarimo zbornik Šola ob bregu
Mlinščice, ki je nastal ob 100-letnici šolstva v Jaršah.
Zbiranje starih fotografij in spričeval iz jarške šole poteka do 15. oktobra 2016.
Pridružite se akciji zbiranja starih fotografij in spričeval
ter pomagajte ohraniti našo skupno preteklost!

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI DOMŽALE (JESEN 2016)

DATUM

10. 10. 2016
11. 10. 2016
12. 10. 2016
13. 10. 2016
14. 10. 2016

15. 10. 2016

URA

NASELJE

LOKACIJA

14.30–16.00

KS Slavka Šlandra

Parkirišče Bistra (Nikola Tesla 16) - pri vrtcu

16.30–18.00

KS Dragomelj - Pšata

Pri osnovni šoli

14.30–16.00

KS Venclja Perka

Parkirišče pred veleblagovnico Vele

16.30–18.00

KS Simona Jenka

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

14.30–16.00

KS Vir

Pri uvozu na Avtoodpad

16.30–18.00

KS Jarše - Rodica

Pri gasilskem domu

14.30–16.00

KS Ihan

Športni park

16.30–18.00

KS Dob

Športni park (pri nogometnem igrišču)

14.30–16.00

KS Krtina

Pri zbirališču mleka v Brezjah

16.30–18.00

KS Homec - Nožice

Pri gasilskem domu

09.00–10.30

KS Preserje

Ob odcepu Igriške ulice s Pelechovo cesto

11.00–12.30

KS Radomlje

Pri parkirišču kulturnega doma

13.00–14.30

KS Rova

Pri gasilskem domu

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

Kaj so nevarni odpadki? Akumulatorji, baterije, zdravila,
pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih
avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim
plinom, razredčila, odpadno jedilno olje….

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

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.
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DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVJE
1000 LJUBLJANA
Glavarjeva 47
E-pošta: zlatkojajcanin.dzm@gmail.com

Splet: www.mentalno-zdravje.si
Telefon: 031/643-782
Telefon: 041/341-081

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
V DOMŽALAH ZA LJUDI S
ČUSTVENIMI TEŽAVAMI

Obveščamo vas, da DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVJE v
Domžalah organizira dopolnilno mentalno zdravljenje – skupine za samopomoč pod vodstvom izkušenega terapevta. Terapije potekajo v Zdravstvenem domu Domžale dva krat mesečno
ob četrtkih z začetkom ob 18. uri. Udeležba je brezplačna.
Če ste depresivni, nevrotični, žalujete, imate socialno ali kakšno
drugo fobijo, psihosomatske motnje ali kakšne druge čustvene
težave,vas vabimo, da nas kontaktirate na telefonsko številko
031/643-782, da se dogovorimo o vaši prisotnosti na skupini.
Vljudno vabljeni!
DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVJE
Predsednik: Zlatko Jajčanin

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 28. oktobra 2016.

Razstave
Slamnikarski muzej
300 LET SLAMNIKARSTVA NA SLOVENSKEM
Stalna razstava.
Menačenkova domačija
KIPARSKA POSTAVITEV DEL FRANCETA AHČINA
Stalna razstava o kmečko-obrtniški družini Ahčin in stalna kiparska postavitev del Franca Ahčina.
KIPAR FRANCE AHČIN (Domžale, 1919–Buenos Aires, 1989)
Podaljšana spremljajoča razstava o življenju in delu Franceta Ahčina bo
odprta od 4. do 22. oktobra. V odpiralnem času je vstop prost.
Galerija Domžale
METOD FRLIC: DAJTE NAM ŽE MIR!
Kiparska razstava bo na ogled od 13. do 27. oktobra.
Knjižnica Domžale
NAŠI POSVOJENI SPOMENIKI
Prikaz Unescovih posvojenih spomenikov; razstavljajo učenci OŠ Rodica
v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine; do 7. oktobra.

