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Občina Domžale
Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja občine Domžale

VABILO
Vabimo vas na

osrednjo občinsko prireditev
ob 27. aprilu – dnevu upora
proti okupatorju
v soboto, 27. aprila 2013, ob 15. uri,
v Domu krajanov v Žejah.
Pozdravni nagovor: Marija Majhenič, predsednica ZB NOB občine Domžale.
Slavnostni govornik bo podpredsednik
ZZBS tovariš Matjaž Kmecl.
V kulturnem programu sodelujejo:
Godba Domžale, dirigent Damjan Tomažin,
pevka Nataša Loborec- Perovšek,
ansambel Zajc, učenci Osnovne šole Dob,
Moški pevski zbor Radomlje,
povezovalka Draga Jeretina Anžin.
Dobrodošli in iskrene čestitke ob 27. aprilu
– dnevu upora proti okupatorju.
Občina Domžale
ZB NOB občine Domžale

Slovesno odprtje
prizidka k Osnovni
šoli Rodica
Foto: Vido Repanšek
Nagrajenci skupaj z županom občine Domžale Tonijem Dragarjem

Slavnostna seja
ob občinskem prazniku
Slavnostna seja ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj je potekala v sredo, 17. aprila 2013, v
Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah.

N

a občinski praznik, 19. aprila, se
občani in občanke spominjamo
dogodkov iz preteklosti, na katere smo ponosni oziroma so del
naše bogate zgodovine. Na ta dan vsako leto
praznujemo zavest in ponos, da pripadamo naši občini in našim rodovom. Ob tem
praznujemo lepoto naše narave in kulturne
dediščine, našo delavnost, ustvarjalnost,
sodelovanje in uspehe, za katere je še kako
pomembno medsebojno razumevanje, pomoč in prijateljstvo.
Župan občine Domžale Toni Dragar je

med gosti pozdravil poslanko Sašo Kos in
poslanca Roberta Hrovata, častne občane
Petra Primožiča, dr. Miroslava Stiplovška in
dr. Velimira Vulikiča, podžupanjo Andrejo Pogačnik Jarc in podžupana mag. Lovra
Lončarja, občinske svetnike in svetnice, letošnje in nekdanje nagrajence ter druge goste.
»Dragi nagrajenci, v vašem delu je veliko
predanosti, prostovoljstva in strokovnosti, ki
ste jo posredovali drugim, in pomoči, ki ste
jo nudili tistim, ki so jo potrebovali. Hvaležni in ponosni smo na vas in na vse, kar ste
dobrega naredili za naše občanke in občane.

Občutek imam, da bi moralo biti podobnih
priložnosti še več. Ljudi, ki znajo, ljudi, ki
hočejo, ljudi, ki jim ni vseeno, je med nami
namreč veliko. In vsekakor si zaslužijo, da
jim enostavno povemo: „Opazili smo vas,
cenimo vas in hvaležni smo vam.“ Konec
koncev je prav, da se na zaslužne in izjemne
opozarja, tudi zato, ker nas zavedanje, kaj
imamo, navdaja z optimizmom,« je v svojem govoru povedal župan Toni Dragar. In
nato dejal: »Gospodarske napovedi tudi v
prihodnje niso dobre, pa vseeno nas to ne
bo ustavilo in bomo še naprej uresničevali

naše poslanstvo – skrb za kvalitetne bivalne pogoje, urejeno infrastrukturo in razvoj
kulturnih, izobraževalnih, športnih ter socialnih dejavnosti.«
V kulturnem programu so nastopili Mešani pevski zbor Klas Groblje, baritonist
Domen Križaj in sopranistka Marjeta Cerar,
ki sta nastopila ob spremljavi pianistke Tanje Šterman, plesalke Kulturnega društva
Miran Jarc so predstavile ples iz Švejka ter
Tadeja Flegar in Matej Primožič, ki sta z recitacijo predstavila domžalski kabaret.

›4

10. aprila 2013 je bil uradno
odprt prizidek k OŠ Rodica.
Zmogljivost šole na Rodici je postajala premajhna po konstantnem naraščanju števila
učencev zaradi priseljevanja in tudi visokega naravnega prirasta, ki v zadnjih letih v
poprečju presega 5 % letno. Pomanjkanje
primernih prostorov je bilo najbolj izrazito za
potrebe 1. triletja, saj obstoječe učilnice niso
zadoščale potrebam glede na število otrok.
Z novim prizidkom se je tako rešila potreba
po prostorih za učilnice 1. triletja, za učilnice
za predmetni pouk, za kabinete za dodatno
delo z učenci ter potreba po dodatnih športnih površinah. V novem prizidku so v kleti
večnamenski prostor, garderobe, sanitarije
in tehnični prostor; v prvem nadstropju sta
dve učilnici za prvo triado, vsaka s svojim kabinetom, garderoba in sanitarije; v drugem
nadstropju pa dve učilnici za glasbo in tuji
jezik ter šest kabinetov. Vrednost del je znašala 1 milijon EUR. Urejeni sta tudi okolica
šole in javna razsvetljava.
Župan Občine Domžale, Toni Dragar je
ob otvoritvi dejal: »Želim vam, dragi učenci
in učitelji, da se v novih prostorih dobro počutite in da s svojim znanjem, spretnostmi,
dosežki, kot tudi prijateljstvom in pomočjo
drug drugemu nadaljujete svojo šolsko pot.«
Ravnateljica Osnovne šole Rodica Milena Vidovič se je v imenu šole, učencev in njihovih
staršev zahvalila Občini Domžale za skrb in
posluh pri reševanju prostorske stiske. › 2

Rok za oddajo

AKTUALNO

GLAS MLADIH

PORTRET

ŠPORT

Arboretum Volčji Potok

Festival mladih v Domžalah

Jože Cerar, motokros

Arboretum Volčji Potok, ki ga v vseh letnih
časih obiskuje tudi veliko število občanov in
občank iz naše občine, vas tokrat vabi na že
22. spomladansko razstavo tulipanov, cvetja, vrtnarstva in vrtne opreme, ki bo med
25. aprilom in 6. majem 2013. V tem času
boste lahko med več kot dva milijona cvetočih tulipanov poiskali svojega, uživali v
pogledih na cvetoče okrasne češnje, spoznali najnovejše izdelke in pripomočke za
dom in vrt, dobili ideje, kako urejati dom in
okolico, še posebej pa bi vas radi povabili v
Nizozemsko vas.
›2

Vse prepogosto se ob pogovoru z mladimi
glede Domžal sliši stavek, da so Domžale
mrtvo mesto in da tu mladi nimajo kaj početi. V Mladinskem svetu Domžale se s tem
vsekakor ne strinjajo. Prepričani so, da je
lahko občina Domžale še kako živa in prijazna mladim. V ta namen bodo v soboto, 25.
5. 2013, od 10. ure dalje v Češminovem parku
organizirali prvi festival mladih v Domžalah. Da pa bo veljalo prijetno s koristnim, se
bodo na festivalu predstavile najrazličnejše
organizacije in skupine, ki tako ali drugače
delajo z mladimi.
› 11

Stojnica, kjer je najdaljša
vrsta
Zadnje afere v industriji hrane so znova
obudile številna razmišljanja o zdravi in kvalitetni hrani. Pri tem se je še enkrat potrdilo,
kako pomembna je lokalno pridelana hrana
in osebni stik s tistimi, pri katerih kupujemo
pridelke in proizvode. Kraji, kjer se prodaja
takšna hrana, pa so tržnice, ki so po obdobju
skorajšnjega zamrtja v zadnjem času močno
pridobile na veljavi. Med tistimi, ki prodajajo na domžalski tržnici že od samega začetka,
sta med najbolj priljubljenimi babica Ančka
› 16
Cajhen in njen vnuk Janez Svetek.

Naslednja številka Slamnika izide v petek,
31. maja 2013. Rok za oddajo prispevkov
je v četrtek, 16. maja 2013, do 12. ure.

Jože Cerar se je za motorje navdušil že v mladosti, a ker je prihajal iz velike družine, na
začetku ni imel osnovnih pogojev, da bi se že
v mladosti, pri 15 letih, lahko ukvarjal z motokrosom. Je pa to dočakal pri 26 letih, ko je
začel aktivno tekmovati v motokrosu in v
tem ostal vse do 33. leta. V času premora so
počasi prihajala vabila, da bi začel tekmovati
v kategoriji veteranov, in na koncu je res prišlo tako daleč, da je doma vzel star motor in
šel z njim na dirko starodobnikov na Ljubelj,
kjer je tudi zmagal.

› 26

Pri vsakem prispevku mora biti jasno razvidno, kdo je avtor prispevka, podpis
fotografa ter komentar k fotografiji.
Prispevke lahko v času uradnih ur oddate
v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, izven uradnih ur v nabiralniku na stavbi
ali pa 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
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Drage bralke,
dragi bralci,
za nami je občinski praznik, ob katerem je na slavnostni seji s podelitvijo
občinskih priznanj občina izkazala
čast in hvaležnost nagrajencem, ki
so s svojim delovanjem naredili veliko dobrega za občanke in občane
občine Domžale. Ob poplavi negativnih novic v današnjem svetu so dobre,
pozitivne zgodbe še kako dobrodošle.
Nagrajenci so dokaz, da se z vztrajnostjo, potrpežljivostjo in pozitivno
naravnanostjo lahko dotaknemo ljudi
in njihovih življenj. S svojim nesebičnim prizadevanjem in delovanjem nam
sporočajo, da kjer je volja, je pot, in
nam kot takšni predstavljajo neizčrpen
vir inspiracije in vzor. Vsem nagrajencem iskrene čestitke!
S pomladjo, ki je z rahlo zamudo le
prišla v naše kraje, je napočil tudi čas,
ko bomo na naše veselje in predvsem
na veselje naših otrok vse več časa preživljali na prostem. Za kvaliteten prosti
čas, ki ga lahko preživimo v gozdu, ob
opazovanju redkih rastlin ali živali, o
katerih si lahko preberete več tudi v
Slamniku, na sprehodu po učni poti,
v objemu rož ob obisku Arboretuma
Volčji Potok, na športno rekreacijskih
poteh, sprehodu ob reki, posedanju v
senci v parku … ne potrebujete iti daleč, kajti vse te možnosti vam ponujajo
Domžale. Za tiste, ki ste se v Domžale preselili šele pred kratkim, pa tudi
za tiste, ki morda kljub temu, da tukaj
živite že od nekdaj, ne poznate vseh
priložnosti, ki vam jih ponujajo Domžale, smo v temi meseca predstavili
domžalske športno rekreacijske poti.
Spoznali boste, da je priložnosti za naraven oddih zares veliko.
Mesec maj pa nam bo prinesel tudi
najrazličnejše festivale, zato po prvomajskem kresovanju priložnosti za
druženje še zdaleč ni konec. V okviru mladinskega literarnega festivala
bodo konec maja, tokrat že tretjič, na
različnih lokacijah v Domžalah potekale Bralnice pod slamnikom. Festival,
katerega cilj je promocija branja in strpnosti, je namenjen vsem generacijam,
ki se zavedajo bogastva, ki nam ga lahko podelijo knjige. Sredi maja se bo
začel že trinajsti poletni kulturni festival Studenec 2013. Najmlajši pa so
v četrtek, 23. 5. 2013, vabljeni na Piškotkov piknik v Češminov park, kjer se
bodo lahko vključili v zanimive delavnice ter se veselili sreče na srečolovu.
Vstopnina na piknik je simbolična dva piškotka.
Tudi za športne navdušence, ki
rekreacijski tek radi popestrijo z udeležbo na kakšnem tekmovanju, bo v
maju kar nekaj priložnosti. V soboto, 18. maja 2013, se lahko priključijo
teku na Križentaver, v nedeljo, 19. maja 2013, bo v organizaciji Lions in Leo
klubov Domžale in Kamnik potekal
dobrodelni tek v Arboretumu Volčji Potok. V nedeljo, 26. maja 2013, se lahko
pridružite 7. rekreativnemu teku prijateljstva in sodelovanja Domžale 2013, v
okviru katerega se lahko odločite tudi
za nordijsko hojo, tek pa bo organiziran tudi za najmlajše.
Sicer pa bo drugi konec tedna v
maju, tokrat prvič tudi po ulicah občine Domžale, potekala avtomobiska
dirka rally Saturnus. Prvič pa se bo
zgodil tudi praznik mladih in mladinskega dela v Domžalah. Organizatorji,
Mladinski svet Domžale, so namreč
prepričani, da so Domžale z besedami mladih vse prevečkrat po krivem
označene za mrtvo mesto. Prepričani
so, da je lahko občina Domžale še kako
živa in prijazna mladim. V ta namen
bodo v soboto, 25. maja 2013, v Češminovem parku organizirali prvi festival
mladih v Domžalah, kjer bo na prvem
mestu seveda prijetno druženje vseh
mladih iz občine, da pa bo veljalo prijetno s koristnim, se bodo na festivalu
predstavile tudi najrazličnejše organizacije in skupine, ki tako ali drugače
delajo z mladimi.
Pred nami je torej veliko priložnosti;
katerim dejavnostim in prireditvam
bomo namenili svoj čas, pa je naša izbira. Uživajte v svoji izbiri!

sl a m n i k @ k d - d o m z a l e . s i

Slovesno odprtje prizidka
k Osnovni šoli Rodica
Občina Domžale je po komaj mesecu dni, ko je odprla razširjeni vrtec Krtek v Ihanu, v sredo, 10. aprila 2013,
še uradno odprla prizidek k Osnovni šoli Rodica.

Nastop učencev OŠ Rodica (Foto: Vido Repanšek)

Z

mogljivost šole na Rodici je
postajala premajhna po konstantnem naraščanju števila
učencev zaradi priseljevanja in

Novi prizidek k OŠ Rodica

tudi visokega naravnega prirasta, ki v zadnjih letih v poprečju presega 5 % letno.
Pomanjkanje primernih prostorov je bilo najbolj izrazito za potrebe 1. triletja,

Župan Toni Dragar in ravnateljica Milena Vidovič – prerez traku

Arboretum Volčji Potok
Dobrodošli na 22. tradicionalni razstavi tulipanov in drugega
cvetja, ne pozabite pa obiskati tudi Nizozemske vasi.
Arboretum Volčji Potok, katerega v vseh
letnih časih obiskuje tudi veliko število občanov in občank iz naše občine, skozi vse
leto vabi na številne prireditve, predvsem
pa na prijetne sprehode med cvetlične grede in druge zanimivosti ter znamenitosti,
ki jih nikoli ne zmanjka.
Tokrat vas tako vabijo že na 22. spomladansko razstavo tulipanov, cvetja,
vrtnarstva in vrtne opreme, ki bo med 25.
aprilom in 6. majem 2013. V tem času boste
lahko izmed več kot dva milijona cvetočih tulipanov poiskali svojega, uživali v
pogledih na cvetoče okrasne češnje, spoznali najnovejše izdelke in pripomočke za
dom in vrt, dobili ideje, kako urejati dom
in okolico, še posebej pa bi vas radi povabili v Nizozemsko vas.
V sodelovanju z Nizozemskim veleposlaništvom v Ljubljani vas v Nizozemski

saj obstoječe učilnice niso zadoščale potrebam glede na število otrok. Z novim
prizidkom se je tako rešila potreba po prostorih za učilnice 1. triletja, za učilnice

park, posebno skrb bodo namenili travam
in pticam, saj bodo pripravili ornitološki
sprehod po parku, manjkale ne bodo niti
eksotične žuželke. Skupaj boste odkrivali davno zgodovino, tiskali z drevesnimi
listi, izdelovali zmaje ter se spoznavali z
indijsko kuhinjo. Lahko se boste vključili
v nordijsko hojo, sodelovali v pilatesu na

za predmetni pouk, za kabinete za dodatno delo z učenci ter potreba po dodatnih
športnih površinah.
Župan občine Domžale Toni Dragar je
ob otvoritvi dejal: »Občina Domžale je takoj pristopila k vsem postopkom, da bi
se gradnja lahko čim prej začela, saj se
zavedamo, da prostorska stiska ovira pedagoški proces. Reševanje prostorskih
stisk, tako v vrtcih kot v šolah, so naše
prioritetne naloge in tako bo tudi v prihodnje.« Zahvalil se je občinskim svetnikom,
ki so projekt podprli, svojim sodelavcem,
projektantki, izvajalcu, nadzoru, vodstvu šole, učiteljem, kot tudi učencem in
njihovim staršem za razumevanje in upoštevanje navodil v času gradnje. »Želim
vam, dragi učenci in učitelji, da se v novih prostorih dobro počutite in da s svojim
znanjem, spretnostmi, dosežki, kot tudi
prijateljstvom in pomočjo drug drugemu
nadaljujete svojo šolsko pot,« je še dodal
župan.
Ravnateljica Osnovne šole Rodica Milena Vidovič se je v imenu šole, učencev in
njihovih staršev zahvalila Občini Domžale
za skrb in posluh pri reševanju prostorske
stiske. »Prostorska stiska je močno ovirala načrtovanje in optimalno izvajanje
pouka. Novi prostori so pomembna pridobitev za šolo, saj bomo lahko nadaljevali s
kvalitetnim delom in poskrbeli za prijetno
bivanje otrok v šoli.«
Za pester kulturni program so poskrbeli učenci iz Osnovne šole Rodica ter Godba
Domžale. S simboličnim prerezom traku
sta župan in ravnateljica tudi uradno odprla prizidek k šoli.
V novem prizidku so v kleti večnamenski prostor, garderobe, sanitarije in
tehnični prostor; v prvem nadstropju sta 2
učilnici za prvo triado, vsaka s svojim kabinetom, garderoba in sanitarije; v drugem
nadstropju pa 2 učilnici za glasbo in tuji
jezik ter šest kabinetov.
Vrednost del je znašala 1 milijon EUR.
Urejeni sta tudi okolica šole in javna razsvetljava.
Občina Domžale, Urad župana

travniku, sredi maja pa prihajajo na obisk
starodobniki. Ko se boste sprehajali po
parku, si ne pozabite ogledati rododendrumov, ki so prav v maju najlepši, zaustavite
pa se lahko tudi ob razstavi Tišina modrosti avtorja Rafaela Samca.
Dobrodošli!
Vera Vojska

vasi čaka 12 hišk, v katerih se bodo predstavila podjetja, povezana z Nizozemsko,
poseben pa bo tudi obisk mlina na veter.
V vasi boste spoznali nizozemske običaje,
kulturo in tradicionalne izdelke ter običaje, kot so: modna revija tradicionalnih
oblačil, pihanje stekla, izdelovanje cokel,
peka palačink, cvetličarsko tekmovanje,
uživali boste s tradicionalnim nizozemskim ansamblom, posebej za otroke bodo
pripravili vrsto dobrot pa tudi bolšji sejem,
kjer bodo lahko prodajali, organiziranih
bo vrsta otroških iger, čaranje, ponudili pa vam bodo tudi učenje nizozemščine
ter iskanje zaklada. Vas bo v tem času odprta od 10.00 do 19.30.
Seveda pa to še ni vse: lahko si boste
ogledali cvetoče kaktuse ter barvite orhideje, 11. maja prihajajo tropski metulji,
otroci si bodo v maju lahko izdelali svoj

Vabljeni na tradicinalno prvomajsko budnico!
Špela Keber,
odgovorna urednica

Začetek ob 6h zjutraj na standardnem mestu, pri bivšem AS oz. sedanjem AC Kušar.
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Rally Saturnus tudi v občini Domžale
Drugi konec tedna v mesecu maju bomo izpeljali tradicionalni rally Saturnus, avtomobilsko dirko z najdaljšim
stažem in najbogatejšim slovesom v Sloveniji, ki bo letos prvič potekala tudi v občini Domžale.

Urnik zapor hitrostnih preiskušenj
v občini Domžale je naslednji:*
HP Krtina
nedelja, 12. 5. 2013: 09.00 - 16.30
HP Moravče
nedelja, 12. 5. 2013: 09.30 - 17.30
* Popolne zapore cest veljajo v navedenem urniku, ki pa
se lahko delno spremeni. O tem boste obveščeni po predvidenem načinu (letaki …).

Poleg omenjenih pa bodo zaprti za
ves promet tudi nekateri drugi odseki
cest, ki vodijo neposredno na posamezne
hitrostne preizkušnje. Po teh cestah bo stanovalcem omogočen dostop do njihovih
domov. Tisti stanovalci, ki nimate možnosti dostopov po obvoznih cestah in imate
res nujni prevoz, pa se lahko na dan ral-

V Slamnikarskem muzeju Domžale tudi manjša trgovina
Slamnikarstvo – naš dolg do prihodnosti
smo poimenovali sodobno predstavitev slamnikarstva v nekdanjem godbenem domu,
danes SLAMNIKARSKEM MUZEJU v Domžalah, Kajuhova ulica. S tem smo izpolnili
dolg prednikom in potomcev, ob nastajanju
zbirke pa smo razmišljali tudi o sedanjosti
in obljubili, da bo mogoče v muzeju obiskovati različne delavnice, hkrati pa bo
zagotovljena tudi manjša trgovinica.
In ta se počasi uresničuje, saj je v času
odprtja Slamnikarskega muzeja Domžale
(dopoldne med 10. in 12. uro ter popol-

dne med 17. in 19. uro ter po dogovoru)
v muzeju odprta tudi manjša trgovinica,
kjer je možnost nakupa izdelkov iz slame
(slamnikov, cekarjev), spominkov, knjig z
vsebino o domžalski zgodovini, fotografij, tudi predpasnik z emblemom muzeja,
panjske končnice, prihajajo tudi domžalske zastave, v njej pa se lahko oskrbite tudi
s kartami, prospekti in drugim gradivom
na temo domžalske pa tudi slovenske naravne in kulturne dediščine. Dobrodošli!
Vera Vojska

Foto: Uroš Modlic

Letošnje tekmovanje bo že 36. po vrsti in se
bo od lanskega nekoliko razlikovalo. Dirka
bo zapustila Zasavje in gostovala v nekaj
novih krajih, kjer rally še ni potekal, med
drugim tudi po nekaterih cestah v občini
Domžale. V nadaljevanju tega prispevka
boste izvedeli vse potrebno v zvezi s cestnimi zaporami, možnostmi prehoda po
zaprtih cestah v nujnih primerih in potekom prireditve ter njenim varnim ogledom.
Središče rallyja Saturnus bo letos vse tri
dni poteka tekmovanja v športnem centru
Stožice v Ljubljani. V neposredni bližini stadiona in dvorane bo prvi dan, v petek, 10.
maja, takoj po štartu dirke tudi prva HP, tako imenovani Superspecial.
Drugi dan rallyja bodo v soboto na vrsti
hitrostne preizkušnje HP Janče, HP Višnja
Gora in HP Metnaj, ki potekajo po cestah v
MO Ljubljana ter občinah Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica in Grosuplje.
V nedeljo bodo na vrsti hitrostne preizkušnje, ki bodo potekale po delu cest
občine Domžale ter občin: Lukovica, Moravče, Litija in Dol pri Ljubljani. Gre za
dve povsem novi hitrostni preizkušnji,
HP Krtina in HP Moravče. V času poteka
tekmovanja morajo biti trase hitrostnih preizkušenj zaprte za ves promet, dostopi na
ceste so prav tako zaprti in varovani, vse
dogajanje pa poteka povsem in natanko v
skladu z varnostnim načrtom tekmovanja.
O popolnih zaporah cest na trasi HP,
poteku obvozov ter ravnanju v potrebi po
nujnih prevozih boste obveščeni s posebnim letakom.

Prihaja poletje – potrebujete
slamnik?

lya obrnete neposredno na uradne osebe
rallya. Te imajo na določenih točkah radijsko zvezo z vodjem hitrostne preizkušnje.
Z njimi se lahko dogovorite, kdaj bo možna vožnja po poti hitrostne preizkušnje,
ki pa mora biti vedno in izključno v smeri
tekmovanja. V nasprotni smeri je namreč
iz varnostnih razlogov najstrožje prepovedan kakršen koli promet.
Prepričani smo, da bo potek tako slovečega mednarodnega tekmovanja, kot
je rally Saturnus, pozitivno prispevek k
turističnemu utripu občine Domžale ter
povečal njeno prepoznavnost doma in
na tujem. Zato vsekakor predlagamo, da
priložnosti izkoristite za aktivnejšo promocijo in skupaj s krajani na dan poteka
mednarodne prireditve po cestah skozi občino Domžale predstavite krajevne
značilnosti, izpostavite gostoljubnost ter
odprete vrata turističnih kmetij, planinskih domov in tudi kakšna improvizirana
stojnica bo dobrodošla na mestih, kjer bo
rally spremljalo večje število gledalcev. Naprošamo vas edino, da nas o postavitvah
le-teh predhodno obvestite zaradi uskladitve varnostnih nalog.
Posebej bi vas radi obvestili še o dveh
pomembnih stvareh v zvezi z izvedbo rallyja Saturnus. Trening s tekmovalnimi
vozili na trasi hitrostnih preizkušenj je prepovedan! Ogled in popis tekmovalne proge
s posebej označenimi cestnimi vozili v skladu s cestno prometnimi predpisi je dovoljen

le v dveh dneh tik pred dirko. Vse posadke
imajo na voljo le tri prehode preko posamezne HP, vse dogajanje pa bo nadzorovano s
strani organizatorja in policije.
Prav tako je organizator v dogovoru s
policijo, ki bo po zaključenem tekmovanju poostreno nadzirala promet na cestah,
kjer so bile izpeljane hitrostne preizkušnje
ter tako preprečila, da bi «lokalni junaki»
in drugi podobni preizkušali svoje vozniške spretnosti ter tako ogrožali varnost vseh
uporabnikov cest in okoliških prebivalcev!
Seveda pa upamo, da si boste vsaj del
tekmovanja ogledali tudi sami, še posebej ste dobrodošli na brežinah nad novo
Štajersko cesto pri stadionu Stožice. Kot
športnega prijatelja, ki se zaveda, da hitrost
in adrenalinsko sproščanje v vožnji sodi
na organizirana tekmovanja, vas prosimo,
da nam pri izvedbi tekmovanja pomagate
na način, da ob ogledu upoštevate navodila uradnih oseb, kajti prav zaradi varnosti
veljajo pri izvedbi avtomobilskih tekmovanj
še posebej stroga pravila.
Dodatne informacije lahko dobite tudi na vodstvu rallya na naslovu: Avto
športno društvo SA – I, Koprska 98, 1000
Ljubljana, E-naslov info@rally-saturnus.si
. Ažurne informacije so vam na voljo tudi
na: www.rally-saturnus.si
Zelo bomo veseli, če se nam boste pridružili!

Vabimo vas na

7. PRVOMAJSKI POHOD
Zbrali se bomo 1. 5. 2013 ob 9. uri na igrišču in se odpravili na pohod
po ihanskih hribih. Vrnili se bomo čez približno 3 ure in se okrepčali z golažem.
Pohod bo v vsakem vremenu.
Prispevek za golaž in pijačo je 3,00 €, za otroke do 15. leta starosti brezplačno.
Čestitamo vam ob 1. maju – prazniku dela in se veselimo srečanja z vami.
Turistično društvo Ihan

Davorin Možina
Tajnik organizacijskega odbor

Problematika
pasjih iztrebkov
DOBRODELNI TEK
V ARBORETUMU VOLČJI POTOK
v organizaciji Lions in Leo klubov
Domžale in Kamnik
bo potekal v nedeljo, 19. maja 2013,
s pričetkom ob 10. uri.

"TEČEMO" 3 km in 5 km – kategorije teka bodo ženske, moški in otroci, možna tudi nordijska hoja! Startnina – dobrodelni prispevek je 5 eur za odrasle in 1 eur za
otroke. Po zaključku dobrodelnega teka bo organiziran tek oz. hoja z zavezanimi
očmi s spremljevalcem, z namenom boljšega razumevanja ovir, s katerimi se vsakodnevno srečujejo slepi in slabovidni. Na cilju bo poskrbljeno za dobro počutje
in druženje. Vsi udeleženci teka oz. hoje prejmejo bon za prosti vstop v arboretum!
Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena socialno ogroženim, gibalno oviranim,
slepim in slabovidnim otrokom in mladini.
Vabljeni, da se teka oz. hoje udeležite in tako prispevate k razumevanju in pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo.
P.S.: Na prireditev vabljeni župani občin DOMŽALE, KAMNIK, KOMENDA, MENGEŠ
IN TRZIN ter nekaj naših znanih športnikov, kar pa naj zaenkrat ostane presenečenje prireditve "TEČEM, DA POMAGAM".

S problematiko pasjih iztrebkov se Občina Domžale, tako kot večina slovenskih
občin, sooča že vrsto let. Problem postane
še posebej aktualen v spomladanskem času, ko narava odkrije vso nesnago, ki se je
skrivala pod snegom. Pasji iztrebki na javnih površinah so res neprijetna nadloga.
Ne samo, da se jim morajo sprehajalci izogibati, ampak so nevarni tudi za zdravje
ljudi in živali. Zelo moteči so na pločnikih in sprehajalnih poteh ter predvsem na
otroških igriščih. Pri otrocih se lahko hitro
zgodi, da se iztrebki znajdejo v njihovih
ustih. To pa ni samo neprijetno, ampak
tudi nevarno, saj so iztrebki lahko povzročitelji številnih bolezni. Pogosto lahko
opazimo tudi številne pse, ki so neprivezani in se prosto, brez nadzora gibljejo v
parkih, na drugih zelenih površinah in v
okolici stanovanjskih naselij.
Drage občanke in občani, ker si vsi želimo,
da je naše okolje čisto in prijetno za rekreacijo in druženje, vas pozivam, da imate
svoje pse na povodcih in da za njimi vedno
počistite. Verjamem, da razumete ljudi, ki
jih motijo iztrebki psov.

TOREK, 30. APRILA
2013 OB 20. URI

Župan občine Domžale
Toni Dragar

Slamnik je glasilo Občine Domžale, izhaja v nakladi 12 000 izvodov in ga prejemajo vsa gospodinjstva brezplačno. Ustanoviteljica glasila je Občina Domžale. Izdajatelj: Kulturni dom Franca Bernika Domžale, zanj direktor Milan Marinič / Odgovorna urednica: Špela Keber / E-naslov: urednistvo.slamnik@gmail.com / Oblikovna zasnova: Mojca Bizjak, Klemen Gabrijelčič / Prelom in priprava za tisk: IR image
Lektorica: Tanja Mihelčič / Tajnica: Tina Kušar, tel.: (01) 722 50 50, fax.: (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
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dpi. Prispevki natisnjeni na papirju, morajo biti zaradi optičnega prepoznavanja besedil printani v Arial ali Times New Roman pokončnih fontih velikosti 12 (do max 16) pt. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov.
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PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DOMŽALE V LETU 2013
Slavnostna seja ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj je potekala v sredo, 17. aprila 2013, v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah.
Župan občine Domžale Toni Dragar je med
gosti pozdravil poslanko Sašo Kos in poslanca Roberta Hrovata, častne občane
Petra Primožiča, dr. Miroslava Stiplovška
in dr. Velimira Vulikiča, podžupanjo Andrejo Pogačnik Jarc in podžupana mag.
Lovra Lončarja, občinske svetnike in svetnice, letošnje in nekdanje nagrajence ter
druge goste.
Slavnostna akademija je namenjena
predvsem nagrajencem. »Dragi nagrajenci, v vašem delu je veliko predanosti,
prostovoljstva in strokovnosti, ki ste jo
posredovali drugim, in pomoči, ki ste jo
nudili tistim, ki so jo potrebovali. Hvaležni in ponosni smo na vas in na vse, kar
ste dobrega naredili za naše občanke in
občane. Občutek imam, da bi moralo biti
podobnih priložnosti še več. Ljudi, ki znajo, ljudi, ki hočejo, ljudi, ki jim ni vseeno,
je med nami namreč veliko. In vsekakor si
zaslužijo, da jim enostavno povemo: „Opazili smo vas, cenimo vas in hvaležni smo
vam.“ Konec koncev je prav, da se na zaslužne in izjemne opozarja, tudi zato, ker
nas zavedanje, kaj imamo, navdaja z optimizmom,« je v svojem govoru povedal
župan Toni Dragar. In nato še dejal: »Gospodarske napovedi tudi v prihodnje niso
dobre, pa vseeno nas to ne bo ustavilo in
bomo še naprej uresničevali naše poslanstvo – skrb za kvalitetne bivalne pogoje,
urejeno infrastrukturo in razvoj kulturnih, izobraževalnih, športnih ter socialnih
dejavnosti.«

Nagrado Občine Domžale so
prejeli:

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SKALNIH
TABOROV DOMŽALE
Društvo tabornikov Rod skalnih taborov
Domžale, v njem se združuje 323 članov in
članic, je prostovoljno, nepridobitno, mladinsko, nestrankarsko, nevladno, vzgojno
društvo, odprto vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje. Društvo
na območju občine Domžale vključuje
otroke, mladino in odrasle, ki jih družita
ljubezen in veselje do življenja v naravi.
V šestih desetletjih je društvo opravilo
neizmerno veliko prostovoljnega dela ter
z njim privzgajalo in krepilo pri mladih
spoštovanje in ljubezen do narave, pozitivne vrednote ter koristno preživljanje
prostega časa.
Janez OREHEK
»Rad‘ se ‘mejmo« je stavek, po katerem
najbolj poznamo Janeza Orehka, ustanov-

Nastopajoči

nega člana in dolgoletnega predsednika
Turističnega društva Turnše Češenik, tudi člana društva upokojencev Naš dom
Dob in člana sveta KS Dob. V mladosti je
bil aktiven zlasti na športnem področju,
kasneje in vse do danes s svojim prostovoljnim delom pomembno prispeva k
razvoju društvene dejavnosti v krajevni
skupnosti, v katero se vključuje čedalje
več krajanov. Janez Orehek je človek, ki
s svojim zgledom in konkretnim delom

prispeva k dobremu delu društev v svoji
krajevni skupnosti.
SMUČARSKO DRUŠTVO DOMŽALE
Pestra šestdesetletna zgodovina Smučarskega društva Domžale temelji na
organiziranem vključevanju mladih ter na
tekmovalnem in rekreacijskem smučanju,
predvsem pa na prostovoljnem delu številnih generacij. V 60 letih delovanja je
društvo prispevalo k smučarski pismenosti

številnih otrok, ki so jo pridobivali na domačih in tujih terenih, k popularizaciji tega
športa pa tudi k tekmovalnim uspehom,
dobri organizaciji tekmovanj ter uveljavitvi
smučarskega športa kot pomembnega dela
športa in rekreacije v naši občini.
ŠTUDIJSKI KROŽEK O SLAMNIKARSTVU
Slamnikarsko zbirko v Godbenem domu
Domžale, ki omogoča celovit vpogled v

Nagrada Občine Domžale – Društvo tabornikov Rod skalnih taborov Domžale

Nagrada Občine Domžale – Janez Orehek

Nagrada Občine Domžale – Smučarsko društvo Domžale

Nagrada Občine Domžale – Študijski krožek o slamnikarstvu

tovrstno kulturno dediščino kot pomembnega dela domžalske zgodovine, je v letih
2011 in 2012 postavil po zamislih mag. Tatjane Dolžan Eržen, muzejske svetovalke
s področja etnologije v Gorenjskem muzeju, študijski krožek. Njegovi člani so bili:
Ana Beno, Matjaž Brojan, mag. Tatjana
Dolžan Eržen, Urška Justin, Roman Kos,
Joži Košak, Igor Kuzmič, Vilma Vrtačnik
Merčun, Helena Rant, Saša Roškar, Katarina Rus Krušelj, Zora Torkar, Vera Vojska
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in Barbara Zupanc Oberwalder, z njim pa
je tesno sodeloval Milan Marinič, direktor
Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Več kot enoletno prostovoljno delo
članov krožka je bilo kronano z odprtjem
slamnikarske muzejske razstave «300 let
slamnikarstva». Prav njim lahko v največji meri pripišemo zasluge za uresničeno
dolgoletno dolžnost Domžalčanov do preteklosti in prednikov, ki so Domžale že
pred stoletji umestili v Evropo.
Helena WEITH
Helena Weith je članica Medobčinskega
društva invalidov Domžale od leta 2003.
Leto kasneje je kot višja medicinska sestra začela z vodenjem posebnih socialnih
programov izvajanja pomoči invalidom
na zdravstvenem, socialnem, finančnem
in pravnem področju ter s tem prispevala
k večji osveščenosti članov in učinkovitejši pomoči društva socialno ogroženim.
Z organizacijo in vodenjem preventivne
dejavnosti, pregledov in s strokovnim
svetovanjem ter organizacijo psihofizične rekreacije za vse kategorije invalidov
veliko prispeva k njihovemu boljšemu počutju.

Bronasto plaketo so prejeli:

dr. Marija BIZJAK - SCHWARZBARTL
Dr. Marija Bizjak - Schwarzbartl je bila
kot zdravnica na Onkološkem inštitutu s
polnim delovnim časom in zahtevno odgovornostjo za diagnosticiranje rakastih
tvorb in hkrati kot mati štirih otrok obremenjena tako s skrbjo za dom kot tudi za
vzgojo. Kljub vsem obveznostim v službi
in skrbi za dom je vedno našla čas za delo in organiziranje dela Župnijske Karitas
Domžale, katere pobudnica je bila in jo je
vodila deset let.
Z izredno požrtvovalnostjo, medsebojnim
razumevanjem in ljubeznijo je dr. Mariji
leta 1993 uspelo ustanoviti vrtec Dominik Savio Karitas Domžale, leta 1994 je

Župnijska Karitas Domžale odprla prenočišče za brezdomce, v skrbi za mladino
pa je Župnijska Karitas Domžale del najetih prostorov namenila Mladinskemu
centru Luka. Njen prispevek je viden tudi
pri organizaciji in izvedbi tradicionalnega materinskega dneva, miklavževanja
in drugih projektov župnijske Karitas. Dr.
Marija Bizjak - Schwarzbartl, katere vodilo je LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA, vseskozi
dela iz ljubezni do bližnjega v veselje in
izpolnitev življenjskega smotra ter pogumno žrtvuje svoj prosti čas za pomoč
potrebnim.
Boris KOPITAR
Boris Kopitar je poznan kot radijski in televizijski voditelj ter pevec, mnogi pa ga
poznajo tudi kot amaterskega igralca in režiserja v nekdanjem Delavsko prosvetnem
društvu Svoboda Ihan. S svojimi talenti, ki so povezani tako z voditeljstvom kot
petjem, ima pomembno mesto v narodnozabavni in zabavni glasbi, ki jo imajo
nekateri radi prav zaradi Borisa Kopitarja. Kot voditelj in scenarist je v zadnjih
desetletjih nepogrešljiv na TV Slovenija,
znan pa je tudi kot organizator in scenarist številnih tradicionalnih prireditev, ki
so vedno dobro obiskane. Pomembno je,
da je z delom in petjem vselej promoviral
tudi Ihan in našo občino ter večkrat pomagal pri organizaciji in izvedbi različnih
prireditev, tudi dobrodelnih, na katerih je
rad nastopal in jih vodil. Posebej navdušeni nad njegovim vodenjem in petjem so v
Slovenskem društvu Slovenija Rüti, kjer je
v okviru Občine Domžale večkrat gostoval.
Franc PIRNAT
Franc Pirnat je s svojim prizadevnim dolgoletnim delom na različnih področjih,
predvsem pa s požrtvovalnim delom v Prostovoljnem gasilskem društvu Žeje - Sveta
Trojica, veliko prispeval k celovitemu razvoju – tako področja gasilstva v društvu,
KS Dob in občini, še posebej pa k celovi-

temu razvoju tega dela KS Dob in občine
ter delu Gasilske zveze Domžale. Zaslužen
je za številne investicije, predvsem pri gradnji gasilskega doma oz. doma krajanov
v Žejah. S svojimi organizacijskimi sposobnostmi, priljubljenostjo med ljudmi,
s pripravljenostjo – skoraj ves prosti čas
ali še več porabi za aktivnosti, ki obogatijo življenje ljudi – pomembno prispeva k
razvoju teh krajev. Vselej poudarja, da so
uspehi in pridobitve odraz skupnega dela, prizadevanj ter skupne želje vseh, da
kraji napredujejo. S svojo odločnostjo in
argumenti ter veliko voljo vsa leta skupaj
s sodelavci zagotavlja sodelovanje KS Dob
in Občine Domžale pri razvoju teh krajev.

Srebrno plaketo so prejeli:

Janez KOSMAČ
Janez Kosmač je več kot pet desetletij
ključni člen društvene dejavnosti v Krajevni skupnosti Radomlje ter eden vodilnih
oblikovalcev ljubiteljske kulture in tehnične kulture v občini Domžale. Svoje plodno,
predano in bogato društveno dejavnost
je začel z organiziranjem izobraževalno-kulturnih dejavnosti na Škrjančevem.
Prostočasno učenje tujih jezikov, kolesarjenje, gorništvo, branje ter obiski filmskih
predstav in fotografskih razstav je porodilo idejo, da je s prijatelji leta 1969 ustanovil
Foto-kino klub Mavrica Radomlje. Njegov
predsednik je že polnih 44 let.
Mavrica ves čas skrbi za podmladek, fotografsko ter filmsko vzgojo otrok in
mladine. Kakovostno in množično delo
Mavrice je v največji meri zasluga Janeza
Kosmača, ki ni le organizator in motivator,
ampak pretanjeni fotografski ter filmski
ustvarjalec. Njegove fotografije in filmi
so na razstavah in festivalih v Sloveniji,
nekdanji Jugoslaviji in v Evropi osvajali
priznanja ter ime kraja in občine ponesli v
svet. Janez Kosmač je bil dejaven v organih
kulturnih organizacij in organizacij za tehnično kulturo pa tudi Gasilskega društva

Bronasta plaketa – dr. Marija Bizjak - Schwarzbartl

Bronasta plaketa – Franc Pirnat

Zlata plaketa – Matjaž Brojan

Radomlje, kjer je bil pobudnik ustanovitve pevskega zbora, ki je prerasel v Moški
pevski zbor Radomlje.
Marjeta ZUPANEK
Marjeta Zupanek je vse od prihoda v našo občino v času obiskovanja Srednje šole
Domžale pomembno zaznamovala domžalsko izobraževalno, kulturno, družbeno,
socialno in politično življenje. Na začetku
njene profesionalne delovne poti je viden prispevek v nekdanji tovarni TOKO.
Vsepovsod, posebej pa pri sindikalnem
delovanju, je z zgledom in s posredovanimi vsebinami na izobraževalnih srečanjih
veliko prispevala k širitvi in utrditvi socialnih vsebin. Glavnina njenega aktivnega
dela sega v več kot dvajsetletno službovanje na Delavski univerzi, po odhodu v
pokoj pa je bila med pobudniki ustanovitve Univerze za tretje življenjsko obdobje
in je še danes, po 15 letih delovanja, njena predsednica in neusahljiv vir novih
aktivnosti. Ta univerza je postala stičišče
starejših s številnimi možnostmi vključevanja v aktivnosti, ki jih razveseljujejo,
jim prinašajo nova znanja ter jih ohranjajo
vitalne in ustvarjalne. Je med najaktivnejšimi ustvarjalci v univerzi, o čemer priča
njen literarni prvenec ter objavljanje v vsakoletnih zbornikih Lipe. Metka Zupanek
se je in se še udejstvuje na družbeno-političnem področju ter je pustila sledi v
organih nekdanje skupščine občine, še
bolj aktivno pa v občinskem svetu, kjer je
pomembno prispevala k reševanju problematike starejših v občini.

Zlato plaketo je prejel:

Matjaž BROJAN
Matjaž Brojan je svoje delo v Domžalah
pričel kot mlad šolnik – slavist ter kot študent pisal za različne časopise. V letih
1971 in 1972 je bil stalni dnevni dopisnik
Dela za območje Domžal, deloval je tudi za tedanji Radio Ljubljana. Njegovo

življenje je tesno povezano z Občinskim
poročevalcem. Bil je član prvega uredniškega odbora, med leti 1980 in 1990 je bil
njegov urednik in vseskozi dopisnik. V letu 1992 se je kot stalni radijski dopisnik
zaposlil na Radiu Slovenija za območje
Domžal in do leta 2008 pripravil več tisoč radijskih tonskih javljanj, kot član
Dokumentarno feljtonskega uredništva
pa je pripravil še 650 daljših dokumentarnih oddaj. Za dolgoletno požrtvovalno
delo pri ohranjanju kulturne dediščine je
prejel Steletovo nagrado. Pomembno področje njegovega dela je poleg rezbarjenja
(45 razstav) zbiranje vsega, povezanega
z Domžalami. Njegova zbirka obsega celotno bibliografijo Domžal: publikacije,
brošure in zloženke, marsikatero je pomagal tudi oblikovati, hrani zbirke zvoncev,
sekir, kovaške opreme, svetil in še marsičesa. Napisal je več knjig z izključno
domžalsko tematiko: Domžalska bančna
leta, Stoletna sokolska športna sled, 80 let
nogometa v Domžalah, Jutranjice, Modrovine in Katarina iz domžalskega spomina
ter druge, posebej pomembna pa je Slamnata sled Domžal.
Ihanu je podaril celotno svojo zbirko
– zapuščino 38 knjig ter druge dokumentacije – jezikoslovca dr. Antona Breznika
ter sodeloval pri postavitvi njegove zbirke. Posebna rezbarska umetnina so table s
Prešernovimi verzi, ki jih je podaril osnovnim šolam, izrezljano besedilo Brižinskih
spomenikov, Rateškega ter Stiškega rokopisa. Posebej dragoceno je njegovo
sodelovanje pri postavitvi muzejske zbirke
slamnikarstva, ki bi jo bilo brez sodelovanja Matjaža Brojana nemogoče postaviti.
Nagrade sta podelila župan Toni Dragar in
predsednik Odbora za občinska priznanja,
proslave in prireditve Peter Verbič.
Vsem nagrajencem iskeno čestitamo.

Bronasta plaketa – Boris Kopitar

Srebrna plaketa – Marjeta Zupanek

Srebrna plaketa – Janez Kosmač

Nagrada Občine Domžale – Helena Weith
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Novi predsednik Gasilske zveze Domžale
je Stane Kovač
Na dobrih temeljih je lahko nadaljevati odlično delo gasilcev v občini Domžale.

Občina
Domžale
praznuje
Vsakoletno praznovanje občinskega praznika nas občane in občanke
spominja na 19. april 1952, ko se je
oblikovala Mestna občina Domžale.
Ta se je skozi desetletja spreminjala in
dobivala drugačno obliko, spreminjala
pa se je tudi njena vsebina. Vse generacije, ki so živele v njej, pa so si bile in
smo si podobne v enem: v prizadevanjih, da ustvarimo čim boljše pogoje za
kvalitetno življenje in delo naših občanov in občank.
Tudi v obdobju od lanskega do letošnjega praznovanja smo se trudili,
da bi uresničevali programe in cilje, ki
smo si jih zastavili, in vesel sem, da se
uresničujejo.
Naša prizadevanja za ustvarjanje
kar najboljših pogojev za varstvo in
vzgojo naših otrok se nadaljujejo. V
mesecu marcu smo odprli razširjen vrtec Krtek v Ihanu, v septembu pa bo
svoja vrata odprl še razširjeni vrtec
Palček na Viru, pripravljamo pa tudi
vso potrebno dokumentacijo za začetek gradnje vrtca v Krtini. Poskrbeli
smo tudi za potrebne rekonstrukcije v
osnovnih šolah – v Osnovni šoli Venclja
Perka v Domžalah smo obnovili kotlovnico, v Osnovni šoli Domžale smo
prenovili telovadnico, v podružnični
šoli Ihan pa kuhinjo, na Osnovni šoli
Preserje pri Radomljah smo obnovili
fasado, medtem ko smo v Osnovni šoli
Rodica zgradili prizidek k šoli.
Uspešno smo zaključili tudi večje
investicije v cestno in komunalno infrastrukturo, kjer pa naj omenim zgolj
večje – izgradnja kanalizacije v Ihanu,
rekonstrukcije ceste Radomeljske čete
v Radomljah, dela Pelechove ceste v
Preserjah pri Radomljah ter Rojske ceste v Domžalah, čez Kamniško Bistrico
smo zgradili dva nova mostova, v Biščah in v Nožicah, v Nožicah postavili
tudi avtobusno postajo, na Rodici pa
novo železniško postajališče.
Zaključili smo tudi projekt vzpostavitve brezplačnega internetnega
omrežja po posameznih območjih občine, poleg tega pa smo oživili mestni
utrip s tržnim prostorom, ki je postal
priljubljeno nakupovalno središče občank in občanov.
Nadaljevali smo z urejanjem rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici.
Kvalitetno preživljanje prostega časa
je še zlasti v teh stresnih časih toliko
bolj pomembno, zato sem vesel, da
so občani in občanke prepoznali zelene oaze naše občine – pa naj bo to
rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici, Šumberk s trim stezo, poučna pot
Blata Mlake, parki in vsi ostali mirni
kotički, ki jih lahko najdemo v naravi.
Spoštovane občanke in občani,
ob našem prazniku vam želim
sporočiti naslednje: občina smo zaradi vas, občina ste vi. Zaradi vas je
tukaj tudi občinska uprava, svetnice in
svetniki in tega se zavedamo. Ves čas
se trudimo, da delamo po svojih najboljših močeh. Svoje storitve skušamo
stalno izboljševati, vam jih približati in olajšati.
Optimizma, poguma in energije
nam ne primanjkuje. S sodelovanjem
in trdnim delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje ter se še naprej trudili,
da občina ostane – prostor zadovoljnih ljudi.

Toni Dragar,
župan občine Domžale

P

o občnih zborih gasilskih društev
v občinah Domžale in Trzin je 22.
marca 2013 v Gasilskem domu
Žeje - Sveta Trojica potekala redna skupščina Gasilske zveze Domžale, za
katero je značilna stoodstotna prisotnost,
zelo uspešno delo v letu 2012, volitve novega vodstva, sprejem programa za letošnje
leto ter podelitev priznanj. Prisotni so bili veseli pohvale župana občine Domžale
Tonija Dragarja ter pobratenih društev, še
posebej pa predstavnika Gasilske zveze Slovenije Matjaža Markovška, poveljnika GZ
Hrvaške Slavka Tucakovića ter predsednika
pobratene Gasilske zveze Koprivnice Iveka Golubića.
Dosedanji predsednik Gasilske zveze
Domžale Rajko Novak, v okviru katere se
združujejo tudi gasilci iz občine Trzin, je
v svojem obširnem poročilu predstavil delo, opravljeno v obdobju 2008–2012 ter še
posebej poudaril dobre temelje, ki jih je
postavilo prejšnje vodstvo. S številnimi
informacijami je ilustriral odlično opravljeno delu v letu 2012, v katerem je bil
program uresničen skoraj stoodstotno.
Ta odstotek pa bo dosežen v kratkem, ko
bo zaživela internetna stran GZ Domžale.
Posebej je pohvalil povečevanje števila gasilcev (za 10 odstotkov v obdobju
petih let), ob tem pa opozoril na potrebo
po večjem vključevanju mladih; nadaljevanje uspešnih aktivnosti pri nabavi ter
dopolnjevanju opreme in vozil ter posebno
vlogo Občine Domžale pri sofinanciranju
gasilske dejavnosti. Pohvalil je gradnjo
in adaptacije gasilskih domov, sodelovanje 62 ekip na različnih tekmovanjih, še
posebej je pohvalil ekipo PGD Rova, ki
je še vedno »v igri« za udeležbo na gasilski olimpijadi. Kar 239 članov in članic je
pridobivalo nova strokovna znanja v različnih oblikah izobraževanja, pozabil ni
niti na tretji dobrodelni koncert, številne
sektorske in druge vaje, med njimi osrednjo občinsko zaščitno reševalno vajo,
uspešno sodelovanje s Centrom požarne
varnosti Domžale ter se ob koncu zahvalil prav vsem za pomoč in sodelovanje.
Dejal je: »Odlični posamezniki, uspešna
odlična društva – pomenijo uspešno in
odlično Gasilsko zvezo Domžale.« O 302
posredovanjih gasilcev v letu 2012 je govoril poveljnik Matjaž Merkužič ter posebej
predstavil posredovanja ob šestih največjih požarih. GZS je sodelovala tudi pri
reševanju ob poplavah. Pohvalil je PGD
Ihan, ki dovaža pitno vodo na območja,
kjer le-te še ni, posebej pa se je dotaknil
področja izobraževanja in usposabljanja
ter tekmovanj, operativnega sodelovanja
s poklicno enoto CPV, zaščitno reševalne vaje Domžale 2012 ter se zahvalil za

Novi predsednik Gasilske zveze Domžale Stane Kovač, poveljnik Matjaž Merkužič in nekdanji predsednik gasilske zveze Domžale Rajko Novak (od
leve proti desni - foto: Vido Repanšek)

sodelovanje vsem, še posebej obema občinama. Tajnik Stanko Grčar je s številkami
predstavil gasilsko zvezo, v katero je vključenih 3094 gasilk in gasilcev, predstavil je
ogromno količino prostovoljnega dela (več
kot 30.000 ur – brez upoštevanja vseh društev) ter se še posebej dotaknil področja
usposabljanja in izobraževanja.
Nato smo prisluhnili poročilom predsednikov komisij ter nadzornega odbora.
Po sprejemu poročil je bila na predlog delovnega predsednika podana razrešnica
dosedanjemu vodstvu. Soglasno je bil nato za novega predsednika izvoljen Stane
Kovač, za poveljnika dosedanji poveljnik
Matjaž Merkužič, izvolili pa so tudi nadzorni odbor, ki ga bo vodil Anton Bergant.
Po čestitkah ter posebni zahvali dosedanjemu predsedniku GZS Rajku Novaku,
je novi predsednik Stane Kovač poudaril, da se bo skupaj s kolegi trudil, da bo
nadaljeval vrhunsko dediščino, ki mu jo
je zaupalo dosedanje vodstvo, predstavil
novi upravni odbor GZS, v katerem bodo podpredsedniki: Rajko Novak, Anton
Pavlič in Luka Pušnik, poveljnik Matjaž
Merkužič pa novo sestavo poveljstva. Tudi ta predloga so prisotni sprejeli soglasno.
Med prvimi, ki je čestital novemu vodstvu,
je bil župan Toni Dragar, ki se je Rajku Novaku posebej zahvalil za predano delo, za
vso zvezo pa menil, da je odlično delala
in zagotavljala varnost ljudi na našem šir-

šem območju. Dejal je: »Naj tako ostane,
kot je doslej, hvala vsem, občina pa si bo
tudi v prihodnje prizadevala za sofinanciranje tega področja.«
Sledila je podelitev priznanj, kjer je za
svoje delo pri organizaciji dobrodelnih
koncertov, katerih izkupiček je namenjen
skladu, s katerim pomagajo socialno ogroženim družinam gasilcev (na skupščini
so sprejeli pravilnik) priznanje prejel Vido Repanšek, posebnega aplavza sta bila
ob prejemu priznanj GZS – gasilskih plamenic III. stopnje deležna poveljnik GZ
Hrvaške Slavko Tucaković in predsednik
Gasilske zveze Koprivnice Ivek Golubić.
Za svoje dosedanje delo pa sta bila s strani
GZS nagrajena tudi poveljnik Matjaž Merkužič s plamenico II. stopnje ter dosedanji
predsednik Rajko Novak z gasilskim odlikovanjem I. stopnje. Priznanja je podelil
v imenu GZS Matjaž Markovšek. Odlično
delo dosedanjega predsednika GZ Domžale Rajka Novaka na področju sodelovanja
s pobrateno Koprivnico so s posebnim
priznanjem nagradili tudi predstavniki
pobratene občine.
Sledil je sprejem programa dela Gasilske
zveze Domžale za letošnje leto, v katerem
so načrtovane naloge pokrile prav vsa področja. V njem so upoštevali tudi nekatere
ugotovitve iz dosedanjega dela, predvsem
pa se zavezali, da bodo z dosedanjim delom nadaljevali. Sprejet je bil tudi finančni

načrt, slišali smo veliko pohvalnih besed s
strani številnih gostov, skupščina pa se je
zaključila z izvolitvijo dveh delegatov za
kongres GZS.
Novemu vodstvu iskrene čestitke, vsem
gasilcem in gasilkam ter Gasilski zvezi
Domžale pa iskrena hvala za v letu 2012
opravljeno delo ter veliko uspeha tudi v letu 2013. Na pomoč!
Vera Vojska

Čestitke mladinskim
državnim prvakom
košarkarskega
kluba Helios
Domžale
V velikem finalu državnega košarkarskega prvenstva za mladince so
košarkarji Heliosa osvojili naslov
državnih prvakov. Čestitam mladim košarkarjem in jim želim veliko
uspehov tudi v prihodnje.
župan Občine Domžale
Toni Dragar

Slavnostna otvoritev železniškega
postajališča Rodica
Občina Domžale je zaključila projekt izgradnje postajališča
z nadstrešnico na železniški postaji Rodica.
Vse več občanov se s postajališča Rodica v
Ljubljano ali Kamnik pelje z vlakom, do postaje pa se jih veliko pripelje z avtom ali s
kolesom, zato je občina poleg postajališča
uredila tudi 17 parkirnih mest in kolesarnico. Prav tako je urejena javna razsvetljava
in javno stranišče. Novo postajališče z nadstrešnico in informacijsko tablo je sedaj
bolj varno in občanom prijazno.
Vlak iz smeri Ljubljane je pripeljal na
postajo Rodica, iz njega je stopila Godba Domžale in zaigrala prijetne melodije.
Uvodoma je obiskovalce nagovoril predsednik Krajevne skupnosti Jarše Rodica
Peter Verbič. Povedal je nekaj besed o
zgodovini postaje Rodica, med drugim,
da je bila prvotna postaja zgrajena leta
1937, zgradili pa so jo naši krajani. Dodal je še, da je postaja velika pridobitev

za kraj. S postajo je kraj pridobil tudi prvo javno stranišče.
Župan občine Domžale Toni Dragar se je
ob otvoritvi najprej zahvalil obema izvajalcema, podjetju GRAPIX, d.o.o., in GP
KRIŽNAR, d.o.o., občinskim svetnicam
in svetnikom, ki so podprli projekt, oddelku za investicije in ne nazadnje vsem
občanom, ki so novo postajo težko pričakovali. Župan je še dejal: »Danes stojimo
pred objektom v občinski lasti, se pravi v lasti vseh vas, občanov, ki boste to
možnost uporabljali. Skupna vrednost
projekta je dobrih 100.000 EUR. Skozi
vrednost gledano to ni ena od večjih investicij v občini, so pa bili postopki za
izvedbo te investicije enako dolgi kakor
pri vseh večjih investicijah. Želim si, da
bi novo postajališče služilo svojemu na-

Krajani, zadovoljni z novo pridobitvijo, in Godba Domžale (foto: Vido Repanšek)

menu in občanom olajšalo potovanje v
Ljubljano ali Kamnik.«
S simboličnim prerezom traku sta župan
in predsednik Krajevne skupnosti Jarše
Rodica postajo uradno predala svojemu

namenu. Za glasbeni program sta poskrbela Godba Domžale in Tim Zakrajšek
na harmoniki.
Občina Domžale, Urad župana
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O aktualnih investicijah v občini Domžale
Posledice obilnih padavin in soljenja
cest v zimskem času za seboj pustijo
kar nekaj sledi. Na Občini Domžale
se zavedamo, da je potrebno sanirati nastalo škodo, zato je občina v
pomladnih mesecih začela z obnovami številnih cest v občini. S tem
bomo pripomogli k večji prometni
varnosti, z rekonstrukcijo cest pa bo
povečana kakovost prometnih povezav.
V začetku marca 2013 smo pričeli z 2. etapo
rekonstrukcije Pelechove ceste, obstoječega južnega pločnika in novo gradnjo
severnega pločnika v Preserjah pri Radomljah. Dela se izvajajo od mostu pri Lipu
Radomlje do Gajeve ulice. Izvajalec, Lavaco, d.o.o., bo zaključil z deli predvidoma
do konca maja 2013. V času gradnje je
cesta popolnoma zaprta za ves promet,
obvozi pa so urejeni in označeni z ustrezno prometno signalizacijo. Seznanjamo
vas tudi, da se je v tem času prestavila avtobusna postaja Radomlje-Jarše-Domžale
na drugo lokacijo.
Dela potekajo tudi v Ihanu, kjer podjetje Prenova Gradbenik, d.o.o., končuje z
asfaltiranjem ceste in pločnika pri vrtcu Krtek in podružnični osnovni šoli
Ihan. Dela bodo zaključena predvidoma
do konca aprila 2013 in obsegajo novo dvopasovno cesto z enostranskim pločnikom
in javno razsvetljavo. V sklopu nove ceste

se bo obnovila tudi obstoječa plast vozišča na Šolski ulici.
Obnavljamo tudi cesto Turnše - Dob. Dela so se zaradi dolgotrajne zime pričela v
sredini aprila 2013, predviden konec del
je 30. maja 2013. Dela izvaja podjetje cpk,
d.d., in obsegajo asfaltiranje obstoječe makadamske ceste. Vozišče bo asfaltirano v
skupni širini 5,00 m, pred naseljem Dob
pa bo za potrebe umiritve prometa postavljena tudi talna hitrostna ovira z ustrezno
osvetlitvijo.
V mesecu marcu 2013 se je začela tudi
prenova dela ceste in gradnja zahodnega pločnika v južnem delu naselja Študa.
Zaradi zniževanja stroškov vzdrževanja
makadamskih cest se je občina odločila za
asfaltiranje ceste Pšata - Beričevo. Izvajalec del Grasto, d.o.o., je z deli že zaključil.
Dela so vključevala asfaltno prevleko in
odvodnjavanje.
V poletnih mesecih je predvidena tudi rekonstrukcija Kolodvorske ulice v
Domžalah. Dela bodo obsegala komunalno ureditev, javno razsvetljavo, sanacijo
kanalizacije, uredili se bodo pločniki in
kolesarska steza.
V vrtcu Palček na Viru potekajo gradbena dela, ki obsegajo ureditev nove kuhinje,
večnamenski prostor, ki bo v pritličju po-

vezoval novi in stari vrtec, v nadstropju
pa bodo urejeni upravni prostori. Vhodi v
obstoječi vrtec bodo ostali, z izjemo gospodarskega vhoda, ki se malenkost prestavi.
Celotni kompleks vrtca bo po rekonstrukciji predstavljal skupaj 10-oddelčni vrtec s
sodobno kuhinjo in zadostnimi zunanjimi
površinami ter zadostnim številom parkirišč. Občina pričakuje, da bo uporabno
dovoljenje za objekt pridobila v mesecu
juliju 2013.

