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glasilo 
občine 

domžale

Pokrijte se z domžalskim 
slamnikom!
V začetku junija je v parku pri Občini Domžale v sodelovanju med Slamnikarskim muzejem, Kulturnim 
domom Franca Bernika in občino potekal prvi Slamnikarski sejem, na katerem so organizatorji poskrbeli za 
predstavitev številnih rokodelcev, ki so se že v preteklosti ukvarjali in se še danes ukvarjajo s slamnikarstvom. 

AKTUALNO GLAS MLADIH

Sprejem najboljših učencev 
in dijakov

Župan Toni Dragar je v sredo, 12. junija, v 
Kulturnem domu Franca Bernika sprejel naj-
boljše učenke, učence, dijakinje in dijake ter 
jim čestital za njihove dosežke. Na sprejem 
so bili povabljeni učenci, ki so se uspešno 
dokazovali vseh devet osnovnošolskih let, 
najboljši učenci Glasbene šole Domžale in 
najboljši dijaki Srednje šole Domžale. Po-
vabljeni pa se ne odlikujejo le kot izvrstni 
učenci, ampak so aktivni in uspešni tudi na 
mnogih drugih področjih: na šolskih tek-
movanjih in na športnem, glasbenem ali 
katerem drugem področju.     › 6

Zaposlovanje mladih – 
status: porazno

Stanje v državi glede zaposljivosti mladih je 
porazno. Na Zavodu za zaposlovanje RS je bi-
lo februarja letos prijavljenih skoraj 30.000 
mladih, starih od 25 do 29 let. V enem letu pa 
jih zaposlitev najde le približno sedem tisoč. 
Od leta 2007 do 2013 se je delež brezposelnih 
v tej starostni skupini s terciarno izobrazbo 
povečal za več kot 68 odstotkov, medtem ko 
se je brezposelnost mladih z osnovnošol-
sko in srednješolsko izobrazbo zmanjšala. 
Kakšne samopodobe in koliko samospošto-
vanja pa bodo še premogli mladi izobraženci 
v tem položaju? › 13

slamnik@kd-domzale.si

10 VELIKI INTERVJU
EMA ŠKRJANC OGOREVC,
PREDSEDNICA ZPM DOMŽALE

12 TEMA MESECA
POLETNE POčITNICE  
V OBčINI DOMŽALE

18 KULTURA
ALOJZ STRAŽAR, AVTOR IN 
REŽISER PREDSTAVE BUTALCI 

Na sejemskem dogajanju so se 
predstavili tako s svojimi izdel-
ki kot tudi ročnimi spretnostmi, 
ki so potrebne ne le za nastanek 

čudovitih pokrival, ki nam olajšajo prema-
govanje vročine, pač pa predvsem skrbijo, 
da ročne spretnostih naših babic in dedkov 
ne gredo v pozabo.

Da tradicija prehaja iz roda v rod, so po-
skrbeli vsi, od najmlajših do najstarejših. 
Tako so že zjutraj pravi slamnikarski zaj-

trk pripravili otroci iz Osnovne šole Venclja 
Perka, za glasbeno popestritev pa je poskr-
bel Mešani pevski zbor Slamnik Ihan. Otroci 
iz vrtca Mojca so pripravili delavnico izde-
lovanja prašičkov iz slame, Oto Nemanič 
pa je predstavil pokrivanje strehe s slamo. 
Obiskovalci so na sejmu lahko spoznavali 
dejavnosti Slamnikarskega muzeja, si ogle-
dali, kako poteka šivanje slamnikov, ter se 
v ročnih spretnostih preizkusili tudi sami. 
Za uradno otvoritev sezone nošenja slamni-

kov pa so točno ob dvanajsti uri poskrbeli 
podžupanja Občine Domžale Andreja Po-
gačnik Jarc, direktor kulturnega doma 
Franca Bernika Milan Marinič ter predstav-
nika Slamnikarskega muzeja Domžale, ki 
sta dala pobudo za začetek čudovite tradici-
je – Roman Kos in Igor Kuzmič. Domžalčani 
in Domžalčanke, če ga še nimate, je čas, da 
si naposled nadenete svoj slamnik. S pono-
som, saj ima naše mesto bogato zgodovino, 
ki jo znamo ohranjati!                    › 2

Kino v parku
Julija se Mestni kino Domžale 
seli v Češminov park z 
izborom poletnih filmov, 
ki bodo zagotovo pregnali 
počitniški dolgčas in vas 
zabavali pod milim nebom.

Sredi poletne vročine bo v češminovem 
parku v Domžalah prvič zaživel letni kino, ki 
bo prve tri tedne v juliju skrbel za ljubitelje 
filmov na prostem. Nekaj po deveti uri zve-
čer, ko se bo vročina že polegla, se bo pod 
zvezdami prižgal kinoprojektor in v nočnem 
hladu bomo pregledali filmske uspešnice 
pretekle sezone ter premierno predstavili tu-
di nekaj čisto svežih filmskih naslovov. Eden 
od najbolj pričakovanih je Osamljeni jezdec, 
v katerem se na filmska platna vrača John-
ny Depp v vlogi čudaškega Indijanca, ki s 
šerifskim kolegom išče pravico in preganja 
zločince. Druga razburljiva premiera bo film 
Mojstri iluzij, v katerem ekipa iluzionistov in 
čarodejev pod pokroviteljstvom skrivnostne-
ga mecena med svojim nastopom uprizori 
bančni rop in denar razdeli med občinstvo.

Poleg premier bomo prečesali tudi uspe-
šnice pretekle sezone, nagrajene s številnimi 
nagradami, predvsem z oskarji: Ano Kareni-
no in Nesrečnike, pa tudi Za dežjem posije 
sonce ter Stranske učinke, ki ju na platnu 
Mestnega kina Domžale še nismo imeli pri-
ložnosti videti. Začetek in zaključek letnega 
kina pa bo posvečen slovenskemu filmu. Na 
odprtju bo to Srečen za umret, o upokojen-
cu, ki se odpravlja v dom za ostarele, potem 
pa po vrsti komičnih zapletov ugotovi, da se 
mu je tam pravo življenje šele začelo, zaklju-
čili pa bomo z novo romantično komedijo 
Metoda Pevca Vaje v objemu, ki bo navdu-
šila tudi ljubitelje tanga.

Zvečer torej vabljeni v češminov park, 
kjer vas čaka kino v parku!

OKOLJE

Biološko razgradljivi 
odpadki

Odvozi rjavih zabojnikov se v poletnem času 
izvajajo enkrat tedensko, v zimskem terminu 
pa na štirinajst dni. Glavni namen ločenega 
zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je 
zagotoviti najprimernejše in najučinkovitej-
še nadaljnje ravnanje s tovrstnimi odpadki, 
zato so vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi 
odpadki ustrezno predani družbam za ravna-
nje s tovrstnimi odpadki, nato pa predelani 
v kompostarni. Urnike odvozov odpadkov 
in druge informacije o pravilnem ravnanju z 
biološko razgradljivimi odpadki najdete na 
spletni strani www.jkp-prodnik.si.  › 31

Foto: Miha Ulčar

PRI NAS OPRAVITE VSE NA ENEM MESTU!

TEHNIČNI PREGLEDI: 01/ 7236 - 844       
SERVIS: 01/ 7236 - 840
www.avtokveder.com

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
Uradne ure: 7.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00

PRI NAS OPRAVITE VSE NA ENEM MESTU!

tehnični pregled • zavarovanje vozila • servis • pranje vozila

!Polnjenje klime že od 35€ naprej

SEDAJ TUDI IZ LIMBARSKE GORE!
040 997 007  info@gorosan.com  www.zvezdatv.si

Internet
brezžično do objekta
lahko tudi telefon

Hitri Internet
zanesljiv, brezžičen do naročnika, možnost telefonije

UGODNO! 
Od 18 €/mes.

Cenjene stranke obveščamo, da smo od 
26.6.2013 na novi lokaciji, Ljubljanska c. 9, 
Dob (100m naprej pred picerijo Kapra)
LILA, trgovina s tekstilnim blagom, Ljubljanska c. 9, Dob tel.: 01 72 14 085
delovni cas: non-stop 9.00 - 19.00, sobota 9.00 - 13.00
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proti koncu junija ste v Kulturnem 
domu Franca Bernika Domžale lah-
ko prisluhnili odličnemu Velikemu 
dobrodelnemu koncertu Abonmaj-
skega komornega orkestra ter 
solista, vrhunskega slovenskega 
klarinetista, sicer tudi umetniškega 
vodja in dirigenta, Mateja Bekav-
ca. Ideja o dobrodelnem koncertu 
je prišla s strani mladih in odlič-
nih slovenskih glasbenikov, ki so 
se odrekli honorarju, izkupiček od 
vstopnic pa je bil podarjen Zvezi pri-
jateljev mladine Domžale, ki bo za 
zbrani denar omogočila letovanje 
na Krku socialno ogroženih otrok z 
območja Domžal. Po javnomnenj-
skih raziskavah si letošnje poletje 
tretjina Slovencev ne bo mogla pri-
voščiti dopusta, zaradi česar bodo 
mnogi otroci prikrajšani za morska 
doživetja. Zato so takšne dobro-
delne akcije še kako dobrodošle. 
Mnogi šoloobvezni otroci pa bodo 
del počitnic sicer preživeli s starši 
na morju ali katerem drugem kraju, 
a še vedno bo kar nekaj dni od dvo-
mesečnih počitnic treba preživeti v 
domačem mestu. Zato smo za temo 
meseca izbrali Poletne počitnice ter 
raziskali, kakšne so možnosti za or-
ganizirano preživljanje poletnih dni 
v občini Domžale. Ugotovili smo, da 
bodo številna društva, organizacije 
in zavodi, knjižnica in ostali orga-
nizatorji poskrbeli, da bodo otroci 
med poletjem športno aktivni, da 
bodo umetniško ustvarjali, prav ta-
ko pa bodo imeli možnost aktivirati 
svoje male sive celice skozi knjigo, 
igro in neformalno učenje. 
Sicer pa lahko v tem času pride še 
posebej do izraza tolikokrat ome-
njena medgeneracijska solidarnost. 
Zelo srečni so lahko tisti otroci, ki 
imajo babice in dedke, da jih lah-
ko v teh počitniških dneh sprejmejo 
v varstvo. O tem govori v velikem 
intervjuju tudi gospa Ema Škrjanc 
Ogorevc, predsednica ZPM Domža-
le, ki pravi, da je povezanost otrok 
s starimi starši »morda najbolj 
dragocena spremljevalka našega 
vsakdana v času, ko si predvsem 
srednja generacija prizadeva za 
preživetje, najbolj občuti težave in 
posledice recesije in vse to jemlje 
energijo. Tako bi s pomočjo starih 
staršev lahko tudi otroci bolj polno-
vredno zaživeli«.
Kakršnikoli že so vaši načrti, želje 
in možnosti za preživljanje poletnih 
dni, ne pozabite, da je poletje tu-
di v Domžalah lahko zelo bogato. 
Ob pestri dnevni ponudbi si kakšen 
večer vzemite tudi za ogled filmske 
uspešnice v letnem kinu v Češmino-
vem parku.
Želim vam sproščeno in prijetno po-
letje!
Le na domžalski slamnik ne poza-
bite!

Drage bralke, 
dragi bralci,

Špela Keber,  
odgovorna urednica

Domžale Slamnikarska obrt ima na Dom-
žalskem dolgoletno tradicijo. V zgodovini 
pa se delčki tradicije žal pozabljajo in tako 
vsaka generacija nevede izgubi pomem-
ben del preteklosti. Po zaslugi domžalskih 
kulturnikov pa bodo našo slamnikarsko 
tradicijo še dolgo pomnile generacije, tudi 
in morda prav zaradi Slamnikarskega sej-

ma, ki je v letošnjem letu ugledal prvo luč. 
Kot zagotavljajo organizatorji, pa zagoto-
vo ne zadnje. 

»Pozitivno je presenetila že ideja, ki je 
po mojem mnenju odlična, čeprav je že sa-
ma logika peljala k temu, da se je to moralo 
zgoditi. Če je kje identiteta Domžal, jo je 
treba poiskati in nato graditi naprej,« je o 

ideji s Slamnikarskega sejma spregovoril 
direktor Kulturnega doma Franca Bernika 
Domžale. »Izvrstna ideja je, da je na sejmu 
vse strogo povezano s slamo, da ni dru-
gega kot slamnato krošnjarstvo,« dodaja 
Milan Marinič, ki v sejmu vidi še veliko mo-
žnosti. Med drugim tudi možnost približati 
našo zgodovino, korenine našega mesta tu-

Slamnikarski sejem
V soboto, 8. junija, je v parku pri Občini Domžale v sodelovanju med Slamnikarskim muzejem, Kulturnim 
domom Franca Bernika in občino potekal prvi Slamnikarski sejem, na katerem so organizatorji poskrbeli za 
predstavitev številnih rokodelcev, ki so se že v preteklosti ukvarjali in se še danes ukvarjajo s slamnikarstvom. 
Na sejemskem dogajanju so predstavili svoje ročne spretnosti in umetnosti, ki še danes nastajajo iz slame. 

di na novo priseljenim prebivalcem naše 
občine in ostalim gostom. »Dober namen 
vidim preprosto v tem, da na ta način pred-
stavljamo Domžale, s čimer dajemo mestu 
utrip, neko živahno dogajanje.« Hkrati pa je 
pomembno tudi obujanje dogajanja v par-
ku, ki meji med občino na eni in muzejem, 
nekdanjo stavbo slamnikarske tovarne, na 
drugi strani. 

Sicer pa so poleg Slamnikarskega mu-
zeja Domžale med razstavljavci sodelovali 
tudi Učenci OŠ Venclja Perka in OŠ Rodica, 
vrtec Mojca iz ljubljanskih Kosez, KUF Fran 
Maselj Podlimbarski iz Krašnje, ŠTD Kofin 
Sv. Trojica, poznana izdelovalka slamna-
tih cekarjev Joži Košak iz Domžal, podjetje 
Pajk klobuki iz Ljubljane, ki so se predsta-
vili z bogato ponudbo slamnikov, prav tako 
sta slamnikarske izdelke predstavila Berta 
in Jani Jakob, medtem ko je Ivan Veselič iz-
deloval slamnate peharje. 

Obiskovalci so na sejmu lahko spozna-
vali dejavnosti Slamnikarskega muzeja, 
si ogledali, kako poteka šivanje slamni-
kov, ter se v ročnih spretnostih preizkusili 
tudi sami. Za uradno otvoritev sezone no-
šenja slamnikov pa so točno ob dvanajsti 
uri poskrbeli podžupanja Občine Domžale 
Andreja Pogačnik Jarc, direktor kulturne-
ga doma Franca Bernika Milan Marinič ter 
predstavnika Slamnikarskega muzeja Dom-
žale, ki sta dala pobudo za začetek čudovite 
tradicije – Roman Kos in Igor Kuzmič. Tudi 
sami so si ponosno nadeli slamnike. Dom-
žalčani in Domžalčanke, če ga še nimate, je 
čas, da si naposled nadenete svoj slamnik 
tudi vi. S ponosom, saj ima naše mesto bo-
gato zgodovino, ki jo znamo ohranjati! 

Slamnikarski sejem ima odlično za-
snovo in morda tudi v resnici postane 
vseslovenski slamnikarski praznik, ki bo 
umeščen tam, kjer je doma slamnikarska 
zgodovina. Na Domžalskem. 

Mateja A. Kegel
Foto: Roman Kos, Vido Repanšek 

Za uradno otvoritev sezone nošenja slamnikov so točno ob dvanajsti uri poskrbeli podžupanja Občine Domžale Andreja Pogačnik Jarc, direktor 
kulturnega doma Franca Bernika Milan Marinič ter predstavnika Slamnikarskega muzeja Domžale – Igor Kuzmič in Roman Kos.

V "vrtcu" so izdelovali pujske iz slame. Na stojnici Slamnikarskega muzeja pa ste se lahko 
naučili plesti kite in šivati slamnike ali pa ste si slamnik preprosto izbrali in kupili.

G. Oto Nemanič iz Bele krajine je praktično prikazal, kako se izdeluje slamnata streha.Obiskovalci so z zanimanjem občudovali "umetnije" iz slame.

V KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje zelo uspešno nadaljujejo tradicijo pletenja kit ter 
tako živo ohranjajo našo dediščino.

Rok za oddajo
Naslednja številka Slamnika izide v 
petek, 26. julija 2013. Rok za oddajo 
prispevkov je v četrtek, 11. julija 2013, 
do 12. ure.

Pri vsakem prispevku mora biti ja-
sno razvidno, kdo je avtor prispevka, 
podpis fotografa ter komentar k fo-
tografiji.
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« nenaro-
čeni prispevki ne bodo honorirani, 
končno odločitev o objavi prispevkov 
in njihovi dolžini pa sprejema uredni-
štvo. Za vsa vprašanja smo vam na 
voljo na e-naslovu:

urednistvo.slamnik@gmail.com
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Radomlje, Šmarca Sprva bo deloval 
predvsem na domžalskem in kamniškem 
območju, pozneje pa tudi drugje. Inštitut, 
ki ga vodi dr. Veronika Šarec, se ukvar-
ja z glasbenim izobraževanjem, razvojem 
programov zgodnje glasbene vzgoje ter 
svetovanjem. Program glasbene vzgoje bo 
vključeval otroka od varnega zavetja v ma-
terinem trebuhu do petega leta starosti – in 
še naprej. Moč glasbenega sveta in njegovo 
čarobnost bodo otroci odkrivali in aktivno 
ustvarjali s starši, starimi starši, varuška-
mi idr. Njihove 'dogodivščine' bodo polne 
otroških pesmi, gibanja, plesa, iger, recita-
cij in mnogih drugih aktivnosti. Trenutno 
edinstven glasbeni program v Sloveniji je 
strokovno skrbno zasnovan ter prilagojen 
razvojni stopnji otrok.

Ena izmed prvih dejavnosti inštituta je 
bila udeležba na mednarodnem festiva-
lu Igraj se z mano konec maja. Za festival, 
namenjen vključevanju oseb s posebnimi 
potrebami v družbeno življenje, ki je po-
tekal od 28. do 31. Maja, na Kongresnem 
trgu v Ljubljani, smo pripravili brezplač-
ne glasbene delavnice. Več kot 200 otrok 
je v spremstvu vzgojiteljev, učiteljev, star-
šev, starih staršev in varušk v štirih dneh 
spoznavalo glasbeni svet skozi igro pod 
vodstvom glasbenih pedagoginj dr. Vero-
nike Šarec, Laure Medved Šemrov in Tanje 

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja občine Domžale 
in Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Radomlje

vabita vse občane na

SPOMINSKO SLOVESNOST 
OB 72. OBLETNICI ODHODA 

PRVIH BORCEV V PARTIZANE,
ki bo v soboto, 27. julija 2013, ob 20. uri

v Preserjah pri spomeniku v Križkarjevih smrekicah.

Slavnostni govornik bo
g. Toni Dragar, župan občine Domžale.

V kulturnem programu sodelujejo:
Moški pevski zbor Radomlje,

recitatorki Janka Jerman in Zlatka Levstek,
pevka Silva Kosec.

Vabljeni in dobrodošli!

Ptuj Pred kratkim je bila v minoritskem 
samostanu na Ptuju že 24. prireditev Dobro-
te slovenskih kmetij – največja prireditev v 
Sloveniji na temo kulinarike slovenskega 
podeželja, kar je in bo še posebej pomemb-
no za promocijo samooskrbe v Sloveniji. 
Na njej je sodelovalo več kot 750 kmetij s 
skoraj 1200 dobrotami iz Slovenije in zamej-
stva, od regij pa se je posebej predstavila 
Gorenjska. 

Tudi tokrat je na razstavi Dobrote slo-
venskih kmetij sodelovalo kar nekaj 
razstavljavcev iz naše občine, ki so dose-
gli lepe uspehe, saj so pobrali kar dvanajst 
priznanj. Posebej se je letos odlikovala Va-
lerija Kos z Bolčarjeve kmetije v Krtini št. 39 
s petimi priznanji, ki jo posebej predstavlja-
mo. Ostali prejemniki priznanj so: Ivanka 
Brodar z Rov, ki se lahko pohvali s števil-
nimi priznanji za svoje dobrote, posebej 
potice in krofe, je letos za potico iz bezgo-
vega cvetja prejela še eno zlato priznanje, 
že skoraj znameniti krofi so tokrat prejeli 
bronasto priznanje. Z zbiranjem priznanj 
nadaljuje tudi Rozi Gabršek z Antonovče-
ve kmetije iz Češenika, saj so letos njeno 
domače sadno žganje nagradili z zlatim 
priznanjem, orehovo potico pa s srebr-
nim; Nastranovi iz Radomelj nadaljujejo 
s priznanji za olje; tako so za olje iz oljne 
ogrščice prejeli srebrno, za bučno olje pa 
bronasto priznanje. Na razstavi je sodeloval 
tudi Milan Capuder iz Brezja št. 23 ter za 
domačo slanino prejel bronasto priznanje. 

Že s prvim sodelovanjem na razsta-
vi Dobrot slovenskih kmetij na Ptuju 
zelo uspešnaValerija Kos – pet pri-
znanj, med njimi tri zlata za jogurt 
in skuto 

Letošnje prvo sodelovanje Valerije Kos 
z Bolčarjeve kmetije v Krtini je bilo za ži-
rijo pa tudi samo Valerijo, ki se je ptujske 
razstave z možem Janezom udeležila pr-
vič, veliko presenečenje. Prejela je namreč 
kar tri zlata, srebrno in bronasto priznanje. 
Zlati so ji podelili za čvrsti in tekoči jogurt 
ter skuto. Gospodinja Valerija si je osnovna 
znanja pridobila v delavnicah, nekaj ji ga je 
dala tudi gospa Mari Klemen iz Krtine. Prav 
veliko težav z delanjem jogurtov – čvrste-
ga in tekočega – ni imela, tudi skuta je bila 
dobra, zato se je o kvaliteti izdelkov želela 
prepričati, hkrati pa tudi ugotoviti, ali je na 

Dobrote slovenskih kmetij 2013
Kar dvanajst priznanj, med njimi pet zlatih, za razstavljalce iz občine Domžale

pravi poti, v pravi smeri. Rada pove, da v 
vseh postopkih, nekateri zahtevajo kar več 
dni, v glavnem nima težav in ji kar uspejo, 
brez potrpežljivosti pa seveda ne gre. 

Za sodelovanje na razstavi Dobrote slo-
venskih kmetij se je odločila sama, potem 
ko so ji redni odjemalci teh dobrot, največ 
jih je iz Ljubljane, prihajajo pa tudi iz Ma-
ribora ter Celja, potrdili, da so njeni mlečni 
izdelki iz domačega mleka (na kmetiji je 
približno 50 krav) odlični. Nekateri pride-
jo tudi samo po mleko. Enako so o jogurtu 
in skuti menili domači, mož Janez in se-
dem otrok, starih od 20 do dobrih treh let: 
Mojca, Jan, Domen, Patricija, Rok, Gal in 
Jon, ki vsi po vrsti radi delajo na kmetiji. 
Osnovne recepte in pridobljena znanja na-
grajenka dopolnjuje ob izdelavi vsakega 
novega jogurta in skute, kruha ali kisa. Tri 
zlata priznanja ji pomenijo res veliko po-
hvalo za dosedanje delo. Poudarja, da je 
vse naravno in da poskuša vedno doseči 
najboljši okus in najlepšo obliko. 

Srebrno priznanje je dobila za jabolčni 
kis iz domačih jabolk, bronasto pa za ajdov 
kruh z orehi. Ajdo sejejo sami, tudi nekaj 
orehov je doma, predvsem pa je to kruh, ki 
je zelo priljubljen tako med domačimi kot 
obiskovalci. »Bil je dober, vendar ne naj-
lepše oblike,« pove Valerija in podrobno 
razlaga, kako pravzaprav kar ustvarja svoje 
izdelke, pa tudi, da je komisija pri ocenje-

vanju na Ptuju upoštevala šest kriterijev, 
med katerimi je bil posebej pomembna kva-
liteta izdelka. Vse delo zahteva natančnost, 
točnost, znanje, pa tudi veselje in ljube-
zen, ki ju ne zmanjka, kot na kmetiji nikoli 
ne zmanjka dela, še posebej ker je ob de-
lu doma v službi v Osnovni šoli Krtina. »To 
je zanesljiv denar,« pravi, pove pa tudi, da 
nekaj denarja prinese kmetija, ki pa zahte-
va delo od jutra do večera. Pa Valerija vsak 
dan naredi tudi nekaj zase:, pet kilometrov 
teka vsak dan. Ta ji pomaga, da je laže, ve-
liko tudi kolesarijo, poleti pa si privoščijo 
dopust na morju, pozimi smučajo.

Bo še sodelovala na Ptuju? »Bom,« je 
odločna, »rada bi nekoč prejela znak ka-
kovosti za svoje izdelke.« To pomeni, da 
se bomo na osrednji razstavi dobrot slo-
venskih kmetij z njo še srečevali. Ob tem 
pa ima še posebno željo: »Želela bi, da so 
z izdelki naše kmetije zadovoljni ljudje. 
Posebej me veseli, da cenijo kupljeno, da 
priznajo, da je kvalitetno in dobro, po pri-
merni ceni, zato se radi vračajo.« Vesela 
je pomoči vseh domačih, moža in otrok, 
pozitivne premike pa pričakuje tudi pri  so-
delovanju s strokovnjakinjo Kmetijskega 
zavoda Slovenije Marto Kos.

Hvala, Valerija, čestitke in še veliko 
uspeha pri delu vam želim! 

Vera Vojska 

Petkratna nagrajenka razstave Dobrote slovenskih kmetij 2013 na Ptuju, Valerija Kos, v družbi s 
predsednikom ocenjevalne komisije in podžupanjo Mestne občine Ptuj. 

Predsednik države Borut Pahor  
na delavnici v Glasbenem svetu
Na področju glasbene vzgoje, natančneje v okviru zgodnje glasbene vzgo-
je, imamo novo pridobitev. Aprila je namreč v Radomljah in Šmarci začela 
delovati glasbeno-izobraževalna ustanova: GLASBENI SVET, Inštitut za 
zgodnjo glasbeno vzgojo. 

Foto: Tanja Vidmar.

Vidmar. V četrtek, 30. maja, nas je kot spre-
mljevalec dečka Mateja s svojo aktivno 
udeležbo razveselil predsednik države Bo-
rut Pahor. Z igranjem na tamburin in petjem 
se je intenzivno vključil v naše glasbeno 
dogajanje, Matej pa je z njim z veseljem so-
ustvarjal. Pozitivno vzdušje je prevzelo tako 
predsednika države, malega Mateja kot tudi 
druge mimoidoče; skupaj smo veselo za-
peli, zaigrali in zaplesali nekaj slovenskih 
ljudskih otroških pesmi, Matej pa nas je 
presenetil z dobrim petjem in poznavanjem 
pesmi. Festivalsko dogajanje je kljubovalo 
dežju in hladnemu vremenu, kar je vidno 
tudi iz števila vsakodnevnih dejavnosti 
– več kot 30 ustvarjalnih delavnic in ani-
macijskih kotičkov ter več kot 25 plesnih, 
gledaliških, pevskih in lutkovnih nastopov.

Tudi v prihodnje si bomo v Glasbenem 
svetu, Inštitutu za zgodnjo glasbeno vzgo-
jo, prizadevali za širjenje glasbene kulture 
in ustvarjanje pozitivne moči glasbe pred-
vsem med predšolske otroke in družine. V 
ta namen bomo prirejali tudi občasne brez-
plačne glasbene delavnice. 

Vpis v jesenske skupine glasbenih no-
sečnic, dojenčkov, malčkov, šolarjev in 
seniorjev že poteka. Informacije o glasbenih 
delavnicah si lahko preberete na internetni 
strani www.glasbeni-svet.si.

Tanja Vidmar
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Na slovenski kulturni praznik leta 1973 
je bila odprta nova šola, ki je dobila ime 
Osnovna šola Šlandrove brigade, do tedaj 
pa I. osnovna šola. Vsaka šola je običaj-
no središče dogajanja v okolju. Od jutra 
do večera so že takrat potekale številne 
dejavnosti, kar se dogaja še danes. Šola 
je vedno polna, ves dan se nekaj dogaja. 
Izprazni in umiri so se šele pozno zvečer, 
ko se zaprejo vrata telovadnice.

Poleg zgradbe, ki z nekaj spremem-
bami že štiri desetletja pooseblja šolo, so 
največji pečat pustili učitelji, nekdanji in 
sedanji. Vsi so se in se še trudijo, da bi da-
li kar največ znanja učenkam in učencem, 
ki ga srkajo vase vsak trenutek, ki ga pre-
živijo med njimi. Skozi vsa desetletja so 
učitelje in ostale delavce vodili ravnate-
lji, ki so del sebe vgradili v celoto, tako v 
šolo kot v kolektiv in učence. Prvi ravna-
telj je bil gospod Milan Flerin, ki je imel 
čast začeti delo v novih prostorih. Nasle-
dil ga je gospod Vinko Cedilnik, pa potem 
gospa Jožica Polanc. Njo je nasledil go-
spod Branimir Černohorski. Sedaj jo vodi 
v. d. ravnatelja Uroš Govc. Vsi so napra-
vili veliko za dobro tistih, ki šolo najbolj 
potrebujejo, za dobro učencev in staršev.

Najdlje časa, kar 28 let, je vodila šo-
lo ravnateljica Jožica Polanc. Rada pove, 
da je dobila od predhodnikov odličen 
kolektiv. Prav zavzeto delo kolektiva ji je 
omogočilo, da je šolo vodila v smeri kvali-
tetnega pouka in številnih spremljevalnih 
dejavnosti, ki so bogatile celotno dejav-
nost šole. Na razredni stopnji je bil takrat 
organiziran pouk kot celodnevna šola. 
Šola ima od nekdaj bogato založeno šol-
sko knjižnico z vsebinsko bogatimi urami 
knjižnične vzgoje. Prehranska vzgoja je 
bila že pred desetletji sestavni del vzgoj-
no-izobraževalnega procesa. Tehnična 
vzgoja se je izkazovala na različnih tek-
movanjih in sejmih, prav tako tudi 
prometna vzgoja. Množično smo se udej-
stvovali športnih dejavnosti in še bi lahko 
naštevali. Vse to je zasluga številnih posa-
meznikov, ki so v svoje delo vlagali veliko 
naporov. Da so njihove ideje postale širše 
podprta vsebina šole, je bilo potrebno so-
delovanje celotnega kolektiva.

Z novo državo v devetdesetih letih se je 
spremenilo tudi šolstvo, predvsem z vidi-
ka financiranja, izobraževanja strokovnih 
delavcev, projektnega dela, šola je po-
stala bolj odprta za sodelovanje staršev. 
Šola se je ves čas povezovala s strokovni-
mi inštitucijami, in sicer Zavodom RS za 
šolstvo, šolo za ravnatelje, Pedagoškim 
inštitutom, Centrom RS za mobilnost 
in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja … Veliko dela smo opravili 
ob uvajanju devetletke, zlasti pri prepriče-
vanju staršev, saj ji javno mnenje ni bilo 
najbolj naklonjeno.