Prevoze oseb nudimo – krajše ali
daljše, po vaši želji – spremstva
in prevoze starejših oseb – dostavo stvari – najceneje in najhitreje.
t: 040 608 421

Šivalni stroji – servis in prodaja
šivalnih strojev (gospodinjskih
in industrijskih). Marko Pratneker, s. p., Slamnikarska 3 b,
Domžale.
t: 041 920 149

Odkup vozil od letnik 1998 naprej, cela, lepa, karambolirana
ali v okvari.
t: 031 264 290

OSREČEVANJA
Fotografska razstava portretov otrok z Madagaskarja; razstavlja: Darja
Gruntar. Razstava bo na ogled od 8. do 29. oktobra.

Brezplačen odvoz bele tehnike
in vseh kovinskih predmetov.

Knjižnica Domžale, oddelek za otroke in mladino
1, 2, 3 ZNAM!
Razstava ob predstavitvi novega projekta oddelka za otroke in mladino
Knjižnice Domžale bo odprta do 8. oktobra.

Nudimo vam razrez cistern za
kurilno olje.

PRAVLJICE SVETLANE MAKAROVIČ V KERAMIKI
Razstava keramičnih izdelkov; razstavljajo slušatelji Univerze za tretje
življenjsko obdobje v Ljubljani in društva Lipa iz Domžal pod mentorstvom Lučke Šićarov. Razstava bo odprta od 10. do 24. oktobra.

Pri vsakem prispevku mora biti jasno razvidno, kdo je avtor prispevka,
podpis fotografa in komentar k fotografiji.
Prispevke lahko v času uradnih ur oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih ur v nabiralniku na stavbi ali na naš e-naslov: urednistvo.slamnik@gmail.com

Blunout klub
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA JASNE PLESTENJAK
Razstava bo odprta od 1. oktobra dalje.

Prodam evodije – medovito drevo – velikost od 30 do 170 cm v
loncih.
t: 040 756 888

Če ste pripravljeni podariti rabljeno starejšo diatonično harmoniko in otroško pisalno mizo,
prosimo pokličite
t: 040 550 050

Suha bukova drva, žagana, z dostavo na dom ugodno prodam.
t: 01 723 19 78

Poučevanje španskega jezika in
inštrukcije za otroke in odrasle v
Domžalah.
t: 051 802 647

t: 040 78 00 78

t: 040 872 078

Prodam suha bukova drva in jedilni krompir za ozimnico.
t: 01 831 58 10

DOTIK NARAVE
Razstava izdelkov iz naravnih materialov, narejenih v tednu otroka;
razstavljajo: otroci iz Hiše otrok Mali princ. Razstava bo na ogled od 25.
oktobra do 9. novembra.
Center za mlade Domžale
SVET OKOLI NAS
Fotografska razstava mladih fotografov Centra za mlade Domžale bo na
ogled od 27. oktobra do 15. novembra.

Rok za oddajo prispevkov je v
četrtek, 13. oktobra 2016, do 12. ure.

MALI OGLASI

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

OBČINA DOMŽALE

Na podlagi 21. člena Odloka o štipendiranju v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 6/15-UPB1) Občina Domžale objavlja

RAZPIS

CELOLETNIH ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE V OBČINI DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
1. Predmet razpisa

Občina Domžale za šolsko leto 2016/2017 razpisuje celoletne
štipendije za
• nadarjene dijake in študente (do 5 štipendij), ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in ki s svojo nadarjenostjo dosegajo izjemne rezultate (v nadaljevanju: štipendije nadarjenim dijakom in študentom),
• nadarjenega študenta (1 štipendija), ki se izobražuje v tujini in ki s svojo nadarjenostjo dosega izjemne rezultate,
• dijake, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in pri katerih dohodek na družinskega člana ne presega z Odlokom
o štipendiranju v občini Domžale določenega zneska (v
nadaljevanju: štipendije socialno šibkim dijakom (do 5
štipendij)),
• dijake in študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji
za deficitarne poklice (do 4 štipendije) (v nadaljevanju: štipendije deficitarnih poklicev):
–mesar,
–
mizar, zidar, klepar-krovec, kamnosek, izdelovalec
kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, izvajalec suhomontažne gradnje,
slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar,
–inženir
–
elektrotehnike, inženir strojništva.
V razpisu uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki se
uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