21. seja občinskega sveta
Občine Domžale

Nadaljujejo se dela v Češminovem parku, kjer novo obliko dobiva paviljon. V
notranjosti paviljona bo kletni prostor,
skladiščni prostor in urejeno javno stranišče.
V teku je gradnja mrliške vežice Dragomelj - Pšata. Mrliška vežica je locirana
ob severnem dostopu do vasi Pšata, na
namensko opredeljenem območju. Vežica je zasnovana kot kompleks zunanje
poslovilne ploščadi, nadstrešne ploščadi, notranje poslovilne dvorane, kjer
se opravi pietetni obred, ter spremljajočih pomožnih in servisnih prostorov,
ki omogočajo celovit pogrebni obred in
spremljajoče dejavnosti. Poleg objekta bo urejeno tudi parkirišče. Z gradnjo
smo pričeli v januarju 2013, z deli pa bomo končali do meseca junija. Dela izvaja
gradbeno podjetje ngd, d.o.o.
Občina Domžale, Urad župana

Foto: Vido Repanšek

V četrtek, 18. aprila 2013, je od 16. ure dalje
v sejni dvorani Občine Domžale potekala
21. seja občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan mag. Lovro Lončar. Po ugotovljeni
navzočnosti so člani občinskega sveta
sprejeli zapisnik 20. seje z dne 21. marca
2013 ter naslednji dnevni red:
• Vprašanja, pobude in predlogi;
• Obravnava in sprejem Cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja;
• Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale
za leto 2012;
• Obravnava in sprejem predloga Sklepa o
izstopu Občine Domžale iz območnega
Razvojnega partnerstva središča Slovenija (ORPSS).

1. Vprašanja, pobude in predlogi
Na 21. seji Občinskega sveta so vprašanja, pobude in predloge podali: Anton
Preskar /LDS/, mag. Tomaž Deželak /
SDS/, Robert Hrovat /SDS/, Marija Doroteja Grmek /SDS/, mag. Jure Dokl /SDS/,
Marija Majda Zevnik/SD/, Cveta Zalokar - Oražem /samostojna svetnica/, Rok
Ravnikar /SLS/, Uroš Breznik /SD/, Vera
Vojska /LDS/, Marija Pukl /DeSUS/, mag.
Majda Pučnik Rudl in Damjana Korošec /
LTD – Toni Dragar/.

Študa

Asfaltiranje ceste v Ihanu

2. Obravnava in sprejem Cen storitev
obveznih gospodarskih javnih služb
varstva okolja
Občinski svet Občine Domžale je potrdil
cene brez davka na dodano vrednost za izvajanja obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja:
Oskrba s pitno vodo:
2.1. Vodarina ..................0,6702 €/m3
PREMER
FAKTOR
OMREŽNINA
VODOMERA OMREŽNINE

DN ≤ 20

1

7,4572

2.2 Omrežnina za oskrbo s pitno vodo
(Omrežnina VOD)(€/mes):
Omrežnina za ostale velikosti vodomerov se izračuna v skladu z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja.

Asfaltiranje ceste Pšata - Beričevo

Odvajanje komunalne odpadne vode:
2.3 Odvajanje komunalne odpadne vode
(Kanalščina) ...........................0,2727 €/m3
2.4 Odvoz blata iz obstoječih greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav ...................................... 0,3980 €/m3

Vrtec Palček na Viru

PREMER
FAKTOR
OMREŽNINA
VODOMERA OMREŽNINE

DN ≤ 20

1

8,2366

2.5 Omrežnina za odvajanje komunalne
odpadne vode (Omrežnina KAN) (€/mes):
Omrežnina za ostale velikosti vodomerov se izračuna v skladu z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja.

Češminov park

Gradnja mrliške vežice Dragomelj - Pšata

Ravnanje s komunalnimi odpadki:
2.6 Zbiranje komunalnih odpadkov
2.6.1 Cena javne infrastrukture ... 0,0228 €/kg
2.6.2 Cena storitve ....................0,1710 €/kg
2.7 Zbiranje bioloških odpadkov
2.7.1 Cena javne infrastrukture ........0 €/kg
2.7.2 Cena storitve ....................0,1560 €/kg

2.8 Obdelava določenih vrst komunalnih
odpadkov
2.8.1 Cena javne infrastrukture ...0,0200 €/kg
2.8.2 Cena storitve ..................0,0731 €/kg
2.9 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2.9.1 Cena javne infrastrukture ... 0,0175 €/kg
2.9.2 Cena storitve ....................0,0713 €/kg
Navedene cene za izvajanje gospodarski
javnih služb stopijo v veljavo dne 1. 5. 2013.
Zaračunana omrežnina za oskrbo s
pitno vodo za gospodinjstva se uvaja postopoma 12 mesecev, in sicer tako, da
PREMER
FAKTOR
OMREŽNINA
VODOMERA OMREŽNINE

DN ≤ 20
20 <DN<40
40≤DN<50
50≤DN<65
65≤DN<80
80≤DN<100
100≤DN<150
150≤DN

1
2
10
15
30
50
100
200

0,8346
12,2714
18,4072
49,0858
49,0858
73,6287
184,0717
306,7862

znaša omrežnina za oskrbo s pitno vodo
na dan 1. 5. 2013 (€/mes):
Omrežnina se naslednjih 12 mesecev
povečuje sorazmerno za 1/12 mesečno do
zneska, določenega v točki 1.2.
Zaračunana omrežnina za odvajanje
odpadne vode za gospodinjstva uvaja
postopoma 12 mesecev, in sicer tako, da
PREMER
FAKTOR
OMREŽNINA
VODOMERA OMREŽNINE

DN ≤ 20
20 <DN<40
40≤DN<50
50≤DN<65
65≤DN<80
80≤DN<100
100≤DN<150
150≤DN

1
2
10
15
30
50
100
200

2,0865
23,2600
51,6538
137,7435
137,7435
206,6153
516,5383
860,8971

znaša omrežnina za odvajanje odpadne
vode na dan 1. 5. 2013 (€/mes):
Omrežnina se naslednjih 12 mesecev
povečuje sorazmerno za 1/12 mesečno do
zneska, določenega v točki 1.5.
Za obdobje postopnega uvajanja omrežnine za oskrbo s pitno vodo in omrežnine
za odvajanje odpadne vode bo občina v
proračunu oblikovala subvencijo izvajalcu javne službe do polne višine veljavnih
omrežnin.

3. Obravnava in sprejem Odloka o
zaključnem računu proračuna
Občine Domžale za leto 2012
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Domžale za leto 2012. V uradnem
vestniku Občine Domžale je objavljen
splošni in posebni del tabelaričnega dela
Odloka o zaključnem računu proračuna
Občine Domžale za leto 2012.
4. Obravnava in sprejem predloga
Sklepa o izstopu Občine Domžale iz
Območnega razvojnega partnerstva
središča Slovenije (ORPSS)
Svetnice in svetniki so potrdili predlog,
da Občina Domžale z dnem 1. 5. 2013 izstopi iz Območnega razvojnega partnerstva
Središča Slovenije.
Občina Domžale, Urad župana
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Domžalec, ki je spoznal svet,
ki večini ostane skrit
MATJAŽ BROJAN, letošnji prejemnik zlate plakete Občine Domžale

Malo je ljudi, ki bi jih v življenju zanimalo in zaznamovalo toliko dejavnosti, različnih področij dela in hobijev, ustvarjalnosti in zbirateljstva,
zazrtosti v preteklost in raziskovanja svojih korenin. Večinoma je bilo vse povezano z Domžalami in njenimi prebivalci, ki jih Matjaž
vztrajno naslavlja z Domžalci.
Cveta Zalokar - Oražem
Foto: Iztok Dimc

P

o izobrazbi slavist in etnolog, po
delu, ki ga je opravljal, novinar in
publicist, v prostem času pisatelj,
kronist, rezbar in zbiratelj. Občinsko priznanje je že drugo, ki ga je poleg
Steletove nagrade prejel prvenstveno za
prispevek k varovanju kulturne dediščine, čeprav je to prav gotovo nagrada za
življenjsko delo, obenem pa priložnost,
da ga podrobneje spoznamo.

Kakšen navdih ti pomenijo predniki, od starega očeta Matije Ravnikarja
– slamnikarskega podjetnika, mame Anice, tesarja starega strica Frana
Ravnikarja, kronista Tončka Ravnikarja, kulturi predane babice Katarine?
Vsak je podaljšek tistih, ki so živeli pred
njim. Pozno sem začel raziskovati svoje prednike in ko jih gledam iz časovne
oddaljenosti, sem poln ponosa. Kakšna
ustvarjalna življenja so živeli! Predniki so
nekaj tvojega, bližnjega, fizično odmaknjenega, duhovno pa zelo povezanega.
Meni se ti moji ljudje izpred stoletij zdijo
blizu. Z arhivi, do katerih je mogoče priti, in s tehnološkimi možnostmi se znajdeš
sredi življenja, ki so ga živeli. Za mojo družino, predvsem kar zadeva rod po materini
strani, lahko rečem, da so živeli delovno,
ustvarjalno, naporno, a pošteno življenje,
ki jim ni prizaneslo.
Ko sem preštudiral vse relacije odnosov
med tedanjimi Domžalci, lahko za moje
prednike rečem, da so pred mano razpostavljeni kot v veliki duhovni freski, na katero
gledam z nostalgijo. Prav gotovo bi bili veseli, če bi videli, kako gledam nanje in
kako hvaležne nastavke za delo doživljam,
ko spremljam njihova življenja.
Še posebej z zastonjskim javnim delom za
Domžale so se predniki, ki jih lahko najdete v knjigi katarina iz domžalskega
spomina, uvrstili med najpomembnejše Domžalce, ki so v začetku 20. stoletja
soustvarjali gospodarsko, kulturno, izobraževalno in tudi drugače v slovenskih
razmerah prepoznavno življenje.
Posebno mesto ima mama Anica, katere življenje je zaznamovano z dejstvom, da
je ostala sama s tremi sinovi in se prebijala skozi življenje. Pri tem ji je pomagalo kar
nekaj tedanjih Domžalcev, ki so videli trnovo pot mame samohranilke, ki se ji tedaj še
ni tako reklo.Teh ljudi danes ni več, ostala pa je dobrota, ki je preživela. Človek žal
hvaležen odnos do samožrtvujoče matere
ustvari šele v zrelih letih, največkrat takrat,
ko nje že ni več. Tako je tudi z mano, ki me
zdaj spremlja skozi življenje nekakšen cankarjanski sindrom matere. Človek je na
svet postavljen zato, da z delom upraviči
svoje bivanje. Sam ugotavljam, da se bom
moral zelo potruditi, da bi bil vreden svojih prednikov.
Kakšna so spoznanja o času starih
Domžal, ki je še precej neraziskan,
a izjemno bogat?
Domžale so imele srečo, da je pred koncem
19. stoletja prišel župnik Franc Bernik, ki
jih je zaznamoval bolj kot kdorkoli doslej.
Bil je zahteven človek, predvsem do sebe.
Imel je neverjetno željo zapisati vse, kar je
videl, doživel in spremljal. Tako se je ohranilo vse bistveno in na Slovenskem je malo
krajev s tako skrbno raziskano in zabeleženo preteklostjo. Še vedno pa je veliko
takega, kar še išče človeka, ki bo to zapisal
in ohranil.
Pomembna je tudi zgodovina tovarn na

Človek je na svet
postavljen zato, da z
delom upraviči svoje
bivanje. Sam ugotavljam,
da se bom moral zelo
potruditi, da bom vreden
svojih prednikov.

Domžalskem in usode prvotnih lastnikov,
nihče še ni zbral dragocene dediščine ljudskega blaga, npr. starih zapisov in pesmic
o Domžalah. Kakih 300 dragocenih pesmi
je zbral pred 120 leti dr. Anton Breznik v
Ihanu za Štrekljevo zbirko, sam pa skušam
to še pomnožiti. Neraziskana je zgodovina
pozidav na posamezni lokaciji, spremembe lastništva in podobno.
Zbral si ogromno gradiva o Domžalah.
Kakšne zanimivosti najdemo v tvojih
arhivih?
Gradivo zbiram vse življenje. Domžale so
mlad kraj, najstarejše predmete, najdene

ob odkopavanjih na Goričici, je kupil Kamničan Josip Nikolaj Sadnikar (iz rimske
dobe), arheološko zanimive stvari z Goričice pa se zdaj nahajajo nekje v Ljubljani.
Tako dragocenih zbirk sam ne posedujem,
imam pa najstarejši žig Domžal. V zbirki so še portreti in opisi kakih 100 starih
Domžalcev, ustvarjam hemeroteko Domžal (zbirko izrezkov iz časopisov za več kot
100 let), posedujem kakih 500 značk domžalskih društev, klubov, tovarn, hranim
vse doslej izdane karte in prospekte. Najdragocenejša pa je bibliografska zbirka, v
kateri je v treh omarah že 300 knjig o Domžalah ali izpod peres domžalskih avtorjev.
V njej je tudi celotno delo nekdanjega vodje geodetske uprave Zmaga Čermelja, ki
smo ga po krivici pozabili, saj je izdal okoli
30 publikacij, knjig in brošur o Domžalah.
Gradivo je čudovit pripomoček za spoznavanje življenja med leti 1960–1990. Bil je
iniciator izdaje vsaj 50 zemljevidov, kart in
drugega topografskega gradiva.
Obsežne so zbirke arhiva športnih in drugih društev, med katerimi s posebno skrbjo
urejujem kroniko Nogometnega kluba
Domžale. Naj omenim še tisoče fotografij. Žal pa je med njimi vsaj tretjina takih,
ki nimajo nobene letnice ali zapisa, kdo je
na njih. Le po ozadjih lahko ugotavljamo,
da gre za Domžale, fotografiranih ljudi pa
ne more nihče več prepoznati. Imam tu-

di veliko predmetov, ki so mi jih zapustili
stari ljudje: na primer korespondenco in
predmete, ki so jih prinesli s fronte prve
svetovne vojne.

starejših. Iz podatkov izhajajo tudi manj
lepe strani zakonskih prevar, izdajstev,
goljufij, izkoriščanja. Tudi ti v kraju zelo čislani ljudje seveda niso bili "brez greha".

Kaj med drugim povedo raziskave starih domžalskih rodbin?
Gre za nekaj deset družin, ki so tu bivale
že pred prvo svetovno vojno in oblikovale javno, kulturno, prosvetno in družabno
življenje. Moj stric Tonček Ravnikar je za
mnoge izdelal genealoške študije in izrisal rodbinska debla. Mnoge je sam poznal.
Sam se s tem ukvarjam od leta 1994, ko
sem pisal knjigo o domžalskem bančništvu
in sem dobil zapisnike o propadanju domačij, razprodajah premoženj, prodajah
zemljišč na eni strani, na drugi strani pa o
nakupih in kreditiranju.
Te družine so veliko dale na svoj status.
Oblikovale so krog premožnejših, držale so skupaj, posebej v 20. stoletju se je 5–7
družin povezovalo v zaprt krog prijateljevanja, druženja, praznovanj, počitnikovanj
... Drugih niso spustili blizu, povezave so
bile tudi svetovno nazorske. Otroci so znotraj dobili birmanske botre, ob porokah
priče ... Sinovi so praviloma kot gospodarji zasedli mesto svojega očeta, hčere pa so
pošiljali na šolanje v avstrijske samostane.
Na tečajih so se naučile ročnih del, veščin
kuhanja, vzgajanja otrok, spoštovanja do

Kot študent si bil dopisnik iz Domžal,
od leta 1972 pa si sodeloval tudi z radiom, kamor si se pred kratkim spet
vrnil.
Že v gimnaziji sem napisal prispevek za
primorski časopis. Takratni koprski novinar Ljuban Omladič je ob tem rekel: »Bolj
ko te gledam, bolj sem prepričan, da bo
iz tebe nekoč novinar. Smisel za ta poklic
imaš!« In njegove besede so se uresničile!
Pisal sem v prve številke Občinskega poročevalca, ki ga je urejal prof. Milan Flerin,
moj ravnatelj na šoli, kjer sem učil. V letu
1972 sem za leto dni postal dopisnik Dela iz
Domžal, kjer me je mojstril Miro Zakrajšek.
Za tedanjega pavliho sem pisal humoreske. Leta 1972 sem se lotil javljanja iz
Domžal za tedanji Radio Ljubljana, ki je bil
zame popolnoma nov medij. Spomnim se
krasnega človeka z radia – Silva Mateliča,
ki mi je kot popolnoma neizkušenemu svetoval: »Ljudi, poslušalce imej pred očmi.
Delaj tako, da ti bodo verjeli. Šefi, politika, nadrejeni, vsi se menjajo, poslušalci
pa ostanejo.« Na Radiu Slovenija sem dobil službo po nesrečni epizodi s časopisom
to je to, ki pa mi je prinesel veliko izku-
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šenj. Delal sem v Dokumentarno-feljtonski
redakciji. To je moj najsrečnejši čas: obiskal sem 160 različnih slovenskih krajev,
pripravil 650 oddaj o naši kulturni dediščini, pomembnih ljudeh, jubilejih, o vsem
vrednem v slovenski zavesti. Lani sem
bil vnovič povabljen k sodelovanju. Z veseljem sem se odzval in zdaj pripravim
mesečno eno večjo dokumentarno oddajo.
O zgodovini Radia Slovenija, kjer si delal 17 let, si napisal knjigo.
Knjiga je izšla leta 1999 ob pomoči Jožeta
Mastnaka, tehničnega direktorja rtv. Ob
pripravi sem obiskal vsaj 50 nekdanjih radijskih sodelavcev, ki so bili dragocen vir
informacij. O radijski zgodovini sem pripravil tudi več oddaj. Posebej zanimiva je
bila o začetkih Radia Ljubljana, saj so ti
tesno povezani z Domžalami, kjer so zastavili gradnjo oddajnika v hudljah leta 1925.
Prvi glasbeni urednik Radia Ljubljana je bil
nečak župnika Franca Bernika, Anton Dolinar; prvi napovedovalec Miloš Stare je bil
iz Doba.
Med leti 1968–1973 si kot slavist tudi
učil. Kateri ljudje so zaznamovali tvoje
učiteljske čase?
V pedagoško delo me je povabil ravnatelj
prof. Milan Flerin, ki je bil moj mentor in
duhovni oče. Bil je strog človek, do mene
pokroviteljski in očetovski. Poleg prosvetnega dela mi je nalagal še novinarskega, ki ga
sam kot urednik ni zmogel. Tako sem se pri
njem kalil, veliko znanja mi izkazal. Večkrat
mi je rekel: »Od tebe je odvisno, ali boš v življenju le osebek, oseba ali osebnost. Tega
slednjega se ne da kupiti, to si moraš zaslužiti sam.« V šoli sem bil le nekaj let. Spoznal
sem, da je neuspeh otroka v šoli tudi moj
neuspeh, da otroci učitelju vse odpustijo, le nepravičnosti ne, da imaš možnost z
materinščino v veliki meri oblikovati ljudi.
Ubijala pa so me prikovanost na zbornični stol, ponovljivost učne tvarine, služenje
šolskemu zvoncu in nesvoboda. Bil sem
preveč radoživ, zvedav, ambiciozen.
Kakšni so spomini na Občinski poročevalec in Slamnik?
Desetletno profesionalno urednikovanje je bilo služba popolnega podrejanja

in samocenzure časom, oblastem in posameznikom. Razen dveh spodrsljajev, ki
sem jih storil ob lastni vednosti, se lahko
dvignjene glave ozrem na ta čas svojega življenja. Srečeval sem dobre in slabe
ljudi, naklonjene, indiferentne in sovražne. Biti urednik pomeni nositi to srajco
24 ur na dan. Obdaš se s prepričanjem,
da je časopis tvoj otrok, razveseliš se vsake pohvale, žre te, če pride do napak in
očitkov. Mnogi so tudi nagajali in me spotikali, za napake drugih sem odgovarjal
sam. A zgodilo pa se je tudi veliko dobrega. Glavna urednica Slamnika (jaz sem
bil odgovorni urednik) je bila Vera Vojska, s katero sva zgradila topel prijateljski
odnos. Čisto vsi dosedanji uredniki so mi
pripovedovali, kako so sami začutili to popolno zlitost s časopisom.
Tvoja hiša je pravi muzej, zbral si
ogromno gradiva. Kaj vse je v tvojih
zbirkah?
Na predmetni svet ne gledam le kot na
prazno materializacijo nečesa. Predmet je
spomin na izdelovalca, na to, kar predmetno predstavlja. Za predmetom je običajno
skrito veliko več tistega, kar sam lahko
pove.
Posebno dragoceni so predmeti mojih
prednikov in ljudi, ki so me imeli radi in
jaz njih. V zbirkah želim ohranjati čimveč
domžalskega, sicer pa se navdušujem za
svetila, obliče, ključavnice, zvonce, potičnice, poliče, sekire in druga orodja. Žal si
nisem za vse zapisal, kdo vse mi jih je zapustil in podaril.
Pomembno področje tvojega dela je
rezbarjenje, med drugim si pripravil
več kot 45 razstav svojih del: 29 tabel Brižinskih spomenikov, 34 tabel
Stiškega rokopisa, 4 table Rateškega
rokopisa in 22 tabel Prešernove Zdravljice. Kaj te je vodilo k temu delu?
Rezbarstvo se mi je kot izpolnitev prostega časa razkrilo leta 1978 in odtlej prosti
čas posvečam oblikovanju lesa. Najlepša
občutja sem našel med Karlovškovimi ornamenti in ob starih slovenskih rokopisnih
besedilih. Jože Karlovšek je bil neverjeten navdušenec za lepoto. Kot ustvarjalec
slovenskega ornamenta je ustvaril na de-

settisoče posamičnih in kompozicijskih
zamisli. Samo popkov se je domislil 3000,
prav tako srčastih oblik, nageljnov pa je
narisal menda več kot 4000. Velik Domžalec je bil, a v domačem kraju so ga premalo
cenili. Trenutno pripravljam spominsko
razstavo ob 50-letnici njegove smrti.
Drugo veliko raziskovalno področje so najstarejši slovenski rokopisi. Stare zapisane
modre besede po slovensko so mi razkrile dragoceno vedenje, razkrile so mi
slovensko misel izpred tisočletja. To mi prinaša veselje, ponos in vzhičenost, da sem
spoznal svet, ki večini ostane skrit in neprepoznan.
Ihancem si pomagal pri postavitvi muzeja jezikoslovca dr. Antona Breznika
in jim podaril celotno zapuščino njegovih knjig.
Od študentskih let naprej sem zbiral in po
antikvariatih kupoval vse, kar vsaj malo diši po Domžalah.
Zbiral sem vse izpod rok velikega Ihanca dr. Antona Breznika. Ko sem to včasih
prekladal, sem pomislil, da to pripada
Ihancem, od koder je bila doma moja stara
mama po očetu – Marija Flerin - Petavarjeva Mici. Postavil sem le en pogoj: zbirko
podarim, če spodobno poskrbijo zanjo.
To so storili in v Ihanu so se z muzejem
primerno oddolžili spominu največjega
slovenskega jezikoslovca prve polovice 20.
stoletja. Potrudil pa se bom, da zbirko še
dopolnimo.
Lani si izdal tudi Modrovine, splašene
ptice pameti. Kakšen je tvoj pogled na
življenje?
Dolgo so se mi po glavi podile različne
domislice, aforizmi in verzi. Po odhodu
v pokoj sem jih začel zapisovati. Ker ne
gre za modrosti, bilo bi preambiciozno,
sem jih po Koseskem poimenoval za "modrovine". Po objavi 538 modrovin sem
zbral že blizu 100 novih. Človek stalno
nekaj premleva, premišljuje in vrednoti. Glede pogleda na življenje pa: na svet
si rojen, da delaš, ustvarjaš in uporabljaš
talente, ki si jih prinesel s sabo. Dobro se
spominjam intervjuja z dr Antonom Trstenjakom, ki sem ga opravil leta 1991, saj
me je zelo zaznamoval, in spominjam se

Od študentskih let
naprej sem zbiral
in po antikvariatih
kupoval vse, kar
vsaj malo diši
po Domžalah.

knjigo o osmih desetletjih nogometa, ker
pa so se uspehi domžalskih nogometašev namnožili tudi z dvema naslovoma
državnih prvakov, upam, da bom lahko
izdal tudi podobno knjigo ob 100-letnici kluba.
Vsaka tekma Domžal je lep športni dogodek, ki ga kot pravi Domžalec doživljam
zelo emocionalno. Zmage in poraze. Ta
del športa mi, četudi le človeku na tribuni, veliko pomeni.

njegove misli: Največja sreča v življenju
človeka doleti, če lahko v dobrem zdravju
počne stvari, ki ga veselijo, ob tem pa ga
ni treba biti nikoli sram, ne njega ne njegovih potomcev.
Kdo so tvoji vzorniki, učitelji v življenju,
katere ljudi ceniš?
Zelo ocenim védežne ljudi. Mnogo sem
jih srečal pri radijskem delu. Vzorniki ne
morejo biti le živi, sam se oziram v preteklost, cenim dragocene ljudi slovenske
zgodovine: generala Rudolfa Maistra, Antona Martina Slomška in vseživljenjsko
držo prijatelja 94-letnega Aleksandra Valiča – ki se mu, staremu partizanu, pred
očmi ruši vse, za kar se je, idealist, boril.
Navdušujejo me vsi, ki so ostali za svojimi
prepričanji in moji življenjski usmerjevalci, še posebej gimnazijski profesor Jože
Hočevar in duhovni mentor prof. Milan
Flerin.
Kot ljubitelj športa si posebej zvest nogometu, saj ne zamudiš nobene tekme
NK Domžale?
To je res. V mladih letih sem bil tudi sam
domžalski nogometaš, nadaljeval sem
očetovo tradicijo, saj je bil med ustanovnimi člani kluba. Navzoč pri ustanovitvi
domžalskega nk, nahaja se tudi na prvih
fotografijah tedanjih igralcev.
Že več desetletij zbiram vse, kar zadeva
domžalski šport. Leta 2001 sem napisal
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V lanskem letu si dokončal monografijo Slamnata sled Domžal. Smo
Domžalčani končno izpolnili svoj dolg
do slamnikarstva?
To delo mi veliko pomeni, a se zavedam
njegove nepopolnosti. Mnogi so mi pomagali, nekateri moje delo omalovažujejo
in iščejo v njem napake. To je 30 let prizadevanj v knjigi oživiti čas, ki ga sam
nisem živel. Posebej je bilo zahtevno,
ker ne obvladam visoke nemščine. Zato
sem hvaležen dr. Miroslavu Stiplovšku za
usmeritve, dr. Francu Hribovšku za prevode, Romanu Kosu za njegov delež, ki ni le
oblikovalski, pač pa tudi vsebinski. Izjemno zahvalo pa namenjam Veri Vojska za
dolgoletno pomoč in iskreno prijateljsko
naklonjenost.
Slamnata sled Domžal je tisto, česar Domžale v preteklosti doslej še niso imele. To
knjigo bi morali imeti v vsaki pravi, s tradicijo zaznamovani domžalski hiši.
Vstajaš že okoli štirih, najbrž si zelo discipliniran človek?
Gimnazijski profesor nas je pri latinščini
usmerjal k redu: serva ordinem et ordo te servabit – Drži se reda in red se bo
držal tebe! Prisegam na ta rek in skušam
vsakemu dnevu dati vsebino.
Moto tvojega življenja?
Največ mi pomeni svoboda. Nisem v nobeni stranki, saj ta vzame osebno svobodo.
V penziji delam, kar je vredno, in se veselim vsakega dne, ko še lahko ustvarjam, v
zadnjem času predvsem pišem. Glede občinskega priznanja se zahvaljujem tistim,
ki so moje delo prepoznali kot domžalsko
vrednoto in vsem, ki me podpirajo na mojih poteh. ❒
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DOMŽALSKE ŠPORTNO
REKREACIJSKE POTI
Pričakajmo poletje na prostem! V naši občini Domžale imamo številne športno rekreacijske poti, na katerih lahko občani in občanke pa
tudi obiskovalci našega mesta aktivno preživljajo svoj prosti čas. V tokratnem prispevku se bomo sprehodili le skozi nekatere, dejstvo
pa je, da je takih kotičkov v našem mestu zelo veliko. In prav je tako – prosti čas moramo imeti priložnost preživljati v naravi, še posebej
sedaj, ko smo (do)končno odgnali zimo in so v naše mesto prišli lepši, sončni dnevi.
Mateja A. Kegel
Foto: Peter Koprivnikar

Z

drav duh v zdravem telesu pravi star rek. Za zdravo telo lahko
poskrbimo na številne načine,
rekreacija je eden izmed njih. Pa
naj si gre za aktivno, športno udejstvovanje ali pa le za sprehod po naravnih
lepotah našega mesta.

Šumberk ponuja rekreacijsko in
gozdno učno pot

Eno od aktivnejših rekreacijskih poti v Domžalah predstavlja trim steza na
Šumberku, gozdnatem griču na obrobju Domžal, kjer lahko poskrbite le za
aktivnejši sprehod ali pa se konkretneje
razgibate z upoštevanjem in izvedbo vaj,
ki vam jih narekujejo table ob poti. Trim
steza Šumberk je dolga 2 kilometra, višinska razlika pa znaša 190 metrov. Na prvem
delu proge, ki predstavlja približno petino
poti, se lahko ogrevate s hojo ali tekom, ki
ju nadgradite v izvajanje telovadnih vaj
po različnih postajah, katerih strokovna
zasnova gre TVD Partizan Domžale, ki je
Trim stezo Šumberk zasnoval leta 2003. V
telovadnem društvu so postaje smiselno
zasnovali tako, da so najprej na vrsti vaje
za ogrevanje, sledi devet telovadnih postaj
z vajami na orodjih in zaprekah, na koncu pa so na vrsti še štiri postaje z vajami
za raztegovanje in ohlajanje po rekreaciji.
Vendar pa Šumberk ne predstavlja le rekreacijske poti, pač pa tudi gozdno učno
pot, ki v dolžino meri 1,8 kilometra, skozi njo pa vas vodi «lisička». Na poti lahko
srečujete table, kjer so predstavljene vr-

ste gozdnih dreves in druge zanimivosti,
ki jih lahko srečate na poti. Na šumberški gozdni učni poti pa lahko srečate ne
le živali in rastline, pač pa izveste tudi,
da Šumberk predstavlja tudi nahajališče
prazgodovinskega orodja in orožja. Šumberk torej predstavlja poučno, hkrati pa
tudi rekreacijsko pot, ki ponuja številne
možnosti preživljanja prostega časa v naravi.

Fitnes na prostem na dveh
lokacijah ob Kamniški Bistrici

V občini Domžale se lahko na dveh lokacijah konkretneje razgibate na fitnes
napravah na prostem. Na rekreativni poti ob Kamniški Bistrici imamo že kar nekaj
let t. i. fitnes igrala oz. fitnes naprave, na
katerih se lahko kadarkoli „spotite“ ali
vsaj razmigate prav vsi. Prva lokacija je
pri mostu čez Kamniško Bistrico, tik pod
Šumberkom, druga lokacija pa je na koncu
Šubičeve ulice na Viru, prav tako neposredno ob Kamniški Bistrici, kjer rekreacijski
prostor dopolnjujejo tudi manjše nogometno igrišče in otroška igrala. Naprave,
ki so primerne prav za vse odrasle, medtem ko jih mlajši otroci lahko obiščejo ob
spremstvu staršev, omogočajo lahkotno
razgibavanje, ki vam popestri sprehod ob
Kamniški Bistrici, lahko pa se odločite tudi za konkretnejšo vadbo in na kroženju
po napravah poskrbite za krepitev različnih delov svojega telesa. Vsekakor prijetna
popestritev v naravi po napornem delovnem dnevu ali ob koncu tedna.

Sprehod ob Kamniški Bistrici

Kamniška Bistrica, ki teče skozi občine
Domžale, Kamnik in Dol pri Ljubljani predstavlja zeleno os naše regije s pomembno
ekološko in rekreacijsko funkcijo. In ravno
ob reki, ki se ponaša z 11 mlinščicami na
33-kilometrski poti, si občine že dolgo časa

prizadevajo vzpostaviti t. i. zeleno os, ki bo
vse tri občine povezovala z rekreativno potjo in hkrati predstavljala urejen obvodni
prostor, ki povezuje kulturni in rekreativni turizem. Tokrat se ne bomo sprehodili
po vsej poti, niti ne po vsej domžalski poti ob Kamniški Bistrici, ki sicer predstavlja
prijetno rekreacijo, pač pa se bomo ustavili v drevoredu 88 lip. To je tisti drevored,
ki se prične pri cestnem mostu na Viru,
konča pa prav v bližini prej omenjenega
fitnesa na prostem oz. pri manjšem „peš“
mostu pod Šumberkom. Prav drevored 88
lip predstavlja tudi zbirališče domžalskih
organiziranih rekreativcev Šole zdravja,
vsak dan pa ga obišče tudi nemalo naših
prebivalcev, tako peš kot tudi s kolesi in
celo z motorji. Pot je prijetna, predvsem
v vročih dneh pa predstavlja tudi manjšo
ohladitev, saj je ob reki nekoliko hladneje kot pa med betonskimi naselji. Kratek
sprehod ob tej poti lahko izkoristite za odklop, morda klepet, ne nazadnje pa tudi
za rekreacijo na že omenjenih točkah, ki
se stikajo ob poti, ki se vije ob reki Kamniški Bistrici.

Češminov park

V Domžalah imamo tudi nemalo otroških
igrišč, ki jih najdete praktično pri vsakem
vrtcu, imamo tudi stadion v športnem
parku, h kateremu se bomo vrnili nekoliko kasneje, prav tako pa imamo ob OŠ
Domžale Češminov park. Park, ki ga spremlja tudi manjša tekaška steza, poleg pa
je tudi otroško igrišče, sam po sebi nima
nekih posebnosti. Predstavlja pa košček
narave sredi mesta, kamor lahko pobegnete kadarkoli. V Češminov park se lahko
odpravite tudi s knjigo pod roko (v poletnem času tam poteka tudi projekt S knjigo
v zeleni travi v sodelovanju s Knjižnico
Domžale), saj predstavlja miren kotiček
oz. kar zeleno oazo v osrednjem delu

mesta. Češminov park je sicer nastal v sodelovanju s strokovnjaki, tako s področja
geomantije, krajinske arhitekture kot tudi stavbarstva, oblikovan pa je s sodobno
metodo ustvarjanja celostnega in za človeka blagodejnega okolja. Če potrebujete
kratek pobeg od obveznosti in sprostitev,
je morda prav Češminov park odgovor na
vaše potrebe.

udeleži preko 200 malih in velikih tekačev, obiščejo pa nas tudi gostje iz ostalih
občin v Sloveniji. Ne nazadnje pa je tukaj
tudi večnamenska dvorana pod šotorom,
kjer svoje mesto za rekreacijo in priprave na tekmovanja najdejo tudi domžalski
kotalkarji.

Košarka, nogomet, plavanje,
tenis in še kaj

Morda pa ste ljubitelji kakšne druge oblike
športa! V Domžalah imamo tudi zelo aktivno planinsko društvo, prav tako pa se
svojevrstnih podvigov lotevajo tudi domžalski jamarji. Prav slednji so tudi tisti, ki
jih lahko obiščete na Jamarskem domu na
Gorjuši, kjer se v neposredni bližini nahaja
tudi za obiskovalce vedno zanimiva Železna jama. Ne le izlet, tudi rekreacijo lahko
predstavlja obisk Železne jame, če se tja
odpravite s kolesi ali pa kar peš. V bližini
Železne jame, od središča mesta približno oddaljen 4 km, je tudi Krumperk, kjer
si lahko ogledate tudi znameniti Ravbarjev grad. Svojo rekreacijsko pot tako lahko
obogatite tudi s kulturno zgodovinskim
športnim dnevom, če ob vsem tem obiščete še jamarski muzej.
Čeprav smo se tokrat lotili kar nekaj zanimivih možnosti za rekreacijo v našem
mestu, smo prepričani, da jih je še vedno
veliko, ki ste jih bralci in bralke že odkrili sami in so morda bližje vašemu domu.
Domžale so resnično športno mesto s številnimi zanimivimi kotički. Športno mesto
pa niso le v tekmovalnem smislu, čeprav
imamo številne vrhunske športnike, pač
pa tudi v smislu rekreacije in skrbi za
zdravje nas vseh. Izkoristite lepe sončne
dni, toplo vreme in se podajte v naravo. Ne
potrebujete dolgih izletov na različne konce Slovenije, kaj šele poti čez mejo. Vse te
lepote imate praktično na dosegu svojih
rok. Izkoristite jih! ❒

Vse zgoraj naštete aktivnosti, od košarke, nogometa, plavanja, tenisa, balinanja
in še marsikaj, pa lahko izvajate v Športnem parku Domžale. Poleg sodobnega
stadiona, ki je sicer v veliki meri namenjen
organiziranim športnim društvom, od nogometašev do atletov, se lahko sproščate
tudi na rekreaciji, ki jo nudi nogometno
igrišče z umetno travo. Ljubitelji košarke
se lahko podate na bližnje košarkarsko
igrišče, kjer boste ob koncih tedna pa tudi v poznih popoldanskih urah zagotovo
našli družbo, s katero boste odigrali «igro
ali dve» košarke. V zimskem času se ob
tem istem igrišču lahko ljubitelji ledenih
ploskev zabavate na drsalkah – kar tako
ali z igro hokeja. V poletnem času pa se
v športnem parku lahko sprostite tudi na
teniškem igrišču, se podate na odbojkarsko igrišče ali zaplavate na domžalskem
bazenu. Čeprav je za slednjega morda še
nekoliko prehladno, svoja vrata običajno
odpira konec junija, ko se končajo tudi
šolske obveznosti, pa vse ostale aktivnosti že čakajo na vas. Športni park Domžale
predstavlja tudi začetno in končno točko kolesarskega tekmovanja po krajih UE
Domžale, ki se je odvijala v mesecu aprilu in je v našem mestu že tradicionalna.
Prav tako se že nekaj let lahko konec maja prav v Športnem parku udeležite tudi
rekreacijskega teka, ki se ga vsako leto

Šumberk ponuja rekreacijsko in gozdno učno pot

Fitnes na prostem na dveh lokacijah ob Kamniški Bistrici

Sprehod ob Kamniški Bistrici

Češminov park

Kulturno zgodovinski športni
dan

Košarka, nogomet, plavanje, tenis in še kaj
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Aktualno

Festival mladih v Domžalah

Klubske novičke
1. Poišči nas tudi na Facebooku

Živjo, ŠKD je prisoten. In aktiven. Vedno
bolj. Poleg spletne strani www.studentski-klub.si, ki se dnevno osvežuje z novimi
dogodivščinami, fotografijami in novičkami, nas zdaj najdeš še na Facebooku.
Mesečno vsem članicam in članom pošiljamo mesečno glasilo Mesečnik z novičkami
in koledarjem dogodkov za tekoči mesec,
in če ti to še ni dovolj, vsak ponedeljek na
Radiu Hit ob 22. uri poslušamo ŠODR. Spremljaj nas tudi ti in si polepšaj, popestri in
začini življenje.

2. Prvomajsko vandranje – Črna
Gora in BiH, prihajamo!

V soboto začnemo čudovito pot po cestah
naše nekdanje države. Odpeljali se bomo
do Sarajeva, kjer si bomo na legendarni Baščaršiji privoščili prave sarajevske čevape,
nekateri pa ta čudovit, urejen kaos izkoristijo tudi za snubitev. J Mogoče se kakšna
pripeti tudi tokrat. J Pot nas bo potem vodila v Črno goro, kjer si bomo med drugim
privoščili tudi rafting po reki Tari, ogledali si bomo še Mostar in se preko Imotskega
vrnili nazaj v Slovenijo. Aktiven in poučen
prvomajski potep in vandranje po Balkanu. Za naslednjo številko Slamnika bomo
zagotovo pripravili zanimivo fotoreportažo, vsem prijavljenim pa želimo prijetno in
nepozabno potovanje.

3. Inštrukcije za dijake – največ,
kar dobiš za simbolno plačilo

V Študentskem klubu Domžale ponujamo
tudi umirjen prostor, kjer se znanje usede
na pravo mesto. Ja, to so inštrukcije za matematiko, kemijo in angleščino. Prijazne
inštruktorice se vam posvetijo tako, da se na
koncu posveti tudi tebi. Ponavadi ne manjka veliko, da se znanje usede tja kamor se
mora. Potrpežljivost in volja posemeznika
sta ključ. In ko se zavemo, da se učimo le
zase, se ponavadi vse odpre. Zapore popustijo in znanje se kopiči in širi tudi v številki
v redovalnici. Če imaš problem, nas le pokliči. Skupaj bomo našli rešitev za rast ocen.
Se vidimo!

Čas je za 16. Škisovo tržnico
Leto je naokoli, pomlad je spet tu in z njo
tudi naša in vaša Škisova tržnica, ki še vedno s svojimi skoraj 20.000 obiskovalci
zaseda zmagovalno stopničko med enodnevnimi dogodki na prostem. Letos se
bo že 16. prireditev za mlade, na kateri le
ne manjkaj, zgodila v sredo, 8. maja 2013,
na že znanem mestu zločina, seveda, na
letnem telovadišču Narodni dom Ilirija, v
središču Ljubljane.
Čez dan se bo predstavilo 57 študentskih
klubov iz vse Slovenije, takoj ko pade
mrak, pa Ilirija z vso 20.000 glavo množico
zadiha skupaj s zvezdami slovenske glasbene scene na nekaj odrih z različno vrsto
muzike. Torej se zagotovo najde nekaj za
vsakega. Tudi zate! Zato le “zacahnaj” datum v koledarčku in odloži študijske skrbi
ter pridi na Ilirijo tudi ti! In še to, vstopnine ni! Lepo si torej vabljen/a, da ob dobri
hrani in glasbi, v družbi starih in novih
znancev doživiš Slovenijo v malem.
Poišči še info točko tvojega ŠKD-jkota.
Le kaj bomo skrivali na njej letos, smo
med drugim povprašali podpredsednico

Majhen korak naj obrodi obilne sadove.

Študentskega kluba Domžale Jasmino Zahirovič. Kaj je povedala?
Škisova tržnica se letos odvija že 16. leto zapored. Je ŠKD že od začetka del te
zgodbe?
Ja, Študentski klub Domžale je eden izmed
prvih klubov, ki sodelujejo na Škisovi tržnici. In vsako leto se pridno pripravimo,
da se čim bolje predstavimo in pri tem kar
se da uživamo.
S čim vse ste se na svojem otočku že predstavili?
Tekom let smo se predstavljali z različnimi zadevami – točili smo domžalsko pivo
pivnice Adam Ravbar, pekli smo palačinke, pripravljali zdrave prigrizke ... Vedno
pa postrežemo še s polno mero dobre volje, žakljem smeha in s tonami pozitivne
energije. Zato je naš otoček vedno dobro
obiskan in poln življenja.
Koliko ljudi je potrebnih, da speljete tak
projekt? Da pripravite otoček, ki bo pritegnil?
Pri pripravi in zasnovi ideje sodelujejo prav vsi aktivisti, vsak na svoj način.

Pet aktivistov potem še posebej dela na
projektu Škisova tržnica, saj priprava na
dogajanje in postavitev samega otočka
terjata poleg vsega še nekaj operativne izvedbe. Le-ta se začne kar že en dan prej.
Na sami Škisovi tržnici pa se ponavadi vsi
skupaj dobimo, saj tržnica poleg vsega
predstavlja tudi odlično priložnost za druženje z ostalimi klubi.
Torej … brez dvoma je razlogov več kot
dovolj, da se v sredo, 8. Maja, od 12. ure
naprej srečamo na letnem telovadišču Ilirija in doživimo Slovenijo v malem, kaj
dobrega pojemo, srečamo stare prijatelje
in spoznamo kopico novih znanev. Še enkrat. Tudi letos vstopnine ni!
Ana Strnad

Kri je darovalo rekordno število študentov

K dobremu obisku in še boljšemu vzdušju je zagotovo pomagala organizacija vseh
vpletenih – Študentske organizacije Slovenije skupaj s študentskimi organizacijami
univerz v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in Zvezo Študentskih klubov Slovenije.

Klubska aktivistka in ena od dveh vodij
ljubljanske akcije Častim ½ litra! Jasmina
Zahirovič je ob tem dejala: »Udeležba je bila
res odlična in vsem bi se najlepše zahvalila. Lepo je, ko lahko pomagaš in vsi smo se
na spomladanski akciji Častim ½ litra! zelo
izkazali. Naj še izkoristim priložnost in povabim vse že na jesensko akcijo, ki bo potekala
od 7. do 13. oktobra. Še enkrat hvala vsem!«
In ker je oktober še daleč, se lahko na spletni strani www.castimkri.si vpišeš v bazo
tistih, ki bi bili radi obveščeni o prihodnjih
študentskih krvodajalskih akcijah. Tudi oktobrski. Poskusimo tudi takrat častiti okoli
500 litrov krvi!
Ana Strnad
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V Sloveniji in tudi drugod po Evropi se soočamo z velikim porastom brezposelnosti,
brezposelnost med mladimi pa je še posebej zaskrbljujoča. Predvsem z vidika, da so
mladi po končanem šolanju polni želje in
energije, da svoje znanje preverijo v praksi,
ga izpopolnjujejo in osebnostno rastejo. S
svojim mladostniškim kreativnim pristopom lahko marsikje prinesejo v podjetje
veliko novega in dobrega. Naj pa še enkrat
poudarim, da brezposelnost v nobenem
primeru ni prijetna, pa naj bo človek mlad
ali star. V Študentskem klubu Domžale zato pripravljamo večdnevno delavnico, ki
bo optimistično naravana in usmerjena v
vsakega posameznika, ki se je bo udeležil. Gre za delavnico o podjetništvu. Kdor
išče, naj najde. Če najdeš svojo podjetni-

Kdaj si zadnjič "častil" kri?

Dogodki Študentskega kluba Domžale
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Vse prepogosto se ob pogovoru z mladimi
glede Domžal sliši stavek, podoben temu:
»Ma kaj čem js delat kle v Domžalah, to je
itak eno tako mrtvo mesto. Nikol se nič ne
dogaja, mladi nimamo kej počet.« Pa je res
tako, se res ne najde nič za mlade? V Mladinskem svetu Domžale se s tem vsekakor
ne strinjamo. Prepričani smo, da je lahko
občina Domžale še kako živa in mladim
prijazna. V ta namen bomo v soboto, 25. 5.
2013, od 10. ure dalje v Češminovem parku
organizirali prvi festival mladih v Domžalah. Da pa bo veljalo prijetno s koristnim, se
bodo na festivalu predstavile najrazličnejše
organizacije in skupine, ki tako ali drugače delajo z mladimi. Zagotavljamo lahko,
da za svoje predstavitve ne bodo uporabili stojnic in zloženk, pač pa si obetamo
športne igre, turnirje, preizkuse spretnosti
in veščin, zabavne delavnice, atraktivne
prikaze svojega dela in še mnogo več. Ob
enem bomo ponudili tudi možnost mladim,
še neuveljavljenim bendom in glasbenim
skupinam, da se predstavijo, pokažejo svoj
talent in razživijo vzdušje. Prav tako bomo

pripravili razstavo fotografij na temo mladinskega dela. Imeli boste možnost izraziti
svoje mnenje glede naših Domžal, kaj se
vam zdi, da še potrebujemo, kaj bi bilo potrebno spremeniti, kaj vas resnično moti.
Mi pa bomo poskrbeli, da bodo to slišali tudi „ta glavni“ na občini. Poskrbljeno
bo tudi za hrano in pijačo, torej se obeta
res pravi festival mladosti in mladih, ki bi
ga bilo vsekakor škoda zamuditi. Trenutno
že sodelujemo s skavti, taborniki, študentskim klubom, športnim društvom EZ3X,
mladimi iz Jarš in Doba. Zato na tam mestu
vabimo tudi vsa ostala društva in organizacije, katerih delo se kakorkoli povezuje tudi
z mladimi, da se nam pridružite in festivalu prispevate tudi svoj košček s tem, da na
zanimiv način predstavite svoje delovanje.
Prav tako vabljene glasbene skupine, mladi fotografi in vsi ostali, ki bi radi kakorkoli
sodelovali. Pišite nam na naš e-naslov: msdomzale@gmail.com in se bomo dogovorili,
kako in kaj.
Vidimo se torej v soboto, 25. 5., ob 10. uri v
Češminovem parku.

Kdor išče, naj najde – svojo poslovno
žilico

Študentsko vseslovensko

Že tradicionalen študentski krvodajalski
teden, ki po različnih mestih po Sloveniji poteka pod sloganom Častim ½ litra!,
se je 19. aprila tudi uradno zaključil. Organizatorji so bili nad udeležbo prijetno
presenečeni, saj so zabeležili kar 930 krvodajalcev. Študenti so torej še vedno (in celo
vedno bolj!) pripravljeni pomagati v takih
dobrodelnih akcijah, kar je le pohvalno.

Pripravljamo praznik mladih in mladinskega dela v Češminovem parku.
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ško žilico, še toliko bolje. Z dobro idejo in
uspešno realizacijo le-te si na zelo dobri
poti. In naj povem, da se tudi v teh časih
lahko pišejo in napišejo odlične in uspeha
polne zgodbe. Tudi država skuša z nekaterimi mehanizmi pognati malo in srednje
podjetniško gospodarstvo. Nekaj pomoči
lahko pride s subvencijami, s 1. julijem 2013
pa začnejo veljati še nova pravila plačevanja obveznih prispevkov za novonastala
podjetja. Ti se bodo znižali približno za polovico. Nekaj oprijemlivih točk torej obstaja,
vse pa bomo lahko povezali na podjetniški
delavnici, ki se bo odvijala že v maju. Več
informacij te čaka na spletni strani www.
studentski-klub.si. Toplo vabljen/a, da zavrtiš svoje kolo.
Ana Strnad
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Želja pomagati
Knjiga ob 90-letnici Gorske reševalne službe Kamnik

Knjižnica Domžale V okviru pogovorov Večeri z ustvarjalci je Cveta Zalokar
- Oražem v Knjižnici Domžale v začetku
aprila predstavila knjigo Želja pomagati,
ki so jo člani in članice Gorske reševalne
službe Kamnik izdali ob 90-letnici službe.
»Vesela sem, da knjigo predstavljamo tudi
v Domžalah,« je ob začetku ustvarjalnega
večera dejala Cveta Zalokar – Oražem, »pa
ne le zato, ker je v reševalni službi kar nekaj Domžalčanov, temveč ker imamo vsak
dan pogled na najlepšo veduto Kamniško-Savinjskih Alp.«
V pogovoru je sodeloval uredniški od-

bor knjige Želja pomagati: Irena Mušič
Habjan, Vladimir Habjan, France Malešič,
Srečo Podbevšek in Janez Volkar. Govorili so tako o nastanku knjige, ki obsega
zadnjih deset let delovanja GRS Kamnik,
kot tudi o svojih izkušnjah pri delu gorskih
reševalcev. In ravno osebna pričevanja so
tista, ki po mnenju Cvete Zalokar - Oražem
dajejo knjigi posebno dodano vrednost.
Večer se je začel s spominom na že umrle gorske reševalce: Janeza Jegliča, Slavka
Šetine, Slavka Šikoranje in Klemena Mikliča ter s predstavitvijo zgodovine GRS
Kamnik, ustanovljene v letu 1922, v ka-

teri trenutno to plemenito delo opravlja
52 reševalcev, 13 iz naše občine. France Malešič se je skozi zgodovino – o njej
sta bili napisani že dve knjigi – sprehodil s projekcijo fotografij, pri čemer se je
posebej zaustavil na najpomembnejših
postajah devetdesetih let zgodovine. V
pogovoru se je veliko govorilo o srčnosti,
učinkovitosti, plemenitosti, tudi povezanosti reševalcev, tveganju, hvaležnosti,
strokovnosti in sodobni opremi ter o spremembah, ki so narekovale samostojnost in
prostovoljstvo, odpravile pa finančne zadrege. Reševalci imajo prirojeno lastnost
pomagati, izvedeli smo, kako postaneš reševalec, pa tudi, da smo v hribih prijatelji,
prijatelji pa si med seboj vedno pomagajo.
Svoje izkušnje in poglede so predstavili tudi domžalski reševalci: Mira Ažman, ki
je predstavila svoje zdravstvene izkušnje
ter odlične odnose med reševalci, Janez
Ažman, Stane Klemenc in Aleš Janžekovič, ki so poudarili, da jim največ pomeni
srečen izid reševalne akcije, beseda hvala
pa odtehta vse napore.
Zanimivi so bili podatki o številu nesreč
v gorah, ki rastejo. Skoraj nismo mogli verjeti, da jih je največ na Veliki planini. Ob
koncu smo si ogledali še film o sedanjem
delu GRS Kamnik Boštjana Griljca ter bili
veseli nekaterih praktičnih nasvetov o hoji
v gore pa tudi predstavitve novega bivaka
Pavleta Kemperla na Velikih podih. Srečno v gorah in na ravnem!
Vera Vojska

Prva svečka plesnih večerov na Viru
Plesno društvo EverGreen v teh dneh praznuje svojo prvo obletnico in ob tem vabi vse ljubitelje
družabnega plesa, da se jim pridružite v soboto, 27. aprila, ob 20. uri na plesnem večeru
zimzelenih melodij v domu krajevne skupnosti Toma Brejca na Viru.
Plesno društvo Evergreen Potem
ko je bilo v začetku aprila 2012 Plesno
društvo EverGreen uradno registrirano,
je nadaljevanje steklo kot po maslu: v krajevni skupnosti Toma Brejca na Viru pri
Domžalah so jim gostoljubno odstopili
svojo dvorano, izkušeni DJ Aleš se je lotil
izbora plesne glasbe, prvim plesnim navdušencem so sledili novi in po enem letu
beležijo več sto podpornikov društva in
precejšnje število rednih članov. Vsi ti lju-

bitelji družabnega plesa delijo isto željo,
ki je botrovala tudi odločitvi o ustanovitvi društva: preživljati sproščene plesne
sobotne večere ob odlični glasbi in prijetni družbi.
V Plesnem društvu EverGreen so ponosni na prehojeno pot ne samo zaradi
vedno številčnejšega obiska, ampak predvsem zato, ker so ustvarili okolje, kamor
ljudje pridejo z nasmehom in tako tudi
odidejo. Vmes lahko zaplešejo v ritmih

standardnih in latinsko ameriških plesov
pa Jenkovo četvorko in skupinske plese
ter se poveselijo v dobri družbi prijateljev
in znancev.
Bi bili tudi vi radi del tega vzdušja?
Pridružite se jim, saj so veseli vsakega posebej. Bržkone boste na Viru gotovo našli
tudi kakšnega svojega prijatelja ali znanca. Vse aktualne informacije o plesnih
večerih dobite na spletni strani Plesnega
društva EverGreen: www.pdevergreen.si.