Vsa leta so učenci pod mentorstvom 
učiteljev sodelovali na mnogih tekmova-
njih, tudi na državni ravni. Udeleževali so 
se različnih raziskovalnih taborov, ki jih 
je na občinski ravni pogosto organizirala 
prav naša šola. Sodelovali smo tudi s Slo-
venskim društvom 'Slovenija' Rüti v Švici.

Naši učenci so zmagovali na vseh tek-
movanjih, tako v znanju kot tudi v športu. 

40 let Osnovne šole Domžale
»Za vse, kar gradimo v življenju, so najpomembnejši temelji. Te temelje 
so skupaj z drugimi, predvsem starši, poskušali v 40 letih postaviti naši 
učitelji.« Tako je začel govor v. d. ravnatelja OŠ Domžale Uroš Govc, in 
sicer kot gostitelj slovesnosti ob štirideseti obletnici šole. 

Naše Šolsko športno društvo je bilo več 
kot dvajset let najboljše športno društvo 
med takrat devetimi šolami v občini Dom-
žale. V zadnjem desetletju je zaživel tudi 
šah. Tako šolske ekipe kot posamezniki 
so bili večkrat najboljši v državi. Vključi-
tev v Zavod Šolska košarkaška liga nam 
je odprla vrata v plesno navijaški svet, 
kjer so se naše Sovice pogosto uvrstile 
na evropska tekmovanja in dosegale naj-
boljše rezultate. 

Leta 1992 se je šola preimenovala v 
OŠ Domžale, vendar če beseda nanese 
na šlandrovce, vemo o kom govorimo. 
V štiridesetih letih je šolo zapustilo 40 
generacij, več kot 2600 učencev in prav 
toliko različnih prigod in doživetij. Mnogi 
med njimi so uspeli na različnih podro-
čjih. Postali so znanstveniki, zdravniki, 
odvetniki, gospodarstveniki, kulturniki, 
športniki … Promocijo šole so s tem po-
nesli v svet. 

Slovesnost ob 40-letnici so s svo-
jo prisotnostjo počastili naši bivši 
učitelji in ostali delavci. Posebej smo se 
razveselili pozitivnega odziva na vabilo 
za sodelovanje bivšim učencem, ki so po 
svojo prisotnostjo popestrili program. O 
doživetjih v šoli in o svojih ambicioznih 
dosežkih so nam pripovedovali Simon 
Brežan, Aleš Vavpetič, Andrej Andrič, Bo-
žo Jašovič, Rajko Gerič, Tina Vrščaj, Žiga 
Štiftar Žygec, Kristina Zarubica, Peter Do-
kl, Klemen Bauer, Teja Gregorin, Boris 
Gorenc, Aljoša Šenk, ki je oblikoval va-
bilo za prireditev, in voditelj prireditve 
Brane Jerman.

Prireditev v prenovljeni telovadnici so 
s svojo prisotnostjo počastili tudi župan 
Toni Dragar, tudi nekoč naš učenec, ča-
stni občan dr. Miroslav Stiplovšek in ga. 
Ela Košir, naša upokojena učiteljica in do-
bitnica Bloudkovega priznanja.

Kulturi program so prispevali učenci 
šole z glasbenimi, literarnimi in likovnimi 
prispevki. Vsem, ki so pomagali pripraviti 
imenitno prireditev, se najlepše zahva-
ljujemo. 

Mojca Kanduscher

Domžale V Domžalah so zdaj že polno 
zasedeni, zato bodo pri naslednjih zapos-
litvah tudi naši občini namenili posebno 
pozornost. Pri njih lahko starostniki, in-
validi in družine z malimi otroki dobijo 
vso potrebno pomoč za lažje vodenje gos-
podinjstva in bolj kakovostno življenje.  

Pomoč na domu je prek SIPE za zdaj 
dostopna prebivalcem Ljubljane, Dom-
žal in Celja, njihova dolgoročna vizija pa 
je, da bi sistem razširili na vso Slovenijo. 
Ena od izvajalk obiskuje družine in po-
sameznike samo na področju Domžal, 
sicer pa se po potrebi izvajalke v Dom-
žale tudi pripeljejo. Pri SIPI se namreč 
zavedajo, da je poleg zanesljivosti in ka-
kovosti storitev ravno prilagodljivost tisto, 
kar uporabniki najbolj cenijo in kar je nji-
hova prednost. Čeprav se pogosto zgodi, 
da uporabniki vzpostavijo dober odnos 
s pomočnico in potem neradi pristanejo 
na morebitno zamenjavo, je ravno sis-
tem nadomeščanja v primeru dopustov 
in bolniških odsotnosti prednost SIPE. 
Prizadevajo si zagotavljati čim širši nabor 
storitev, od pomivanja, likanja, kuhanja, 
do nakupov, opravkov na pošti, v lekarni, 
spremstva k zdravniku, pomoč pri osebni 
negi in še kaj ter pomoč na domu tudi v 
popoldanskem času in ob koncu tedna. Z 
izvajalkami imajo tudi tedenske sestanke, 
na katerih si izmenjajo izkušnje in si or-
ganizirajo delovni teden.  

Trenutno v sodelovanju z zavodom za 
zaposlovanje zaključujejo ponovni nabor 
brezposelnih oseb, tokrat s poudarkom 
na iskalkah prve zaposlitve, koordina-
torica projekta Anita Petek pa ob tem 
dodaja: »Po opravljenem usposabljanju 
načrtujemo zaposlitev dodatnih izva-
jalk tudi za območje Domžal, ker smo 
tam zaznali povečano povpraševanje. 
To nas seveda zelo veseli, saj to pome-
ni, da so naši uporabniki zadovoljni in 
da gre o naših storitvah med ljudmi do-

ber glas.« Še posebej pri storitvah pomoči 
na domu je največ vredno priporočilo 
prijatelja, znanca ali sorodnika, saj pri 
tem spustimo v dom tujca. Prav tu pa ima 
SIPA prednost pred storitvami na črnem 
trgu, kjer žal še vedno poteka večina gos-
podinjske pomoči. SIPA nudi varnost na 
obeh straneh. Izvajalke imajo zdravstve-
no zavarovanje, finančno varnost in če 
eden od uporabnikov pomoči ne potrebu-
je več, ne ostanejo brez dela. Poleg tega 
gredo lahko na bolniško in dopust, pri 
čemer jih nadomesti druga izvajalka, kar 
je seveda zelo dobrodošlo tudi za stran-
ke. Družine so zadovoljne, da k njim na 
dom prihaja nekdo, ki mu lahko zaupajo, 
kar pri tistih, ki takšno delo opravljajo na 
črno, ni nujno samoumevno. Poleg tega 
pri SIPI zagotavljajo, da so njihove po-
močnice prijazne in razumevajoče, med 
usposabljanjem so se namreč naučile tu-
di primerne komunikacije z različnimi 
uporabniki. »Na začetku smo imeli mal-
ce treme pri delu s starostniki,« priznava 
Ana Lenič, strokovna delavka, »ampak 
izkazalo se je, da odnos, ki se razvije med 
izvajalkami in starostniki, obogati življen-
je obojih.«

Zaposlitev za izvajalke ne pomeni sa-
mo finančne in socialne varnosti, ki jo 
prinaša redna zaposlitev. Zanje to pomeni 
vrnitev na trg dela, med aktivne ljudi, ki 
opravljajo cenjeno delo, v domove svojih 
uporabnikov pa poleg tega, da opravijo 
gospodinjska dela, prinašajo tudi še ka-
ko pomemben občutek, da niso sami. Z 
njimi gredo k zdravniku, po opravkih, se 
z njimi pogovarjajo in družijo, otroke pel-
jejo v vrtec, skuhajo kosilo in podobno. 
V družine torej prinesejo razbremenitev 
od številnih vsakodnevnih obveznosti 
ter zavest o tem, da se lahko na nekoga 
zanesejo. Njihovo delo prispeva tudi k 
dobrobiti družbe kot celote, saj pomoč-
nica na domu pomeni bolj enakopraven 

SIPA nudi pomoč na domu tudi v Domžalah
Projekt SIPA – sistem pomoči na domu je projekt socialnega podjetništva, v 
okviru katerega trenutno zaposlujejo 5 strokovnih sodelavcev in 16 izvajalk 
pomoči na domu, od tega dve obiskujeta gospodinjstva na območju Celja, ostale 
pa na širšem območju Ljubljane in Domžal.

položaj zaposlene mame na trgu dela ozi-
roma ji omogoča več preživljanja časa z 
družino. Starejši, ki ne izpolnjujejo po-
gojev za socialnovarstvene storitve, lahko 
prek SIPE dobijo toliko in takšno pomoč, 
kot jo potrebujejo. Tako lahko dobijo ce-
novno dostopno in zanesljivo pomoč, 
čeprav ne izpolnjujejo socialnega cenzusa 
in zdravstvenih kriterijev, pa kljub temu 
vseh opravil ne zmorejo več sami. S tak-
šno pomočjo lahko dlje časa ostanejo v 
svojem okolju, namesto da bi morali iska-
ti namestitev v domu za starejše občane. 

Pomislili bi, da je takšna storitev go-
tovo draga. A to ne drži, saj je po zaslugi 
subvenciji pravzaprav precej ugodna 
in primerljiva s konkurenco, predvsem 
z delom na črno, pa tudi z doplačilom 
za pomoč v okviru socialnovarstvenih 
storitev, ki je v nekaterih občinah celo 
višja od sedmih evrov, kolikor znaša ur-
na postavka pri SIPI. Pri tem pa velja, da 
uporabniki, ki naročijo večje število ur na 
teden, plačujejo še manj. 

Ideja za projekt sega že v leto 2006, ko 
je bil izveden pilotni projekt. Nato so štir-
je partnerji Centerkontura, Ljubljanski 
zaposlitveni center, Sklad dela Ljublja-
na in Inštitut Vir za projekt na razpisu 
pridobili sredstva Evropskega socialne-
ga sklada in Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve. Evropska sredstva 
omogočajo redno zaposlitev trenutno 16 
pomočnicam na domu, ki so pred tem bi-
le brezposelne in so zaradi starosti, nižje 
izobrazbe ali ker so bile kot mlade iskal-
ke zaposlitve še brez delovnih izkušenj, 
spadale v tako imenovano ranljivo ciljno 
skupino brezposelnih. V prvem naboru so 
s pomočjo zavoda za zaposlovanje izbrali 
in za nudenje pomoči na domu usposobili 
50 žensk. Nekaj so si jih lahko zaposlili ta-
koj, nekaj postopoma z večanjem števila 
uporabnikov, kar nekaj pa jih je medtem 
dobilo zaposlitev tudi drugje. 

Domžale Misel v naslovu je vzeta iz 
knjige avstrijskega pisatelja Arna Gei-
gerja Stari kralj v izgnanstvu, v kateri je 
opisal soočenje z očetovo alzheimerjevo 
boleznijo. Da bi jo bolje razumeli in se se-
znanili z njo tudi v našem okolju, že od 
januarja dalje v Knjižnici Domžale pote-
kajo vsakomesečna srečanja, ki smo jih 
poimenovali po mednarodno uveljavlje-
ni obliki druženja, ki se tudi pri nas vse 
bolj širi, predvsem v organizaciji društva 
Spominčica. Pobuda je prišla od ge. Nata-
še Zalokar, direktorice Doma upokojencev 
Domžale, kot soorganizatorji pa so pristo-
pili k projektu tudi v Knjižnici Domžale. 
Demenca vse bolj dobiva razsežnosti epi-
demije, v Sloveniji v tem trenutku za to 
boleznijo trpi že več kot 30.000 ljudi, ka-
ko velika je potreba po vedenju o njej, pa 
nam priča tudi izjemen odmev in zani-
manje za pogovore, ki se odvijajo zadnji 
četrtek v mesecu. Alzheimerjeva bolezen 
je ena od mnogih oblik demence, bolezni 
današnjega in prihodnjega časa, na ka-
tero pa vsi skupaj, družba, institucije in 
posamezniki. nismo pripravljeni. Bolezen 
se hitro širi: tako so leta 2011 so zdravni-
ki predpisali sedemkrat več zdravil proti 
tej bolezni kot pred desetimi leti. A večina 
bolnikov je soočena z velikim nepoznava-
njem bolezni, svojci pa prepuščeni sami 
sebi. Druženja so namenjena tako obo-
lelim, njihovim sorodnikom, prijateljem, 
pa tudi tistim, ki se z njo srečujejo pri 
svojem delu. To so zdravstveni delavci, 

različni drugi terapevti, strokovni delav-
ci v domovih za starejše in prostovoljci. 
Demenca je bolezen, ki je na začetku ni 
lahko prepoznati, ko pa se razvije, zaradi 
nepoznavanja in nerazumevanja nastaja-
jo veliki problemi, zadrege in nemoč, ki ne 
prizadenejo le bolnika, ampak tudi svojce. 
Zato je treba o tem govoriti, si izmenjevati 
izkušnje, poiskati nasvete in pomoč. Med 
seboj smo si delili žalost, skrb in tragič-
ne trenutke, a tudi veselih in zabavnih ni 
manjkalo. To je pot, da bomo bolje razu-
meli in nehali obsojati, da detabuiziramo 
demenco in nehamo stigmatizirati pri-
zadete.

Doslej so na domžalskih srečanjih, ki 
jih vodi Cveta Zalokar – Oražem, sodelo-
vali številni strokovnjaki s tega področja. 
Kot prva sta o demenci spregovorila dr. 
Aleš Kogoj, specialist psihiater, vodja 
enote za gerontopsihiatrijo na psihiatrič-
ni bolnici, in Štefanija Lukič Zlobec, ki 
sama ob moževi bolezni spremljala vso 
problematiko in bila tudi med tistimi, ki 
so začeli z Alzheimer caffeji v Sloveniji. 
O poteh svojcev ob soočenju z boleznijo 
smo govorili z dr. Rajko Stavrević, prav 
tako specialistko na psihiatrični kliniki. 
Sledila sta dva pogovora o ravnanju z bol-
nikom, prehranjevanju, pitju in higieni z 
dr. Radojko Kobentar ter o prilagajanju 
domačega okolja bolnikom z mag. Mate-
jo Bečan. Pogovorov se je udeleževalo 60 
do 170 udeležencev, kar kaže jasno izraže-
no potrebo. Razveseljivo je bilo, da so se 

Strašno je tisto, česar ne razumemo
V Knjižnici Domžale potekajo vsakomesečna srečanja, ki smo jih poimenovali Alzheimer caffe –  
pogovori o demenci. V Sloveniji za to boleznijo trpi že več kot 30.000 ljudi, kako velika je 
potreba po vedenju o njej, pa nam pričata tudi izjemen odmev in zanimanje za pogovore, ki se 
odvijajo zadnji četrtek v mesecu.

pogosto oglašali tudi udeleženci, delili iz-
kušnje, opažanja in nasvete ostalim, tako 
da smo vsi skupaj spoznali, kako koristno 
in tudi nujno je medsebojno sodelovanje 
in druženje. 

Na zadnjem spomladanskem srečanju 
v maju pa smo z Jano Dragar s psihiatrične 
klinike v Polju in strokovnima delavkama 
domžalskega doma Mojco Kerč in Lidijo 
Bašič Jančar pripravili zanimiv pogovor o 
stigmatizaciji svojcev bolnikov z demen-
co. Prav z namenom, da se pomaga in 
sodeluje tudi s svojci, so začele delovati 
skupine za samopomoč svojcem. Ob tem 
smo si ogledali tudi zanimiv 17-minutni 
film, ki so ga o delu teh skupin posneli v 
Domu upokojencev v Domžalah. Scenarij 
je delo ge. Kerčeve in ge. Bašič Jančar, film 
pa je posnel Branko Cerar. Film je bil tu-
di dobro izhodišče za pogovor, v katerem 
smo spoznavali dileme, krize, s katerimi 
se srečujejo tudi svojci zaradi velikega ne-
razumevanja in nepoznavanja okolice. 
Tudi potrebe, da je včasih glede na stanje 
bolnika enostavno nujno in neizbežno, 
da dobi potrebno oskrbo in pomoč v do-
movih, v katerih se na porast te bolezni 
intenzivno pripravljajo in usposabljajo.

Ob tem pa še obvestilo, da bomo jeseni 
nadaljevali srečanja in pogovore v Knji-
žnici Domžale, s posebno prireditvijo pa 
bomo obeležili tudi 21. september, svetov-
ni dan demence. 

Cveta Zalokar – OražemV. d. ravnatelja Uroš Govc

Nastopajoči učenci
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Most Škrjančevo v Radomljah
Nova pomembna pridobitev za obča-

ne občine Domžale in njene obiskovalce 
je zagotovo izgradnja novega mostu čez 
Kamniško Bistrico v Radomljah – most 
Škrjančevo. S to investicijo nadaljujemo 
uresničitev zamisli o oblikovanju zelene 
rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici in 
povezanosti domžalske in kamniške ob-
čine ter Arboretuma Volčji Potok. Most bo 
namenjen pešcem in kolesarjem. Investi-
cijo izvaja podjetje MAP-TRADE, d. o. o.

Ureditev poti okoli Šumberka
Občina Domžale bo v okviru sred-

stev, pridobljenih iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj,   operativnega pro-
grama krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007–2013, za obdobje 2012–
2014, razvojne prioritete (‚razvoj regij‘, 
prednostne usmeritve: ‚regionalni ra-
zvojni programi‘)  pričela uresničevati 
s posegom 19 – to je ureditev poti okoli 
Šumberka.  Predvidena je ureditev spre-
hajalne poti, počivališč, v kombinaciji z 
otroškim igriščem, dostop do obeh rek ter 
krajinska ureditev obvodnega sveta.  Tre-
nutno poteka javni razpis. Gradnja bo 
potekala v poletnem času.

Gradnja kanalizacije 
primarnega kanalizacijskega 
voda  Krtina – Studenec

Gradnjo izvaja podjetje HIDROTEH-
NIK, d. d., Ljubljana. Trasa gradnje v 
dolžini 1466 m je ob državni cesti Želo-
dnik–Moravče. Rok dokončanja del je do 
1. septembra 2013. Investicijo v celoti fi-
nancira Občina Domžale.

Rekonstrukcija Kolodvorske 
ulice v Domžalah

Pričetek rekonstrukcije je 26. julij 2013. 
Investicija bo zaključena do konca av-
gusta 2013. Rekonstrukcijska dela bo 
izvajalo podjetje LAVACO, d. o. o., Ljublja-
na. Investicijo v celoti financira Občina 
Domžale. Ob rekonstrukciji ceste bodo na 
novo urejena parkirna mesta in pločniki s 
tlakovci. Na celotni dolžini rekonstruira-
ne ceste bodo zasajena mestna drevesa. 
V cestnem telesu bodo obnovljeni vsi ko-
munalni vodi (kanalizacija, vodovod, PTT 
in elektro vodi …).

Rekonstrukcija Prešernove 
ceste v Radomljah (od 
Kulturnega doma do vključno 
križišča za Hudo)

Pričetek rekonstrukcije je 26. julij 2013. 
Rok za dokončanje del je 20. oktober 2013. 
Rekonstrukcijska dela bo izvajalo podje-
tje LAVACO, d. o. o., Ljubljana. Investicijo 
v celoti financira Občina Domžale. Ob re-
konstrukciji ceste bosta v cestnem telesu 
zgrajena dva propusta za odvod povr-
šinskih poplavnih vod, zgrajena bosta 
pločnik in nova javna razsvetljava ter ob-
novljeni oziroma dograjeni vsi komunalni 
vodi (meteorna kanalizacija s ponikoval-
nicami, vodovod, PTT in elektro vodi …).

Rekonstrukcija ceste v Študi
Približuje se zaključek rekonstrukcije 

ceste v Študi. Dela se izvajajo v severnem 
in južnem delu naselja. Prenovljen bo del 
ceste in zgrajen zahodni pločnik v južnem 
delu naselja Študa. Izvajalec del je PRE-
NOVA GRADBENIK, d. o. o. Dela bodo 
predvidoma zaključena konec junija 2013.

Vrtec Palček na Viru
Investicija je končana, izveden je bil 

zaključni tehnični pregled. Občina priča-
kuje, da bo uporabno dovoljenje za objekt 
pridobila v juliju 2013. Celotni kompleks 
vrtca po rekonstrukciji predstavlja sku-
paj 10-oddelčni vrtec s sodobno kuhinjo 
in zadostnimi zunanjimi površinami ter 
zadostnim številom parkirišč. 

Češminov park v Domžalah
V Češminovem parku je dokončan 

paviljon pod nadstrešnico. V letošnjem 
letu je predvidena ureditev parka z leseno 
oblogo na tribunah in na delu ploščadi, 
nameščene bodo dodatne klopi in zasa-
jena drevesa.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

1./ Rekonstrukcija Kolodvorske ceste v Domžalah
Začetek del: 21. junij 2013.
Območje izvedbe: od poslovalnice BKS do železniške postaje. 
Obseg del: rekonstrukcija ceste, sanacija kanalizacije in vodovoda. Izvedena 

bo ureditev pločnika in kolesarske steze, zasnovano je poševno parki-
ranje na vzhodni strani. Predvidena je namestitev urbane komunalne 
opreme in zasaditev z drevesi.

Zapora ceste: V času gradnje bo cesta popolnoma zaprta za ves promet, obvo-
zi bodo urejeni.

Zaključek del: predvidoma 31. avgusta 2013.

2./ Rekonstrukcija Rojske ceste v Domžalah – tretja faza 
Začetek del: predvidoma konec julija 2013.
Območje izvedbe: od križišča z Vegovo do križišča z Ljubljansko cesto.
Obseg del: rekonstrukcija ceste, sanacija vodovoda, izgradnja nizkonapeto-

stnega omrežja, gradnja pločnika.
Zapora ceste: V času gradnje bo cesta popolnoma zaprta za ves promet, obvo-

zi bodo urejeni.
Zaključek del: predvidoma 31. avgusta 2013.

3. Rekonstrukcija Prešernove ceste v Radomljah
Začetek del: 20. junij 2013.
Območje izvedbe: od Kulturnega doma Radomlje do križišča za Hudo.
Obseg del: rekonstrukcija ceste, obnova vodovoda in gradnja pločnika.
Zapora ceste: V času gradnje bo cesta popolnoma zaprta za ves promet, obvo-

zi bodo urejeni.
Zaključek del: predvidoma 15. septembra 2013.

Vse uporabnike prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signa-
lizacije v času gradenj. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. 

Občina Domžale, Urad župana 

            OBČINA DOMŽALE                         

Obvestilo o rekonstrukcijah cest 
v poletnem času
Spoštovane občanke in občani, v poletnem času bodo na območju 
občine Domžale potekale naslednje večje rekonstrukcije cest:

Občinske investicije v poletnem času

Most Škrjančevo

Rekonstrukcija ceste v Študi

Vrtec Palček na Viru

Paviljon v Češminovem parku v Domžalah

Lions klub Domžale Od 7. do 9. junija 
2013 je Slovenijo obiskalo deset članov Li-
ons kluba Šibenik, ki so si skupaj z novimi 
prijatelji iz Lions kluba Domžale ogledali 
staro mestno jedro Ljubljane, Plečnikove 
znamenitosti in ljubljanski grad. Nasle-
dnji dan je sledil ogled Bleda z obiskom 
blejskega gradu, sprehodom ob jezeru in 
degustacijo blejskih kremnih rezin. 

V soboto, 8. junija popoldne, je bil v 
Radomljah slovesni del srečanja in po-
bratenja, ki so ga s kulturnim programom 
popestrili učenci Glasbene šole Domžale: 
Mirjam Bartol, Klara Bartol in Matic Juvan 
pod mentorstvom Gabriele Neculcea in ki-
tarista Nejc Pirnat in Jon Van Mulder, ki 
se jim iskreno zahvaljujemo. Slovesnosti 
ob pobratenju sta se udeležila tudi nova 
guvernerka Zveze Lions klubov Slovenije 
Alenka Marter in viceguverner Jurij Šar-
man. 

Dogodek je minil v veselem vzdušju 
medsebojnega spoznavanja članov obeh 
klubov, izmenjavi izkušenj o delovanju 
klubov in dobrodelnih akcijah na obeh 
straneh meje. V pozitivnem lionističnem 
vzdušju so bila sklenjena nova prijatelj-
stva, ki bodo bogatila kluba Domžale in 
Šibenik ter njuno delovanje v prihodnosti. 
Posebno noto je dalo obisku dejstvo bliža-

Pobratenje Lions klubov 
Domžale in Šibenik
V juniju je v organizaciji Lions kluba Domžale potekalo pobratenje Lions 
klubov Domžale in Šibenik.

nja vstopa Hrvaške v Evropsko unijo. Člani 
obeh klubov pa smo se na koncu razšli od-
ločeni, da se kmalu zopet srečamo. 

Kot pravi sedanji guverner Zoran Vo-
dopija: »Pomagamo! Lions prinašamo 
nasmeh!«

Lions klub Domžale

Predsednika Lions kluba Domžale – Benjamin 
Hafner in Lions kluba Šibenik – Slaven Jakelić 
ob podpisu listine o pobratenju. 

Urejanje dvorišč
in okolice, izkopi, rušenje  
in gradnja dovoznih cest.

Ten Trade d.o.o., Videm 6B, Dol pri Ljubljani

041 631 970
www.tentrade.si
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OŠ Preserje pri Radomljah: 
Neja Banko, Eva Lovšin, Maruša Škrjanec, Urban Repanšek, Nina Oražem, 
Manca Golob, Ožbej Jakob Popelar, Žiga Nolde Drev, Lara Korošec, Katja Beden, 
Klara Penko, Gašper Tonin

OŠ Rodica: 
Ajda Majhenič, Valeriya Musina, Matic Skok, Andraž Kos, Lana Škrjanec, Tjaša 
Ujc, Anja  Rudolf, Teja Šabec, Jernej Vindšnurer

OŠ Venclja Perka:
Martin Ožbej Flerin Maver, Jaka Gerič, Luka Gnidovec, Klemen Gnidovec, Matic 
Juhant, Uroš Gril, Petra Schwarzbartl, Laura Tönig, Toni Ulčar, Jaka Brolih Del 
Bello, Neža Karo

OŠ Roje: 
Sandi Makovec

Srednja šola Domžale: 
Benjamin Majetič, Florjan Rems, Jaka Urankar, Klemen Lavrič, Maruša Sitar, 
Tina Groznik, David Maselj, Tadej Novak, Nejc Hribar, Nena Tomelj Bobnar, 
Marija Medved, Gregor Pirnat, Katja Vavpetič

OŠ Dragomelj: 
Kristina Pavovec, Miša Kokalj, Aiken Podgorski, Zala Bohar

OŠ Dob: 
Kristina Sušnik, Nika Smiljanič, Julija Vita Glas, Manca Oražem, Tina Ravnikar, 
Katja Zavrl

aktualno

Tradicionalni županov sprejem najboljših učencev in dijakov
Župan Toni Dragar je v sredo, 12. junija, v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, tako kot vsako leto,  sprejel najboljše učenke, učence, dijakinje in dijake ter 
jim čestital za njihove dosežke. 

Prireditve sta se udeležila tudi podž-
upanja Andreja Pogačnik Jarc in Jure 
Matičič, vodja programov v Kulturnem 
domu Franca Bernika Domžale. 

Na sprejem so bili povabljeni učenci, 
ki so se uspešno dokazovali vseh de-
vet osnovnošolskih let, najboljši učenci 
Glasbene šole Domžale in najboljši di-
jaki Srednje šole Domžale. Povabljeni 
pa se ne odlikujejo le kot izvrstni učen-
ci, ampak so aktivni in uspešni tudi na 
mnogih drugih področjih: na različnih 
šolskih tekmovanjih in na športnem, 
glasbenem ali katerem drugem področju. 
In zato si vsekakor zaslužijo vso našo po-
zornost in iskrene čestitke.

Župan je najprej poudaril, da se sre-
čanja z mladimi upi domžalske občine 
vsako leto zelo veseli, ter  dejal: »Pre-

pričan sem, da boste vsi, ki odhajate z 
naših osnovnih, glasbene in srednje šo-
le, s svojim znanjem in vedenjem tudi v 
prihodnje potrjevali, da prihajate z ugle-
dnih šol, ki so vam dale veliko znanja 
ter vam omogočile zdravo in ustvarjal-
no življenje. Seveda ste največ dosegli 
s svojim trudom in pridnim delom, pa s 
pomočjo učiteljev in učiteljic, s podporo 
staršev in vseh drugih, ki z veseljem in 
ponosom spremljajo vaše delo.«
Ob pohvalah pa je jim je zaželel tudi vse 
dobro v prihodnosti: »Pred vami so novi 
dnevi, izzivi, cilji in nove strani v knji-
gi vaših mladih življenj. Veliko lepega 
ste že zapisali na straneh, veliko uspe-
hov in prijetnih spominov je skritih med 
platnicami. Želim vam, da bi tudi v pri-
hodnjih dneh, tednih, mesecih in letih te 

strani polnili z uspehi, otroškimi in mla-
dostnimi dogodivščinami ter sanjami, 
kaj bi radi dosegli v življenju. Uživaj-
te v vseh trenutkih mladosti in pustite 
sanjam prosto pot. Ne dajte si vzeti teh 
sanj, uresničite jih!«
Na koncu je vsem še enkrat čestital za 
dosežene uspehe, hkrati pa se je zahva-
lil tudi vsem učiteljem in učiteljicam ter 
ravnateljem in ravnateljicam za opravlje-
no delo v letošnjem šolskem letu.

Prijetna slovesnost, katere so se poleg 
najboljših udeležili tudi učitelji, men-
torji, ravnatelji ter starši, je bila pravi 
festival pevskih, plesnih in drugih de-
javnosti posameznih šol. Predstavitve 
posameznih šol je v prijetno celoto sple-
tla napovedovalka Draga Jeretina Anžin. 
V kulturnem programu so sodelovali: 

Andrej Omejc (saksofon) ob klavirski 
spremljavi Jožeta Smrekarja iz Glasbene 
šole Domžale, Tina Vadnac (harmoni-
ka) iz OŠ Dob, Skupina kljunastih flavtic 
iz OŠ Dragomelj, Eva Lovšin (kitara) in 
Maruša Škrjanec (violina) iz OŠ Preser-
je pri Radomljah, Aleksander Simionov 
(tolkala) iz OŠ Rodica, Pevski zborček in 
instrumentalisti iz OŠ Roje, Jaka Gerič, 
Tadeja Zore, Julijana Djordjević, Maja 
Kovač (recitatorji), Luka Gnidovec (kita-
ra) in Špela Dragar (pevka) iz OŠ Venclja 
Perka, Patricija (flavta) in Domen Tome 
(Harmonika) iz Srednje šole Domžale.

Navzoči smo z velikim zanimanjem 
sledili predstavitvam uspehov najbolj-
ših, ki so se navadno odlikovali tako 
pri pouku, pri katerem so bili vseskozi 
odlični učenci oz. dijaki, še posebej pa 

so bila našteta številna priznanja, ki so 
jih prejemali na tekmovanjih v posame-
znih predmetih, med njimi pa so bili tudi 
odlični športniki. Mnogi so že dolgoletni 
prostovoljci, ki so s svojim prizadevnim 
delom pomagali sošolcem in drugim.