2. Pogoji za pridobitev štipendije

Kandidati za štipendijo:
• morajo biti državljani Republike Slovenije,
• morajo imeti stalno prebivališče v Občini Domžale
• morajo biti vpisani kot dijaki ali študenti za polni učni ali
študijski čas,
• ne smejo biti ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole starejši
od 18 let ali ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo
ali drugo stopnjo izobraževanja starejši od 26 let,
• ne smejo biti zaposleni ali prejemati druge štipendije.

3. Obrazec in obvezna dokazila

Vsi kandidati morajo predložiti:
• izpolnjen obrazec: Vloga za dodelitev štipendije,
• življenjepis,
• dokazilo o vpisu v tekoče šolsko ali študijsko leto oz. ustrezen
prevod dokazila, v kolikor se kandidat izobražuje v tujini,
• dokazilo o učnem ali študijskem uspehu preteklega šolskega
ali študijskega leta oziroma ustrezen prevod dokazila, v kolikor se kandidat izobražuje v tujini.

Kandidati, ki kandidirajo za štipendijo nadarjenim dijakom
in študentom, poleg navedenega obvezno priložijo še:
• dokazila, s katerimi izkazujejo izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja v zadnjih dveh letih,
• dokazila o vključevanju v delo društev ali drugih organizacij
v občini v zadnjih dveh letih.
Kandidati, ki kandidirajo za štipendijo za nadarjene študente, ki se izobražujejo v tujini, poleg navedenega obvezno priložijo še:
• ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z
ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,
• dokazila, s katerimi izkazujejo izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja v zadnjih dveh letih.
Kandidati, ki kandidirajo za štipendijo socialno šibkim dijakom priložijo še:
• veljavno dokončno odločbo pristojnega Centra za socialno
delo (v nadaljevanju: CSD) o dodeljenem otroškem dodatku
za kandidata za tekoče leto (s potrdilom o dokončnosti).
Kandidati, ki kandidirajo za štipendijo deficitarnih poklicev
priložijo še:
• dokazila o vključevanju v delo društev ali drugih organizacij
v občini v zadnjih dveh letih.

4. Merila, ki se upoštevajo pri podeljevanju štipendij:

• štipendija nadarjenim dijakom in študentom, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji se lahko dodeli dijaku in
študentu od vključno drugega letnika dalje, s prav dobrim
(povprečna ocena vseh številčno izraženih ocen preteklega
šolskega leta je vsaj 4,00) ali odličnim uspehom v preteklem
šolskem letu oziroma študentu, ki ima vsaj prav dobro (8,00)
povprečno oceno vseh številčno izraženih ocen preteklega
študijskega leta (kot prvi letnik šteje le letnik po pridobljeni
2. ravni izobrazbe za dijake in letnik po pridobljeni 5. ravni
izobrazbe za študente).
Prednost pri izbiri imajo kandidati z boljšim uspehom oziroma
višjo oceno oziroma kandidati, ki dosegajo izjemne dosežke na
posameznem področju družbenega življenja.
• štipendija nadarjenemu študentu, ki se izobražuje v tujini se lahko dodeli kandidatu, od vključno drugega letnika
dalje, ki ima vsaj prav dobro (8,00) povprečno oceno vseh
številčno izraženih ocen preteklega študijskega leta.
Prednost pri izbiri ima kandidat z boljšim uspehom oziroma
višjo oceno oziroma kandidat, ki dosega izjemne dosežke na