Smeh – izganjalec sladkorja
Diabetiki se vsakodnevno soočamo z odganjanjem
previsokega sladkorja v naši krvi.
Društvo diabetikov Domžale Obremenjenim s stresom, s prekomernim
delom, z mnogimi komplikacijami in avtoimunimi obolenji je smeh čudovit balzam.
Društvena prizadevanja nam s strokovnimi
predavanji, z rekreativnim pohodništvom,
z okrevanji omogočajo znanje o delovanju
in urejanju ter o posledicah nezdravljenja.
Zdravila, prava prehrana, meritve glukoze,
zdrav način življenja vodijo krvni sladkor
v normalne meje, kar je pogoj za kvalitetno preživetje.
»Eden od izganjalcev »hudiča« je
smeh,« nam v mesecu marcu v Zdravstvenem domu Domžale pripoveduje
simpatična Mojca Novak z Mednarodnega
inštituta za smeh Maribor. Pred in po okužbi s smehom člani društva udeležencem
predavanja izmerijo krvni sladkor, pripravijo zadostno zalogo vode proti žeji in celo
jabolka.
»Vpliv joge smeha na nivo krvnega sladkorja deluje predvsem pri diabetikih tipa II,
torej pri ljudeh, ki so zboleli v kasnejšem
obdobju življenja. Toda smeh je navdihujoč
tudi za mladostnike. Je zelo učinkovito po-
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Ohranjanje in krepitev vrednot NOB, skrb za vsakogar, tudi za spomenike, obiski spominski slovesnoste, tesni stiki med člani ...
organizacije, ki tudi v letu 2013 nadaljuje s
tradicionalnimi aktivnostmi, vključuje pa
tudi nekatere nove.
Predsednica Marija Majhenič je v poslovnem in finančnem poročilu za leto
2012 izpostavila predvsem vlogo združenj
borcev v ekonomsko-političnih razmerah,
zavzemanje za krepitev vrednot narodnoosvobodilne vojne ter včlanjevanje novih
članov, organizacijo in obiske spominskih
prireditev, vzdrževanje spomenikov, usposabljanje in krepitev informiranja, skrb za
ohranitev ravni zdravstvene in socialne
varnosti udeležencev NOB ter obiske in

pomoč starejšim ter socialno ogroženih
članom, sodelovanje z veteranskimi organizacijami: častniki slovenske vojske,
veterani vojne za Slovenijo, izgnanci, šolarji, dijaki in drugimi. Povedala je, da je
v Zvezo borcev za vrednote NOB Domžale včlanjenih 682 članov in članic, skupaj
je bilo v letu 2012 sprejetih 35 novih, v
tem letu je preminulo 22 članov in članic,
spominu katerih so se prisotni poklonili
z minuto molka. Program za leto 2012 je
bil skoraj v celoti realiziran, odprto ostaja urejanje in vzdrževanje Poti spominov
ter njeno vključevanje v spominsko pot na
območju celotne Slovenije.
Predsednica je predlagala tudi program dela in finančni plan za leto 2013,
v katerem bo poleg tradicionalnih nalog
posebna skrb namenjena: vključevanju
novih članov ter izobraževanju, spominskim prireditvam ter obnovi spomenikov
(sprejem občinskega odloka o varovanju
kulturne dediščine iz obdobja NOB, vpisi
v zemljiško knjigo, odkup zemljišč, vzdrževanje okolice), prisotnosti na pogrebih
članov (prapor, govor), uresničevanju pravic žrtev vojnega nasilja ter organizaciji
in udeležbi na tradicionalnih srečanjih
žrtev vojne. Z ustanovitvijo posebne komisije za zgodovino NOB ter s pogovori
z udeleženci NOB bo omogočeno zabeleženje avtentičnih spominov, izdan naj
bi bil poseben zbornik, preučili pa naj
bi tudi možnosti stalne zgodovinske ru-

Anica Kvas
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od 16. ogovor z

Združenje borcev za vrednote NOB občine Domžale
Konec marca je Združenje borcev za vrednote NOB občine Domžale pregledalo
delo, opravljeno v letu 2012, sprejeli so finančno poročilo ter se dogovorili za delo
v letu 2013. Pred skupščino je občne zbore
opravilo vseh devet krajevnih organizacij
borcev za vrednote NOB. Z mnogoštevilnimi in razvejanimi aktivnostmi si člani
prizadevajo ne samo ohranjati in utrjevati
spoštljiv spomin na boj slovenskega naroda v času druge svetovne vojne, temveč
utrjujejo narodno samozavest ter krepijo
slovensko državnost. Članstvo se zaveda
pomena dobre organiziranosti veteranske

zitivno čustvo, ki razveseljuje ljudi in naše
živo okolje. Če se nasmehnete uslužbenki
pri poštnem okencu, si boste obojestransko polepšali dan. Tokrat se bomo z vajo
smeha naučili sprostitve, znižanja nivoja stresnih hormonov, okrepili imunski
sistem. Vaja deluje protibolečinsko in antidepresivno,« nam vzneseno pripoveduje
Mojca.
Enostavno si ne znam predstavljati, kako naj se smejim kar brez vzroka. Pa je šlo,
in še kako … trikrat HA in trikrat HO, smeji
se že cela dvorana in širi pozitivno energijo.
Na koncu se krohotamo, sprostimo,
razgibamo, predihamo in nekateri po
meditaciji celo zaspimo. Joga smeha je
pomembno komunikacijsko in socialno
orodje. Po svetu jo vadijo v bolnišnicah,
šolah, podjetjih, domovih upokojencev …
Smeh je tudi resna stvar, ker vsebuje nekaj
kontraindikacij, kot so: akutna obolenja,
shizofrenija, inkontinenca urina … Je za
ljudi, ki se ne sramujejo pokazati svoje radosti ali žalosti.

brike o NOB v Slamniku, Svobodni misli
in drugod. Več pozornosti naj bi namenili pridobivanju donacij. Posebna skrb
bo namenjena še živečim borcem NOB,
nadaljevanju aktivnosti v zvezi s Potjo
spominov, predvsem pa krepitvi medsebojnih stikov in pomoči med člani.
V razpravi je bil podan predlog za
čimprejšnjo ureditev lokacije za kip borke Rezke Dragar, hkrati pa je potrebno
ob rušenju objektov in lokacij, kjer so
spomeniki NOB, primerno poskrbeti zanje. Župan občine Domžale Toni Dragar
je govoril o skupni skrbi za spomenike
in spominska obeležja, posebej za Oklo
in Rudnik, pohvalil je delo borčevske
organizacije ter ji tudi v prihodnje zaželel uspešno delo, razpravljavci pa so
opozorili tudi na problematiko rednega vzdrževanja in urejanja spomenikov
ter okolice, razvrščanja praporov ter na
potrebo po spremembah in dopolnitvah
statuta.
Soglasno so bila sprejeta vsa poročila,
v vodstvo občinskega združenja sta bila
izvoljena (namesto Almire Zemljič in Urške Perko) Marta Železnik in Stojan Jeršek,
skupščina se je seznanila s spominskimi
slovesnostmi do konca leta 2013, vsi prisotni pa so bili povabljeni na osrednjo
občinsko proslavo Dneva upora proti okupatorju 27. aprila 2013 v domu krajanov
v Žejah.
Vera Vojska

Bi želeli prepevati?
Pridružite se pevskemu
zboru Janez Cerar!
Mnogim, posebno starejšim ljudem, je v posebno veselje, če si na
pragu seniorskih let najdejo prijazno,
osrečujoče in ustvarjalno opravilo, ki
jim razveseljuje prosti čas zrelih let.
Takšno ustvarjalno možnost ponujajo pevci domžalskega upokojenskega
moškega pevskega zbora Janez Cerar,
ki je lani s kar nekaj prireditvami in
odmevnimi nastopi praznoval 50 let
obstoja.
Sodelovanje v zboru prinaša veliko veselja, druženja ob nastopih,
med katerimi je tudi vsakoletno sodelovanje na taboru pevskih zborov
v Stični pa tudi številna srečanja s podobnimi pevskimi sestavi iz drugih
slovenskih krajev. Ker v zadnjem času
pevcev nekoliko primanjkuje, vabijo
vse, ki bi želeli izpolniti svoj prosti čas
s prepevanjem v omenjenem zboru,
da se prijavijo. Kdor bi se za omenjeno sodelovanje odločil, lahko pokliče
predsednika zbora Štefana Seifrida na
tel. št. 01 724 18 77 ali tajnika Slavka
Hrena na tel. št. 041 496 333. Vaje zbora bodo tudi v letošnji sezoni potekale
vsako sredo ob 17.30 v prostorih Krajevne skupnosti Venclja Perka.
K sodelovanju vas lepo vabijo pevci
pevskega zbora Janez Cerar iz Domžal.
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Domžalski planinci letos praznujejo 65 let delovanja

Srečen sem, ker sem lahko pomagal

V težkih letih po koncu druge svetovne vojne se je zbrala skupina planinskih navdušencev in
zanesenjakov ter ustanovila Planinsko društvo Domžale.

Za dolgoletno zvestobo in delo v Ribiški družini Bistrica
Domžale posebno priznanje Hinku Modlicu

PD Domžale Že takoj ob ustanovitvi je
zaživela tudi ideja o izgradnji planinskega doma na Mali planini. Po petih letih
priprav in dela so 6. avgusta 1953 dom tudi odprli. Leta so minevala, planinci pa so
neumorno delovali na vseh področjih planinske dejavnosti, včasih bolj uspešno,
včasih malo manj. Čez čas se je pokazalo, da je tudi dom premajhen in potrebno
ga je bilo povečati, čez čas obnoviti ter posodobiti.
V letu 2012 je imelo društvo 548 članov,
od tega je skoraj polovica otrok. Otroci so
vključeni v štiri planinske skupine, ki delujejo po osnovnih šolah v naši občini. V
društvu deluje več odsekov: mladinski,
alpinistični, športno plezalni, vodniški,
markacijski in gospodarski. Vsi odseki so
zelo dejavni.
Mladinski odsek je, poleg redne dejavnosti vzgoje in izobraževanja mladih,
izpeljal številne izlete ter prečenje Julijskih
Alp, člani pa so se udeležili orientacijskih
tekmovanj SPOT, kjer so zabeležili več
kot odlične rezultate. Med starejšimi so
absolutni zmagovalci Slovenije, njihov
podmladek pa je bil v svoji skupini tretji!
Alpinistični odsek doživlja generacijsko
spremembo, velika večina aktivnih članov
odseka spreminja svoj stan iz samskega v
očete in matere. Za podmladek torej ni bo-

jazni. V vsakem primeru pa je odsek zelo
aktiven in tudi alpinistična šola je dobro
obiskana.
Vodniški odsek organizira redne mesečne izlete in pohode. Stvari se premikajo
na bolje, kar pomeni, da se število udeležencev počasi, a vztrajno povečuje, morda
tudi zaradi boljše obveščenosti, saj vse člane o planiranih pohodih obveščamo tudi
po elektronski pošti.
Na športno plezalnem odseku potekajo
plezalne šole v več skupinah že dve desetletji in tudi letos imamo štiri skupine,
v katere je vključenih 46 otrok. Vadbe so
redne, udeležujejo pa se tudi regijskih in
državnih tekmovanj, na katerih dosegajo
solidne uspehe.
Markacijski odsek skrbi in vzdržuje več
kot 110 km planinskih poti, tako v naši občini, kot tudi zunaj meja občine. V lanskem
letu so temeljito obnovili pot s Presedlaja
na Konja in pot čez Pasje pečine na Malo
planino. Veliko delo, če pomislimo, da je
vse opravljeno prostovoljno, saj ne država
in ne občina ne namenjata nobenih sredstev v ta namen. Poti pa morajo biti vedno
urejene ter čim bolj varne.
Gospodarski odsek je lani nadaljeval z
obnovo Domžalskega doma na Mali planini. Spomladi smo opremili sobe in skupna
ležišča v leto prej prenovljenih prostorih.

Čez poletje pa smo se pripravljali še na
obnovo kuhinje, shrambe ter pomivalnice v domu. Konec septembra smo začeli z
rušitvenimi deli, ki smo jih opravili sami
prostovoljno, in čez mesec dni so obrtniki zaključili s prenovo. Zamenjali smo vse
napeljave: vodovodno, električno, sanitarno in plinsko. Spustili smo strope v vseh
prostorih, položili novo talno in stensko
keramiko ter nabavili novo opremo za
kuhinjo in pomivalnico ter v shrambi postavili sodobno hladilnico.
Konec oktobra smo tako imeli na Domžalskem domu na Mali planini slavnostno
otvoritev prenovljenih prostorov in spominskega kotička.
Kljub temu, da smo bili polno zasedeni
s prenovo, smo se lotili še ureditve spominskega kotička v našem domu. Lansko
jesen je minilo že 15 let, odkar je naše vrste
nesrečno zapustil vrhunski športnik in alpinist Janez Jeglič - Johan. Za vedno je ostal
v Himalaji. Upravni odbor se je odločil in v
sodelovanju z alpinističnim odsekom smo
izpeljali projekt postavitve spominskega
kotička v našem domu. Za Johana smo naročili doprsni kip, delo kiparja Mihe Kača
iz Kamnika, ter v les vžgane portrete vseh
naših članov, ki so se ponesrečili v gorah.
Po 65 letih delovanja ima društvo že
kar dostojno zgodovino, ta pa na žalost
ne vključuje le lepih spominov na čudovita doživetja v gorah, v spomin so vpleteni
tudi tragični trenutki, ko smo se morali posloviti od tragično preminulih v gorah. Pač
življenje je tako, so veseli in žalostni dogodki, doživetja, ki jih nikoli ne pozabimo,
pa tudi taki, ki bi jih najraje pozabili takoj,
a nas večno spremljajo.
Za 65. obletnico, ki sovpada s 120-letnico PZS, smo si zamislili slavnostno
akademijo s podelitvijo priznanj vsem zaslužnim članom in podpornikom, ki so
nesebično delovali na različnih področjih
široke planinske dejavnosti. Kulturni program s podelitvijo bo v Kulturnem domu
Franceta Bernika Domžale v sredo, 17. maja 2013, ob 18 uri. Že sedaj vabimo na to
slavnostno prireditev vse člane društva,
podpornike ter vse ljubitelje gora in simpatizerje Planinskega društva Domžale.
Vljudno vabljeni v čim večjem številu!

Krajevna organizacija Rdečega križa Dob
Ponosne smo, ker smo delale in še delamo z vami, spoštovana Agica Križnar.
Ko je učiteljica Agica Križan na OŠ Dob začela s poučevanjem prvega razreda, se je
takoj vključila v delo Krajevne organizacije RK Dob. V tej humanitarni organizaciji je
delala že na Svetini in Vranskem ter ji ostala zvesta vse življenje. Njenega predanega
dela so se ob njenem 80. rojstnem dnevu
spomnila tudi dekleta iz vodstva RK Dob.
Ob jubileju so ji povedale, da je v prvi
vrsti njena zasluga, da RK v Dobu dela že
številna desetletja, saj jih je vedno znala
zbrati. »Bila je povezovalna nit,« je povedala predsednica Betka Tome, »vselej je
bila zagnana, se trudila, da smo dobro delale in vesele smo, da je tudi danes z nami.«
Tudi med svojimi nekdanjimi učenkami je
vzpodbujala humanitarnost, plemenitost,
iskren pristop, predvsem pa pomoč. Če je
bilo treba, je bila trmasta in vztrajna na poti
do cilja – pomagati ogroženim. Poseben občutek do ljudi je ni nikoli zapustil.
Vera Vojska

Čistilna akcija
»Pomlad je že tu, zvončki kukajo na plan,
sneg se topi, pod sabo odkriva kupe smeti.«
Taborniki rodu Skalnih taborov smo v
petek, 5. aprila, rekli STOP netaborniški
poeziji.
Dežne kaplje nas, kot se za prave tabornike spodobi, niso ustavile. Z vrečami na
ramah, rokavicami na rokah in kapucami

Skupinska slika vodstva Krajevne organizacije Rdečega križa Dob z gospo Agico Križnar

na glavah smo se podali na lov za smetmi.
Smeti smo pobrali v bližini šol, na katerih
se taborniki dobivamo ob petkih. Za nekaj
vreč smeti je tako »lažja« okolica obeh šol v
Domžalah, Ihanu, Rodici, Dobu in Trzinu.
Stare avtomobilske pnevmatike, časopisni papirji, plastenke, cigaretni ogorki
in drugo, česar več ne potrebujemo, sodi
v zabojnike za smeti in ne v bližnji jarek …
Skupaj lahko ustvarimo boljši svet!
Teja Vezenšek, starešina rodu

RD Bistrica Na letošnjem občnem zboru
Ribiške družine Bistrica so Hinku Modlicu,
ki je zvest član družine že skoraj štiri desetletja in je tudi praporščak RD Bistrica,
podelili posebno priznanje za dolgoletno
požrtvovalno delo.
Naravo, vodo in ribištvo je imel rad od
zgodnjega otroštva. To se je začelo leta
1938 na Hrvaškem, kjer pa je ostal le kratek
čas, saj ga je po prezgodnji mamini smrti
v letu 1942 k sebi vzela teta na domačijo v
Prekmurju. Mura z mlini je postala njegovo prvo zatočišče. V želji po boljšem kruhu
je prišel v naše kraje, bil na Škrjančevem
pri Kordinu neke vrste hlapec in si kmalu
poiskal delo v papirnici Količevo ter nato
v Tosami, kjer je kot vzdrževalec strojev in
vodja izmene dočakal upokojitev pa tudi
več priznanj, med njimi tudi priznanje za
inovatorstvo – za uspešno rešitev vpenjanja snovalnih valjev v dvigala.
Pravzaprav se ne spomni točno, kdaj se
je vključil v Ribiško družino Bistrica Domžale, še danes pa so živi spomini na leto
1992, ko so odprli leseni objekt ob ribniku Črnelo in smo v nekdanjem Slamniku
lahko prebrali, da je trak prerezal Hinko
Modlic, najbolj delaven izmed vseh prizadevnih ribičev. Iz tega časa ima pravo
kroniko z vsemi številčnimi podatki o gradnji ribiške koče. V posameznem obdobju
je skrbel za 16 ribnikov, ne le v nekdanji
občini Domžale, ampak tudi na Gorenjskem, bil gospodar družine, danes pa je
praporščak in ponosen na delo ribičev. Ne
toliko zaradi ribarjenja, kot zaradi prijateljev in prijetne družbe. Ob tej priložnost mi
tudi naroči, naj zapišem iskreno zahvalo
predsedniku Rajku in članom vodstva za
priznanje in čudovito umetniško delo, na
katerem je slikar Gabrilo upodobil njega in

domačijo. Slika ima v kuhinji posebno mesto, kot ga ima tudi priznanje. Na stenah je
tudi vrsta drugih priznanj, gospod Hinko
pa hrani tudi plakete. Le-te je dobil zlasti
za svoje humanitarno in plemenito delo v
Medobčinskem društvu invalidov Domžale, kjer je bil zadolžen za težke invalide kar
osem let. Iz časa njegovega sodelovanja z
Edijem Završnikom, tedanjim predsednikom, je tudi začetek projekta letovanja
težkih invalidov v Topolščici, nepozabni
pa so tudi spomini na številne obiske težkih invalidov širom Slovenije. »Še danes
se rad spomnim, kako veseli so bili naših
obiskov, toplih stiskov rok in prijazne besede,« pravi, pa tudi, da je srečen, ker je
lahko pomagal.
Vera Vojska

Gospod Hinko Modlic s priznanjem Ribiške
družine Bistrice Domžale

Društvo podeželskih žena
Domžale v letih 2012 in 2013
Želimo, da nas bolje spoznate ...
Prav na materinski dan so se članice Društva podeželskih žena Domžale zbrale na
vsakoletnem občnem zboru. Ta je bil namenjen pregledu opravljenega dela v letu 2012
ter sprejemu programa za letošnje leto, pogovoru o prihajajočem pomladnem času, ko
imajo kmečke žene in dekleta največ dela,
malce pa je bilo prijetno srečanje namenjeno tudi praznovanju materinskega dne.
Predsednica društva Sergija Šuštar je
v svojem poročilu predstavila v letu 2012
opravljeno delo, kjer ni manjkalo aktivne
prisotnosti društva na sejmih in prireditvah, sodelovanja s sosednjimi društvi,
dveh poučnih ekskurzij (na Koroško in
v Belo Krajino), kjer so spoznale nova
znanja, ki jih s pridom koristijo pri vsakdanjem delu na kmetijah. Predsednica je
poročala tudi o projektu izbora slovenske
kmetice, kjer je v letu 2012 iz društva sodelovala Rozalija Gaberšek, o izobraževanju,
kjer je bilo posebej zanimivo predavanje
o nekemičnem načinu pridelave zelenjave ter kuharski tečaj, članice društva so se
predstavile na Hitovem sejmarjenju, dobski golažiadi in še kje. Poseben poudarek
pa je bil tudi v letu 2012 dan njihovim prizadevanjem za boljši položaj kmetijstva
v naši državi in v njegovem okviru še posebej kvalitetnim kmetijskim pridelkom
ter spodbujanju mladih za gospodinjstvo.

Tajnica Mojca Hafner je poročala o administrativnem delu ter stalnih vsakomesečnih
srečanjih, kjer je posebna skrb namenjena
pogovorom o aktualnostih v posameznem
mesecu, Rozi Gaberšek pa je v finančnem
poročilu omenila sicer zniževanje finančnih sredstev s strani občine, hkrati pa se
posebej zahvalila prav občini in KS Dob za
dodeljena sredstva.
Po poslušanju poročila nadzornega
odbora je društvo soglasno sprejelo poročila o delu za leto 2012 ter program dela
za leto 2013. Ta bo zelo podoben lanskemu, še več pozornosti pa bodo namenile
sodelovanju z občino, svetovalkami zavoda za kmetijstvo ter sosednjimi društvi.
Občini Domžale bodo predlagale, da preuči možnost večjega sodelovanja društva
pri organizaciji pogostitev (to je v drugih
občinah stalna praksa), cenejši najem
stojnic na tržnici za domače pridelovalke, še posebno skrb pa bodo namenjale
strokovnemu izobraževanju, predvsem na
področju vrtnarjenja in zdravstva, ter organizaciji kuharskega tečaja. V svoje delo
bodo skušale vključiti še več mladih, po
vseh svojih močeh pa bodo skušale krepiti
položaj kmetijstva, tako v občini kot v državi, pa tudi pomen zdravo pridelane hrane.
Gostje iz Črnega grabna in Tuhinjske doline so gostiteljicam zaželele uspešno delo
v letu 2013 ter jih povabile, da tudi v prihodnje sodelujejo skupaj.
Letošnji občni zbor je pokazal, da Društvo podeželskih žena Domžale dobro
dela, da skuša krepiti pomen kmetijstva
in zdrave prehrane pa tudi strokovnega
usposabljanja kmetic, ki si želijo še več sodelovanja v občini Domžale. Vesele pa so
tudi neformalnih oblik mesečnega srečevanja, ki jim pomaga pri delu na kmetijah,
predvsem pa pri izmenjavanju izkušenj
dobrih praks. Tudi v letošnjem letu pričakujejo dobro sodelovanje – tako v okviru
društva, kot tudi z drugimi društvi, predvsem pa z Občino Domžale.
Vera Vojska
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Stari običaji v Turističnem društvu Jarše - Rodica

Društvo Lipa

V turističnem društvu Jarše - Rodica se v sodelovanju z
OŠ Rodica trudimo za ohranitev običajev iz preteklosti ter
poznavanje teh običajev tudi med otroki.

Študijski krožek za keramiko

TD Jarše - Rodica Tako smo šola in društvo sodelovali pri treh dogodkih:

Gregorjevanje ob Mali Vodici v
Jaršah

V ponedeljek, 11. 3., je bilo ob potočku
Mala vodica v Jaršah veselo in romantično. Učenci so najprej v šoli izdelali
različna plovila s svečkami. Na predvečer praznika, ko se ptički ženijo, smo jih
po starem običaju spuščali po potočku.
Na začetku je vse navzoče pozdravil g.
Stane Cotman, predsednik TD Jarše - Rodica, ki nas je tudi poučil o gregorjevem
in običajih, ki ga spremljajo. Dogajanje
sta popestrila še harmonikarja, posladkali pa smo se sladkimi prigrizki in pogreli
s čajem.

Izdelovanje velikonočnih butaric

Med velikonočne običaje sodi tudi izdelava butaric. Večina jih danes kar kupi,
učenci turističnega in etnološkega krožka pa smo želeli spoznati in se naučiti,
kako so jih nekoč izdelovali iz povsem
naravnih materialov. V ta namen smo se
udeležili delavnice izdelovanja butaric, ki
ga je organiziralo Turistično društvo Jarše - Rodica. Z nekaj spretnosti in veliko
vztrajnosti smo izdelali svoje prve butarice.

Trkalikanje pirhov

Igre, ki so se jih nekoč otroci igrali s
pirhi, so dandanes že skoraj pozabljene.
Ga. Narobe in g. Razpotnik sta poskrbela, da se bo trkalikanje pirhov zagotovo

Butarice so uspele.

ohranilo, saj so igro učenci z navdušenjem sprejeli. Ga. Narobe nam je najprej
predstavila različne običaje, ki spremljajo
veliko noč, zatem pa se je začela „tekma“.
Učenci so po progi spuščali pirhe, nabirali točke ter drug drugemu zbijali pirhe.
Veselo dogajanje se je za mnoge prehitro
končalo, zato bomo običaj vsekakor ponovili tudi prihodnje leto.

Prijetno ponedeljkovo jutro sem vstopila v prostore študijskega krožka keramike
Društva Lipa, Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale, ki že 12 let združuje
ljubiteljice in enega ljubitelja keramike,
mentorico Lučko Šićarov ter moderatorko
Bredo Podbevšek.
Prva leta je bila vsebina krožka predvsem kako, kaj, kdaj in pod kakšnimi
pogoji nastanejo prave umetnine pod
rokami ustvarjalcev, ki so spoznavali
material, se ukvarjali bolj z enostavnimi
projekti, nato izdelovali čajnike in odpirali vse teme, saj je ob ustvarjanju z glino
dobro poznati tudi arhitekturo, literaturo,
druge kulture, ustvarjanje pa zahteva tudi
razmišljanje, opazovanje ... Vedno je ne-

kaj novega, ustvarjalnega, keramične so
lahko tudi panjske končnice, zadnja razstava pa je bila namenjena keramičnim
palčkom in telefonom, ki so jih razstavili v Galeriji Loterija Slovenija, še prej pa si
je bilo mogoče njihovo ustvarjanje ogledati v Galeriji Beseda Domžale, v paviljonu
graščine Dol pri Ljubljani, Galeriji Majolka, Kamnik, v Cankarjevem domu v okviru
projekta Vseživljenjsko učenje, v Centru
Ivana Hribarja v Trzinu, kjer so razstavo
poimenovali Palčki in druge zgodbe. Vse
razstave so pritegnile veliko občudujočih
gledalcev. V kratkem bo študijski krožek
za keramiko še razstavljal. Vzemite si čas
in si oglejte njihovo ustvarjalnost.
Vera Vojska

Tanja Logar

Iskrene čestitke ob življenjskem jubileju
Pavla Jašovec: Zelo rada imam starejše ljudi in rada jim
pomagam.
5. aprila 2013 je 80. rojstni dan praznovala
gospa Pavla Jašovec iz Radomelj, dolgoletna poverjenica Medobčinskega društva
invalidov Domžale. Ob življenjskem jubileju jo je obiskal tudi župan Toni Dragar,
s katerim se poznata že dalj časa, saj je
gospa Pavla občini večkrat predlagala
katerega od starejših ljudi, invalidov ali
jubilantov za županov obisk. Ob vsaki taki priložnosti smo lahko ugotovili, da imajo
gospo Pavlo, ki je poverjenica društva že
več kot dve desetletji, radi in komaj čakajo njenih obiskov.
Življenje ji je prineslo veliko lepega pa
tudi manj prijaznih dogodkov ni manjkalo.
Rojena je bila v Radomljah na kmetiji. Že
zelo zgodaj je spoznavala kmečka opravila
in molža krave ji že pri sedmih letih ni bila
tuja. Ker je želela čim prej pozabiti ločitev,
je odšla v Nemčijo in skupaj s sinom Borisom ostala v tujini. »Trdo delo je bilo to,« se
spominja časa v Nemčiji, kjer je ob rednem
delu vedno našla še dodatno, da bi se lahko preživela. Sin se je izučil za električarja,
nato sta se vrnila domov. S trdim delom in
odrekanji je gospa Pavla zgradila svoj dom,
ob njem pa še hišo za sinovo družino. Še
danes se čudi, kako lahko en človek vse to
naredi. Kratek čas je bila zaposlena v Tosami, nato pa je upokojitev dočakala v službi
na nekdanji Občini Domžale. »Moraš malo
med ljudi,« jo je po upokojitvi nagovorila
prijateljica in postala je poverjenica Medobčinskega društva invalidov Domžale za

KS Radomlje in nekaj časa tudi za KS Rova,
dokler KS Rova ni prevzel Štefan Grošelj.
Samo ona ve, koliko obiskov je opravila v
vseh teh letih, koliko čestitk je izrekla ob
življenjskih jubilejih, kolikokrat je s toplo
dlanjo in prijazno besedo ob obiskih polepšala dan ljudem, ki so ji z upanjem v očeh
izrekali: Hvala in drugo leto se spet vidimo.
Za svoje predano požrtvovalno delo je od
društva invalidov prejela tudi priznanja,
ampak njej več pomeni veselje ob obiskih,
dobra volja in smeh, ki ju pušča za seboj.
Dela tudi v Društvu upokojencev Radomlje, kot prijetno članico pa jo poznajo tudi
v Turističnem društvu Radomlje, saj rada
obleče narodno nošo in se udeležuje prireditev z radomeljskimi narodnimi nošami
– doma in v tujini. Rada je med ljudmi in
jih obišče tudi ob drugih priložnostih, da
jim le naredi lep dan. Ker ni šoferka, pešači
in kolesari. Vselej si vzame čas za pogovor,
za pomoč, za tolažbo in veselja.
Dela doma ji ne zmanjka. Pridno gospodinji, ureja vrt, z vnukovo družino poskrbi
za drva, obrezuje in neguje trto ter pridela več kot 100 litrov naravnega vina; tu je
še skrb za vrt, okolico hiše, včasih je bila
to pravcata kmetija s prašičem, zajci, kokošmi, danes ni več. Rada kuha in peče:
špehovko, potico, ob pustu flancate, posebno veselje ima z jabolčnim zavitkom,
z rozinami in orehi. Pravnuk pravi, da tak
štrudelj naredi samo stara mama. Varčuje,
kjer se le da. Ne pritožuje se, temveč skuša

V sožitju s knjigo
Razstava in zaključna prireditev za pridne bralce
sebi in drugim pripraviti čim več prijetnih
trenutkov.
Ves dan ima prižgan radio. Spremlja
novice, tudi po TV, in je razočarana nad
politiko, saj spoznava, da se ničesar več
ne splača, da varčevanje ne pomeni nič in
da je tudi pravih medčloveških odnosov in
pomoči čedalje manj. Ampak ona bo s tem
nadaljevala, tudi zato, ker ima rada starejše ljudi in jim želi pomagati. Čuti njihovo
hvaležnost, njihovo veselje ob srečanju in
to ji pomeni največ.
Čeprav je sklenila, da poverjeništvo
opravlja le še do 40 jubileja MDI, ji ne
verjamem. Preveč bi jo pogrešali njeni
varovanci, pa tudi ona njih. Zato se le pridružujem voščilu in želji župana Tonija
Dragarja, da ji prihodnji dnevi in leta prinesejo veliko zdravja in miru, ki si ga želi,
pa tudi ljudi, med katerimi se počuti dobro.
Vera Vojska
Foto: Vido Repanšek

Pomladiti članstvo
Na letnem občnem zboru krajevne organizacije Zveze borcev
Simona Jenka iz Domžal so sredi marca pregledali delo v
minulem letu, hkrati pa sprejeli program dela za letos.
Predsednica krajevne organizacije Marta Železnik je podala poročilo o opravljenih
nalogah v letu 2012 in se zahvalila Miri Zemljič za vzorno petletno vodenje krajevne
organizacije. Na mestu predsednice jo je
namreč nasledila oktobra lani. Poudarila
je, da so bili člani KO navzoči na večini pro-

slav, tako v občinskem kot tudi državnem
merilu, praporščak KO je bil navzoč še posebej na občinski ravni. Med dejavnostmi
je bilo še zlasti opazno srečanje članov ob
spomeniku nad Češnjicami pri Moravčah,
kjer so bili med NOB zverinsko mučeni in
ustreljeni štirje partizani. V krajevni organi-

Od leve proti desni: Marija Majhenič, Mira Zemljič, Anka Cerar in Marta Železnik

zaciji bodo tudi v letošnjem letu posvečali
skrb pomladitvi članstva, ki je konec leta
2012 štelo 48 članov, 16 je starejših od 80
let. Še naprej bodo negovali obiske starejših članov ob zaključku leta. Letos bo KO v
okviru možnosti organizirala srečanja članov v bližnji okolici z obiskom obeležij, ki
so povezana s tragičnimi dogodki iz NOB.
Predsednica Združenja borcev za vrednote NOB občine Domžale Marija Majhenič
je opozorila na težave, s katerimi se srečuje revija Svobodna misel.
Zaradi odtegnitev sredstev ZZB za vrednote NOB Slovenije s strani Janševe vlade
v letu 2012, deloma pa so k temu prispevale
tudi generacijske spremembe v članstvu organizacije, se je revija znašala v finančnih
težavah. Majheničeva je pozvala članstvo,
da se poveča število naročnikov Svobodne
misli, podoben sklep je pred občnim zborom sprejel tudi krajevni odbor ZB Simona
Jenka. Na zboru je bila dana pobuda občinski organizaciji ZB za srečanje oziroma
primerno predavanje s predstavitvijo omenjene revije v prostorih občinske knjižnice
v Domžalah .
Jože Skok

Društvo Sožitje Mengeš O dogodku,
kakršen je bila razstava in zaključna prireditev, na kateri so najbolj pridnim bralcem
in bralkam iz Sožitja, društva, ki pomaga
osebam z motnjo v duševnem razvoju, za
sodelovanje v projektu V sožitju s knjigo
podelili nagrade, je težko pisati. Moraš biti
zraven, moraš deliti veselje in zadovoljstvo
z mladimi bralci, starši in mentorji pa tudi
s Knjižnico Domžale, ki je v projektu sodelovala.
»Če za bralno značko berejo vsi, zakaj
ne bi še naši otroci?« so dejali v Sožitju in
skupaj s Knjižnico Domžale pripravili vsakotedensko srečanje s knjigami ob sredah.
Mladi bralci so knjige hitro vzljubili in nam
pridobljene vsebine predstavili na prireditvi, ki se je v Knjižnici Domžale začela s
prijetnim plesom plesne skupine Face, nadaljevala z nastopom glasbene skupine
Strune, mentorica katere je Stanka Kač, dve
pesmi so za lepše razpoloženje prispevala
dekleta iz pevskega zbora Moj spev Groblje,
ki ga vodi Peter Pogačar. Z velikim ponosom
so nam dobitniki bralne značke brali pesmi,
se predstavili celo z odlomkom iz Desetega
brata, predvsem pa nam dokazovali, da so
srečni ob branju knjig, da, po mnenju Tatjane Novak, predsednice Sožitja, tudi tako
doživljajo velike uspehe ter postajajo del
družbe in lokalne skupnosti. »Skupaj zmoremo!« je menila tudi ravnateljica Knjižnice
Domžale mag. Barbara Zupanc Oberwalder,
ki nas je spomnila na svetovni dan otroške
knjige pod geslom S knjigo srečo okoli sveta.

Obe sta čestitali dobitnikom bralne značke
ter obema mentoricama, Vilmi in Simoni.
Najbolj srečni so bili seveda dobitniki
bralnih značk: obe Tini, Grega, Ana, Marjanca, Toman, Dušan, Matej, Janja, Miha,
Jaka, Mitja in Mojca, ki so kar žareli od ponosa ob prejemu značke in rože.
Ponosni pa smo bili tudi vsi prisotni, saj
je V sožitju s knjigo prva bralna značka v
Sloveniji, v okviru katere so brali bralci z
motnjo v duševnem razvoju. In čeprav je bil
zunaj sneg, je v Knjižnici Domžale zadišalo
po pomladi, v vseh srcih pa je bilo prijetno
toplo in misel »Vsi otroci so naši otroci« je
imela tisti večer še poseben pomen.
Vera Vojska

Plesna skupina Face

Društvo izgnancev Slovenije
Bliža se dan izgnancev
Da se ne pozabi: zbiramo predmete iz izgnanstva za spominsko zbirko. Društvo
izgnancev Slovenije 1941–1945 želi v enem
izmed obnovljenih zgornjih prostorov
zbirnega taborišča v Brestanici razstaviti
predmete, vezane na izgon in begunstvo Slovencev. Morda še kdo hrani doma skrinje,
kovčke, jedilni pribor in druge predmete, ki
jih lahko podari za shranitev v zbirnem taborišču. Vsak podarjeni predmet bo označen
z naslednjimi podatki: ime in priimek, taborišče oz. kak podatek o predmetu. Predmete
boste lahko oddali ob obisku gradu Bresta-

nica – predvidoma v juniju ali 7. junija na
posebni svečanosti ob dnevu slovenskih
izgnancev. Iz domžalskega društva bomo
organizirali brezplačni avtobusni prevoz.
Iskrene čestitke našemu predsedniku Jožetu Kvedru, ki mu je Občina Moravče podelila
posebno priznanje za delo v borčevski organizaciji.
Pričakujemo vas vsak ponedeljek med 9.
in 10. uro v prostorih Občinskega ZB NOB
Domžale na Ljubljanski cesti 36 ... pa prijetno pomlad vam želimo!
Vera Vojska
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Valček za mamo
Tokratna jubilejna dvajseta prireditev Valček za mamo nam
je postregla s pestrim programom, v katerem smo se zazrli v
zgodovino prireditev in tudi v prihodnost.
KD Ihan Da bo prireditev še mnogo let
oživljala kulturno sceno odra in razveseljevala mamice, mame in tete ter povezovala
njihove družine, smo se lahko prepričali
na lastne oči, saj za starejšim rodom, tako
nastopajočih kakor povezovalcev, prihaja mlajši rod z vnemo in novimi idejami.
Tokrat sta se pred mikrofonom z veznim
tekstom spopadla Boris Kopitar, stari maček mikrofona in vodenja oddaj, ter Luka
Štiftar, nov obraz in glas prireditve. Rdeča nit prireditve so bili spomini na vsa leta
prireditve, za prav posebno veselo in domače vzdušje pa je poskrbel še gostujoči
ansambel Mladi godci. Poseben čar in prisrčnost pa so prireditvi dali tudi vsi drugi
nastopajoči. Tako smo prisluhnili otrokom iz vrtca Krtek ter poleg deklamacije
in petja slišali še glas harmonike. Učenci OŠ Ihan so nam zapeli in deklamirali.
Otroška folklorna skupina nam je najprej
zapela in zaigrala o tisti muhi. ki je padla
... in pastirici tam na planini, potem pa so
še prav veselo zaplesali. In kakor prihaja nov rod povezovalcev, prihaja tudi nov
rod harmonikarjev. Eden izmed njih je Matevž Goropečnik. Lahko smo prepričani,
da v Ihanu glas harmonike še ne bo kmalu zamrl. Zbrane v dvorani sta tudi tokrat
navdušila Klemen Torkar in Tomaž Pla-

hutnik in tako potrdila, da sta sinonim za
lepo in ubrano igranje in petje. Med obema nastopoma citrarjev se je Luka Štiftar
pogovoril tudi z Dragico Lunar, damo, ki je
vodila kar nekaj prireditev Valček za mamo. Lepo darilo za mamo je tudi pesem.
Boris Kopitar jim je podaril kar dve, in sicer Mama je ena sama in Bo moj vnuk še
pel slovenske pesmi! Ob jubileju, kot je 20.
obletnica, je prav, da nastopi tudi kdo, ki
je nastopil na prvem, drugem ... Valčku za

mamo. Prišla je Marija Mici Jenc iz Ihana
in je pri svojih ... – ja, ženskam se nikoli
ne piše let, ampak je že krepko čez tričetrt stoletja – raztegnila meh kakor kakšna
nadobudna mladenka. Potem so na oder
povabili še druge «fante», ki so včasih «špilali» skupaj na harmoniki, da so še tokrat
eno zaigrali skupaj. Na koncu so ob spremljavi ansambla Mladi godci mamicam
skupaj zapeli še vsi nastopajoči. Prijetna
prireditev je bila v nedeljo, 24. marca, na
večer pred materinskim dnem v organizaciji Kulturnega društva Ihan v prostorih
gasilskega doma. Ob odhodu so nas postregli še s sladkimi dobrotami ... in komu
bi se potem mudilo domov.
djd

Turistično rekreativno društvo Turnše - Češenik
Žal Čudežne noči ne bo, bodo pa druge aktivnosti, na katere ste povabljeni.
Kot običajno se je za Turistično rekreativno društvo Turnše - Češenik letošnje
leto začelo s kulturnim dnem, in sicer z obiskom ihanskega župnijskega doma, kjer
smo pozornost namenili profesorju in literatu dr. Antonu Brezniku, znamenitemu
Ihančanu. Pod strokovnim vodstvom smo
si ogledali vrsto dokumentarnega gradiva
in knjig, ki jih je odstopil Matjaž Brojan ter s
tem pomagal pri oblikovanju kar majhnega
Breznikovega muzeja. Obiskali smo cerkvi
na Taboru in Miklavžu, vse skupaj pa popestrili z recitiranjem Prešernovih pesmi.
Nato je bil na vrsti Zvonček, glasilo, v
katerem so številni prispevki o življenju in
delu društva pa tudi vasi Turnše in Češenik
v letu 2012, del glasila pa je bil namenjen
tudi letu 2013. Da posebno skrb namenjamo svojim članom, kaže že začetek, kjer

predstavljamo novorojence in jubilante, sledijo pa prispevki različnih avtorjev,
ki znajo biti tudi kritični in razmišljajoči.
Občni zbor je začel pevski zbor društva,
ki letos uspešno nastopa že sedmo leto.
Predsednik Armando Reja je opisal leto ter
se lotil nekaterih problemov, ki pa so glede na narejeno majhni, leto 2012 pa ocenil
kot zelo dobro. Sprejeti program kaže, da
se bomo lotili še več akcij, žal pa ne bo Čudežene noči. Pa ne zaradi organizatorjev,
temveč zaradi premajhnega števila obiskovalcev – glede na opravljeno delo. Sicer pa
bo ostalo po starem in bo posebna skrb namenjena urejanju prireditvenega prostora
in okolice, dokončanju brunarice ter ureditvi statusa objektov; organizaciji čistilnih
akcij, vzdrževanju turističnih kozolčkov,
pridobivanju novih članov, obnovitvi goz-

dne poti; pripravi smučišča in organizaciji
tečaja, smučanja ter smučarskega tekmovanja; v središču dela bodo najmlajši, saj
načrtujemo ureditev otroškega igrišča,
taborjenje, sodelovanje s turističnim krožkom OŠ Dob ter miklavževanje; z izdajo
društvenega koledarja, Zvončka in rednim
obnavljanjem spletne strani pa bomo poskrbeli za boljšo obveščenost, organizirano
pa bo tudi septembrsko srečanje z godbo ob
bajerju. Z vajami in nastopi bo nadaljeval
peski zbor; obujali bomo nekdanje običaje: martinovanje, ličkanje, koline; pripravili
kakšno ekskurzijo, vaški piknik ter sodelovali s KS. Čeprav Te čudežne noč ne bo več,
sem prepričana, da se boste imeli lepo na
vseh naših prireditvah in aktivnostih v letu 2013, zato dobrodošli.
Mojca Hafner

Občni zbor PVD Sever Domžale
Pred nedavnim smo se člani Policijsko veteranskega združenja SEVER domžalskega območja
zbrali na občnem zboru.
V uvodnih besedah je navzoče člane in
goste pozdravil predsednik društva Maksimiljan Karba. Z minuto molka smo se
spomnili dveh v preteklem letu umrlih članov: Jožeta Gredarja in Janeza Cotmana.
Po sprejemu predlaganega dnevnega reda
smo poslušali poročilo o delu v preteklem
letu in dogajanjih, ki so za nami. V nadaljevanju je dobil besedo predsednik PVD
SEVER ljubljanskega območja Emerik Peterka, ki je povedal, da je k združenju v
preteklem letu pristopilo nekaj novih članov, nekaj jih je odstopilo, žal pa nekaj
tudi umrlo. Nekaterim članom smo po svojih močeh tudi finančno pomagali, da bi
laže prebrodili vsakodnevno krizo. Bilo je
tudi več spominskih svečanosti, ki so bile
množično obiskane; vrsta športnih srečanj in tekmovanj, na katerih so naši člani
osvojili številne uspehe. Poudaril je, da
bomo v povezovanju z zvezo vojnih veteranov v prihodnje še bolj močni in dejavni.
Nanizal je program dela za leto 2013
s številnimi prireditvami, odkritji spominskih obeležij ter športnimi dogajanji.
Pridobili naj bi tudi nekaj novih društvenih
praporov in veteranskih uniform. Navzoče
je pozval k še večji udeležbi na prireditvah.
Z nekaj besedami nas je nagovori tudi
predsednik OZ VVS domžalskega območja

Janez Gregorič, ki je dejal, da je medsebojno sodelovanje v zadnjem obdobju zelo
dobro. Boriti se moramo proti nepoštenosti, izrazil pa je tudi upanje, da bo prišlo do
določenih sprememb na boljše.
Predsednik Maksimiljan Karba je
navzoče seznanil z nabavo novega društvenega prapora, s katerim bi domžalsko

območje samo razpolagalo. Nekaj sredstev
je že zagotovljenih. Izrazil je željo, da bi se
večkrat srečevali ob prijetnih priložnostih
in manjkrat na pogrebih.
Zahvalil se je za udeležbo, zaželel še
lepši in boljši jutri ter prijetno večerno druženje.
Tone Habjanič

Veterani na praznovanju dneva
slovenske zastave na GEOSS-U
V nedeljo, 7 aprila, je društvo Heraldica Slovenica na GEOSS-u
– geometrijskem središču Slovenije organiziralo slovesnost ob
dnevu slovenske zastave.
Zastava z belo, modro in rdečo barvo je
bila povzeta po grbu dežele Kranjske, kjer je
bil moder orel z rdečimi šapami na beli podlagi. Določili so jo slovenski izobraženci na
Dunaju, in to v marcu 1848. Sicer našo zastavo sestavljajo panslovanske barve, kakršne
so tudi na večini zastav slovanskih držav.
V času slovenskega preporoda, 7. aprila
1848, je študent prava Lovro Toman (kasneje je postal poslanec v dunajskem državnem
zboru) s svojimi prijatelji pri gostilni Zlata zvezda na Wolfovi ulici v Ljubljani prvič
razobesil slovensko zastavo. V tem primeru je šlo za protest proti nemški zastavi, ki
so jo istega leta na ljubljanskem gradu izobesili privrženci Nemcev.V času slovenske
osamosvojitve je bil dodan še grb s tremi
zvezdami celjskih knezov ter likom Triglava in morja pod njim.
Na slovesnosti sta sodelovala gardna
enota in orkester Slovenske vojske. Osrednji
govornik predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor je poudaril velik pomen zastave
za našo mlado državo, ki je pomemben del
identitete vsakega naroda. Z veliko vnemo
jo uporabljamo na večjih, predvsem mednarodnih športnih tekmovanjih, na pročeljih
naših hiš pa je še vedno redkost – še dobro,
da je izobešanje zastave uzakonjeno vsaj na
javnih zgradbah. Svoj pečat slovesnosti je
dodal tudi naš kardinal dr. Franc Rode. Na
slovesnosti je bila prisotna dvajsetina veteranskih praporov. Neizobešanje zastave ob
državnih praznikih sicer ni kaznivo ali vsaj
sumljivo, kot je bilo v polpretekli zgodovini,
je pa potrditev naše samobitnosti in spoštovanje zgodovine in vseh tistih, ki so s svojimi
dejanji pripomogli k temu, da danes živimo
v Evropi in v svetu priznani samostojni in
suvereni državi.

Ob katerih praznikih izobešamo
zastave:
8. februar – slovenski kulturni praznik;
27. april –dan upora proti okupatorju;
1. in 2. maj – praznik dela;
25. junij – dan državnosti;
17. avgust – združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom;
15. september – dan vrnitve Primorske k
matični domovini;
23. november – dan Rudolfa Maistra;
26. december – dan samostojnosti in
enotnosti.
Zastave se ne izobeša:
1. januar – novo leto;
1. november – dan spomina na mrtve.
Prav tako ne izobešamo zastav
na dela proste dneve, kot so:
velikonočna nedelja in ponedeljek;
15. avgust – Marijino vnebovzetje;
31. oktober – dan reformacije;
25. december – božič.

J. Gregorič

Pozdrav zastavi

Star papir za novi dom
Društvo Za Otroke Sveta, ki ga vodi Domžalčanka Urša Rojnik,
pripravlja dobrodelno akcijo zbiranja starega papirja, ki so jo
poimenovali „Star papir za novi dom“.
Društvo Za Otroke Sveta Cilj akcije, ki je namenjena izgradnji sirotišnice za
otroke brez staršev v Tanzaniji, je skupaj
s prostovoljci in s pomočjo podjetij zbrati
310 ton papirja. Sredstva, ki jih bodo zbrali
s pomočjo prodaje starega papirja, so namenjena za nakup zemljišča in za gradnjo
sirotišnice, šole in izobraževalnega centra
v Tanzaniji. Akciji se lahko pridružite tudi
bralci in bralke Slamnika.
V društvu so se za projekt izgradnje sirotišnice odločili po predhodnem obisku
Tanzanije, po katerem so takoj priskočili na pomoč pri iskanju pokroviteljev
oz. botrov za sirote iz sirotišnice Kibowa
v Tanzaniji. »Ker je še vedno vse preveč
otrok, ki živijo na ulici brez hrane, oblačil,
medicinske oskrbe in brez staršev (glavni
razlog umrljivosti je prav revščina in slabe
zdravstvene razmere), smo se odločili, da
podamo roko sirotam. Skupaj z donatorji
iz Evrope in v sodelovanju z drugimi organizacijami po svetu bomo tem otrokom
najprej zgradili novi dom, kasneje še šolo
in izobraževalni center. Želimo jim pomagati, saj so prepuščeni ulici, ki jih vodi v
kriminal in prostitucijo. Nudili jim bomo
varen dom, zdravo prehrano, medicinsko
oskrbo in izobrazbo,« pravi vodja projekta Domžalčanka Urša Rojnik, ki trenutno
biva v Tanzaniji. Za to se je odločila zaradi zavedanja, da je fizična prisotnost na
lokaciji projekta zelo pomembna, saj se
le tako lahko nadzira dejansko stanje in
zagotavlja, da je denar porabljen izključno za določen namen. Vendar pa to ne bo
edina aktivnost, ki jo bodo izvajali v svojem poslanstvu. Intenzivno so se lotili tudi
projekta pomoči ženskam in materam samohranilkam. »V Tanzaniji so ženske v
podrejenem položaju in nimajo veliko možnosti v primeru, da ostanejo same. Z našo
pomočjo bodo lahko delale in za to bodo

prejemale tudi dostojno plačilo, da si opomorejo. Ženske bodo izdelovale različne
ročno izdelane predmete, čevlje, torbice,
nakit. Sredstva od prodaje njihovih izdelkov pa bodo namenjena njim in njihovim
otrokom.«
Če se vrnemo na akcijo, v kateri lahko
sodelujete tudi vi, dragi bralci in bralke:
Društvo Za Otroke Sveta prvič pripravlja
dobrodelno okoljevarstveno akcijo zbiranja starega papirja – Star papir za novi
dom. »Situacija v Sloveniji je težka, vendar
ne smemo pozabiti, da ni meja za pomoč
otrokom sveta« nam realnost opisuje Urša Rojnik. V akcijo se lahko vključite na
različne načine: kot društva, šole, morda
krajevne skupnosti … ko je zbrana tona
ali več papirja, na dogovorjeno lokacijo pošljejo zabojnik, ki papir odpelje. Če
so količine, ki ste jih zbrali, manjše, pa
jih pridejo iskati tudi s kombijem, ki bo v
tem času „potoval“ na relaciji od Kamnika, Domžal do Ljubljane. V kolikor želite
društvu pomagati tudi vi, jim lahko pišete
na info@zaotrokesveta.com oz. pokličete
na tel. št. 041 353 204 ali obiščete njihovo spletno stran www.zaotrokesveta.com,
kjer boste dobili več informacij.
Mateja A. Kegel

16 | slamnik

številka 4 | april 2013 | letnik liii

portret

sl a m n i k @ k d - d o m z a l e . s i

STOJNICA, KJER JE NAJDALJŠA VRSTA
ANČKA CAJHEN IN JANEZ SVETEK, branjevca na domžalski tržnici

Zadnja afera z neoznačenim konjskim mesom v govejih izdelkih je znova obudila številna razmišljanja o zdravi in kvalitetni hrani. Pri tem
se je še enkrat potrdilo, kako pomembna je lokalno pridelana hrana in osebni stik s tistimi, pri katerih kupujemo pridelke in proizvode.
Cveta Zalokar - Oražem
Foto: Cveta Zalokar Oražem

K

raji, kjer se prodaja takšna
hrana, pa so tržnice, ki so
po obdobju skorajšnjega zamrtja v zadnjem času močno
pridobile na veljavi. Tudi
domžalska tržnica je v razširjenem obsegu med ljudmi naletela na dober odziv, v
njeni bližini pa delujeta tudi mlekomat in
dve manjši prodajalni z ekološkimi proizvodi. Tako smo dobili v centru mesta kraj,
kjer se ponuja pestra izbira kvalitetnih izdelkov. Med tistimi, ki prodajajo na tržnici
že od samega začetka, sta med najbolj priljubljenimi babica Ančka Cajhen in njen
vnuk Janez Svetek.

Spomin na začetke.

Ana Cajhen, ki ji domačini pravijo kar
Ančka, je Domžalčanka, ki je najprej živela v Stobu, v skromni hišici skupaj s
svojim možem Ivčkom. »Maja bo minilo 10 let od njegove smrti in najbrž se ga
še mnogi spominjajo. Po domače se je
pri nas reklo Pr‘ Matij. Več kot 20 let sem
delala v tovarni Toko, potem pa do upokojitve v slaščičarstvu. Začeli smo še v
kleti pri Napredku, potem pa smo šli z
znanim slaščičarjem Miho Lenčkom „na
svoje“. Sama sem delala bolj pri testu pa
krofe, potice …,« se spominja dela, ki ga
je zelo vzljubila. Ko sta se z možem razšla, se je preselila in zdaj živi v bloku na
Ljubljanski cesti skupaj s hčerko Ivico in
vnukinjo Tanjo. Tisti, ki jo poznajo, pravijo, da je prava mravljica. »Čeprav sem
upokojenka, imam toliko dela, pomagam
na vseh koncih, nikoli ne mirujem. Moja
druga hči Branka se je poročila na kmetijo Svetek v Dobrunje pri Ljubljani in tam
dela nikoli ne manjka. Pomagam pri pletju, okopavanju, nabiranju in čiščenju
motovilca, včasih delam tudi kar sproti,
tako da na tržnici na primer luščim fižol.
Bilo smo med tistimi, ki so pred desetimi leti začeli prvi s prodajo na domžalski
tržnici. Dobro se še spominjam, da je bilo decembra, snežilo je, pa smo kar nekaj
časa kolebali, ali bi šli ali ne. Prodaja na
začetku ni bila prav dobra, malo je bilo
prometa. Ampak počasi smo dobili svoje stalne stranke, ljudje nam zaupajo in
zdaj gre prodaja prav dobro.« Na kmetiji Svetek, katere izdelke prodajajo, so se
pred leti bolj ukvarjali s kisanjem zelja in
repe, pokrivali so vse področje osrednje
Slovenije, bili so dobavitelji velikih trgovcev. Včasih so pakirali tudi po več dni in
noči skupaj, veliko je bilo dela, a so trgovci potem našli nove poti.

Usmeritev v zelenjadarstvo.