Vsi so v spomin na zaključek šolanja 
poleg iskrenih čestitk in dobrih želja za 
nadaljnje šolanje ter prijetnih počitnic 
iz rok župana Tonija Dragarja prejeli le-
tno karto za domžalski bazen ter knjigo 
priznanega avtorja Johna Boyna, Upor 
na ladji Bounty.

Iskrene čestitke, dragi učenci in 
dijaki, in veliko prijetnih, poletnih tre-
nutkov. 

Občina Domžale, Urad župana
foto: Vido Repanšek

OŠ Domžale: Vid Klopčič, Andrej Omejc, Anamarija Skobe, Neža Pirnar, Ruby 
Rea Länge Babič, Nika Mazej, Lea Sambolec, Gal Romšak, Teja Vidic, Maja 
Umek, Nina Zvizdalo

Glasbena šola Domžale: 
Luka Papež, Andrej Omejc, Lorina Marolt Vajda, Barbara Štimec

Nagrade in županove čestitke so prejeli naslednji učenci in dijaki:



slamnik | 7letnik liii | junij 2013 | številka 6
sl a m n i k @ kd- d o m z a l e . s i aktualno

O vsem teh lastnostih sta v poz-
dravnih nagovorih govorila 
tudi župan Občine Domžale, 
Toni Dragar, ter mag. Janez 

Zupančič, direktor Zavoda za šport in 
rekreacijo Domžale, ki je na posebni 
slovesnosti podelil priznanja. Oba sta 
najboljšim zaželela prijetne in varne po-
čitnice ter srečno in uspešno nadaljnjo 
športno in življenjsko pot. 

Športniki in športnice posameznih 
osnovnih šol, ki jim iskreno čestitamo, 
so v letošnjem šolskem letu postali: 

Osnovna šola Domžale
Luka Sitar je učenec 8. razreda in 

član Košarkarskega kluba Helios. Ko-
šarka je zanj šport številka ena, v njej 
pridejo do izraza njegove odlične atletske 
sposobnosti. Šolo je zastopal na mnogih 
tekmovanjih ter največji uspeh dosegel 
z drugim mestom košarkarske ekipe. 
Igral je tudi odbojko in nogomet ter bil 
odličen v skoku v daljino. Uspešno igra 
tudi namizni tenis. Je izredno borben in 
deloven ter zna motivirati sošolce in so-
tekmovalce.

Veronika Škrjanc je učenka 8. razre-
da in že drugo leto najboljša športnica. Je 
članica Teniškega kluba Domžale in vse-
stranska športnica ter vedno pripravljena 
sodelovati na šolskih tekmovanjih in jih 
organizirati. S košarkarsko ekipo se je 
uvrstila v finalni del državnega tekmova-
nja, na regijskem prvenstvu v namiznem 
tenisu je bila tretja, v badmintonu druga, 
četrta pa v plavanju. Veronika ni samo 
odlična športnica, ampak tudi pomaga 
manj sposobnim učenkam.

Osnovna šola Preserje pri 
Radomljah

Gašper Tonin, učenec 9. razreda, se 
s športom ukvarja že od četrtega razreda. 
Igral je namizni tenis, nato pa se je v LK 
Kamnik začel ukvarjati z lokostrelstvom 
– goli lok. Odlične rezultate dosega tu-

di z ukrivljenim lokom – ekipna zmaga 
na državnem prvenstvu v lokostrelstvu v 
dvorani, med posamezniki je bil peti in je 
član državne mladinske lokostrelske se-
lekcije za reprezentanco. Treningi zanj 
niso le naporno delo, ampak tudi uživa-
nje in druženje s prijatelji.  

 
Sabina Narobe je učenka 9. razreda. 
Športno kariero je pričela s krosom in 
badmintonom. Trenirala je športno rit-
mično gimnastiko in namizni tenis, 
tekmovala je tudi v ekipnih športnih 
tekmovanjih z žogo. Odlične rezultate 
je dosegla v badmintonu – prvo mesto 
na šolskem in četrto regijskem tekmova-
nju. Je odlična atletinja, posebej v skoku 
v višino. Na vseh tekmovanjih se je poka-
zala kot vzorna športnica in bila za zgled 
soigralkam. Šport ji zelo veliko pomeni. 

Osnovna šola Venclja Perka 
Matic Juhant je član Košarkarskega 

kluba Helios Domžale in mlade sloven-
ske reprezentance. Letos je bil kapetan 
košarkarske ekipe starejših pionirjev OŠ 
Venclja Perka, ki je osvojila tretje mesto v 
državi. Matic ni samo odličen košarkar, je 
tudi odličen učenec in vzor generacijam 
košarkarjev, ki prihajajo. Dokazuje, da je 
mogoče usklajevati šolske in športne iz-
zive. Potrebni sta samo velika volja in še 
večja ljubezen do košarke.

Nika Šušteršič je teniška igralka, čla-
nica Teniškega kluba Domžale. Šolo je 
zastopala v atletiki kot uspešna metalka 
vorteksa ter bila odlična v badmintonu 
ter namiznem tenisu, pa tudi kot igralka 
tenisa na vseslovenskih igrah osnovno-
šolcev. Je odlična učenka in športnica ter 
še enkrat več dokazuje, da lahko s trdo 
voljo in predanostjo športu premaguješ 
ovire v življenju.

Osnovna šola Rodica
Andraž Kos, učenec devetega razre-

da, je nogometaš že od prvega razreda. 
Trenira v NK Domžale, kjer je letos igral 

v finalu Nike cupa ter si skupaj s soigralci 
priboril vstopnico za igranje na neura-
dnem svetovnem klubskem prvenstvu. 
Kljub zahtevnim treningom in tekmo-
vanjem je ves čas sodeloval na športnih 
prireditvah v okviru šole in z vzornim ve-
denjem primerno zastopal šolo v krosih, 
odbojki in pri organizaciji tekmovanj. Je 
tudi uspešen učenec. 

Nina Pavlič Hren, učenka osmega ra-
zreda, je odlična atletinja. Že sedem let 
je članica AK Domžale in trenira: skok 
v daljino, met vorteksa, skok v višino 
in tek na kratke proge, njena najljubša 
in najuspešnejša disciplina pa je tek na 
dolge proge. Ob zavzetem delu v klubu 
je aktivno sodelovala na različnih šol-
skih športnih tekmovanjih in se ves čas 
uvrščala med najboljše. Je vsestransko 
uspešna in vzor marsikateremu učencu.

Osnovna šola Dob
Anže Farkaš je učenec devetega 

razreda. Vsa leta šolanja je aktivno so-
deloval pri športnem utripu šole. Letos 
je bil aktiven v odbojkarski ekipi, najbolj-
še rezultate pa je dosegel v atletiki. Ima 
zelo pozitiven odnos do dela. S športom 
se ukvarja tudi v prostem času, saj treni-
ra atletiko v atletskem klubu. Spada med 
najboljše atlete ter se lahko pohvali z vr-
sto najboljših uvrstitev. 

Katja Zavrl je uspešna učenka 9. 
razreda. Vneto trenira gimnastiko in naj-
boljše rezultate dosega pri skokih na mali 
prožni ponjavi in pri akrobatiki. Z odlični-
mi posamičnimi rezultati je v veliki meri 
pripomogla k skupinski zmagi na odpr-
tem državnem prvenstvu Na športni poti 
jo spremljajo: marljivost, trud, vztrajnost 
in potrpežljivost ter ji dajejo oporo pri od-
raščanju in načinu življenja. 

Osnovna šola Dragomelj
Jernej Horvat je odličen vsestran-

ski športnik in vzoren učenec. Pogosto 
je vzor sošolcem, tako po obnašanju kot 

rezultatih, še posebej v atletiki, kjer se 
uvršča med najboljše mlade atlete in 
nogometaše. Z ekipo NK Domžale je so-
deloval na tekmovanjih področnega, 
državnega in evropskega nivoja ter dose-
gel številne lepe uspehe, saj je bila ekipa 
v večini primerov prva. 

Kristina Pavovec je učenka devetega 
razreda. Je vsestranska športnica in je v 
različnih športih dosegla zelo lepe uspe-
he, hkrati pa prispevala k uspešnosti 
športnih ekip. Ni pa le dobra športnica, 
je namreč tudi zelo zanesljiva, zato je so-
delovala pri organizaciji raznih športnih 
tekmovanj na šoli. Z odnosom do špor-
ta, tako pri pouku kot zunaj šole, je vzor 
učencem.

Osnovna šola Jurija Vege
Gašper Trdin je učenec 9. razreda 

in vsestranski športnik, aktivno trenira 
nogomet v NK Radomlje, je pa zelo do-
ber pri vseh igrah z žogo in atletiki. Bil je 
član in najboljši igralec šolske nogome-
tne in košarkarske ekipe. Dobre rezultate 
dosega tudi v atletiki, na področnem 
atletskem tekmovanju je bil v teku na 60 
metrov drugi ter tretji v štafeti.                            

Janja Ravnikar je učenka 9. razre-
da in vsestranska športnica, ki dosega 
uspehe v različnih športnih disciplinah. 
Odlično obvlada igre z žogo in atletske 
prvine. Bila je najboljša igralka v šolski 
dekliški odbojkarski ekipi. Tudi košar-
ka in rokomet sta igri, v katerih se dobro 
znajde. 

Osnovna šola Mengeš
Blaž Lipar je učenec 9. razreda. Špor-

tno pot je začel pred devetimi leti v klubu 
NK Mengo 28, odličen je tudi v atletiki, 
krosu, badmintonu, namiznem tenisu, 
odbojki, nogometu, odbojki na mivki in 
šahu. Bil je član ekipe v odbojki na mivki, 
ki je na DP osvojila četrto mesto, z odboj-
karsko šolsko ekipo je igral v četrtfinalu 
DP. Je odličen učenec in šahist, saj je igral 

Šolska športna tekmovanja osnovnih šol domžalske 
regije v šolskem letu 2012/13
Pridni, prizadevni, uspešni, marljivi, vztrajni, borbeni, odlični, zgled svojim sošolcem. To so največkrat zapisane besede v obrazložitvah 
lastnosti športnikov in športnic posameznih osnovnih šol, ki so bili izbrani ob zaključku šolskih športnih tekmovanj osnovnih šol 
domžalske regije v letošnjem šolskem letu.  

na ekipnem državnem prvenstvu v šahu.
 
Neža Podlipnik je učenka 9. razre-

da in v tenisu zelo aktivna že od mladih 
nog. Njen priljubljeni šport je odbojka, 
ki jo trenira v ŽOK Domžale. Letos je tek-
movala v atletiki, odbojki, plavanju ter 
badmintonu ter bila povsod uspešna. V 
badmintonu posamezno se je celo uvrsti-
la na državno tekmovanje. Z vztrajnostjo 
in talentom je vzor mnogim mlajšim 
učenkam. 

Osnovna šola Janka Kersnika 
Brdo 

Lovro Dobravec je učenec petega 
razreda. S športnimi dosežki izstopa v 
različnih športnih panogah. Na šolskem 
tekmovanju je zmagal in postavil rekor-
de v prav vseh disciplinah. Trenira v 
šolskem košarkaškem klubu in v Košar-
kaškem klubu Lastovka. Je vsestranski 
atlet s široko paleto talentov. Je član šol-
ske ekipe v košarki in nogometu. 

Ajda Tič je učenka devetega razreda, 
ki je že tretje leto zapored osvojila na-
ziv najboljše športnice šole. Je izredna 
športnica, ki z rezultati izstopa v različ-
nih športnih zvrsteh, posebej je odlična v 
atletiki. Uspešna je pri igrah z žogo, ple-
su, akrobatiki, predvsem pa v skokih na 
mali prožni ponjavi. Je tudi odlična ko-
talkarica, članica državne reprezentance, 
letos pa je pričela trenirati atletiko. Spo-
štuje FAIR PLAY. 

Osnovna šola Trzin 
Mark Zabukovnik, učenec 7. razre-

da, odličen športnik je letos za ekipo šole 
nastopil v: košarki, odbojki, nogometu 
in atletiki, v kateri je posebej uspešen. 
Z odbojkarsko in nogometno ekipo se je 
uvrstil na področno raven, kjer je nosil 
glavno vlogo ekipe. V odbojki je ekipa 
osvojila tretje mesto, v nogometu pa 
zmagala. Pri urah športne vzgoje je pri-
zadeven in marljiv. 

Tjaša Matičič je učenka devetega 
razreda, vsestranska športnica, ki je šo-
lo zastopala v odbojki, košarki, atletiki 
in plavanju, v katerem je bila posebej 
uspešna, na področnem prvenstvu je 
bila druga in se uvrstila na državno pr-
venstvo. Je tudi odlična učenka, s svojim 
pozitivnim odnosom do športa pa doka-
zuje, da je več kot zasluženo športnica 
šole.

Osnovna šola Roje
Alen Kokalj se je udeležil številnih 

šolskih športnih tekmovanj ter v raz-
ličnih športih dosegel dobre rezultate. 
Najboljši rezultat je zmaga na državnem 
prvenstvu v alpskem smučanju. Pri špor-
tni igri zna dati vse od sebe in ga je užitek 
gledati. Njegova borbenost mu včasih pri-
nese kakšno poškodbo, a ga to ne ustavi. 

Monika Jež je na številnih tekmova-
njih dosegla lepe rezultate. Zna se boriti. 
Tudi ko ekipi ne kaže najbolje, jo zna po-
tegniti na zeleno vejo. To ji je uspelo na 
DP v odbojki, ko je kot kapetanka z eki-
po zasedla drugo mesto. Uspešna je tudi 
v atletiki, posebej v teku na kratke proge. 
Je vedre narave, rada priskoči na pomoč 
in poskrbi za dobro vzdušje v razredu.

Vera Vojska
Foto: Vido Repanšek 



8 | slamnik številka 6 | junij 2013 | letnik liii
 s l a m n i k @ kd- d o m z a l e . s ixxxxxxxxxiz urada župana

Spoštovane občanke in občani!
Dan državnosti je praznik vseh 

nas, državljank in državljanov, ljudi, 
ki smo ponosni na to, da živimo v Slo-
veniji. Naša pripadnost je močna in je 
v naših srcih ne glede na to, kam gre-
mo in kdaj se vrnemo.  To je naš dom, 
naša Slovenija!

Kot vsako leto se na ta dan spomi-
njamo razglasitve neodvisnosti naše 
države, naših takratnih upanj in hre-
penenj, enotne in izjemno močne volje 
vstopiti v nov dan.  

Za trenutek se skupaj vrnimo v po-
letje leta 1991, v čas, ki je zaznamoval 
našo državo. 25. junija je slovenska 
skupščina sprejela ustavni zakon za 
uresničitev Temeljne ustavne listi-
ne o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije ter Deklaraci-
jo o neodvisnosti. Dan pozneje se je 
pred Trgom republike zbrala nepre-
gledna množica ljudi, vseh, ki smo 
želeli biti tam in biti neposredno pri-
ča pomembnemu trenutku slovenske 
zgodovine – razglasitvi neodvisne in 
samostojne Slovenije. To je bil večer, 
poln upanja, velikega pričakovanja in 
navdušenja.

Slovenija se je bila pripravljena 
podati na novo pot. Vendar nas je v 
dnevih, ki so sledili, čakala še veli-
ka preizkušnja – zavarovati smo se 
morali s silo. Odločnost, trdoživost 
in enotnost so nas pripeljali do sa-
mostojne države. Do uspeha pa smo 
uspeli priti le s skupnimi močmi. Slo-
venija, ki se je nadgradila iz domovine 
v državo, je to uspela samo združena. 

V letih, ki so sledila, se je po-
časi izgubljalo najpomembnejše 
– spoštovanje, poštenost in skrb za 
skupno dobro. Časi danes niso ide-
alni, pa vseeno verjamem, da vsi mi, 
drage državljanke in državljani, še ve-
dno premoremo toliko moči, poguma 
in optimizma, da premagamo ovire 
in težave, ki nas pestijo. Ovire, ki so 
na naši poti do države, kateri bomo 
zaupali, v kateri bosta vladala spo-
štovanje in pravičnost, do države, o 
kateri smo sanjali tistega poletnega 
junijskega večera. 

Vsem občankam in občanom Ob-
čine Domžale čestitam ob našem 
skupnem in največjem prazniku, 
dnevu državnosti. To je dan radosti 
in ponosa. V svojo državo smo polo-
žili vsa upanja in pričakovanja, svoj 
človeški in državljanski pogum, samo-
spoštovanje in ponos. Naj bo to dan, 
ko ji iz srca želimo vse dobro. In naj 
bo to dan, ko ji obljubimo, da bomo še 
veliko storili zanjo, za vse državljanke 
in državljane, za vsakega posamezni-
ka posebej. To zmoremo, vendar le 
vsi skupaj.  

Toni Dragar,
župan občine Domžale

Dan 
državnosti –  
praznik 
vseh nas, 
državljank in 
državljanov

Sicer pa se je slovesnost začela že prej, 
v parku ob Občini Domžale, kjer so vete-
ranske organizacije: Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo, Občinsko 
združenje slovenskih častnikov ter Poli-
cijsko veteransko društvo Sever pripravile 
slovesnost z dvigom zastave. O pomenu 
praznika je govoril Janez Gregorič, pred-
sednik OZ veteranov vojne za Slovenijo 
Domžale. 

Osrednja občinska prireditev se je priče-
la s prihodom članov vseh treh veteranskih 
organizacij ter praporščakov na prireditveni 
prostor ob pomniku državnosti. Slovensko 
himno je zapela Tjaša Hrovat, nato pa smo 
prisluhnili Juriju Milanoviču, predsedni-
ku sveta Krajevne skupnosti Dob, ki je v 
dobrodošlici zaželel vsem prisotnim veli-
ko prijetnih trenutkov, ob čestitki za dan 
državnosti pa se spomnil zgodovine slo-
venskega naroda, predvsem najnovejših 
dogodkov, povezanih z vojno za Sloveni-
jo, ki so prinesli svobodo in demokracijo. Z 
minuto molka smo se spomnili vseh padlih 
v vojni za Slovenijo. Govornik je opomnil 
tudi na potrebo po skupnem življenju in de-
lu, kar nam omogoča biti, postati in ostati, 
hkrati pa je ob koncu poudaril pomen pre-
teklosti za sedanjost in prihodnost. Sledilo 
je simbolno veteransko dejanje, ki nas je 
združilo v ljubezen do doma, družine in 
domovine, v hrabrosti, poštenosti, časti 
in resnici, predvsem pa v želji, da delamo 
v dobro naše domovine Republike Slove-
nije, spomnil pa nas je na mir, svobodo, 
neuklonljivost, ponos ter spomin na vse, 
ki so darovali življenja za domovino. Dele-
gacija, v kateri so bili Toni Dragar, župan, 

To je naš dom, to je naša Slovenija 
Pri pomniku državnosti v parku pod Močilnikom v Dobu ter v Letnem gledališču Dob je tudi letos potekala 
osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti, ki sta jo pripravili Občina Domžale ter Krajevna skupnost 
Dob, organizacija pa je bila v rokah Kulturnega društva Jožef Virk Dob. Čeprav je bilo vreme ves dan 
nestanovitno, se je na večer umirilo in tako prispevalo k prijetnejšemu vzdušju.

Maksimiljan Karba, Policijsko veteransko 
združenje Sever, Janez Gregorič, Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo, je 
ob pomnik položila venec. 

Po evropski himni je v letnem gledali-
šču vse zbrane državljane in državljanke, 
svetnike in svetnice Občinskega sveta Ob-
čine Domžale, častna občana, dr. Miroslava 
Stiplovška in Velimira Vulikića, poslanca 
Roberta Hrovata ter člane vseh treh vete-
ranskih organizacij nagovoril slavnostni 
govornik Toni Dragar, župan Občine Dom-
žale. Dejal je, da dan državnosti praznik 
vseh državljank in državljanov, ljudi, ki 
smo ponosni na to, da živimo v Sloveni-
ji. Naša pripadnost je močna in je v naših 
srcih ne glede na to, kam gremo in kdaj 
se vrnemo. To je naš dom, naša Sloveni-
ja! Zbrane je spomnil na dneve, ko smo 
razglasili neodvisnost države, na teda-
nja upanja in hrepenenja, našo enotno 
in izjemno močno voljo vstopiti v nov 
dan. Skupaj z njim smo se za trenutek vr-
nili v poletje leta 1991, obudili spomin na 
sprejete najpomembnejše dokumente ter 
najpomembnejši trenutek slovenske zgodo-
vine – razglasitev neodvisne in samostojne 
Slovenije. Na večer, poln upanja, velikega 
pričakovanja in navdušenja. Nato je nada-
ljeval: »Danes so dovoljene sanje, jutri je 
nov dan,« so bile tedaj besede predsedni-
ka predsedstva komaj rojene samostojne in 
neodvisne Republike Slovenije. Slovenija 
je bila pripravljena, da se zbudi v nov dan, 
v novo obdobje. Vendar nas je v dnevih, ki 
so sledili, čakala še velika preizkušnja – 
zavarovati smo se morali s silo. Odločnost, 
trdoživost in enotnost so nas pripeljali do 

tile o slovenski državi, zlile so se z narodom 
in postale eno. Politika je bila del naroda, 
z njim je živela v dobrem in slabem in ude-
janjala tisto, kar je bilo najboljše za sam 
narod.« 

Nato je razmišljal o času, v katerem so 
se počasi izgubljali spoštovanje, pošte-
nost in skrb za skupno dobro, pa tudi o 
moči, pogumu in optimizmu, da premaga-
mo ovire in težave. Izrazil je prepričanje, 
da bomo ovire premagali in živeli v drža-
vi, ki ji bomo zaupali, v kateri bo vladalo 
spoštovanje in pravičnost; državi, o kateri 
smo sanjali tistega poletnega junijskega ve-
čera. Do nje pa bomo prišli le, če bomo pri 
tem sodelovali vsi: vsak po svojih močeh, 
z medsebojnim zaupanjem in dialogom, z 
znanjem, sposobnostmi,  z voljo, da pove-
žemo vso našo energijo in ustvarjalnost. 

Ob čestitki je na koncu poudaril, da 
mora biti dan državnosti dan radosti in 
ponosa, dan, ko državi položimo vsa svo-
ja upanja in pričakovanja, človeški in 
državljanski pogum, samospoštovanje 
in ponos, hkrati pa je to dan, ko ji iz srca 
želimo vse dobro, saj je naš dom, naša Slo-
venija, ki jo imamo radi. 

Kulturni program, ki ga je pripravilo 
Kulturno društvo Jožef Virk Dob, je predsta-
vljal odlično uro domoljubja, kjer so prav 
vsi nastopajoči izražali ljubezen do naše 
Slovenije: Mešani pevski zbor Hippemus 

samostojne države. S tem smo udejanji-
li sanje stotine in več generacij ter dosegli 
ideale vseh narodnih buditeljev. Do uspe-
ha pa smo uspeli priti le s skupnimi močmi. 
Slovenija, ki se je nadgradila iz domovine 
v državo, je to uspela samo združena. Lah-
ko rečem, da ne poznamo veliko primerov 
takšne nacionalne enotnosti, in prav tu so 
se pokazale zrelost, odločenost in prepriča-
nost vseh, ne glede na politično, versko ali 
drugo prepričanost posameznikov. 

To so bili tudi časi politične enotnosti, s 
katero so politične stranke ne glede na nji-
hov interes, pričakovanja in programske 
usmeritve presegle same sebe. Postavile so 
se v bran slovenskemu narodu in se poeno-

Dob, Folklorna skupina Kulturnega dru-
štva Groblje, tolkalist Ambrož Štirn, pevka 
Tjaša Hrovat  ter recitatorja KD Jožef Virk 
Dob: Bogdan Osolin in Marta Starbek Po-
točan, ki je bila hkrati povezovalka, vsak 
v svoji kulturni govorici – pesmi, recitaciji, 
instrumentalni glasbi in plesu. Slovenija, 
zapojmo ti iz polnega srca; Lepa je, ker mo-
ja je, Za Slovenijo živim, zame je edina; 
Ljubil sem te, ker sem trpel zate; Me lju-
biš, domovina; Slovenija, Slovenija, le tu 
sem doma, so le nekateri naslovi pesmi, ki 
so izzveneli v skupno željo vseh prisotnih: 
Domovina, še na mnoga leta! 

Vera Vojska 
Foto: Vido Repanšek

Venec je ob pomnik državnosti položila delegacija v sestavi:  Maksimiljan Karba, Policijsko veteransko društvo Sever, Toni Dragar, župan Občine 
Domžale, ter Janez Gregorič,  Območno združenje veteranov vojne  za Slovenijo. 

 V kulturnem programu je nastopila Folklorna skupina Groblje z gorenjskimi plesi. Tudi letos je občinska prireditev ob dnevu državnosti potekala v Letnem gledališču Dob. 

Dvig zastave pri Občini
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23. seja občinskega sveta Občine Domžale

1. Vprašanja, pobude in predlogi;
2. volitve in imenovanja;
- informacija o izdaji mnenja k imenova-

nju ravnatelja Osnovne šole Domžale;
3. obravnava in sprejem gradnje primar-

nega kanalizacijskega voda Studenec 
– Krtina (I. in II. etapa) – soglasje nad-
zornega organa;

4. obravnava in sprejem Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o 
merilih in pogojih za določitev obra-
tovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost v občini Domžale – skrajšani 
postopek;

5. obravnava in sprejem Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o 
pogojih, postopkih in merilih za pode-
litev koncesije na področju opravljanja 
gospodarske javne službe 'urejanje 
in vzdrževanje občinskih cest' – prva 
obravnava;

6. obravnava in sprejem Poročila o po-
slovanju Javnega podjetja Centralna 
čistilna naprava Domžale – Kamnik, d. 
o. o., v letu 2012;

7. obravnava in sprejem Poročila o poslo-
vanju družbe Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik, d. o. o., v letu 2012;

8. obravnava in sprejem Programa dela 
Občinskega sveta Občine Domžale za 
drugo polletje 2013.

1. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predlo-

ge podali: Stane Kovač /LTD – Toni Dragar 
– Lista za vse generacije/, Anton Preskar /
LDS/, Marija Majda Zevnik /SD/, Roman Le-
nassi /N.Si/, Janez Svoljšak /DeSUS/, mag. 
Tomaž Deželak /SDS/, mag. Lovro Lončar /
SDS/, Peregrin Stegnar /N.Si/, Uroš Breznik 
/SD/, Cveta Zalokar Oražem /samostojna 
svetnica/. 

Vse pobude, predloge in vprašanja lah-
ko najdete na občinski spletni strani www.
domzale.si pod rubriko Občinski svet, sve-
tniška vprašanja. 

2. Volitve in imenovanja
Občinski svet Občine Domžale se je 

seznanil, da je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja glede na 
predloženi program dela osnovne šole ter 
predstavitev dala pozitivno mnenje Urošu 
Govcu za ravnatelja Osnovne šole Domžale. 

3. Obravnava in sprejem gradnje pri-
marnega kanalizacijskega voda 
Studenec – Krtina (I. in II. etapa) – 
soglasje nadzornega organa
Občinski svet je sprejel sklep, da poo-

blasti župana Občine Domžale, da lahko 
za 116.058,00 EUR preseže pogodbeno 
vrednost za gradnjo primarnega kanali-
zacijskega voda Studenec – Krtina (I. in II. 
etapa), ki je sklenjena s HIDROTEHNIK, d. 
d., Ljubljana. 

4. Obravnava in sprejem Odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o 

merilih in pogojih za določitev obra-
tovalnega časa gostinskih obratov 
in kmetij, na katerih se opravlja go-
stinska dejavnost v občini Domžale 
– skrajšani postopek 
Občinski svet je sprejel Odlok o spre-

membah in dopolnitvah Odloka o merilih 
in pogojih za določitev obratovalnega ča-
sa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 
se opravlja gostinska dejavnost v občini 
Domžale. 

5. Obravnava in sprejem Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o pogojih, postopkih in merilih 
za podelitev koncesije na področju 
opravljanja gospodarske javne služ-
be 'urejanje in vzdrževanje občinskih 
cest' – prva obravnava
Občinski svet je sprejel Odlok o spre-

membah in dopolnitvah Odloka o pogojih, 
postopkih in merilih za podelitev koncesije 
na področju opravljanja gospodarske javne 
službe 'urejanje in vzdrževanje občinskih 
cest' v prvi obravnavi in ugotavlja, da je pri-
merna za nadaljnjo obravnavo. 

6.  Obravnava in sprejem Poročila o po-
slovanju Javnega podjetja Centralna 
čistilna naprava Domžale – Kamnik, 
d. o. o., v letu 2012
Občinski svet je sprejel informacijo o 

poslovanju Javnega podjetja Centralna či-
stilna naprava Domžal – Kamnik, d. o. o., 
za leto 2012. 

7. Obravnava in sprejem Poročila o 
poslovanju družbe Javnega komu-
nalnega podjetja    Prodnik, d. o. o., 
v letu 2012
Občinski svet je sprejel informacijo o 

poslovanju Javnega komunalnega podje-
tja Prodnik, d. o. o., za leto 2012.

8.  Obravnava in sprejem Programa de-
la Občinskega sveta Občine Domžale 
za drugo polletje 2013

Občinski svet Občine Domžale je spre-
jel Program dela Občinskega sveta Občine 
Domžale za drugo polletje 2013. 

Celotno gradivo za sejo Občinskega 
sveta Občine Domžale najdete na občinski 
spletni strani www.domzale.si pod rubri-
ko Občinski svet.  

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

občinski svet

V četrtek, 20. junija 2013, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 23. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan mag. Lovro Lončar. Po 
ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 22. seje z dne 23. maja 2013 ter naslednji dnevni red:

Dragi otroci, 
začele so se poletne počitnice, polne različnih 

dogodivščin, potepanj in aktivnosti. Želim vam 
prijetne in sproščene trenutke, veliko igre, zabave 
in oddiha z najbližjimi ter prijatelji. Zdaj je pravi 
čas za predah in vse tiste stvari, ki vas osrečuje-
jo. Uživajte v poletnih radostih. 

Toni Dragar, župan 

Domžale Na stojnicah so obiskovalci 
lahko okušali dobrote slovenskega Pri-
morja – sredozemske klapavice, priznana 
primorska vina, olive in oljčno olje, sol iz 
sečoveljskih solin in ostale dobrote. Prav 
tako je s sredozemsko ponudbo, tako kot 
vsak petek in soboto, goste razvajala go-
stilna Ribič iz Izole. S turistično ponudbo 
se je predstavilo tudi Turistično združe-
nje Izola, ki je obiskovalcem ponujalo zelo 
ugodne počitniške kapacitete na sloven-
ski obali.

V zabavnem programu je nastopal 
mlad harmonikar Erik Šavron iz Izole. Ta-
nja Vidic, znana voditeljica radia Veseljak, 
pa je obiskovalce zabavala s spremljeval-
nim programom in predstavitvijo dobrot 
na stojnicah. 

Namen razširitve tržnega prostora z 
večnamensko ploščadjo je v tem, da bi 
to postal kraj, kjer bosta ljudem na voljo 
dodatna vsebina in prostor, kjer se bodo 
ljudje lahko srečevali, pogovorili in družili.

‚Dobrodošli v Domžalah!‘ je slogan 
prireditev, ki se bodo odvijale na več-
namenski ploščadi pri tržnem prostoru 
v Domžalah, kjer bomo gostili različne 
slovenske občine in njihove kulinarične 
značilnosti, običaje, turistične zanimivo-
sti in znamenitosti.