posameznem področju družbenega življenja in ki izkaže, da se
v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana
v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa.
• štipendija dijakom in študentom deficitarnih poklicev se
lahko dodeli dijaku od vključno drugega letnika dalje, praviloma s prav dobrim ali odličnim uspehom v preteklem
šolskem letu oziroma študentu od drugega letnika dalje, ki
ima praviloma vsaj prav dobro (8,00) povprečno oceno vseh
številčno izraženih ocen preteklega študijskega leta (kot prvi
letnik šteje le letnik po pridobljeni 2. ravni izobrazbe za dijake in letnik po pridobljeni 5. ravni izobrazbe za študente).
Prednost pri izbiri imajo kandidati z boljšim uspehom oziroma
višjo oceno.
• štipendija socialno šibkim dijakom se lahko dodeli dijakom, pri katerih iz za tekoče leto veljavne in dokončne
odločbe CSD o dodeljenem otroškem dodatku izhaja, da je
povprečni mesečni dohodek na osebo največ do 30% od neto
povprečne plače in redno opravljajo šolske obveznosti, ne
glede na uspeh.
Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki predložijo priporočilo CSD.
V primeru, da je priporočil CSD več, imajo prednost tisti dijaki,
ki izhajajo iz družin, katerih socialni položaj, ki je razviden iz veljavne dokončne odločbe CSD o dodeljenem otroškem dodatku, je
slabši.

5. Prijave

Obrazec Vloga za dodelitev štipendije z ustreznimi prilogami
naj kandidati pošljejo priporočeno najkasneje do ponedeljka,
17. oktobra 2016 na naslov: Občina Domžale, oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ali oddajo
osebno na vložišču Občine Domžale, soba 4.
Obvezni obrazec Vloga za dodelitev štipendije lahko kandidati
dvignejo na vložišču Občine Domžale oziroma je objavljen na spletni strani Občine Domžale (www.domzale.si) pod rubriko: Razpisi.
Strokovna služba bo obravnavala popolne in v roku razpisa
prispele vloge v skladu z določili Odloka o štipendiranju v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/15-UPB1).
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni
po opravljenem izboru.
Vse dodatne informacije lahko kandidati za štipendije dobijo na telefonski številki: 01 724 13 05.
Župan Toni Dragar
Datum: 30. 9. 2016
Številka: 1103-3/2016
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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.

Težave prebivalcev Ihana
V zadnji številki Slamnika, kjer so naštete investicije v občini Domžale, je
med drugim opisana širitev OŠ Ihan.
Prebivalci Ihana smo seveda veseli,
da bomo dobili sodobno devetletko,
vendar je na žalost to tudi vse, kar bo
pri nas novega. Širitev šole je le ena
izmed prepotrebnih posodobitev našega kraja.
Večkrat smo že opozarjali ustrezne
oddelke Občine Domžale zaradi prometne varnosti ter odrezanosti Ihana
od Domžal in Ljubljane.
Ko so začeli s širitvijo vrtca, smo
opozarjali na povečan promet po
Breznikovi cesti. Dobro vemo, da v
novi vrtec ne hodijo samo otroci iz
Ihana.
Ker skorajda ni avtobusne povezave med Ihanom in Domžalami, še
manj med ostalimi naselji, (Vir, Zaboršt, Selo …), so starši, ki so dobili
prostor v ihanskem vrtcu, primorani
svoje otroke voziti z osebnimi avtomobili.
Povečana frekvenca prometa pa
vpliva tudi na varnost prebivalcev.
Res da so (na našo prošnjo?) ozna-