Tako so se odločili, da bodo na svoji 11
hektarov veliki kmetiji začeli z intenzivno pridelavo zelenjave. O tem nam več
pove Ančkin vnuk Janez, ki tudi sam
prodaja na stojnici in se je odločil, da bo
tudi nadaljeval tradicijo njihove kmetije in je kmet od glave do peta: »Mami
Branki in očetu Franciju smo se rodili trije otroci. Brat Aleš je znanstvenik
s področja elektrotehnike, dela v Cernu, v evropskem centru za nuklearne
raziskave, in ko je dežurni, pravzaprav
vodi in usmerja celotni center. Res je velik strokovnjak, tudi prejemnik Puchove
nagrade. Sestra Tanja ima svoje podjetje, jaz pa sem študiral agronomijo in se
odločil za kmetovanje. Že ko sem hodil
v šolo, sem rad pomagal, takoj ko sem
prišel domov, sem poprijel za delo. Znanje, ki sem ga dobil med šolanjem, mi
zelo pomaga pri vsakodnevnem delu.
Še posebej zdaj, ko smo se preusmerili v pridelavo zelenjave. Naša kmetija
ima status integrirane pridelave, za vse
izdelke pa imamo pridobljene certifikate. Za ekološko pridelavo pa se nismo
odločili, ker je vse preveč zapleteno s po-

Ančka Cajhen in Janez Svetek na svoji stojnici

Sam vidim v tem delu
veliko prihodnost, hrana
dobiva na veljavi, ljudje
pa so spoznali prednosti
lokalne pridelave, kjer
ni kemične obdelave in
dolgih prevažanj.

trdili. Pa tudi problemi s sosedi so, ker
če oni na sosednji njivi škropijo, potem
se to pozna tudi na naših pridelkih. Ampak pri nas tega zelo malo uporabljamo,
res samo za najbolj nujne posege, saj
sam zagovarjam, da moramo pri pridelavi upoštevati vse druge možnosti, da
to ni potrebno. Pri tem je še posebej pomembno kolobarjenje. Upoštavamo tudi
stare izkušnje. Tako korenje, ki ima rado
mivknato zemljo, gojimo na naših njivah
v Zalogu. Neprijazne strune, ki mnogim
kmetom grenijo življenje, pa skušamo
pregnati s sajenjem krompirja sem in tja
po njivah, saj jih zelo privlači.« Janez je
tudi mladi očka, saj ima 8-mesečnega sina, njegova partnerica pa se ukvarja s
cvetličarstvom in ima lokal v novogoriški Qlandiji.

Vse na naši stojnici je iz lastne
pridelave.

Janez Svetek pravi, da na tržnico prihajajo štirikrat na teden. »Vesel sem,
ker se je prodaja z zadnjem času močno povečala, v pomoč pa nam je tudi,
da ponujamo tudi kmetijske pridelke, ki

zrastejo na kmetiji moje partnerice na
Primorskem, ki je v vasi Zavino. Od tam
prihajajo pozimi cvetača, brokoli in solata pa sadje, kot so češnje, breskve in
marelice. Sicer pa sami gojimo takorekoč vso zelenjavo, jeseni jo pospravimo
in shranimo z zemljo vred v zabojnikih
na prostem, da ne propada, jo zavijemo
v polivinil. Ko pride na vrsto za prodajo, pa jo speremo. Posebno pozornost
zahteva tudi sprotna pridelava siljenega radiča in motovilca, ki sta pozimi
zelo priljubljena. Na naši stojnici je spomladi tudi regrat, ki ga sami nabiramo
po okoliških njivah in gozdu. Pravi hit
je prodaja kuhane rdeče pese, na teden
jo prodamo tudi po 35 kg. Pri delu na
kmetiji nam pomagajo tudi mnogi sorodniki, občasno pomagata še dve delavki.
Na tržnico v Domžale vozimo pridelke s
kombijem, za vsak prodajni dan jo sproti
pripravljamo, zvečer včasih s tem končamo šele okoli polnoči, takoj zjutraj pa
smo že na tržnici. Ob sobotah nama pomaga tudi oče Franci, saj je treba biti
hiter, pred našo stojnico pa je vedno dolga vrsta. Veseli smo svojih strank, mnogi
nas pohvalijo, za mene pa pravijo, da
sem „ta prijazni fant“, ker se rad veliko
smejem in sem rad med ljudmi. Pravijo, da bi šli za nami, tudi če bi šli kam
drugam. Mnogi hodijo kupovat tudi direktno k nam na kmetijo.«

Na domžalski tržnici je vse bolj
živahno.

Vse več je prodajalcev in kupcev. Gospa
Ančka pravi: »Ljudje se vračajo k zdravi
hrani, ki jo pridelujejo kmetje v bližini. Stranke so zadovoljne s ponudbo in
nas rade pohvalijo. Seveda tudi veliko
sprašujejo, kako pridelujemo, od kje so
pridelki. Nekaj je tudi grdega govorjenja,

včasih se začno tudi kakšne govorice, a
pri nas imamo odgovore na vsa vprašanja.« Vnuk Janez pa jo dopolni: »Sam
vidim v tem delu veliko prihodnost,
hrana dobiva na veljavi, ljudje pa so spoznali prednosti lokalne pridelave, kjer ni
kemične obdelave in dolgih prevažanj.

Včasih je malo neprijetno, moteča sta
zlasti dež ali sneg, takrat je obisk majhen. Veseli bi bili, če bi v prihodnosti
tržnico pokrili, ker bi bila prijaznejša za
vse. Mraz pa nas ne moti, človek se tega
navadi, s sabo imamo čaj, da se malo pogrejemo.« ❒

Piškotkali bomo že sedmič
plesna šola miki že sedmo leto zapored organizira piškotkov piknik. Gre za
prireditev na prostem, ki se bo odvila v četrtek, 23. 5. 2013, med 16.30 in 19.30 v
Češminovem parku v Domžalah.
Piškotkov piknik je namenjen druženju družin in prebivalcev našega okoliša. Prireditev poveže predšolske plesalce iz vrtcev občine Domžale in okoliških občin
(Lukovica, Kamnik, Mengeš, Moravče, Komenda, Kranj, Cerklje, Trzin, Borovnica, Dragomelj, Črnuče), starše, sorodnike in ostale občane. Vstopnina na piknik
je simbolična – 2 piškotka. Vsako leto je predvsem mlajšim obiskovalcem na voljo
kup zanimivih delavnic in dogajanj. Poskrbimo pa tudi za srečelov s privlačnimi
nagradami.
Pri organizaciji prireditve nas vedno podpre tudi Občina Domžale in vrsto donatorjev in prostovoljcev, ki z nami preživijo prelepo popoldne, nam pomagajo pri
izvedbi delavnic, pestrem dogajanju in privlačnih nagradah.
Lepo vabljeni, da z nami preživite prijetno in zabavno popoldne.
Plesna šola Miki
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Roka dobrodelnosti podala roko
ustvarjalnosti in znanju

Projekt Comenius
Srečanje s Španci in Turki na Osnovni šoli Rodica

Nekdo je nekoč dejal: »Ni je bolj strme poti na svetu, kot sta pot do izobrazbe in pot do znanja.«
oš preserje pri radomljah Učenci OŠ
Preserje pri Radomljah s svojimi idejami in
ustvarjalnostjo tlakujejo pot do izobrazbe.

Velikokrat se na križiščih srečajo s finančnimi dejavniki, ki začasno ustavijo njihovo
smelo pot ali jim onemogočajo uresničeva-

ti ustvarjalne ideje. Žal je dandanes takih
učencev vse več. A zavedanje, da v njihovi
okolici živijo ljudje in podjetja, ki so mnenja, da na mladih svet stoji, v njih krepi
ustvarjalnost in željo po preseganju meja.
Družba Količevo karton, d. o. o., je učencem
šole, vodstvu in šolskemu skladu privabila
nasmeh na obraz, saj jim je darovala material v obliki kartonov, ki jih bodo uporabili
pri pouku in v obšolskih dejavnostih, pa naj
bo samo za izdelovanje plakatov, s katerimi se bodo učili, predstavljali novo snov,
ali za izdelovanje scenskih pripomočkov
za potrebe gledališča in šolskih prireditev,
ki učencem in okoliškim prebivalcem popestrijo marsikateri šolski ali delovni dan.
Družba Količevo karton, d. o. o., je z velikodušnim denarnim prispevkom 6000 evrov
potrdila staro modrost, ki pravi, da je izobraževanje postavljanje mostu do znanja,
do življenja.
Prepričani smo, da bodo na šoli s tako radodarnim prispevkom družbe Količevo
karton, d. o. o., učencem iz socialno šibkih družin uresničili kakšno skriti željo,
omogočili šolo v naravi ali tabor in nadarjenim približali lastne sanje. Dokaz, da
so na svetu še vedno ljudje, ki spoštujejo vrednote, kot so dobrodelnost, znanje,
prijaznost in humanost, je družba Količevo karton, d. o. o.
mag. Jasmina Pogačnik

Projekt Varnost in mobilnost za vse 2013
Potrudimo se najprej pogledati sebe, šele nato poglejmo druge!

oš dob Letos smo učenci 5. b razreda OŠ
Dob sodelovali v projektu Varnost in mobilnost za vse. Želeli smo povečati varnost

udeležencev v prometu. Preverjali smo
pripetost z varnostnim pasom. Bili smo
kar precej razočarani, saj je bilo po prvem

opazovanju nepripetih kar 75 % ljudi. Pri
drugem pregledu je bila z nami tudi policistka. Pripetost z varnostnim pasom smo
ponovno kontrolirali v času akcije »pripnite
se in doživite«. Stanje se je malo izboljšalo,
varnostni pas je uporabljalo 50 % udeležencev v prometu, kar še vedno ni zadovoljivo.
Zato smo ugotovitve objavili po šolskem
radiu. Z go. policistko smo obiskali prvošolce in učence drugih razredov, ki so nam
obljubili, da se bodo v prihodnje pripenjali
ter ne bodo več sedeli na sprednjih sedežih, saj so še premajhni. Naj povemo, da
smemo otroci sedeti spredaj, ko v višino
zrastemo 150 centimetrov. Vse svoje znanje in ugotovitve smo uporabili in izdelali
prometno didaktično igrico, ki smo jo poimenovali pot v šolo. Predstavili smo jo
sošolcem, ki so jo dobro sprejeli in upamo,
da bomo tudi z njo pripomogli k večjemu
znanju otrok v prometu.
Želimo si, da bi se stanje v prometu izboljšalo. K temu lahko pripomorete tudi vi,
tako da se pripnete z varnostnim pasom
in upoštevate prometne predpise.
Učenci 5. b razreda OŠ Dob, Marta
Krt, Tajda Klopčič in Ajda Kankaraš,
9. razred OŠ Rodica

oš rodica Od 6. do 9. marca 2013 so
učence OŠ Rodica obiskali turški in španski učenci in učitelji. V sredo smo imeli
delavnice, na katerih smo kuhali ter slikali
s svetlobo. Kasneje smo imeli tudi športne
igre. V četrtek smo gostom razkazali naše
glavno mesto Ljubljano. Z vzpenjačo smo
se popeljali na Ljubljanski grad ter si v Tivoliju ogledali Muzej novejše zgodovine. V
večernih urah smo izdelovali rožice iz krep
papirja ter jedli palačinke. Petek dopoldne
smo preživeli v računalniški učilnici, kjer
smo se poučili o varni uporabi interneta.
Popoldne smo se odpravili v Slamnikarski

muzej v Domžalah. V soboto smo se odpeljali na Primorsko. Ogledali smo si Piran in
Postojnsko jamo in se na hitro ustavili še
v Kopru, kjer smo odšli po nakupih. To je
bil tudi naš zadnji skupni dan, saj so Španci naslednji dan v zgodnjih jutranjih urah
odšli domov, Turke pa smo opoldan pospremili pred hotelom Ambient, od koder
so kasneje odšli proti letališču. Nestrpno
pričakujemo naše ponovno srečanje, ko
bomo slovenski učenci odpotovali v Turčijo ter Španijo.
Tajda Klopčič in Ajda Kankaraš,
9. razred OŠ Rodica

Ustvari svoj „P-shirt“ in zmagaj!
Center za mlade Domžale v sodelovanju z domzalec.si ter
Enzo grafiko razpisuje natečaj in DELAVNICO POSLIKAVE
MAJIC »P-SHIRT«. Natečaj bo odprt od 15. 4. do 23. 5. 2013,
na delavnice pa se je možno prijaviti do 6. 5. 2013 oziroma
do zapolnitve mest.
Na majico bo potrebno kar najbolje upodobiti problem sodobne družbe (brezposelnost, nasilje med vrstniki in v družini, težave v šoli, nesrečna ljubezen …) ter
se preko spletnega glasovanja potegovati za praktične nagrade. Otroci in mladostniki od 12 do 22 let bodo lahko s sodelovanjem v natečaju z lastno ustvarjalnostjo
opozorili na probleme, za katere menijo, da jim ne posvečamo dovolj pozornosti.
Izmed vseh prispelih majic bo žirija izbrala 10 najboljših, ki se bodo preko spletnega glasovanja v sodelovanju z domzalec.si potegovale za prvo mesto. Zmagovalec
natečaja bo pod pokroviteljstvom Enzo grafike prejel 10 majic s svojim motivom.
Za drugo in tretje uvrščenega pa bo poskrbljeno v piceriji Taberna.
Za več informacij obiščite spletno stran Centra za mlade Domžale
(www.czm-domzale.si).
Mihael Gubanc

Na počitnice z Mikijevci,
letos v Portorož
Letos bodo otroci lahko z nami letovali v Portorožu, v objemu
Forma Vive. Dom Burja bo naše spalno središče. Piš vetra,
vonj borovcev, bazen in morje pa naše okolje za raziskovanje,
uživanje, druženje, potepe in še kaj.
Letovanje bomo izpeljali v času zaključka
šolskega leta, od 26. do 30.junija. Pripravili smo dva starostno prilagojena programa.
Otroci, stari od 5 do 9 let, se bodo za 5 dni
prelevili v gusarje. Uživali bodo v morskih
dogodivščinah, gusarskih nalogah in zabavnih preizkusih pod vodstvom naših
izkušenih plesnih in športnih pedagogov.
Poskrbeli bodo za vsakodnevno tematsko
dogajanje ter športne aktivnosti na plaži,
na igrišču in v vodi. Mladina, stara od 10
do 16 let, pa bo skupaj z nami krojila nore ideje in delavnice, doživela klepetalne
sprehode, uživaške zatone sonca, kopanje ob vseh mogočih urah. Skratka, uživali
bomo v poletju in energiji, ki jo le-to ima.
Počitnice pripravljamo že 18 let in vsako

leto v prvi vrsti pripravimo kvaliteten in pester animacijski program. Zavedamo pa se,
da je otrokom in mladini najbolj pomembno doživljanje vsega, kar ponuja poletje in
morje. Pridružite se nam tudi letos, plesalci in tisti, ki uživate v drugih dejavnostih!
V kolikor želite z otroci in mladino popoldneve preživeti doma, pa se nam lahko
pridružite na dnevnem varstvu v času od
1. do 5. julija. Izvedli bomo veliko aktivnosti v Plesalnici in na prostem: obiskali
bomo Ljubljano in živalski vrt, čofotali na
domžalskem bazenu, kolesarili in pripravili piknik. Sigurno pa ne bo nihče ostal
hladen na pižama partyu!
www.mikiples.com
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iz naših vrtcev in šol
na kratko

vrtec domžale

Spoznavali smo poklice
V skupini „Metulji“ smo v mesecu
aprilu spoznavali poklice. Obiskali
smo KM atelje, kjer smo spoznali Kajo Maučec, ki je umetnica, slikarka,
modna kreatorka in šivilja. Otroci so
bili nad njenim ateljejem navdušeni,
saj je bil poln zanimivih stvari: slik,
oblek, skic, lutk itn. V podjetju iVizual sta nam Nina Dremelj in Žiga Usnik
predstavila poklic fotografa. Otroci so
ob fotografiranju „norčij“ zelo uživali in si dobro zapomnili, da fotograf
ne slika, temveč fotografira, ter da pri
tem potrebuje dobro ozadje, osvetljavo
in dober fotoaparat.Na kmetiji Černivec nam je Špela Černivec predstavila
poklic kmeta. Popeljala nas je po zares veliki kmetiji, kjer smo si ogledali
veliko število krav in teličkov. Ogled
zares velikih traktorjev je bil za vse prava paša za oči. V Vrtnarstvu Brodar pa
smo se seznanili s poklicem vrtnarja.
Gospa Brodar nas je ob pripovedovanju zanimivosti popeljala po vrtnariji,
nam pokazala veliko različnih rastlin
in nam jih nekaj tudi podarila, tako da
se bomo v vlogi vrtnarjev lahko preizkusili tudi sami.
Vrtec Domžale, enota Gaj,
M. V. Vrankar

otroci z veseljem nastopajo na
materinskem dnevu

Ob materinskem dnevu
Na praznik Marijinega oznanjenja, 25.
marca, praznujemo materinski dan,
ko se iz srca zahvalimo vsem mamam
in očetom za podarjeno življenje, ki
nam omogoča spoznavanje vsega lepega, plemenitega in osrečujočega v
življenju. V zahvalo za življenje, skrb
in dobroto, prejeto od staršev, so se
otroci vrtca, učenci šol in drugi nastopajoči skupaj z mentorji (Ana Dolinšek,
Andreja Mali, Špela Kasesnik, Ana Anžur Cotman, Petra Atteye Fabiani, Lili
Sever, Anka Kunaver Dermastja, Nadica Bičanin, Ivica Janež, Štefka Zore,
Nataša Vrhovnik Jerič, Jana Pavli Per,
Damjan Berčan in Boža Bauer) z lepo
prireditvijo v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale vsaj skromno
oddolžili. Program je popestrila sopranistka Marjeta Cerar, ki jo je na klavirju
spremljal Tilen Bajc. Prireditev je obogatila duhovno bogata vezna beseda
voditeljice Blaženke Mali. Vsem nastopajočim iskrena hvala, še posebej pa
režiserju Lojzetu Stražarju.
Vsega prejetega staršem ni mogoče vrniti, hvaležnost jim bomo izkazali s
svojim življenjem, ki naj bo polno darovanja in medsebojnega razumevanja.
V imenu organizatora Župnijske
Karitas Domžale dr. Marija Bizjak –
Schwarzbartl, dr. med.
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Razmišljaj globalno, deluj
lokalno
6. aprila 2013 smo delovno soboto na OŠ Domžale posvetili že
tradicionalnemu ekodnevu.

oš domžale Letošnja tema je bila: Razmišljaj globalno, deluj lokalno. V različne
okoljevarstvene delavnice so bili vključeni
vsi učenci in učitelji na šoli, saj se trudimo,
da bi vsi poglabljali znanje o okoljevarstvenih dilemah ter poskušali po svojih močeh
čim bolj okoljevarstveno ravnati v skladu z
usmeritvijo šole k trajnostnemu razvoju.Za
učence od 1. do 5. razreda so razredničarke
pripravile različne delavnice. V prvih razredih so izdelovali ptičke iz odpadnih CD-jev,
koše za smeti iz embalaže in podobno. Drugi razredi so oblikovali miselne vzorce na
temo Zemlja naš planet. V tretjih razredih
so izdelovali ure iz odpadne embalaže, v
četrtih in petih razredih pa so iz odpadnega materiala izdelali vaze, knjižna kazala
in druge izdelke. V enem oddelku so delali
sadna nabodala in se pogovarjali o zdravi prehrani, učenci drugega oddelka pa so
sejali semena rastlin v embalažo za jajca.
Veseli smo ponovnega sodelovanja s podjetjem Prodnik. Za učence od 1. do 4. razreda
so pripravili poučne in zabavne delavnice
o pravilnem ločevanju odpadkov. Če otroci česa še niso vedeli, jim je malo prišepnil
Grini (maskota).
Šesti razredi so po uvodni predstavitvi šolskega ekovrta in dela na njem ter projekta
shema šolskega sadja v različnih praktičnih delavnicah prispevali k urejanju šolske
okolice. Delavnica «šolski vrt» je sadila sadike zelenjave in sočnic, ki jih bodo kasneje
učenci posadili na vrt. Kuharska delavnica je pripravila zdrave prigrizke, s katerimi
so se vsi šestošolci posladkali ob koncu.
Računalniški delavnici sta pripravljali
označevalne napise za okrasna in sadna
drevesa v okolici šole ter predstavitve za
projekt Shema šolskega sadja. V tehnični
delavnici so učenci izdelali opozorilne table
za sprehajalce kužkov v okolici šole, saj še
vedno veliko lastnikov psov žal ne upošteva
dejstva, da šolska zelenica ni namenjena sprehajanju psov, temveč igranju
učencev. Zato pozivamo vse občane, da
upoštevajo naša opozorila ter sprehajajo
svoje ljubljenčke izven območja šolskih
travnikov ter seveda za njimi povsod počistijo! Poročevalska skupina je vse poslikala
in pripravila prispevke o vseh aktivnostih.
Učencem sedmega razreda je najprej dr.
Habe približal lepote Triglavskega narodnega parka, saj jim je pripravil prikaz slik: V
kraljestvu kozoroga. Poudaril je, kako se je
treba obnašati v nacionalnem parku. Predstavil jim je ogrožene in zaščitene rastline
in živali, najbolj podrobno pa jim je predstavil kozoroga. Ker je deževalo, se učenci
niso odpravili na predvideno čistilno akcijo šolskega okoliša, temveč so v telovadnici
izvajali različne športne igre ter tako skrbeli za zdrav duh v zdravem telesu.
Za učence osmih razredov so prostovoljci
društva Humanitas, društva za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti,
izvedli zelo zanimivo delavnico: Onesnaženost voda kot svetovni problem. Učenci so
na aktiven način spoznali problem izkoriščanja naravnih virov v bogatem delu sveta

na račun revnih. Vsebino delavnice so nato
razredniki z učenci poglobili in nadgradili
ob debatiranju o globalnih okoljevarstvenih problemih.
Učencem devetih razredov je pripravil uvodno predavanje g. Anton Komat, svobodni
raziskovalec, pisec, scenarist in publicist,
ki svoje delo usmerja k raziskovanju sodobnih problemov človeštva in narave ter
se ukvarja z naravovarstvenimi tematikami.
Ta dan je z nami delil svoje znanje in poglede in učence popeljal na pot razmišljanja
o vprašanju, kaj lahko naredi vsak izmed
nas, da ohrani naravo za zanamce. Govoril
je torej o trajnostnem razvoju in opozoril je
na tri „stebre“ narave: prst, voda in biotska pestrost, katerih ohranjanje je ključno
za trajnostni razvoj. Svoje predavanje je popestril s kupom zgodb, ki so nas pripravile
do razmišljanja, in nas opozoril na omejen
pogled ekonomije na vprašanje trajnosti.
Po predavanju so učenci po oddelkih z debato in ogledom dokumentarnega filma
poglobili tematiko predavanja, predvsem
pa o njej skupaj z učitelji kritično razmišljali in si oblikovali svoja stališča.
Na eko tržnici pred šolo so razstavljali in
prodajali svoje pridelke in izdelke člani
združenja ekoloških kmetov Zdravo življenje, člani društva Ajda Domžale, društva
za biološko dinamično gospodarjenje, in
članice Turističnega društva Rača. Učencem so predstavili ekološko oz. sonaravno
in biodinamično kmetovanje. Poudarili
so pomen tako pridelane hrane za zdravje človeka. Posebej pa so poudarili pomen
takšnega kmetovanja za človekovo okolje,
ki ga želimo ohraniti zdravega še za naše
bodoče generacije. Prodajali so ekološko
pridelane poljščine in izdelke. Na stojnicah
so prodajali kruh, pecivo, testenine, marmelade, omake, namaze, moko, mleko, sir,
skuto, čaj . Predstavilo se je tudi ekološko
čebelarstvo Svetlin s svojimi izdelki. Oboji
smo bili zelo zadovoljni – mi, ki smo lahko kupili zdrave pridelke, in kmetje, ki so
jih uspešno promovirali in prodali. Vsem
udeležencem naše eko tržnice in ge. Pavli
Pirnat, ki je organizirala udeležbo kmetov,
se lepo zahvaljujemo, da so s svojo udeležbo popestrili naš ekodan. Zahvaljujemo se
tudi KS Slavko Šlander, ki nam je omogočila postavitev stojnic.
Malo nam je zagodlo vreme, tako da nismo
uspeli poslikati betonskih korit okrog šole,
kot smo načrtovali v sklopu urejanja šolske
okolice. V ta namen nam je podjetje Jub-H,
d. d., podarilo akrilni predpremaz za beton in barve, s katerimi bi poslikali korita.
Ko se bo vreme ustalilo, se bomo poslikave zagotovo lotili. Hvala g. Sašu Kokalju in
Jub-H, d. d., ki nam je v ta namen podaril
predpremaz in barve.
Vsem zunanjim sodelavcem se zahvaljujemo za sodelovanje, da smo lahko uspešno
izvedli ekodan, čeprav zaradi deževnega
vremena nismo uspeli izpeljati vseh načrovanih dejavnosti urejanja šolskega okoliša.
Učenci in ekokoordinatorke
OŠ Domžale

Medgeneracijsko druženje
vrtec cicidom Če v vrtec pride babica,
ki nekaj posebnega zna, je to za vnučka
lahko težko pričakovan in nepozaben dan,
za njegove prijatelje pa prijetna izkušnja,
ki se še globlje vtisne v spomin na vrtčevske dni. In prav zato dajemo v skupini
Žiraf velik poudarek medgeneracijskemu
druženju. Aktivne babice in dedke povabimo na obisk, da nam pokažejo svoje
znanje oz. predstavijo hobije, s katerimi
se ukvarjajo. Gospa Nada Tiringer je za
otroke iz skupine Žiraf iz Vrtca Cicidom
pripravila slikarsko delavnico. V vrtec je
prinesla nekaj svojih slik v različnih tehni-

kah, slikarske pripomočke ter lončnici, ki
jih je kasneje uporabila za motiv. Otrokom
je predstavila dve likovni tehniki: akvarel
in pastel. Med ustvarjanjem so jo otroci pozorno opazovali in spraševali. Nato pa so
se sami preizkusili najprej v eni in nato v
drugi tehniki. Zahvaljujemo se gospe Nadi
za prijetno in poučno dopoldne.
Ob obisku gospe Zlatke Levstek pa smo
uživali ob poslušanju pesmic, ki so namenjene otrokom, nekatere točno otrokom iz
vrtca Cicidom.
Vzgojiteljica Vera Kolenc

OŠ Roje pridobila znak Šolski ekovrt
Inštitut za trajnostni razvoj je skupaj z ministrom za kmetijstvo
in okolje g. Francem Bogovičem in ambasadorko programa go.
Manco Košir 7. marca prvič javno podelil znak »Šolski ekovrt«.
oš roje Med 22 prizadevnimi člani mreže šolskih ekovrtov je bila tudi OŠ Roje,
ki se že vrsto let ponaša z lepo urejenim
sadnim, cvetličnim in zelenjavnim vrtom.
Znak so pridobili na podlagi izpolnjevanja osnovnih meril za šolske ekovrtove,
ki so jih na ITR pripravili v lanskem letu.
S pridobitvijo znaka so se obvezali, da bodo nadaljevali z upoštevanjem temeljnih
načel ekovrtnarjenja na šoli, med katerimi so ustrezno kompostiranje organskih
odpadkov, kolobarjenje, uporaba ekoloških ali vsaj kemično netretiranih semen,
uporaba organskih gnojil idr., in seveda
brez pesticidov in mineralnih gnojil. V teh
dneh učenci pod mentorstvom učiteljev
že pridno sejejo semena vrtnin v lončke
in se veselijo vsake spremembe, ki za tem
sledi. Trenutno pa se že pripravljajo na pomladanski tehniški dan, ko bodo urejali

okolico šole, prekopali vrt in z vrtninami
uredili prve gredice.

Marta Krt
Tajda Klopčič in Ajda Kankaraš,
9. razred OŠ Rodica

Lara na dveh olimpijadah
Lara Jerman, 17-letna dijakinja Gimnazije in srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik doma iz Preserij se je letos uvrstila na
dve mednarodni olimpijadi.
oš preserje pri radomljah Že v
začetku aprila je bila v Luksembourgu,
kjer je sodelovala na 2. Evropski dekliški
matematični olimpijadi. Pobudnik tega
tekmovanja je Univerza v Cambridgeu, kjer
je potekala tudi prva tovrstna olimpijada. Udeležile so se je dekleta iz 22 držav
iz Evrope in ZDA. Slovenijo so zastopala
štiri dekleta, ki so bila izbrana na podlagi celoletnih priprav. V dveh tekmovalnih
dneh so tekmovale posamezno, štel pa se
je tudi skupni seštevek države. Dekleta so
se solidno odrezala, saj so osvojila bronasto kolajno in dve častni priznanji. Eno od
priznanj je osvojila Lara.
Lara pa ima še možnosti, da se letos uvrsti
še na Srednjeevropsko matematično olimpijado, ki bo poleti na Madžarskem.
Uvrstila pa se je tudi v ekipo štirih srednješolcev, ki bodo Slovenijo zastopali na 11.
Mednarodni lingvistični olimpijadi julija v
Manchestru v Veliki Britaniji. Udeležili se
ga bodo predstavniki več kot dvajset držav
iz vsega sveta. To je tekmovanje, na katerem se tekmovalci posamično in ekipno
pomerijo v reševanju nalog iz neznanih

jezikov in pisav, ki jih rešujejo s pomočjo logičnega razmišljanja in sklepanja.
Seveda morajo pri tem poznati določene
zakonitosti različnih pisav, jezikov in sistemov. Ena od nalog preteklih tekmovanj
je bila na primer razvozlati zapis, ki je bil
zapisan s črtnimi kodami. Te olimpijade se
je Lara udeležila že v lanskem letu, ko je
potekala v Ljubljani, in osvojila častno priznanje za nadpovprečen dosežek.
T.G.J.

Dišalo je po pomladi
oš preserje pri radomljah Čeprav
so se že zimski zaspanci zbudili, spomladanski znanilci že komaj čakajo, da
pokukajo na plano, ljudje pa si tudi želimo žgečkanja toplih spomladanskih
žarkov, se zima noče in noče posloviti. Tako je tudi na materinski dan snežilo, pihal
je neprijazen veter in bilo je mrzlo. A dva
dni kasneje je na OŠ Preserje pri Radomljah že dišalo po pomladi, saj so učenci
razredne stopnje ter otroški pevski zbor
pričarali pravo spomladansko vzdušje na
prireditvi ob materinskem dnevu. Učenki
petošolki Ana Novak in Marija Jezeršek sta
se za to popoldne spremenili v metuljčici

in se veselili pomladi, predvsem pa srečanja s prijateljicami cvetlicami. Na travnik
sta pripeljali učence, ki so za svoje mamice in očke, dedke in babice ter ostale
obiskovalce pripravili venček spomladanskih pesmi, ljudskih plesov, misli in
krajše igrice o mamah, pripovedovali pravljico ter presenetili s čisto pravim starši
stylom. Učenki metuljčici se je ob koncu prireditve lotevala že spomladanska
utrujenost, a sta kaj hitro pozabili nanjo
in odleteli pozdravit prijateljice cvetlice,
vsem obiskovalcem pa zaželeli lepe spomladanske dni.
Tanja Kastelic
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Ne bo vam odrekel portreta
Franci Orehek

V Domžalah in okolici – če pogledamo samo domžalsko občino – živi izjemno veliko pridnih, ustvarjalni ljudi, ki so si našli vsak svoje
sproščujoče delo, največkrat rečem, da gre za hobi ali konjička.
Matjaž Brojan

V

teh osrečujočih, življenje izpolnjujočih aktivnostih je
vsak od teh ustvarjalnih ljudi našel svojo sprostitev,
tudi srečo, ki zna in zmore izpolniti predvsem zrela seniorska
leta. Veliko od teh ljudi poznam: dinamični, ambiciozni, delovni ljudje so to,
ki jim je vsakodnevno (tudi celodnevno) poležavanje na kavču tuje. Svoj čas
usmerjajo na najrazličnejša področja: literarno, likovno, glasbeno, zbirateljsko,
fotografsko. Med ljudmi, ki so vsi znali kakovostno izpolniti svoj čas, je Franci
Orehek z Rodice.
Franci se je mami Mariji in očetu Viktorju rodil kot peti otrok v družini, ki
je štela šestero otrok: tri fante in tri dekleta. Kot otrok Rodice je prvi dve leti
spoznaval šolske učenosti najprej v Jaršah, kjer je opravil dva razreda, nato
pa v Domžalah, kjer je v nižji šoli končal še dva. V Domžalah je opravil nato
z nižjo gimnazijo, kjer ga je kot človeka najbolj zaznamovala profesorica
slovenskega jezika Milena Vodopivec.
Spominja se pohval, ki mu jih je izrekla,
spominja pa se je tudi kot izjemno poštenega in pravičnega človeka. Njej se
menda niti slučajno ni moglo zgoditi, da
bi bila do svojih učencev krivična. Služenje ljudem, njihovi izobrazbi, pri tem
pa delovati pošteno in pravično se zdi
Franciju Orehku še danes eden od čudovitih življenjskih smotrov.

Začetek Francijevega risanja je
bil v vrtni lopi ...

Ko je sklenil šolanje v osnovni šoli, je
Franci kmalu ugotovil, da ga veseli slikanje in svinčnik je odtlej postal njegov
vsakodnevni spremljevalec. Že sprva
se je z največjim veseljem loteval portretiranja, pri tem pa so mu bili otroci
najhvaležnejši objekt. K portretiranju so
oni najraje hodili, ko so posedli k njemu
v vrtno „uto“, kjer jih je potem risal dolge dneve, pri tem pa se mojstril prav v
portretu. Ta je še danes njegovo najuspešnejše delo na področju, na katerem je
ustvaril že na tisoče prepoznavnih portretov. Da so kakovostni, so priznali že
mnogi likovni strokovnjaki, kar je Franciju seveda v največjo vzpodbudo.

K Okršlarju v uk za torbarja

Pred Francijem se je kmalu kot nujnost
pojavila dilema: Kaj bom v življenju? Ker
se je pokazala torbarska priložnost, jo
je zagrabil z obema rokama: lotil se je
učenja poklica torbarja. Sprejeli so ga v
Tokovi tovarni gospoda Vinka Okršlarja,
kjer so ga sprejeli kot vajenca. Spomini
na vajeniško dobo so prijazen del njegove preteklosti, posebej še, ker sta bila
torbarsko in risarsko delo lepo združljiva. Njemu sta omogočala, da se je v
torbarskem delu lahko izražal tudi kot
risar. To so spoznali tudi v „spodnji“ Tokovi tovarni, kjer so mu našli delo risarja
– arhivarja. Vse Tokove izdelke je moral
narisati v ustrezni risarski tehniki, njegovo predpostavljeni pa so k njegovim
risbam torbic, ključavnic in okvirjev prispevali ustrezne podpise oz. besedila.
Vse to delo je bilo skrbno zbrano v mnogih katalogih, ki so v podobi in besedi
govorili, česa vsega so zmožni domžalski
torbarji. To delo je Franci opravljal še tri
leta potem, ko se je vrnil s služenja vojnega roka.

Želja znati več

V delu, ki ga je opravljal, pa mu želja, da
bi napredoval, ni usahnila. Spoznaval je,
da «večno» ne more obstati pri tem delu,
zato je iskal možnosti, da bi svoje, tedaj

Med najljubšimi risarskimi motivi je portretiranje mladih obiskovalcev.

Pred kakimi 50 leti je portretiral v Domžalah znano potovko Cenko.

Že sprva se je z največjim
veseljem loteval
portretiranja, pri tem
pa so mu bili otroci
najhvaležnejši objekt. K
portretiranju so najraje
hodili, ko so posedli k
njemu v vrtno »uto«, kjer
jih je potem risal dolge
dneve, pri tem pa se
mojstril prav v portretu.
Ta je še danes njegovo
najuspešnejše delo na
področju, na katerem
je ustvaril že na tisoče
prepoznavnih portretov.

vrnil v Svit Kamnik, kjer je sklenil svojo
delovno dobo.

informacije iz šol v Hamburgu, Dunaju in Celovcu, hkrati pa delal kot torbar
– izdelovalec torbarskih izdelkov iz najrazličnejših materialov pri zasebnem
delodajalcu. Leto in pol, kolikor je trajalo
njegovo delo v Celovcu, je bilo ustvarjalno, žal pa je bilo plačilo avstrijskega
torbarja nadvse skromno, saj se je Franci s plačilom komajda preživljal. Drago
stanovanje, življenje in plačevanje šolnin
(tudi konverzacijskega tečaja nemščine)
je pripomoglo k sklepu, da se vrne domov v Slovenijo.

Delo po vrnitvi domov

Po vrnitvi v domovino se je najprej zaposlil pri zasebnem izdelovalcu usnjene
galanterije v Mostah, pot pa ga je potem
vodila še na Zavod za raziskovanje materiala in konstrukcij (tehnični risar), delal
je v Svitu Kamnik kot risar majolk, nato
se je zaposlil kot učitelj tehničnega pouka in risanja na šoli v Moravčah. Bil je
v tovarni Dekor v Ljubljani in Biroju 81
v Domžalah, kjer je delal med leti 1978–
1986. Naposled se je po mnogo letih

Franci Orehek ima kaj pokazati

Ob pogledovanju v preteklost in v delo Francija Orehka lahko ugotovimo, da
gre za vsestranskega, izmojstrenega in
tenkočutnega človeka, ki je s svojimi izrazili: ogljem, peresom, svinčnikom in
pastelom v svoje delo, poleg množice
portretov, zajel tudi panorame, tihožitja,
krajino in drugo naravo.
Del teh veščin si je pridobil tudi v domžalskem likovnem društvu Petra Lobode,
kjer pa ni ostal dolgo. Zdelo se mu je,
da je potrebnejše intenzivnejše likovno
udejstvovanje, kot ga je doživljal v tem
društvu. Odšel je nekako „na svoje“, kjer
se je s prav tako ljubeznijo, kot jo je leta
poklanjal portretni motiviki, lotil kaligrafičnih mojstrovin, inicialk in podobnega
pisanega okrasja. Tudi za to delo je potrebna skrbna, precizna roka, ki jo je Franci
seveda z veseljem usmeril tudi v to delo.
Zdaj je sredi tega dela med mnogimi naročili plaket, zahval, spričeval in drugih

napisov, ki jim naročniki želijo dati čim
lepšo podobo. S kaligrafičnimi pripomočki, osebnim veseljem in osvojenimi
veščinami jim Franci rad ustreže. Že dolgo je med njegovimi stalnimi naročniki
kranjska občina, domača, domžalska, pa
ga za njegove usluge ne poišče.

Kaj prinaša prihodnost

Franci je bil doslej precej ustvarjalen, saj
je za njim ničkoliko skupinskih razstav
ter kake tri ali štiri samostojne. Četudi riše v teh časih nekaj manj, upa, da bo
lahko pripravil še kako svojo razstavo,
pa tudi, da mu bodo namenili v poslikavo ali obnovo kako od kapelic, veselila bi
ga obnova kakega svetnika, denimo sv.
Florjana ali kaj podobnega. Upa pa tudi, da mu bo služilo zdravje, da bo lahko
še naprej hodil (tako kot do sedaj) za rekreacijo vsaj eno uro dnevno, poleti pa
na kolo.
Če ga srečate, Francija Orehka, pa ga
pocukajte in poprosite, da vam izriše
vaš portret. Veselilo ga bo. Ne bo vam
odrekel.« ❒

HITRI SERVIS VULKANIZERSTVO POPRAVILA PRODAJA MONTAŽA IN SERVIS AVTOOPTIKA
neformalno pridobljeno znanje še izpopolnil na ustrezni šoli. Takšno možnost
je našel v ponudbi iz Avstrije, v kateri je
zaslutil, da mu bo morda pomagala do
večje izobrazbe.
Odločil se je, da to možnost preizkusi,
zato se je podal v Avstrijo, kjer je opravljal dopisno izobraževanje. O risanju,
umetelnih pisavah in drugem je dobival

VULKANIZERSTVO LENČEK
DUŠAN LENČEK, s.p., Stara cesta 2, Prevoje pri Šentvidu, 1225 Lukovica
T: +386 1 723 52 58, F: +386 1 723 69 42, E: lencekdusan@volja.net
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Svoj likovni svet nosim vedno
v majhni prtljagi skrbno s seboj
Rudi Skočir, akademski slikar

Po trinajstih letih, ko je prvič razstavljal v Galeriji Domžale, se akademski slikar Rudi Skočir zopet vrača v Domžale. S seboj prinaša nove
slikarske stvaritve, ki bodo na ogled v Menačenkovi domačiji od 7. do 31. maja 2013.
Katarina Rus Krušelj

V

svojem več kot tridesetletnem
ustvarjanju v slovenskem likovnem prostoru se je izkazal
z bogatim opusom slik, grafik
in ilustracij, ki govorijo o ustvarjalcu z
velikim občutkom za risbo in barvo. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost
v Ljubljani (1977), nato pa prav tam obiskoval slikarsko specialko pri profesorjih
Janezu Berniku, Štefanu Planincu in Kiarju Mešku. Strokovno se je izobraževal na
študijskem bivanju v Cité International
des Arts v Parizu (1996). Prejel je več nagrad in priznanj, med drugim študentsko
Prešernovo nagrado za slikarstvo (1975)
in nagrado Hinka Smrekarja (1999). Je
član Društva likovnih umetnikov Severne Primorske in Zveze društev slovenskih
likovnih umetnikov ter član ilustratorske
sekcije ZDSLU. Izoblikoval je specifično izrazno govorico z vselej prisotno figuraliko
in s posebnim odnosom do preteklih obdobij umetnosti. Skozi vsa njegova dela se
kot rdeča nit vleče vrsta stalnih ikonografskih in simbolnih tem. Govorijo o človeku,
njegovem razmerju do sveta in soljudi ter
na svoj lastni način odgovarjajo na vprašanja o človekovem bivanju. Ob pripravah
na razstavo sva pričela s pogovorom o idilični vasici Žibrše nad Logatcem, kjer živi
in ustvarja.
Za začetek se dotakniva okolja, v
katerem živite in ustvarjate. Bi bilo
vaše ustvarjanje zelo drugačno, če bi
živeli na primer v mestu?
Veliko srečo imam, da živim tukaj, v tej
majhni rovtarski vasici. Okoli sebe imam
veliko miru, prostora za gibanje in prijaznih sosedov. Seveda pa to ne pomeni, da
ne bi mogel ustvarjati in delati, to kar delam, tudi kjerkoli drugje, tudi v velikem in
hrupnem mestu. Svoj likovni svet nosim
vedno v majhni prtljagi skrbno s seboj.
Nedavno ste zaključili pomemben
projekt ob svoji 60-letnici, ko ste
zasnovali niz šestih razstav po
različnih slovenskih krajih, ki sledijo
vaši življenjski poti. Kako je potekal?
Razstave so bile postavljene v krajih, ki so
bile prelomnice na moji življenjski poti.
Niz razstav ob šestdesetletnici se je pričel
v Kobaridu, kjer sem se rodil in preživel
mladost. V galeriji Fundacije Poti Miru v
Posočju sem razstavil slike na platnih,
v Zeleni hiši pa ilustracije iz knjige Balkanske ljudske pripovedke. Naslednja
razstava platen je bila v Tolminskem muzeju in v Knjižnici Cirila Kosmača, kjer so
bile na ogled ilustracije H. C. Andersena:
Kakor napravi stari, je zmerom prav. Sledile so razstave slik: Mestna galerija Nova
Gorica, Galerija Nikolaj Pirnat na gradu
Gewerkenegg, Idrija, v Mestni galeriji Idrija pa so bile zopet ilustracije. Razstava je
pot nadaljevala v Galerijo Loža, Koper, in
naprej v Ljubljano: predstavitev del v Galeriji S na ljubljanskem gradu in v Galeriji
ISIS v mestu. Vsaka razstava je bila drugače postavljena zaradi različnih prostorov
in platna so se zaradi tega menjavala. Zato je bila vsaka predstavitev zase posebna
in enkratna.
Do danes ste razstavljali na 150
samostojnih in na 250 skupinskih
razstavah doma in v tujini. Se vam je
kakšna posebna razstava ali mesto
vtisnilo v spomin?
Razstave so bile raznovrstne. Nekatere
bolj majhne, intimne, druge večje in širo-

Ilustracija iz knjige Modrost kralja Salomona, 1991

Pri svojem ustvarjanju
vedno izhajam iz sebe.
Vsi dogodki in dejanja
vplivajo na moja
čustvena stanja in se
prezrcalijo na platna.
S svojo likovno govorico
posredujem gledalcu
osebno estetiko in veliko
svojih zgodb.
ko zastavljene. Vsaka je bila izziv ne glede
na velikost, kraj, prostorske pogoje ... Med
njimi so bile nekatere sugestivne in so mi
ostale v spominu. Ne želim pa nobene
izpostaviti pred drugimi, ker je bila vsaka razstava dogodek zase. Razstava, ki
jo postaviš, pusti pečat zaradi izjemnega prostora, zaradi obiskovalcev, zaradi
posrečene postavitve platen ... mnogo je
dejavnikov, ki vplivajo na uspešno postavitev.
Trenutno se pripravljate na razstavo
v Menačenkovi domačiji v Domžalah.
Kakšno je glavno sporočilo razstave, ki
ga želite posredovati domači publiki?
Prijetna domačnost Menačenkove hiše
ustreza intimnosti in izpovedi mojih slik.
Svoja dela nerad razlagam. Raje slikam
in s slikami pripovedujem. Pustim, da si
vsak opazovalec ustvari svoje videnje in
mnenje. Slika z vsemi simboli in detajli
ter barvo in zgodbo je pred gledalcem. Po-

zoren opazovalec bo vse te niti povezal v
celoto, ki je blizu njemu.
V grobem opisu lahko izluščimo štiri
glavne značilnosti, ki spremljajo vaše
slikarsko ustvarjanje vse do danes:
risba, figura, barva in simbolična
pripoved. Kako vam je skozi desetletja
uspelo ostati zvest svoji likovni
govorici in jo stalno nadgrajevati?
Likovna pot, ki je za menoj, je že precej dolga. Pri svojem ustvarjanju vedno
izhajam iz sebe. Vsi dogodki in dejanja vplivajo na moja čustvena stanja in
se prezrcalijo na platna. S svojo likovno
govorico posredujem gledalcu osebno
estetiko in veliko mojih zgodb. S tem pridem blizu ljudem, ki razmišljajo podobno.
Ta krog ljudi se pred mojimi slikami počuti domače in se z njimi poistoveti. Tako
vsak avtor najde skupino ljubiteljev umetnosti. Prav na tak način vsak izmed nas,
tako ustvarjalec kot gledalec, ustvari
oseben odnos do vseh zvrsti umetnosti:
likovne, glasbene, gledališke, literarne ...
Ker z leti doživljam svet in okolje na nove načine, se tudi jaz spreminjam. Tako
se moja likovna govorica sama po sebi
nadgrajuje, dopolnjuje, čisti in bogati.
Nastajajo nova likovna dela, ki so odraz
sprememb zunaj in znotraj mene. To je tako enostavno, kot se menjujejo letni časi.
Ko poslušaš sebe, ostajaš zvest sebi. To je
skrivnost in recept, ki mi vedno znova odpira poti v nove likovne svetove.
Ženska figura ima izredno pomembno
mesto v vaši umetnosti. Sprva se je
pojavila v podobi neveste ob idrijskemu

rudarju, nato kot usodna kraljica iz
kart, v obliki rojenice in sojenice ter na
koncu v podobi muze, kateri poklanjate
svoje srce, umetnost in življenje. Nam
lahko zaupate, kdo je ta ženska?
Že zgodaj, v času študija na akademiji, sem
ugotovil, da abstrakcija ni moj teren. Moj
svet je figuralika, obogatena s simboli, ki
so se naselili na moja platna postopoma.
Ženska figura me je privlačila in se odrazila v različnih vlogah: ženska kot rojenica
ali sojenica, ženska kot mati, ženska kot
žena, ženska kot ženska … Vse te vloge so
spreminjale svojo naravo od zlih čarovnic
do dobrih vil in kraljic. Odvisno od mojega čustvenega odzivanja na slabe in dobre
dogodke okrog mene. V vseh teh vlogah
nastopa ženska muza moje umetnosti kot
kraljica srca, kraljica ljubezni, kraljica slikarstva ... Od tu izhajajo besedne igre v
naslovih del: Queen of my Heart, Queen of
my Love, Queen of my Art ... Vse te kraljice
so združene v enovito, abstraktno, namišljeno bitje, ki pooseblja Ljubezen.
Izražate se z risbo, ki je enakovredna
slikarskemu delu in vam tudi služi kot
izhodišče za ostale likovne tehnike,
kot sta grafika in ilustracija. Ali se
smatrate za risarja ali za slikarja?
Najbolj primarno se izražam s črto. Risba je nosilec najosnovnejše ideje, ker je
materializirana nematerialna misel. Zase
mislim, da sem risar. Risba je zame nosilec
konstrukcije za sliko, grafiko, skulpturo,
arhitekturo, ilustracijo in oblikovanje vseh
vrst. Čeprav risba na pogled deluje skromno, nevpadljivo in asketsko, je lahko tako
močna kot slika, kip.

Dostikrat so vas že proglasili za
enega najboljših slovenskih sodobnih
knjižnih ilustratorjev. Koliko knjig ste
do sedaj ilustrirali? Vas pri ilustriranju
zgodba ali zahteve naročnika
omejujejo?
Nagrade so na področju umetnosti relativne, ker umetnost nima oprijemljivih meril
in pravil. Vsakokratna dodelitev priznanja je loterija za dobitnike, ker zamenjava
le enega od članov žirije lahko pomeni
drugačen izid. Zame je največja nagrada
že to, da slikam in rišem, da mi je delo v
veselje in zadovoljstvo in da s tem lahko
tudi preživim. Do sedaj sem ilustriral več
kot šestdeset knjižnih del, z različnim številom ilustracij v knjigi, od deset pa tudi
do sto. Ker sem že dolgo v tem poslu, si
lahko privoščim privilegij, da prevzemam
dela, ki mi »ležijo« po vsebini in načinu
pisanja. Založniki me že dobro poznajo in
vedo kakšne zvrsti književnih del mi ustrezajo. Imam precejšnjo svobodo, določeno
je le število ilustracij in črno-bela ali barvna izvedba.
Kakšni so vaši načrti v prihodnje na
področju umetnosti?
Navadno načrtujem za eno do dve leti vnaprej. Trenutno sem pred otvoritvijo razstave
ilustracij po Pregljevih Tolmincih ob 300-letnici tolminskega punta. Menačenkova hiša
v Domžalah z razstavo platen je na vrsti
v mesecu maju, nato pa sledi skupinska
razstava treh slikarjev iz treh držav v Italiji. Čez poletje sem povabljen v Torun na
Poljsko v mednarodno likovno delavnico.
Imam še nekaj načrtov za jesen, ki še niso dorečeni. ❒
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KOLEDAR
PRIREDITEV

izbr@no v knjižnici domžale
knjige za odrasle

Joseph Vogl

Prikazen kapitala

Uredil in izbral: Janez Dolinšek

brezdomcev, spolno drugačnih in politično izločenih. Opisuje netolerantnost Angležev do drugih narodnosti, nasploh
do drugačnih. Vsekakor britanski pisatelj drži ogledalo svoji
družbi in ji ponuja hudo kislo jabolko. Črpa iz lastnih izkušenj, saj je sam na svoji koži občutil vse zlo rasizma.

Krtina, 2012

Avtor se kritično loti vladajoče neoliberalne ekonomske paradigme,
ki na piedestal postavlja trg kot
vsemogočen, racionalno urejen
prostor ekonomske izmenjave.
Navkljub jasni naravi sedanje krize ideologi svobodnega trga še
vedno verjamejo, da sta družbeni napredek in gospodarska rast pogojena z nedejavno vlogo
države pri (re)distribuciji dobrin in storitev. Vogl se ob tem
sprašuje, ali je še moč verjeti premisi o trgu kot racionalnem sistemu. Loti se zasledovanja nastanka ideje vse tja
do Adama Smitha in njegovega Bogastva narodov. Nevidna roka trga, ki uravnava sebične interese posameznika in
jih preusmeri v obče dobro, je bila v 18. stoletju verjetno čisto simpatična ideja, danes pa izpade ne le naivno, ampak
že kar nevarno. Klasično, na proizvodnji dobrin in storitev
utemeljeno ekonomijo je vstran potisnila finančna ekonomija, ki operira z nepreglednim mnoštvom težko razumljivih
finančnih produktov. Finančni trgi so zaznamovani z neskončnim veriženjem dolgov in špekulacijami o prihodnjih
dogodkih. O tržni logiki ni več ne duha ne sluha in zdi se da
vse skupaj obladuje neka nerazumljiva norost. Avtor opozori
na usodno odvisnost modernih družb od dogajanj na finančnih trgih, do česar je pripeljala tudi načrtna deregulacija
tega področja. Zato je za začetek nujno očistiti ekonomsko
prakso mitskih vsebin in napraviti korak naprej. Še ena knjiga za izostritev kritične misli.
Ivan Minatti

Nekoga moraš imeti rad
Mladinska knjiga, 2013

Nekoga moraš imeti rad je nova
antologijska zbirka Minattijeve
poezije z enakim naslovom kot
pred pol stoletja. Nekoga moraš
imeti rad je tudi naslov njegove najbolj prepoznavne pesmi,
ki ni samo ena najbolj priljubljenih v zgodovini slovenske lirike, ampak tudi zato, ker
izraža pesnikovo sozvočje in zlitost z naravo, ki je bila ena
njegovih osrednjih tem. Pesniško zbirko so likovno dopolnile Minattiju nadvse ljube grafike akademskega slikarja in
grafika Bojana Klančarja. Zbirka je pospremljena z besedami slovesa njegove življenjske sopotnice in pesnice Lojzke
Špacapan in slikami, ki so bile pesniku ljube. Njen izbor je
posamezne pesmi povezal v lok od rojstva do smrti, od vedrejših pomladnih pesmi prek bolj baladnih verzov, kjer
ognjevita ljubezenska čustva spremljata samota in dvom, do
otožno jesenskih pesmi, ki izzvenijo v zimo in smrt. V svoji
poeziji »tiplje za tistim neulovljivim, ki diha skozi pesem kot
slutnja, kot rahel piš, kot krhkost makovega cveta«.
Adam Hart - Davis

Knjiga o času: skrivnost
časa, kako deluje in kako ga
merimo
Tehniška založba, 2013

Čas je od nekdaj zanimiv – za
globoke mislece in tudi za vse,
ki nas zanima, a se ne bi preveč
poglabljali. Filozofi se že stoletja
prepirajo o naravi časa. Nekateri
zatrjujejo, da ga sploh ni. A vendar je naše zaznavanje časa odvisno tako od okoliščin kot od minevanja sekund.
Čudovita knjiga, ki se loti časa od zgodovine do danes. Poglavja pospremijo znameniti izreki in bogate fotografije.
Mogoče je pa čas res tisto, kar se zgodi, ko se ne dogaja nič
drugega.

Hanif Kureishi

Buda iz predmestja
Delo, 2004

To je roman o odraščajočem sinu pakistanskih priseljencev in kako naj bi
s svojim azijskim poreklom našel svoje mesto v britanski družbi. Za Karima
je ta naloga še težja kot za običajne
najstnike. Pisatelj načenja tematike družbenega roba, priseljencev,

k n j i g e z a o t r o ke i n m l a d i n o

Patrick Ness

Sedem minut čez polnoč
Mladinska knjiga, 2013

Priljubljeni pisatelj Patrick Ness se
je slovenskim mladim bralcem že
priljubil s svojo trilogijo Hrup in
kaos. Tokrat ga imamo priložnost
spoznati v novi knjigi Sedem minut čez polnoč. Roman je nastal
po zapiskih angleške avtorice Siobhan Dowd, ki je pri 47 letih umrla za
rakom, tako da ji romana ni uspelo dokončati, pisatelj pa je
po njenih idejah razvil svojo zamisel. Glavni junak zgodbe je
trinajstletni Conor, ki živi sam z materjo, ki umira za rakom.
Ko se ponoči zbudi, zagleda pošast, ki zahteva od njega nekaj strašnega: resnico ... Pošast mu pripoveduje zgodbe, ki
govorijo o življenju, o njegovi nestalnosti, o smrti in o odnosih med ljudmi in mu tako pomaga pri soočenju z realnostjo.
Roman, ki se človeka globoko dotakne, je bil nagrajen s številnimi mednarodnimi nagradami za mladinsko leposlovje.
Leo Lionni

Frederik pripoveduje
Epta, 1998

Frederik pripoveduje je zbirka
16 najlepših zgodb Lea Lionnija.
Knjiga ne pritegne na prvi pogled
– niti z ilustracijami niti oblikovno. Vendar pa se v njej skrivajo
zgodbe, ki v sebi nosijo globlja
sporočila. Dogodivščinam živali,
ki nastopajo v zgodbah, bodo radi prisluhnili otroci, odrasli pa bomo fascinirani nad nauki, ki nas
naučijo. Frederik pripoveduje je eden izmed biserov, ki jih je
treba odkriti ...
Janja Vidmar

Kebarie
Miš, 2010

Kebarie je romska deklica. Učenje
v šoli ji je naporno in dolgočasno.
V razredu je najmanj priljubljena.
Kebarie ima zelo rada svojega dadeta – očeta, saj je njegova ciganska
princesa. Kadar ga ni doma, ga
zelo pogreša. Nekega dne oče skrivnostno izgine. Kmalu deklico pretreseta dve
spoznanji: da je oče v zaporu in sploh ne zna brati. Kebarie bi naredila vse, da bi rešila svojega dadeta. Zbeži iz šole,
pošilja mu pisma ... Zgodba je izšla pri založbi Miš v knjižni
zbirki Prva z(o)renja. Knjiga ima oznako zlata hruška – znak
za dobro knjigo.

m e d i a t e ka

Daleč od nje
(Away from her)
DVD, Fivia, 2008

Daleč od nje je prvenec odlične kanadske režiserke Sarah Polley, ki je
kasneje navdušila še s subtilno in
grenko ljubezensko zgodbo Take this
waltz, v letu 2012 pa se je predstavila z dokumentarcem o svoji družini
in raziskovanju, kdo je njen pravi oče, z naslovom Stories we tell.
V filmu Daleč od nje spremljamo ljubeč starejši par Fiono in Granta, ki sta skupaj že več kot 40
let, vendar je njuna sreča na usodni preizkušnji zaradi Fionine napredujoče demence. Naposled se Fiona odloči, da bo
odšla v negovalni dom, čemur se Grant vse do zadnjega upira. Boleča, a čudovita zgodba o življenju, njegovi lepoti in
neizogibni bolečini, o ljubezni in razhajanju, o minevanju in
sprejemanju ...
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Zavedanje

Koncert skupine Artbeaters v KD
Radomlje

Razstava akademske slikarke Vere Terstenjak v Ljubljani
Galerija Loterije Slovenije V Ljubljani se s
samostojno razstavo predstavlja Vera Terstenjak. Na
odprtju, ki je bilo 10. aprila, je Katjuša Rojac spregovorila o slikarkini osebni, študijski in umetniški poti, ki
je vodila s Prevoj v New York pa v Ljubljano in spet v
svet, se vrnila v Domžale in se zdaj občasno seli v ZDA.
Likovna kritičarka Jadranka Šumi, ki je napisala
tudi spremno besedilo razstavnega kataloga, je obiskovalcem, ki so se morali dobesedno zgnesti v galerijo,
razkrila umetničina iskanja in hotenja ter odprla duri za
razumevanje portretov, ki odločno, zvedavo, zagonetno
in iščoče zrejo s platen. Čeprav verodostojni, precizni in
pristni portreti niso običajni; njihova podoba je umeščena v brezčasni in nadčasni svet neba in narave. Potrete
dopolnjujejo nekaj večjih platen, ki v sobesedilu z ljudmi iz slik sporočajo, da je človek v svoji materialnosti
minljiv, a vendarle nenadomestljiv del popolnega vesolja. »Če je nam, običajnim ljudem, dano gledati samo
do neba, nas Vera s svojim slikarstvom uspe popeljati v
kozmos. Njen pogled in misel sežeta v globine vesolja,«
je svojo predstavitev zaključila Šumijeva.