Občina Domžale, Urad župana

“Zdravje je naše največje bogastvo 
– posvet s farmacevtom vam ga  
pomaga ohraniti.”

 Irena Pirnat, mag. farm., Lekarna Radomlje

Dežurni lekarni od 1. 1. 2013  
do 31. 12. 2013: 
• Lekarna Kamnik  

sob, ned in praz 17.00 – 20.00
• Lekarna Domžale  

ned in praz 9.00 –12.00

Občina Izola, dobrodošla v Domžalah!
Sobotno dopoldne so popestrili gostje z Izole, ki so skozi kulinarične in druge značilnosti predstavili svoj kraj na novi večnamenski 
ploščadi pri domžalskem tržnem prostoru. 

Direktor Turističnega združenja Izola, Danilo 
Markočič in povezovalka dogodka, znana 
voditeljica Radia Veseljak, Tanja Vidic

Mediteranska ponudba na stojnicah Sobotno dopoldne na novi večnamenski ploščadi pri tržnem prostoru Domžale so popestrili 
gostje z Izole
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Mateja A. Kegel
Foto: Iztok Dimc

Kot pravi, aktivnosti, v katere se 
otroci – predvsem iz socialno šib-
kejših družin – vključujejo skozi 
ZPM-ju, pomagajo otrokom tudi 

pri njihovem socialnem razvoju. O števil-
nih čudovitih projektih, ki jih izvajajo v 
ZPM Domžale, pomenu prostovoljstva in 
otrokovega razvoja smo se pogovarjali z 
Emo Škrjanc Ogorevc, ki življenja nikdar 
ni sprejemala kot lahkotnega, o čemer pri-
poveduje tudi njen moto: »Ne na hrib se 
povzpeti, ampak hrib in dol živeti.«

Prostovoljno delo nas izpopolnjuje, 
nam po eni strani daje občutek moči, 
da lahko pomagamo drugim. Kaj je vas 
pripeljalo do prostovoljnega dela in 
kako ste se prvič srečali z ZPM-jem? 
Na to vprašanje težko odgovorim, verjetno 
pa je to del mene, saj sem že kot mlada 
zaznavala stiske ljudi, tako da je to postalo 
del mojega življenja. Mislim, da je to hkrati 
tudi ena od mojih dolžnosti kot človeka, 
da pomagam nekomu v stiski. Rada 
pomagam in trenutno je v mojem življenju 
večje veselje, da jaz nekoga razveselim, 
kot če bi sama prejela darilo. Tudi skozi 
svoj poklic sem bila v takšni službi, da 
sem imela ves čas opravka z ljudmi, ki so 
potrebovali več pozornosti, in mislim, da 
je dolžnost vsakega človeka, da naredi 
največ, kolikor lahko. Z ZPM-jem pa sem se 
prvič srečala, ko sem bila študentka v ZPM 
Kranj na obvezni praksi. Šli smo v Verudico 
pri Puli, kjer sem bila vodička kranjski 
skupini otrok in se imela res lepo. Sama 
sem namreč kmečki otrok, na morje nismo 
hodili, meni pa je bilo morje in plavanje 
vedno všeč, in če sem to hotela doživeti, 
sem hkrati delala in to doživljala. Nato 
sem bila že kot mlado dekle upravnica 
kolonije za ZPM v Izoli, tja sem hodila 11 
let, gostovali smo po šolah, improvizirali, 
postavljali postelje v učilnicah. Sledila 
so napornejša leta v službi, ko smo v 
Domžalah ustanavljali oddelke za otroke 
s posebnimi potrebami, gradili šolo v 
Domžalah, zato nekaj let nisem bila 
aktivna v ZPM-ju. Ko sem se upokojila, pa 
sem sprejela delo predsednice, predvsem 
ker je nekdo moral uradno naprej voditi 
program, saj če ne bi obstajala zveza, 
tudi ne bi prejemali subvencij ZZZS-ja za 
letovanje otrok. Seveda s tem prihajajo tudi 
nove, utečene naloge, lotevamo se novih 
izzivov, ki jih razpisuje tudi ZPM Slovenije, 
javljamo se na razpise. Nekaj programa je 
našega, nekaj standardnega, nekaj pa tudi 
čisto drugačnega. 

Kaj je pravzaprav namen ZPM-ja? Ka-
kšno je vaše poslanstvo? 
Osnovni namen Zveze prijateljev mladine 
je prisluhniti in pomagati v prvi vrsti 
otrokom in posredno tudi družinam. 
Pomagati želimo povsod tam, kjer so 
stiske, kjer zaznamo, da je karkoli narobe. 
Po eni plati s tem, da prisluhnemo in 
pomagamo otrokom, pomagamo tudi 
družinam. 

Zveza prijateljev mladine Domžale 
predstavlja pozitiven zgled s številnimi 
lepimi, pozitivnimi zgodbami, ki ste jih 
z  nesebično pomočjo uspeli ustvariti. 
Kakšne so te pozitivne zgodbe? 
Vsaka zgodba je zanimiva in edinstvena. 
Ustvarjanje teh pozitivnih zgodb pomeni, 
da nekomu pomagaš in se posledično 
stvari začnejo odpirati, ljudje vidijo poti, 
da prebrodijo težave. Včasih je dovolj že, 
da plačamo eno položnico, a to ne iz naših 
sredstev, ker sredstev mi nimamo, ampak 
iz aktivnosti, ki potekajo na ZPMS-ju. 
Tudi sama sem članica državne komisije, 

OtrOci dajejO lepa spOrOčila 

Zveza prijateljev mladine Domžale predstavlja skupino prostovoljcev, ki nesebično razdajajo prosti čas, da lahko posredno in neposredno 
pomagajo družinam in otrokom, ki so v stiski. ZPM Domžale že nekaj let vodi predsednica Ema Škrjanc Ogorevc, nekdaj ravnateljica Osnovne 
šole Roje, pred časom tudi prejemnica zlate plakete Občine Domžale, ki je velik del življenja posvetila pomoči drugim, predvsem otrokom. 

EMA ŠKrjAnc OgOrEvc, prEDsEDnIcA ZpM DOMžAlE

Vsaka zgodba je 
zanimiva in edinstvena. 
Ustvarjanje teh pozitivnih 
zgodb pomeni, da 
nekomu pomagaš in se 
posledično stvari začnejo 
odpirati, ljudje vidijo poti, 
da prebrodijo težave. 
Včasih je dovolj že, da 
plačamo eno položnico.

s pomočjo katere lahko dobimo denar, 
da se družinam neposredno pomaga. 
Takšnih zgodb je zelo veliko, običajno s 
pozitivno konotacijo, in v veliko veselje 
in zadovoljstvo mi je, če lahko razrešim 
kakšen problem. Sicer težko izpostavim 
posamezne zgodbe, a morda izkušnja pred 
kratkim, ko sem bila na obisku pri družini, 
katere otroka sem poznala še iz časa, ko je 
obiskoval šolo. Ko sem odhajala od njih, 
sem videla, da nimajo osnovnih bivalnih 
pogojev, saj je skoraj odrasel otrok ležal 
v sobi pri starših. Poskrbela sem, da so 
brezplačno dobili posteljo in jogi. Vesela 
sem bila, da je fant dobil svojo posteljo, in 
tudi oni so bili presrečni.  

Vsako leto ste v ZPM Domžale zelo 
aktivni, na počitnice odpeljete lepo šte-
vilo otrok, prav tako jim omogočate 
različne dejavnosti v mestu. Kakšne ak-
tivnosti vas čakajo v letošnjem poletju? 
Obstajajo aktivnosti, ki potekajo vsako leto 
prek celega leta in imajo v Domžalah že 
lepo tradicijo. V letošnjem letu pa smo že 
organizirali, da si je šel en avtobus otrok 
iz OŠ Rodica ogledat proizvodnjo Krke v 
Novem mestu. Otroci so dobili tudi darila, 
prehrano, vse je bilo brezplačno zanje. 
Prav tako smo poskrbeli, da bo deset 
otrok iz OŠ Domžale v začetku julija odšlo 
na nogometni tabor Nogometne zveze 
Slovenije popolnoma brezplačno. Ker je na 
OŠ Domžale zelo aktiven športni pedagog 
Darko Oražem, sem projekt predlagala 
izvršnemu odboru in smo poskrbeli za 
uresničitev. Jeseni se bomo pridružili 

tradicionalnemu Pikinemu festivalu 
v Velenju, lansko leto smo udeležbo 
omogočili OŠ Dragomelj, letos pa je na 
vrsti OŠ Preserje. Krožimo tako, da gre 
vsako leto en razred iz ene osnovne šole, 
običajno gre za učence 3., 4. razreda.
Čez poletje pa je naša največja aktivnost 
letovanje otrok na Krku v treh izmenah po 
10 dni. Pri tem projektu s sredstvi pomaga 
ZZZS, tudi letos smo se prijavili na razpis 
in tako 210 otrok lahko s subvencionirano 
ceno pošljemo na Krk. Gre pa pri 
subvenciji predvsem za otroke iz družin, 
ki so socialno ogrožene, in otroke, ki so 
zdravstveno ogroženi. 
Vsako leto se potrudimo, da dobimo 
dodatna sredstva, da gre lahko nekaj otrok 
na letovanje tudi brezplačno. Moram pa 
povedati, da so letos takšne stiske, kot 
jih še ni bilo. Vsako sredo, ko so uradne 
ure, in vseskozi po telefonu prejemamo 
številne prošnje. Veliko je primerov, ko 
sta oče in mama brezposelna, v družini 
je bolezen, veliko otrok in ne zmorejo niti 
polovičnega plačila za letovanje. Takšne 
primere rešujemo z različnimi donatorji 
od žensk, ki izdelujejo pri nas Unicefove 
punčke iz cunj, Rdečega križa Domžale, ki 
da sredstva za letovanje desetih otrok, pa 
do posameznih donatorjev, ki vsako leto 
namenijo sredstva za letovanje npr. štirih 
ali več otrok. 
Prav tako med počitnicami vsako leto 
skupaj s Športnim društvom Sonček 
organiziramo različne delavnice, tako 
bodo otroci letos lahko uživali v šoli 
plavanja, rolanja, v zimskem času pa tudi v 

smučarskih programih. Konec poletja, dva 
tedna pred začetkom šolskega leta, ko je 
običajno manj dogajanja, pa smo pripravili 
še en sklop počitniških aktivnosti, in sicer 
bodo otroci lahko uživali na delavnicah 
bralnih minutk, raziskovali vesolje, 
spoznavali kulturno dediščino domačega 
kraja, izdelovali izdelke iz slame, pekli, se 
igrali in izdelovali družabne igre ter uživali 
v igrah z žogo in podobno. Ta program bo 
potekal na OŠ Rodica od 19. do 30. avgusta. 
Skupaj z OŠ Venclja Perka pa pripravljamo 
še šolo za socialno učenje, ki bo izvedena 
v začetku septembra. V oktobru sledijo 
aktivnosti ob tednu otroka, tradicionalno 
pripravljamo v naši občini ustvarjalne 
delavnice, na katerih sodelujejo vse 
domžalske šole, otroci pa ustvarjajo od 
aranžmajev iz cvetja, pečejo, poskrbimo za 
glasbo. Dogajanje smo umestili v park ob 
občini in je prav zabavno. 

Seveda pa boste aktivni tudi v je-
senskem času ter še posebej v času 
novoletnih praznikov. Kakšni projekti 
pridejo na vrsto takrat in kateri projek-
ti so na voljo vse leto?
Naše novoletne akcije so tradicionalne. 
Dobivamo različna darila, kar pomeni za 
otroke več kot denar in v takih primerih 
so tudi starši nepopisno veseli. Se pa 
najdejo tudi starši, ki bi rajši videli, da bi 
otrokom dali čokolado ali kaj drugega. Ob 
novem letu pripravljamo tudi ustvarjalne 
delavnice za otroke, izdelujejo novoletne 
voščilnice, pridružijo se nam napihovalci 
balonov, žonglerji. Če imamo dovolj 
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sredstev, otrokom pripravimo tudi 
kvalitetne lutkovne predstave. Vedno smo 
veseli, tudi kadar kdo ponudi darila za 
otroke. Zdi se mi, da so tudi sami otroci 
v decembrskih dneh bolj darežljivi, saj si 
tudi v ZPM-ju ne moremo privoščiti, da 
bi jim podarjali didaktične in podobne 
igrače, ker so predrage, po drugi strani pa 
kupovati poceni igrače ni v domeni zveze. 
Ne smemo pa pozabiti na naš dolgoletni 
projekt, Bralno značko, v okviru katere 
sodelujemo z založbo Miš pri projektu 
Bralnice pod slamniki. Mladih bralcev 
je vsako leto več, vsako leto pa zanje 
pripravimo skupno zaključno prireditev, 
ki je bila letos v Radomljah. Tokrat je bila 
prisotna tudi španska veleposlanica, otroci 
pa so poslušali poslanico v slovenskem in 
španskem jeziku, kar jim je bilo še posebej 
zanimivo. Tudi letos smo s knjigami za 
spodbudo obdarili šolsko knjižnico tiste 
šole, ki je imela največ zlatih bralcev. 
Še en projekt je, ki je zelo pomemben 
– TOM telefon. Ta predstavlja takojšnjo 
pomoč otroku v stiski. Največkrat za 
pomoč in pogovor pokličejo otroci v 
puberteti, pa tudi ob koncu šolskega leta, 
ko se znajdejo v težavah. Ves čas imamo 
prisotne dežurne in velikokrat se je že 
zgodilo, da so skozi pogovor preprečili, da 
se ne bi zgodilo kaj nepotrebnega.
V letošnjem šolskem letu se pridružujemo 
tudi akciji Poštar Pavli polni šolske torbice. 
To je akcija, ki jo je razpisala ZPMS, v 
Domžalah pa smo prijavili naše potrebe in 
imam cel seznam otrok in staršev, katerim 
bo Pošta Slovenije podarila nove torbice 
in zvezke. Podobno akcijo je imela tudi 
Mladinska knjiga pred dvema letoma, ko 
so starši lahko prinesli staro torbico in 
dobili novo s popustom. A prejšnja akcija 
ni bila tako učinkovita, saj so socialno 
prizadeti otroci dobivali stare torbice in bili 
še enkrat zaznamovani. Ne želim, da so 
otroci na ta način še enkrat zaznamovani, 
zato je zelo pozitivno, da bodo letos dobili 
nove torbice. 

V letošnjem letu pa prihaja še en velik 
projekt ZPMS-ja, ki bo tokrat v Domža-
lah. Kateri? 

Projekt se imenuje Družine se predstavijo. 
Vsako leto naj bi ena zveza organizirala 
vseslovenski projekt in letos smo na vrsti 
mi. Priprave so v polnem teku. Projekt 
ima vsako leto nov naslov, letošnji je Kaj 
mi pomenita babica in dedek?. Projekt 
predstavlja socialno integracijo in 
medgeneracijsko solidarnost in smisel 
tega je, da izpostavimo povezanost otrok 
s starimi starši, ne le čustveno, ampak 
tudi sicer. Ta povezanost je morda 
najbolj dragocena spremljevalka našega 
vsakdana v času, ko si predvsem srednja 
generacija prizadeva za preživetje, najbolj 
občuti težave in posledice recesije in vse 
to jemlje energijo. Tako bi s pomočjo 
starih staršev lahko tudi otroci bolj 
polnovredno zaživeli. Gre za čustveno 
prizadetost, ko starši ne morejo, nekateri 
pa tudi ne znajo pomagati pri čustvenem 
razvoju otrok. Staršem, ki imajo odnos do 
tega, ne samo da bi otroku nekaj kupili, 
ampak se želijo razdajati, jaz zelo rada 
prisluhnem. V okviru tega projekta bomo 
pripravili večjo prireditev, na katero bodo 
vabljeni tako športniki kot tudi glasbeniki 
različnih generacij, otroci iz vse Slovenije 
pa bodo lahko sodelovali v natečaju na 
temo Dedek in babica, kaj mi pomenita?, 
likovno in literarno. Zaključni dogodek pa 
bo 22. novembra 2013 v občini Domžale. 

Ne smeva pa pozabiti na projekt botr-
stva. Kaj predstavlja, kako poteka? 
Botrstvo je nova oblika pomoči, v projekt 
pa smo vključili otroke iz vseh naših 
občin – Domžal, Mengša, Lukovice, 
Moravč in Trzina, trenutno vključujemo 
približno 20 otrok. Projekt poteka tako, 
da za pomoč zaprosijo starši, otroke pa 
lahko predlagajo tudi šole ali center za 
socialno delo. Otroki nato eno leto vsak 
mesec dobijo finančno pomoč v višini od 
40 do 80 evrov. Po enem letu se preveri, 
če so se razmere uredile, se morda otrok 
zaposli v tem času, tako pomoč usahne, 
sicer pa se nadaljuje. V projektu smo sicer 
zelo uspešni, vendarle pogrešam še večjo 
povezanost s centrom za socialno delo, 
saj bi tako lahko pomagali še več socialno 
ogroženim družinam, ki morda ne pridejo 

neposredno do nas,ki jim mi lahko 
pomagamo, a ne vemo zanje ve pa CSD. 

Eden od pomembnejših projek-
tov, ki ga ustvarjate, je tudi Otroški 
parlament. Prostor, kjer lahko osnov-
nošolci ustvarjajo in izražajo svoje 
mnenje. Kakšne so vaše izkušnje pri 
tem projektu, kako se nanj odziva-
jo otroci? 
Tema v preteklem šolskem letu je bila 
Odraščanje. Pri otrocih je bila zelo lepo 
sprejeta. Tema za šolsko leto 2013/14 pa 
je Razmere v družbi. Otroški parlament je 
program o vzgoji otrok za demokracijo in 
temo za naslednje leto vsako leto izberejo 
otroci na zaključnem državnem srečanju. 
Pri projektu sicer sodelujejo šoloobvezni 
otroci, v zadnjem delu predvsem iz tretje 
triade, ki parlament na koncu tudi vodijo 
sami. Ravno o prihajajoči temi sem se 
pogovarjala tudi z vodjo, odgovorno za 
izpeljavo in usposabljanje mentorjev, 
saj je zelo pomembno, da otroci ne 
odraščajo, obremenjeni z razmerami, v 
kakršnih je danes naša družba. Prosila 
sem jih, naj pripravijo program tako, 
da bodo otroci videli izhod, da ne bodo 
črnogledi. Dejstvo je, da smo precej 
samomorilski narod, zato je pomembno, 
da otroci vidijo izhode, rešitve. O tem so 
razmišljali tudi pripravljavci programa, 
da bo tematika pripravljena spodbudno, 
da bodo otroci videli rešitve in gledali v 
prihodnost z navdušenjem. Sicer pa otroci 
vsako leto dajo lepo sporočilo, ljudje 
pridejo in jim prisluhnejo. Sporočila, ki jih 
otroci dajejo, so običajno o tem, kakšne 
so njihove stiske pri spolnem odraščanju, 
zasvojenosti z drogo, alkoholom in 
tableti. Odločevalci jim sicer prisluhnejo, 
nato pa vse prehitro pozabijo, nič ne gre v 
uresničitev, da bi se kaj spremenilo. 

Še en pomemben segment v delova-
nju ZPM-ja, ki se ga morava dotakniti, 
so otrokove pravice. Zagotovo ste med 
tistimi, ki jih še posebej zavzeto zago-
varjate. Kakšna konkretno pa je vaša 
vloga v primeru kršitev otrokovih pra-
vic? 

V ZPM-ju in tudi drugi na terenu si 
prizadevamo, da bi pri varuhu človekovih 
pravic imeli tudi zagovornika otrok. 
ZPM je tako dobila tudi projekt ZIPOM – 
Središče za zagovorništvo in informiranje 
o pravicah otrok in mladostnikov. Tudi 
sama sem članica te komisije in tematiko 
redno spremljam. Sicer pa že več kot 30 
let delujem tudi kot sodnica porotnica 
za mladoletne prestopnike, kjer rada 
sodelujem, saj so to situacije, ko se otrok 
ne kaznuje, ampak se jih obravnava na 
način, da se jih poskuša spraviti na pravo 
pot. Otrok je namreč človek, ki se še 
razvija. 

Letos ste prvič organizirali tudi pose-
ben dobrodelni koncert, na katerem 
ste zbirali sredstva. Kaj se je dogaja-
lo?
Koncert smo letos organizirali prvič, in 
sicer v sodelovanju s Kulturnim domov 
Franca Bernika, ki se je v celoti odpovedal 
zaslužku, skupaj z Rotary clubom in Lions 
klubom Domžale. Vsa zbrana sredstva 
bomo v celoti namenili socialno šibkejšim 
otrokom. Odmevni abonmajski koncerti 
KD Domžale, ki jim dajeta svoj pečat 
umetniški vodja in vrhunski slovenski 
klarinetist Mate Bekavac ter člani 
abonmajskega orkestra, so spodbudili 
člane orkestra, ki ga sestavljajo mladi 
in odlični slovenski glasbeniki, da so 
pripravili posebni koncert, katerega 
izkupiček so v celotni namenili v 
dobrodelne namene. Honorarju so se tako 
odpovedali tudi vsi nastopajoči. 

V vaše prostovoljne aktivnosti ste 
vedno pripravljeni povabiti nove so-
delavce, ki so pripravljeni na delo z 
otroki. Kdo se vam lahko pridruži in 
kako? 
Pridružijo se nam lahko vsi, ki imajo 
radi otroke in jim znajo prisluhniti in 
pomagati. Z nami lahko stopijo v stik s 
pomočjo podatkov na naši spletni strani, 
nas pokličejo po telefonu. Vsakega bomo 
veseli in ga vključili v delo. Moram pa 
poudariti, da je naše delo popolnoma 
prostovoljno in nestrankarsko.  ❒

veliki intervju

Projekt predstavlja 
socialno integracijo 
in medgeneracijsko 
solidarnost in smisel 
tega je, da izpostavimo 
povezanost otrok s 
starimi starši, ne le 
čustveno, ampak tudi 
sicer. Ta povezanost je 
morda najbolj dragocena 
spremljevalka našega 
vsakdana v času, ko 
si predvsem srednja 
generacija prizadeva za 
preživetje, najbolj občuti 
težave in posledice 
recesije in vse to jemlje 
energijo. Tako bi s 
pomočjo starih staršev 
lahko tudi otroci bolj 
polnovredno zaživeli.
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Številna društva, organizacije in 
zavodi, knjižnica in ostali orga-
nizatorji bodo poskrbeli, da bodo 
otroci med poletjem športno ak-

tivni, da bodo izražali svoje umetniške 
sposobnosti, prav tako pa bodo imeli mo-
žnost spodbuditi svoje male sive celice s 
knjigami, igro in neformalnim učenjem. 
Nekaj aktivnosti smo tokrat zbrali tudi mi, 
prepričani pa smo, da jih bo v našem me-
stu to poletje še veliko več. 

Vesele počitnice v Centru za 
mlade 
Vesele poletne počitnice napovedujejo v 
Centru za mlade, v katerem pripravljajo 
program v različnih sklopih, in sicer od 
26. junija do 23. avgusta 2013. Kot pravijo v 
Centru, bodo otroci čas preživeli igrivo, ob 
družabnih igrah, sprostili se bodo ob fil-
mih in glasbi, ustvarjalno, raziskovalno, 
izletniško in celo sladko. Za program, ki 
je namenjen osnovnošolcem, je vsako leto 
veliko zanimanje, zato so v letošnjem letu 
udeležbo nekoliko omejili. Vsak otrok se ta-
ko lahko udeleži programa v času poletnih 
počitnic, dva tedna. Ko pravijo v Centru za 
mlade Domžale, so obvezne predhodne pri-
jave, ki so jih pričeli zbirati že sredi junija. 

In kaj vse bodo v tem času počeli najmlajši? 
»Ob vročih dneh se bodo hladili in čofotali 
na domžalskem bazenu, se odpravili na po-
tep v Ljubljano in se zabavali v parku Tivoli 
ali se z vlakom odpeljali v Kamnik,« pravi-
jo v Centru za mlade. Med drugim jih bo 
poleti obiskala tudi profesorica španskega 
jezika, ki bo mladim približala Španijo in 
njene značilnosti, v prostorih Centra pa se 
bodo odvijale tudi družabne igre, izdelova-
li bodo nakit, risali tatuje, imeli svoj kino, 
iskali talente in pekli palačinke. Slastno, 
zanimivo in zabavno poletje čaka najmlaj-
še Domžalčane. Več informacij o programu 
lahko najdete tudi na njihovi spletni strani 
www.czm-domzale.si. 
Sicer pa je v poletnem času v Centru za 
mlade na ogled tudi čudovita razstava, ki 
so jo poimenovali Navdih trenutka. V okvi-
ru razstave svoja dela predstavljajo mladi 
ustvarjalci, na ogled pa je od ponedeljka 
do petka, od 8. do 20. ure.

Želvino počitniško popotovanje v 
Knjižnici Domžale 
Z želvino hitrostjo se bodo otroci lahko po-
dali na pravo poletno bralno popotovanje, 
ki ga organizirajo v Knjižnici Domžale. Za 
vse otroke, stare od šest do deset let, ki radi 
berejo, vabijo, da se jim pridružijo na popo-
tovanju, ki predstavlja aktivno preživljanje 
poletnih počitnic. Otroci bodo v okviru pro-
grama tako dvajset dni vsak dan pol ure 
brali, zbirali žige ob obiskih knjižnice, iz-
birali najljubšo knjigo poletja, risali risbice 

in seveda sodelovali v nagradnem žrebanju 
z bogatimi nagradami. Na ta način bodo 
spoznavali, da je knjiga lahko dobra pri-
jateljica predvsem takrat, ko je prostega 
časa dovolj in ga lahko zanimivo in učin-
kovito preživljajo. 
Da pa v knjižnici ne bodo le brali, so poskr-
beli z zabavnim programom ‹Odklopi se›. V 
knjižnici Domžale se bodo lahko otroci za-
bavali ob družabnih igrah vse poletje, vsak 
torek in petek, od 10. do 12. ure. Seveda pa 
to še ni vse. Knjižničarji vas vabijo, da se 
jim pridružite v različnih spremljevalnih 
projektih, kot so Čudežni kovček, Pravljična 
lutkarija in Pravljični potepin. Vas zanima, 
kaj je to? Obiščite jih! 

Mavrično obarvano poletje 
Vodene športne poletne počitnice pa bo-
do najmlajši lahko doživeli s Športno 
atletskim društvom Mavrica. Že od pr-
vega julija dalje bodo najmlajši lahko 
spoznavali in preizkušali različne športe. 
Srečali se bodo z atletiko, spoznali no-
gomet, košarko in odbojko, ob sončnih 
dnevih kolesarili, se zabavali na domžal-
skem bazenu. Preizkusili se bodo tudi v 
badmintonu, tenisu, namiznem tenisu in 
celo speedmintonu ter rolanju. 
To pa še ni vse. Najmlajši se bodo lahko 
podali tudi v čisto pravo indijansko deže-
lo, saj bodo od 8. do 12. julija, vsak dan, od 
7. do 16. ure, preizkušali svojo iznajdljivost 
v naravi, kulturo in orientacijo. Spoznavali 
se bodo s pomočjo družabnih iger, posta-
vljali indijanska bivališča, izdelali totem, 

sulice in loke, indijanski nakit ter spozna-
vali imena dreves, raziskovali poti, jahali 
konje ter na koncu poiskali skriti zaklad. V 
drugi polovici julija se bodo najmlajši lah-
ko prepustili vodno-plesnim počitnicam 
in poleg uživanja na domžalskem bazenu 
spoznavali tudi različne plesne zvrsti – od 
valčka, polke pa vse do hip-hopa, break-
dancea, spoznali bodo raperja Žygca ter se 
preizkusili v petju. 

Najmlajši bodo spoznavali 
dediščino našega mesta
Na svojo zgodovino smo lahko ponosni, 
še posebej ko govorimo o bogati kultur-
ni dediščini našega mesta. Prav to bodo 
v juliju lahko spoznavali najmlajši, če se 
bodo podali na ‚Spoznavanje Domžal‘. V 
petih dneh se bodo sprehodili in spozna-
li tako gradove, cerkve, jame, objekte kot 

muzeje. Obiskali bodo Kulturni dom, raz-
iskovali Športni park, se s kolesom podali 
na grad Krumperk, se sprehodili po učni 
poti ter obiskali Menačnikovo domačijo in 
Slamnikarski muzej. 
A to še ni vse. Poleg tega, da bodo prvi 
teden avgusta posvetili kolesarskim poči-
tnicam, se bodo najmlajši v nadaljevanju 
podali še na jamarske počitnice, se zaba-
vali v času vodnih pustolovskih počitnic, 
na kuharskih počitnicah pa se bodo učili 
kuhati. V drugi polovici avgusta se bodo 
lahko podali na pot spoznavanja glasbe-
nih instrumentov ter se poleg atletskih 
počitnic ob koncu poletja sprehodili še 
od kmetije do kmetije. Več o programih 
si lahko preberete tudi na spletni strani 
ŠAD Mavrica. 

Taborniki v poletje s 
praznovanjem 60-letnice 
Rod Skalnih taborov Domžale je bil usta-
novljen daljnega leta 1953 in letos tako 
praznuje 60-letnico. Zato so se domžalski 
taborniki odločili, da letošnje poletje pro-
slavijo nekoliko drugače kot običajno. To 
pa ne pomeni, da se bodo odrekli tradi-
cionalnemu taborjenju. Nikakor ne. Tudi 
letos se bodo podali v Stavčo vas, v kateri 
bodo preživeli lep del julija. In kaj bo dru-
gače? To, da bodo letos taborili vsi hkrati 
– najmlajši in najstarejši skupaj, zato so le-
tošnji tabor poimenovali kar ‚Mega tabor‘. 
Na njem bodo tudi letos preživljali večer 
ob tabornem ognju, izvedli taborniško po-
roko, se podali na izlet na Žužemberški 
grad, spoznavali okolico, izvajali timske 
in strateške igre, peli pesmi in poskrbeli 
za nepozabna poletna druženja. 

Letovanje otrok na Krku
Že tradicionalno pa bo Zveza prijateljev 
mladine Domžale tudi letos odpeljala otro-
ke na letovanje na otok Krk. Letovanje bo 
potekalo v treh izmenah, in sicer od 6. ju-
lija do 5. avgusta, ko se bodo domov vrnili 
še zadnji otroci. Letovanje bo organizira-
no za učence osnovnih šol Občin Domžale, 
Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče, od 
prvega pa vse do devetega razreda. Leto-
vanje socialno in zdravstveno ogroženih 
otrok sofinancira  ZZZS. Več informacij 
si lahko preberete tudi na spletni strani 
www.zpm-domzale.si.  ❒

tema meseca

POLeTNe POČITNICe V ObČINI DOMŽALe 
Tudi letošnje poletje bo v našem mestu zelo aktivno. Počitnice, ki so jih šolarji tako nestrpno pričakovali, so pred nami, brezskrbne dni pa 
bodo tako mali kot veliki lahko preživeli na različne zanimive in zabavne načine. 

Dogajanje v letošnjem 
poletju bo v našem 
mestu torej pestro tudi 
za najmlajše. Želimo vam 
lepe počitnice, predvsem 
pa, da si napolnite 
baterije za nove jesenske 
izzive! 