čili nekaj prehodov za pešce, vendar
se je pri tem tudi končalo.
Večkrat smo že povedali, da je iz
stranskih ulic skoraj nemogoče varno
priti na Breznikovo in to po vsej dolžini. Težava je v tem, da so ograje in
žive meje ob cesti tako visoke (tudi do
2 m), da ovirajo pogled na cestišče in
morajo vozniki že delno zapeljati na
Breznikovo, da lahko sploh vidijo, če
ni vozil z leve ali z desne. Šele potem
lahko nanjo v celoti zapeljejo.
Povem lahko, da je konkretno z
naše Dragarjeve ulice priti varno na
cesto že pravi srečelov. Zaradi ovir se
priključujemo na cesto, tako kot bi
prišli iz predora – na slepo. Tudi ogledalo ne pomaga, zjutraj je na njem
rosa, pa še pogleda na cel ovinek ne
pokriva.
Po pravilniku Občine Domžale (42.
člen), je prepovedano postaviti oziroma imeti ograjo-oviro ob občinski
cesti, ki bi kakorkoli ovirala varnost,
preglednost itd., in bi bila višja od 80
cm.
Do danes pa kljub prošnjam ni bilo
volje ustreznih organov, ki bi lahko

ocenili preglednost po vsej Breznikovi in tudi ustrezno ukrepali.
Prosili pa bi tudi županov urad, da
naj premisli o povezavi Ihana z LPP in
Ljubljano.
Že Robert Hrovat je v svojih
predvolilnih obljubah, med drugim
omenil dogovore z LPP, da se podaljša
proga 21, ki se zdaj konča v Beričevem.
Naši srednješolci, študentje in
tudi ostali prebivalci, potrebujemo
povezavo z Ljubljano.
Morda ne veste, vendar LPP povezuje tudi oddaljenejše kraje, kot je
Ihan, z mestnim središčem. LPP pripelje v Vodice, Podpeč, Ig, Škofljico,
Medvode, Malo Ligojno … Na zemljevidu LPP je samo naš kraj slepo črevo,
siva cona …
Ste se spraševali, kam naj bi šli
osnovnošolci po končani ihanski
osnovni šoli ?
Tako malo avtobusov jih pelje v
Ljubljano, zadnji pa iz Ljubljane skozi
Ihan pelje ob 15:05. Vsi srednješolci,
še manj študentje ne morejo ujeti zadnjega avtobusa, zato so vezani na
osebne avtomobile, čakanje in usklajevanje. Vsi starši pa tudi nimajo avta
ali ne zmorejo vseh teh voženj.
Tako se bodo vsi ti mladi, za katere
nimate posluha, po končanem študiju odvrnili od rodnega kraja, ne bodo
čutili povezanosti in solidarnosti ter
se bodo morda celo odselili. Ihan bo
postal-ostal spalno naselje brez gospodarskega in kulturnega razvoja.
Vse te vožnje, ki jih moramo opraviti, ker ni javnega prevoza, povečujejo promet, zmanjšujejo varnost,
onesnažujejo okolje, zavirajo mlade
v njihovi samostojnosti in odgovornosti. Prav tako obremenjujejo starejše-upokojence, da se morajo sami peljati do zdravnika, v trgovino ali banko.
Mar res mislite, da bomo kam prišli, če bomo morali v 21. stoletju pe-

šačiti do prve avtobusne postaje približno 4 km (do Domžal, Beričevega
ali Dragomlja), tudi v dežju, snegu,
poledici, sončni pripeki?
Ni nujno, da se povežete z LPP, če
vam to ne ustreza, samo prosimo, povežite Ihan z Ljubljano in Domžalami,
vsaj vsako uro, in priskrbite zadnji avtobus iz Ljubljane v poznih večernih
urah.
Prosimo, razmislite o razvoju našega kraja, iz katerega izhajajo že
mnogi veliki ljudje, ki so ime Ihan
ponesli v svet.

nagradna
križanka
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Aleksander Janc

Kdo se boji brezdomcev?
Elvira Rošić Ključanin, občinska svetnica na listi Tonija Dragarja, z ogorčenjem javno nasprotuje prisotnosti
‚brezdomcev‘, kot jih imenuje, na
domžalski tržnici. Zdi se mi, da neupravičeno, saj samo posedajo na
klopeh, popijejo kakšen liter ali dva
vina, pogovor z njimi pa je lahko prav
prijeten. Gospe svetnice pa ne motijo

nekateri mladi razgreteži, ki pijani v
nočnih urah razgrajajo po naselju,
razbijajo cestna ogledala, komunalne
zabojnike, polne papirnih odpadkov,
pa zvlečejo v Bistrico ali jih celo zažgejo. Dvojna merila, nedostojna za
politika, ki nam občanom ureja vsakdanjik.
Jože Nemec, u. d. i. a.