S svojim glasbenim nastopom sta navdušila tudi violinist Jure Smirnov Oštir in pianist Miha Smirnov Oštir.
Še posebej se je v barvite poteze čopiča umetelno vpletla doživeta meditacija iz Massenetove opere Thaïs.
Igor Lipovšek

Glasbenika Miha Smirnov Oštir in Jure Smirnov Oštir
ter likovna kritičarka Jadranka Šumi in slikarka Vera
Terstenjak

V soboto, 13. aprila, je bil v Kulturnem domu Radomlje koncert dokaj nove
slovenske zasedbe Artbeaters.
KD Radomlje Skupina, ki jo sestavljajo štirje vrhunski, v tujini šolani akademski glasbeniki, je predstavila
svoj prvi plošček Garden of Adventure. Da smo v Radomljah sploh lahko dočakali nastop skupine, ki je
lani maja na mednarodnem jazzovskem tekmovanju v
Bukarešti med 160 bendi z vsega sveta osvojila prvo mesto, torej svetovne prvake, je nedvomno krivo dejstvo,
da so fantje tako rekoč domačini: basist Jan Gregorka je
Radomljan, bobnar Anže Žurbi Kamničan, violinist Peter Ugrin in pianist Aleš Ogrin pa prihajata iz Ljubljane.
V dobro uro in pol dolgem koncertu smo bili priča
eksploziji ustvarjalne energije na odru. Fantje so zaigrali 11 avtorskih skladb, ki so jih izdali na svojem CD-ju.
Glasba, ki jo igrajo, temelji na zlitju tradicionalnega jazza, rocka in sodobnih glasbenih zvrsti. Sama
zasedba je nekoliko nenavadna, saj poleg tradicionalne zasedbe bobni, bas kitara, sintesajzer vključuje še
violino, kar je unikum v slovenski jazz glasbi. Ogrin na
sintesajzerju in Ugrin na violini uporabljata različne
elektronske efekte, s čimer Ugrin osnovni funkciji violine doda nove dimenzije, Ogrin pa prehaja od zvokov
klavirja prek piščali do električnih orgel. Žurbi s svojimi
bobni dejansko muzicira, saj ne gre le za golo ritmično
nabijanje, ampak se prefinjeno in rahločutno vklaplja
v melodiko. To seveda ne pomeni, da ne izkorišča celotnega dinamičnega obsega tolkal – od pianissima z
metlicami do fortissima eksplozijskih salv.
Gregorka z bas kitaro izstopa iz okvirjev običajne
basovske spremljave. Nedvoumno pod Pastoriusovim
vplivom se sprehaja v širokem stilističnem obsegu od
nežnih liričnih delov v Mystic Symphony prek tekočih arpeggiov v Piece of Cake do silovitega groova v
Ghost Chasers.
Vsi štirje glasbeniki so v zasedbi enakovredni. Občudovanja vredne so raznolikost in barvitost njihovih
kompozicij ter večplastnost individualne interpretaci-

je. Vsakdo nastopa kot solist in kot del celote. Osupljiva
je njihova tehnična briljantnost. Morda se je najbolje
demonstrirala v neverjetno hitrem in dinamičnem unisono duetu violine in bas kitare v skladbi Piece of Cake.
Če tega človek ne doživi, si težko predstavlja, da je z bas
kitaro mogoče dublirati violinsko linijo!
Poslušalci, vsaj tisti srednjih let, zagotovo nevajeni tovrstne glasbe v radomeljski dvorani, so se odzvali
spontano. Če po eksplozivnem, nekoliko preglasnem
začetku komu, ki je prišel samo iz radovednosti, kako
igrajo najboljši na svetu, ni bilo čisto jasno, ali mu je
sploh všeč, pa ga je najkasneje Mistična simfonija potegnila vase in očitno je bilo, da je dvorana od komada
do komada bolj uživala. Po koncu izjemno dinamičnega nastopa so poslušalci vidno upehane izvajalce
z aplavzom priklicali nazaj na oder, da so zaigrali še
odličen dodatek.
Mogoče še beseda o ozvočenju: kot smo že vajeni, je bilo odločno preglasno. Razvajeni obiskovalci
koncertov poslušamo z ušesi in nimamo radi zvočnih
udarcev v želodec.

Odličen koncert Simfoničnega
orkestra Domžale - Kamnik
Štirje solisti, trije koncerti, ena simfonija in en častni član
Simfonični orkester Domžale Kamnik je v začetku aprila v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, tri
dni kasneje pa v Domu kulture Kamnik pripravil tradicionalni letni koncert, ki ga je vodil dirigent Simon Krečič.
Poslušalci, ki smo napolnili veliko dvorano, smo uživali
od prve do zadnje minute, še posebej smo s ploskanjem
nagradili vse odlične soliste ter bili navdušeni nad odločitvijo Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik, da za
častnega člana orkestra imenuje prof. Tomaža Habeta.
Znani glasbenik je bil namreč pobudnik združitve
salonskega orkestra Zavoda za glasbeno izobraževanje
Domžale in kamniškega komornega orkestra, katerih dirigent je bil, v Simfonični orkester Domžale - Kamnik. Ta je
posebej znan po novoletnih in letnih koncertih ter številnih nastopih doma in v tujini. Orkester se je letos odločil,
da prof. Tomaž Habe postane njegov častni član. V utemeljitvi, slišali smo pripovedno in pesniško, so povedali,
da je od ustanovitve orkestra do leta 1992 opravljal delo
umetniškega vodje in dirigenta, bil kasneje nekajkrat gostujoči dirigent, kot skladatelj je pisal skladbe za orkester,
bil pa je tudi organizator in pravzaprav vseskozi vezni člen
orkestra, za katerega je priredil vrsto skladb ter tudi sicer
vplival na njegov razvoj, uveljavitev in ugled. Spominsko
priznanje in šopek mu je izročila predsednica orkestra
Zdenka Krečan, vsi glasbeniki in poslušalci pa so častnega
člana Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik nagradili
z gromkim aplavzom. Prof. Habe je v zahvali povedal, da
je počaščen in hvaležen za priznanje, spomnil se je očeta
prof. Staneta Habeta ter še nekaterih pomembnih ljudi,
ki so vplivali na razvoj orkestra, zahvalil pa se tudi dolgoletni predsednici Jani, glasbenico Branko pa spomnil, da
skupaj sodelujeta že 50 let. Posebej je poudaril, da ga ve-

Solisti z dirigentom Simonom Krečičem in orkestrom

seli, ker Simfonični orkester Domžale - Kamnik ohranja
prvotno poslanstvo – ukvarjanje predvsem s simfonično
glasbo, ki je duhovno globlja in umetniško prepričljivejša, hkrati pa je pohvalil prav vse glasbenike in glasbenice,
ker kljub kriznim časom ostajajo zvesti orkestru in glasbi.
Sicer pa smo slišali odlično odigrano Simfonijo št. 1 v
D-duru J. Haydna, orkester je skupaj s solistkama Andrejo Humar, flavta, in Eriko Frantar, harfa, zaigral Mozartov
Koncert za flavto in harfo v C-duru, K. V. 299, v drugem delu pa smo prisluhnili Koncertu za klavir in orkester št. 12
v A-duru, K. V. 414, v katerem je bil solist desetletni Mak
Mihevc. Za konec pa smo prisluhnili še solistki Katarini
Kozjek, violončelo, ki je skupaj z orkestrom izvrstno izvedla Koncert za violončelo in orkester št. 1 v a-molu, op.
33, C. Saint-Saënsa.
Kot smo lahko izvedeli iz programa, so prav vsi štirje solisti odlični glasbeniki, prejemniki številnih nagrad,
posebej pa je ljubitelje glasbe s svojo mladostjo navdušil
Mak Mihevc, ki ga v novembru čaka nastop v newyorški
Carnegie Hall.
Še nekaj besed o dirigentu Simonu Krečiču, ki je leta
2002 zaključil študij klavirja na Ljubljanski Akademiji za
glasbo kot zadnji diplomant prof. Acija Bertonclja, julija
2005 pa podiplomski študij klavirja na visoki umetniški
šoli v Bernu v razredu prof. Aleksandra Madžarja. V času
študija klavirja v Švici je začel študirati še dirigiranje v razredu prof. Dominigueja Roggena ter leta 2012 diplomiral
še iz dirigiranja pod mentorstvom prof. Milivoja Šurbka.
Zaposlen je v Simfoničnem orkestru RTV Slovenije, sodeluje pa tudi z orkestrom Slovenske filharmonije. Hvala
glasbenikom za čudovit simfonični večer!
Vera Vojska

slamnik | 23

letnik liii | april 2013 | številka 4

kultura

sl a m n i k @ k d - d o m z a l e . s i

14. Gostičevi dnevi

Vesna Bukovec »Risbe«

S premiero opere Richarda Wagnerja Lohengrin v Operi HNK Zagreb smo 22.
marca zaključili 14. Gostičeve dneve, prireditve v spomin na opernega pevca,
tenorista Jožeta Gostiča, ki jih pripravlja Kulturno društvo Jože Gostič Homec
skupaj z društvom prijateljev zagrebške Opere, Opero HNK Zagreb in SNG
Opera in balet Ljubljana.
Uvodna slovesnost je bila spominska sv. maša v cerkvi Marijinega rojstva na Homcu v nedeljo, 10. marca,
ki jo je daroval g. Štefan Babič, spremljal pa zbor Consortium musicum pod vodstvom dr. Mirka Cudermana,
z organistom Gregorjem Klančičem. Z mašo Claudia
Monteverdija Messa a quattro voci da cappella so nam
obudili spomin na čas, ko je na koru njemu domače
homške cerkve z domačim cerkvenim zborom prepeval Jože Gostič.
Sledil je tradicionalni koncert v Kulturnem domu
Franca Bernika v Domžalah, katerega program je bil
letos zaradi bolezni spremenjen in malo krajši, solisti iz HNK Zagreb ter SNG Opera in balet Ljubljana pa
so predstavili odlomke iz del R. Wagnerja: Leteči Holandec in Tannhäuser in G. Verdija: Otello, Aida in
Trubadur. Ob spremljavi Simona Dešpalja so nastopili solisti zagrebške Opere: Monika Cerovčec, Kristina
Anđelka Đopar ter Stjepan Franetović. Solisti ljubljanske Opere: Rebeka Radovan, Žiga Kasagić, Marko Kobal
in Robert Vrčon so nastopili ob klavirski spremljavi izvrstne Karine Gishyan. Posebna gostja na koncertu je
bila Vilma Bukovec, prva dama ljubljanske Opere, ki
je svojo operno pot v ljubljanski operi začela prav ob
Jožetu Gostiču.
V čas Gostičevih prvih let v ljubljanski Operi nas
je popeljala opera Antona Foersterja Gorenjski slavček, katere prvo ponovitev, 14. marca, je SNG Opera
in balet Ljubljana posvetila našemu pevcu. V glavnih
vlogah so se predstavili Irma Mihelič, Aljaž Farasin,
Slavko Savinšek, Barbara Sorč. Igralsko ironični dodatek so svojim vlogam vtisnili še Matej Vovk, Franc

Javornik , Darko Vidic in Peter Martinčič, pod dirigentskim vodstvom Igorja Švare in v režiji Vita Tauferja
pa je celoten ansambel pripravil razgibano in živahno predstavo.
Vloga Lohengrina v istoimenski operi Richarda Wagnerja predstavlja eno od Gostičevih najpomembnejših
vlog, zato je bila premierna predstava v njegov spomin
veliko doživetje, ki ga je pripravila Opera HNK Zagreb
v koprodukciji z Mainfranken Theatrom iz Würzburga.
V premierni zasedbi pod dirigentskim vodstvom Nikše
Bareza in v režiji Kurta Josefa Schildknecta so navdušili
solisti v glavnih vlogah: Hugo Mallet in Tamara Felbinger Franetović, Joachim Goltz in Dubravka Šeparović
Mušović, Luciano Batinić, Ljubomir Puškarić ter zbor
in orkester Opere HNK Zagreb in Orkester oboroženih
sil Republike Hrvaške. Predstava je v celoti navdušila,
ob tem pa so se v Zagrebu z veseljem spominjali velikega interpreta Lohengrina: Jožeta Gostiča.
Kljub krajšemu programu Slavnostnega koncerta,
lahko rečemo, da so letošnji Gostičevi dnevi predstavili zanimiv in kvaliteten program povezan z Gostičevim
delom. Pred nami pa so novi jubileji, za katere se trudimo, da bi jih obeležili na dotojen, Gostičevega imena
vreden spomin: ob koncu leta se bomo spomnili 50.
obletnice njegove smrti, v prihodnjem letu pa so pred
nami jubilejni, 15. Gostičevi dnevi.
Za podporo pri izvedbi prireditev se posebej zahvaljujemo pokrovitelju prireditev Občini Domžale, ki že
od prvih stikov z našimi zagrebškimi prijatelji sodeluje
in podpira izvedbo prireditev v spomin na našega velikega opernega pevca.

Pregledna razstava domžalske umetnice mlajše generacije v Galeriji Domžale.
Risba je najosnovnejši način, ki mišljenje prevaja v zunanjo vizualno podobo. Tudi z zelo preprostimi sredstvi,
kot je na primer tanka črta, lahko predstavi, ponazori, prikaže tudi zelo zapletene koncepte iz katerega
koli področja človeškega vedenja. Zaradi preprostosti izvedbe in hkrati možnosti izrazne kompleksnosti,
se pogosto uporablja kot prvinsko in neposredno komunikacijsko sredstvo med miselno ustvarjalnostjo in
refleksijo. Nekateri umetniki jo izberejo kot svoj medij
ravno zato, ker omogoča s preprostimi sredstvi pokazati vse, kar je potrebno.
Za podobe, ki nam pomagajo razumeti in pomniti,
se je uveljavil izraz miselni vzorec. V vizualnih umetnostih je risba pogosto osnovni vzorec za izvedbo
končnega dela. Zaradi zmožnosti jasnega in polno pomenskega izraza, pa je pogosto tudi sama končno delo.
Vesna Bukovec je že od njenih prvih risb, namenjenih
javnosti, zvesta preprosti črti. Brez senčenj in iluzije
prostora ustvarja polno pomenske podobe. Čeprav so
včasih nekoliko konceptualne, so kot same estetska
celota in ne potrebujejo posebnega konteksta. Motive
izbira z medijskega sveta Interneta, televizije, priljubljenih revij, kar lahko opazimo tudi v njenih videih. Z
njimi pa obravnava predvsem teme, ki se nanašajo na
potrošniško družbo hipnega zadovoljstva in nekatere
frustracije, ki jih življenje v takšni družbi povzroča v
posamezniku. Risbe so polne humorja a hkrati realno
trpke. Kažejo se kot ogledalo družbe, ki je ukrivljeno
tako, da poudari določeno lastnost, določena razmerja. Risbe Vesne Bukovec so svojevrstne karikature in
z vključevanjem besedil v rokopisu, spominjajo včasih tudi na strip.
Na pregledni razstavi risb Vesne Bukovec je predstavljenih šest ciklov iz časa zadnjih šestih let. Glede
na način obravnave posameznika v družbi, jih lah-

ko razdelimo v dve glavni skupini. V eni skupini je
posameznik obravnavan kot nesamozavestna in neemancipirana, a samostojna celica, v drugi pa je
posameznik osnovni in aktivni, čeprav včasih s pasivnostjo, gradnik frustrirane in frustrirajoče družbe.
Vesna Bukovec neposredno nagovarja posameznika
kot tistega, ki se v družbo sam vključuje. Z njim ravna
kot v iluzijo samozavedanja zavedene osebe, ki hoče
verjeti v srečo. Posameznik že obstaja, saj se kot gledalec identificira skozi svojo dejavnost gledanja in je
v vsaki risbi tudi sam vključen. Tukaj pa se mora poiskati, najti svoje okolje, v katerem se lahko identificira,
kot del množice, del družbe. Kritičen obrat pri tem pa je
ravno v trditvi, da ni družbe brez spektakla, ki poudari
odtujenost. Iskanje sreče in večno udobje spet odmakne za dva koraka stran. Samo toliko, da ohrani željo.
Izbor iz kritiškega zapisa Vasje Nagyja v katalogu
razstave je naredil Jure Matičič.

20 let Kulturnega društva
Jože Gostič Homec
V jubilejnem dvajsetem letu je igralska družina Kulturnega društva Jože Gostič
Homec pod režijskim vodstvom Tomislava Tomšiča uprizorila komedijo Daria
Foja Niti tat ne more pošteno krasti.

Gorenjski slavček v SNG Opera in balet Ljubljana

Belokranjsko prelo
v Domžalah
V okviru Srečanja pod slamniki je Cveta Zalokar - Oražem vodila prijeten
pravi belokranjski večer, poln belih brez, mehkega melosa, pesmi in glasbe ter
tradicionalnih ročnih del.
Slamnikarski muzej Prelo je star belokranjski običaj, na katerem so ob zimskih večerih s pesmijo in
smehom zberejo pri ročnih delih. To se tokrat ni zgodilo na kateri od številnih domačij v Beli krajini, pač pa
so nam člani Kulturnega društva Božo Račič iz Adlešičev in Krajinskega parka Kolpa na prvi pomladanski
dan zdravje in veselje prinesli v Slamnikarski muzej
Domžale. Razveselili smo starega znanca, nekoč člana izvršnega sveta naše občine, Borisa Grabrijana,
direktorja Krajinskega parka Kolpa ter številnih članov društva.
»Bog daj, Bog daj, dober večer,« nas je v pojoči belokranjščini pozdravila Tončka Jankovič, potem ko se je
Boris Grabrijan na kratko sprehodil z nami po zgodovini Bele krajine, o kateri je pisal že Valvasor, prisluhnili
pa smo tudi gospe Kati, ki ni le dobra pevka v pevski
skupini KD Adlešiči, Kresnice – predice, temveč zna
tudi imenitno presti platno, ki ga ne uporabljajo le
za tradicionalna oblačila, temveč postaja vse bolj pomembno tudi za novejša oblačila. Razveselili pa smo
se tudi tamburaške skupine ter okteta Prelo.
Kar v šestih sekcijah KD Božo Račič zbirajo in ohranjajo etnološko gradivo ter ga s svojim ustvarjalnim
delom ohranjajo že od leta 1908. O krajinskem parku je
Boris v pogovoru z gostiteljico Cveto Zalokar - Oražem
v okviru Srečanja pod slamniki povedal, da ohranjajo
biotsko pestrost, naravno in kulturno krajino ter reko

Kolpo, ribe v njej, park pa je pomemben tudi kot naravni rezervat vrste zaščitenih ptic in živali. V njem
ohranjajo 16 posebnih naravnih spomenikov, običaje,
spretnosti domače in umetnostne obrti in še kaj bi se
našlo, le obiskati jih je treba. Nekaj več o lanu in njegovi poti do lanenih izdelkov smo izvedeli iz filma Lan
je lan, je delo leto in dan. Nato pa smo obiskali pridne
predice pa gospoda Ivana, ki plete košare in peharje ter opleta steklenice, gospo Slavico, ki plete izdelke
iz koruznega ličkanja, pa gospo Marijo, ki izdeluje posebno obutev, videli smo, kako se prede, kako pletejo
nogavice, izdelujejo copati, spretne rokodelke so nam
pokazale vezenje na več načinov, tudi najbolj znan
belokranjski vez. Občudovali smo različno izdelavo
pisanic in se čudili polstenju iz ovčje volne. Na tem Srečanju pod slamniki je bilo mogoče spoznati tudi, kako
se iz zaščitene ovčje dlake z velikanskimi pletilkami
splete odeja in še marsikatero značilnost iz Bele krajine. Seveda tudi brez okusne belokranjske pogače ni
šlo, predvsem pa brez mehke pojoče belokranjščine ter
značilnih pesmi, pri katerih smo tudi pomagali peti, saj
kdo pa ne pozna tiste o Zelenem Juriju ali Lepe Anke.
Še več o Beli krajini boste lahko izvedeli kmalu, saj
bo prav v kratkem izdana nova monografijo, do tedaj
pa hvala, Belokranjci, za predstavitev vaše čudovite pokrajine in nasvidenje še kdaj v Domžalah.
Vera Vojska

Društvo, za katerim so v letošnjem letu že 14. Gostičevi dnevi, se je s komedijo predstavilo v OŠ Preserje pri
Radomljah 6. in 7. aprila 2013 ter jo namenilo tudi proslavitvi 20-letnice uspešnega dela. Blesteli so vsi igralci,
posebej pa je z odlično igro tatu presenetil in navdušil
Borut Jenko, tudi predsednik društva.
Niti tat ne more pošteno krasti je komedija zmešnjav in nesporazumov, v kateri odlično igrajo trije
pari: Borut Jenko kot tat in Karmen Bergant kot njegova žena, Aleksander Bergant in Stanka Šarc Majdič
ter Marjana Prvinšek ter Janez Lovšin, drugi tat je Blaž
Burnik. Rok Rode in Blaž Burnik sta poskrbela za izdelavo in pripravo scene, Marko Letnar je imel v rokah
tehnično opremo in luči, Tomaž Drolc je poskrbel za čudovito glasbeno opremo, Mila Novak Letnar pa je bila
šepetalka – skoraj brez dela, saj je sploh nismo slišali. Omembe vredno vlogo so igrali tudi telefon, ohišje
velike starinske ure, ključi, pištola in prazna vreča za
ukradene stvari. Obiskovalci so bili nad komedijo navdušeni – tako nad vsebino kot izvedbo, kjer smo videli
veliko dobro tekočih zmešnjav in nesporazumov pa
odlične situacijske in druge mimike, ki je sprožala salve smeha.
Komedija se je začela s prihodom tatu v bogato vilo,
kjer kar takoj začne iskati plen. Pri tem ga s telefonskim
pozivom kontrolira žena, ki njegov poklic pozna in iz
tokratnega tatinskega pohoda pričakuje vsaj majhno
darilce. Še preden se tatinski pohod zaključi, ga zmoti

lastnik s prikupno ljubico, s katero vsak zase iščeta premor, predvsem pa želita zamotiti vest pred odhodom v
posteljo. Toda ura z bitjem razkrije tatu. Lastnik, ki bo
zaradi škandala lažje postal župan, skuša razrešiti nesporazum, ta pa se zaradi prihoda žene, ki se je zaradi
telefonskega pogovora z ženo tatu predčasno vrnila,
zaplete. Nesojena ljubica in tat za lažje pojasnjevanje
situacije postaneta zakonski par – vendar le do trenutka, ko v vilo pride tatova žena. Komedije zmešnjav še
ni konec, saj v vilo pride tudi ljubimec lastnikove žene, ki je mož lastnikove ljubice oz. tatove druge žene.
Nesporazumov je preveč, zato se pari razidejo – tokrat
tako, kot si pripadajo, v stanovanje pa pride nov tat,
ki pa nad krajo obupa, saj ga z razlagami nesporazumov povsem zasujejo junaki komedije, ki se, kot piše
v prijetnem gledališkem listu, zaključi s spoznanjem,
da je lahko tat bolj pošten kot razvratna in spletkarska gospoda.
Iskrene čestitke za res prijetno tekočo komedijo, ki
je navdušila vse ter jih za trenutek potegnila iz kriznih
časov. Če še niste, si komedijo oglejte, ne bo vam žal!
Hvala pa tudi tistim, ki so pomagali: Občina Domžale;
OŠ Preserje pri Radomljah; Milax, d.o.o., Homec; Mizarstvo Rok Rode s. p., Homec; Biro B, d.o.o., Homec;
Maitim, d.o.o., Šmarca in Irmi, d.o.o., Homec.
Vera Vojska

Foto: Toni Iglič
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sds / dr. romana jordan, slovenska poslanka v ep

zares / marjan mirai

Zaposlitev v EU – poglej na
http://ec.europa.eu./eures/

Smo res tako pomembni?

Zakaj se ne morem znebiti občutka, da je Slovenija
Evropski uniji samo priročen objekt za dokazovanje,
da Unija obstaja in da so njene institucije potrebne. S
prebiranjem in poslušanjem, zlasti tujih medijev, dobi
človek občutek, da je Slovenija postala naenkrat največji problem Unije. Da je samo vprašanje časa, kdaj se bo
sesula sama vase in posledično vsa Evropa z njo vred.
Glede na to, da smo majhni in je tudi naš finančni sektor samo kaplja v morju evropskih in svetovnih financ,
je človeku res nerazumljivo, od kod taka pozornost, ki
nam jo Evropska unija in še celo svetovni mediji kar naenkrat namenjajo. Ni tako dolgo, ko nas še poznali niso,
nas zamenjevali z drugimi državami in za večino Evrope
in sveta pač preprosto nismo obstajali. Sedaj pa nas primerjajo s Ciprom, nas dajejo ob bok Španiji, Grčija je tik
za vogalom, pa ne v dobrem smislu. Človek se ne more
znebiti vtisa, da pretirana pozornost ni namenjena reševanju in pomoči državi, temveč je prej špekulativne
narave. Pač poskus s potenciranjem finančnih problemov prisiliti državo v vse dražje najemanje kreditov in
popolno razprodajo še tisto malo državne imovine. In
potem ko bomo vse privatizirali?
Da imamo probleme, je res. Da niso majhni, je tudi res.
Da nas je govorjenje, še posebno pred tujo javnostjo, o
naših realnih pa tudi prepotenciranih problemih stalo
prenekatere višje obrestne mere, je tudi res. Da nikakor
ne znamo presekati z slabo preteklo finančno prakso in
začeti delati drugače, boljše, je tudi res. Da ne znamo
sebi in svetu predstaviti in primerno prodati vse tisto,
kar je dobrega pri nas in v nas, je pa tudi res. Pa še bi
lahko našteval. Pa vendar so te in podobne anomalije,

manjše ali večje težave in tudi pozitivne stvari pač del življenja vsake države. Problemom se ne da izogniti, je pa
pomembno, da se jih zavedamo in jih primerno rešuje-

Človek se ne more znebiti vtisa,
da pretirana pozornost ni namenjena
reševanju in pomoči državi, temveč je
prej špekulativne narave. Pač poskus
s potenciranjem finančnih problemov
prisiliti državo v vse dražje najemanje
kreditov in popolno razprodajo še
tisto malo državne imovine. In potem
ko bomo vse privatizirali?
mo. In kje je tu Evropa ? Je del rešitve ali del problema?
Gospodarstvo je postalo globalen pojem. Gospodarska
in še posebej finančna kriza pa tudi. Generira jo pohlep
kapitala in posamezniki, ki z njim upravljajo. Država,
kot je naša, nima v Evropski skupnosti skoraj nobene
gospodarske in finančne teže. Iluzorno je pričakovati,
da se bomo otresli krize pred velikimi in vplivnejšimi
članicami. Kot je dejal Jože Mencinger z Ekonomskega inštituta pravne fakultete ob komentiranju poročila
oecd: »Če se bo aktivnost v eu povečala, potem se
bo povečala tudi v Sloveniji in veliko teh problemov,
vključno s tistimi v bančnem sektorju, bo samodejno
rešenih ...«
Res pa je, da moramo počistiti tudi pred svojim pragom.

Mimo nas so v mrzli sneženi zimi in mokrem začetku
pomladi zdrveli prvi meseci evropskega leta državljanov. Živimo ga z geslom „Za Evropo gre. Za vas gre“.
Se prepoznate kot Evropejka ali Evropejec, lahko eu
reši katero od vaših težav? Vam lahko npr. pomaga najti zaposlitev?
Ne zamahnite z roko, češ, kdaj mi je pa še kdo pomagal?
Na evropskem nivoju deluje mnogo evrobirokratov in
evropolitikov in naša naloga je prav to: z ukrepi dvigati kakovost življenja v Uniji pa tudi širše. Slovenci smo
v primerjavi z drugimi narodi kar dobro seznanjeni z
našimi pravicami v EU, v teoriji in tudi v praksi. Veliko nas ima osebno izkušnjo z najbolj cenjeno pravico
državljanstva EU: s svobodo gibanja. Največkrat jo doživimo, ko se odpravimo na izlet ali oddih. Na mejah
ni mejnih kontrol in ne carinskih postaj. Dobro tudi
vemo, da so se telefonski klici znotraj eu v zadnjih letih občutno pocenili. Večina slovenskih dopustnikov
se poleti odpravlja na morje na Hrvaško in prepričana sem, da bodo zelo veseli podobne pocenitve, ko bo
predvidoma julija tudi Hrvaška postala država članica. Po nekaterih ocenah naj bi se telefonski klici takrat
znižali za okrog 80 %. Svoboda gibanja nam tudi omogoča življenje v kateri koli državi članici brez posebnih
administrativnih zapletov. Omogoča pa nam tudi, da
si poiščemo zaposlitev kjer koli znotraj meja eu. S tem
se nam je odprl ogromen trg ponudbe delovne sile in
povpraševanja po njej.
Za korak v drugo državo moramo biti pripravljeni na

spremembo, biti moramo pogumni, vztrajni, ne smemo
se ustrašiti konkurenčne delovne sile. Na evropskem
trgu delovne sile smo enakovredni delavcem iz drugih
držav članic. Seveda pa si je potrebno ustrezno delovno mesto tudi najti. Največ informacij lahko najdete
na različnih spletnih portalih. Menim pa, da je najpomembnejša mreža eures, ki pokriva 31 držav. Ko sem
6. aprila preverjala njeno spletno stran, je ponujala
preko 1,4 milijona prostih delovnih mest, vanjo je bilo
vključenih 30.420 registriranih delodajalcev. V času,
ko v Sloveniji število brezposelnih še vedno nezadržno
raste, se takšnim priložnostim ne bi smeli izogibati. Menim, da so prav mladi tisti, ki jih evropska mobilnost
najbolj nagovarja. Vabim vas, da poskusite poiskati
svoje priložnosti na spletni strani mreže Eures: http://
ec.europa.eu./eures/.

Evropska unija ni nastala za politike,
temveč za državljanke in državljane.
Ne zanemarite priložnosti, ki vam jih
ponuja.
Poleg te povezave obstaja še mnogo drugih zanimivih,
nekaj sem jih zbrala in objavila na svoji spletni strani
www.romanajordan.si/razpis.
Evropska unija ni nastala za politike, temveč za državljanke in državljane. Ne zanemarite priložnosti, ki
vam jih ponuja.

ps / saša kos

Stanovanjska problematika

lds / vera vojska

Pohvala vsem prostovoljcem!
Mnenja o prispevkih strank so zelo različna, zadnja
anketa pa me je pravzaprav kar malo presenetila. Verjeli ali ne, anketa o Slamniku je pokazala, da si pisanja
strank bralci ne želijo, ga ne berejo in človek ob tem
razmišlja, da enostavno ne bi pisal o življenju in delu
strank, ki naj bi, po mnenju nekaterih, tudi na lokalni
ravni pomembno vplivale na življenje in delo.
Sama nikoli nisem bila zagrizen član stranke, čeprav
je res, da ostajam zvesta Liberalni demokraciji Slovenije, kateri sem se pridružila ob njenem nastanku, tudi
zato, ker se je zanjo odločila večina tedanjih szdl-jevcev. Veliko prijetnega, včasih tudi (ne)prijetnega sem
doživela v teh letih, vendar mi prav nikoli ni bilo žal, da
sem se odločila za to stranko, ki pa žal, kljub prizadevanjem nekaterih, ne najde svojega mesta v sedanjem
političnem življenju. Vendar upanje umira zadnje in
med nami jih je še vedno nekaj, ki se, bolj kot jaz sama, trudijo, da bi lds ostala in nadaljevala s tradicijo,
ki je zlasti v času nekaterih predsednikov stranke, med
katerimi ne bo nikoli pozabljen dr. Janez Drnovšek,
pomembno vplivala na življenje v državi pa tudi v občini Domžale.
Če pa vendarle kdo bere tudi članke stranke lds, je
lahko ugotovil, da niso strogo politični, da se trudimo, da bi v njih opozarjali na posamezna področja in
probleme, ki jih zaznavamo v občini. V tej smeri so oblikovani tudi predlogi in pobude na vsebine posameznih
točk dnevnega reda občinskega sveta občine Domžale, taka so tudi svetniška vprašanja, ki jih postavljava
s kolegom Antonom Preskarjem, ki je vodja svetniške
skupine in skupaj z mag. Petrom Pengalom tudi eden
od tistih, ki se trudi, da bi lds tudi v prihodnje pozitivno prispevala k boljšemu življenju naše občine.
Sicer pa bi resnično pohvalila vse prostovoljce, ki v
društvih, organizacijah in drugih oblikah dela s svojim

delom pomagajo, da v občini živimo pestro življenje na
vseh področjih. Veseli me, da bo prostovoljstvo upoštevano tudi pri odločitvah o tem, koliko finančnih
sredstev bo iz različnih občinskih razpisov prejel posamezni prosilec. Upam, da bo prostovoljno delo – naša
lds je bila tista, ki je predlagala, da se le-to v večji meri upošteva pri odločitvi o višini posameznih dotacij iz
proračunskih sredstev – upoštevano v taki meri, da bo
tudi vzpodbuda za nadaljnje delo.
Veliko prostovoljcev je tudi med tistimi, ki ste se že in se

Veseli me, da bo prostovoljstvo
upoštevano tudi pri odločitvah o tem,
koliko finančnih sredstev bo iz različnih
občinskih razpisov prejel posamezni
prosilec.
še boste udeležili čistilnih akcij in prispevali, da bo naša občina čistejša in s tem tudi bolj zdrava. Ob tem pa
opozorilo vsem tistim, ki na čisto okolje ne dajo dosti in
bodo že ob koncu čistilne akcije poskrbeli, da bo okolje
znova nasmeteno z odpadki iz avtomobilov, s kupi odpadkov, ki bodo našli svoje mesto le kakšen kilometer
od sicer dobro urejenega centra za zbiranje odpadkov
ali pa kar na njegovem robu. Potrudite se, da bo naše
okolje, tudi po vaši zaslugi, lepše in čistejše ter odlagajte odpadke tja, kjer je mesto zanje.
Iskrene čestitke vsem nagrajencem ob letošnjem
občinskem prazniku. Vsak zase in vsi skupaj so na posameznih področjih veliko prispevali k bogatejšemu in
pestrejšemu življenju naše občine, naj jim bodo priznanja v čast in ponos pa tudi vzpodbudo, da bodo tudi v
prihodnje tako pridni in prizadevni.

dl / tadeja savnik ivanuša, predsednica oo dl domžale

Pomladanska opravila
V deželo Kranjsko je prišla pomlad. Urejamo si vrtičke, da nam bodo všeč, ob tem pa ne smemo pozabiti
tudi na druge. Kaj imam v mislih? To, da moramo, ko
sadimo grmovja, drevesa in druge rastline, pomisliti tudi na to, da s svojimi nasadi ne oviramo in ne
ogrožamo drugih.
OO DL Domžale je v lanskem letu županu poslal
pismo, ki smo ga prejeli od našega sokrajana, v
katerem je zapisal, da ima vsak dan, ko se iz ulice
vključuje na glavno cesto, ovirano preglednost, saj
ima njegov sosed tako visoko živo mejo, da mora, če

želi videti na desno stran ceste, zapeljati na cestišče,
s tem pa ogroža sebe in druge. Zapisal je, da je sam
že večkrat zaprosil občino za ukrepanje, vendar ni
dobil odgovora. Prosil nas je, da to storimo tudi mi v
njegovem imenu. Konkretne podatke, kje se to dogaja, smo posredovali v kabinet župana in ga prosili za
ukrepanje. Žal se do danes ni zgodilo, da bi pristojne občinske službe kakorkoli ukrepale.
Veljavni Odlok o občinskih cestah (Ur. vestnik Občine
Domžale 12/05) v 42. členu določa polje preglednosti, kjer je zapisano, da v bližini križišča občinske

Kot poslanka državnega zbora se zavedam, kako
pomembna je za Slovenijo rešitev stanovanjske problematike. Zato smo v poslanski skupini Pozitivne
Slovenije pripravili in vložili predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih skladih, ki
sem ga predstavila na novinarski konferenci. Poudarila sem, da je to je prvi korak k cilju, s katerim lahko

Temeljni cilj novele zakona je
omogočiti povečanje ponudbe
neprofitnih najemnih stanovanj ter
s tem omogočiti ugodnejši, lažji
in hitrejši dostop do neprofitnih
najemnih stanovanj državljankam
in državljanom, predvsem pa mladi
generaciji.
povečamo fond neprofitnih stanovanj, pa tudi prvi
zakon, kateremu bodo za rešitev stanovanjske problematike sledili še drugi.
V Sloveniji smo od leta 2000 do 2011 zgradili 82.597
stanovanj, od katerih je velika večina lastniških stanovanj – v letih od 2005 do 2011 se je v Sloveniji
zgradilo samo 4.243 neprofitnih ali namenskih najemnih stanovanj. Glede na podatke Statističnega urada
Republike Slovenije je v Sloveniji kar 77 % naseljenih stanovanj, ki so lastniška, kar pomeni, da v njih
bivajo gospodinjstva, katerih vsaj en član je lastnik
stanovanja. Predvsem v urbanih središčih se kaže
velik primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj.
Gospodarska kriza zmanjšuje kupno moč prebivalcev
z nizkimi dohodki in s tem povečuje njihovo odvisnost od javne pomoči pri reševanju stanovanjskih
vprašanj. Po anketi, ki jo je konec leta 2011 izvedel
nacionalni stanovanjski sklad, bi v državi potrebo-

ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško progo v
ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh
cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi
dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške
proge. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v
polju preglednosti na zahtevo inšpektorata Občine
Domžale odstraniti ovire. Odlok prav tako določa, da

Sprašujem se, zakaj pristojne
občinske službe ne ukrepajo, ko so
obveščene, da ima nekdo previsoko
živo mejo in je s tem ogrožena varnost
krajanov oziroma občanov!?

vali več kot 8000 najemnih neprofitnih stanovanj.
Temeljni cilj novele zakona je omogočiti povečanje
ponudbe neprofitnih najemnih stanovanj ter s tem
omogočiti ugodnejši, lažji in hitrejši dostop do neprofitnih najemnih stanovanj državljankam in državljanom,
predvsem pa mladi generaciji. Zakon o javnih skladih
iz leta 2008 je ukinil specifični položaj nepremičninskih (stanovanjskih) skladov in uveljavil dopustnost
zadolževanja za vse javne sklade. Ta sprememba se je
v teh letih za velike javne nepremičninske sklade izkazala za omejujočo pri investiranju v nova stanovanja.
Da bi lahko zmanjšali primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj (nakupi na trgu ali pa lastne
investicije), stanovanjski skladi potrebujejo večji
obseg finančnih sredstev. Finančni viri skladov so namreč omejeni, saj se financirajo iz lastnih sredstev oz.
najemnin (teh zaradi socialne vzdržnosti ni mogoče povečevati), sredstev ustanoviteljev (omejena s proračuni
oz. upadajočimi prihodki) in sredstev sofinanciranja
Stanovanjskega sklada RS. Javno-zasebna partnerstva
pa zaradi administrativnega določanja neprofitnih najemnin niso zanimiva za zasebne partnerje.
Tako je edina možnost večjega investiranja dodatno dolgoročno zadolževanje stanovanjskih skladov,
za katere ne bi potrebovali dodatnih poroštev, saj
imajo kritje v svojih lastnih nepremičninah. Poglavitna rešitev je, da se uvede delitev javnih skladov na
nepremičninske (stanovanjske) sklade (vrednost nepremičnin je večja od 90 % kapitala) na eni strani in
druge javne sklade, s čimer bi se nepremičninskim (stanovanjskim) javnim skladom dovolilo zadolževanje do
50 % kapitala javnega sklada oziroma 70 % kapitala
javnega sklada, če je ročnost posojila nad 30 let in do
2 % obrestni meri.
S tem bi se omogočilo večjo ponudbo neprofitnih najemnih stanovanj. Hkrati bi to omogočalo investicijsko
dejavnost, ne da bi se neposredno bremenilo državo oz.
lokalne skupnosti.

ima občinski inšpektor pravico in dolžnost odrediti
ukrepe za zagotovitev polja preglednosti, kršitelje pa
kaznovati z globo.
Sprašujem se, zakaj pristojne občinske službe ne
ukrepajo, ko so obveščene, da ima nekdo previsoko
živo mejo in je s tem ogrožena varnost krajanov oziroma občanov! ? Menim, da je dolžnost občine, da v
takšnih primerih ukrepa.
Predlagam in hkrati pričakujem, da bo občinski
inšpektorat v okviru navedene določbe odloka vendarle začel opravljati svoje delo in pričel odrejati
ustrezne ukrepe. Vas, spoštovane občanke in občani, pa prosim – (p)ostanimo odgovorni ne le do sebe,
pač pa tudi do drugih, ko urejamo svoje vrtičke. Želim vam veliko lepih, sončnih in varnih pomladnih
dni.
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Upravičeni vedeti, kdo nam dolguje
milijardo evrov!

Vpis fiskalnega pravila v ustavo je
samoomejevanje vsakokratne oblasti

V tržnem gospodarstvu morajo pravila veljati za vse
enako in vsi zavezanci poslujejo pod enakimi davčnimi pogoji. Nihče si ne sme iz naslova neplačevanja
obveznosti, h katerim je zavezan, naj bodo to davki ali
prispevki za delavce, izboljševati svoj položaj ali pridobivati prednost pred tistimi, ki vse obveznosti tudi
poravnavajo. V nasprotnem primeru namreč nastajajo razlike med tistimi, ki svoje obveznosti do države,
zdravstvene in pokojninske blagajne redno plačujejo,
in tistimi, ki se temu iz upravičenih ali neupravičenih
razlogov izogibajo. So pa slednji zaradi te kršitve v določeni prednosti in za normalno delujoč tržni gospodarski
sistem je to nedopustno.
V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da javno

Slovenija se ponovno nahaja pred pomembno odločitvijo. Od tega, kako se bomo odločili, je odvisno, ali
želimo stopiti na pot visoko razvitih držav ali pa si
želimo, da našo državo upravljajo drugi. Gre za dokončno odločitev o vpisu zlatega fiskalnega pravila
v ustavo.
Za vpis obstaja vrsta tehtnih argumentov: samoomejevanje vsakokratne oblasti v zvezi s proračunsko
politiko, dvig zaupanja v Slovenijo z vidika financiranja in s tem pridobitve poceni denarja za financiranje
našega gospodarstva in s tem odprava finančnega krča
z vidika zniževanja tveganja za vlaganja, kar bo povečalo povpraševanje za tuje investicije, z investicijskim
ciklom pa gospodarski zagon in višjo gospodarsko
rast ter več delovnih mest (in ne pomeni manj investicij, kot nekateri t. i. mladinci in mladinke zmotno
razumejo in razlagajo v javnosti). Ne vidim nobenega
na konceptu pravične družbe temelječega argumenta
proti vpisu fiskalnega pravila v ustavo.
Z vpisom fiskalnega pravila v ustavo se bo vsakokratni oblasti preprečilo skušnjave, da bi trošila več, kot
ustvari. Preprečilo se bo, da bi se vsakokratna oblast
prekomerno zadolževala še za naslednje generacije.
Vpis fiskalnega pravila v ustavo pravzaprav pomeni,
da bomo v naš najvišji akt zapisali preprosto zapoved »Ne troši več, kot ustvariš«, s čimer bomo tudi
prepovedali jemati kose pogače, ki jo ustvarjajo drugi.
Dosedanje izkušnje, sploh pa nesmotrna proračunska politika treh let vladne koalicije pod vodstvom
SD in njenega tedanjega predsednika Boruta Pahorja,
so pokazale, da so skušnjave velike, zato je samoomejevanje vsakokratne oblasti v zvezi s proračunsko
politiko nujno. Le vpis v ustavo je garant, da se tega
pravila ne bo dalo tako zlahka zaobiti.
V teh časih je posebej pomembno zaupanje tujih trgov, da smo sposobni obvladovati javne finance – to
zaupanje pa lahko pridobimo z vpisom fiskalnega
pravila v ustavo. S tem se nam odpira tudi možnost
večjega povpraševanja za tuje investicije, kar prina-

V Slovenski ljudski stranki smo
prepričani, da javno razkritje večjih
davčnih dolžnikov prinaša več
transparentnosti in preglednosti nad
poslovanjem podjetij, kar je v časih, ko
marsikdo krizo izkorišča za izogibanje
plačevanju svojih obveznosti, še kako
dobrodošlo.
razkritje večjih davčnih dolžnikov prinaša več transparentnosti in preglednosti nad poslovanjem podjetij, kar
je v časih, ko marsikdo krizo izkorišča za izogibanje plačevanju svojih obveznosti, še kako dobrodošlo. Če nek
poslovni subjekt ne more izpolnjevati svojih obveznosti do države, potem je edino pravilno, da zelo jasno in
transparentno pove, kakšni so razlogi za to. Zamuda s
plačilom več kot 90 dni, in to v znesku prek 5000 evrov,
ni več nedolžna računovodska napaka, temveč se za
tem zagotovo skrivajo določene poslovne težave, s katerimi pa morajo biti seznanjeni tako zaposleni, kot tudi
vsi kupci in poslovni partnerji. Skrivanje obveznosti do
države in njenih blagajn večkrat pomeni tudi zameglje-

vanje svoje finančne slike pred svojimi strankami in
poslovnimi partnerji.
Na seznamu večjih davčnih dolžnikov se bo zagotovo
znašlo tudi veliko podjetij, ki niso sama kriva, da niso
zmožna plačevati obveznosti, temveč njihova nezmožnost plačila izhaja iz neplačanih obveznosti njihovih
strank. Tudi na tem mestu je treba narediti več. Takšna
podjetja bodo sedaj lahko imela priložnost, da pokažejo,
kdo so krivci, ki so jih pahnili v nelikvidnost. Smiselnost tega ukrepa razkritja večjih neplačnikov davka je,
da dobimo pregled po celotni verigi plačilne nediscipline. Sicer se bo slovensko gospodarstvo še naprej vrtelo
v spirali neplačevanja obveznosti, ta spirala pa za seboj žal potegne še marsikatero težavo, ki bi se ji sicer
lahko izognili.
Tudi v političnih strankah se zavedamo, da so razmere v gospodarstvu izredno zahtevne, zato je za SLS
ustvarjanje boljšega poslovnega okolja prvi cilj, saj je
od uspešnosti gospodarstva odvisen tudi življenjski
standard državljank in državljanov. Toda prvi pogoj pri
tem procesu je, da pravila veljajo za vse – tudi pri plačevanju davkov in prispevkov.
Praktično nemogoče je pričakovati, da bi ob 16 tisoč
dolžnikih in skoraj milijardi evrov dolga država lahko
samo s povečevanjem nadzora ter s sodnim preganjanjem in izvršbami v kratkem času radikalno izboljšala
zadevo. Del tega dela bodo morali opraviti tudi javnost,
kupci, poslovni partnerji in drugi – s svojimi zahtevami
po transparentnosti poslovanja. Kakorkoli že obrnemo,
gre pri davčnem dolgu za javni dolg – do države, torej za
denar državljank in državljanov, ki je namenjen financiranju plač, pokojnin, socialnih prispevkov itd. Torej
so državljani tudi upravičeni vedeti, kdo jim dolguje.
Hkrati pa v SLS opozarjamo, da mora biti država ob postavljanju tovrstnih pogojev prvi in največji zgled vsem
ostalim, zato so kakršnekoli zamude s plačilom s strani
države nedopustne. Država je namreč tista, ki mora prva spoštovati vse plačilne roke in v skladu z njimi tudi
izpolnjevati svoje obveznosti. Samo tako lahko takšno
ravnanje suvereno zahteva tudi od drugih.

Recesija na naslednjih volitvah?
in doprinesli k spremembi volilnega rezultata in s tem
k izboljšanju stanja v Sloveniji.
Primer delovne, resne in poštene stranke je zagotovo Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka, ki ves čas zelo
zavzeto dela tako na lokalnem, državnem in evropskem
nivoju. Imamo štiri zelo aktivne poslance, ki resno delajo, so konstruktivni in se zavzemajo za dobre rešitve
in sodelovanje. Na lokalnem nivoju imamo župane in
občinske svetnike v veliko občinah in povsod delujemo

Iz delovanja stranke, njenih stališč
in dosedanjega dela za skupno dobro
se lahko dobro vidi, kakšni kadri so v
tej stranki in če stranka dobro dela, če
skrbi za svoje članstvo, če se vključuje
v reševanje lokalnih in državnih
problemov, je ta vredna pozornosti in
tudi glasov volivcev.
zgledno in dejavno. Tudi v Domžalah naš občinski odbor NSi deluje aktivno, redno se sestajamo na mesečnih
sestankih, organizirane imamo tudi krajevne odbore
NSi. Izdajamo interno glasilo Domžalsko ogledalo, ki
ga prejemajo vsi člani. V maju bomo organizirali letni
zbor članstva, na katerem bomo podali svoja poročila
o opravljenem delu in naredili načrt za prihodnje leto.
V naše vrste vedno vabimo nove člane in tudi imamo
redni priliv novih članov. Tudi mladine nam ne manjka, saj se Mlada Slovenija – podmladek NSi tudi redno
vključuje v naše akcije.
Pomembni je, da nam ni vseeno in da si skupaj prizadevamo za skupno dobro. Kar imamo, si lahko naredimo
še bolj nevzdržno ali pa s poštenim in trdim delom polepšamo. Predvsem pa je pomembno, da drug drugega
spoštujemo in si pomagamo.

msi / tadeja šuštar, predsednica ro msi ljubljana vzhod

Ob materinskem dnevu
Mlada Slovenija se je ob materinskem dnevu, 25. marca,
spomnila na praznik naših staršev – predvsem mamic.
Ob tem prazniku smo izdelali broške s posvetilom: Ma-

Vpis fiskalnega pravila v ustavo
pravzaprav pomeni, da bomo v naš
najvišji akt zapisali preprosto zapoved
»Ne troši več, kot ustvariš«, s čimer
bomo tudi prepovedali jemati kose
pogače, ki jo ustvarjajo drugi.
pa – sanacije bančnega sistema tudi transparentno
upravljanje državnega premoženja pod eno streho
slovenskega državnega holdinga. Na podlagi povrnjenega zaupanja bo mogoče pridobiti tudi »cenejši«
denar za financiranje našega gospodarstva in tako
počasi odpraviti finančni krč ter gospodarsko krizo z
vsemi socialnimi posledicami in ustvariti nova produktivna delovna mesta.
Naj ob tem še spomnim, da je zadolževanje sedaj, ko
smo na enotnem fiskalnem trgu, možno edinole na
finančnih trgih, dolg pa je potrebno vračati v realni,
stabilni valuti z dogovorjenimi obrestmi, zato je potrebno dobro premisliti, ali smo sposobni dolg tudi
vračati in s tem ohraniti našo suverenost.
Države s skupno valuto svojega proračunskega
primanjkljaja ne morejo kriti z emisijo, kot je bila
nekdanja praksa v Jugoslaviji in nekaj časa v samostojni Sloveniji, ko smo imeli tolar. Takšna praksa
nam je prinesla le visoko inflacijo. Tudi v tem pogledu je vpis fiskalnega pravila v ustavo rešitev, ki se
ponuja na dlani.
Naš skupni cilj bi moral biti ohranitev slovenske suverenosti za vsako ceno. Vpis fiskalnega pravila v ustavo
nas pelje po tej poti. Umik odločitve o tem pa nas pelje po poti pomoči iz tujine.

nsi / ljudmila novak, poslanka nsi v državnem zboru

nsi /peregrin stegnar

Na volitve bomo šli volivci, ne recesija. Recesija nima na
volitvah kaj početi, ali pač?
Na naslednjih volitvah bodo odločali le tisti, ki bodo
na volitve šli. Namen volitev je, da izberemo ljudi, ki
nas bodo pripeljali iz družbenega nazadovanja v napredovanje. Še najbolj pa bodo k spremembam lahko
prispevali tisti, ki se do sedaj volitev niso redno udeleževali in svojih državljanskih pravic niso uveljavljali.
Ravno ti bodo lahko jeziček na tehtnici. Tisto, kar se je
do sedaj izražalo na ulici, je potrebno postaviti na pravo
mesto in doseči pozitivne spremembe ter onemogočiti
nepoštenim vstop v državni zbor. Glas bo potrebno dati
poštenim, zanesljivim, sposobnim in delovnim ljudem.
Spremembe se bodo zgodile, če bomo šli v čim večjem
številu na volišča in odločali o naši usodi.
Zelo važno je, kako bomo volili. Na volitve se je potrebno
pripravljati daljše obdobje. Nujno je potrebno spremljati in spoznati ljudi, ki bodo kandidirali na volitvah, prav
tako politične stranke, iz katerih prihajajo. Iz delovanja
stranke, njenih stališč in dosedanjega dela za skupno
dobro se lahko dobro vidi, kakšni kadri so v tej stranki
in če stranka dobro dela, če skrbi za svoje članstvo, če
se vključuje v reševanje lokalnih in državnih problemov,
potem je ta vredna pozornosti in tudi glasov volivcev.
Potem je tudi zelo pomembna tradicija stranke. Iz strankine zgodovine vidimo njihovo stabilnost in zanesljivost
pri zavzemanju za dobro nas vseh in naše države. Žal
pa nekateri nasedajo volilnim anketam, ki dobesedno
manipulirajo z nami volivci. Volilne ankete je namreč
potrebno tudi pravilno razumeti. Na primer: če imajo
stranke določen odstotek, ta ne pomeni veliko, če ob
tem hkrati ne upoštevamo tudi volilne udeležbe. Kratek
primer: če ima stranka 10 odstotkov in ta anketa ugotavlja 50-odstotno volilno udeležbo, potem bo stranka
na volitvah dobila gotovo okoli 20 odstotkov. Vendar še
enkrat, ankete ne smejo vplivati na nas tako, da potem
volimo tisto stranko, za katero kaže, da bo prejela veliko
glasov, saj s tem ne bomo nikoli podprli prave stranke

ša nov gospodarski zagon in višjo gospodarsko rast
ob nujni izpeljavi že zastavljenih ukrepov Janševe
vlade za spodbujanje gospodarske rasti in za večjo
konkurenčnost, ti pa so poleg prioritetnega ukre-

ma, hvala ti. Broške smo na zasnežen materinski dan
delili pred veleblagovnico v Domžalah in pred proslavo
na Homcu, ki so jo pripravili otroci iz homške župnije.

Slovenija ponovno pred pomembnimi
odločitvami kot leta 1991
Slovenija se v zadnjih letih spopada s finančno in gospodarsko krizo, ki je sicer ni zakrivila le sama, pač pa je ta
kriza dodobra razgalila slabosti slovenskega gospodarskega in finančnega sistema. V krizi se je tudi pokazalo,
kako pomembni dejavniki so poštenost, odgovornost,
zaupanje in dana beseda. Nova Slovenija že kar nekaj
časa opozarja, da je finančno krizo povzročilo ravno pomanjkanje teh vrednot, ki so ključne za ohranitev miru,
blagostanja za vse in solidarnosti v družbi ter da bo tem
vrednotam potrebno ponovno dati večjo vlogo v družbi.
Za Slovenijo je bistveno, da v mednarodnem prostoru pokaže, da njena beseda velja in smo kot partnerji
vredni zaupanja. Le tako bomo namreč lahko sklepali
posle in v Slovenijo privabili soinvestitorje, ki nam bodo pomagali, da slovensko gospodarstvo postavimo na
zdrave temelje. Pomemben, predvsem pa velik simbolni
znak tujini bi bil zlasti zapis zlatega fiskalnega pravila
v slovensko ustavo. To pomeni, da bodo naše finance v
prihodnosti bolj uravnotežene in ne bomo iz leta v leto
povečevali državnega dolga oziroma porabljali precej
več, kot pridelamo.
Pot razumnega varčevanja in čim bolj uravnoteženega državnega proračuna, ki jo je zastavila že prejšnja
vlada, se zdi edina dolgoročno smiselna in uspešna. S
sprejetjem nekaterih ključnih reform je tako naša vlada
zaustavila drsenje Slovenije v spiralo zadolževanja in si
vsaj delno povrnila zaupanje pri mednarodnih finančnih institucijah. S prihodom nove vlade pa se postavlja
kar nekaj neznank. Bo projekt slabe banke in slovenskega državnega holdinga izpeljan do konca? Je dvig
DDV res pravi način za uravnoteženje proračuna? Kako
zmanjšati javno porabo in kako privabiti tuje investitorje? Vse to so vprašanja, na katera bo morala vlada
nemudoma odgovoriti, saj nas v nasprotnem primeru
čaka zaprosilo za tujo finančno pomoč, ki ne bo poceni.
Zdi se, da je Slovenija postavljena pred tako pomembne
odločitve kot leta 1991, ko smo se odločali o lastni samo-

stojnosti. Kot sem že večkrat dejala, bo Nova Slovenija
poskušala pomagati po svojih najboljših močeh – kar
bo dobrega in koristnega za Slovenijo, bomo podprli, na
slabe predloge pa bomo javno opozorili. Za nas je dvig
DDV nesprejemljiv, saj ne bo rešil naših finančnih problemov, prizadel pa bo vse prebivalce in vsem zmanjšal

Mamice so bile vesele pozornosti, ki smo jim jo kot edini
podmladek politične stranke izkazali ob njihovem prazniku. V MSi se zavedamo družbene vloge materinstva
in družine, ki imata svoje mesto med najpomembnejšimi vrednotami, ki jih zagovarja Nova Slovenija s
podmladkom. Gre za najpomembnejši steber družbe,
ki zagotavlja svetlo sedanjost in stabilno prihodnost.
Zato vam obljubljamo, da bomo še naprej po najboljših

močeh zagovarjali materinstvo in življenje. Materinski
dan skrbi za to, da na velik pomen materinstva slučajno
ne bi pozabili. Pomembno je, da se večkrat spomnimo
na to in tudi med letom kdaj rečemo: Mama, hvala ti!