Šahovsko društvo Domžale vabi OTROKe IN MLADINO na

Poletni šahovski tabor v Domžalah
Za: otroke od 8 let naprej, ki želijo izboljšati svoje šahovsko znanje
Razpisana skupina: nadaljevalna - predznanje III. Šah. kategorije
Kdaj: od pon 15. do pet 19. julija 2013 od 9. do 15. ure
Kje: v prostorih Šahovskega društva na Kopališki 4, Domžale
Voditelj: Lan Timotej Turek
Program: Šahovska igra na 1001 način, taktično razmišljanje,  

reševanje šahovskih nalog in problemov, turnir, igranje na 
uro, presenečenja …

Za priboljšek: Topla malica vsak dan, kopanje na domžalskem ba-
zenu.

Pogoj udeležbe: Resno sodelovanje in plačan prispevek, za člane 
Šahovskega društva Domžale priznamo popust

Prijave: info@sah-domzale.si, 031 495 567 (Turek Lan), 041 625 254  
(boštjan Grošelj)
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glas mladih

Javni sklad RS za razvoj kadrov in šti-
pendije je na svoji spletni strani www.
sklad-kadri.si objavil razpis (z obrazcem 
in natačnejšimi merili) za Zoisove štipen-
dije za študijsko leto 2013/2014.

Dijaki in študenti morajo za pridobitev 
štipendije izpolnjevati splošne pogoje, kot 
jih določa Zakon o štipendiranju in vsaj 
enega izmed meril – ali uspeh, pri čemer 
se upoštevajo ocene iz šolskega oziroma le-
ta 2012/2013, ali zlata matura ali uvrstitev 
med pet odstotkov najboljših študentov v 
študijskem letu 2012/2013 ali izjemni dosež-
ki na posameznem področju družbenega 

življenja, ki ga je posameznik dosegel v za-
dnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.

Vloge vlagateljev za dodelitev štipendi-
je se razvrstijo glede na uveljavljano merilo 
od najvišjega do najnižjega rezultata. Pra-
vica do Zoisove štipendije se dodeli tistim 
vlagateljem, ki se v posamezni skupini 
najbolje razvrstijo, do porabe sredstev. Za 
nadaljnje prejemanje štipendije zadostuje 
izpolnjevanje splošnih pogojev in dosega-
nje vsaj enega merila.

Dijaki imajo čas za oddajo vloge do 9. 
septembra 2013, študenti pa še mesec dlje, 
do 9. oktobra 2013.

Pri tem naj bodo vlagatelji pazljivi, da 
priložijo vsa dokazila, potrebna za pri-
dobitev štipendije, in dodatke, da bi se 
izognili morebitnim zapletom.

Srečno!
Ana Strnad

Ne pozabite

Objavljen je razpis za Zoisove štipendije

Tokrat naj bo rubrika zastavljena malo 
drugače. Študentskega dela čez poletje je 
dovolj – vi le poklikajte in preverite ustre-
zne spletne strani, zato tega zdaj ne bomo 
posebej poudarjali, z veseljem pa te vabi-
mo v svoje vrste.  Ves čas namreč upamo, 
da se bo aktivizem dijakov in študentov 
domžalske upravne enote dvignil za ka-
kšno stopnjo, kar bi pomenilo povečanje 
možnosti za dodatne aktivnosti, ugodno-
sti in udejstvovanja domžalske mladine. 
Moramo priznati, da so bile naše želje le-
tos za odtenek bolj uslišane kot prejšnja 
leta, saj smo medse sprejeli nekaj mladih, 
energičnih študentk in študentov, ki s sve-
žimi idejami prinašajo novosti v ponudbo 
ŠKD-ja in smo nanje zelo ponosni. Tudi me-
sečno glasilo kluba (Mesečnik) je tako vsak 
mesec bolj zajetno in polno idej, kako preži-
veti prosti čas. Če imaš tudi ti kakšno idejo, 
kako popestriti dogajanje na lokalni ravni, 
smo mi pravi naslov za morebitno izvedbo 

le-te! Zato nikar ne oklevaj in nam piši na 
info@studentski-klub.si ali nas pridi po-
gledat v klubske prostore v centru Domžal.

Dobri mentorji, podpora pri vseh 
segmentih organizacije dogodka (od za-
snove, priprave, oglaševanja, izvedbe in 
ovrednotenja s pripravo za organizacijo 
naslednjega dogodka istega žanra), reše-
vanje težav z neprecenljivimi in bogatimi 
izkušnjami, odličen kolektiv, spodujanje 
samoiniciative in ustvarjalne žilice, piljenje 
v iznajdljivosti … Vse to je več kot odlična 
priprava na življenje in vse, kar prinaša.

Vemo, da je začeti najteže, ampak zače-
tek v tem primeru pomeni, da prideš do nas 
oz. nas poiščeš. Vse ostalo bomo potem že 
urejali skupaj. Upam, da ti uspe in boš to 
poletje preživel/-a tudi z nami. Verjamem 
pa, da ti na koncu poletja to ne bo dovolj 
in boš želel/-a ostati z nami tudi naprej. 

Se vidimo,
Ana Strnad

julij 2013

Več info na www.studentski-klub.si
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Aktualno iz ŠKD-ja

Skok v morje – pravi užitek!
ŠKD-jevi 
nogometni dnevi

Ker so počitnice tu, je čas, da tudi re-
kreaciji posvetimo več časa. ŠKD poleti 
pripravlja več kot odlične nogometne dne-
ve. Da nas pri igranju ne bo motila vročina, 
bomo žogo raje brcali v dopoldanskih urah 
in ujeli najboljši del dneva za rekreacijo. Da 
bo mera polna, se bomo po dvournem teku 
po malem igrišču z umetno travo ohladili in 
raztegnili kar v domžalskem bazenu, ki je 
zraven nogometnega igrišča. Sence in hla-
dne kapljice za po grlu je tam dovolj in dan 
bo tako izkoriščen do konca. Če te mika, se 
nam pridruži na julijskem terminu, 12. in 
13. 7., od 10. do 12, ure, ali si rezerviraj avgu-
stovskega, ki bo 2. in 3. 8., od 10. do 12. ure. 
Lep nogometni pozdrav,

Domen Praznik

Kdor išče, naj najde

bogate izkušnje in odličen kolektiv – 
pri ŠKD-ju zagotovljeno!

Stanje v državi glede zaposljivosti mla-
dih je, roko na srce, porazno. Na zavodu 
za zaposlovanje je bilo februarja letos pri-
javljenih skoraj 30.000 mladih, starih od 
25 do 29 let. V enem letu pa jih zaposli-
tev najde le približno sedem tisoč. Od leta 
2007 do 2013 se je delež brezposelnih v tej 
starostni skupini s terciarno izobrazbo po-
večal za več kot 68 odstotkov, medtem ko 
se je brezposelnost mladih z osnovnošol-
sko in srednješolsko izobrazbo zmanjšala. 
Že samo podatki govorijo, da je stanje skrb 
vzbujajoče. Kakšne samopodobe in koli-
ko samospoštovanja pa bodo še premogli 
mladi izobraženci v tem položaju, pa je tu-
di vprašanje zase …

V maju se je končal prvi nacionalni po-
svet o zaposljivosti in zaposlovanju mladih 
Delo danes, kariera jutri, ki jo je organi-
zirala Študentska organizacija Slovenije 
(ŠOS). S tem se je odprlo eno ključnih po-
dročij, za katero se bo ŠOS zavzemala tudi 
v prihodnje, in sicer da se na nacionalni 

ravni sprejme z njihove strani pripravljena 
Strategija zaposlovanja mladih, pri čemer 
je študentsko delo del formalnih delovnih 
izkušenj in spodbuja predvsem povezova-
nje socialnih partnerjev. Več o strategiji 
lahko najdete na spletni strani www.stu-
dentska-org.si.

Na štiridnevni delavnici so sogovorni-
ki in udeleženci govorili o težkem položaju 
mladih, ki se po končanem študiju znaj-
dejo na negotovem delovnem trgu tega 
kriznega časa. Predstavili so tudi predloge, 
ki bi lahko prinesli znatne izboljšave sta-
tusa mladih diplomirancev. Ustavili so se 
predvsem pri štipendiranju, študentskem 
delu, pripravništvu, pri spodbujanju pod-
jetništva in različnih načinov spodbujanja 
zaposlovanja mladih. V Sloveniji smo na-
mreč tik pred zastavljenim ciljem, ki je 40 
odstotkov terciarno izobraženih mladih, 
kar pa ne šteje več kot dosežek, pač pa je 
to danes eden od bistvenih razlogov za vi-
soko brezposelnost med mladimi in beg 

možganov v tujino, kjer je znanje mladih 
izobražencev bolj cenjeno in imajo več pri-
ložnosti, da se dokažejo. ena od rešitev je 
tudi v tem, so si bili enotni sogovorniki, da 
bi morali biti država,  gospodarstvo in iz-
obraževalni sistem veliko bolj povezani, 
saj bi imeli diplomanti le tako znanja, ki 
jih gospodarstvo potrebuje, država pa ve-
liko breme brezposelnosti mladih manj. 
Na tem mestu so se ustavili tudi pri skle-
panju kadrovskih štipendij, ki predstavlja 
pomemben most med izobraževanjem in 
zaposlovanjem. Študenti bi med študijem 
dobivali štipendijo, se spoznavali z delom 
v podjetju in po koncu študija svoje zna-
nje prenesli v podjetje. Leta 1990 je bilo 
podeljenih 34.000 kadrovskih štipendij, v 
zadnjem desetletju pa je bilo tovrstnih šti-
pendij sklenjeno le približno 6.000, so še 
zapisali v poročilu po posvetu v mesečnem 
glasilu ŠOS-a, ki ga lahko najdete na nji-
hovi spletni strani www.studentska-org.si.

Ana Strnad

Študentsko vseslovensko

Zaposlovanje mladih – status: porazno

Poletje je čas, ki ga povezujemo tudi 
z morjem, in čeprav je bilo še sredi juni-
ja grozno mrzlo in si v morje, ki je imelo 
17 stopinj Celzija, nekateri niti prsta na 
nogi ne bi upali pomočiti, je zdaj že prije-
tno ogreto in pripravljeno, da nas sprejme 
v vsej svoji veličini. S ŠKD-jem že vrsto 
let pripravljamo t. i. morčkanje – včasih 
se odpravimo na obale sosednje Hrvaške, 
letos pa smo se odločili, da bomo skupaj 
raziskovali kotičke slovenske obale. Če-
prav bi to leto, ko Hrvaška postane del 
evropske družine, lahko tja odnesli, ko-
likor klobas in mleka bi hoteli. No, pa 
jih bomo pojedli in popili kar doma. Na 
portoroških in koprskih plažah. Te bomo 
dodobra spoznali letos. Na prvih bomo v 

senčki senčnikov počasi srkali koktajle, 
na drugih pa se bomo čudili čudovito ure-
jeni mestni plaži, ki nam je lahko samo v 
ponos. Koper je namreč postal lepo, čisto 
in ogleda vredno obmorsko mesto z dušo. 
Industrijski pridih se je pomaknil ob rob 
in mesto je tako lahko zaživelo v vsej svoji 
lepoti. Oglejte si jo tudi vi. Skupaj z nami.

V Portorožu se bomo morčkali 22. juli-
ja, v Koper pa se bomo odpravili 22. julija. 
Mi poskrbimo za prevoz in eno osvežilno 
pijačo, vi pa prinesite polno torbo sme-
ha in dobre volje. Odlična kombinacija za 
čudovit dan!

Se vidimo,

Ana Strnad

Prave pomladi letos ni bilo. Nekaj sonca 
nas sicer je božalo, a premalo celo za seme-
na in sadike v zelenjavnem vrtičku. Nekaj 
prednosti pa letošnja dolga zima vseeno pri-
naša. Če ne drugega, pa vsaj odlično zaščito 
pred klopi. Največ zanjo lahko še vedno na-
redimo sami z odgovornim obnašanjem v 
naravi in s preventivnimi ukrepi. 

Preventivni ukrepi
Za preprečevanje vbodov klopa lahko 
največ naredimo sami z upoštevanjem 
preventivnih ukrepov:
•	 Izogibanje hoji po nizkem grmičevju 

ali visoki travi,
•	 uporaba repelentnih sredstev, 
•	 nošenje dolgih rokavov in hlačnic, ki 

se zatisnejo okoli zapestja in gležnjev,
•	 nošenje oblačil svetle barve, na kate-

rih bomo klope hitreje opazili,
•	 prhanje po preživljanju časa v naravi,
•	 pregledovanje kože – posebej v meh-

kih delih (sklepi, za ušesi …),
•	 pregledovanje ali/in pranje oblačil po 

povratku z izleta v naravi,
•	 pregledovanje in odstranjevanje klo-

pov z domačih živali. 

Če do vboda tega nadležnega zunanjega 
zajedavca sesalcev, ki so za komarji največji 
prenašalci povzročiteljev nevarnih bolezni, 
vseeno pride, ga previdno odstranimo, me-
sto vboda pa spremljamo še en mesec po 
odstranitvi. 

Odstranjevanje klopa s kože
Kadar na koži opazimo prisesanega 

klopa, ga čimprej pravilno odstranimo. 
Do prenosa borelije pride verjetno šele, 
ko je klop prisesan dlje kot 24 ur.

Klopa odstranjujemo s pinceto. Pri 
tem smo pozorni, da ga primemo čim bli-
že kože in ga nežno vlečemo, dokler ne 
popusti prijema. Pomembno je, da klopa 
ne stiskamo, ne vrtimo in ne uporabljamo 
snovi, ki naj bi klopa zadušile. Po odstra-
nitvi preverimo, ali smo ga odstranili v 
celoti. Kožo na vbodnem mestu umijemo 
z vodo in milom ter razkužimo.

Kožo na mestu vboda opazujemo še 
mesec dni. Zdravniško pomoč poiščemo v 
primeru pojava izpuščaja ali nenavadnega 
slabega počutja.

Vbod klopa lahko namreč povzroči okuž-
bo z nevarnimi boleznimi, kot je klopni 
meningitis, ki lahko zelo prizadane možgan-
sko ovojnice, in klopni meningoencefalitis, 
ki prizadane celo možgansko tkivo – zanju 
nimamo učinkovitega zdravila. Počakati je 
treba, da bolezen izzveni, in blažiti simpto-
me, ki jo spremljajo, medtem ko ob sumu na 
boreliozo dobimo antibiotike. bolezni so v 
vsakem primeru dolgotrajne in težke, če so 
prisotni zapleti, pa še toliko bolj, umrljivosti 
zaradi bolezni, ki jih prenašajo klopi, pa ni 
veliko. Poleg preventivnih ukrepov, ki se jih 
lahko držimo v naravi, pa proti klopnemu 
meningoencefalitisu obstaja tudi učinkovito 
cepivo |okvirček 3|, a so na letošnji tiskovni 
konferenci v UKC Ljubljana opozorili, da je 
v Sloveniji še vedno cepljenih premalo ljudi. 

Cepljenje za zaščito pred klopnim 
meningoencefalitisom

Cepljenje se priporoča vsem po do-
polnjenem enem letu starosti, ki živijo ali 
obiskujejo območja, na katerih se bolezen 
pojavlja (Gorenjska, Dolenjska, Koroška). 
Za zaščito so potrebni trije odmerki.

Najprimernejši čas za začetek ce-
pljenja je pozimi in zgodaj spomladi. 
Ponovno poživitveno cepljenje je potreb-
no po treh letih, pozneje pa na pet let (pri 
starejših od 50 oz. 60 let na tri leta).

Precepljenih je zgolj 12 odstotkov 
prebivalstva, v Avstriji so z dolgoletno jav-
no kampanjo dosegli kar 90-odstotno 
precepljenost prebivalstva in veljajo za zgled 
ostalim državam.

Obolevajo strejši, pa tudi otroci
Po podatkih Inštituta za varovanje 

zdravja se v zadnjih letih obolevnost pre-
mika v višje starostne skupine, ker se 
spreminjajo vedenjske spremembe ljudi. 
Tudi starejši ljudje postajajo telesno aktiv-
nejši in več časa preživijo v naravi. V letu 
2011 je bila skoraj četrtina obolelih (65) iz 
starostne skupine 55 do 64 let, skoraj po-
lovica (46 %) obolelih je bila starejših od 
55 let. Zbolelo pa je tudi 5 otrok, mlajših 
od pet let, in 17 otrok v starosti 5 do 14 let. 
Osebe so se najpogosteje okužile na ob-
močju, kjer stalno živijo, ob zadrževanju 
v gozdu, na travniku ali pri delu na vrtu.

Ana Strnad

Aktualno

Klopi so še vedno na preži

Čas počitnic, pozdravljen!
No, pa smo že na pragu najdaljših 

počitnic v letu. Nekateri so skozi vra-
ta že zakorakali, druge pa ta čudoviti 
trenutek še čaka. Kakšen izpit v juliju 
nam sicer po navadi že precej kravžlja 
živčke, še vedno pa lahko marsikdaj 
blagodejno vpliva na načrtovanje in 
razporejanje izpitov skozi spomladan-
sko izpitno obdobje. Slednjim želimo 
dobro pripravo, malo nujne sreče in se-
veda precej zbranosti. Vsem ostalim pa 

naj le čestitamo za uspešno zaključeno 
leto! Znanje je nekaj neprecenljivega in 
najboljša popotnica za življenje, ki si 
jo lahko damo sami. In če vas kakšen 
študijski cukrček čaka še v jeseni, ne 
obupujte, malo si oddahnite, napolnite 
baterije in spet veselo na delo. Uživajte 
v brezskrbnosti in poskusite uživati v 
kopičenju znanja.

Ekipa ŠKD-ja
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Poročilo Centra požarne 
varnosti za mesec maj

Poklicni gasilci Centra požarne var-
nosti smo v maju posredovali na 
dvajsetih intervencijah.  Največ je bi-
lo prometnih nesreč in nekaj požarov.  
Ostala posredovanja so bila tehnične 
narave, kot so uhajanje plina, pu-
ščanje vode in pomoč reševalcem pri 
prenosu poškodovane osebe. Iz soto-
čja Rače in Kamniške Bistrice pa smo 
potegnili truplo.

11. 5., ob 20.46,  so nas prek ReCo 
Ljubljana obvestili o požaru v sta-
novanjski hiši v Prikrnici, občina 
Moravče. Po prihodu na kraj dogodka 
smo z napadalno dvojko, opremljeno z 
izolirnim dihalnim aparatom, vstopili 
v garažo in pogasili požar na dveh vo-
zilih. S pomočjo domačih gasilcev smo 
naredili večjo prezračevalno odprtino 
za odvod dima in toplote. Na kraju so 
bili tudi policija, dežurni električar in 
reševalna ekipa.

17. 5. smo ob 16.58 posredovali na 
domžalskem uvozu avtoceste v smeri 
Ljubljane. Voznica osebnega vozila je 
trčila v tovornjak priklopnik. Vozilo je 
odbijalo v tovornjak in odbojno ograjo 
na daljši razdalji, pri čemer sta bili obe 
vozili močno poškodovani. Ob prihodu 
smo prometno in požarno zavarovali 
nesrečo, nato pa pregledali in oskrbe-
li voznico. Ponesrečenko smo predali 
v oskrbo reševalcem. Na vozilih smo 
odklopili baterije, absorbirali motor-
ne tekočine ter odstranili odpadne dele 
vozil z voznega pasa.

V naselju Obrše se je 18. 5. ob 18.20 ob-
čan po zelo strmi makadamski cesti iz 
neznanega razloga prevračal z oseb-
nim vozilom. Pri tem je voznik utrpel 
težje poškodbe. Vozilo je delno obsta-
lo na vozišču, delno pa nad travnim 
previsom. Ob prihodu smo kraj zava-
rovali, privezali vozilo na bližnje drevo 
in oskrbeli ponesrečenca. S tehničnim 
posegom smo odprli vrata vozila in 
pomagali reševalcem pri prenosu po-
nesrečenca v reševalno vozilo. Vozilo 
smo pripravili za odvoz s traktorjem, 
ker avtovleka ni imela možnosti do-
stopa.

18. 5. smo ob 23.58 izvozili na avto-
cesto odsek Kompolje–Blagovica, 
smer Celje. Ob prihodu na kraj pro-
metne nesreče smo najprej zaščitili 
kraj nezgode, ker pa so bili udeležen-
ci prometne nesreče že zunaj vozila, 
smo preverili njihovo stanje in ugotovi-
li, da poškodb niso utrpeli. Na vozilu, 
ki je bilo prevrnjeno na streho, smo 
odklopili akumulator ter iztekajoče te-
kočine posuli z absorbentom.

Na avtocesti Lukovica–Domžale, v na-
selju Krtina, je 23. 5. ob 13.41 prišlo do 
naleta osebnega vozila v večjo dvoo-
sno prikolico, pripeto na kombinirano 
vozilo. Osebno vozilo je odbilo v odboj-
no ograjo in ostalo na prehitevalnem 
pasu v smeri Ljubljane. V vozilu je bil 
poškodovan voznik, ki smo ga s tehnič-
nim posegom in hitrim iznosom rešili 
iz vozila. Poškodovanca smo preda-
li v oskrbo domžalskim reševalcem. 
Na vozilu smo odklopili akumulator 
in cestišče posuli z vpojnim sredstvom.

Hvala vsem prisotnim za pomoč na in-
tervencijah!

V.

na kratko

Gasilsko tekmovanje  
za pokal Domžal
Sezona gasilskih tekmovanj je tu in tudi člani PGD Domžale –  
mesto smo v soboto, 8. 6., organizirali že 19. gasilsko 
tekmovanje članic in članov za pokal Domžal in letos prvo 
tekmovanje starejših gasilk in gasilcev. 

PGD Domžale – mesto  Zaradi močne-
ga deževja in toče se je tekmovanje malo 
zaustavilo, nato pa nadaljevalo na raz-
močenem igrišču. Seveda pa smo najbolj 
veseli, da se je vse izteklo brez poškodb. 
Člani PGD Domžale – mesto vsem ekipam 
čestitamo za dosežen rezultat.

Tokrat je tekmovalo 20 moških in 7 
ženskih desetin ter kar 14 desetin starej-
ših gasilk in gasilcev. V moški konkurenci 
so slavili člani PGD Zalog pri Cerkljah, pri 
ženskah dekleta PGD Dob A, zmagovalna 
ekipa starejših gasilk prihaja iz PGD Polje, 
starejši gasilci pa so člani PGD Ponova vas. 
Tekmovanja so se udeležili tudi pobrateni 
prijatelji iz PGD Dekani ter sosednje Hrva-
ške z moško desetino iz DVD Koprivnica. 
Veterani našega društva so prejeli pokal za 
fair play, ker so se po več letih zopet zbrali 

in so dva člana društva posodili PGD Štu-
da, da so sploh lahko tekmovali.

 Našega gasilskega tekmovanja se je 
udeležila tudi podžupanja občine Dom-
žale, ga. Andreja Pogačnik Jarc, ter vsem 
štirim zmagovalnim ekipam podelila pre-
hodne pokale. 

Tekmovanje je kljub hudi uri zelo lepo 
minilo, saj se je proti večeru zopet zjasnilo, 
da pa je vse nemoteno potekalo, bi se rada 
zahvalila celotni delovni ekipi, ki je vse to 
izpeljala. Brez njihovega truda, dobre vo-
lje in iznajdljivosti se nam vse ne bi tako 
dobro izšlo. V imenu društva pa čestitam 
naši ekipi starejših gasilcev za sodelovanje 
in uspeh na tekmovanju. Z gasilskim poz-
dravom NA POMOČ !

za PGD Domžale – mesto
Sonja Pavlišič

Krajevna organizacija za vredno-
te NOB Dob, Krtina Ustavili smo se ob 
spomeniku talcev v Krtini, kjer je ga. Re-
nata Pamič predstavila nekatere predloge 
za rekonstrukcijo tako spomenika kot lo-
kacije. Te bo deležen tudi spomenik na 
Hrastovcu, kjer poteka vsakoletna slove-
snost ob prazniku KS, ustavili pa smo pa 
tudi ob spominski plošči v križišču cest 
Gorjuši – Sv. Trojica ter spomeniku v par-
ku v Dobu, kjer bo tudi potrebnih nekaj 
popravkov. Medtem smo s strani Zavoda že 
prejeli kulturnovarstvene pogoje, ki jih je 
treba upoštevati pri posegu v registrirane 
enote kulturne dediščine. Upamo, da bodo 
dogovorjene sanacije opravljene še letos. 

Konec maja smo se odpravili tudi na 
tradicionalni obisk zanimivosti in zname-
nitosti naše države. Tokrat smo obiskali 
Oljko ter si ogledali cerkev sv. Križa ter pod-
zemno svetišče, marsikaj pa smo izvedeli 
tudi o malteških vitezih. Velenje smo si 
ogledali kar z avtobusa, Velenjsko jeze-
ro pa zaradi dežja bolj od daleč. Nato 
smo se mimo vseh TEŠ-ev, s poudarkom 
na TEŠ 6 – posebej njegovih prednosti in 

Skrb za spomenike
Ena izmed naših pomembnejših nalog je skrb za spomenike in spomin-
ska obeležja, zato je vodstvo skupaj s Kristino Slapar, vodjo Oddelka za 
družbene dejavnosti Občine Domžale, ter Renato Pamič, konservatorsko 
svetovalko Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne 
enote Kranj, pregledalo spomenike in spominska obeležja na območju 
krajevnih skupnosti Dob in Krtina.

pomanjkljivosti – zapeljali v Šoštanj. V Ka-
juhovemu domu smo si ogledali manjšo 
zbirko o življenju in delu našega partizan-
skega pesnika Karla Destovnika Kajuha, 
saj je bil rdeča nit našega izletniškega dne. 
Zelo zanimiv je bil obisk Mayerjeve vile, ki 
ponuja tako pogled na zgodovino Šoštanja 
kot na nekatere njegove najpomembnej-
še občane, v Belih vodah ob Kajuhovem 
spomeniku, pa smo Jože Lončar, Elizabeta 
Lederer in Vera Vojska pripravili recital, pa 
ne le Kajuhovih pesmi, temveč tudi drugih, 
ki so nas spomnile na sedanjost. Zadnji po-
stanek je bil obisk spominske sobe podpisa 
delne nemške kapitulacije v Topolšici, 9. 
maja 1945. Žal je bil 'muzej' pokvarjen in 
smo se morali zadovoljiti kar s pripovedjo 
o pomembnem dogodku. 

Kljub deževnemu dnevu je bilo to pri-
jetno potovanje, ki smo ga izkoristili tudi 
za klepet in druženje, ki sta v teh kriznih 
časih še posebej potrebna. Nadaljujemo 
priprave na praznik KS Dob ter obiskom 
spominskih prireditev.

Vera Vojska 

Prvotna zamisel je bila, da bi slovesnost 
potekala v središču Radomelj, saj je ob va-
škem znamenju večnamenski prostor, ki 
omogoča izvedbo prireditev. A narava je 
muhasta in tako je dež dodobra premešal 
koledar prireditev in vse aktivnosti, ki so 
bile napovedane za ta dan, smo bili prisi-
ljeni prestaviti na drug dan. Člani KD Mlin 
Radomlje so s svojo vnemo in organiza-
cijo prireditev hitro prestavili v Kulturni 
dom Radomlje in ob 19. uri je bilo vse pri-
pravljeno za začetek slovesnosti. Rdeča nit 
prireditve so bili domači kulturni ustvar-
jalci, ki so ali še ustvarjajo kulturni utrip 
kraja. Predstavil se nam je MoPZ Radomlje, 
ki že vrsto let goji ljubezen do petja in zdru-
žuje Radomljane ob pesmi. Poleg uvodne 
himne je zbor zapel še pesem (žal že pokoj-
nega) Matije Cerarja, Prelepe Radomlje, ki 
smo jo krajani že vzeli za svojo himno in 
smo lahko ponosni, da je bil gospod Mati-
ja Cerar naš sokrajan. 

Po zborovskem petju smo prisluhnili 
slavnostnemu govorniku prireditve, pred-
sedniku KS Radomlje Igorju Jeretini, ki je 
v govoru poudaril, kako pomembno se je 
zavedati svojih korenin in kako močno mo-
ramo biti ponosni na svoj kraj Radomlje. 
Vsem krajankam in krajanom je položil na 
srce, da so prav oni tisti, ki dajejo dušo kra-
ju in življenju v njem. 

Po govoru je sledil odlomek iz knjige 
V gorskem zakotju, pisatelja in publicista 
Antona Kodra, ki ga je, ob ubranih zvokih 
violine Klare in Mirjam Bartol doživeto pre-
brala gospa Zlatka Levstek. Gospa Zlatka 
Levstek je bila tudi pobudnica, da je roj-
stni datum pisatelja in publicista Antona 
Kodra, 21. maj, postal krajevni praznik. 
Zlatka Levstek je že dolgo let zelo dejavna 
na kulturnem področju v Radomljah, tudi 
v Turističnem društvu Radomlje, likovnem 
društvu Senožeti, društvu Lipa Domžale in 
Solidarnost Kamnik. Izdala je že trinajst 
samostojnih zbirk s pesmimi za otroke in 
odrasle. Predstavila nam je nekaj pesmi, ki 
jih je posvetila Radomljam. 

Janka Jerman je bila vrsto let učitelji-
ca v radomeljski šoli, od nekdaj pa je zelo 
povezana tudi z naravo. Kot učiteljica je 
bila izredno dejavna pri tabornikih. Rod 
mlinskih kamnov je bil njen drugi dom. V 
‚tretjem življenjskem obdobju‘ skrbi za šolo 
zdravja pri društvu upokojencev Radomlje 
in v društvu Lipa Domžale za sekcijo poho-
dništvo. Poleg vseh aktivnosti na prostem 
pa najde čas tudi za pero in piše pesmi. 
Luč so ugledale že štiri njene samostojne 
pesniške zbirke. Na odru nam je predsta-

660-letnica prve omembe Radomelj
V soboto, 25. 5. 2013, je bila v veliki dvorani Kulturnega doma 
Radomlje osrednja kulturna prireditev ob 660-letnici prve 
pisne omembe kraja.

vila posebej za slovesnost napisano pesem 
in nam v verzih predstavila Radomlje sko-
zi čas. 

Po literarnem delu prireditve je sledilo 
zborovsko petje društva, ki deluje šele dve 
leti. Ženski pevski zbor Drouz, ki deluje 
pod okriljem KD Mlin Radomlje, vodi zbo-
rovodja Uršula Jašovec. Obiskovalcem so 
se na doživet način in ob spremljavi mladih 
harmonikarjev predstavile pevke s pesmi-
jo Od Lukovce do Radomelj, pozneje pa še 
z zimzelenima melodijama Mesto mladih 
in Mini maksi. S svojo izvedbo pesmi in 
zabavno koreografijo so dokazale, da pri-
našajo v zborovsko petje v Radomljah nov, 
svež veter, zato si lahko le želimo, da nada-
ljujejo uspešno delo.

Posebna zahvala pa gre koordinacij-
skemu odboru KS Radomlje, Nini Mav 
Hrovat, Sonji Jerman in Igorju Kuzmiču, 
ki so uspeli povezati vsa društva v Rado-
mljah in pripraviti res pester in raznolik 
program aktivnosti ob 660-letnici prve 
omembe Radomelj.