POIŠČITE NAS TUDI
NA FACEBOOKU
glasilo občine domžale

nagradna križanka 9

nagradna križanka 8
Nagrajenci, ki so pravilno rešili
križanko v glasilu Slamnik
št. 8-2016:
Roman Učakar iz Domžal, 2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2016/2017

Zdaj imate možnost, da ob novi
šoli naredite zobno ambulantno (vsaj
za šolske otroke), pripeljete splošnega zdravnika, morebiti tudi poštni
urad in pozimi za krajane organizirate vadbo v telovadnici.
Prosimo, da premislite o našem
pozivu in ukrepate, ker vemo, da se z
malo dobre volje in veliko delovnega
elana vse to lahko uredi v kratkem.
Hvala lepa in lepo pozdravljeni.

Bojana Stanič iz Domžal, 2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2016/2017
Irena Bolta iz Dola pri Ljubljani,
2 vstopnici za ogled filma v Kulturnem
domu F. Bernika za sezono 2016/2017

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

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

Rešitev križanke je:
ABONMAJSKI SEPTEMBER

Nagrajuje Kulturni dom
Franca Bernika Domžale
Nagrade:

Trikrat po dve vstopnici za
ogled filma v Kulturnem domu
Franca Bernika za sezono
2016/2017
Pravilne odgovore nam lahko
pošljete do ponedeljka, 17. 10. 2016,
na naslov: Uredništvo Slamnika,
Ljubljanska c. 61, 1230 Domžale
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slamnik@kd- dom zale. si

Naša oblačila iz Domžal v Evropo
V prejšni številki smo se razpisali o tem, kje končajo rabljena oblačila in obutev, ki jih odlagamo v zabojnike, kot je Humana.
Tej temi bomo nekaj besed namenili tudi v tokratni izvidnici, ker pa smo od bralcev prejeli kar nekaj vprašanj v zvezi z
zeleno osjo ob Kamniški Bistrici, vam razkrivamo še, kakšni so načrti Občine Domžale o nadaljnji izgradnji poti.

R

Tjaša Banko

azjasnili smo že, da tekstil,
ki ga dobronamerno odvržemo v za to namenjene
zbiralnike, ne konča v rokah socialno ogroženih družin ali
posameznikov, temveč v trgovinah z
rabljenimi oblačili v tujini. Marsikoga je presenetilo dejstvo, da ponudniki zbiralnikov rabljenega tekstila
(v Domžalah Humana in Autran, d. o.
o.) torej trgujejo z oblačili, čeprav to
iz zbiralnikov ni razvidno. Ponudniki
pojasnjujejo, da gre pri tem bolj kot za
trgovino za socialno podjetništvo, saj
naj bi šel prihodek od prodaje oblačil v dobrodelne namene. Humanine
trgovine z rabljenimi oblačili boste
našli v številnih evropskih državah,
cene oblačil pa so res simbolične,
zagotavljajo. Ker trgovin Humana v
Sloveniji ni, nas je zanimalo, zakaj
v Domžalah ne spodbujamo domačega, torej slovenskega socialnega
podjetništva. Ponudnikov zbiralnikov je dandanes že veliko. Z zbiranjem rabljenega tekstila se pri nas

ukvarja tudi podjetje Snaga, v nekaterih mestih (Velenje, Šoštanj ... ) pa
stojijo tudi rdeči zabojniki Tekstilko
podjetja Saubermacher, čigar namen
je predvsem ekološki. Glede vrste zabojnikov v naši občini ima odločilno
besedo podjetje JKP Prodnik, d. o. o.,
ki oddaja prazen prostor na ekoloških otokih različnim ponudnikom,
so nam povedali v Uradu župana. Za