V občini Domžale se že dalj časa
šušlja, da se bo dozdajšnji javni zavod
Center za mlade Domžale prestrukturiral
v medgeneracijski center.
kupno moč, gospodarstvu pa naložil dodatna bremena.
Nova Slovenija je tudi sicer, ko je bila v vladi, gledala
predvsem na dobrobit Slovenije in vseh tistih njenih
državljanov, ki si s poštenim in pridnim delom služijo lasten kruh. Da bi lahko svoje delo v vladi opravili čim bolj
kvalitetno in odgovorno, v stranki nismo želeli sodelovati pri vsakodnevnih strankarskih »razprtijah«, ampak
smo stavili na povezovalno in strpno držo. Kot kaže, je
to našo držo kot pozitivno prepoznalo veliko ljudi, saj
nam državljani v javnomnenjskih raziskavah izkazujejo
zaupanje in Novi Sloveniji namenjajo vse višjo podporo. Tega smo veseli in to nas potrjuje v prepričanju, da
je na takšni poti potrebno vztrajati.
Čeprav je čas, v katerem se nahajamo, trd in pogosto
neizprosen, vsem državljanom želim, da ohranimo zaupanje v naše sposobnosti, znanje, dobroto soljudi ter
verjamemo, da bomo zmogli premagati trenutne težave.
Svet se spreminja, prav tako način življenja. V prihodnosti bo preživel le tisti, ki se bo znal prilagoditi novim
razmeram in zahtevam časa. Srečo in zadovoljstvo pa
bomo morali iskati ne samo v materialnih dobrinah,
pač pa v boljših odnosih in skromnejšem ter bolj naravnem načinu življenja.

Materinski dan nam pomaga, da ne
pozabimo na velik pomen materinstva.
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Danes so si motorji med seboj
preveč podobni
Jože Cerar

Jože Cerar se je za motorje navdušil že v mladosti, a ker je prihajal iz velike družine, bilo je kar 10 otrok, na začetku ni imel osnovnih
pogojev, da bi se že v mladosti, pri 15 letih, lahko ukvarjal z motokrosom.
zdravi motorji, slabo pripravljeni motorji
ne morejo konkurirati.

Sašo Kozlevčar

J

Kaj pravzaprav pomeni „ukvarjati se s
starodobniki“?
Meni osebno to veliko pomeni. Spoštujem vsakogar, ki spoštuje zgodovino. Tudi
današnje tehnike in stvari, ki jih imamo
v vozilih, avtomobilih ne bi bilo, če ne bi
bilo predhodnikov. Zato je zelo dobro, da
vsak, ki se ukvarja s tehniko, pozna začetke, saj če ti poznaš začetke, je dosti lažje.
Tudi dosti bolje razumeš ozadje, saj pri
današnji tehniki ni noben problem teh
stvari narediti, ampak takrat, ko pa tega
ni bilo, se je pa točno videlo, kje so nastajali napredki. Zato je zelo pomembno, da
se dediščino po tej skorji ohranja.

e pa to dočakal pri 26 letih, ko je začel aktivno tekmovati v motokrosu
in v tem ostal vse do 33. leta. Takrat
pa sta se v motokros podala njegova sinova. Sledil je nekajletni premor, to
je bil tudi čas, ko je Jože Cerar gradil svoje podjetje.
Po nekajletnem premoru ste se pred
časom vrnili na dirkaške proge. Kako je
prišlo do tega?
V času premora so počasi prihajala vabila, da bi začel tekmovati v kategoriji
veteranov in na koncu je res prišlo tako daleč, da sem doma vzel star motor in
šel z njim na dirko starodobnikov na Ljubelj, kjer sem tudi zmagal. Takrat sem
tudi videl, da kljub svojim letom in teži lahko konkuriram. Je pa tako, da sedaj,
ko dirkam pri veteranih, to ne pomeni, da
tekmujem le z osebami veterani, pač pa
to pomeni, da tudi mladi v naši kategoriji
tekmujejo z veteranskimi motorji, kar mi
predstavlja le še večji izziv.

Imate bogato zbirko motorjev … Katere
motorje imate in kaj vam pomeni
posamezno starodobno vozilo?
Imam nekje 15 motorjev in prav vsak zase je svojevrsten primer. Nekaj sem jih že
obnovil, večina pa je še v prvotnem stanju in še čakam, kaj bom z njimi naredili
– ali jih bom pustil takšne, kot so, ali pa
jih bom obnovil. Pomeni pa vsak motor
zame svojo zgodbo. Imam nus-ja 6, aermacchi-ja, ki mi veliko pomeni, saj se
vozim z njim, imam dva matchless-a, od
katerih je eden predvojni in drugi povojni,
dkv-ja, hondo, gilero … Vsaka znamka,
ki je delala svoj model, je imela nek svoj
razvoj. Takrat tudi ni bilo toliko kopiranja kot danes, bolj so poudarjali izdelavo
svojih motorjev, vsak je imel na modelu nekaj prepoznavnega, česar pa danes
ni več. Danes so motorji preveč podobni
eden drugemu.

Ko ste „odkrili“ motokros, ste bili stari že
26 let, ste omenili. Kaj vas je pripeljalo
do motokrosa, kako ste pravzaprav
začeli s tekmovalnim delom svojega
„bencinskega“ življenja?
Motokros mi je bil zelo blizu zato, ker sem
bil doma v naravi, na vasi, na hribu, zato me je motokros še toliko bolj prevzel.
Svoj čas sem hodil na dirke tudi do Tržiča,
Škofje Loke, Kamnika, a takrat še s kolesom, me je pa vonj po bencinu ves čas
privabljal. Še en razlog, zakaj me je navdušil motokros, so bile moped dirke na
Brdu pri Lukovici, ki so jih organizirali še
leta 1966, ko sem hodil še v šolo. Takrat
sem tudi spoznal, da je to najboljši šport
zame. Kot rečeno, pa sem ga lahko uresničil šele kasneje …
Pravite, da ni odločilna le moč, pač pa
predvsem trezen in preudaren pogled
voznika na vse pasti tekmovanja. V
kakšnem smislu?
Res je, gre namreč za šport s tehniko in
ne samo za moč, pač pa tako za strojno tehniko kot tudi tehniko vožnje. Vse
je potrebno spraviti na optimalno moč,
nadzorovati zaviranje, se naučiti ustrezno zmanjševati silo, predvsem pa, da
porabiš čim manj energije za to, da dosežeš cilj. Vse to pa lahko dosežeš le, če
imaš do potankosti izdelan vsak zavoj,
vsako pospeševanje, zavorna pot mora biti čim krajša. Skladno mora biti torej vse:
pospeševanje, zaviranje, zavoji. Vse to je
najvažnejše pri motokrosu.
Torej samo pogum in želja po hitrosti
nista dovolj?
Za to zagotovo ne. Potrebno je predvsem
uskladiti veliko stvari, tehnika mora biti
na visokem nivoju, obvladati moraš tudi
sebe, da nisi prehiter. Če si prehiter, lahko
hitro letiš ven, če si prepočasen, pa tudi
ni rezultatov. Vse je potrebno spraviti na
optimalen nivo, pomembna je dobra koordinacija.
V svoji motokrosistični karieri ste
posegali po lepih uspehih. Katerih se
najrajši spomnite, kateri so bili največji
in katera dirka vam je najbolj ostala v
spominu?
Kar se motokrosa tiče, se najrajši spominjam naslova prvaka Slovenije. Prav tako
sem bil večkrat ekipni prvak. Najbolj pa
mi ostajajo v spominu trenutki, ko je bila dirka najbolj napeta, kadar se je šlo
najbolj za odločanje, in takih je bilo kar

Foto: Lili Jazbec

Spoštujem vsakogar,
ki spoštuje zgodovino.
Tudi današnje tehnike
in stvari, ki jih imamo
v vozilih, avtomobilih,
ne bi bilo, če ne bi bilo
predhodnikov.

dosti, ko smo bili na meji ali boš ali ne
boš. Vse to mi je ostalo v spominu, takih
trenutkov je bilo nekje 400 in težko bi si
izbral le en trenutek, tekmo.
Po vaših stopinjah sta šla tudi sinova.
Kaj pa njuni uspehi?
Res je, oba sinova sta bila nekajkratna državna prvaka, bila sta močna v samem
vrhu. Za naprej pa smo videli, da je težko doseči več od državnega prvenstva, saj
nadaljevanje zahteva okrepitev ekipe tudi
za deset in večkrat. Tako sta tudi sinova
na določeni točki odnehala s tekmovanjem, si vzela odmor, pred nekaj leti pa
ponovno začela aktivno voziti. V tem času sta ponovno osvojila naslove prvakov,
vendar pa danes nobeden od njiju ne vozi, saj so prišle druge stvari v življenju na

vrsti, eden zida, drugi pa je moral to opustiti zaradi zdravstvenih razlogov. Motorje
sicer še imata in morda me nekoč vseeno nasledita v dirkanju, kjer sem trenutno
jaz aktiven.
Če je vašo pozno mladost zaposloval
motokros, pa ste v drugi polovici
življenja odkrili novo ljubezen –
starodobna vozila. Kako vas je pot
pripeljala do teh?
Kot sem omenil, so me vabili v klub starodobnikov že pred časom. A ko smo doma
gradili, tega nisem mogel sprejeti in sem
bil samo njihov član. Tudi dirke na Ljubelju se dolgo časa nisem mogel udeležiti,
saj smo imeli v tistem času vedno razstave avtomobilov na narodnih nošah. Ko
pa sem enkrat našel zamenjavo in se odločil, da se «grem zapeljat tja gor», sem
prvo leto prilagodil motor za to dirko, tisti začetni motor. Nato sem prišel na dirko
in – zmagal v svoji kategoriji. Nisem zmagal pa generalno. No, naslednja leta sem
se pa dobro pripravil za generalno zmago in dosegel tudi najboljši čas vseh časov
na tem koncu. Lansko leto bi ga celo lahko popravil, če mi 50 metrov pred ciljem
ne bi zmanjkalo bencina. Tako sem lani
osvojil samo zmago, ne pa tudi izboljšal
rekorda. Še vedno pa sem bil najhitrejši.
Postavili ste torej najboljši rezultat vseh
časov. Kako ste pometli s konkurenco

in prišli do tega rezultata? Kaj je bilo
potrebno za to?
Vedeti je treba, da so me fantje vedno
spodbujali tudi zato, ker so na Ljubelju
vedno zmagovali Avstrijci. Tako so se nam
Slovencem vedno posmehovali, da imajo
oni močne „puhe“, vedno so tudi prihajali dobro pripravljeni na dirke, zato smo
slovenska ekipa vedno hrepeneli po tem,
da bi jim nekdo dal vetra. Tako sva s kolegom Tomažem Bedenom pripravila
motor, on je poskrbel za strojne materiale,
jaz pa sem mu povedal, kako in kaj pripraviti. Motor sva pripravila tako močan,
da sem na tekmovanju lahko dosegel vse
te rezultate, saj bi bilo samo s tehniko to
težko doseči, motor je bilo treba renovirati. Brez Tomaža Bedena iz podjetja Simtek
bi motor zelo težko uskladil. Na motorju sva naredila kar nekaj sprememb, ena
od teh je tudi menjalnik, ki je sedaj narejen tako, da se prestavlja tako kot pri
novih motorjih. Moj motor je danes konkurenčen, hkrati pa tudi edinstven, saj se
takšnega ne najde daleč naokrog.
Sicer pa je Ljubelj zagotovo vrhunec tega športa. Na dirki se točno ve, kdo lahko
zmaga, vidi se, kaj kdo zna, kako nekdo
obvlada motor, kako je motor pripravljen.
Ljubelj je dirka, ki je samo enkrat na leto.
To pomeni, da nimaš popravnega izpita in v tistem letu se moraš skoncentrirat
samo na to dirko in vse usmeriti v eno
tekmovanje. Na to dirko prihajajo samo

Ali je kateri od celotne zbirke motorjev
že muzejski eksponat ali so vsi še vozni?
Vozni so več ali manj vsi, ampak se ne vozim z vsemi. Vozim se z običajno z dvema
ali tremi motorji, za dirke imam pa samo
motorje, ki jih ne mislim imeti za nič drugega kot za dirko. Tudi narejeni so tako,
da se bodo po koncu moje kariere lahko spravili v prvotno stanje, saj ga s tem
nisem nič uničil in ga lahko brez težav
spravil v prvotno stanje. To je zelo pomembno.
Verjamem, da imate v sebi še veliko
energije in volje, najbrž pa tudi načrtov s
svojim konjičkom. Kakšni so vaši načrti
za prihodnost na tem področju?
Načrtov imam še veliko. Letos s Tomažem Bedenom delala na novem motorju,
predelujeva mojega predvojnega matchless-a, pravkar sva naredila zanj
cilinder in je trenutno v Italiji, kjer se
nanj nanaša posebna prevleka. Zanj sva
naredila tudi novo motorno gred, oljno črpalko in podobno. Načrtov je res še veliko
in mislim, da ko bova končala ta motor,
uredila to predvojno klasiko, ki jo vozim
na državnem prvenstvu, ne vem, če se
bom še ukvarjal s tem. Vendar pa pravim,
da dokler bo šlo, bom še tekmoval, je pa
odvisno tudi od fizične sposobnosti.
Se pravi, kar se tiče tekmovanja, je to
vse, zbirateljstvo pa ostaja do konca?
Zbirateljstvo še zagotovo, kolikor bo čas
dopuščal, imam tudi še kar nekaj želja,
ki pa jih bo težko uresničiti, saj so motorji, ki bi jih jaz želel imeti in ki so res dobri,
vsako leto dražji in se vsako leto bolj oddaljujejo od mene. To so namreč cene, ki
predstavljajo prestiž. Eden izmed teh motorjev, ki bi jih zelo rad imel je norton
manx, katerega vrednost pa je danes več
kot 30 tisoč evrov. Tukaj pa je treba potem
razmisliti, ali ga kupiti ali ne. Je pa dejstvo, da se tudi prodaja ne ravno za vsak
dan. 
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Odlični uspehi
na državnem
prvenstvu

Domžalski fantje zmagujejo
kot po maslu
Dvigalci uteži iz Domžal ostajajo na vrhu razpredelnice, tako
v pokalnem tekmovanju kot tudi v slovenski ligi za ekipnega
državnega prvaka.
TAK Domžale Drugo kolo ekipnega prvenstva Slovenije se je za Domžalčane
zaključilo zelo uspešno. Fantje iz Domžal
so svoje nasprotnike iz VigorGrounda iz
Ljubljane odločno premagali z razliko 139
točk. Tekmovanje se je odvijalo v športno-prijateljskem vzdušju in z napovednikom
odličnih dvigov in nastopov VigorGrounda,
ki so pokazali znanje in moč, da se v zaključku leta želijo približati Domžalčanom,
če ne tudi zmagati. Ampak to presenečenje
pustimo za konec leta.
Za zmagovalno ekipo TAK Domžale so
nastopali Orešek Jernej z rezultatom (poteg 115 kg, sunek 132 kg, 301 točk), Peterca
Boštjan (poteg 100 kg, sunek 140 kg, 264
točk), Valentin Orešek (poteg 102 kg, sunek
126 kg, 262 točk), Dominko Štefan (poteg
95 kg, sunek 121 kg, 257 točk), Kozjek Dominik (poteg 97 kg, sunek 125 kg, 255 točk)

in Šterbucl Jure (poteg 70 kg, sunek 93 kg,
180 točk). Rezultati po ekipah TAK Domžale 1339 točk in VigorGround 1200 točk.
V nedeljo, 7. 4. 2013, se je v Ljubljani
odvijalo prvo pokalno tekmovanje, kjer pa
ravno tako s ponosom in zadovoljstvom
Domžalčani lahko rečejo: Mi smo najboljši! Tekmovanja se je udeležilo šest ekip, po
trije tekmovalci iz kluba Težko atletskega
klub Domžale, Klub dviganja uteži Olimpija Ljubljana, VigorGround Ljubljana, TK
Ljubljana in CF Celje. Za ekipo Domžal so
nastopali Štefan Dominko ter brata Orešek
– Jernej in Valentin. Rezultati po ekipah: 1.
mesto TAK Domžale, 812,1 točk; 2. mesto
CF Celje, 783 točk; 3. mesto VigorGround,
740,4 točk; 4. mesto KDU Olimpija, 677,9
točk; 5. mesto KDU Olimpija mlajši, 670,9
točk in 6. mesto TK Plamen, 548,7 točk.
Tanja

Odlični na četrtfinalu
državnega prvenstva

Ekipa OŠ Rodica (od leve proti desni: Topič
Peter, Topič Jure, Kobetič Tara, Kobetič
Vita) so se s trenerjem Janezom Stibričem
takole veselili odličnega drugega mesta in
napredovanja v polfinale.

Zavod za šport Republike Slovenije, Košarkarska zveza Slovenije
in OŠ Venclja Perka Domžale so 10. aprila 2013 na OŠ Venclja
Perka Domžale organizirali finalni turnir za 47. košarkarski
superšolar 2012/2013.

Janez Stibrič

je na prvi deski igral eden najbolj talentiranih slovenskih šahistov Tim Janželj,
ki je premagal Jureta Plaskana. Zatem so
Domžale do konca zabeležile dve zmagi
in več kot zanesljivo ohranile drugo mesto
z dvema točkama naskoka pred Komendo. Bojan Osolin je na drugi deski osvojil
tri točke in pol iz šestih partij in srebrno
kolajno. Kapetan ekipe Jože Skok je na četrti deski zbral štiri točke iz sedmih partij
in prejel kolajno z enakim bleskom kot
Bojan. Prav tako je srebrno priznanje pripadlo Marjanu Šemrlu, ki je kot rezerva
osvojil zavidljivih pet in pol točke iz sed-

mih partij. Izkazal se je tudi Nesib Jukan,
zmagal je vse tri partije, Matej Filip pa je
ekipi na tretji deski iz štirih partij priboril
dve točki in pol. Druga domžalska zasedba Sahara dogsi so v super ligi zasedli
solidno šesto mesto s kar štirimi točkami
prednosti pred sedmim Zagorjem. Marjan
Karnar je na drugi deski osvojil štiri točke
iz sedmih partij in bronasto kolajno, kapetan ekipe Franci Košir pa tri točke iz
sedmih partij. Vrstni red: Ig 24; Domžale
21.5; Komenda Popotnik 19.5; Komenda
Pogi 19; Klinični center 15.5; Sahara dogs 14.5; Zagorje 10.5; Višnja gora Stična
9.5 in Podpeč 9. Škoda le, ker je tik pred
zdajci v ligi odpovedala udeležbo Vrhnika. V prvi ligi je zmagal Mentor (31) pred
ŠK Trzin Buscotradeom (20.5) in drugo zasedbo Kliničnega centra (20), četrti pa je
bil Bor Dob (18). Na četrti deski je Viktor
Hribar dobil srebrno medaljo, iz osmih
partij je zbral pet točk. Dobro je igral tudi

in Janeza Stibriča so bili igralci in igralke
ter tudi ekipa OŠ Rodica (v postavi Topič
Peter, Topič Jure, Kobetič Nika, Kobetič
Tara) z našega področja res dobro pripravljeni in tako je ekipa OŠ Rodica na koncu
dosegla 2. mesto ter napredovanje v polfinale, ni pa veliko manjkalo, da bi osvojili
prvo mesto. Med deklicami v kategoriji od
1. do 5. razreda je prvo mesto osvojila Kobetič Tara, druga je bila Kobetič Vita (obe
OŠ Rodica), pri dečkih v isti kategoriji je bil
Janez Popelar drugi, Andrej Stražar pa peti
(oba OŠ Preserje pri Radomljah). Pri dečkih v kategoriji od 6. do 9. razreda je Zajc
Tine (OŠ Preserje pri Radomljah) osvojil prvo mesto, Topič Jure (OŠ Rodica) pa šesto.
Pri deklicah v isti kategoriji je bila Nika Kobetič (OŠ Rodica) prva, Sara Stražar (OŠ
Trzin) pa tretja. V kategoriji tekmovalcev in
tekmovalk, ki imajo točke Namiznoteniške
zveze Slovenije (absolutna kategorija), je
bila pri deklicah prva Ana Tofant (OŠ Vodice), tretja pa Katarina Stražar (OŠ Preserje
pri Radomljah). Pri dečkih v enaki kategoriji je bil Nejc Erjavec (OŠ Toma Brejca
Kamnik) tretji, Tim Pavli (OŠ Venclja Perka Domžale) pa peti.
Vsem iskrene čestitke za dosežene rezultate ter željo po vsaj podobnih dosežkih
na polfinalu državnega prvenstva v namiznem tenisu za osnovnošolce, kar bi
seveda pomenilo avtomatično tudi uvrstitev v finale.

Ljubljanska šahovska liga
Zmagovalec Ig, Domžale druge
Šah Konec marca se je končala že 66.
ljubljanska liga, ki izvira iz nekdanje
delavske lige, začela pa se je v začetku januarja. V super ligi je zanesljivo zmagala
zasedba Iga na čelu z mednarodnim mojstrom Igorjem Jelenom, druge pa so bile
Domžale, še posebej, ker so v zadnjem
kolu premagale Komendo, konkurenta za
vrh tabele, z 2.5:1.5.
Tudi tokrat je tekmovanje potekalo v
treh ligah, v vsaki je bilo po deset ekip.
Domžale so igrale zanesljivo, edini spodrsljaj se jim je zgodil v sedmem kolu, ko
so doma s 3:1 klonile z Igom, za katerega

Državni finalni turnir za
47. košarkarski superšolar
2012/2013

Tekmovali so mladi košarkarji iz štirih
slovenskih šol. Na finalni osnovnošolski turnir v košarki za dečke, letnik 1998
in mlajši – za 47. košarkarski superšolar
2012/2013, bivši pionirski festival, sta se
prvič v zgodovini tega tekmovanja uvrstili
kar dve domžalski osnovni šoli: OŠ Venclja Perka in OŠ Domžale. To se do sedaj
v 47-letni zgodovini tega tekmovanja še ni
zgodilo in predstavlja velik uspeh mladih
domžalskih osnovnošolskih košarkarjev.
Obiskovalce in igralce tekmovanja je
najprej nagovorila ravnateljica OŠ Venclja
Perka Domžale Irena Vavpetič, ki je vsem
ekipam zaželela veliko uspehov in pošteno igro – »fair play«.
»Domžale so ugledno in uspešno gospodarsko, športno in kulturno središče.
Dejstvo, da sta se v finalni turnir uvrstili
dve domžalski osnovni šoli, potrjuje to, da
je šport v Domžalah še kako razvit, še posebej košarka. V Domžalah imamo odlične
košarkarske klube: KK Helios, KK Lastovka, ŽKK Domžale, prav tako pa tudi šole
veliko delajo z mladimi na tem področju.
Ponosen sem na obe naši osnovni šoli in
vsem skupaj želim naj zmaga najboljši.
Želim vam, da bi se v našem kraju počutili prijetno. Dobrodošli v Domžalah!« je
zbrane nagovoril župan občine Domžale
Toni Dragar.
Vse obiskovalce in tekmovalce sta z
uvodnimi besedami pozdravila tudi predstavnik Košarkarske zveze Slovenije Grega
Brezovec in predstavnik Zavoda za šport
Planica Jernej Peterlin. Tekmovanje so si
ogledali tudi predstavnik z Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Dušan Hauptman, direktor KK Helios
Lado Gorjan, trener Rado Trifunović, nekdanji dolgoletni trener KK Helios Domžale
in nekdanji vrhunski košarkar v hrvaški,
jadranski in slovenski košarkarski ligi Predrag Radović, direktor Zavoda za šport in
rekreacijo Domžale mag. Janez Zupančič
in številni drugi.

V dvorani Namiznoteniškega društva Kajuh Slovan v Ljubljani se
je odvijalo četrtfinale državnega prvenstva v namiznem tenisu za
osnovnošolce.
Namizni tenis V posamezni kategoriji so
se v nadaljnje tekmovanje, torej v polfinale,
uvrstili štirje najboljši, med šolskimi ekipami pa sta v polfinale napredovali prvi dve
ekipi. Z veseljem lahko povemo, da so bile
uvrstitve učencev in učenk iz naše občine
ter tudi tistih, ki sicer niso iz naše občine,
a namizni tenis trenirajo v Namiznoteniški sekciji Mengeš, naravnost odlični.
Tekmovanja so se udeležili najboljši s področnih tekmovanj dela gorenjske regije,
osrednje Slovenije ter dolenjske regije.
Pod trenerskim vodstvom Davida Orešnika

Tekmovanja se je udeležilo 64
mlajših kadetov in 40 mlajših
kadetinj iz dvajsetih slovenskih
namiznoteniških klubov.

Sledila je podelitev medalj in nagrad.
Prvo mesto je osvojila OŠ Simona Jenka
Kranj s trenerjem Mirom Majkićem. Drugo
mesto je zasedla OŠ Domžale z vodjo ekipe
Darkom Oražmom, trenerjem Mitjo Gregoričem in pomočnikom trenerja Aljažem
Belingarjem. Tretje mesto si je priborila OŠ
Venclja Perka Domžale z vodjo ekipe Meto
Pirnat - Radovič, trenerjem Gregorjem Avbljem in pomočnikom trenerja Bojanom
Bertalamičem. Na četrto mesto pa se je uvrstila OŠ Vavta Vas iz okolice Novega mesta
z vodjo ekipe Bogdanom Burgarjem in trenerjem Alenom Kovačem.
Rezultati tekem:
OŠ Venclja Perka : OŠ Simona Jenka, 42:52
OŠ Domžale : OŠ Vavta vas, 64:47
Za 3. mesto:
OŠ Venclja Perka : OŠ Vavta vas, 47:46
Za 1. mesto:
OŠ Domžale : OŠ Simona Jenka, 61:67
Vsem udeležencem iskreno čestitamo,
še posebej našim učencem iz obeh osnovnih šol za odlično igro in uvrstitev med
najboljše tri osnovne šole v državi. Pohvale gredo tudi vodstvu OŠ Venclja Perka,
ravnateljici Ireni Vavpetič, organizacijski
vodji tekmovanja Meti Pirnat - Radović in
celotni ekipi, ki je poskrbela, da je bilo tekmovanje uspešno izvedeno.
Pohvale pa tudi vsem sponzorjem
tekmovanja. Poleg Občine Domžale so s
svojimi prispevki pomagali Zavod za šport
in rekreacijo Domžale, Lek farmacevtska
družba, d.d., Tosama tovarna sanitetnega
materiala, d.o.o., cestno podjetje Strabag,
d.o.o., Zavarovalnica Triglav, d.d., Prodajalna kmetijskih pridelkov in sadja Ložar
Branko s.p., Pizzerija in špageterija gostilna Keber, Grif & Pika tiskarna, grafični
studio, kopirnica Martina Purger s.p. in Enzo grafika Aleš Grm s.p.

Zoran Majcen, ki je na tretji deski s težkimi
nasprotniki ekipi priboril tri in pol točke. V drugi ligi je slavila Loka pri Mengšu
(25.5) pred Barob Šmarco (23) in Torbarji
(22.5). Na deveto mesto so se uvrstili Domžale mladi, ki so zbrali 11 točk. Dragocene
izkušnje so pridobivali Roman Faganel,
Matija Straže, Kaja Faganel, Jurij Straže
in Kaja Grošelj.
Jože Skok

Namizni tenis Na nedavnem dvodnevnem Državnem prvenstvu RS v namiznem
tenisu za mlajše kadete in kadetinje, že 22.
po vrsti, odkar smo samostojna država, ki
je tokrat potekalo v Ljubljani, so tekmovalci in tekmovalke iz Namiznoteniške sekcije
Mengeš (NTS Mengeš), za katero igra tudi
precej otrok iz naše občine, dosegli nekaj
prav odličnih uvrstitev. Tekmovanje je v
predtekmovalnem delu potekalo v skupinah s po štirimi tekmovalci, ki so igrali vsak
z vsakim. Prvo- in drugouvrščeni iz vsake
skupine sta se uvrstila v finalni del tekmovanja. V kategoriji mlajših kadetov so se
štirje igralci NTS Mengeš uvrstili v finalni del tekmovanja. Bor Rutar in Tim Pavli
sta se uvrstila na 5.–8. mesto, Matej Prezelj in Peter Topič pa sta se uvrstila med
16 najboljših.
Pri dekletih sta se v finalne del uvrstili Nika Kobetič in Katarina Stražar, slednja
je osvojila 3. mesto, kar je imeniten uspeh,
ki si zasluži vse čestitke. Še posebej, ker je
eno leto mlajša od ostalih deklet, ki so bile
na zmagovalnih stopničkah – njena tekmovalna sezona pa je trenutno na vrhuncu, saj
se nastopi na mednarodnih, državnih in
finalnih šolskih prvenstvih kar vrstijo. Poleg Katarine Stražar in Nike Kobetič sta na
tekmovanju nastopili tudi Vita in Tara Kobetič, obe pa sta precej mlajši od ostalih in
bosta še dve leti tekmovali v tej starostni
kategoriji, kar pomeni, da bosta ob nadaljevanju dobrega treninga obe kandidatki za
najvišja mesta v tej starostni kategoriji ter
morebiti celo za naslov državnih prvakinj.
V tekmovanju dvojic, kjer so igrali na izpadanje od začetka do konca, so tekmovalci
in tekmovalke NTS Mengeš dosegli še bolj
odmevne rezultate. Katarina Stražar je s soigralko Nušo Bolte iz Križ osvojila 2. mesto,
enako uspešen pa je bil tudi Tim Pavli, ki
je s soigralcem Aljažem Frelihom iz Ljubnega osvojil 2. mesto. Bor Rutar in Peter Topič
sta osvojila 5.-8. mesto, Tilen Šalja in Matej
Prezelj pa sta se uvrstila med 16 najboljših.
Janez Stibrič

Katarina Stražar (v modri trenirki), šestošolka
iz OŠ Preserje pri Radomljah, ki namizni
tenis igra za NTS Mengeš, je na tokratnem
državnem prvenstvu osvojila 3. mesto.

ROlanje
v Domžalah in oklici se je pričlo
rolanje, za vse otroke in odrasle.
Več informacij dobite na
wwwsadmavrica.si
sad.mavrica@gmail.com
ali na telefon 031/314-870.
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na kratko

Klub borilnih veščin Domžale

Z vseh tekmovanj prinašajo
medalje
Na 2. turnirju za državno prvenstvo Slovenije v kickboxingu (WAKO), in sicer v
disciplinah point fighting in light contact, še posebej pa v kick lightu, se je v
Ormožu pomerilo nekaj manj kot 300
tekmovalcev iz 22 slovenskih klubov.
Videli smo vrsto razburljivih in kvalitetnih borb v kick lightu, kjer nastopa
vedno več tekmovalcev, med njimi nosilci medalj z zadnjih EP in SP.
Tekmovalci iz Domžal so pokazali odlično formo, veliko borbenosti in
hrabrosti ter dosegli super rezultate:
Teja Mihelčič:
prvo mesto v treh različnih disciplinah starejših kadetinj do 46 kg in do
50 kg ter tretje mesto;
Hana Mihelčič:
prvo mesto – starejše kadetinje do
42 kg
Andrej Repnik:
prvo mesto – mladinci do 63 kg in
drugo mesto do 69 kg
Matej Balantič Balti:
prvo mesto – člani do 84 kg
Marjan Bolhar:
prvo mesto – člani do 79 kg
Jan Kresnik:
tretje mesto – mlajši kadeti do 37 kg
Blaž Leben:
tretje mesto – člani nad 94 kg
Jaka Selan Vidergar:
5.–8. mesto – mlajši kadeti nad 47 kg
Izjemen uspeh so člani in članice Kluba borilnih veščin Domžale dosegli tudi
na mednarodnem tekmovanju Bihać
kickboxing Open 2013. Med 522 tekmovalci iz 8 držav in 57 klubov je mladinec
Andrej Repnik osvojil prvo mesto, medalji pa sta dobili tudi starejši kadetinji:
Hana Mihelčič srebrno in Teja Mihelčič bronasto. Čestitamo in držimo pesti
za nadaljevanje letošnje več kot odlične sezone.
Vera Vojska

Teja Mihelčič, Andrej Repnik, Matej
Balantič in Marjan Bolhar

Komisija za spremljanje
pohodniško-rekreativne akcije
HORUK NA KRIŽENTAVER

TEK NA
KRIŽENTAVER
Datum in čas: sobota, 18. maja 2013,
ob 18. uri
Kje: zbirno mesto gostišče Mngan,
Prelog, Breznikova 2
Dolžina proge: cca 5 km – tek po gozdu
Kategorije: moški do 40 let, moški
nad 40 let, ženske do 40 let, ženske
nad 40 let
Prijave zbiramo do vključno 17. maja 2013:
elektronski naslov: krajevnaskupnost.
ihan@gmail.com (v prijavi navedite podatke: ime, priimek ter starost),
pred tekom od 17. do 17.45 ure na prireditvenem prostoru.
Prijavnino 5,00 € poravnate pred tekmovanjem na zbirnem prostoru. V
prijavnino sta všteti malica in pijača.
Zdravstveno varstvo: Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost.
Nagrade: za najboljši čas odojek, za
ostale udeležence praktične nagrade.
Razglasitev rezultatov: 1 uro po končanem tekmovanju v gostišču Mngan.
Informacije na tel. št.: 040 16 77 69.

Domžalski košarkarji na dnu
lige za prvaka

Torta in še češnja za ATOM-ovce

Priča smo bili sedmim krogom odigranih srečanj v drugem delu
lige za prvaka, ki pa za domžalski Helios nikakor ne bo ostal
v lepem spominu. Izkupiček šestih porazov in ene zmage jim
ne obeta nič dobrega v nadaljevanju, saj jih ta rezultat ne bo
popeljal do zastavljenega cilja – tretjega mesta v ligi.

Karate društvo ATOM Shotokan-Do Domžale Biti najboljši med 10 klubi
ter 175 tekmovalci in 25 ekipami ni šala. Če
je to še državno S.K.I.F. prvenstvo Slovenije, je vredno še več. In prav to je uspelo
karateistom domžaskega ATOM-a – osvojili so 11 naslovov državnih prvakov in se
veselili ob pokalu za najuspešnejši slovenski S.K.I.F. klub. V Rušah so 23. marca 2013
odličja osvojili:

KK Helios Prvo srečanje v ligi za prvaka
so košarkarji Heliosa odigrali proti Krki,
ki si je želela maščevanja, saj jo je Helios
prikrajšal za finalni nastop v pokalu Spar,
kjer so Domžalčani na koncu osvojili 2. mesto. Na tokratnem srečanju med Heliosom
in Krko, ki je bilo v novomeški dvorani Leona Štuklja, so Domžalčani uspešno držal
korak z domačini v prvih treh četrtinah. Zadnjo četrtino pa so košarkarji Krke zbrali
vso moč in z delnim izidom 23:15 zanesljivo premagali Helios, ki je na koncu izgubil
z rezultatom 73:57 v prid Krke. Pri Domžalčanih se je najbolje izkazal Aleksandar
Ponjavić s 13 točkami in 7 skoki. V nadaljevanju so košarkarji Heliosa gostovali v
Ljubljani pri Union Olimpiji, kjer so zabeležili drugi poraz v ligi za prvaka. Tokrat
so bili košarkarji Olimpije boljši za 14 točk,
Helios so premagali z rezultatom 77:63.
Tudi srečanje proti ekipi Maribor Messer, ki je bilo le tri dni po gostovanju v
Ljubljani, to je bila tudi prva tekma na domačem igrišču v ligi za prvaka, se Helios
ni okitil z zmago. Domžalčani so visoko
povedli v prvi četrtini, kjer so gostom točke prepolovili (20:10), a se slednji niso dali

in do konca tekme pridno pridobivali točke
ter se iz četrtine v četrtino učinkoviteje zoperstavljali košarkarjem Heliosa. Z izidom
zadnje četrtine 8:17 so dokončno premagali domače košarkarje, Helios pa je zabeležil
tretji poraz – tokrat 59:64.
Prvo zmago v drugem delu tekmovanja letošnjega državnega prvenstva pa so
košarkarji Heliosa naposled osvojili na gostovanju v Šentjurju proti ekipi Tajfuna.
Domžalčani so si odločilno razliko priborili v tretji četrtini (9:19), tako da jim niti
bolje odigrani konec srečanja domače ekipe (delni izid 22:15) ni preprečil prve zmage
z izidom 63:69. Žal pa je bila ta tudi edina,
saj v nadaljevanju niso mogli streti odpora
najprej Zlatoroga Laško, ki je v Domžalah
zmagal z izidom 69:77, niti v nadaljevanju Krke, ki je v Hali Komunalnega centra
Domžale slavila s 63:71. Še drugo zmago v
ligi za prvaka državnega prvenstva v sezoni
2012/2013 pa je proti Heliosu zabeležila tudi Union Olimpija, ki je sredi meseca aprila
slavila z rezultatom 57:70.

Državni prvaki:
Kate: Karin Podboršek, Žan Podboršek
(2x), Iva Perger (2x), Timotej Kokalj
Kate ekipno: ekipa moški
Kumite: Žan Podboršek, Grega Teršek
(2x), Karin Podboršek

Podprvaki
Kate: Tesa Štihec, Hana Kerić, Simon
Gregorc
Kate ekipno: ekipa mlajše deklice, ekipa mlajši dečki
Kumite: Timotej Kokalj (2x), Tesa Štihec
3. mesto
Kate: Marcel Krajšek, Grega Teršek
Kumite: Bor Krajšek, Žan Podboršek,
Luka Repar (2x), Blaž Štiftar
Kot eden zmed treh glavnih sodnikov
je imel na turnirju pomembno vlogo še Lovrenc Kokalj, 5. DAN, točke za zmagovalni
pokal ATOM-a pa so prispevali še Pia Guček, Črt Hrovatin in Patricija Vehovec.
Bojana Vojska

Sašo Kozlevčar
Foto: Peter Koprivnikar

EZ3X
Zima je za nami in pred nami je leto, polno aktivnosti in dogodkov na področju urbanih športov, s katerimi se ukvarjamo v našem društvu. V mesecu aprilu se bomo
udeležili čistilne akcije OČISTIMO DOMŽALE, na kateri smo prisotni že nekaj let
zapored. 27. aprila sledi srečanje BMX kolesarjev, na katerem ne manjka zabave in
akrobacij. V času prvomajskih počitnic pa vabimo na brezplačne tečaje vse, ki bi
želeli poizkusiti katerega od teh športov, predvsem pa naše najmlajše. V društvu si
prizadevamo spodbuditi mladino h kreativnemu preživljanju prostega časa s poudarkom na športnih aktivnostih. Vse enako misleče vabimo, da se nam pridružite.
Za več informacij o našem društvu, aktivnostih in dogodkih obiščite našo spletno
stran: www.ez3x.si ali FB stran: http://facebook.com/sd.EZ3X.com.

Uspešen zaključek zimske
sezone
V Teniškem klubu Domžale smo uspešno zaključili lansko
sezono. Naši mladi tekmovalci so osvojili kar 12 turnirjev v
različnih starostnih kategorijah, kar je vsem lepa vzpodbuda.
Tenis To so bili Mark Andrejič Goljar, Anej
Levpušček, Luka Firm, Pia Lovrič.
V zimski sezoni so naši mladi upi na
dvoranskem državnem prvenstvu v letu
2013 osvojili naslednja mesta: v dvojicah
je Mark Andrejič Goljar s sotekmovalcem
Filipom Planinškom osvojil naslov državnega prvaka do 12 let, Filip Kaljevič pa se
je skupaj z Borutom Šrajem uvrstil v četrtfinale. Pia Lovrič je osvojila 3.–4. mesto
posamezno, v dvojicah pa 2. mesto skupaj
s soigralko Zojo Štrukelj. Največji uspeh
pa je Pia dosegla na mednarodnem turnirju (neuradno svetovno prvenstvo do 10
let) v Puli, kjer je osvojila 3. mesto med 64
tekmovalkami iz celega sveta, kar je uspelo samo še enemu slovenskemu igralcu.
Tudi na drugih turnirjih so bili naši igralci
uspešni, saj so si priigrali naslednje uvrstitve: mini tenis do 9 let: Ana Lanišek trikrat
2. mesto; do 10 let: Svit Kos 5.–8. mesto na
treh turnirjih, Luka Firm enkrat 2. mesto in
3.–4. mesto; do 12 let: Mark A. Goljar enkrat 3.–4. mesto in trikrat 5.–8. mesto; do
18 let: Valerija Gerčar enkrat 1. mesto, Kaja Emeršič Ljubič 2. mesto.
Za uspešno delo so zaslužni glavni trener Igor Ogrinc s sodelavci, vodstvo kluba
, starši in člani kluba.
Tudi naši veterani so bili uspešni na
državnem dvoranskem prvenstvu. V naj-

Biti najboljši med 10 klubi ter 175 tekmovalci in 25 ekipami ni šala.

starejši kategoriji 70+ je Rikardo Grizilo
zasedel 2. mesto,v kategoriji 60+ je osvojil Bojan Tomše 2. mesto, Marjan Ogrinc
pa 3. mesto, v kategoriji 50+ je Miloš Kunavar osvojil 3.–4. mesto, v 45+ pa Tomaž
Leben 2. mesto. Vsi ti rezultati so dobro vodilo za še uspešnejše delo v tekočem letu.
Upamo, da bomo spomladi skupaj z zavodom za šport dokončali še dve igrišči, od
katerih bo eno s trdo podlago, ki ju nujno
potrebujemo za še uspešnejšo vadbo mladih tekmovalcev.
Marjan OGRINC

Let zaključen z odliko
Košarkarji Lastovke Domžale so »prileteli« do konca zelo uspešne
sezone.
KK LastovkaEkipa Lastovke, ki igra
v 2. slovenski košarkarski ligi, je v začetku tega meseca zaključila z nastopi v
sezoni 2012/2013. Toda lepo po vrsti: 16.
marca je na domačem igrišču pričakovano visoko premagala ekipo UKK Koper
(101:69), nato 23. marca izgubila v gosteh proti Elektro Gorenjski prodaji Kranj
(62:71). Nekaj dni kasneje, v sredo, 27.
marca, so odigrali zadnjo tekmo pred domačo publiko proti Radenski Creativ iz
Murske Sobote in zmagali 83:97. Zadnjo
tekmo so odigrali 6. aprila v gosteh pri
Kolpi v Črnomlju, kjer so zmagali 78:92.
Po zadnji tekmi je sledil družabni zaključek
sezone v družbi gostiteljev v Črnomlju, ki
je zakasnil povratek v domači kraj. Sezona
se je uradno zaključila z zadnjimi tekmami 13. aprila.
Če potegnemo črto, ugotovimo, da je
članska ekipa s končnim četrtim mestom
v prvi sezoni v 2. slovenski košarkarski ligi
presegla pričakovanja in cilje, postavljene
pred sezono. Na začetku sezone je bil cilj
uvrstitev do šestega mesta na lestvici. S četrtim mestom je ekipa pod taktirko trenerja
Tomija Poplatnika in pomočnika Mateja
Šagra zagotovo presenetila. Dosežek je v
merilu novincev v 2. ligi (nekdaj 1.B) eden

najboljših. Odigrali so 24 tekem in zbrali 15
zmag. Letos je bilo skozi sezono aktivnih 15
članskih igralcev, ki so opravili skupno 136
treningov. Statistični podatki med drugim
govorijo o ekipno 2. mestu v ligi v kategoriji
asistenc in v odstotku meta za 2 točki ter o
tretjem mestu v kategoriji valorizacije. Prvi strelec ekipe letos je bil Klemen Balažic,
ki je drugo ligo igral resno praktično prvo
sezono. Omeniti velja Milana Klepa, ki ni
manjkal niti na eni tekmi v sezoni in bil prvi skakalec ekipe s povprečno 15,2 skoka
na tekmo. Uspešno je asistiral Jurij Ucman,
ki je s povprečjem 5 podaj na tekmo zasedel visoko drugo mesto v ligi.
Zanimiv je tudi podatek o povprečni
udeležbi na tekmah v domači dvorani –
100 gledalcev (najmanj 50, največ 150).
Zagotovo so bili vsi ljubitelji košarke zadovoljni s prikazano košarkarsko predstavo.
Fantje so se zares trudili. Hvala vsem, ki ste
nas spremljali, bodrili in navijali za nas –
bili ste naš šesti igralec.
Po uspešni in naporni sezoni sledi
kratek premor, nato pa se že začenjajo priprave na naslednjo sezono. Upamo, da se
bo Lastovkina pravljica nadaljevala še naprej.
Matija Rakun, KK Lastovka
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Mikijevci prejemamo nagrade Zaključek s srečnim koncem
Da je bilo leto 2012 uspešno za plesalce Plesnega kluba Miki, kaže
tudi nagrada Olimpijskega komiteja Slovenije, ki sta jo prejela
Andraž Mrak in Dejan Djurovič, plesalca electric boogieja in
vrhunska športnika.
Plesni klub Miki V četrtek, 11.aprila, je
v Grand hotelu Union v okviru OKS potekala podelitev priznanj tistim športnikom,
ki so uspešno zastopali Slovenijo v preteklem letu. Podeljenih je bilo 314 priznanj
253 športnikom in 61 trenerjem. Priznanje
sta prejela tudi Mikijeva plesalca in trenerja electric boogieja, Andraž in Dejan,
ki sta lani na svetovnem prvenstvu osvojila 2. mesto in s tem nadgradila dvakrat v
nizu osvojeno tretje mesto.
Njuni varovanci in nekaj ostalih mlajših
plesalcev pa se je v petek, 12. aprila, zabavalo v diskoteki Cirkus v Ljubljani. Tam

so na prireditvi Naj plesalec, ki jo je organizirala sekcija za moderne tekmovalne
plese, bile podeljene nagrade vsem slovenskim plesalcem, ki so na lanskoletnih
mednarodnih tekmovanjih bili uvrščeni do
8. mesta. Poleg Andraža in Dejana so bili
iz Plesnega kluba Miki vabljeni njuni plesalci electric boogieja: svetovna pionirska
prvaka Niko Komac in Žiga Colarič ter v
mladinski kategoriji četrto uvrščena na SP
Janez Štrukelj in Anja Štefančič, član Žigan
Krajnčan za osvojeno 2.mesto na EP, plesalke orientalskih plesov s koreografinjo
Andreo Zanardi za osvojeno 2. in 5.mesto
na SP v disciplinah mladinskih orientalskih in orientalskih mix plesov, plesalci
show plesov s koreografinjo Majo Lavrinc:
pionirski svetovni podprvaki »Želodki«,
na SP šestouvrščena pionirska formacija
»Na dnu morja« in mala mladinska skupina »Na ulici«, mladinska formacija »Moč
vilinov« s 4. mestom na EP in s 6. mestom
na EP članska formacija »High voltage«,
plesalci street show plesov v koreografiji
Andraža Mraka: pionirski evropski prvaki
med malimi skupinami »Potepuhi« in step
plesalka Ajda Krivec, 2. mesto na EP, s koreografinjo Vesno Vučajnk.
Ponosni smo prav na vsakega plesalca
in trenerja, ki je pripomogel k rezultatu in
hkrati napredku, želji po uspehu in prepoznavnosti Plesnega kluba Miki v plesnem
prostoru in širše.

SLO CHEER OPEN 2013 –
ponosni smo na državne
prvakinje
V soboto, 6. aprila, in v nedeljo, 7. aprila, je na Vrhniki potekalo
državno prvenstvo v cheerleadingu in cheer plesu, kjer so Sovice z
izjemnimi nastopi pokazale, da so najboljše v državi. Osvojile so
kar enajst naslovov državnih prvakinj, poleg tega pa so osvojile
tudi tri tretja mesta in eno šesto mesto.
ŠD Sovice Sovice so v otroški in mladinski kategoriji pokazale veliko plesnega
znanja, ki je seveda rezultat dolgoletnega dela, vztrajnosti in odličnih treningov.
Dekleta že vrsto let posegajo pa najvišjih mestih, za kar gre seveda zahvala tudi
njihovim trenerkam: Tjaši Šuštaršič, Mateji Grbec in Anji Slovnik. S svojim prvim
tekmovalnim nastopom so prijetno presenetile tudi varovanke Lane Gavrilov, ki so
v enem letu uspele priti do najboljšega možnega rezultata. Verjamemo, da nas bodo
tudi v prihodnje razveseljevale z odličnimi
rezultati. Veliko napredka so pokazale tudi radomeljske Sovice in med dvanajstimi
skupinami zasedle šesto mesto.
Mladinke so se z osvojenimi naslovi državnih prvakinj kvalificirale na evropsko
prvenstvo, ki bo 29. in 30. junija v Glasgowu na Škotskem. Tam se bodo soočile z

najboljšimi v Evropi v cheer dance, hip-hop in jazz kategoriji. Nastop sta si s prvim
mestom zagotovili tudi par Karmen Gerič
in Nina Zvizdalo.
Rezultate SLO CHEER OPEN 2013 si lahko ogledate na povezavi: http://www.
cheerleading.si/2013/04/slo-cheer-open-2012-nedeljski-rezultati/.
Organizator je zadnji tekmovalni dan podelil tudi denarno nagrado za najboljšo
navijaško skupino s tribun. Veliko število
glasnih navijačev, oblečenih v rdeče majice, ki so s seboj prinesli plakate, raglje,
troblje in veliko dobre volje, je prepričalo
organizatorje, da nimajo konkurence, in so
seveda zasluženo zmagali. Iskrena hvala
za vso spodbudo, še posebej pa Sašu Novaku za odlično in športno vodenje navijačev.
Tekst in foto: Vesna Gerič

Tekmovanje v 1. slovenski namiznoteniški ligi, najelitnejšem
slovenskem namiznoteniškem tekmovanju, je za letošnjo sezono
končano.
Namizni tenis Državni prvak je postala ekipa NTK Kema iz Puconcev
– Prekmurci so osvojili svoj tretji naslov
državnih prvakov. Ekipa NTS Mengeš je
na koncu osvojila osmo mesto ter si zagotovila obstanek med najmočnejšimi
namiznoteniškimi ekipami v Sloveniji.
Morebiti se osvojeno osmo mesto zdi zgolj
povprečen rezultat, vendar je ob pregledu
dogajanj ligaških tekem letošnje sezone
potrebno izpostaviti izredno veliko izenačenost klubov. Če lahko rečemo, da državni
prvaki iz Prekmurja ter drugouvrščeni iz
Maribora malce odstopajo, pa so bile vse
ostale ekipe izredno izenačene in napovedi o zanesljivih zmagah določenih ekip
so bile med sezono večkrat postavljene na
glavo. V zaključku sezone so imele zadnje

Ekipa NTS Mengeš, ki bo v enaki postavi igrala
tudi v naslednji sezoni (z leve na desno):
David Orešnik, Andraž Avbelj, Klemen Jazbič.

štiri ekipe enako število točk in sreča je bila tokrat na strani ekipe NTS Mengeš, za
katero v standardni postavi poleg Domžalčana Davida Orešnika igrata še Andraž
Avbelj ter Klemen Jazbič, na eni tekmi pa
je nastopil mladi Nejc Erjavec. Lahko pa bi
se razpletlo čisto drugače, čeprav je po »ratingu« mengeška ekipa tako močna, da si
ne bi zaslužila izpada iz lige. A o obstoju ali
izpadu iz lige v zadnjem krogu tekmovanja
niso odločali Mengšani sami, ampak so o
tem odločali drugi dvoboji, in na srečo se je
razpletlo tako, kot se je, čeprav bi Mengšani lahko ob najslabšem možnem scenariju
izpadli iz lige ali pa bi svoj obstoj morali potrjevati v kvalifikacijah. NTS Mengeš
pa je tako po osvojitvi osmega mesta potrdila obstanek v 1. ligi, prvič, odkar smo
samostojna država, pa je iz lige najboljših izpadla NTK Sobota iz Murske Sobote.
Člani ekipe NTS Mengeš nad sezono nikakor ne morejo biti razočarani, saj so
prikazali nekaj zelo dobrih tekem in odmevnih zmag, pri tem je potrebno še
posebej izpostaviti odlične igre Klemena
Jazbiča, ki je bil letos strah in trepet tudi
igralcem iz najboljših klubov, žal pa je prišlo tudi do nekaterih nepotrebnih porazov,
zato člane ekipe pod vodstvom trenerja
Gregorja Gostiše v poletnem pripravljalnem obdobju čaka kar nekaj dela, saj bo
tudi naslednje leto liga očitno zelo izenačena ter bo pomembna vsaka zmaga, še
posebej, ker bo v naslednjem letu cilj ekipe NTS Mengeš vsekakor kaj več kot osmo
mesto v 1. moški slovenski namiznoteniški ligi.

Savate klub Domžale

V zmagovalnem pogonu
V Ljubljani je potekalo univerzitetno
in državno prvenstvo v lahko kontaktni – assaut verziji francoskega boksa,
na katerem so članice in člani Savate
klub Domžale (SKD) ponovno dosegli
vrhunske uvrstitve.
Finalistka izbora Miss šport 2013 Klementina Šuštar je na univerzitetnem
prvenstvu v kategoriji do 56 kg osvojila
tretje mesto, prav tako tretja pa je bila
tudi na članskem državnem prvenstvu
v kategoriji do 56 kg. Aktualni državni in evropski kadetski podprvak Miha
Žargi je v kategoriji do 80 kg z lahkoto
opravil s konkurenco in tudi v novi sezoni nadaljeval svoj zmagovalni niz.
V kategoriji do 85 kg je Luka Mljač
prikazal odlično predstavo ter se
zasluženo znova zavihtel na prvo mesto. Prevlado SKD-ja pa sta v najtežji
kategoriji nad 85 kg pokazala Rok Topolovec in Bojan Rusjan, na svojem
zmagovalnem pohodu sta premagala
vso konkurenco ter osvojila prvo in drugo mesto.
Tretje mesto je v kategoriji do 70 kg
univerzitetne in članske konkurence
osvojil Nejc Pungerčar, v članski konkurenci pa sta prvič nastopila tudi Aleš
in Andrej Breznik ter si tako nabrala
svoji prvi tekmovalni izkušnji.
Člani SKD-ja so uspešno prenesli dobro telo s treninga na tekmovalni del
in s tem napovedali, da velja v nadaljevanju sezone na njih ponovno resno
računati v boju za odličja.
SKD

Janez Stibrič
Foto: Janez Stibrič

Mladinci Košarkarskega kluba
Domžale postali državni prvaki!
Minuli konec tedna so mladi domžalski košarkarji odbili zadnji boj v državnem prvenstvu sezone 2012/2013 in si zasluženo priborili naslov državnega prvaka v mladinski
kategoriji. Fantje, ki so v finalu nadigrali ekipo ljubljanske Union Olimpije so do velikega naslova prišli s tesno zmago 72:70. Čeprav pred finalnim srečanjem nihče ni verjel v
morebitni uspeh domžalskih košarkarjev, so ti prijetno presenetili košarkarsko javnost
in sezono zaključili na najboljši možen način. Tudi naslov najkoristnejšega košarkarja
zaključnega turnirja je pripadel Domžalčanu – Gregorju Hrovatu, ki je na finalni tekmi
dosegel kar 25 točk in 10 skokov. In kdo so junaki, ki so osvojili naslov državnega prvaka?
Žiga Bergant, Aleksander Dejanović, Matej Drglin, Tjaž Hadalin, Gregor Hrovat, Daniel Jelovič, Janez Konjar, Peter Košir, Matevž Mavrin, Dragan Narić, Miha Prinčič, Matic Rebec,
Rok Škorjanc, Benjamin Steiner, Peter Ulčar, Taras Velikonja Grbac ter trenerja Dejan Čikić in Matic Strmole. Iskrene čestitke fantom in strokovnemu vodstvu ekipe!
(mak)

Olimpija potrdila prednost pred
Domžalami
Domžalski nogometaši, ki letošnjo sezono spadajo med tri
najuspešnejše klube v prvi slovenski nogometni ligi, so v
minulih tednih osvojili vsega skupaj 7 točk na štirih odigranih
tekmah, zagotovo pa je najbolj odmeval visok poraz proti ekipi
Olimpije, ki je Domžalčane premagala na domačem igrišču ob
Kamniški Bistrici.
NK Domžale Domžale so konec marca na
gostovanju pri Hit Gorici iz Primorske odnesle vse tri točke. Za zmago 1:0 je zadetek
v 55. minuti dosegel Žiga Kous. Gostovanje
prekmurske ekipe Mura 05 v Športnem parku Domžale je prineslo deljenje točk. Tudi
tokrat so Domžalčani povedli v 55. minuti
po zadetku Darka Zeca, vendar pa so gostje
v nadaljevanju izenačili. Strelec za Muro, ki je postavil končni izid 1:1, je bil v 66.
minuti Vedran Vinko. Tekma proti Olimpiji, ki so jo Domžalčani odigrali 13. aprila v
Domžalah, je prinesla vse prej kot mirnost
v domžalsko ekipo, kateri so veliko nejevolje povzročale tudi sodnikove odločitve.