Zahvaliti se moramo tudi Cvetličarni na 
Ovinku, ki je poskrbela, da je bil oder Kul-
turnega doma Radomlje kljub hladnemu 
vremenu cvetoč in topel.

Za vse obiskovalce prireditve in 
goste smo ob zaključku prireditve pripra-
vili manjšo pogostitev, na kateri so pevci 
z ubranim petjem še dodatno poskrbeli za 
dobro vzdušje.

  Čestitamo vsem krajankam in kra-
janom Radomelj za praznik in gremo 
pokončno naprej proti 670-letnici.

Igor Jeretina
Foto: Igor Jeretina

Skrb za spomenike
Ena izmed naših pomembnejših nalog je skrb za spomenike in spomin-
ska obeležja, zato je vodstvo skupaj s Kristino Slapar, vodjo Oddelka za 
družbene dejavnosti Občine Domžale, ter Renato Pamič, konservatorsko 
svetovalko Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne 
enote Kranj, pregledalo spomenike in spominska obeležja na območju 
krajevnih skupnosti Dob in Krtina.

Društvo vojnih invalidov Domžale 
Sedež društva je v Domžalah, Ljubljanska 
cesta št. 78, uradne ure pa so ob sredah, 
med 9. in 11. uro. Seje društva so enkrat 
mesečno, ob sredah, navadno v začetku 
meseca.

Letošnji zbor članstva, udeležilo se ga 
je 38 vojnih invalidov, je bil v brunarici KS 
Volčji Potok. Poleg članov so bili prisotni 
tudi gostje: predsednik DVI Zagorje Zvone 
Tahirovič in tajnica Urška Holešek; iz vete-
ranskih organizacij Domžale Maks Karba in 
Janez Gregorič. Posebej veseli smo bili no-
vega predsednika ZDVI, Janeza Podržaja. Z 
minuto tišine smo se spomnili preminulih 
članov, po pozdravni besedi predsednika 
društva, Jožeta Brodarja, pa sprejeli dnevni 
red zbora ter izvolili delovno predsedstvo. 
Nato smo prisluhnili vsem poročilom o 
opravljenem delu v letu 2012. Poročal je 
predsednik Nadzornega odbora Janez Ce-
rar, in sicer o bilanci in poslovnem izidu leta 
2012, Jože Novak, dopisnik za informiranje, 
je poročal o objavljenih prispevkih; referent 
za šport in rekreacijo Lojze Hrovat pa o delu 
na tem področju. O delu in financah za leto 
2013 je govoril Jože Brodar, predsednik dru-

štva. Vsa poročila so bila sprejeta.
Najbolj svečani del je bil podelitev pri-

znanj desetim posameznikom za uspehe v 
kegljanju, balinanju, pikadu in streljanju 
z zračno puško. Priznanja sta podelil Jože 
Novak in Lojze Hrovat. Zbor je pozdravil 
predsednik ZDVI, Janez Podržaj, ter pode-
lil najvišje priznanje, plaketo in posebno 
priznanje z listino za dolgoletno in uspe-
šno delovanje DVI Domžale, ki ga je sprejel 
predsednik Jože Brodar. Ta se je zahvalil za 
priznanje in mu izrekel dobrodošlico med 
člani DVI Domžale. Jože Novak je izrekel 
čestitko ob prazničnih dnevih ter bil dele-
žen aplavza. 

Po zaključku zbora članstva je bilo 
srečanje, na katerem smo nadaljevali prija-
teljske pogovore ter ob domači glasbi godca 
Frenka Uršiča pozabili na trenutke neugod-
ja v naši samostojni državi Sloveniji.

Ob koncu je predsednik DVI Domžale, 
Jože Brodar, zaželel vsem navzočim veliko 
zdravja, sodelovanja in varne vožnje vozni-
kom in kolesarjem. 

Nasvidenje na zboru članstva v letu 
2014.

Jože Novak, član DVI Domžale 

Zbor članstva Društva vojnih 
invalidov Domžale 
Društvo vojnih invalidov Domžale je samostojno društvo, v katerem de-
lujejo vojni invalidi vseh petih občin nekdanje skupne Občine Domžale. 
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društva

KS Dob
Pokal KS Dob 2013

V športnem parku na Dobu se je 1. 
junija odvilo že 34. tradicionalno ga-
silsko tekmovanje za pokal Krajevne 
skupnosti Dob. Tekmovanja se je sku-
paj udeležilo 26 ekip, in sicer 19 moških 
in 7 ženskih. Kljub slabi vremenski na-
povedi je vreme zdržalo, tako da je bilo 
tekmovanje uspešno izpeljano in brez 
morebitnih poškodb, ki bi jih sicer lah-
ko povzročil spolzek teren. Najboljše 
ekipe so prejele pokale, vse sodelujoče 
ekipe pa priznanja. V moški konkuren-
ci je tretje mesto zasedla domača ekipa 
Dob 4/6, drugo mesto ekipa z Rov, prvo 
mesto pa si je z najboljšim časom prislu-
žila ekipa Zalog pri Cerkljah. V ženski 
konkurenci so tretje mesto zasedle ga-
silke z Vira, drugo mesto ekipa z Rov, 
prvo mesto in s tem tudi prehodni pokal 
pa so odnesle v trajno last, saj so ga že 
tretjič zaporedoma osvojile domačinke 
z Doba. Tekmovanje so si ogledali tudi 
gostje iz pobratenega avstrijskega gasil-
skega društva iz Hagenbrunna. Čeprav 
je bila velika vrtna veselica zaradi slabe-
ga vremena odpovedana, so tekmovalci 
in gledalci vseeno lahko pokramljali in 
nazdravili uspehom.

B. M.
Foto: arhiv Domzalec.si

na kratko
Prav luštno je . . . 
7. srečni rojstni dan Mešanega pevskega zbora Turističnega 
društva Turnše, Češenik

Mešani pevski zbor TD Turnše, Če-
šenik Čeprav letni časi vsaj v letošnjem 
letu niso več letni časi, so pevci in pevke 
Mešanega pevskega zbora Turističnega 
društva Turnše, Češenik na prijaznem veče-
ru narodnih in ponarodelih pesmi številne 
obiskovalce opomnili, da imamo še vedno 
zimo, pomlad, poletje in jesen ter veliko pe-
smi, ki opominjajo na letne čase. 

Prizorišče tradicionalnega koncerta na 
domačem prireditvenem prostoru ob ko-
zolcu v Turnšah je bilo polno navdušenih 
ljubiteljev petja, od blizu in daleč, ki smo 
po pozdravu najprej prisluhnili mislim ter 
pesmim, povezanim s pomladjo, saj sta čla-
na pevskega zbora Maks in Jelka pripravila 
imenitne povezave med štirimi letnimi ča-
si, še posebej pa so med poslušalci prijetno 
zazvenele pesmi znanega vsestranskega 
umetnika Janeza Medvedška. Prisluhnili 
smo tudi značilnostim posameznega letne-
ga časa in ljudskim in narodnim pesmim. 
Pomlad prav lušna je, Jaz pa vem, kako pti-
čice poje in še druge pesmi so zazvenele in 
kaj hitro smo lahko ugotovili, da je številč-
no povečan zbor pod vodstvom vztrajne in 
potrpežljive (ti dve njeni lastnosti so nam 
zaupali pevci) pevovodkinje Polone Hribar 
od zadnjega koncerta napredoval ter pri-
dobil na kvaliteti izvajanja. O tem smo se 
prepričali tudi pozneje, saj sta pri pesmih 
sodelovala tudi solista Aleš in Majda, pev-
ci in pevke pa so nam zapeli tudi nekatere 
težje pesmi ter z njimi še posebej navdušili. 

Potovanje se je nadaljevalo od enega do 
drugega letnega časa. Tako smo ob poletju 

poslušali Po gorah vrši in se bliska, pa tu-
di Marko skače; ob jeseni pesmi o vinu, z 
Je pa davi slanca padla ter Pozimi pa rožice 
ne cveto pa smo se spomnili zime. Pesmi so 
popestrili harmonikarji iz šole diatonične 
harmonike Cerar, ki so zaigrali nekaj naj-
bolj znanih skladb, nato pa z zborom tudi 
Moj očka je prišel s harmoniko. Seveda smo 
se prijetnemu petju narodnih in ponarode-
lih pesmi pridružili tudi obiskovalci. Kot 
počasi postaja tradicija, smo skupaj zapeli 
Slakovo V dolini tihi, se podali Na Roblek, 
koncert pa zaključili še z eno najbolj zna-
nih Slakovih Čebelice.  

Pa s tem večera naših slovenskih pesmi 
še ni bilo konec, saj je koncertu sledilo pri-
jetno družabno srečanje, ki so ga s svojimi 
dobrotami popestrile tudi pevke. Srečanje 
je bilo tudi priložnost za veliko pohvalnih 
besed Mešanemu pevskemu zboru Turistič-
nega društva Turnše, Češenik ter njihovi 
pevovodkinji Poloni Hribar. Vsakoteden-
ske vaje v društvenih prostorih, predvsem 
pa velika ljubezen vseh do pesmi, rojevajo 
kvalitetno petje in še številnejše nastope 
zbora kot v prejšnjih letih. Če pa vemo, da 
vse temelji na prostovoljstvu, tako kot tudi 
delo turističnega društva, ki lepša življenje 
vasi Turnše in Češenik ter življenje vseh, ki 
ju obiskujejo, resnično vsi zaslužijo pohva-
lo in iskrene čestitke. Pa ne le za prijeten 
večer, temveč za vse, kar ob domačem de-
lu naredijo za lepša življenja vseh. 

Vera Vojska  

Več kot sto bralnih značk za branje v slovenskem jeziku in tujih jezikih
Konec šolskega leta je društvo Lipa, Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale, pripravilo prisrčno slovesnost s podelitvijo 
bralnih značk za branje domačih in tujih knjig. 

Društvo Lipa, Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Največja dvora-
na v Domžalskem domu je bila mnogo 
premajhna za vse, ki so se predstavili 
v jezikih, ki se jih učijo in v katerih so 
brali literaturo. Več kot sto jih je bilo, 
skupaj so prebrali med 300 in 400 knjig, 
vse enako navdušeno in zavzeto, skupaj 
in posamezno, predvsem pa z veliko vo-
lje in veselja. 

O veselju do knjig je govorila direkto-
rica Knjižnice Domžale, Barbara Zupanc 
Oberwalder, in ni pozabila povedati, da 
so knjige posebno bogastvo, zaklad in 
neusahljiv vir, saj v njih srečno, drzno 
in srčno odkrivamo besede ter lepša-
mo življenje. Čestitkam se je pridružila 
podžupanja Občine Domžale, Andreja 
Pogačnik Jarc, prav za vsakega slušatelja 
pa je ravno pravšnjo lepo besedo našla 

direktorica Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Metka Zupanek. 

15 slušateljev je bralo knjige v španšči-
ni, prisluhnili smo eni od pesmi, hkrati pa 
slišali, da kdor vstopi na Kolumbovo jadr-
nico, nikoli ne gre z nje. Največ bralcev se 
je seznanjalo z vsebino angleških knjig, 
prav ob vsaki so občutili posebno veselje 
in zadovoljstvo. Radi so skupaj, posebej 
se potrudijo, ko je treba posamezne bese-
de vključiti v zgodbice. Eno smo slišali in 
lahko rečem, da so pravi mojstri. Kar pet 
skupin je bralo v italijanščini, ki jim je ze-
lo pri srcu. To so pokazali tudi s petjem 
dveh znanih italijanskih pesmi. Številnim 
je pri srcu francoska literatura, še pose-
bej pesmi in šansoni, enega so nam tudi 
predstavili. So zelo poetični in se ukvarja-
jo predvsem s pesmimi, ki so v francoščini 
še posebej lepe. Nemški jezik spoznavajo 
slušatelji Lipe v petih skupinah – in kar 
nekaj jih bere tudi za bralno značko. Po-
delitev le-te je bila posebej prisrčna, saj je 
dobitnikom čestitala tudi gospa Helga, ki 
je poudarila, da je knjiga vedno dober pri-
jatelj, zato berite, berite. Slušatelj Henrik 
nam je v nemščini prebral svojo pesem o 

zaščiti čebel, prisluhnili pa smo tudi pred-
stavitvi obiska Salzburga, ob katerem so 
posebej pohvalili vodiško mag. Jožico Po-
lanc, ki se uči več jezikov. Zahtevno in 
strokovno berejo slušatelji tudi za sloven-
sko bralno značko, in to že 15 let. Zlatka 
Levstek nam je ob tej priložnosti prebrala 
eno od pesmi, posebej pa smo zaploska-
li eni od prvih slušateljic, Mariji Viler, ki 
ima člansko izkaznico št. 34, zadnji sluša-
telji pa že krepko čez 1200. Povedala je, da 
je sama zgled, kako človek nikoli ne ne-
ha in nikoli dovolj ne zna. Za prijetnejši 
zaključek slovesnosti smo prisluhnili gle-
dališki skupini Cvetke marjetke, ki nam je 
predstavila dejavnosti alternativnega stu-
dia ter bila deležna veliko smeha. 

»V Domžalah je lepo biti starejši,« smo 
slišali in se skupaj veselili še enega uspe-
ha društva Lipa, zaradi katerega je jesen 
(včasih pa tudi pomlad ali poletje, življe-
nja) lepša. Zato iskrene čestitke vsem 
dobitnikom in dobitnicam bralne znač-
ke in naj vam bo knjiga tudi v prihodnje 
najboljši prijatelj – v vseh jezikih.

Vera Vojska

Cerkev sv. Martina v Dobu
Blagoslov novih orgel 

Čeprav za uvodno pesem pevci na 
koru niso zapeli pesmi To je bil dan, 
ki ga je naredil Gospod, čeravno bi jo 
lahko, so tokrat pokazali, komu gre 
glavno mesto v cerkvi. Naj gre Bogu vsa 
zahvala, so tokrat prepevali dobski pev-
ci. Uvodno pesem v sklopu svete maše 
je tokrat skupaj z ostalimi pesmimi za 
slovesnost blagoslova novih orgel na-
pisal zborovodja Janez Osredkar. Na 
binkoštno nedeljo jih je na začetku sve-
te maše blagoslovil ljubljanski nadškof, 
msgr. dr. Anton Stres, v prisotnosti šte-
vilnih duhovnikov in vernikov. Tokratno 
kraljico cerkvenih glasbil so izdelali v 
Orgelski delavnici v Mariboru, in kakor 
je dejal domači župnik Jure Ferlež, je 
namenjena ne postavljanju, ampak pe-
tju, in to ljudskemu in zborovskemu. Na 
koncu svete maše smo prisluhnili tudi 
vsemu tistemu, kar nove orgle skrivajo 
v sebi, saj sta nam jih predstavila direk-
tor Orglarske delavnice Maribor Brane 
Košir in prof. Tone Potočnik. 

djd    

V Grobljah cerkvica stoji,
svetega Mohorja in Fortunata časti.
Molimo v njej radi vsi,
saj že 250-letnico slavi!

Župnija Jarše vabi na 

SLOVESNOST OB 250-LETNICI CERKVE 
SV. MOHORJA IN FORTUNATA,

14. julija 2013 ob 16. uri, 
ki jo bo vodil kardinal msgr. dr. Franc Rode.

V okviru te slovesnosti vabljeni tudi na koncerta:
Koncert mešanega pevskega zbora Klas Groblje, dne 4. julija 2013 ob 20. uri 
v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata
Koncert kvarteta rogov Slovenske filharmonije in ženskega komornega zbora 
Čarnice, 7. julija 2013 ob 19. uri v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata

Vljudno vabljeni! Vstop prost.

Društvo izgnancev Domžale  Mo-
stec je obiskovalce brezplačno odpeljal en 
avtobus, nekateri pa so na slovesnost od-
šli sami. Predsednica slovenskega društva 
izgnancev, Ivica Žnidaršič, je opozorila na 
nerešeno vprašanje izterjave vojne odško-
dnine od Nemčije, med raznolikimi področji 
delovanja pa kot enega največjih dosežkov 
izpostavila obnavljanje zbirnega taborišča za 
izgon Slovencev v Brestanici, predstavila pa 
je tudi aktivnosti, povezane s seznanjanjem 
mladih o izgnanstvu in drugi svetovni voj-
ni. Slavnostna govornica podpredsednica 
Državnega zbora RS,  Renata Brunskole, je 
obudila spomine na izgnane sorodnike, 
hkrati pa obljubila pomoč pri razreševanju 

problematike izgnanstva. Organizatorji so 
pripravili tudi kulturni program.

Vodstvo domžalskega društva obvešča 
člane in članice, da bo 4. julija tradicio-
nalni obisk zanimivosti in znamenitosti 
Slovenije. Tokrat se bomo podali na Vrh-
niko in v njeno okolico. 

Hkrati vam sporočamo, da v juliju in 
avgustu uradnih ur ob ponedeljkih ne bo, 
od 1. septembra 2013 pa bodo uradne ure 
ponovno ob ponedeljkih, med 9. in 10. 
uro, v prostorih Društva vojnih invalidov 
Domžale, v Domžalah na Ljubljanski cesti 
št. 87 (ob Slaščičarni Lenček). Dobrodošli 
in prijetno poletje vam želimo.

Vera Vojska 

7. junij – dan slovenskih izgnancev 
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 je ob dnevu izgnancev, 7. juniju, ki 
ga obeležujemo v spomin na prvi večji izgon Slovencev leta 1941 v drugi 
svetovni vojni, pripravilo slovesnost v Mostecu, katere soorganizator je 
bila tudi Krajevna organizacija društva Domžale. 
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Barčica po morju plava
Učenci OŠ Roje so letos že drugo leto sodelovali v terapevtsko-izobraževalnem projektu 'Jadranje za jutri' v organizaciji športnega 
društva SAPPA iz Kamnika.

Na sončni strani Kamnika

OŠ Rodica
Ekskurzija v Strasbourg
V četrtek, 23. maja, sva zgodaj zjutraj 
učenki devetega razreda OŠ Rodica, 
Teja Šabec in Tjaša Ujc, odpotovali 
v Francijo, v Strasbourg. Ekskurzija 
je bila nagrada za uspešno sodelova-
nje v projektu Mingl EU, pri katerem 
so učenci prek razprav poskušali spo-
znati skrivnosti EU. Na začetku poti, v 
Ljubljani, so bili še drugi mladi iz raz-
ličnih krajev Slovenije in kot midve 
že nestrpno čakali na dogodivščine. 
Pot je bila zanimiva, spoznali sva ve-
liko novih prijateljev. Ob prihodu v 
Strasbourg smo že takoj začutili čar 
mesta. Poskusili smo tudi lokalne tra-
dicionalne jedi, se vozili s tramvajem, 
si ogledali čudovite parke ter obču-
dovali katedralo v središču mesta. 
Za cel dan pa smo skupaj z vrstni-
ki iz drugih držav tudi zasedli mesta 
evropskih poslancev v evropskem 
parlamentu. Tam smo imeli delavni-
ce v projektu Evrošola in predstavili 
smo Slovenijo. Veliko smo se nauči-
li o kmetijstvu, evropskem reševanju 
finančne krize, institucijah ter veli-
ko drugih evropskih zadevah. Kakor 
vsi drugi predstavniki držav članic EU 
smo v parlamentu lahko stopili v stik s 
samim predsednikom evropskega par-
lamenta. V Slovenijo smo se v soboto 
vrnili z neverjetno izkušnjo. Ponosno 
pa smo se lahko odzvali tudi na vabilo 
za sprejem pri predsedniku Republi-
ke Slovenije!

Teja Šabec in Tjaša Ujc, OŠ Rodica

Vrtec Domžale
Cicibanove urice
V vrtcu Domžale, v enoti Ostržek, so 
v letošnjem letu potekale Cicbanove 
urice. 8 otrok je vsak ponedeljek, od 
oktobra do maja, obiskovalo urice.
Srečanja so temeljila na skupni igri in 
druženju, veliko smo tudi ustvarjali, 
brali pravljice, prepevali, telovadili, 
plesali ... Ob lepem vremenu smo del 
časa preživeli na igrišču.
Skupaj smo se imeli lepo in se veliko 
zabavali, pa tudi kaj novega naučili. 
Sedaj pa nas čakajo počitnice!

Katarina Košenina

Skupinska fotografija pred evropskim 
parlamentom

na kratko

Dijaki GSŠRM Kamnik, Lara Jerman, Miha Jemec, Gregor 
Košir in Žiga Reven, so v preteklih nekaj mesecih ustvarili 
raziskovalno nalogo z naslovom Na sončni strani Kamnika, pod 
vodstvom mentorice mag. Sonje Trškan, ki ni samo pometla 
s konkurenco, temveč se tudi navezuje na nadvse aktualno 
tematiko postavljanja sončnih kolektorjev.

GSŠRM Kamnik Ekipa se je 10. aprila 
odpravila na regijsko tekmovanje v Litijo, 
se prebila med najboljše in se nato v is-
ti zasedbi  20. maja odpravila na državno 
tekmovanje v Mursko Soboto, kjer so si s 
svojo kvalitetno nalogo in vztrajnim de-
lom prislužili zlato priznanje. Že dva dneva 
pozneje pa so se v štiričlanski ekipi z men-
torico odpravili na natečaj: Slovenija iz 
vesolja, na katerem so se pomerili z deveti-
mi vrhunskimi raziskovalnimi nalogami z 
različnih področij, povezanih z vesoljem. 
Kljub hudi konkurenci je naloga Na sončni 
strani Kamnika prejela zmagovalni aplavz. 
Mladim raziskovalcem pa je predavala tu-
di astronavtka slovenskega rodu Sunita L. 
Williams, ki se je udeležila natečaja.
V raziskovalni nalogi Na sončni strani Ka-
mnika so se dijaki ukvarjali s postavitvijo 
sončnih kolektorjev na Šutni, pomemb-
nem starem delu Kamnika. Zanimalo jih 
je predvsem, ali se na izbranem obmo-
čju da doseči samopreskrbo s toplo vodo. 
V ta namen so najprej z računalniškim 
programom in s tristo fotografijami izde-
lali 3D-model Šutne, katerega so umestili 
v prostor, nato pa samostojno izračunali 
osončenost, s pomočjo katere so na mo-
delu razporejali kolektorje. Problema so 

se nato lotili še s teoretične strani, pri če-
mer so si zastavili vprašanja o delovanju 
kolektorjev, o pogojih, ki jih ti potrebuje-
jo za optimalno delovanje, in o možnostih 
za resnično postavitev kolektorjev. Nji-
hov zaključek oz. odgovori so se ujemali 
z njihovimi hipotezami. Na Šutni bi se 
dalo v veliki meri ogrevati vodo z energi-
jo sončnih kolektorjev, kar bi bila dobra 
alternativa tudi z vidika trajnosti in oko-
ljevarstva. A da bi se ta korak uresničil, je 
najprej potrebna sprememba zakonodaje, 
ki bi omogočila postavitev kolektorjev vsaj 
na določenih mestih, saj je Šutna zara-
di kulturne dediščine zaščiteno območje.
Gregor, Miha, Žiga in Lara upajo, da se bo 
njihova vizija Šutne uresničila. Saj pravi-
jo, da ko bo tehnologija napredovala do te 
mere, da bo mogoče reševati tudi estetski 
problem, in se bo zakonodaja spremenila, 
bi se dalo Šutno delno preskrbovati tudi z 
električno energijo, s tem pa bi se morda 
ponovno oživila trgovska dejavnost v sta-
rem mestnem jedru.
Naj bodo ti mladi štirje upi, ki razmišlja-
jo napredno o naši deželi, motivacija za 
še vse skrite raziskovalce, njim pa še en-
krat iskrene čestitke ob izjemnih dosežkih.

Mateja Antolin

Ideja je nastala, ko sem opazila, kako radi 
mladi skupaj igrajo in se družijo. Druže-
nje pa postane posebej zanimivo, ko se iz 
ozkega kroga glasbene šole odpelješ dru-
gam, v drugo mesto, v novo sredino, ne 
tekmovat, ampak skupaj pričarat čaroben 
nastop zase in za poslušalce v dvorani. 
Zakaj velikokrat štejejo samo tekmovanja 
in prve nagrade? Ali ni glasbeno in tudi si-
cer izobraževanje zašlo v slepo ulico? Vsak 
posameznik šteje in je vreden! Vreden je 
dobro izobražen amaterski glasbenik, ta-
ko kot dober poslušalec v dvorani.  Vreden 
je seveda tudi nadarjen, discipliniran bo-
doči profesionalni glasbenik. Ne glede na 
njihovo tako ali drugačno pot je pomemb-
no, da pedagogi gradimo široko, občutljivo 
in odgovorno osebo. 
Tako odgovorno so se odzvali mladi vio-
lončelisti iz glasbenih šol Trebnje, Sevnica, 
Trbovlje, Brežice, Vič – Rudnik,Ljutomer, 
Murska Sobota, Konservatorija za glasbo 
in balet iz Ljubljane, zasebne glasbene šo-

le Parnas iz Domžal in Rakovnika, ki so se 
kar nekaj mesecev vsak v svoji šoli pripra-
vljali na veseli dogodek. Tako se je zbralo 
in zaigralo 30 čelistov (starih 8 do 15 let), ki 
so najprej navdušili poslušalce v Trebnjem 
in za tem še na Konservatoriju za glasbo in 
balet v Ljubljani. V naši šoli zasebni glas-
beni šoli negujemo našo narodno blago, 
zato so čelisti v prvem delu nastopa sku-
paj zaigrali pet narodnih v priredbi Egija 
Gašperšiča. Ob koncu pa je osem violon-
čelistov (mojih nekdanjih učencev, sedaj 
študentov violončela v tujini oz. Ljubljani 
ter dveh sedaj že članov simfoničnih orke-
strov) pripravilo izjemen program skladb 
in navdušilo mlade čeliste in seveda ob-
činstvo v dvorani. 
Namen je bil dosežen, družili smo se, 
zaigrali skupaj, spoznali nove čeliste, raz-
veselili poslušalce in verjamem, da se je 
vsak odpeljal v svojo smer, bogatejši za 
prijeten dogodek in izkušnjo. 

Zdenka Kristl Marinič

OŠ Roje Glede na izkušnje učencev, ki so 
v projektu že sodelovali, smo se letos z ve-
seljem odzvali povabilu društva.
V zgodnjih pomladnih mesecih smo uči-
telji oblikovali kriterije, ki so jih morali 
učenci izpolnjevati, da bi prišli v ožji iz-
bor za posadko na jadrnici. Tako so morali 
učenci zadostiti pogojem z učno uspešno-
stjo, prizadevnostjo, s pravim odnosom 
do vrstnikov in starejših ter samoinicia-
tivno pomočjo. 
Tik pred prvomajskimi prazniki so bili 
končno določeni člani posadke. Sestavili 
so jo učenci: Zoya, Valentina, Filip, Patrik, 
Alema in Karmen. 
Sledile so še malenkosti, povezane s po-
tnimi listinami, in vedno hitreje se je bližal 
dan odhoda.
Že nekaj dni prej smo zaskrbljeno gledali 
v nestanovitno majsko nebo in držali pesti 
za ugoden veter in sonce. Žal pa na vreme 
ne moremo vplivati, medtem ko dobro vo-
ljo in razpoloženje lahko krojimo sami. In 
res je bilo tako.
Veselih obrazov smo se zgodnje sobotno 
jutro s prijatelji iz CIRIUS-a in OŠ 27. ju-
lija iz Kamnika podali na pot proti Puli. 
Potovanje je hitro minilo, saj smo bili pol-
ni pričakovanj.
Dočakali smo lep sprejem članov dru-
štva SAPPA, ki so nas pospremili na 
jadrnice, kamor smo se namestili, in že 
v naslednjem hipu smo bili sredi morja. 
Spremljali so nas sonce in nasmejana lica 
učencev, skiperjev in učiteljev. Člani dru-
štva so poskrbeli prav za vse. Ko so se nam 
oglasili lačni želodčki, so spustili sidro, na 
štedilniku pa se je s skupnimi močmi že 

kuhalo kosilo. Po vsakem kosilu je sledil 
počitek. Tokrat je bil ta aktiven. Najpogu-
mnejši so skočili v precej ohlajeno morje 
ali zavihteli vesla v gumenjaku in se po-
dali na vožnjo okrog zasidranih jadrnic.
V nadaljevanju nam je ponovno pihal 
veter v lase in jadra ter nas nosil po lepi 
modrini. Po pristanku v marini pa nas je 
zopet čakalo presenečenje, ki jim pri fan-
tih iz društva SAPPA kar ni bilo konca. 
Vsakemu učencu so podarili nahrbtnik, v 
katerem je bilo polno uporabnih daril. Da 
pa ne bi šli lačni spat, so nam pripravili pi-
knik večer. Ker je bila za mnoge učence to 
prva izkušnja z jadranjem, sta se nam pri-
družila še  bog morja Pozejdon in kapitan 
Kljuka, ki sta učence sprejela med pomor-
ščake. Potapljač pa nam je razkazal svojo 
potapljaško opremo in gledali smo pouč-
ni film o rastju v morju.
Ugodno vreme nam je bilo naklonjeno tu-
di prihodnji dan, ko smo se podali proti 
otočju Brioni. Med plovbo smo spoznava-
li jadrnico, krmarjenje, vetrove, življenje v 
morju in opazovali celino, ki je z morske 
strani čisto drugačna. Po privezu na Brio-
nih smo sedli na vlakec in se razgledali po 
otoku, ki je poln različnih rastlin in živali. 
S plovbo proti marini se je veter močno 
zaganjal v jadra in doživeli smo ‹pravo ja-
dranje›, ko se je jadrnica nagnila na bok. 
Da, bilo je precej adrenalinsko.
Naslednji dan ni bil ugoden za plovbo, za-
to smo se podali na ogled akvarija v Puli. 
Učenci so bili navdušeni nad bogato mor-
sko zbirko.
Zvečer pa, kot se za morje spodobi, glas-
ba in zabava. Učenci posameznih šol so 

se predstavili vsak na svoj način. To pa še 
ni bilo vse. Ponovno so presenetili člani 
SAPPA in za učence priskrbeli čarovniško 
predstavo in srečelov, na katerem je vsa-
ka srečka prinesla bogato nagrado. Tudi 
na sladkosnednost učencev niso pozabili. 
Pekli so jim slastne palačinke in zaplesa-
li z njimi. Obrazi so jim žareli od veselja.
Polni vtisov smo še zadnjič spali na jadrni-
ci. Po kratki noči je prišlo jutro slovesa, ki 
je ponavadi grenko. Tudi tokrat je bilo ta-
ko, vendar so izkušnje, nova prijateljstva 
in trden sklep, da se še srečamo, prinesla 

ponoven nasmeh. Pa naj se nam uresni-
čijo želje, ki smo jih zapakirali in odvrgli 
v morje.
Hvala vsem članom društva SAPPA za ta-
ko lepo izkušnjo in vso pozornost, ki ste 
nam jo namenili. Prav tako pa hvala naši 
ravnateljici, ki je finančno podprla projekt.
Naj  se vam in nam uresničijo želje, ki smo 
jih zapakirali v steklenico in jo odvrgli v 
morje. 
V imenu udeleženih učencev in učiteljic 
OŠ Roje,

Nada Grčar

Srečanje violončelistov glasbenih šol 
Slovenije
V iskanju načina, kako motivirati in spodbuditi mlade 
violončeliste, smo v organizaciji zasebne glasbene šole Parnas 
iz Domžal pred desetimi leti izvedli prvo srečanje violončelistov 
glasbenih šol Slovenije. V Lutkovnem gledališču v Ljubljani je 
takrat skupaj zaigralo 45 mladih čelistov. Ob deseti obletnici 
smo se odločili, da se kot nova generacija mladih čelistov 
srečamo in skupaj zaigramo.
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ODKLOPI SE

CUDEŽNI KOVcEK
PRAVLJIcNA LUTKARIJA

PRAVLJIcNI POTEPIN

zabavamo se ob družabnih igrah

vsak torek in petek od 10.00 in 12.00

Vabimo vas k sodelovanju pri bralno-spodbujevalnih projektih:

če si star med 6 in 10 let, 

zelo rad bereš,
se nam pridruži pri
želvinem poletnem bralnem potovanju!