souporabo ekoloških otokov ima Javno komunalno podjetje Prodnik na
podlagi odloka s podjetjema Humana in Autran, d. o. o., podpisan sporazum, v katerem so določene točne
lokacije teh zabojnikov, dolžnosti ponudnikov in pa posledice, če se dolžnosti ne izpolnjujejo. Oblačila, ki jih
v zbiralnike odlagamo Domžalčani,
bodo zaenkrat torej še vedno prista-

la v 'second hand' trgovinah po vsej
Evropi; zaradi cenovne dostopnosti si
jih bodo morda lahko privoščili tudi
tisti, ki jih najbolj potrebujejo.

Zelena os: kako naprej?

V eni prejšnjih številk Slamnika smo
bralce obvestili o zapletu poti ob Kamniški Bistrici, do katerega naj bi
zaradi lastnice zemljišča prišlo pri

servisu BMW na Mali Loki. Občani pa
so še kar radovedni, saj jih zanima,
kako, kje, predvsem pa kdaj se bo zelena os nadaljevala ob čistilni napravi
v Študi. Na občini so bili z odzivom
skopi, povedali so nam le, da je pot na
omenjeni lokaciji še v fazi pridobivanja soglasij in natančnih informacij,
zato odgovora na to vprašanje žal še
ne morejo podati. ❒

Na svidenje, poletje!
Prvi šolski dan je minil in poletje
je počasi zapustilo naše kraje. Pred
začetkom počitnic smo izdali bilten
Kje bom preživljal poletne počitnice,
kjer so bile zbrane različne aktivnosti, tečaji in dejavnosti za majhne in
malo večje domžalske otroke. Resnično upam, da ste prav vsi otroci
preživeli lepe počitnice in da ste

polni energije za novo šolsko leto.
Preden se počasi že začnemo veseliti
čarobnega decembra in vseh lepih
presenečenj pred tem, pa si oglejmo
mozaik letošnjega poletja v občini
Domžale.
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Podžupanja mag. Renata Kosec
Foto: arhiv ponudnikov delavnic
in tečajev
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Zavod za šport in rekreacijo je
letos bogato razširil svoj program
dejavnosti na bazenu (zorbing,
potapljanje, rekreativno plavanje
…). Otroci so čofotali in uživali.
Poletni jezikovni tečaji DUDE za
mlade jezikoslovce
Poletne norčije s konjički na
Krumperku
V Jaršah je bilo letos ponovno
veselo, saj so se otroci zabavali na
oratoriju.
Aktivno preživljanje počitnic na
OŠ Rodica, ki jih je skupaj s šolo
organizirala Zveza prijateljev
mladine Domžale.
Otok športa je tudi letos pripravil
mnogo aktivnosti za male
Domžalčane in Domžalčanke –
rolanje, plavanje, tenis in še kaj.
Zveza prijateljev mladine Domžale
je spet organizirala letovanje za 99
otrok na Krku.
Čudovite mavrične počitnice, ki jih
je organiziralo ŠAD Mavrica.
Foto 9: Otroci so se učili angleščine
s Helen Doron English.
Zavod 1-2-3 je tudi letos med
poletjem nadaljeval s svojimi
atraktivnimi delavnicami, kjer se
otroci veliko naučijo.
Z malimi nogometaši se je na
poletnem taboru NK Domžale
družil tudi Juninho in jih učil
pravih nogometnih trikov.
Tudi Športno društvo Fan Vit-as
je za otroke pripravil nepozabno
poletje.
Poletne dogodivščine v Centru za
mlade
Med poletjem smo si tudi
izposojali knjige v Knjigobežnicah.
Počitnice je užival tudi hrošček
Simon, ki se je potepal po naši
občini.
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