Prva takšna je bila po priznanem avtogolu domačega nogometaša Skubica v 35.
minuti, ko je Olimpija prvič povedla. Naslednji zadetek, ki so dosegli ljubljanski
nogometaši, je mrežo domačega vratarja
zatresel v 57. minuti, strelec je bil Omladič,
v 69. minuti se je med strelce vpisal Nikezić, ki je mrežo Domžal še enkrat zatresel
v 75. minuti. Domžale tako še naprej ohranjajo tretje mesto na lestvici s 46 točkami,
medtem ko ima Olimpija mesto pred njimi
53 točk, prvouvrščeni Maribor pa je pobegnil na 64 točk prednosti.
(mak)
Foto: Peter Koprivnikar

Na fotografiji Nejc Pungerčar (levo)

Domžalska atletika

Čez drn in strn – in blato in
luže!
Maribor je 16. marca 2013 gostil Prvenstvo Slovenije v krosu, ki sta se ga
udeležili tudi ekipi obeh domžalskih
atletskih društev. Iz Atletskega kluba
Domžale se je bronaste medalje med
starejšimi mladinkami veselila Eva
Aljančič. Lep dosežek je dopolnilo še
ekipno drugo mesto v tej konkurenci, in
sicer je Eva na stopničke stopila skupaj
s Kajo Žgajnar. Med deseterico sta bila
še Jakob Vodnjov in Martin Ocepek, izmed članov Atletskega društva AS pa
je bil najvišje uvrščen Gregor Pevec na
12. mestu. Istočasno sta na prvenstvu
Slovenije za veterane v metih v Ljubljani nastopila člana AK Domžale: Jože
in Erika Pirnat. Čestitke tudi dvakrat
najboljšemu Jožetu in zlati ter srebrni Eriki.
Bojana Vojska
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LUSNEC – ROŽNATA
PRIKAZEN GOZDA
Če pogosto pohajate po gozdu in vas pot zanese tja v bolj odročne, mračne in
vlažne predele, postlane z debelo plastjo listnega opada in razpadajočih vej,
boste lahko ugledali kaj nenavadno podobo. Iz mrakobnega ozadja zre v vas
rožnata prikazen kot povoščena mrtvaška roža iz nekega drugega sveta.
čanja vode (transpiracija), je ta problem
lusnec rešil s posebnimi vodnimi žlezami, ki se nahajajo na luskolistih razrasle
korenike in lahko aktivno izločajo vodo.
S tem uravnavajo razlike med vodnima
potencialoma lusneca in gostitelja. Številni cvetovi so rožnate do rdeče barve,
zgoraj so kimasti, spodaj pa enostransko
nameščeni kot nekakšni previsni grozdi.
Vsak someren dvoustnati cvet podpira
poseben ovršni list, ki je porasel z dolgimi štrlečimi dlakami. Cvetna čaša je
štiridelna s štirimi prašniki, pestičem in
nadraslo plodnico, ki dozori v mnogosemensko glavico.

Podzemna čarovnija

Cvetove najbolj učinkovito oprašujejo čmrlji. Semena raznaša veter, voda
ali pa mravlje. Z raztrosom semen pa se
prične podzemna čarovnija, ki je vredna
filma znanstvene fantastike. Seme lusneca lahko čaka v zemlji tudi deset in več
let, dokler ne zazna kemičnih (signalnih)
snovi, ki jih izločajo korenine gostiteljske rastline. Takrat iz semena požene
drobna cevka, ki nezadržno raste proti
viru signalnih snovi. Ko doseže korenino
gostitelja, se cevka na stiku odebeli in pritrdi na korenino. Povezava je tako tesna,
da lusnecove spremenjene korenine (sesalne korenine – haustoriji) neposredno
povežejo ožilja obeh rastlin. Potem začne rasti gomolj, ki kopiči založne snovi.
Medtem pa lusnecove vejnate korenine,
ki so tudi porasle z mesnatimi luskolisti, gosto opredejo korenino gostitelja.
Lusnecova korenika raste počasi več let,
tudi deset let, in lahko doseže neverjetno
težo 5 kilogramov. In šele po dolgih desetih letih požene nadzemni poganjek s
cvetovi. Toda s tem se čarovnije te rastline še ne končajo. Lusnec razvije namreč
tudi podzemne cvetove, do katerih seveda ne more noben opraševalec. Pa saj niti
ni potrebno, ker ostanejo zaprti in se kar
sami oprašijo oz. oplodijo. Zakaj je lusnec
razvil še »rezervno« podzemno razmnoževanje ostaja še ena od skrivnosti te sila
posebne rastline.
Anton Komat

Kjer si življenje in smrt podajata
roki
Je kot bežen privid, ki se bo zdaj zdaj
razblinil in zlil s temo, iz katere se je ravnokar prikazal. Toda bledolično rožnato
prikazen spoznamo kot rastlino, ki ji je
pomanjkanje sonca odvzelo vse barve
življenja. Bitje svetlobe je postalo bitje
teme, kakor da mu je sijoče sončno zelenilo prekrila medla lunina srebrnina.
K tej čarovniji srebrnih noči se lahko povrnemo vsakič, kadar obiščemo skrite
kotičke gozda, kamor redkokdaj posijejo
sončni žarki, tja, kjer veje vonj po trohnobi. Tja v mejni svet nekje na robu, v
katerem si življenje in smrt podajata roki.
Tja, kjer umiranje in razkroj porajata vso
pestrost življenja, vse od simbioze pa do
parazitizma. Toda, kje je meja med tema
dvema skrajnostima? Ni je, kajti življenje
ne pozna meja in omejitev, med obema je
nešteto prehodov in vmesnih stanj.

Naključno srečanje

Tisti dan sem pohajal ob vznožju Šumberka, na strani, kjer teče reka Rača. Tam
se vrste plitve, večji del dneva temačne
vrtače. Spredaj so zamejene z gostim leščevjem, zadaj pa nazobčano skalovje
zamejuje prehod v brežino griča Šum-

berk. Naenkrat ugledam tako iskano
rožnato prikazen ob vznožju starikave
bukve, iznad listnega opada izrašča nekaj stebelc lusneca. Našel sem ga tam,
kjer sem ga najmanj pričakoval. Pogosto
se dogaja, da iščem neko rastlino, pa je ni
nikjer ali nikdar tam, kjer bi sicer morala
biti po vseh pravilih in nasvetih poznavalskih botanikov. Za lusnec pravijo, da
je redka rastlina, vendar splošno razširjena!? To navodilo bi lahko prevedli tudi
takole: »Pojavlja se raztreseno in srečamo
ga zgolj po naključju.« Ko pa preberemo
še stavek: »Lusneca ne najdemo vsako
leto na istem mestu, čeprav se tam nahaja,« postane zadeva še bolj skrivnostna.
Rastlina torej je, pa je ni! Skratka, čas je,
da malo podrobneje spoznamo rožnato
prikazen, ki obstaja pod zemljo, občasno pa tudi nad njo, torej se nam prikaže
šele, ko cveti.

Parazit brez klorofila

Lusnec (Lathraea squamaria), imenovan
tudi potajnica, luš ali lušč, je rastlina brez
klorofila, ki živi življenje pravega parazita na koreninah grmov in dreves, kot so
leska, jelša, topol, beli gaber in bukev.
Nad zemljo vidimo kratko bledorožnato mesnato steblo, ki ga spodaj pokrivajo
rdečkasti kožnati in premenjalno razvrščeni luskolisti. To so reducirani listi,
spremenjeni v luske. Ker je lusnec popoln
parazit na koreninah lesnih rastlin, ne
potrebuje večjih listov s klorofilom, ki sicer omogočajo fotosintezo večini rastlin.
Ker pa imajo zeleni listi tudi nalogo izlo-

Lusnec je, pa ga ni

Nekje sem prebral, da lusnec na prvi pogled spominja na rožnato gosenico, meni
pa se zdi bolj podoben morskemu peresu. Kakorkoli že, lusnec spada v družino
črnobinovk, ki ima kar 24 rodov, med katere spadajo dobro poznane rastline, kot
so npr.: lučniki, naprsteci, jetičniki, smetlike, škrobotci, ušivci in črnilci. Lusnec
lahko cveti od marca do junija, najbolj
pogosto v aprilu. Toda pazite, ne cveti
vsako leto, kakor sem že napisal. »Lusneca ne najdemo vsako leto na istem mestu,
čeprav je trajnica. Lusnec je, pa ga ni!«
Vsekakor ga poskušajmo najti v grmovju
na obrežju in v gozdovih ob bregovih voda. Pri tem morate imeti pozoren pogled.
Glejte, da boste videli! Naj k temu dodam
še misel amazonskih indijancev, ki pravi:
»Drevo obstaja, dokler ga gledaš.« Tudi
naši stari gobarji niso od muh, ko pravijo: »Če si gobo včeraj videl na nekem
mestu, je danes tam zanesljivo ne najdeš
več.« Vse to in še več velja za rožnato prikazen naših gozdov, za lusneca.
Bledolična bitja temačnih gozdov nam govore zgodbo o življenju, ki se je umaknilo
nekam na rob, da bi nam lažje razkrilo
delček svojih skrivnosti. Toda duhovi gozda nas sprejmejo v svoj svet šele potem,
ko smo na to pripravljeni. Mi sami, kajti
oni so že od nekdaj tu. V ta, za nas izgubljeni svet pa moramo vstopati počasi,
pozorno in previdno, kajti tam, kjer nas
nagrade lahko silno vzradostijo, so možna tudi prazna pričakovanja. 
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Postanite lastnik zelenjavnega vrta
v Srcu Slovenije
Pridelava lastne zelenjave je priljubljena tradicija slovenskih vrtičkarjev, saj mnogim
pomeni hobi, rekreacijo in vir osnovnih živil. V Sloveniji se zadnja leta širi tudi trend
skupnih vrtov, na katerih lahko zelenjavo pridelujejo tudi tisti, ki nimajo možnosti za
lasten vrt.
Podjetnik Marko Vode iz Osredk pri Dolu pri Ljubljani se je odločil, da svojo hektar veliko njivo pod
Murovico odda družinam in posameznikom, ki bodo na
njej pridelovali svojo zelenjavo. Poleg priložnosti za pridelavo sveže in kakovostne zelenjave lastnik zemljišča
poudarja tudi pomen povezovanja ljudi in druženja.
Prepričan je, da »se bodo med skupino obdelovalcev
stkale prijetne vezi in da bodo med seboj izmenjevali
znanja o obdelovalnih veščinah in vrtičkarskih skrivnostih«.

Podjetnik Marko Vode iz Osredk pri
Dolu pri Ljubljani se je odločil, da svojo
hektar veliko njivo pod Murovico odda
družinam in posameznikom, ki bodo na
njej pridelovali svojo zelenjavo.
Prvič so se vrtičkarji, ki bodo letos pričeli z obdelavo vrtov v Osredkah, srečali v petek, 5. aprila 2013.
Prihajajo iz bližnje okolice, vrtovi pa so odprti tudi za
interesente iz Ljubljane, Domžal in drugih krajev. Osem
izmed najemnikov je že izžrebalo svojo parcelno številko, nad njivo in okolico pa so bili navdušeni. Lastnik

zemljišča ima ob skupnih zelenjavnih vrtovih v načrtu
tudi postavitev kozolca, ki bo namenjen shranjevanju
vrtnarskega orodja in pripomočkov pa tudi počitku in
druženju. Bližnje vodno zajetje bodo najemniki koristili za zalivanje vrtov, okolico pa bodo polepšala na novo
posajena sadna drevesa.
Pobudo podjetnika Marka Vodeta je z veseljem
podprla Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, in mu ponudila strokovno
pomoč. V Srcu Slovenije namreč poudarjajo pomen
samooskrbe in prehranske neodvisnosti Slovenije, ki
lahko glede na naravne danosti pridela vsaj del zelenjave in sadja za lastno porabo. Na skupnih vrtovih v
Osredkah je na voljo še dovolj prostora za ljubitelje pridelovanja zelenjave. Pridružite se jim!
Več informacij:
Ana Savšek, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.,
Kidričeva 1, 1270 Litija
E-pošta: ana.savsek@razvoj.si, telefon: 01 896 27 10,
051 312 310
Najem parcele:
Marko Vode, idejni vodja
E-pošta: vode.doo@siol.net,
telefon: 041 621 700

Taborniki
(so)ustvarjamo
boljši svet
Dragi sokrajani! Pomlad je že v polnem razmahu in dela na vrtu in okolici hiše je vedno veliko.
Pri tabornikih smo se odločili, da namenimo eno
petkovo srečanje vsem, ki imate še kakšen opravek okoli hiše ali na vrtu, pa tega ne zmorete
sami oz. bi vam prav prišlo še nekaj pridnih rok.
GG vodi (skupine mladostnikov, 6.–9. razred,
skupaj z vodniki) vam bomo z veseljem pomagali
v petek, 17. 5. 2013, ob 16. uri kjerkoli v Domžalah in okolici. Prosimo le, da nam svojo nalogo
najavite do srede, 15. 5. 2013, na tel. št. 041 519
071 ali preko e-naslova: taborniki@gmail.com.
Z naravo k boljšemu človeku!

OBVEŠČAMO VAS,
da bo vsakoletna akcija razdeljevanja cvetja
za krajane Krajevne skupnosti Slavka Šlandra Domžale
v petek, 10. maja 2013 od 16. do 19. ure
in soboto, 11. maja 2013 od 9. do 12. ure
v Češminovem parku Domžale.
Prevzem cvetja je oseben z osebnim dokumentom!
Polepšajmo našo krajevno skupnost in se skupaj potrudimo za lep izgled naše okolice!
KS Slavka Šlandra Domžale

kolumna • kam greš, človek?

Anton Komat

Ste žrtev
kronične
utrujenosti?
Ali zjutraj vstajate še bolj utrujeni, kot ste zvečer legli?

A

li vas utrudi že vzpon po nekaj stopnicah, imate nenehna vnetja grla in pogosto
občutite bolečine v mišicah in sklepih?
Ali so vaše misli begajoče in ko poskušate brati, črke plešejo pred vašimi očmi? Ali zjutraj
vstajate še bolj utrujeni, kot ste zvečer legli? Ali imate kronično znižan krvni tlak, ki se ob vstajanju kaže
kot huda vrtoglavica? Je vaše razpoloženje spremenljivo, mrzlično, z nihanji do melanholije in depresije,
s težko glavo in svinčenimi udi? Imate težave s kratkoročnim spominom, s pozornostjo in koncentracijo?
Če tako stanje traja mesece, potem ste še ena izmed
vse bolj številnih žrtev sindroma kronične utrujenosti (CFS – Chronique Fatigue Sindrom). Čeprav je
CFS najpogostejše kronično obolenje sodobnega človeka, vemo o njem zelo malo. Številne so teorije, ki
poskušajo razlagati njegov izvor, vendar vse kaže, da
je zadaj en sam vzrok, sinergijsko delovanje številnih
toksičnih kemikalij iz našega okolja, predvsem tistih
iz industrijske hrane.
Prve ocene o pogostnosti CFS so v zgodnjih 90ih letih govorile o incidenci 10 obolelih na 100.000
ljudi, že kmalu pa se je pogostnost vrednotila na
450/100.000. Vendar so ti podatki zadevali zgolj ljudi, ki so bili medicinsko oskrbljeni. Kasnejše študije
(ZDA, 1999), izdelane med celotno populacijo, so
pokazale izjemno visoko incidenco CFS, kar 5000
obolelih na 100.000. Raziskovalci so ugotovili, da gre
za pravo prikrito epidemijo, ki resno načenja kvaliteto
življenja tisočem ljudem in povzroča velike družbene
stroške. Problem CFS so zamegljevale tudi nekatere
površne razlage, ki so jih novejše raziskave ovrgle.
Ena izmed njih recimo pravi, da so ljudje enostavno preutrujeni od prekomernega dela in nenehnega
stresa. To je vedno priročen izgovor, če stroka noče
spregovoriti o resničnih vzrokih obolenj. Vsi bolniki s
CFS namreč kažejo motnje v delovanju imunskega in
živčnega sistema ter motnje v delovanju endokrinih
žlez. Po drugi strani pa ima utrujenost zdravih, vendar preobremenjenih ljudi povsem druge znake in jo
primeren počitek tudi hitro odpravi. Raziskava iz leta 1999 je pokazala, da 60% obolelih za CFS nikoli ni
imela psihičnih znakov, npr. melanholične depresije.
Za vse depresivne ljudi je značilna povečana nadledvična žleza, oboleli za CFS pa imajo nasprotno tudi
za polovico zmanjšano nadledvično žlezo. Prav tako
obstoje za CFS tipična patološka stanja: funkcionalne
motnje v osi hipotalamus-hipofiza-endokrine žleze.
Hipotalamus izloča manj »hormona sproščanja« (releasing factor) za kortikotropin, kar vodi v znižano
produkcijo adrenokortikotropnega hormona (ACTH),
ki ga sintetizira hipofiza. Posledice se kažejo navzdol
po osi vse do skorje nadledvične žleze, ki zato izloča
manj kortikosteroidnih hormonov. Merljive so tudi
nizke koncentracije beta-endorfinov in drugih neurotransmiterjev. Znižano izločanje hormonov ščitnice in
nadledvične žleze ter povečana koncentracije histamina vodijo v stanje znižanega krvnega pritiska, ki ga
spremlja hitrejši srčni utrip; povišana koncentracija
homocisteina pa povzroča večje tveganje kardiovaskularnih obolenj. Znižan je nivo glutationa, ki je
poglavitni nosilec celičnega ravnovesja in razstrupljanja telesa in ki je hkrati lovec prostih radikalov
ter učinkovit odstranjevalec težkih kovin. Glutationu pripisujejo tudi vlogo splošnega antoksidanta in
ojačevalca funkcije imunskega sistema.
Bolniki z razvitim CFS imajo sliko podobno pretresu možganov: so zmedeni, imajo težave s spominom
in zaznavami okolice. Že obisk trgovskega centra je
zanje prava mora; veliko luči, gibanje množice ljudi in zanje neznosen hrup jih spravljajo v zmedo in
obup. Raziskovalci so določili izhodišča za diagnostiko CFS, za katero je značilna prisotnost štirih ali
več simptomov, ki trajajo več kot 6 mesecev, in sicer:
1. Motnje v kratkoročnem spominu in koncentraciji;
2. Nenehne bolečine in vnetja grla;
3. Povečani limfni vozli v vratnem in pazdušnem predelu;
4. Bolečine v mišicah in sklepih brez znakov vnetja;
5. Pogosti nenavadni glavoboli;
6. Jutranje zbujanje v silni utrujenosti, spanje brez
počitka;
7. Slabo počutje po fizičnem naporu traja več kot 24
ur;
8. Splošno zmanjšana odpornost;
9. Čudne prebavne motnje.
Dolgotrajna prisotnost vseh naštetih težav lahko
zniža nivo dnevnih aktivnosti obolelega tudi za več

kot 50 %. Potrebno pa je zdraviti vse simptome naenkrat. Kajti, če spregledamo le enega, zdravljenje
ni uspešno. Primerjava z avtomobilom je umestna:
za vžig avtomobila sta potrebna tako akumulator
kakor tudi zaganjač. Le z eno delujočo napravo avto ni vozen.
CFS lahko nastopa tudi bolj prikrito, v obliki, ko
so tipični znaki slabo razviti, in takrat ljudje niti ne
iščejo zdravniške pomoči. Med zdravjem in boleznijo je siva cona, prehod širok tisoč drobnih korakov
in CFS se pogosto umesti prav tu, v stanje, ki ni niti
zdravje niti bolezen.

Ničesar ne storimo, da bi končno
pričeli zmanjševati zastrupljanje naših
teles, kar je pravzaprav poglavitni
razlog za izjemno povečanje vseh
degenerativnih obolenj.
Stroka je različnih mnenj glede nastanka CFS.
Nekateri avtorji zagovarjajo pojav CFS zaradi obstoja prikritih kroničnih infekcij z virusi. Patogeni virusi
so pogosto v spečem, latentnem
stanju, iz katerega se aktivirajo ob spremenjenih
okoliščinah organizma ali okolja. Številni virusi so tipični »požiralci« energije organizma, kar lahko hitro
vodi v klinično sliko CFS.
Največja skupina raziskovalcev pa pri nastanku
CFS daje poudarek t. i. »multipli kemični občutljivosti« (MCS). Že dalj časa je poznan sinergijski učinek
toksičnih kemikalij, ki, čeprav v še »dopustnih dozah«, v mešanici povzročajo presenetljive toksične
učinke. Raziskovalci so definirali točke udara kemikalij in te se kažejo predvsem kot: sesutje imunskega
sistema, nevrološke abnormalnosti, psihične težave
zaradi vpliva na limbični sistem možganov, motnje
hormonskega ravnovesja in blokade encimskih sistemov v mitohondrijih, ki vodijo energetiko celice, s
tem pa energijo celotnega organizma. Kot v kaskadi se
sproži začarani krog, ki v negativni povratni zanki pospešuje samega sebe. Proces pospešuje samega sebe.
CFS je bolezen obeh spolov in vseh starostnih obdobij. Tipični pacient je ženska v starosti 35 let. Znaki
se pogosto pojavijo iznenada in jih pogosto enačimo z
»virozo«. Lahko rečemo, da ne obstoji noben test, ki
bi potrjeval diagnozo CFS. Diagnozo CFS nam poda
lahko le skupek pozornih opazovanj sprememb psihičnega vedenja oseb in stanja organizma. Na vsak
način je CFS resno in kompleksno obolenje, kar najbolje ponazarja ravno naziv sindrom (zbir znamenj
oz. simptomov, ki obravnavani »v paketu« najbolje
definirajo obolenje). Glede na dejstvo, da CFS sestavlja slika nevroloških (avtonomni živčni sistem
in motnje krvnega tlaka), nevroendokrinih (os hipotalamus-hipofiza-nadledvična žleza in ščitnica)
in motenj imunskega sistema (zmanjšano delovanje celic ubijalk, zmanjšan odgovor T-celic), smo za
korak bliže resnici. Povedano namreč vodi v en sam
zaključek: številni okoljski toksini povzročajo vse
simptome, ki so navedeni pod CFS in to so predvsem
ostanki pesticidov.
Sodobnega človeka nedvomno skrbi hitro povečevanje obolenj srca in ožilja, motenj v delovanju
imunskega sistema, pojava številnih degenerativnih
obolenj, število nevroz, mučijo ga stresna stanja, skuša nekako ubežati raku. Bolj ali manj skušamo živeti
po različnih receptih in jedilnikih, prelivamo znoj v
mnogih oblikah telesnih aktivnosti in rekreacije – vse
z edinim in osnovnim ciljem, da bi ohranili svojo vitalnost in utrdili svoje razmajano zdravje. Praktično
ničesar pa ne storimo, da bi končno pričeli zmanjševati zastrupljanje naših teles, kar je pravzaprav
poglavitni razlog za izjemno povečanje vseh degenerativnih obolenj. Zamenjali smo vzrok in posledico.
Na vse načine skušamo zdraviti le posledice. Številne
panoge industrije in cela vrsta dejavnosti se ukvarjajo le z lajšanjem težav, nastalih zaradi zastrupljenosti
naših teles, o vzrokih zanje pa nočemo niti razmišljati. Vzroki so skrbno pometeni pod preprogo in se tam
nevarno kopičijo. Tudi pojma kot sta stres in CFS sodita med nakopičene probleme pod preprogo. Posebej
CFS nam govori, da je v naših telesih nekaj hudo narobe. Podobni smo hribolazcu, ki se neodgovorno
izpostavlja na robu prepada in je do konca prepričan, da zanj ne velja zakon težnosti.
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Ni več bolečin,
ni več hrepenenja,
veter me pomirja,
sanjam, da živim.

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

Ko bolečina je prevelika,
se tudi solza posuši.
Le srce nemo kliče,
zakaj tebe med nami več ni!

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 89. letu starosti
sklenila naša draga mama

V 94. letu nas je zapustila
draga sestra in teta

Terezija Narobe

Frančiška Cerar,

V 77. letu starosti je 20. marca po hudi
bolezni umrla dobra mami, babica,
prababica, tašča, sestra in teta

Iskreno se zahvaljujem vsem sosedom, sorodnikom in vsem ostalim,
ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot, za izrečena sožalja in
podarjene sveče.

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom in prijateljem, društvu
invalidov in upokojencev, Zvezi borcev Vir za vsa izrečena sožalja,
podarjeno cvetje in sveče.
Hvala tudi gospodu župniku za obred, pevcem, praporščakom ter
pogrebnemu zavodu Vrbančič.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem za
izrečeno sožalje, podarjene sveče in tople besede. Zahvaljujemo se
tudi kolektivu Količevo Karton, d.o.o., pogrebni službi Vrbančič,
župniku Janezu Jarcu, Društvu upokojencev Radomlje, Društvu
invalidov Domžale ter pevcem in praporščakom.

Vnukinja Jasmina v imenu sorodstva

Vsi njeni

Vsi njeni

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

In smrt je le trenutka čist prehod,
za novega življenja nov razplod,
ki z njim so posejani Božji vrti.
(Mitja Šarabon)

In kadar spet njive vzcveto
in kadar škrjančki zapojo,
bodo iz mene peli.
In kadar spet bukve zagore
in kadar spet gabri zažare,
bodo iz mene žareli.
(Srečko Majcen)

iz Domžal

V SPOMIN

Mariji Zupančič
iz Domžal

Letos mineva leto dni, odkar te več ni med nami,
a spomin nate bo ostal.

Mož Franci, sin Boštjan in Karmen, hči Andreja,
vnuki Tilen, Anja in Matevž
in vsi, ki ste jo spoštovali in imeli radi.

Zdaj dom je prazen,
ves hladan –
na te spomin
hiti vsak dan,
zaman zdaj išče te oko,
ker tebe več nazaj ne bo.
Ob boleči izgubi naše drage
žene, mami in babi

Milene Kosec
se zahvaljujemo sosedom, prijateljem in drugim za izrečena
sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskreno se zahvaljujemo vsem,
ki ste našo drago mami pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena
zahvala homškemu župniku za lepo opravljen obred slovesa in
lepe poslovilne besede, sestri Bredi za ganljiv poslovilni govor in
pogrebni službi Vrbančič .
Posebno pa bi se radi zahvalili dr. Tomažu Mušiču in mamini
prijateljici sestri Olgi Pavlin za vso pomoč, nego in vzpodbudo v
zadnjih dneh njenega življenja.

rojena Stražar

ZAHVALA

Ivanka Meglič
iz Domžal (1923–2013)

Ob smrti naše drage mame Ivanke Meglič, roj. Flis, se prisrčno
zahvaljujemo vsem udeležencem pogreba, posebej sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče.
S posebnim poudarkom se zahvaljujemo zvezi borcev in govorniku
Franciju Gerbcu za izbrane poslovilne besede, gospodu župniku
Janezu Šimencu za zadnje slovo s sveto mašo ter pogrebni službi
Vrbančič.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat najlepša hvala in Bog povrni.

Marija Kern
iz Škrjančevega 15a

ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubljenega moža, očeta,
dedka, brata in bratranca

Rudolfa (Rudija) Ručmana
se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih in žalostnih
trenutkih stali ob strani in čutili z nami. Hvala za izrečena sožalja,
sočutne besede, cvetje in sveče. Iskrena zahvala vsem, ki ste ga
spremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njeni

Vsi njegovi

Hvala Ti za dragoceni čas,
ko lahko bili smo s tabo!
Zdaj pa, ko poslovil si se od nas,
delček nas odnašaš s sabo!

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

ZAHVALA

ZAHVALA

1. 3. 2013 me je v 75. letu starosti
nepričakovano zapustil mož

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

Andrej Klopčič,

Jože Lekan

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, sočustvovanje in za darovane sveče! Zahvaljujem se tudi
gospodu župniku iz Domžal za lepo opravljen cerkveni obred,
pogrebni službi Vrbančič in naši Anji za poslovilni govor!

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom, prijateljem
ter različnim društvom za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče
in svete maše. Hvala osebju Doma starejših iz Mengša, gospodu
župniku Andreju Pozniču za lep obred, pevskemu zboru Sv. Jurij
za zapete žalostinke, godalnemu kvartetu ter govornici gospe Veri
Vojska in pogrebni službi Vrbančič.

Krumperška 14, Zaboršt, Domžale

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Prelog, Drinova 1

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni

Žena Cvetka

Vsi njegovi

3. 9. 1939–18. 3. 2013

Zakaj …
… zakaj ravno Ti si morala oditi.
Tvoja volja, tvoj pogum, tvoj nasmeh …
… zakaj ravno Zdaj si morala oditi,
ko pomlad odprla svoje je dlani…
Tebe pa kar ni, ni… Sprašujem se Zakaj …
Mamica, rada te imam!
(Maja)

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

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

ZAHVALA
ob nenadni izgubi našega dragega moža,
očeta, deda, brata, strica in tasta

Milana Belcijana,
krovsko - kleparskega mojstra v pokoju

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste
nam v težkih trenutkih stali ob strani. Še posebna zahvala sosedi
Lojzki za takojšnjo nesebično pomoč. Zahvaljujemo se tudi urgentni
službi.
Hvala vam za vsak ljubeč stisk roke, vsak objem in vsako iskreno
besedo tolažbe. Hvala za spremstvo na poslednji poti, darovano
cvetje, sveče in maše.
Iskrena hvala pogrebni službi Vrbančič, pevcem, za poslovilne
besede in g. župniku Miru Šlibarju za lepo opravljen obred.
Pogrešali ga bomo vsi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALA

Dne 9. marca 2013 je v 54. letu za vedno odšla
naša draga žena, mamica in babi

Lidija Dokl,

roj. Kepec, iz Jesenove ulice v Domžalah
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage babi se iskreno
zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, nekdanjim
sodelavkam ter vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na
njeni zadnji poti, izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter nam
v teh težkih trenutkih žalosti stali ob strani. Zahvalili bi se tudi
celotni ekipi Onkološkega inštituta v Ljubljani , njenemu osebnemu
zdravniku dr. Tomažu Mušiču, ki je bil z našo babi in z nami ves
čas njene bolezni, župniku Janezu Šimencu za lepo opravljen obred
ter pogrebni službi Vrbančič. Posebna zahvala pa vsem sosedom iz
Jesenove ulice za vso izkazano pomoč ob izgubi naše babi Lidije.
Pogrešali jo bomo …
Mož Roman ter hčerki Špela in Maja z družinama

ZAHVALA

Z žalostjo v srcu sporočamo, da nas je v 79.
letu zapustila naša draga žena, mami, tašča,
babica, prababica in sestra

Kancianila - Nilka Pevc,
roj. Berdajs, iz Štude pri Domžalah

Iskrena hvala vsem, ki ste imeli našo mami radi. Hvala vsem
sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom iz Žič in znancem za
izrečena sožalja, hvala za vsak topel stisk roke in tolažilno besedo,
darovano cvetje, svete maše in sveče. Hvala njeni dolgoletni zdravnici
dr. Zajc Pogačarjevi in njeni sestri. Hvala gospodu duhovnemu
pomočniku za lepo opravljen cerkveni obred. Posebna zahvala je
namenjena Godbi Domžale za zaigrane žalostinke in skupini Krt za
sočutno petje ob slovesu. Hvala pogrebni službi Vrbančič, posebej
Nataši za topel sprejem in besede sočutja. Hvala vsem, ki ste našo
mami pospremili na njeno zadnjo pot.
Žalujoči: mož Grega, hčerka Magda z družino, sinova Mitja in
Sandi z družinama in sestri
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Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi upanja in trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.

V 61. letu življenja nas je zapustil naš dragi
mož, oče, brat, stric, tast in dedek

Droben cvet si v naši duši,
cvet, ki se nikoli ne posuši.
Tam rasteš in spokojno kliješ,
z obraza solzo nam umiješ.
Čas hiti in z njim spoznanje,
vse se zdi kot čutne sanje.
Droben cvet si, ki v srcih tliš
in z nami še naprej živiš.

iz Zagorice pri Rovah

V SPOMIN

ZAHVALA

Franc Globočnik

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za
izrečena sožalja, za darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala
vsem, ki ste se od njega še zadnjič poslovili in ga pospremili na
njegovi zadnji poti. Hvala tudi pevcem za odpete pesmi v slovo,
praporščaku KK Komenda in rovskemu župniku za opravljen
poslednji obred.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Miro Milutinovič

Žalujoči: vsi njegovi

Vsi njegovi

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo …

Ko bolečina je prevelika,
se tudi solza posuši,
le srce nemo kliče,
zakaj tebe med nami več ni!

V SPOMIN

12. maja minevata žalostni dve leti,
odkar nas je zapustila in odšla v večnost
naša draga mami

Letos mineva deseto leto, odkar si nas zapustil

Mihael Pečnik
iz Stoba

5. aprila 2013 je minilo deset let, odkar si zaspal.
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, obiskujete njegov
grob in mu prižigate svečke.

V SPOMIN

Ivanka Trstenjak
iz Štude pri Domžalah

Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj.

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njenem grobu, prižigate
svečke v njen spomin in ji želite večni mir.

Vsi njegovi

Hčerki Nada in Joži z družinama

ZAHVALA

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

Tiho se je v 89. letu od nas poslovila
draga žena, mami in babica

Dorotea Mokorel,
rojena Mozetič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi
sodelavcem Zdravstvenega doma v Domžalah, še posebej dr. Mojci
Zajc Kraševec in patronažni sestri Poloni za njuno skrb in pomoč
v času njene bolezni, negovalkam Zavoda Comett in osebju Doma
upokojencev v Domžalah, kjer je preživela zadnje dni svojega
življenja. Zahvaljujemo se tudi župniku Juretu Ferležu iz Doba za
lepe besede ob pogrebni slovesnosti.

Vsi njeni

Ne jokajte na mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, kako trpel sem,
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA
V 83. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče,
stari ata, tast, svak in stric

Franc Sušnik,

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega
dragega očeta, starega očeta, dedka,
pradedka,tasta, brata in strica

Janeza Banka,
usnjarskega mojstra iz Štude,

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga spoštovali in ga imeli radi
ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala duhovnikoma, gospodu župniku Janezu Šimencu in gospodu
Franciju Mihelčiču, za lepo opravljen obred, hvala pevcem iz
Mengša ter pogrebni službi Vrbančič.
Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, darove za
maše in sveče.
Vsi njegovi

Vsaka mama je prava mama.
Dana za srečo in na veselje.
Prava in ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

ZAHVALA

V spomin

Jože Lekan
(1932 –2013)

Na ihanskem pokopališču smo se konec marca poslovili od Jožeta Lekana, ki
ostaja v naših spominih kot prizadevni
član vodstva Društva izgnancev Domžale ter Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Ihan pa
tudi kot pevec, ki mu je bila slovenska pesem blizu vse življenje.
Še posebej pa se je v naše spomine zapisal kot kulturnik, član
Delavsko prosvetnega društva Svoboda Ihan, posebej poznan
po vlogi Martina Krpana, kar 25 let smo ga spremljali tudi kot
viteza Adama Ravbarja, pozabljen pa ne bo niti kot športnik: nogometaš in smučarski tekač, sindikalist in član vodstva KS Ihan.
Jože Lekan se je rodil 19. 3. 1932 na domačiji pri Kučarju, v bližini gradu Krumperk, kjer je oče skrbel za konje. Ko konj na gradu
ni bilo več, se je družina s štirimi otroki preselila v Zaboršt, kjer
sta starša kupila hišo. Leto kasneje se je oče zaposlil na gradu
Zaprice, od koder se je družina leta 1941 vrnila domov. Nemci
so junija 1942 družino odgnali v lager Ford v Nemčijo, kjer so
težko živeli do leta 1945, ko so se vrnili v Zaboršt. Brat Vilko je
kot partizan padel, družina pa je dve leti poskušala najti več
sreče v Vršcu v Banatu. Po vrnitvi se je mladi Jože izučil za avtokleparja in 35 let delal v Avtorservisu, kjer je bil aktiven član
sindikata in upravnega odbora.
Petje ga je spremljalo vse življenje, najbolj znan pa je kot interpret Adama Ravbarja, viteza z gradu Krumperk, v vlogi katerega
je pel kar 25 let. Nepozaben je bil tudi v vlogi Martina Krpana v
Delavsko prosvetnem društvu Svoboda Ihan, ki jo je leta 1981
odigral tudi na Studencu. V mladosti je bil športnik, smučarski tekač in nogometaš. Posebej je bil uspešen kot smučarski
tekač, zato je bil zelo ponosen na uspehe sina Boštjana v biatlonu. V zakonu z ženo Francko se jima je rodil tudi sin Jože.
Bil je veder človek, rad je delal tako med izgnanci kot borci, rad
je zapel in bil sila optimističen, vesel, ker je imel kot varovanec
Doma počitka Mengeš veliko obiskov prijateljev, s katerimi je
rad obujal spomine na skupno delo.
Hvala, tovariš Jože Lekan, za vse dobro, kar ste v življenju storili ter nam dali. Tega je bilo veliko, zato smo ponosni, da smo
lahko delali z vami. V imenu Društva izgnancev Domžale, Občinskega združenja za vrednote NOB Domžale ter Krajevne
organizacije za vrednote NOB Ihan izrekamo vašim najbližjim
iskreno sožalje.
Društvo izgnancev Domžale
Občinsko združenje za vrednote NOB Domžale
in Krajevna organizacija ZB Ihan

V SPOMIN
Umrl je

Vinko Piber
Le nekaj dni pred tem, ko bi dopolnil 77 let, je umrl član Šahovskega društva Domžale Vinko Piber. Sodil je med močnejše
mojstrske kandidate, šahovsko pa je postal dejavnejši posebej v zadnjih dvajsetih letih svojega življenja. Nastopal je na
vrsti počasnih turnirjev v Ljubljani, na Bledu, kjer je igral tudi
v skupini seniorji, v Portorožu, Novi Gorici, Kranju, pa seveda
v Domžalah, posebej na klubskih prvenstvih. Pogumno je nastopal tudi na turnirjih v Avstriji in na Madžarskem, v izbrane
moštvene vrste ŠD Domžale se je vedno rad odzval. Prav zadnjo
partijo je še nedolgo tega zmagal v delavski ligi za prvo ekipo
Domžal v Višnji gori. Na fide turnirju v Ljubljani, ki se je končal
le nekaj dni pred njegovo smrtjo, je med 54 udeleženci osvojil
26. mesto in štiri točke in pol iz devetih partij. Skratka, šahu je
bil predan vse do zadnjega.
Vinko je veljal za umirjenega in izjemno športnega šahista. Njegove partije so bile pogosto zelo razburljive in polne preobratov
in čeprav šahisti partije neradi zgubljamo, je poraze vedno prenašal športno, tudi po zelo težkih spopadih. Velikokrat si je po
partijah v beležke zapisoval razne podatke, ki so mu služili kot
priprava na prihodnje partije. Le tako je mogoče tudi zmagovati, česar se zaveda vsak dober šahist, med katere je sodil tudi
naš dobri šahovski prijatelj Vinko Piber, ki ga bomo ohranili v
najlepšem spominu.
Jože Skok

Ob nenadni izgubi naše mame, tašče, babice,
prababice, sestre, tete in svakinje

Cilke Cerar

JAVNA ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sokrajanom in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše in
vso pomoč, ki ste nam jo nudili.
Lepa hvala dr. Bankotu in patronažni sestri Marjeti Lovšin za vso
oskrbo v času trajanja njegove dolgotrajne bolezni. Hvala gospodu
župniku Janezu Jarcu za lepo opravljen obred slovesa. Zahvala
tudi predsedniku Čebelarske družine Homec Binetu Kladniku za
poslovilne besede. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Vrbančič,
Cvetličarni Na ovinku, podjetju Količevo Karton in vsem, ki se ga
spominjate.

bi se želeli zahvaliti vsem, ki ste nam v tistih dneh stali ob strani ter
s toplimi besedami lajšali bolečino žalostnega dogodka.
Veliko vas je bilo, hvala vsem za tako številčno prisotnost ob slovesu
ter za izrečeno sožalje, za podarjene svete maše, cvetje in sveče.
Posebna zahvala gre gospodu župniku Janezu Jarcu za globoke
besede, kakor tudi gospodu Janezu Cerarju, ki je nepričakovano
bogato obdaril obred in sveto mašo. Iskrena zahvala gre ljudskim
pevkam gospe Mare Vilar, ki so pred vežico ustvarile nepozabni
dogodek, ter pevskemu zboru Krt, ki je z izvajanjem pesmi izzval
močna čustva. Zahvaliti pa bi se želeli tudi pogrebni službi Vrbančič,
ki je celotni postopek izpeljala korektno in z veliko mero pietete.

Pri družini Cerar v Radomljah, Ravnikarjeva 6, smo imeli dne
22. 3. 2013 požar, ki je zajel lesen prizidek k stanovanjski hiši,
kurilnico in del ostrešja.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom
in prijateljem, ki so kakorkoli pomagali in sodelovali pri
obveščanju, gašenju in sosedski pomoči. Zahvaljujemo se
tudi vsem gasilcem za hitro, učinkovito in strokovno pomoč.
V intervenciji so sodelovali gasilci CPV Domžale, gasilci PGD
Radomlje, PGD Homec, PGD Rova, PGD Vir, PGD Dob in PGD
Domžale mesto. Vsem iskrena hvala.

Vsi njegovi

Vsi njeni

Družina Cerar

Jasen 1, Radomlje

roj. Flere;1931–2013, iz Škrjančevega
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J AV N O P O VA B I L O
Na osnovi Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/2007 in spremembe)
ter 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih
shem z dne 27. 6. 2012 (RŠS) Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije – RRA LUR (v nadaljevanju: štipenditor) objavlja z
dnem 29. 3. 2013

J AV N I P O Z I V
delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS)
ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2013/2014
PREDMET POZIVA
Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS v šolskem/
študijskem letu 2013/2014. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni
v instrument izvajanja RŠS, ki se bo sofinanciral iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
Štipendija iz RŠS je sestavljena iz:
• dela, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja štipenditor v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije,
vendar največ v višini 30 % minimalne plače skladno s 37. členom
Zakona o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip)1,
• preostalo polovico zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja izobraževalnega programa oz. za
čas sklenitve pogodbe o štipendiranju,
• štipenditor lahko zagotovi sofinanciranje obveznosti delodajalca v
višini do 40 % višine štipendije tudi s strani občin. Sofinanciranje
je vezano na sedež podjetja ali poslovne enote v posamezni občini ali stalno prebivališče štipendista. Sredstva občin so sredstva iz
proračunov občin in drugih virov.
POGOJI
Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje kadrovskega štipendiranja imajo delodajalci, ki so pravne osebe zasebnega prava, fizične
osebe ali pravne osebe javnega prava, s sedežem ali prebivališčem na
območju Ljubljanske urbane regije in se prijavijo na Javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje skladno
s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem:
• imajo sedež ali poslovno enoto na območju Ljubljanske urbane
regije,
• imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza razvojni potrebi in perspektivnosti poklica ter je skladna z lokalno listo deficitarnosti poklicev
v Ljubljanski razvojni regiji ali posebni prioriteti, ki jo določi štipenditor,
• kadrovska potreba ustreza poslovni dejavnosti delodajalca, programu prestrukturiranja oz. je utemeljena s šolanjem za nadaljevanje
(prevzem) poslovanja družinskega podjetja ali kmetijskega gospodarstva,
• kadrovsko potrebo utemeljijo v kadrovskem planu ali programu
prestrukturiranja, ki ga priložijo v prijavi na javni poziv,
• zagotavljajo sredstva za izplačilo štipendije iz RŠS za celotno dobo
šolanja/študija štipendista, vendar najdlje do leta 2015, oziroma v
skladu s Pogodbo o štipendiranju,
• zagotavljajo štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas s polnim delovnim časom
oziroma najmanj za čas prejemanja štipendije,
• niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
• niso insolventni glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur. l. RS, št. 126/07).
Pravice do vključitve v RŠS ne more uveljavljati delodajalec, ki je
predhodno že pridobil pravico do vključitve v RŠS, pa ni izpolnjeval
obveznosti, zaradi katerih mu je bila ta pravica odvzeta.
NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROK
Prijava na javni poziv mora biti podana na PRIJAVNEM OBRAZCU,
ki obsega naslednje vsebine:
I. SPLOŠNI PODATKI
II. ŠTIPENDIJE
III. KADROVSKI NAČRT
IV. IZJAVA DELODAJALCA
V. OSNUTEK TRIPARTITNE POGODBE O ŠTIPENDIRANJU (v kolikor
bo sofinancer tudi občina, je pogodba štiripartitna).

1

Predvidoma bo razmerje med sredstvi, ki jih dodeljuje sklad:
•  sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko 85 %,
•  sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 15 %.

Prijavni obrazec lahko delodajalci dobijo na spletni strani štipenditorja: www.rralur.si ali na sedežu štipenditorja: RRA LUR, Tehnološki
park 19, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 14. uro.
Vloge morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah. Na ovojnici mora
biti razviden:
• polni naslov prijavitelja (delodajalca),
• naslov štipenditorja:
RRA LUR,
Tehnološki park 19,
1000 Ljubljana
in pripis »JAVNI POZIV-ŠTIPENDIJA-NE ODPIRAJ«.
Rok za oddajo vlog je 28. 6. 2013.
Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane na naslov: RRA
LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali vložene osebno vsak delovni dan med 9. in 14. uro v tajništvu RRA LUR.
Vloga je oddana pravočasno, če je:
• najkasneje zadnji dan roka za oddajo poslana priporočeno po pošti (poštni žig 28. 6. 2013) ali
• najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana v tajništvo RRA
LUR do 14.00 ure.
POSTOPEK IZBIRE
RRA LUR je imenoval Komisijo za štipendiranje, ki bo odločala o
pravici za vstop delodajalca v RŠS.
Komisija za štipendiranje bo obravnavala samo pravočasno prispele in popolne vloge, prejete na naslov štipenditorja. Vloga se smatra za
popolno, če je oddana na prijavnem obrazcu, ki je del javnega poziva,
če vsebuje vse zahtevane priloge in podatke ter je ustrezno naslovljena in označena, kot je določeno v pozivu.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na
navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene vlagatelju
neodprte. V kolikor je zaradi nepravilno označene vloge le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo Komisija za štipendiranje odpre,
ugotovi pošiljatelja in vrne pošiljatelju.
Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo Komisija za štipendiranje v roku 5 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v
zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem javnega poziva, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Delodajalci bodo dejansko vključeni v RŠS, ko bo Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo štipenditorju (RRA LUR) sredstva za njeno izvajanje. V primeru, da kvota
razpoložljivih javnih sredstev ne bo zadostovala za potrditev vseh potreb, ki jih bodo prijavili delodajalci v javnem pozivu, si štipenditor
pridržuje pravico, da ne potrdi vseh prijavljenih potreb. Potrebe se bodo upravičencem v tem primeru potrjevale po kriteriju deficitarnosti
poklica v regiji (glede na listo deficitarnih poklicev v regiji, ki jo objavlja Zavod RS za zaposlovanje) in po načelu enakih možnosti za vse
delodajalce, ki izpolnjujejo formalne pogoje in kriterije javnega poziva ter skladno z 12. členom Pravilnika o izvajanju RŠS.
Obdobje, za katerega bo Sklad sofinanciral kadrovske štipendije,
je do vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015.
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku do 1. 8. 2013.
Na podlagi predloga Komisije za štipendiranje bodo delodajalci z
obvestilom štipenditorja obveščeni o pridobitvi pravice do vključitve
v RŠS v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJA
RRA LUR
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
mag. Liljana Drevenšek (vodja projekta)
liljana.drevensek@ljubljana.si
Meta Koprivšek Tomažič (področni svetovalec)
meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si
tel: 01 306 19 05
Prijavna dokumentacija je dostopna na http://www.rralur.si. Več
informacij lahko najdete tudi na spletni strani Občine Domžale.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete:
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme.«

za sofinanciranje infrastrukture in opreme za kulturne domove v
Občini Domžale

I.

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 14/12) Občina Domžale v letu 2013
načrtuje sofinanciranje infrastrukture in opreme za kulturne domove v občini Domžale, ki bodo v postopku izbire najbolje ocenjeni.

II.

Predmet javnega razpisa oziroma povabila (v nadaljevanju: razpis):
Predmet razpisa je sofinanciranje obnove kulturnih domov na
območju občine Domžale za nujna vzdrževalna dela na objektih in
nabava opreme z namenom preprečevanja propadanja objektov in
izboljšanja možnosti organizacije kulturnih aktivnosti v teh objektih
(v nadaljevanju: obnova kulturnih domov).

III.
Pogoji za sofinanciranje:
• prijavitelj je pravna ali fizična oseba,
• prijavitelj ni posredni ali neposredni proračunski uporabnik,
• prijavitelj je lastnik objekta (tudi letna gledališča) ali ima stavbno
pravico na objektu, ki se uporablja za izvajanje kulturnih dejavnosti oziroma prireditev,
• v primeru nakupa opreme prijavitelj ni nujno lastnik objekta, nakup opreme pa predstavlja osnovno sredstvo, potrebno za izvajanje
kulturnih dejavnosti oziroma prireditev,
• objekt je javno dostopen, tudi v primeru nakupa opreme se dejavnost odvija v javno dostopnem objektu,
• prijavitelj predloži načrt vzdrževalnih in drugih del z navedenimi viri financiranja,
• prijavitelj za namen, ki je predmet prijave, ni prejel ali imel odobrenih drugih sredstev iz proračuna Občine Domžale.
Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo upoštevale določbe
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 –
UPB2) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
IV.

Merila oziroma kriteriji:
• zasedenost oziroma izkoriščenost objekta z javnimi prireditvami s
področja kulture v preteklem letu in načrt za tekoče leto,
• letno število uporabnikov objekta in delež za kulturne prireditve
(za preteklo leto in načrt za tekoče leto),
• izkazana nujnost vlaganj v obnovo objekta ali opreme,
• načrtovani delež prostovoljnega dela krajanov in njihovo angažiranje za pridobitev drugih virov sredstev za vzdrževanje,
• lastni in drugi neproračunski viri financiranja.			
Prednost bodo imeli prijavitelji, ki imajo slabše infrastrukturne pogoje za delo.

V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila
na podlagi tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala
80 % načrtovanih stroškov obnove kulturnih domov.

VI.
Sredstva bodo dodeljena za obnovo kulturnih domov v letu 2013.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013, skrajni rok za predložitev dokumentarnega zahtevka
za izplačilo je 2. 12. 2013.
VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za razpis znaša v letu
2013:
do 22.000,00 EUR
Rok za oddajo vlog:
27. 5. 2013
VIII.
Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
• besedilo razpisa,
• obrazec prijave.
Obrazci za prijavo:
Obrazec prijave lahko dvignete v vložišču Občine Domžale ali na
spletni strani: www.domzale.si, pod rubriko »Razpisi«, in je obvezni
sestavni del prijave.

IX.
Vloge z obrazcem, ki je obvezen del prijave, s pripisom »za javni
razpis št. 610-4/2013« lahko vložite osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: OBČINA
DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69,
1230 Domžale.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka
razpisnega roka na način, kot je opredeljen v prejšnjem odstavku z
obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev oziroma sprememba nanaša.
Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki: 01 722 01 00,
int. 20150 (Zanoškar Tjaša).
X.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni po
roku za oddajo vloge.
Župan
Toni Dragar
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J AV N O P O VA B I L O
za prijavo sofinanciranja obnove športnih
objektov v Občini Domžale

I.

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Domžale, št.
14/12) Občina Domžale v letu 2013 načrtuje sofinanciranje obnove športnih objektov v občini Domžale,
ki bodo v postopku izbire najbolje ocenjeni.

II.

Predmet javnega povabila oziroma razpisa (v
nadaljevanju: razpis):
Predmet razpisa je sofinanciranje obnove športnih objektov ter parkov in opreme, ki niso v lasti
Občine Domžale in so javno dostopni. Sredstva so
namenjena nujnim večjim vzdrževalnim delom
z namenom preprečevanja propadanja objektov
in izboljšanja infrastrukturnih pogojev za športne aktivnosti (v nadaljevanju: obnova športnih
objektov).

III.
Pogoji za sofinanciranje:
• prijavitelj je pravna oseba, ki ni neposredni ali
posredni proračunski uporabnik,
• prijavitelj je lastnik ali ima stavbno pravico na
objektu, ki je predmet prijave,
• v primeru nakupa opreme prijavitelj ni nujno
lastnik objekta, nakup opreme pa predstavlja
osnovno sredstvo, potrebno za izvajanje registrirane športne dejavnosti, prijavitelj pa je
izvajalec letnega programa športa,
• objekt je javno dostopen (tudi v primeru nakupa
opreme se dejavnost odvija v javno dostopnem
objektu),
• prijavitelj predloži načrt vzdrževalnih in drugih del z navedeno finančno konstrukcijo (viri
financiranja),
• prijavitelj za namen, ki je predmet prijave, ni
prejel ali imel odobrenih drugih sredstev iz proračuna Občine Domžale.
Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo
upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – UPB2)
ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
IV.

Merila oziroma kriteriji:
• zasedenost (izkoriščenost) objekta z vadbo in
izvedbo tekmovanj s področja športnih dejavnosti v preteklem letu in načrt za tekoče leto
oziroma delež športnih dejavnosti v namembnosti objekta,
• letno število uporabnikov objekta in delež za
športne dejavnosti (prikaz za preteklo leto in
načrt za tekoče leto) oziroma delež športa v namembnosti objekta,

• izkazana nujnost vlaganj v obnovo objekta ali
opreme,
• načrtovani delež prostovoljnega dela krajanov
in njihovo angažiranje za pridobitev drugih virov sredstev za obnovo,
• lastni in drugi neproračunski viri financiranja.
Prednost bodo imeli prijavitelji, ki imajo slabše
infrastrukturne pogoje za delo.

V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila na podlagi tega razpisa
posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80
% načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo obnove športnih objektov.

VI.
Sredstva bodo dodeljena za obnovo športnih
objektov v letu 2013. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2013, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 2. 12. 2013.
Prejemnik sredstev mora pri porabi sredstev
upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so
izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu.
VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za razpis znaša v letu 2013:
do 50.000,00 EUR
Rok za oddajo vlog:
20. 5. 2013
VIII.
Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
• besedilo razpisa,
• obrazec prijave.
Obrazci za prijavo:
Obrazec prijave lahko dvignete v vložišču Občine Domžale ali na spletni strani: www.domzale.
si, pod rubriko »Razpisi«, in je obvezni sestavni
del prijave.

IX.
Vloge z obrazcem, ki je obvezen del prijave, s
pripisom »za javni razpis št. 6710-2/2013« lahko vložite osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4,
ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.
Vse dodatne informacije dobite na telefonski
številki: 01 722 01 00, int. 20150 (Zanoškar Tjaša).
X.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni po roku za oddajo vloge.
Župan
Toni Dragar

B DENT, d.o.o.
KRAŠNJA 57a, 1225 LUKOVICA

• popolna zobozdravstvena oskrba in svetovanje
• nealergene in trdnejše proteze z boljšim
prilagajanjem po sistemu Ivobase
• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

TELEFONI:
ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA: 01/7234-522
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ: 01/7234-515
MOBILNA ŠTEVILKA: 031/684-212

WWW: b-dent.com

EMAIL: bdent.krasnja@gmail.com

J AV N O P O VA B I L O
za sofinanciranje preventivnih programov za boj
proti odvisnostim

I.

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 14/12) Občina Domžale v letu 2013 načrtuje sofinanciranje preventivnih programov in projektov
za boj proti odvisnostim, ki bodo v postopku izbire najbolje ocenjeni.

II.

Predmet javnega povabila oziroma razpisa (v
nadaljevanju: razpis):
Predmet razpisa je sofinanciranje preventivnih
programov oziroma projektov za boj proti odvisnostim.

III.
Pogoji za sofinanciranje:
• prijavitelj je fizična ali pravna oseba, ki ima
registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
razpisa,
• prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik,
• projekt oziroma program se izvaja na območju
občine Domžale,
• prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil
financiran ali sofinanciran iz drugih proračunskih postavk.
Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo
upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – UPB2)
ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
IV.

Merila oziroma kriteriji:
• jasno opredeljeni cilji in nameni projektov oziroma programov,
• delež udeležencev projekta oziroma programa,
občanov občine Domžale,
• izvirnost, inovativnost, kakovost projektov oziroma programov,
• delež zagotovljenih lastnih neproračunskih
sredstev,
• delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.

V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila na podlagi tega razpisa
posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80%
načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo preventivnih programov za boj proti odvisnostim.
Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi natančen načrt stroškov po vrstah za izvajanje prijavljenega
preventivnega programa za boj proti odvisnostim,

ki bo podlaga za sofinanciranje, in v primeru, da je
prijavitelj društvo, tudi zapisnik zadnje seje zbora
članov, ki ne sme biti starejši od 1 leta.
Občina Domžale ne bo sofinancirala stroškov
reprezentance (pogostitev ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma ekskurzij, stroškov zdravilišč,
stroškov telefonije in stroškov prevozov, ki niso v
neposredni povezanosti z izvajanjem preventivnega programa za boj proti odvisnostim.

VI.
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje preventivnih programov za boj proti odvisnostim v letu
2013. Dodeljena proračunska sredstva za izbrane
programe morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2013, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 2. 12. 2013.
Prejemnik sredstev mora pri porabi sredstev
upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so
izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu.
VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za razpis znaša v letu 2013:
do 5.000,00 EUR
Rok za oddajo vlog:
20. 5. 2013
VIII.
Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
• besedilo razpisa,
• obrazec prijave.
Obrazci za prijavo:
Obrazec prijave lahko dvignete v vložišču Občine Domžale ali na spletni strani: www.domzale.
si, pod rubriko »Razpisi«, in je obvezni sestavni
del prijave.