če si star med 6 in 10 let, 

zelo rad bereš,
se nam pridruži pri
želvinem poletnem bralnem potovanju!

beri 20 dni vsaj pol ure na danberi 20 dni vsaj pol ure na dan

zberi tri žige
obisk knjižnice
poletna risbica
najljubša knjiga poletja

zberi tri žige
obisk knjižnice
poletna risbica
najljubša knjiga poletja

sodeluj v nagradnem žrebanju 

z bogatimi nagradami
sodeluj v nagradnem žrebanju 

z bogatimi nagradami

ODKLOPI SE
torek petek

CUDEŽNI KOVcEK
PRAVLJIcNA LUTKARIJA

PRAVLJIcNI POTEPIN

JULIJ
AVGUST

2013

e

Ne pozabi oddati bralnega seznama 

do 15. septembra
Ne pozabi oddati bralnega seznama 

do 15. septembra

i

!!

več informacij na www.knjiznica-domzale.si

Gimnazija Domžale Dijaki Gimnazije 
Domžale in varovanci Medgeneracijskega 
centra Bistrica v Domžalah so sodelova-
li na Tednu vseživljenjskega učenja in na 
Festivalu bralnice pod slamnikom s sku-
pnim branjem in interpretacijo romanov 
Rdeča kot kri, bela kot sneg in Moj meč 
spet poje Marcusa Sedgwicka ter Izdaja 
Ursule Dubosarsky. Na ‚bralnicah‘ je so-
delovalo 21 gimnazijcev 1. in 2. letnika ter 
10 varovancev. 
Sodelovanje je potekalo od sredine 
aprila, ko so se udeleženci spoznali, 
predvsem pa se seznanili z načinom in po-
tekom dela, nadaljevalo pa v maju, ko so 
razdeljeni v tri skupine brali odlomke, vre-
dnotili in podoživljali vsebino ali se družili 
in premagovali medgeneracijske razlike ob 
življenjskih temah ter spoznavali litera-
turo kot brezčasen medij, ki ohranja svoj 
položaj in uspešno kljubuje novodobni 

tehnologiji. 
Delo s starejšimi je prineslo veliko izzi-
vov, ki so jih dijaki sproti uspešno rešili. 
Tako jih je preslaba koncentracija za bra-
nje daljših besedil napotila k temu, da so 
zbranim predstavili vsebino romana, po-
membnejše odlomke pa prebrali na glas, 
medtem ko so se v pogovorih z varovanci 
učili potrpežljivosti ter poslušanja, čeprav 
je kdaj kdo manjkal, ker je ali zbolel ali po-
zabil na srečanje. Tako so se sodelujoči na 
prvi delavnici spoznali, se predstavili in 
delili svoje bralne izkušnje, na drugi in tre-
tji delavnici so razpravljali o romanih, na 
četrti izmenjali mnenja in izdelovali pla-
kate, ki dokumentirajo njihovo delo, na 
petem srečanju, ki je potekalo v sklopu 
Festivala bralnice pod slamnikom v Knji-
žnici Domžale, pa so prisluhnili intervjuju 
s prevajalko prebranih romanov ga. Tama-
ro Bosnič in jo tudi kaj povprašali.  

Ideja za tovrstno sodelovanje se je poro-
dila ge. Nini Stopar, ki je dijake že tretje 
leto pripravljala na Festival bralnice pod 
slamnikom, novi medgeneracijski cen-
ter ob gimnaziji pa jo je navdušil, da se je 
‹branja› letos lotila drugače. Torej za gim-
nazijci in mentoricami projekta, go. Nušo 
Fujan ter go. Nino Stopar, je uspešen Te-
den vseživljenjskega učenja, bojna sekira 
za nadaljnje sodelovanje z varovanci MGC 
Bistrica pa je zakopana. 
Seveda pa ‹branja› ne bi bilo brez zelene 
luči g. Primoža Škofica, direktorja Srednje 
šole Domžale, ter ge. Nade Slak, v. d. direk-
torja MGC Bistrica, ki sta poskrbela za vse 
materialne in druge nujnosti, ki so za ta-
kšne podvige potrebne. 
Gimnazijci in varovanci, hvala za sode-
lovanje!

Nina Stopar

Jari Etno rock 
festival vabi 
mlade glasbenike
Konec poletja, že ob vstopu v šolske dni, 
bo tudi letos, že tretjič zapored, potekal 
Jari Etno Rock festival, ki pa bo tokrat or-
ganiziran tri dni, za tradicionalnim 17. 
Etno rock festivalom. 
Tudi letos se bodo na prisrčnem dogod-
ku predstavili mladi glasbeniki – mladi 
po letih in srcu. Festival, ki je popolnoma 
nekomercialne narave, predstavlja do-
bro spodbudo mladim glasbenikom pri 
njihovem glasbenemu ustvarjanju. Kot 
pravijo organizatorji, s tovrstnimi projekti 
razvijamo in bogatimo našo kulturo, mladi 
soustvarjajo glasbo in ohranjajo glasbeno 
zapuščino za prihodnje rodove. Tretji Jari 
Etno Rock festival bo potekal 2. septembra 
2013, od 17. do 21. ure, v Češminovem par-
ku v Domžalah. 

OŠ Venclja Perka Domžale V petek, 
19. 4. 2013, smo se učenci Osnovne šole 
Venclja Perka iz Domžal z učiteljico Tjašo 
Kampos in učenci Osnovne šole France-
ta Bevka iz Ljubljane z učiteljico Violeto 
Stefanovik, v okviru izbirnih predmetov 
KEŽ in POK, odpravili proti obalni strani 
Slovenije, da bi nadgradili svoje naravo-
slovno-kemijsko znanje pri raziskovanju 
skrivnosti slovenskega morja in obale. 
Že takoj ob prihodu v Sečo, v CŠOD Bur-
ja, smo se odpravili na teren k morju, kjer 
smo testirali različne vzorce vode. Meri-
li smo vrednost pH vzorcev, trdoto vode, 
vsebnost škodljivih snovi njej. Z eksperi-
mentom smo preverili in si razjasnili tudi 
trditev, da morje zmanjšuje učinek tople 
grede. V popoldanskem času smo meritve 
ponovili še z analiznimi kovčki za vodo. 
Rezultate meritev smo med seboj  primer-
jali in kljub odstopanju rezultatov smo vsi 
prišli do skupnega zaključka, ki nam je po-
magal razumeti, katera voda je škodljiva in 
katera je primerna za uživanje.
Čeprav smo bili učenci iz dveh različnih 
šol in se med sabo nismo poznali, smo se 
kar hitro spoprijateljili in delo v skupinah 
ni bilo tako naporno. Ko se je dan preve-
sil v večer, je nastopil čas za ‹kozmetično› 
delavnico, v kateri smo izdelali ognjičevo 
mazilo, ustni balzam ter milo. Prav tako je 
potekala tudi priprava na nedeljsko sejo, 
na kateri naj bi predstavnikom ‹vlade› kot 
strokovnjaki različnih področij predstavi-
li inovativne ideje in predloge na temo ‹Ali 
globalno segrevanje ozračja ogreva tudi 
politike?›. Prvi dan je tako minil v spro-
ščenem vzdušju, polnem pričakovanj in 
novih spoznanj.
Po dolgem spancu se je pričel drugi dan 
našega raziskovalno-kemijskega tabo-
ra. Že zjutraj nas je pričakalo posebno 
obvestilo in vabilo za sodelovanje v raz-
iskavi pri razrešitvi namišljene ekološke 
nesreče. Tako smo se prelevili v kožo 
forenzikov in z različnimi analiznimi teh-

nikami in metodami raziskali vzroke za 
‹sesirjenje mleka› v novem mlekomatu 
na Obali, za pogin rib v akvariju enega 
izmed portoroških hotelov ter za pojav 
školjk v Primorskem zalivu, katerih lupi-
na je bila nenavadno krhka in prosojna. 
‹Forenziki› smo bili kos vsem zahtevnim 
nalogam in uspešno razrešili vzroke za na-
mišljeno ekološko nesrečo. Prav zato smo 
si po zasluženem kosilu malo oddahni-
li in se sprehodili do Portoroža, kjer smo 
se posladkali in osvežili s sladoledom. 
Preostanek popoldneva smo pripravlja-
li in sestavljali zgibanko za nedeljsko 
sejo ‹vlade›. Zvečer pa smo si ogleda-
li demonstracijske eksperimente, ki sta 
nam jih predstavili mentorici. Noč je bi-
la ravno prava za vrsto svetlobnih reakcij. 
Tretji, zaključni dan našega tabora se je 
pričel z zabavno in poučno izdelavo ‹vi-
brajoče› gume po Perkovo in Bevkovo. 

Nadaljeval pa se je s 'političnim' zaseda-
njem, na katerem smo predstavili rešitve 
za globalno segrevanje ozračja ter pred-
stavili zgibanke z osnovnimi pojasnili in 
razlagami, ki smo jih izdelali v ta namen. 
Sledili sta podelitev pohval in razglasi-
tev najboljše raziskovalne skupine tabora. 
Poleg pohval nas je v vrečkah pričakalo 
še majhno darilo mentoric in gospoda 
Mirana Aleša iz Laboratorij-um, d. o. o. 
Ker pa raziskovalci potrebujemo veliko 
energije, smo v dar dobili tudi čokolado. 
Po podelitvi smo se s težkimi srci poslovili 
od sončne Primorske in se odpravili proti 
domu. Slovo je bilo težko tudi zaradi prija-
teljstev z učenci druge šole, ki so se razvila 
na taboru. Vsi smo hvaležni mentoricama 
za to neverjetno izkušnjo, ki nam ni prine-
sla le znanja, temveč še mnogo več.

Neža Karo, 9. C
OŠ Venclja Perka Domžale

OŠ DRAGOMELJ  Že navsezgodaj zjutraj, 
ko smo stopili v razred, nam je študent-
ka Anita ponudila domači jogurt, ki ga na 
njihovi kmetiji delajo iz domačega mle-
ka in svežega sadja, na primer iz malin 
in jagod. Pomembno je tudi, da je brez 
konzervansov. Ko smo se posladkali, smo 
si ogledali film o tem, kako se naredi sir, 
ker nas je to učence zelo zanimalo. Nato 
nam je študentka Maja predstavila naše 
avtohtone pasme. Te so: posavski konj, 
bovška ovca, istrska pramenka, kraški ov-
čar, cikasto govedo, krškopoljski prašič, 
lipicanski konj, štajerska kokoš, kranjska 
čebela, belokranjska pramenka, drežni-
ška koza in soška postrv. Pogovorili smo 
se, kaj vse nam dajejo živali – meso, med, 
mleko, volno, jajca. Tudi to smo izvedeli, 
kaj vse lahko naredijo iz mleka in mesa. Po 
malici smo si ogledali zanimiv posnetek o 
študentu Gregorju, ki živi na kmetiji, ki leži 
700 m visoko, pod Kamniškimi planinami. 
Na kmetiji gojijo cikasto govedo in ovce, 
imajo pa tudi konje. Gregor trenira tudi 
gorski tek in je zelo uspešen tekmovalec. 
Ker mu delo na kmetiji in študij vzameta 
veliko časa, trenira ponoči. Ko je bilo filma 
konec, je sledilo presenečenje. V učilnico 
je stopil glavni junak filma – Gregor. S se-
boj je prinesel kravji rog in kravji zvonec. 
Vsi smo lahko pocingljali z njim. Povedal 
nam je veliko zanimivosti o kmetiji, njego-
vih cikah in konjih ter o športu. Vprašanja 
so kar deževala iz nas. Zadnji del naravo-
slovnega dne pa smo se učenci razdelili 
po skupinah. Vsak je izžrebal listek, na 
katerem je bila napisana ena naša avtoh-
tona pasma. Vsi, ki smo potegnili listek z 
napisom enake živali, smo bili skupaj v 
skupini. To se mi je zdelo zelo zanimivo, 

kako smo oblikovali skupine. Vsaka skupi-
na je naredila plakat o živali, iz mase DAS 
pa smo morali tudi oblikovati to žival. Na-
to je vsaka skupina predstavila svoje delo. 
Naredili smo tudi razstavo. 
Potem pa je sledilo – prišlo presenečenje. 
Gospa ravnateljica je v učilnico pripeljala 
Majino psičko Shilo, ki je stara šele se-
dem mesecev. Vsi smo jo lahko pobožali 
in ji dali priboljšek. Pokazali sta tudi, kaj 
znata, npr. tačka, petka, preval, prosi‘ …
Tako se je končal naravoslovni dan. Vsi 
smo se na prijeten in zabaven način veli-
ko naučili. Takih dni si še želim.

Staša Podboršek, 4. b

Kemijsko-raziskovalni tabor
Raziskovali smo skrivnosti slovenskega morja in obale.

Medgeneracijsko branje
Sodelovanje Gimnazije Domžale in MGC Bistrica

 Naravoslovni dan – kraljestvo živali
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Vera Vojska 
Foto: Iztok Dimc

Piše pa tudi, da jo je po motivih 
Frana Milčinskega ter Ervina 
Fritza napisal in današnjemu 
svetu približal Alojz Stražar, ki 

bo komedijo, katere premiera je 13. julija 
2013, tudi režiral. Zato smo mu namenili 
nekaj vprašanj o dosedanjem poteku 13. 
poletnega kulturnega festivala, največ 
besed pa je teklo o predstavitvi letošnje 
domače gledališke predstave Butalci.

Prva ocena letošnjega trinajstega 
– upam, da kljub številki trinajst 
srečnega – kulturnega poletnega 
festivala Studenec 2013.
Na kratko odlično, saj smo zadovoljni tako 
z dvema imenitnima pevskima nastopoma  
Vokalne akademije Ljubljana z zborovodjo 
Stojanom Kuretom ter vokalno zasedbo 
Ingenium ensemble, v cerkvi sv. Lenarta 
na Krtini, kamor smo s petjem pripeljali 
res vrhunske izvajalce. Pohvalo zaslužijo 
tudi učenci OŠ Janko Kersnik Brdo, saj so 
z imenitno opereto Kresniček navdušili 
veliko število gledalcev, ki so do vrha in 
čez napolnili poletno gledališče tudi ob 
zadnjem Na zdravje. Pozabiti pa ne smem 
niti zaključka 34. državnega tekmovanja 
čebelarskih krožkov iz vse Slovenije in 
razvitja prapora Čebelarskega društva 
Krtina Dob, kar je letos predstavljalo 
začetek festivala. 
O ostalih prireditvah pa ob kateri drugi 
priložnosti.

13. julija 2013 bo na vrsti vselej težko 
pričakovana domača gledališka 
predstava. Zakaj Butalci?
Pisatelj Fran Milčinski se je odločil 
svojo pisateljsko nadarjenost in pisanje 
nameniti predvsem otrokom ter mladini, 
da bi jih zaposlil z branjem in jih odvrnil 
od stranpoti. S temi deli je vzgojno vplival 
nanje in bil pri tem tudi uspešen. Ob 
tem pa je znal s svojimi zgodbami tudi 
groteskno podkrepiti človeške zmote, pri 
tem pa humorno in prikupno ohranjati 
ljudsko domišljijo. Taki so v zanimivih 
zgodbah BUTALCI, ki jih poznajo vse 
generacije, rade segajo po njih in se veselo, 
včasih pa tudi žalostno nasmehnejo ob 
njihovih poskusih spremeniti življenje na 
bolje. Rad prebiram to knjigo, in če povem 
po pravici, sem dalj časa razmišljal o 
postaviti zgod in nezgod Butalcev na naš 
oder, predvsem pa sem razmišljal o tem, 
kako bi njihovo življenje približal času, v 
katerem živimo ter v katerem nas, žal, vse 
preveč stvari spominja na Butale. 

Bi imel pisatelj Fran Milčinski torej 
tudi danes veliko vsebine za svoje 
knjige?
V povezavi z vsebino Butalcev si upam 
reči, da bi moral pisatelj živeti danes, med 
Butalci sedanjega časa. Imel bi veliko 
preveč zgodb in težko bi jih obrnil le v 
humor, kot je to počel na pisateljskem 
vrhuncu. Kot kaže, so njegove zgodbe 
večne in se še kako dotikajo sedanjosti, 
le imena in igralci so drugi. Tudi naša 
predstava želi  nastaviti ogledalo našemu 
času, hkrati pa je naša želja, da bi se vsaj 
skozi satiro in gledališče zavedali resnosti 
današnjega časa, ki se vse bolj ponavlja in 
spominja na Butale.

Se bomo veliko smejali v družbi 
butalskega župana in županje ter 

KULTURA

Posebej za vas – smeha in dobre 
volje v izobilju

Burka s petjem – krstna izvedba BUTALCI piše v predstavitveni knjižici 13. poletnega kulturnega festivala Studenec 2013 o letošnji domači 
gledališki predstavi, ki je vselej najbolj pričakovani del festivala. 

Alojz StrAžAr, avtor in režiser predstave BUTALCI 

Naša predstava želi 
nastaviti ogledalo 
našemu času, hkrati pa 
je naša želja, da bi se vsaj 
skozi satiro in gledališče 
zavedali resnosti 
današnjega časa, ki 
se vse bolj ponavlja in 
spominja na Butale.

pomembnejših butalskih mož in žena: 
Robert Vrčon, Jože Vunšek, Metod Palčič, 
Rajko Majdič, Stane Zemljarič, Brigita 
Hrovat, Roman Zorman, Tadej Stražar, 
David Homar, Luka Sešek, Milan Capuder, 
Tomaž Usenik in drugi. 

Piše, da so Butalci burka s petjem. 
Butalce sem napisal sam, po motivih 
Frana Milčinskega in Ervina Fritza, za 
predstavo pa je pesmi spesnil Roman 
Končar, glasbo pa, kot že za nekaj zadnjih 
predstav,  je napisal Slavko Avsenik ml. 
Pesmi bodo prepevali posamezni igralci 
in igralke, v veliko pomoč pa so nam že 
tudi večkrat preizkušeni pevci iz okoliških 
pevskih zborov, ki jih je za nastop 
pripravil zborovodja Karel Leskovec, 
korepetitorka pa bo Martina Golob Bohte. 

Bo umetnik Jože Napotnik tudi 
tokrat poskrbel, da bodo Butale 
tako čudovite, kot so bila prizorišča 
domačih gledaliških predstav doslej? 
Že veš, kako bodo videti Butale?
To sem vedel, že ko sem se odločal za 
Butalce. Že od samega začetka sem 
si ustvaril scensko podobo Butal in 
natančno videl, kje se bodo dogajale 
glavne stvari. Edina težja naloga je 
zamisel prenesti na igralce, še posebej 
natančno je treba to posredovati 
scenografu Jožetu Napotniku. Škoda, 
da si je Jože prav v tem času poškodoval 
ramo, kar mu zelo otežuje izdelavo scene. 
Še posebej zato, ker se še ni nikoli 
doslej tako razveselil naslova predstave 
kot ravno tokrat. Upam, da bo kljub 
poškodbi z velikim naporom vendarle 
uspel uresničiti svojo zamisel z nekoliko 
več pomoči  Florjana Strmšek, Štefana 
Vidergarja, Franceta Osolina in Sreča 
Urankarja.  

Potem pa so tu umetniki, ki poskrbijo 
za govor, kostume, za ličila, pričeske, 

gib, ples, organizacijo in vodenje 
predstave  . . . 
Tudi med njimi so sodelavci iz dosedanjih 
domačih predstav: lektor Ludvik Kaluža, 
ki je napisal tudi nekaj več o zgodovini 
Butalcev, pa Nada Slatnar, ki bo imela tu-
di letos, skupaj z Ano Homar, veliko dela 
s kostumi, koreografinja bo Sabina Se-
lan, Goran Bogdanovski bo poskrbel za 
gib, Sašo Vene in Vesna Novina pa za ma-
sko, pričeske in lasulje; neprecenljiva pa 
bo tudi pomoč vseh drugih. Vodja pred-
stave bo Franc Stražar, Ajda Sokler bo 
tajnica režije, Janez in Mira Mlakar bosta 
poskrbela za razsvetljavo, Rado Černe za 
ozvočenje in predvajanje glasbe, Ambrož 
Mlakar bo poskrbel za predvajanje učin-
kov; pomembna je Neva Mavsar Lenarčič 
kot šepetalka, omenim pa naj tudi Marto 
Majdič kot inspicientko. 

Najbrž tudi letos pričakujete veliko 
obiskovalcev?
Seveda, zato smo tudi odločili, da poleg 
premiere, 13. julija 2013, pripravimo še 16 
predstav. V lanskem letu smo jih načrto-
vali 12, potem pa smo zaradi zanimanja 
dodali še 4. Verjemite pa mi, da je mno-
ge teže reklamirati dodatne predstave, 
kot da povečano število predstav načrtu-
jemo vnaprej. V veliko veselje nam je, da 
je že sedaj najavljenih izredno veliko obi-
skovalcev, med njimi številni avtobusi iz 
vseh krajev Slovenije, najbrž pa bodo Bu-
talci zanimali tudi Slovence v zamejstvu, 
ki so skoraj naši stalni obiskovalci. Ob 
tem večkrat pomislim na vremenske ne-
všečnosti in sem vesel, da jih na Studencu 
zaradi strehe ni. 

In kaj lahko rečeš za konec?
Bom ponovil kar besede iz letošnjega po-
vabila na 13. poletni kulturni festival. Mi 
bomo poskušali poskrbeti, da vam bo pri-
jetno, od vas pa je odvisno, če boste naše 
povabilo sprejeli. Dobrodošli!  ❒

njune hčerke, razbojnika Cefizlja, 
policajev, občanov in občank Butal?
Boste ali pa tudi ne. V predstavi bo 
veliko duhovitih domislic, ki vam bodo 
dale misliti, bo veliko pevskih vložkov, 
dinamično in pestro dogajanje vam bo 
zanesljivo v veselje in razvedrilo, kot je 
bilo nam na vajah. Najbrž pa zelo držijo 
besede lektorja Ludvika Kaluže, ki je 
med drugim zapisal: »Z 'nedolžnim' 
burkaštvom smešijo naše skupne slabosti 
brez konkretnih navedb, prepoznavanje 
in razkrinkavanje pa avtor predstave 
prepušča gledalcu na njegovo lastno 
odgovornost.« Tako bo od vsakega 
posameznega obiskovalca odvisno, koliko 
se bo smejal, vsi pa bomo zanesljivo 
veliko razmišljali in iskali vzporednice 
med nami in Butalci. 

Odločil si se za staro, preizkušeno 
ekipo?
Ja. »Zakaj bi menjal konja, ki vleče,« 
pravi znani slovenski rek. V Butalce se 
bodo prelevili že doslej na Studencu 
večkrat preizkušeni igralci in igralke, 
tako kot vsako leto doslej, pa je tudi letos 
vključenih nekaj novih, mladih obrazov. 

Tako ekipa raste in v posameznem letu ni 
težav z zasedbo vlog. Ker pa gre tudi letos 
za burko s petjem, smo pri izbiri igralcev 
upoštevali tudi njihovo pripravljenost, da 
ob igralskem pokažejo tudi pevski talent. 
Prepričan sem, da nam je uspelo.

Katera pa je v Butalcih glavna vloga in 
komu si jo zaupal?
Župan je sicer najmarkantnejša 
osebnost v Butalcih, pa vendar to ni 
glavna vloga. Glavno vlogo v predstavi 
prevzema Cefizelj, ki zaradi svoje tatinske 
iznajdljivosti nastopa v več vlogah. Za to 
vlogo se mi je zdel najprimernejši Jure 
Sešek, gledalci ga zanesljivo niste pozabili 
v nekaterih drugih glavnih vlogah (Martin 
Krpan, Janez v Cvetje v jeseni, Bedanec 
v Kekcu in drugih . . .). Že na prvih vajah 
me je prepričal, da je moja izbira prava. 
V predstavi se predstavlja kot izredno 
'prefrigan' tat, ljubimec, pa tudi kot 
sodobni Robin Hood, ki jemlje bogatim 
in daje revnim, za kar je še posebej prava 
osebnost.  

Pa reciva še nekaj besed o glavni 
ženski vlogi …
Mlada igralka Marjeta Cerar je že večkrat 
nastopila na naših predstavah v manjših 
vlogah, tokrat pa sem ji zaupal glavno 
žensko vlogo – županove hčere. S 
svojo naivno prikupnostjo v predstavi 
spreobrne strašnega Cefizlja, da postane 
prijaznejši in pravzaprav pravi dobrotnik. 
Še posebej pa jo odlikuje izredno lepo 
petje v tej predstavi. Kako se konča njuna 
romanca, pa vse zveste na premieri ali eni 
izmed sedemanjstih ponovitev.

Pogledava še malo druge vloge in 
njihovo zasedbo. 
Lahko. V vlogi županje bo nastopila dobra 
znanka našega gledališča Pija Brodnik, 
ki je kot igralka in pevka nepogrešljiva, 
enako kot so nepogrešljivi igralci v vlogah 
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Paul Krugmann: 

Ustavimo to krizo takoj 
Modrijan, 2012

Nobelov nagrajenec za ekonomijo in oster 
kritik prevladujuče ekonomske paradigme 
v knjigi pokaže, da izhoda iz krize ne bo 
brez temeljite spremembe v ekonomskih 
politikah. Sedanji varčevalni ukrepi namreč tlakuje-
jo pot v dolgotrajno gospodarsko depresijo. Krugmann se čudi, 
kako je ob vsem znanju in izkušnjah od velike gospodarske kri-
ze naprej to sploh mogoče. Varčuje se v času razcveta in ne v 
času krčenja gospodarstva, pravi Krugmann pri tem se sklicu-
je na J. M. Keynesa in obžaluje, da se njegovih spoznanj, ki so 
se dodobra potrdila v praksi, ne upošteva. Zmanjševanje pora-
be v zasebnem sektorju, ki se ne zadolžuje več in ne investira, 
bi morala uravnotežiti večja poraba države na področju dr-
žavnih investicij. Dvig zaposlenosti bi povečal povpraševanje 
in tako spodbudil zasebni oz. realni sektor k porabi/investi-
ranju. Zagon ekonomskega ciklusa mora imeti prednost pred 
spopadanjem s primanjkljajem in strahom pred inflacijo. Dolg 
ni nekaj slabega sam po sebi in analogija z gospodinjstvom 
je tu kontraproduktivna in zavajujoča, čeprav na prvi pogled 
zdrži zdravorazumski preizkus. Vendar kar je res za posame-
znika, ne velja nujno za družbo oz. ekonomijo kot celoto. Če 
se namreč vsi želijo dezinvestirati in varčevati, ima to v seštev-
ku poguben rezultat. Zavedati se je treba, da je moje trošenje 
tvoj zaslužek in obratno – če oba zmanjšava ali celo ustavi-
va trošenje, nihče od tega nima več prihranka. Neoliberalcem 
se ‚dvigajo kocine‘, a čas je za večjo državno intervencijo v 
ekonomijo. Zagotovo knjiga, ki sodi na seznam družbeno an-
gažiranega bralca.

Haruki Murakami: 

Južno od meje, zahodno od 
sonca
Mladinska knjiga, 2005

Južno od meje, zahodno od sonca je pred-
vsem zgodba o ljubezni …, zgodba o 
hrepenenju in zgodba o sorodnih dušah, ki 
včasih so, včasih pa niso (za) skupaj … Hajime po mnogih le-
tih, pri sedemintridesetih letih, spet sreča Šimamoto, dekle, s 
katero sta kot otroka čutila nadvse intenzivno, močno in edin-
stveno povezanost. Izkaže se, da Hajime kljub (vsaj navzven) 
idiličnemu življenju (lastnik dveh uspešnih barov, žena, otroci), 
ni nikoli nehal čutiti naklonjenosti do Šimamoto in ga to sreča-
nje popolnoma iztiri … Od tu naprej se zdi ves njegov svet brez 
Šimamoto zdi prazen in nesmiseln … Ali bi morali v življenju 
bolj slediti tej notranji gotovosti in kako živeti, kadar se naša re-
sničnost odmakne od tega, kar nam veleva ta gotovost … Taka 
in podobna temeljna vprašanja nam v svojem romanu zastavlja 
Murakami. Odgovoriti pa si boste morali seveda sami …

Zgroženi ekonomisti: 

Manifest; 20 let slepote
Založba /*cf., 2012

Dvajset let slepote je konstruktivni protest 
ekonomistov zoper neoliberalno eko-
nomsko doktrino, ki zadnja desetletja 
prevladuje v evroatlantskem prostoru. To 
je manifest zoper podrejanje ekonomskih 
politik finančnim trgom, proti prepričanju, da imajo finanč-
ni trgi vedno prav, da so učinkoviti ter da je ‚država‘ prevelika, 
da imamo evropski državljani zato preveč socialnih pravic, 
preveč javnih servisov, preveč sindikatov itd. Avtorji postreže-
jo z najpogostejšimi neresnicami, ki se nanašajo na domnevno 
učinkovitost finančnih trgov, ki da so učinkoviti, da spodbu-
jajo gospodarsko rast, da ustrezno ocenjujejo gospodarsko 
kondicijo posameznih držav. Postrežejo z dejstvi o pravi nara-
vi javnega dolga, o načinu njegovega zmanjševanja, pa tudi 
nekaj o Evropski uniji in vlogi evra. K tem dodajajo kratke 
smernice za drugačen način spopadanja s težavami. Tako na-
sproti politiki konkurenčnosti postavijo politiko ‹harmonizacije 
k napredku›, ki temelji na uravnoteženem razvoju na področju 
socialnega napredka in makroekonomije. Kot je v jedrnati spre-
mni besedi brez dlake na jeziku izpostavil profesor Močnik, je 
morda najpomembnejši prispevek te knjige, da omogoča neo-
bremenjen razmislek o sedanjem zgodovinskem položaju, da 
nazorno pokaže, da so alternative možne in nujne. In kaj je v 
sedanjem trenutku bolj potrebno? 

Joel Fuhrman: 

Superimunost – temeljni 
vodnik po prehrani za  
obrambo in krepitev zdravja
Mladinska knjiga, 2013

Knjiga govori o tem, kako za dobro delo-
vanje imunskega sistema potrebujemo 
nekatere snovi, ki jih pridobimo s hra-

no. Takih snovi z današnjim načinom prehranjevanje dobimo 
vse manj, saj je hrana predelana, umetna in rakotvorna. 
Dr. Fuhrman je na podlagi dolgoletnega dela z bolniki raz-
vil pristop zdravljenja, ki zajema živila, ki so dobro znana in 
vsem na dosegu roke. V knjigi izvemo najnovejša spozna-
nja v boju proti raku, kako se zaščititi pred prehladom in 
gripi, katera živila krepijo imunski sistem in recepte za jedi.