IX.
Vloge z obrazcem, ki je obvezen del prijave, s
pripisom »za javni razpis št. 122-5/2013« lahko vložite osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4,
ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.
Vse dodatne informacije dobite na telefonski
številki: 01 722 01 00, int. 20150 (Zanoškar Tjaša).
X.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni po roku za oddajo vloge.

Župan
Toni Dragar
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Občina Domžale

Občina Domžale

Občina Domžale

J avno povabilo

J AV N O P O VA B I L O

J AV N O P O VA B I L O

za sofinanciranje preventivnih socialnih programov za mlade in
samopomočne skupine

za sofinanciranje programov društev s področja raziskovanja in
tehnične kulture

za prijavo sofinanciranja projektov založništva

I.

I.

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 14/12) Občina Domžale v letu 2013
načrtuje sofinanciranje preventivnih socialnih programov oziroma
projektov za mlade in samopomočne skupine, ki bodo v postopku izbire najbolje ocenjeni.

II.

Predmet javnega povabila oziroma razpisa (v nadaljevanju: razpis):
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje preventivnih socialnih
programov oziroma projektov za mlade in samopomočne skupine.

III.
Pogoji za sofinanciranje:
• prijavitelj je fizična ali pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost,
ki je predmet razpisa,
• prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik,
• projekt oziroma program se izvaja na območju občine Domžale,
• prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil financiran ali sofinanciran iz drugih
proračunskih postavk.
Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo upoštevale določbe
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 –
UPB2) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
IV.

Merila oziroma kriteriji:
• jasno opredeljeni cilji in nameni projektov oziroma programov,
• delež udeležencev projekta oziroma programa, občanov občine
Domžale,
• izvirnost, inovativnost, kakovost programov oziroma projektov,
• delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
• delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.
Prednost bodo imeli programi oziroma projekti, ki vključujejo večje število udeležencev, občanov občine Domžale, s ciljem reševanja
aktualnih problemov.

V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila
na podlagi tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala
80% načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo preventivnih socialnih programov za mlade in samopomočne skupine.
Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi natančen načrt stroškov po vrstah za izvajanje prijavljenega preventivnega socialnega programa
za mlade in samopomočne skupine, ki bo podlaga za sofinanciranje,
in v primeru, da je prijavitelj društvo, tudi zapisnik zadnje seje zbora
članov, ki ne sme biti starejši od 1 leta.
Občina Domžale ne bo sofinancirala stroškov reprezentance (pogostitev ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma ekskurzij, stroškov
zdravilišč, stroškov telefonije in stroškov prevozov, ki niso v neposredni povezanosti z izvajanjem preventivnega socialnega programa za
mlade in samopomočne skupine.

VI.
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje preventivnih socialnih programov za mlade in samopomočne skupine v letu 2013. Dodeljena
proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2013, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 2. 12. 2013.
Prejemnik sredstev mora pri porabi sredstev upoštevati zakon,
ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu.
VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša v
letu 2013:
do 5.000,00 EUR
Rok za oddajo vlog:
20. 5. 2013
VIII.
Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
• besedilo razpisa,
• obrazec prijave.
Obrazci za prijavo:
Obrazec prijave lahko dvignete v vložišču Občine Domžale ali na
spletni strani: www.domzale.si, pod rubriko »Razpisi«, in je obvezni
sestavni del prijave.

IX.

Vloge z obrazcem, ki je obvezen del prijave, s pripisom »za javni
razpis št. 122-6/2013« lahko vložite osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: OBČINA
DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69,
1230 Domžale.
Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki: 01 722 01 00,
int. 20150 (Zanoškar Tjaša).

X.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni po
roku za oddajo vloge.
Župan
Toni Dragar

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 14/12) Občina Domžale v letu 2013
načrtuje sofinanciranje programov oziroma projektov društev s področja raziskovanja in tehnične kulture, ki bodo v postopku izbire
najbolje ocenjeni.

II.

Predmet javnega povabila oziroma razpisa (v nadaljevanju: razpis):
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov društev s področja raziskovanja in tehnične kulture, ki izvajajo
dejavnost na območju občine Domžale in pomenijo prispevek k zadovoljevanju tovrstnih potreb občanov občine Domžale.

III.
Pogoji za sofinanciranje:
• prijavitelj ima status društva ter registrirano ali v temeljnem aktu
opredeljeno dejavnost s področja raziskovanja in tehnične kulture,
• društvo izvaja dejavnost na območju občine Domžale,
• prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik,
• prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil financiran ali sofinanciran iz drugih
proračunskih postavk.
Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo upoštevale določbe
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 –
UPB2) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
IV.

Merila oziroma kriteriji:
• obseg programa, namenjen občanom občine Domžale,
• jasno opredeljeni cilji in nameni projektov oziroma programov,
• doseganje izjemnih individualnih ali skupinskih rezultatov v preteklem koledarskem letu,
• izvirnost, inovativnost, kakovost programov,
• delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih) sredstev,
• delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.		

V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila
na podlagi tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala
80 % načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo programa društva s
področja raziskovanja in tehnične kulture.
Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi natančen načrt stroškov po
vrstah za izvajanje prijavljenega programa društva s področja raziskovanja in tehnične kulture, ki bo podlaga za sofinanciranje in zapisnik
zadnje seje zbora članov, ki ne sme biti starejši od 1 leta.
Občina Domžale ne bo sofinancirala stroškov reprezentance
(pogostitev ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma ekskurzij, stroškov zdravilišč, stroškov telefonije in stroškov prevozov, ki niso v
neposredni povezanosti z izvajanjem programa društva s področja
raziskovanja in tehnične kulture.

VI.
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje programa društva s področja
raziskovanja in tehnične kulture v letu 2013. Dodeljena proračunska
sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2013, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 2. 12. 2013.
Prejemnik sredstev mora pri porabi sredstev upoštevati zakon,
ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu.
VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za razpis znaša v letu
2013:
do 7.000,00 EUR
Rok za oddajo vlog:
20. 5. 2013
VIII.
Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
• besedilo razpisa,
• obrazec prijave.
Obrazci za prijavo:
Obrazec prijave lahko dvignete v vložišču Občine Domžale ali na
spletni strani: www.domzale.si, pod rubriko »Razpisi«, in je obvezni
sestavni del prijave.

I.

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 14/12) Občina Domžale v letu 2013
načrtuje sofinanciranje projektov založništva v občini Domžale, ki
bodo v postopku izbire najbolje ocenjeni.

II.

Predmet javnega povabila oziroma razpisa (v nadaljevanju: razpis):
Predmet sofinanciranja so projekti založništva. Sofinanciranje izdaje občasnih ali rednih glasil, letakov ipd. publikacij za promocijo
prijavitelja niso predmet tega javnega povabila.

III.
Pogoji za sofinanciranje:
• prijavitelj je pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju: subjekt), ki
ima registrirano dejavnost založništva, razen v primeru samozaložništva, če ne gre za opravljanje dejavnosti,
• projekt, ki bi sicer izpolnjeval pogoje, ni predmet sofinanciranja na
podlagi tega razpisa, če je lahko predmet sofinanciranja na podlagi drugih proračunskih postavk občinskega proračuna,
• prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik.
Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo upoštevale določbe
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 –
UPB2) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
IV.

Merila oziroma kriteriji:
• projekt (izdaja knjige, zbornika in podobne publikacije oz. medija)
predstavlja pomemben prispevek za promocijo občine Domžale v
smislu predstavitve naravne, kulturne in podobne dediščine z območja občine Domžale,		
• izvedba projekta, ki ustreza kriteriju 1. alineje, v samozaložništvu
oziroma delež samozaložništva,		
• izvedba projekta za obeležitev obletnice, jubileja neprofitne organizacije, ki deluje na območju občine Domžale,
• reference,					
• prvič prijavljeni avtorji občani občine Domžale.
Občina Domžale sofinancira le neposredno nastale stroške izvedbe
prijavljenega projekta, kot so stroški produkcije (tiska ipd.).
Prednost pri izbiri bodo imela dela domžalskih avtorjev ter dela
specifičnega pomena za občino Domžale.

V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila
na podlagi tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala
80 % načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo projekta založništva.
Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi natančen načrt stroškov po
vrstah za izvajanje prijavljenega projekta, ki bo podlaga za sofinanciranje, in v primeru, da je prijavitelj društvo, tudi zapisnik zadnje seje
zbora članov, ki ne sme biti starejši od 1 leta.
Občina Domžale ne bo sofinancirala stroškov reprezentance (pogostitev ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma ekskurzij, stroškov
zdravilišč, stroškov telefonije in stroškov prevozov, ki niso v neposredni povezanosti z izvajanjem projekta založništva.

VI.
Sredstva bodo dodeljena za projekte založništva v letu 2013. Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2013, skrajni rok za predložitev dokumentarnega zahtevka za izplačilo je 2. 12. 2013.
VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za razpis znaša v letu 2013:
do 5.000,00 EUR
Rok za oddajo vlog:
27. 5. 2013
VIII.
Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
• besedilo razpisa,
• obrazec prijave.
Obrazci za prijavo:
Obrazec prijave lahko dvignete v vložišču Občine Domžale ali na
spletni strani: www.domzale.si, pod rubriko »Razpisi«, in je obvezni
sestavni del prijave.

Vloge z obrazcem, ki je obvezen del prijave, s pripisom »za javni
razpis št. 614-1/2013« lahko vložite osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: OBČINA
DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69,
1230 Domžale.
Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki: 01 722 01 00,
int. 20150 (Zanoškar Tjaša).

IX.
Vloge z obrazcem, ki je obvezen del prijave, s pripisom »za javni
razpis št. 613-1/2013« lahko vložite osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: OBČINA
DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69,
1230 Domžale.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka
razpisnega roka na način, kot je opredeljen v prejšnjem odstavku z
obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev oziroma sprememba nanaša.
Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki: 01 722 01 00,
int. 20150 (Zanoškar Tjaša).

X.

X.

IX.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni
po roku za oddajo vloge.

Župan
Toni Dragar

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni
po roku za oddajo vloge.
Občina Domžale

Župan
Toni Dragar
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Seznam prodajalcev na tržnem prostoru
v Domžalah v maju 2013

Občina Domžale

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4), Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
14/12) ter Pravilnika o dodeljevanju dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 3/10) v sodelovanju s Poštno banko Slovenije, d.d., objavlja

e) črpanje
posojila:

rok za črpanje je do 15. 12. 2013; posojilo
se praviloma nakaže dobavitelju oziroma
izvajalcu investicije

f) zavarovanje
posojila:

• bianco menica,
• plačilo zavarovalne premije pri zavarovalnici,
• zastavna pravica na nepremičnine ali premičnine,
• morebitna druga oblika zavarovanja.

J AV N I R A Z P I S
za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje
razvoja podjetništva v Občini Domžale za leto 2013

1. RAZPISANA SREDSTVA
Razpisana vsota posojil znaša 365.000,00 EUR. Posojila se plasirajo
preko Poštne banke Slovenija, d.d. (v nadaljevanju: banka), s katero
Občina Domžale sklene ustrezno pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri odobravanju dolgoročnih posojil.
2. UPRAVIČENI STROŠKI:
Posojila se dodeljujejo za naložbe v gospodarstvo. Posojilo se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
a) stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja
projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
b) stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
c) stroški nakupa novih strojev in opreme,
d) stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

3. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji upravičenci, ki imajo sedež
dejavnosti na območju občine Domžale:
• samostojni podjetniki,
• mikro podjetja; to so podjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in
katerih letni prihodek ne presega 2 milijonov evrov oziroma letna
vrednost aktive ne presega 2 milijonov evrov,
• mala podjetja; to so podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in
katerih letni prihodek ne presega 10 milijonov evrov oziroma letna vrednost aktive ne presega 10 milijonov evrov.
Pogoji:
• lokacija naložbe mora biti na območju občine Domžale,
• naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 5 let po njenem
zaključku,
• naložba mora biti realizirana v letu 2013, vendar pred 15. 12. 2013,
ko je rok za črpanje posojila.
Do sredstev na podlagi tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
• so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
• so v težavah, ki dobivajo državno pomoč po posebnem programu
za reševanje in prestrukturiranje,
• so že za iste upravičene stroške pridobila sredstva iz državnega ali
občinskega proračuna ali mednarodnih virov,
• so iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
• delujejo v cestno-prometnem sektorju in zaprošajo za subvencioniranje stroškov nabave vozil za cestni prevoz tovora.
• Dodelitev sredstev ne sme biti neposredno povezana z izvoznimi
dejavnostmi podjetja.
Subvencionirana obrestna mera (ne celotna vrednost posojila) na
podlagi tega razpisa se dodeljuje in upošteva kot državna pomoč po
pravilu »de minimis« in v skladu z Uredbo Komisije ES, št. 1998/2006,
z dne 15. decembra 2006, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za pomoč de minimis.
Skupni znesek pomoči, dodeljene istemu prejemniku na podlagi
pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000,00 € v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000,00 €).

4. POSOJILNI POGOJI
a) višina
posojila:

b) odplačilna
doba:
c) letna obrestna
mera:
č) višina bančne
provizije:
d) vračilo
posojila:

do 75% predračunske vrednosti investicije
brez DDV; višina je odvisna tudi od števila
prejetih vlog ter razpoložljivih sredstev;
banka bo odločitev o možni višini posojila
sprejela na podlagi posojilne sposobnosti,
plana poslovanja prosilca ter ustreznega
zavarovanja
do 8 let
trimesečni EURIBOR + 0 %
1,5 % od zneska odobrenega posojila oz.
minimalno 200 €
posojilojemalec prične vračati posojilo v
skladu s pogoji iz posojilne pogodbe, ki jo
sklene z banko

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prosilec zaprosi za pridobitev posojila na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale, soba št. 4,
Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale: http://
www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče občine/Razpisi/Podjetništvo,
turizem in kmetijstvo. Za obravnavo vloge so poleg pravilno izpolnjenega obrazca potrebna tudi naslednja dokazila in dokumentacija:
a. Dokazila o obstoju podjetja:
• samostojni podjetnik: izpis iz Poslovnega registra Slovenije (pridobi občina iz uradnih evidenc),
• gospodarska družba: dokazilo o vpisu družbe v sodni register (pridobi občina iz uradnih evidenc).
b. Dokazila o plačilni in posojilni sposobnosti:
• samostojni podjetnik: podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za preteklo leto (pridobi občina iz uradnih evidenc);
izpis prometa v breme in v dobro po posameznih mesecih na transakcijskem računu za zadnjih 12 mesecev (izda banka, pri kateri
ima prosilec odprt račun); obrazec za odmero davka iz dohodka
od dejavnosti s strani DURS-a za preteklo leto (pridobi občina iz
uradnih evidenc),
• gospodarska družba: podatki iz bilance stanja in izkaz poslovnega
izida za preteklo leto (pridobi občina iz uradnih evidenc),
• vsi prosilci: podatki o solventnosti (izda banka, pri kateri ima prosilec odprt račun).
c. Vsi prosilci, ne glede na status: poslovni načrt ali kratek
investicijski program za investicijo.
č. Dokazila glede na namen posojila:
• pri nakupu, urejanju in opremljanju zemljišč ter pridobivanju projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov: overjena
kupoprodajna pogodba ali podpisana predpogodba za zemljišče
in veljaven predračun stroškov urejanja, opremljanja zemljišča ali
pridobivanja projektne dokumentacije; dokazilo, da je zemljišče
opredeljeno za gradnjo poslovnih prostorov,
• pri gradnji, prenovi ali adaptaciji poslovnih prostorov: izdano
gradbeno dovoljenje (fotokopijo pridobi občina iz uradnih evidenc)
oz. veljavna lokacijska informacija, če je to potrebno glede na vrsto
investicije; veljaven predračun; zemljiškoknjižni izpisek (pridobi
občina iz uradnih evidenc) oziroma izjava lastnika oz. upravljalca
poslovnih prostorov, da dovoli nameravana dela in najemna pogodba, ki mora biti sklenjena najmanj za dobo vračanja posojila,
• pri nakupu poslovnih prostorov: overjena kupoprodajna pogodba
ali podpisana predpogodba,
• pri nakupu novih strojev in opreme: veljaven predračun ali ponudba,
• za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije: veljaven predračun ali ponudba.
V primeru nejasnosti v zvezi z investicijo se lahko pozove vlagatelja, da predloži še ustrezen dodaten dokument.
d. Dokumentacija za zavarovanje posojila je odvisna od oblike
zavarovanja, za katero se prosilec dogovori z banko.
Dokazila, ki so dostopna v uradnih evidencah, lahko prosilec sam
priloži vlogi in s tem skrajša dolžino postopka obravnave vloge. Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.

6. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge za odobritev subvencioniranja dela obrestne mere obravnava
Komisija za obrt in podjetništvo na Oddelku za finance in gospodarstvo. Sklep o odločitvi na podlagi mnenja komisije in banke izda
Oddelek za finance in gospodarstvo Občine Domžale najkasneje v roku 60 dni od popolne vloge. Zoper sklep o odločitvi je v roku 8 dni od
prejema možno vložiti pritožbo pri županu Občine Domžale.
7. NAČIN IN ROK ZA DOSTAVO VLOG
Rok za dostavo vloge je 27. 5. 2013 oziroma do porabe sredstev, če
le-ta na podlagi prispelih vlog do 27. 5. 2013 ne bodo razdeljena, vendar najkasneje do vključno 25. 10. 2013. Vlagatelj lahko odda vlogo za
posojilo skupaj z zahtevano dokumentacijo na vložišče Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, soba št. 4, ali pa pošlje priporočeno
po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska 69, Domžale, s pripisom na kuverti: »Posojila
za podjetništvo«.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: 01 721 42 51, Občina
Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.
Občina Domžale

Župan
Toni Dragar

Tržni prostor obratuje ob torkih, sredah, četrtkih, petkih in sobotah. Prodajalci z oznako* imajo mesečni najem zaprtih stojnic in imajo možnost
prodaje vse dni obratovanja tržnega prostora.
NAZIV
PRODAJALCA

PRODAJNI
ARTIKLI

DNEVI
PRODAJE

Černivec Alojzij,
Radomlje

mleko iz mlekomata

24 ur na dan

Abram Marjan,
Brestanica

Klobase, salame, ocvirki, mast,
tlačenka, panceta, slanina, šink,
krače, sv. parklji, jetrna pašteta

*

Sašo Žaljec s.p.,
Domžale

jajca, nagrobne sveče, nagrobne
elektronske sveče, dekorativne
sveče

*

Vrabec Rikardo,
Dutovlje

Vino, likerji, žganje, sadni sokovi

*

Zavod Jerman, Vače

Suhomesnati in mesni izdelki

*

VI-JA d.o.o., Žalec

sveče

*

Domes d.o.o., Zajelše,
Dol pri Ljubljani

suhomesnati domači izdelki in
polizdelki

*

Anžič Branka, Bišče,
Domžale

mlevski izdelki (žita, izdelki
in polizdelki), različne vrste
zelenjave, orehi in fižol

*

Srček d.o.o., Lukovica

kruh in peciva, drobtine,
slaščičarski izdelki, slaščičarsko
pecivo, testeninarski izdelki in vse
vrste testenin

*

Hubat d.o.o, Mengeš

sadike balkonskega cvetja,
enoletnic, lončnic in zelenjave

*

mleko, maslo, skuta, smetana,
Križman Marjan,
Ižanska cesta, Ljubljana kajmak, kislo mleko, jogurti,
različne vrste sirov in jajca

*

Kmetija – sirarna
Bogataj, Gorenja vas

siri, namazi, sveži siri, skuta,
smetana, surovo maslo, mleko,
sirotka, fermentirani izdelki in
ostali mlečni izdelki

*

Globočnik Dušan,
Radomlje

mesnine iz svinjskega mesa
*
(klobase, salame, hamburška
slanina, panceta, bržola, krušna
slanina, ocvirki in zaseka, šobelj) in
konjskega mesa (klobase, salame,
pršut)

Prosenc Ana, Beričevo,
Dol pri Ljubljani

sadike zelenjave, sadike lončnic
za grede in balkone, krizanteme v
skledah, loncih in rezano cvetje

*

Težak Ivan, Vitomarci

sadike zelenjadnic

vsi dnevi
obratovanja do
25. 5. 2013

Bohinec Jamnik
Dragica, Kamnik

Zelenjavne in okrasne sadike

vsi dnevi
obratovanja

Ribnikar Dušan,
Nasovče, Komenda

Zelenjava ter kislo zelje in repa

sobote

Erklavec Valentin,
Domžale

Različne vrste zelenjave, sadje in
jajca

torki, srede,
petki, sobote

Loboda Štefi, Domžale

Različne vrste zelenjave

sobote

Tomažin Vinko, Straža
pri Raki

Vino cviček PTP, modra frankinja
in dolenjsko belo vino

petki

Svetek Franc,
Dobrunjska cesta,
Ljubljana

različne vrste zelenjave, kislo zelje, torki, srede,
kisle zeljne glave in kisla repa,
petki, sobote
sadje in jabolčni sok

Ostanek Jože, Male
Pece, Šentvid pri Stični

zelenjava, kislo zelje in repa,
domači ajvar, domača vegeta,
vložena paprika, vložene
kumarice, vložen stročji fižol,
vloženi pekoči feferoni, sušeni in
mleti: paprika, peteršilj ter zelena

sobote

JDJ-Avrikelj d.o.o., Sp.
Brnik

sadike: zelenjave, balkonskega
cvetja, za gredice in grobove,
zelišč in dišavnic; rezano cvetje
in cvetlični aranžmaji, suhe čajne
mešanice in zelišča, zelenjava,
sokovi, konzervirano sadje in
zelenjava, žgane pijače, naravna
mila ter eterična olja

3. 5., 8. 5., 10.
5., 15. 5., 17. 5.,
22. 5., 24. 5.,
29. 5. in 31. 5.
2013

Saša Dolšak s.p.,
Grosuplje

Izdelki iz domače obrti: sveče,
voščilnice, izdelki z vezeninami,
uhani, obeski, gumbi, darilna
embalaža, lesene igrače, magneti,
ogrlice, tablice, leseni pripomočki

4. 5. 2013

Miko Tamara, Senovo

sveče, okrašene z voščeno
folijo; vizitke ročno delo; nakit
ter spominki – ročno delo; drugi
dekorativni predmeti

4. 5. 2013

Fric Klavdija, Župečja
vas, Lovrenc na
Dravskem polju

suhomesnati izdelki

4. 5., 11. 5., 18.
5. in 25. 5. 2013

Kopač Janez,
Podgorica, Ljubljana
Črnuče

različne vrste zelenjave

četrtki, petki,
sobote

Goršek Hilda,
Frankolovo

Različni sokovi, domače sušeno
sadje in zelišča, različne vrste
kruha in potic, pecivo, rezanci,
mesni izdelki (salame, slanina,
ocvirki, prekajene domače
klobase, bunke, budjola, pašteta).

torki, petki,
sobote

Alija Škerić, Rožno,
Blanca

Različne vrste sadja, zelenjave,
jabolčni sok in kis

srede, petki,
sobote

Rumpret Andraž,
Šentjernej

Sadje (jabolka, namizno grozdje,
breskve), sadni sokovi, jabolčni
čips, jabolčni kis, solatnice,
plodovke (paprika, paradižnik),
gomoljnice (zelena, koleraba),
zelje, repa in jagodičje

srede, petki

Pirnat Stanislav,
Ljubljana Črnuče

Krompir, solate, zelje, repa,
koleraba, rdeča pesa, zelena por,
cvetača, brokoli, korenje, peteršilj,
česen, čebula, fižol, paprika,
paradižnik, majaron, špinača,
motovilec, grah, brstični ohrovt

petki, sobote

Adamič Jožef, Komen

Kraški teran in teranov liker

11. 5., 25. 5.
2013

Opomba: V seznamu so navedeni prodajalci, ki so zakupili stojnice do
oddaje tega obvestila.
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Dr. Velimir Vulikić, častni občan občine Domžale
Strokovnjak na stomatološkem področju, neutruden, zelo plodovit pisatelj, publicist in kronist

V pogovoru med našim častnim občanom Velimirjem Vulikićem in njegovim prijateljem prof. dr.
Matjažem Rodetom smo izvedeli veliko zanimivega.

Prav na predvečer 82. rojstnega dne primarija in doktorja stomatoloških znanosti,
Domžalčana Velimira Vulikića, se je v prostorih Domus Medica »z zobozdravnikom,
ki piše knjige«, pogovarjal prof. dr. Matjaž
Rode. Večer, v katerem ni manjkalo šaljivih prigod in življenjskih resnic, je potekal
kot sprehod po življenjski in delovni poti
velikana slovenske stomatologije, kot ga
je imenoval sogovornik. Dr. Velimir, častni občan občine Domžale, je še vedno
neutruden in zelo plodovit pisatelj, publicist in kronist, zato je večer ponudil tudi
pogled v zgodovino in sedanjost zobozdravstva na Slovenskem in obenem pričaral
prijetno potovanje med znanimi osebnostmi in zgodbami iz naše občine.
Ob začetku pogovora je prof. dr. Matjaž
Rode povedal, da je dr. Vulikić avtor številnih knjig in avtobiografskih romanov,
ki so zelo poučni in zanimivi predvsem za
slovenske zobozdravnike, plodovito pisateljevo pot pa opisal kot pot, na kateri je
doslej napisal precej več knjig, kot jih nekateri v življenju preberejo. Posebej nas je
spomnil na nekatere biografije pomembnih Slovencev, kot so: Prof. dr. Jože Rant,
oče slovenskega zobozdravstva; Kirurgovo življenje (življenjska pot prof. dr. Franca
Čelešnika ), Večni bojevnik – psihiater dr.
Janez Rugelj, Dr. Milan Dolenc, slovenski veterinar.
Na kratko sta sogovornika osvetlila otroštvo in mladost dr. Vulikića v Vitomirici
pri Peči na Kosovu, ki ju je zaznamovala
druga svetovna vojna. Popeljala sta nas
po študijski poti, ki je dr. Vulikića s prese-

litvijo Sanitetne oficirske šole iz Beograda
v Slovenijo leta 1948 pripeljala v Ljubljano. Spremljali smo njegovo delo dentista
v vojašnici, uspešno nadaljevanje študija
stomatologije, ki ga je predčasno uspešno zaključil, si pridobil naslova magistra
ter kasneje zagovarjal tudi doktorsko disertacijo. Od leta 1963 do invalidske
upokojitve v letu 1978 je bil predstojnik
stomatološkega oddelka vojaške bolnišnice v Ljubljani. Del življenja v tem obdobju
najdemo v knjigi Beg iz pekla, avtobiografska je knjiga Utrinki iz življenja vojaškega
zobozdravnika, za katero dr. Vulikić obljublja nadaljevanje.
Še prej je leta 1969 izdal Priročnik za bolničarje – zobne dentiste, nato Zobozdravstvo
v NOB na Slovenskem in leta 1991 Zobozdravstvo na Slovenskem do leta 1940 in
bil dolgoletni urednik Stomatološkega
biltena. Sogovornika sta predstavila tudi najnovejši strokovni knjigi, ki sta izšli
v letu 2012: Pregled 140-letne zgodovine
zobozdravstva na Slovenskem (1814–1954)
ter Zdravniške zbornice na ozemlju Slovenije 1893–2012, v kateri kot soavtor
predstavlja zgodovino prvih dveh zbornic.
Ob tem je povedal, da je za preučevanje
zgodovine medicine potrebno široko medicinsko in zgodovinsko znanje, odgovorno
delo, poznavanje tematike, veliko odrekanja in časa za zbiranje virov, obiske
arhivov, ustanov, oseb; vselej uporablja
le resnične podatke. Gradivo za knjigo o
zobozdravstvu na Slovenskem do leta 1940
je zbiral deset let, obdelal več kot 1400
virov ter dejal: »Iz velikega je mogoče na-

rediti malo, obratno ne gre ...« Hvaležen
je za razumevanje in pomoč ženi Malči
ter domačim. »Brez njih ne bi šlo,« pravi.
Začetek leposlovnega pisanja je povezan
s prijateljevanjem s pisateljem Marjanom
Rožancem ter s pismom pisatelju Francu
Bevku, predsedniku Društva slovenskih
pisateljev. V odgovoru je pisatelj med drugim zapisal: »Vaša črtica »Ob zori« kaže
pisateljski talent in mislim, da je vredna,
da bi jo kje priobčili. Če vas notranji nagib
žene k pisanju, ne boste odnehali in boste
sami najbolj sigurno našli svojo pot, uspeh
pa ne bo izostal.«
In res ni, začel je z intenzivnim pisanjem
in izdajanjem knjig: V zrcalu Račnega potoka, Pota njegove mladosti, V pajkovi
mreži, V iskanju sreče; objavil je biografijo
Senator s Sv. Trojice, s knjigo Bratje Pirnat
je postavil spomenik pevski skupini, ki ji v
svetu ni para. Knjigi Mož dveh domovin –
Kamničan v Torontu ter Trideset dni med
Slovenci v Melbournu govorita o življenju
in delu slovenskih izseljencev; nepozabna je knjiga o glasbeniku Stanetu Habetu
– Vrhničan v Domžalah; v knjigi ohranja
kamniškega kulturnika in mecena, Josipa
Nikolaja Sadnikarja; zapisani so spomini
na domžalska leta prof. Matije Tomca in
Gregorja Ahčina, slovenskega kiropraktika; zaradi knjige Ljudje izpod vrha Svete
Trojice vemo, zakaj imajo dr. Vulikića, tudi
dolgoletnega urednika Žejana, radi; delo
gasilcev predstavlja v knjigi 50 let Gasilske
zveze Domžale; delo Kulturnega društva
Miran Jarc Škocjan pa ohranja v knjigi 60
let poletnega gledališča na Studencu, za
katero je v dveh letih intenzivnega dela
preučil nad 8000 listov gradiva.
Za svoje požrtvovalno delo je prejel 22 priznanj in nagrad, med drugim dve Kajuhovi
nagradi, številna priznanja, odličja in nagrade znanstvenih društev in ustanov,
ponosen je na najvišje priznanje Občine
Domžale – častni občan.
Dr. Velimir Vulikić je doslej napisal 26
knjig in več kot 400 prispevkov, ena od
njegovih novel pa je služila tudi za radijsko
igro na radiu Priština. »Pristni Črnogorec,
ki je prehodil pot do pristnega Slovenca,«
sem prebrala. »Mož, pomemben za slovensko zobozdravstvo,« je zapisal njegov
prijatelj Franc Štolfa, »in človek ki je Slovencem daroval vse svoje znanje in moči.«
Del tega smo bili deležni tudi Domžalčani,
ki tudi s pomočjo knjig dr. Vulikića ohranjamo spomin na del naše zgodovine.

Sreda, 22. 5., 10.00, ZDRUŽUJEMO GENERACIJE OB BRANJU
Tilka Jamnik o tem kako in kaj brati otrokom.
Knjižnica Domžale. Vsak obiskovalec prejme knjigo.
Četrtek, 23.5., 9.30, OTVORITEV FESTIVALA
Gost avtor knjige ‘Deček v črtasti pižami’ irski pisatelj John Boyne.
Kulturni dom Radomlje.
Četrtek, 23.5., 19.00, LITERARNI VEČER Z JOHNOM BOYNOM,
avtorjem knjige Deček v črtasti pižami
Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, Ljubljana
Vsak obiskovalec prejme knjigo.
Petek, 24. 5., 13.00, NE-ZAMOLČANE ZGODBE
Pogovor z irskim pisateljem Johnom Boynom.
Češminov park, Domžale.
Petek, 24. 5., 14.00, ROKOVNJAČI IN MATJAŽ
Učenci OŠ Brdo predstavljajo Janka Kersnika,
sodeluje pisatelj Matjaž Pikalo s harmoniko.
Češminov park, Domžale. Prvih 50 obiskovalcev prejme knjigo.
Četrtek, 30.5., 14.00, TONE PAVČEK IN JURI MURI
Strokovno srečanje za knjižničarje, učitelje in mentorje branja:
Gaja Kos, Nevenka Mandelj, Saša Pavček, Damijan Stepančič;
vodi dr. Igor Saksida.
Knjižnica Domžale. Vsak obiskovalec prejme knjigo.

Vera Vojska

MALI OGLASI

Domžale nekoč in danes
Vse se spreminja, Domžale tudi. Med obema fotografijama je sto let!

Prodamo hišo v Kresnicah, l. 1962, velikosti 170 m2, zemljišče 602 m2. Cena:
119.500,00 €. HIŠA NEPREMIČNIN RE,
d.o.o., soseska BISTRA, Ul. Nikola Tesla
17, Domžale.
t: 040 414 141

ŠIVALNI STROJI:
servis in prodaja šivalnih strojev (gospodinjskih in industrijskih). Anton Pratneker
s.p., Slamnikarska 3b, Domžale.
t: 041 920 149

Kupim rabljeno vozilo, od letnika 2000 naprej, za lastno uporabo.
t: 031 264 290

Inštrukcije matematike in fizike v centru
Domžal.
t: 031 504 357

Če ste utrujeni, brez volje ali imate druge
zdravstvene težave, pridite na zdravljenje
z bioterapijo in angelsko terapijo. Naročilo od 20. do 21. ure.
t: 01 724 86 00

Na zgornji fotografiji je Sokolski dom v Domžalah, ki je bil svečano odprt leta 1911. V
njem je potekalo bogato kulturno in športno življenje sokolov. Posebno uspešni so bili
sokoli v telovadbi. Dom je bil požgan v letu 1945.

Sto dve leti kasneje. Na istem mestu stoji zadnja lamela SPB-1, pred njo pa je še nekaj
prostora za parkirišče. Bralci lahko presodijo, kako so znali naši predniki izrabiti prostor in kako ga znamo uporabiti sto let pozneje.

Male oglase sprejemamo v času uradnih ur
(vsak delavnik med 10. in 12. uro, v sredo
tudi popoldan med 14. in 16. uro) osebno
v uredništvu ali pisno v nabiralnik oziroma
po e-pošti: slamnik@kd-domzale.si.
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PRIHRANITE PRI STROŠKIH OGREVANJA

Toplotne črpalke
Ogrevanje s toplotno črpalko
pomeni nič drugega kot izkoriščanje brezplačne energije iz narave: zraka, zemlje ter vode.
Uporaba toplotne črpalke za
ogrevanje pomeni predvsem velike prihranke pri stroških ogrevanja, uporabo obnovljivih in brezplačnih virov energije, varovanje okolja, preprosto in varno uporabo (brez
vonja, umazanije, prahu in ognja) ter varno prihodnost.
Nudimo vam široko paleto izvedb vrhunskih toplotnih črpalk Stiebel Eltron, De Dietrich, Kronoterm,
ki omogočajo ogrevanje in hlajenje prostorov in/ali
priprave tople sanitarne vode. Namenjene so za novogradnje kot za prenove ogrevalnih sistemov tako
stanovanjskih hiš kot večjih objektov. Pri tem načinu
ogrevanja boste našli odlično razmerje med ceno in
kakovostjo.
Toplotna črpalka zrak/voda De Dietrich ALEZIO in
HPI je posebnost na trgu. Omogoča ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode, meni regulacije
za celoten ogrevalni sistem je v slovenskem jeziku.
Omogoča tudi subvencijo Eko sklada do 1000€2.Pri
ogrevanju pa prihranite do 70%.
Cena: že od 3.680,10 €+DDV naprej.
Ogrevanje na pelete
Ogrevanje na polena in s peleti ponovno postaja
vedno bolj priljubljeno, za kar je v veliki meri zaslužna
zelo napredna tehnologija na tem področju. Sodobno

nagradna križanka 4

nagradna križanka 3

Nagrajuje Kulturni dom Franca Bernika Domžale,
nagrade pa so: 3 x 2 vstopnici za ogled filmske predstave

NAGRAJENCI, ki so pravilno rešili
križanko v glasilu Slamnik, št. 3-2013
Helena JUVAN, Karlovškova 4, 1230
Domžale prejme 2 vstopnici za ogled
filma v Kulturnem domu F. Bernika za
sezono 2012/2013
Majda BROJAN, Tabor 6, 1230 Domžale
prejme 2 vstopnici za ogled filma

nagradna
križanka

4

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

ogrevanje na lesno biomaso je zelo učinkovito, prijazno do okolja in izjemno udobno. Nudimo vrhunske
kotle na pelete Windhager ter kotle na polena različnih
cenovnih razredov, ki so primerni za ogrevanje stanovanjskih hiš in manjših poslovnih objektov.
Kotel na pelete Waltis Pelematic 27 omogoča izredno nizka
investicija za prenovo kurilnice,
enostavno rešitev za ogrevanje
in pripravo tople sanitarne vode.
Vgrajen ima tedenski zalogovnik
za pelete. Omogoča subvencija Eko sklada do 25% investicije2
(z zalogovnikom).Pri ogrevanju pa
prihranite do 50%.
Cena: že od 2.372,00 €+DDV naprej.
Zelo ugodna ponudba – kondenzacijske
plinske peči
Zemeljski plin sodi med najmanj škodljiv energent v
sklopu fosilnih goriv. Če ima objekt dostop do plinovodnega omrežja, je odločitev o ogrevanju na zemeljski
plin velikokrat najbolj smotrna. Ogrevanje s plinskim
kotlom je namreč čisto, ekološko, zavzame zelo malo
prostora, omogoča izredno visoke izkoristke in je predvsem cenovno razmeroma ustrezno.
Kondenzacijska plinska peč De Dietrich Naneo
EMC-M, ki je zelo primerna za prenovo kurilnic, za
ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode ter jo odlikuje izredno enostavna uporaba in visoka učinkovitost.
Ponuja toplo sanitarno vodo v izobliju, pri ogrevanju pa
prihranite do 30%. Cena paketa za novo plinsko peč
projekt in montažo od 3.100,00 € z DDV.
V Salonu kopalnic so kupcem
na voljo keramične ploščice, sanitarna keramika, kopalniško
pohištvo, kopalniške in kuhinjske
armature, tuš kabine, kopalne kadi in kopalniški dodatki, nudijo pa
vam strokovno svetovanje in izris
kopalnic.
Pridružite se 15.000 zadovoljnim lastnikom naših
ogrevalnih sistemov!
Vodoterm Radomlje d. o. o.
Škrjančevo 8, 1235 Radomlje
T 01 729 20 (ogrevanje)
M 041 659 591 (ogrevanje)
T 01 729 42 96 (salon kopalnic)
E info@vodoterm.si
W www.vodoterm.si

Kulturnem domu F. Bernika za sezono
2012/2013
Anica KOROŠEC, Krakovska 10B, 1230
Domžale prejme 2 vstopnici za ogled
filma v Kulturnem domu F. Bernika za
sezono 2012/2013
Nagrade podarja:
Kulturni dom Franca Bernika, Domžale
Rešitev križanke:
PREVERITE ZIMSKE POPUSTE HONDA.

Promocijsko besedilo

Podjetje Vodoterm že 20 let skrbi za sisteme ogrevanja in vodovoda. Ob vse višjih cenah ogrevanja vam
želijo ponuditi take izdelke, kjer boste predvsem lahko
prihranili na stroških ogrevanja.
Sicer pa podjetje Vodoterm ponuja toplotne črpalke, hišne prezračevalne sisteme, kotle na biomaso,
plinske in oljne kotle, solarne sisteme, hranilnike,
grelnike, radiatorje in sisteme talnega ogrevanja. Na
voljo je široka ponudba kakovostnih izdelkov na enem
mestu in v vaši bližini. Imajo dolgoletne izkušnje in
strokovno usposobljeno osebje, ki vam bo predlagalo
ustrezno rešitev za vaš dom. Nudijo strokovno svetovanje, izdelavo ponudb in kakovostno uresničitev
sklenjenega posla. Prav tako vam želijo ponuditi pomoč pri izbiri strokovnjaka – usposobljenega izvajalca,
ki vam bo kakovostno vgradil ogrevalni sistem in/ali
opravil vsa potrebna dela v novi kopalnici. Zagotavljajo
garancijo ter dober in strokoven servis na lokalni ravni.
V današnjih časih je na trgu veliko možnosti za
ogrevanje, potrebno pa je pretehtati možnosti in izbrati pravo rešitev.

Pravilne odgovore nam lahko pošljete
do ponedeljka, 20. 5. 2013, na naslov:
Uredništvo Slamnik, Ljubljanska 61,
1230 Domžale

Rok za oddajo
Naslednja številka Slamnika izide v petek,
31. maja 2013. Rok za oddajo prispevkov
je v četrtek, 16. maja 2013, do 12. ure.

Koledar dogodkov
Pripravila: Maša Rener, foto: Matija Kralj, promocijski material
Ponedeljek, 29. april 2013

PRODAJNA RAZSTAVA
Galerija Mežnarija

namen pripovedovati zgodbe, zabavati in na
glas razmišljati o življenju, ki ga danes živimo.
Vabljeni, da se nam pridružite v torek, 7. maja, ob 19. uri v Knjižnici Domžale.

Knjižnica Domžale

Ex libris

Arboretum Volčji Potok

Tedni tulipanov

Letos bo tedne tulipanov v okviru 22. tradicionalne spomladanske razstave popestrila
tudi Nizozemska vas, ki bo organizirana v sodelovanju z Nizozemskim veleposlaništvom
v Ljubljani. Sestavljena je iz 12 hišk, v katerih
se bodo predstavila podjetja, ki so povezana
z Nizozemsko, in enajstmetrskega mlina na
veter. Dva milijona cvetočih tulipanov vam
bo pričaralo občutek kot, da ste na Nizozemskem. Nizozemska vas bo v času do 5. maja
odprta od 10. do 19.30 ure.

IGRALNE URICE
Knjižnica Domžale

Za otroke in njihove starše

Predšolske otroke od 3. leta dalje in njihove
starše/skrbnike ter dedke/babice vseh starosti vabimo na igralne urice, ki so vsak torek
ob 9.30 uri v Knjižnici Domžale. Zaželena je
predhodna prijava!
Sreda, 8. maj 2013

SREČANJA Z USTVARJALCI
Knjižnica Domžale

Renata Salecl: Izbira

V okviru pogovorov z naslovom Srečanja z
ustvarjalci bo gostja svetovno znana filozofinja in sociologinja Renata Salecl, avtorica
knjige Izbira. Delovno in profesionalno je razpeta med Ljubljano, London in New York.
Pogovor o kriznih časih, potrošništvu in aktualnem trenutku bo vodila Cveta Zalokar
- Oražem. Vabljeni v Knjižnico Domžale ob
19. uri.
Četrtek, 9. maj 2013

BREZPLAČNA DELAVNICA
Knjižnica Domžale

Urjenje spomina

Sreda, 1. maj 2013

POHOD
Turistično društvo Ihan

7. prvomajski pohod

Turistično društvo Ihan ob prazniku dela vabi na prvomajski pohod. Zbor je ob 9. uri na
igrišču, od koder se bo šlo po ihanskih hribih.
Po približno treh urah sledi vrnitev in okrepitev z golažem. Pohod bo potekal v vsakem
vremenu. Prispevek za golaž in pijačo znaša
3 evre, za otroke do 15. leta starosti pa je udeležba brezplačna.

PRAZNIČNA PRIREDITEV
Godba Domžale

Prvomajska budnica po ulicah
Domžal

Povorka glasbenikov bo krenila po klasični trasi od spodnje bencinske postaje (zdaj
je tam Kia Kušar) skozi Stob, mimo občinske
stavbe, levo v Kolodvorsko ulico do gostilne Keber, kjer bo kot ponavadi pogostitev z
golažem. Po premoru bo godba krenila še v
Mačkovce, Študo in po Savski cesti do godbenega doma.
Ponedeljek, 6. maj 2013

VEČER ZA STARŠE
Knjižnica Domžale

Kaj je tisto ...

Vabljeni na naslednji Večer za starše v Knjižnici Domžale, ki bo potekal ob 18. uri. Naslov
tokratnega predavanja bo: Kaj je tisto, zaradi
česar so srečne družine srečne. Večer bo vodila Nataša Bider Humar. Vstop je prost.

Vabimo vas na delavnico urjenja spomina, ki
bo potekala v četrtek, 9. in 16. maja ter 6. in
13. junija, od 9. do 10.30 ure. Delavnico organizira Zveza društev za socialno gerontologijo
Slovenije. Delavnica poteka v okviru projekta
MemoHELP, ki je namenjen reševanju problema na področju pešanja spomina pri starejših
ljudeh. Delavnico vodi mag. Vanja Jus. Udeleženci prejmejo brezplačno gradivo, zato so
zaželene predhodne prijave na e-naslov: zveza@skupine.si do 6. maja.

DOBRODELNI DOGODEK
Center za mlade Domžale

Dobrodelni bolšjak starih knjig

Vsak prvi četrtek v mesecu ste od 9. do 19. ure
vabljeni v Domžalski dom, Ljubljanska 58, na
dobrodelni bolšjak starih knjig – Za Dejanov
objem. Informacije dobite na tel. št.: 01 722
66 00 ali na e-naslovu: info@czm-domzale.
si. Cena knjige: od 0,50 € do 1,00 €.
Petek, 10. maj 2013

FILMSKI TEDEN
Mestni kino Domžale

Otrok iz zgornjega nadstropja

Presunljiva zgodba o odraščanju, ki dosledno
sesuje mit Švice kot dežele, kjer se vsem prebivalcem cedita med in mleko. Pod elitnim
smučarskim središčem v švicarskih gorah, v
sivi in propadajoči industrijski dolini, živita
12-letni Simon in njegova mlada, brezposelna mama Louise. Ta od sina zahteva, da se v
javnosti predstavljata kot brat in sestra, saj
se zaveda, da bi kot mati samohranilka težje dobila tako snubce kot delo. A tudi Simon
ima svojo skrivnost: vsak dan se z žičnico poda gor, na smučišče, med premožne turiste, ki
jim krade drago smučarsko opremo in jo nato prodaja mladim iz doline. Ko se spajdaši še
s pokvarjenim britanskim sezonskim delavcem, Simon nenadoma ne pozna več meja …
Film je bil predstavljen na 23. festivalu Life in
je dobitnik več prestižnih nagrad.

Nordijska hoja je gibanje, primerno za vsakogar. Uporaba palic omogoča, da pri hoji
uporabljamo tudi mišice trupa in rok, kar znatno poveča efekt vadbe. S to obliko vadbe
dosežemo izboljšanje aerobne vzdržljivosti
ter izboljšujemo funkcionalnost srca in žilnega sistema. Nordijska hoja ima več tehnik.
Katero uporabiti in na kakšen način, vam bo
na skupnih sprehodih po parku arboretuma
predstavila inštruktorica nordijske hoje in fizioterapevtka Jahnavi Vaishnav. Potrebujete
primerno obutev, športna oblačila, palice in
veliko dobre volje. Tečaj je plačljiv, ceno poravnate izvajalki. Cena 4-urnega tečaja: 20 €/
osebo. Možna bo tudi izposoja palic. Plača se
vstopnino v park. Zbirno mesto je ob 10. uri
pri vhodu v park. Prijave na e-naslov: arboretumnh@gmail.com.

ZABAVNA PRIREDITEV
Spodnje in Zgornje Perovo, Kamnik

Perovanje

Program tokratnega Perovanja sestavljajo
mali nogomet, badminton, namizni tenis,
lončarska delavnica in Perovske sanje, ki se
bodo izvedli v dopoldanskem času. Ostalo
bo potekalo od 14. ure dalje. Glavno prizorišče je na Zikovi ulici, prireditev se bo odvijala
še pri Grošanovi kmetiji, pri perovski brvi, na
travniku na Podlimbarskega poti, na Korenovi domačiji, pri gasilskem domu PGD Kamnik
in na poti mimo graščine Zgornje Perovo ter
travniku ob njej. V primeru slabega vremena, stalnega dežja, se prireditev prestavi na
soboto, 25. maja.
Ponedeljek, 13. maj 2013

EVROPSKO LETO DRŽAVLJANOV
Knjižnica Domžale

Mreža za neposredno
demokracijo: Kako postati
aktivni državljan?

V letu 2013 obeležujemo evropsko leto državljanov. V okviru tedna vseživljenjskega
učenja vas ob 18. uri vabimo na predstavitev
različnih oblik aktivnega državljanstva ter
načinov, kako pridobivati in udejanjati državljanske kompetence ter aktivno prispevati
k družbenim spremembam. Pogovor organizira Mreža za neposredno demokracijo. Vstop
prost! Vabljeni!

Knjižnica Domžale

Andrej Kokot: Misli o O

Vabimo vas na predstavitev pesniške zbirke z naslovom Misli o O. Pesniško zbirko bo
predstavil avtor Andrej Kokot, ki svojo ustvarjalno pot opisuje kot pot trubadurja, ki ima

KONCERT
Hala Komunalnega centra Domžale

Revija pevskih zborov

Ob 10. uri se bo v Hali Komunalnega centra
Domžale odvijala revija pevskih zborov socialnih zavodov Slovenije v organizaciji Doma
upokojencev Domžale. Revija se bo odvijala
tudi v nedeljo, 26. maja, ob istem času. Vabljeni.

ŠPORT
SKD Capoeira

Capoeira

Petek, 17. maj 2013

RAZSTAVA

Arboretum Volčji Potok

Razstava tropskih metuljev v
steklenjaku

V arboretum se spet vračajo tropski metulji,
ki s svojo barvitostjo vedno znova očarajo. V
steklenjaku se lahko sprehodite med prosto
spreletavajočimi metulji in opazujete vse razvojne stopnje njihove popolne preobrazbe.
Naj vas požgečkajo krila modrega morfa, sovjeokega metulja, pisančka, monarha in vas
ponesejo v daljni eksotični svet.

Sreda, 29. maj 2013

PREDAVANJE

Sobota, 18. maj 2013

Slamnikarski muzej Domžale

TRADICIONALNA PRIREDITEV

Srečanja pod slamniki

Kulturno društvo Groblje

Gost Srečanj pod slamniki, ki jih vodi Cveta
Zalokar – Oražem, bo dr. Bogo Zupančič, muzejski svetovalec, s predavanjem Umetnost iz
tovarne – keramika Dekor o keramičnih izdelkih in vlogi tovarne Dekor iz Šiške. Predavanje
se bo pričelo ob 19. uri.

Druženje pod lipami

Kulturno društvo Groblje pripravlja tradicionalno prireditev Druženje pod lipami, ki bo
potekala od 9. do 17. ure v lipovem drevoredu
pred kulturnim domom Groblje. Gre za etnološko prireditev, kjer sodelujejo izdelovalci
domače obrti in rezbarji, program pa je popestren tudi z glasbenimi in pevskimi nastopi.

Četrtek, 30. maj 2013

ALZHEIMER CAFFE
Knjižnica Domžale

Sreda, 22. maj 2013

Pogovori o demenci

ZDRUŽUJEMO GENERACIJE
OB BRANJU

Ob 17. uri bo v Knjižnici Domžale potekalo srečanje s pogovori o demenci. Tema majskega
srečanja bo Stigmatizacija bolnikov z demenco. Z Jano Dragar, Mojco Kerč in Lidijo Bašič
Jančar, strokovnimi delavkami v Domu upokojencev Domžale, se bo pogovarjala Cveta
Zalokar - Oražem.

Knjižnica Domžale

Bralnice pod slamnikom

V okviru Bralnic pod slamnikom bo ob 10.
uri v Knjižnici Domžale gostja Tilka Jamnik

FILOZOFSKI VEČER
Knjižnica Domžale

13. KULTURNI POLETNI FESTIVAL

STUDENEC 2013

Kaj je filozofija?

Knjižnica Domžale vas vabi na Filozofski večer z dr. Dušanom Rutarjem, ki bo ob 19. uri
v Knjižnici Domžale. Naslov tokratnega večera bo Kaj je filozofija. Vstop prost. Vabljeni!
Sreda, 15. maj 2013

PREDAVANJE
Knjižnica Domžale

Janez Justin: Varno elektronsko
poslovanje

V tednu vseživljenjskega učenja vas vabimo
v Knjižnico Domžale na predavanje informatika Janeza Justina, ki bo predstavil načine za
varno elektronsko poslovanje. V današnjem
svetu se vse bolj srečujemo s svetovnim spletom, ob tem pa se včasih ne zavedamo, da
nas pri nepazljivi uporabi lahko čakajo tudi
nevarnosti in pasti. Bodite pripravljeni nanje!
Pridružite se nam ob 19. uri. Vabljeni!

SREČANJA Z USTVARJALCI
Dvorana Marjance Ručigaj, Trzin

Vlasta Nussdorfer: Živi in pusti
živeti

Krajevna knjižnica Tineta Orla v Trzinu vas ob
19. uri vabi na pogovor z Vlasto Nussdorfer,
bivšo državno tožilko, varuhinjo človekovih
pravic in ustanoviteljico društva Beli obroč.
Pogovor o njeni novi knjigi Živi in pusti živeti bo vodila Cveta Zalokar - Oražem. Vstop
prost! Vabljeni!

sobota

Sobota, 11. maj 2013

Četrtek, 16. maj 2013

PREDAVANJE

POTOPISNO PREDAVANJE

Knjižnica Domžale

Knjižnica Domžale

Bodi, kar si!

Po poteh Vikingov

Vabimo vas na potopisno predavanje, ki bo v
Knjižnici Domžale ob 19. uri. Spoznavali bomo Dansko, Švedsko in Norveško, dežele, ki

KONcERT - Odprtje festivala

MZ Val
18. maj 2013 VokalNa
akaDEMija
ob 20. uri

Cerkev sv. Lenarta na Krtini

ljUbljaNa

zborovodja – Stojan Kuret

Prostovoljni prispevki

nedelja

KONcERT
VokalNa ZaSEDba

26. maj 2013 iNgENiUM ENSEMblE
ob 20. uri
Cerkev sv. Lenarta na Krtini

Prostovoljni prispevki

sreda

Zasedbo sestavljajo: Mirjam Strmole (sopran),
Višnja Fičor (mezzosopran – alt),
Blaž Strmole (tenor), Gašper Banovec (tenor),
Domen Anžlovar (tenor), Jan Kuhar (bas).

MLAdINSKA SPEVOIgRA

Radovan Gobec

29. maj 2013 kRESNiČEk - Premiera
ob 20. uri

Poletno gledališče Studenec

Cena: odrasli 8 €, otroci 5 €

petek

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo
Opereta Kresniček pripoveduje zgodbo o navihanem Kresničku,
ki nagaja vsem povprek. Zaradi svoje ošabnosti in nadutosti se mu
zgodi najhujše – izgubi svojo lučko ...

OddAJA

Na ZDRaVjE
31. maj 2013 Oddajo
Na zdravje
ob 19. uri

Poletno gledališče Studenec

Cena vstopnice: 20 €

sobota

8. junij 2013
ob 21. uri

Poletno gledališče Studenec

Vabimo vas na predavanje z naslovom Bodi,
kar si!, ki bo ob 10. uri v Knjižnici Domžale. Ko
razmišljate o svoji poklicni usmeritvi, morate

Capoeira je brazilska veščina, ki združuje
elemente plesa, borilne veščine, glasbe in
akrobatike. Z njeno redno vadbo se naučimo
samoobrambe, povečamo gibljivost telesa,
pridobimo na telesni moči, izboljšamo koordinacijo v prostoru in razvijemo občutek za
ritem. Zato ste v dobro družbo vabljeni vsi, ki
se želite naučiti česa novega, se zabavati in
sprostiti ter izboljšati telesno pripravljenost.
Tečaj je plačljiv, ceno poravnate izvajalcu. Cena vadbe je 3 €/osebo. Plača se vstopnino v
park Arboretum Volčji Park. Zbirno mesto je
na travniku pri vhodu ob 17. uri. Na prireditev, ki traja do 19. ure, se morate prijaviti do
petka (24. maja) do 12. ure, in sicer po e-pošti: prireditve@arboretum.si.

Torek, 14. maj 2013

Torek, 7. maj 2013

PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE

Sobota, 25. maj 2013

Nordijska hoja

RAZSTAVA

RAZSTAVA

spregovorila o tem, kako in kaj brati otrokom.
Vsak obiskovalec prejme knjigo. Vabljeni!

Arboretum Volčji Potok

Avtorica Marta Jakopič Kunaver se v Galeriji Mežnarija predstavlja z motivi postnega in
velikonočnega časa ter evharistične skrivnosti. Razstavo si bo mogoče ogledati do torka,
30. aprila, med 17. in 19. uro.

Torek, 30. april 2013

so med seboj zelo tesno povezane, tako po
zgodovinski plati kot po življenjskem standardu. Po poteh Vikingov nas bo vodil popotnik
Štefan Rehar. Vstop prost!

GIBANJE

Slike Marte Jakopič Kunaver

Razstava je rezultat delovanja osnovnošolcev
na področju male umetniške grafike, kamor
sodi tudi ex libris. Ex librisi devetošolcev OŠ
Venclja Perka pod mentorstvom Vanje Repič in Martine Lesjak so narejeni v likovni
tehniki visokega tiska – linoreza, upoštevajoč likovno nalogo, z elementi ritma črnih in
belih površin ter z določenim likovnim motivom. Razstava bo na ogled do 18. maja 2013.

pomisliti na vsa svoja znanja. Na predavanju
boste izvedeli, kako v petih korakih pridete
nazaj do svoje ustvarjalne moči. Predava Florence Maria Bratuž. Vstop prost!

Cena vstopnice: 15 €

bo snemala
RTV Ljubljana
ob 20. uri.

MONOKOMEdIJA

STaR FoTR

Priredba in režija: Jurij Zrnec
Igra: Janez Hočevar Rifle

smeha
Viagraov racun.
k
d
e
na d

Informacije in nakup vstopnic po telefonu:

051 / 61 61 51 (Marjana)
051 / 61 41 41 (Urša)
051 / 61 61 71 (Mari)

vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure
oglas Slamnik 5-2013.indd 1

Pošiljajte nam obvestila!
Organizatorje kulturnih, športnih in
ostalih Nakup
dogodkov
prosimo,
da nam
inforvstopnic
preko
spleta:
macije o dogodkih pošljejo do srede, 17.
aprila 2013 na naš e-naslov.
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