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

Maja Godina Golija: 

Prehranski pojmovnik za mlade
Aristej, 2006

Prehranski pojmovnik za mlade razkriva, 
kako so se ljudje prehranjevali v prazgodovini, antiki in 
srednjem veku, kako je Evropa z odkritjem novih celin dobi-
la nove jedi in pijače, kako so na spreminjanje jedi in obrokov 
vplivali čas, geografsko in družbeno okolje, kako so se skozi 
zgodovino oblikovale navade pri jedi, kako se je prenašalo ku-
harsko znanje in katere tehnološke in kulinarične inovacije so 
zaznamovale naše življenje. V knjigi bomo morda tudi našli od-
govor na stoletja nerazvozlano vprašanje – ali jemo, da živimo, 
ali živimo, da jemo? Vsak razdelek zaokroži še besedna ilustra-
cija – recept. Poglavje o kulinaričnem bogastvu Slovenije na 
primer recept za pripravo prleške gibanice. Knjiga ni zanimiva 
le s prehranskega vidika, vendar tudi s kulinaričnega. 

Nara Petrovič: 

Zaklad z otoka sumsama
Žarek, 2010

Zaklad ni, kar iščeš, je, kar v dar dobiš, do še 
večjega prideš, ko se v dar spremeniš. Zelo 
poučna zgodbica, tako za otroke kot za od-
rasle, predvsem pa za ljudi odprtega duha in 
z željami po spremembi na bolje. Zgodba se te lahko močno do-
takne, če ji dovoliš, če jo opazuješ in se jo potrudiš gledati skozi 
Narine oči in njegovo domišljijo, ki je resnica. Skozi oči malega 
hroščka Gida, ki je malo pozabljiv, spremljamo razburljivo iskanje 
zaklada. To iskanje pa spremljajo pohlep, požrtnost, zavist, to-
rej spremljevalci odraslih ljudi, za katere so otroci še neuki. Vse to 
seveda vodi v razkol med prijatelji, družino in celotnim prebival-
stvom otoka Sumsam. Gido s svojo otroško naivnostjo ne razume, 
kaj odrasle žuželke vodi v tako obnašanje, saj je še otrok, zaveda 
pa se, da lahko laž, ki si jo je privoščil, da bi rešil prijatelja, me-
tuljčka Pipilona, povzroči vrliko škode. Uspe mu prepričati štiri 
varuhe otoka, da mu pomagajo iskati Pipilona, hkrati pa postane 
njihov opomnik, kaj je zares pomembno v življenju. Ko začnejo 
žuželke sodelovati in jih zunanji blišč zaklada ne mika več, pride-
jo do tistega pravega, ki ga vsak nosi v sebi s tem, da ceni sebe in 
vse ostale – to pa je pravo prijateljstvo.

Quentin Blake: 

Benjamin
Mohorjeva družba, 2012

Čudovita slikanica Quentina Blaka nas 
prek zgodbe o Benjaminu, ki vstopi v življe-
nje mladih staršev Zale in Jurija, na prijeten 
in simpatičen način sooči z različnimi tego-
bami in radostmi, ki jih prinese vzgajanje otroka. Na humoren 
način je ponazorjeno, kakšne transformacije doživlja otrok od 
dojenčka do točke, ko se naposled razvije v kolikor toliko odra-
slo osebo, ter kakšne šoke to predstavlja za starše … Poučna in 
zabavna slikanica, v kateri bodo uživali tako otroci kot tudi nji-
hovi starši.

m e d i a t e k a

Izredno glasno in neverjetno 
blizu (Extremly loud and 
incredibly close)
DVD, Continental film, 2011

Devetletni Oskar Shell (Thomas Horn) 
končno stopi v garderobno omaro svojega 
pokojnega očeta (Tom Hanks), ki je umrl v 
terorističnem napadu 11. septembra 2001 
na Svetovni trgovinski center v New Yorku. 
Oskar je bil zelo navezan na očeta. Začne 
pregledovati očetove stvari in po naključju razbije 
vazo, v kateri je v manjši kuverti spravljen ključ, na kuverti pa 
le napisan priimek Black. Oskar, samooklicani izumitelj, zelo 
inteligenten fant, kar je njegov oče tudi vedel, si zelo želi, da bi 
prišel do prave ključavnice, ker misli, da mu ga je oče zapustil 
z določenim razlogom. Pregleda celoten telefonski imenik New 
Yorka in najde vse osebe, katerih priimek je Black. Naredi na-
črt, tako kot sta z očetom raziskovala na njunih raziskovalnih 
pohodih. Tako se Oskar sam odpravi k ljudem, ki živijo v različ-
nih predelih New Yorka. Oskar na koncu tudi najde osebo, ki je 
povezana s ključem, ampak pomembna je njegova pot, pot de-
vetletnega fanta, ki zelo pogreša očeta. 

izbr@no v knjižnici domžale Uredil in izbral: Janez Dolinšek
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ZPM Domžale: Knjiga naj bo vaša zvesta prijateljica na poti 
skozi življenje.

Več kot 200 zlatih bralcev 
med osnovnošolci

kultura

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že 
petdeset let spodbuja razvoj bralne kul-
ture mladih. Gradi na tradiciji 47 bralnih 
značk, deluje pa kot  eden pomembnejših 
nacionalnih programov v okviru Zveze 
prijateljev mladine Slovenije ter se na tem 
področju tesno povezuje s šolami, vrtci in 
knjižnicami. 

Tudi v naši in sosednjih občinah Zve-
za prijateljev mladine Domžale, ki jo 
vodi predsednica Ema Škrjanc Ogorevc, 
spodbuja mlade, da del prostega časa na-
menijo knjigam ter jih ob koncu osnovne 
šole, če so bili pridni bralci, nagradi z zla-
to bralno značko in knjižnim darilom. 

Predvsem pa jih spodbuja, da v nadalje-
vanju svojih mladih življenj veliko berejo. 
Letos se je Zveza prijateljev mladine Dom-
žale odločila, da zlate bralne značke več 
kot 200 pridnim bralcem podeli v okviru 
začetka Mladinskega literarnega festivala 
BRALNICE POD SLAMNIKOM. Tako so se 
zlati bralci konec maja zbrali v Kulturnem 
domu Radomlje ter prisluhnili bogatemu 
kulturnemu programu, ki ga je ob začet-
ku projekta BRALNICE POD SLAMNIKOM 
pripravila Založba MIŠ s še nekaterimi 
sodelavci. Festival je potekal pod geslom 
'Vedno znova moramo prisluhniti  njiho-
vim zamolčanim  zgodbam'. K branju jih 

je v posebnem pismu povabil tudi predse-
dnik države, Borut Pahor, ki je ob čestitki 
poudaril, da je knjiga pot, ki vodi k vztraj-
nosti, zvesti bralci pa vidijo više, dlje in 
globlje.

Posebna častna gostja, Vlasta Nus-
sdorfer, varuhinja človekovih pravic 
Republike Slovenije, je v nagovoru mla-
dim bralcev poudarila, da je otroštvo 
nekaj najlepšega, česar se moraš vedno 
spominjati. Mladi morajo biti srečni in 
zadovoljni, starejši se moramo truditi, da 
jim pomagamo pri uresničevanju njiho-
vih pravic. Spregovorila je o svoji izkušnji 
z branjem Deklice z vžigalicami ter vsem 
zaželela, da zamolčanih zgodb ne bi bilo 
več. O knjigah kot prinašalkah prijetnih 
trenutkov je spregovorila podžupanja 
Andreja Pogačnik Jarc, o odnosu mladih 
do knjige in prizadevanjih Zveze prijate-
ljev mladine, da bi mladi čim več brali, 
pa Ema Škrjanc Ogorevc, predsednica 
ZPM-ja Domžale, ki je hkrati izpostavila 
odlično sodelovanje s Knjižnico Domžale 
in posameznimi šolami ter pomen ljube-
zni do branja. 

V letošnjem šolskem letu je zlate znač-
ke prejelo več kot 200 bralcev, največ na 
OŠ Domžale, OŠ Mengeš in OŠ Preserje 
pri Radomljah. Posebej zanimivo za pri-
sotne je bilo branje pesmi veleposlanikov 
z Nizozemske, iz Irske in Španije ter  di-
rektorja Goethejevega inštituta, marsikaj 
koristnega pa so izvedeli tudi iz pogovora 
voditelja Juša Milčinskega s priljubljenim 
irskim pisateljem Johnom Boynom, med-
tem ko je pisatelj Slavko Pregl spregovoril 
o natečaju kratkih zgodb, v katerem so 
sodelovali mladi literati. Nekaterim smo 
tudi prisluhnili ter se čudili domišljiji so-
delujočih v natečaju. 

Vsem, ki so prejeli zlate značke, is-
krene čestitke z željo Zveze prijateljev 
mladine Domžale, da bi bila tudi v pri-
hodnje knjiga njihova zvesta prijateljica 
na poti skozi življenje. Kot prvo bo naj-
brž marsikdo vzel v roke letošnje knjižno 
darilo, ob zlati znački – zbirko pesmi Sa-
še Vegri Naročje kamenčkov Založbe Miš, 
ki je prejela priznanje zlata hruška za vr-
hunsko knjigo za mladino.

Vera Vojska 

Zanimivo je bilo poslušati znanega irskega pisatelja Johna Boyna.

Potekal je v Domžalah in okolici, v Ka-
mniku in okolici, v Ljubljani, Radovljici, 
Kranju ...,  v krajih ob Soči pa že drugo 
leto kot ‚mlajši bratec festivala‘ pod ime-
nom Bralnice pod slamnikom ... ob Soči. 
Zanimanje zanj narašča po vsej Sloveniji.  
Festival je namenjen širjenju bralne kul-
ture in strpnosti med mladimi, letošnja 
tematika festivala pa je bila ‚zamolčane 
zgodbe, skrite težave in problemi odrašča-
joče mladine‘. Na to tematiko je založba 
Miš razpisala tudi literarni natečaj Za-
molčane zgodbe, na katerega je prišlo 110 
odličnih spisov in sedem je bilo nagraje-
nih. Festivalski dogodki so bili predvsem 
zaključek večmesečnega srečevanja otrok 
in mladine z literaturo in branjem tako po 
šolah kot v knjižnicah.

Ob odprtju festivala je potekala slavno-
stna prireditev, srečanje zlatih značkarjev 
z osnovnih šol v Domžalah in okolici ter 
nagrajencev literarnega natečaja. Častni 
gost festivala je bil uveljavljeni irski pisa-
telj John Boyne, avtor uspešnice Deček v 
črtasti pižami; sedaj imamo v slovenščino 
prevedene že štiri njegove knjige. Mlade so 
z obiskom razveselili tudi  veleposlaniki: 
Republike Irske, Kraljevine Nizozemske, 
Kraljevine Španije in direktor Goethejeve-
ga inštituta Ljubljana, ki so v svojih jezikih 
prebirali otroško poezijo in jim tako odstrli 
košček kulture svoje dežele. Pozdravila jih 
je tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta 
Nussdorfer in podžupanja Občine Domža-
le Andreja Pogačnik Jarc.  

V vrtcih in šolah so se z mladimi bralci 
srečevali književni ustvarjalci: Tamara Bo-
snič, Barbara Hanuš, Aksinja Kermauner, 
Nataša Konc Lorenzutti, Gaja Kos, Matjaž 
Pikalo, Slavko Pregl, Ifigenija Simonovič, 
Cvetka Sokolov, Damijan Stepančič, Pe-
ter Svetina, Ksenija Šoster Olmer, Janja 
Vidmar, Ana Zavadlav in Dim Zupan. V 
okviru programa Festival pride k vam so 
avtorji obiskovali tudi podružnične šole, 
vsak učenec pa je v dar prejel tudi knjigo.
V Knjižnici Domžale se je v okviru festivala 
odvila pestra pahljača dogodkov, name-
njenih tako najmlajšim, osnovnošolcem, 
srednješolcem, pa tudi starostnikom, saj 
je eden izmed ciljev festivala tudi povezo-
vanje generacij oziroma medgeneracijsko 

3. mladinski literarni 
festival Bralnice pod 
slamnikom
Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom se je letos 
odvijal od 23. do 30. maja, glavni organizator festivala je 
založba Miš, soorganizatorji pa Knjižnica Domžale, Knjižnica 
Cirila Kosmača Tolmin in Društvo Bralna značka Slovenije – 
ZPMS. 

branje.  Vse dopoldneve festivalskega te-
dna so nas obiskovali otroci iz okoliških 
vrtcev in šol, ki so sodelovali v projek-
tu družinskega branja Pravljični palček. 
Popoldne pa smo otrokom pripravili de-
javnosti, ki jih izvajamo vse leto in z njimi 
spodbujamo k branju in obiskovanju 
knjižnice: Pravljične urice, Zaplešimo v 
pravljico, Pikina čajanka, Družinska lut-
kovno-ustvarjalna delavnica, S knjigo v 
zeleni travi …

Odrasli in starejši obiskovalci so se 
lahko družili pri pogovorih o knjigah in 
bralnih klubih Knjižni klepet in Eleganca 
besed. Prisluhnili so strokovnjakinji na po-
dročju mladinske književnosti Tilki Jamnik 
o tem, kako in kaj brati otrokom. Oskrbo-
vanci iz Doma upokojencev Domžale so 
prisluhnili glasnemu branja prostovoljke. 
Pravljice za odrasle pa so nas popeljale v 
svet Srečnega kraljeviča in utrdile  v pre-
pričanju, da so pravljice resnično za vse 
generacije.

Prireditev je bilo res veliko, zato je težko 
zajeti vse. Omenim naj samo še strokovno 
srečanje, namenjeno knjižničarjem, uči-
teljem in mentorjem branja z naslovom 
Juri Muri in Tone Pavček. Srečanje je bi-
lo pravi poklon igrivemu pesniku Tonetu 
Pavčku in njegovemu junaku Juriju Muri-
ju, ki je nastal davnega leta 1958, pa je še 
vedno enako priljubljen med otroki kot v 
času nastanka. Sedaj besedilo krasijo nove 
ilustracije, serijo o Juriju Muriju pa sesta-
vljajo kar štiri knjige.

Knjižnico Domžale pa je v času festi-
vala krasila razstava ilustracij slovenske 
ilustratorke Ane Zavadlav in knjižnih 
skulptur učencev z OŠ Marije Vere Ka-
mnik.

Organizatorji se zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam pomagali  pri organizaciji festi-
vala, še posebej Občini Domžale in Javni 
agenciji za knjigo.

Prepričani smo, da smo s festivalom 
prispevali droben kamenček, ki tlakuje pot 
k bralcu za vse življenju.  Naj zaključim s 
Pavčkovimi besedami, ki jih večkrat sliši-
mo, a se nad njimi le redko zamislimo: »Če 
ne bomo brali, nas bo pobralo.«   
 

Stanka Zanoškar

Srečanja pod slamniki
Slamnikarski muzej Prvo sezono 
Srečanj pod slamniki, pogovorov v Slamni-
karskem muzeju, smo v maju zaključili na 
izjemno zanimiv način. Z gostom dr. Bo-
gom Zupančičem, kustosom za arhitekturo 
Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, smo 
se podali na pot spoznavanja keramičnih 
izdelkov tovarne Dekor in vloge umetniške 
keramike pri opremljanju domov. Tema pa 
je bila tesno povezana z občino Domžale, 
saj je tovarno Dekor v Ljubljani (stala je v 
zgornji Šiški) leta 1931 ustanovil in jo vodil 
Jože Karlovšek, ki je večino življenja delal 
in ustvarjal v Domžalah, povezana pa je 
bila tudi s soustanoviteljema – podjetni-
koma Ivanom Šrajem in Ivanom Pavlinom 
iz Radomelj, ki sta tovarno zalagala z gli-
no. Cilj ene vodilnih slovenskih tovarn s 
področja keramičnih izdelkov (poleg Sch-
nablove delavnice v Kamniku, Keramike 
iz Novega mesta, prekmurskih in ribni-
ških lončarjev) je bila prenova slovenske 
keramike v razmerju do domače tradicije. 
Sodobno keramično znanje in tehnologi-
jo je v Slovenijo prenesel Čeh František 
Beran, pozneje tudi profesor na Srednji 
tehnični šoli v Ljubljani, pri tem pa mu 
je sledil tudi Jože Karlovšek, izjemno vse-
stranski človek. 

Dr. Bogo Zupančič se je lotil razisko-
vanja zgodovine, delovanja in dediščine 
tovarne Dekor sistematično – sam je dol-
ga leta skupaj s partnerko dr. Nadjo Zgonik 
zbiral ne le gradivo, pač pa tudi izdelke, 
ki so se ohranili. Te iščeta in kupujeta na 
bolšjih sejmih, v trgovini Kraljev ulice, po 
oglasih, nekaj mu jih je podaril tudi zna-
ni igralec Demeter Bitenc. Njegova ocena 
je, da je bilo v tovarni narejenih med 350 
do 400 različnih izdelkov, od vaz, sveč-
nikov, kipov, figurin,vrčkov, pepelnikov, 
cvetličnih loncev … S tovarno Dekor je bi- Delavci v tovarni Dekor; fotografija iz arhiva Gregorja Kocjana.

Tovarna Dekor tesno povezana  
z Domžalami

lo povezanih nekaj izjemnih umetnikov, 
ki so izdelovali kalupe za njihove izdelke, 
med njimi so bili France Gorše, Zdenko Ka-
lin, Tone Kralj, Avgust Černagoj, Tine Kos, 
Mara Jeraj Kralj in Dana Panjič. Tovarna 
Dekor je izdelke prodajala po celotni ta-
kratni državi Jugoslaviji, med njihovimi 
najbolj uglednimi kupci pa je bila kralji-
ca Marija Karadžordževič, ki jih je prišla 
osebno kupit v Ljubljano. Krasili so mno-
ga stanovanja, vile in počitniške objekte. 
Izdelki so zelo različnih slogov, od naro-
dnega sloga do art nouveauja. Leta 2012 
so bili keramični izdelki tovarne Dekor 
tudi predstavljeni na veliki razstavi v Na-
rodnem muzeju. 

Pogovor v Slamnikarskem muzeju je 
pokazal, kako veliko je bogastvo indu-
strijske dediščine, pri čemer ima naše 
okolje izjemno vlogo. Veliko je še neraz-
iskanega in nedokončanega dela, ki čaka 
na to, da se ga lotimo in izpolnimo dolg 
do preteklosti, da bomo ohranili in znali 
predstaviti dragoceno delo in ustvarjal-
nost predhodnikov, na katere smo lahko 
ponosni. Droben, a ne nepomemben del-
ček z zanimivim in pestrim programom 
izpolnjujemo tudi s srečanji v Slamni-
karskem muzeju, ki tako postaja kraj 
srečevanja tistih, ki spoštujejo delo naših 
predhodnikov.

Cveta Zalokar – Oražem

Simfonični orkester Domžale – 
Kamnik Prvotno je bil koncert predviden 
v Arboretumu Volčji Potok, a je muhas-
to vreme preprečilo koncert na prostem 
in prisililo orkester, da nastopi v varnem 
zavetju tople in na novo obnovljene dvo-
rane Kulturnega doma Radomlje. Koncert 
so pripravili pod skupnim naslovom Sim-
foniki v kinu in polni dvorani pričarali vse 
zimzelene filmske glasbene mojstrovine 
zadnjih let. Poslušalci so lahko uživali v 

izvrstno izvedenih skladbah in akustič-
na dvorana je v še tako zahtevna ušesa 
prinesla čar nostalgije. Vsekakor večer, ki 
ga ljubitelji instrumentalne glasbe nismo 
smeli zamuditi. Močan aplavz ob koncu 
koncerta je potrdil, da so bili poslušalci 
nad videnim in slišanim izredno zadovolj-
ni. Vsi skupaj upamo, da jih v kratkem 
zopet vidimo in slišimo v Kulturnem do-
mu Radomlje.

Igor Jeretina

Simfoniki v kinu
V nedeljo, 2. 6. 2013, se je v Kulturnem domu Radomlje odvil koncert 
Simfoničnega orkestra Domžale – Kamnik.
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KD Groblje Najprej ni vstopnine, so pa 
različni rezbarji, rokodelci in drugi izde-
lovalci domačih obrti, ki te mimogrede 
spomnijo na življenje v preteklosti in so 
pripravljeni storiti vse, da se ta ne poza-
bi. Potem so tu nastopajoči, ki so soboto 
zapolnili s prijetno slovensko glasbo ter 
spomini na preteklost, pridni organi-
zatorji, ki so se, tudi s hrano in pijačo, 
potrudili, da je bilo še prijetneje, pred-
vsem pa številni obiskovalci od blizu in 
daleč, ki so ves dan občudovali številne 
stojnice, prisluhnili nastopajočim ali le 
iskali prijetne trenutke z znanci in prijate-
lji, predvsem pa se veselili pestre sobote. 

Nastopajoči: otroški pevski zbor OŠ 
Rodica iz oddelka Jarše, pa Kranjski fur-
mani in Folklorna skupina iz St. Jakoba 
Im Rosental iz Avstrije, vedno nasmeja-
ne Ljudske pevke Domžale pod vodstvom 
Mare Vilar, ki so tudi tokrat navdušile 
zbrane; prijetno je presenetila skupina 
Volk Folk iz Ilirske Bistrice, ki je ena od 
najkvalitetnejših izvajalcev ljudske glas-
be in petja v Sloveniji. Na stare čase so 
nas spomnili Ljudski pevci iz Blagovice, 
navdušili so Domači veseljaki v sestavi 
Luka Razpotnik, Anže Kovačič in Jernej 
Vindšnurer, dan pa so zaključili veterani 
Tamburaške skupine Bisernica iz Reteč 
pri Škofji Loki. Vse skupaj pa je v prijetno 

doživetje povezal Marjan Bunič, pope-
strili pa številni rokodelci (bilo jih je kar 
18 iz vse Slovenije) ter 20 rezbarjev, pri 
tem pa ni manjkalo niti stalnih 'doma-
čih' razstavljavcev, kot so: Marjan Vodnik 
iz Domžal, Janez in Slavka Jarc s Prevoj, 
pa Fanči Smole z Rodice in drugi iz širše 
okolice. Sicer pa smo lahko videli mini-
aturne lesene izdelke, zelišča, pletenje 
košar, košaric in steklenic, medičarstvo, 
kvačkanje in pletenje, slikanje, pa še kaj 
bi se našlo za radovedne obiskovalce v li-
povem drevoredu v Grobljah. 

Čarobna je bila sobota, ko so vse poti 
vodile v lipov drevored v Grobljah. Naj-
več so postorili člani Kulturnega društva 
Groblje, pod vodstvom neumornega pred-
sednika  Antona Košenina. Za dvajseti 
rojstni dan pa pripravljajo še marsikaj. 
Veseli bodo, če jih boste obiskali na nji-
hovih prireditvah. Zahvaljujejo se vsem 
nastopajočim, še posebej pa za finančno 
pomoč Občini Domžale ter sponzorjem, 
ki so Union Ljubljana, Adam Ravbar 
Rodica, Gostinskemu podjetju Troja-
ne, Biotehniški fakulteti – Zootehniki 
Groblje, Slaščičarni Lenček Domžale in 
Mlinarstvu Kralj iz Radomelj. 

Nasvidenje maja 2014, na desetem 
Druženju pod lipami.

Vera Vojska 

KDFB Letos je bil festival še bolj kul-
turno obarvan, saj je bil njegov namen 
spoznavanje zgodovine irskega otoka vse 
od prvih naselitev do danes. Za zanimiv 
sprehod po času po smaragdnem otoku je 
poskrbela glasbena skupina Bog Bards. 
Poslušalci smo si vse zanimivosti laže 
predstavljali in zapomnili ob pozornem 
poslušanju skladb, ki so jih glasbeniki iz-
brali iz vsakega omenjenega obdobja irske 
zgodovine. Vse izvajane skladbe so tradici-
onalne, za priredbe pa je poskrbela sama 
skupina Bog Bards. Irska slovi po glasbi, 
ki je pogosto izpovedna in ravno zaradi 
tega pravi in najzanesljivejši vir kulturne 
dediščine zelenega otoka. Ob poslušanju 
poskočnejše irske glasbe pa so nas več-
krat zasrbele pete. Vsaj delno smo potešili 
željo po plesu, ko so s plesnimi točkami 
popestrile dogajanje na glasbenem odru 
plesalke Šole irskega plesa iz Ljubljane, ki 
so nam jemale dih s svojimi visokimi skoki 
in hitrimi koraki. Odplesale so več plesov, 

dva ob živi glasbi skupine Bog Bards. Pra-
vo irsko vzdušje je bilo tako zagotovljeno 
in vsi smo se za več kot dve uri prestavili v 
neko oddaljeno irsko vasico, med zelene 
griče in pašnike. 

Festival je postregel z vsem, kar nam 
lahko nudita irska glasba in ples. Pri-
sluhnili smo raznovrstnim glasbenim 
žanrom – od otožnih balad do ljubezen-
skih in uporniških pesmi –, občinstvo pa 
je najbolj navdušeno ploskalo ob pivskih 
in zabavljaških pesmih ter nastopih Šo-
le irskega plesa Ljubljana. Občinstvo je z 
bučnim aplavzom ob koncu izvedenega 
programa privabila glasbeno skupino na-
zaj na oder, da so zaigrali še dve dodatni 
pesmi. Mladi glasbeniki so tako s svojim 
celovečernim nastopom pokazali, da je nji-
hovo umetniško izražanje in poustvarjanje 
tradicionalne irske glasbe na visoki ravni, 
zato se že zdaj veselimo presenečenj nasle-
dnjega Irish Festa, ki bo že tretji po vrsti.

Avtor: B. B.

Knjižnica Domžale Kolege iz pobra-
tenega mesta na Hrvaškem je knjižnica 
navdušila. Kot je dejala direktorica  Dijana 
Sabolović – Krajina, so domov odnes-
li veliko novih spoznanj in rešitev za 
strokovne težave, s katerimi se sooča-
jo pri vsakodnevnem delu. Domžalska 
knjižnica je po njihovem mnenju izred-

no pozitivna in navdihujoča. Nekateri 
zaposleni so se odločili, da tudi pros-
ti čas, ki so ga imeli, preživijo v naših 
prostorih. Knjižnica Frana Galović je si-
cer znana po projektih, ki jih izvajajo za 
depriviligirane skupine. Za svoje delo na 
tem področju so prejeli državna in med-
narodna priznanja.

Povabili so nas na strokovno izmenja-
vo v jesenskem obdobju letošnjega leta.
Tovrstna srečanja spodbujajo sodelovan-
je med knjižnicami, omogočajo plodno 
izmenjavo idej ter so ustvarjalno izho-
dišče za pogovore o nadaljnjem razvoju 
knjižničarske stroke.

Barbara Zupanc Oberwalder

Foto: Silvia Ban

Knjižnica Frana Galovića iz Koprivnice 
na obisku v Knjižnici Domžale
V petek, 31. maja 2013, so domžalsko knjižnico obiskali zaposleni iz Knjižnice i čitaonice Fran 
Galović, Koprivnica.

9. Druženje pod lipami
V času, ko nas na vsakem koraku spremlja kriza in ljudje bolj 
kot o prijetnih dogodkih razmišljamo o vsakdanjem preživetju, 
so prireditev, kot je bilo 9. Druženje pod lipami v lipovem 
drevoredu pred Kulturnim domom Groblje, še kako dobrodošlo. 

Glasbena šola Domžale Tam so šo-
lanje na domači domžalski glasbeni šoli 
slavnostno sklenili štirje mladi godalci: 
violinistke Lorina Marolt Vajda, Barbara 
Štimec in Kristina Kozjek, vse iz razreda 
prof. Anastazije Juvan, ter violončelist 
Luka Papež iz razreda prof. Almire Ha-
miduline. 

Koncert sam po sebi ne bi bil nič po-
sebnega, če ne bi šlo za generacijo mladih 
glasbenikov, ki izstopajo iz povprečja in 
so na najrazličnejših tekmovanjih v ča-
su šolanja dosegali zavidljive uvrstitve 
in priznanja ter sodelovali v marsikateri 
komorni zasedbi ali celo orkestru. Prav-
zaprav je kar težko verjeti, da so učenci na 
nižji stopnji glasbenega šolanja že dosegli 
raven glasbenega muziciranja, ki nedvo-
mno presega pričakovano na tej stopnji. 
To nam kaže tudi sam program koncerta, 
na katerem so bila tudi dela (pa čeprav 
samo posamezni stavki) iz železnega re-
pertoarja koncertne glasbe, s katerimi se 
vsak dan ponašajo vrhunski mednarodni 
solisti po svetu. Med ta zagotovo sodita 
Mozartov Violinski koncert št. 3 v G-du-
ru K. 216 in Violinski koncert v E-molu, 
op. 62 Felixa Mendelssohna. Še bolj kot 
izbira skladb pa so presenetile posame-
zne izvedbe, ki so bile polne čudovitega 
umetniškega navdiha mladih umetnikov, 
intonančno stabilne in tehnično dosledno 
izigrane. Svoje sta s klavirsko spremljavo 
dodala tudi oba korepetitorja – Miran Ju-
van in Romana Bizjak Saje, ki sta korektno 
opravila delo in tako solistom omogočila 
trdno oporo. 

Posebej velja omeniti izvedbi prvih 
stavkov iz obeh omenjenih violinskih kon-
certov. Tako je Lorina najprej navdušila z 
lepim, svetlim tonom, ki je najbolj zažarel 

Mladi glasbeniki so takole sklenili zaključni koncert. 

Zaključni nastop mladih glasbenikov
Kot je v navadi, je konec šolskega leta po navadi rezerviran za številne zaključne koncerte, med katerimi pa 
tokrat velja izpostaviti tistega, ki je bil v torek, 4. junija, v Tomčevi dvorani Kulturnega doma Franca Bernika. 

pri natančno izdelanem partu tehnič-
no zahtevnega Mozartovega Violinskega 
koncerta, Barbara pa s prefinjenim mu-
zikalnim smislom, s katerim je ob izvedbi 
romantične Mendelssohnove glasbe po-
slušalcem pripravila pravo ekstatično 
doživetje. Obakrat se je pri korepetiranju z 
zavidljivim širokim izvajalskim pristopom 

k obema klavirskima izvlečkoma orkestr-
ske spremljave izkazal Miran Juvan in s 
tem dokazal, da je vešč izvajanja še tako 
zahtevnih korepetitorskih partov, o njego-
vem glasbenem navdihu pa sploh ne gre 
izgubljati besed. 

Seveda bi bilo krivično zapostavi-
ti ostale nastopajoče, ki so svoje naloge 
opravili ravno tako zavzeto in muzikal-
no navdahnjeno. Lep koncertni večer so 
mladi godalci z izvedbo Schubertove Voja-
ške koračnice sklenili v zasedbi godalnega 
kvarteta, šolanje pa bodo kar trije od njih, 
Lorina, Barbara in Luka, nadaljevali na 
Konservatoriju za glasbo in balet Ljublja-
na, kar po svoje pomeni lepo priznanje 
za delo z mladimi Glasbeni šoli Domža-
le in predvsem Anastaziji Juvan in Almiri 
Hamidulini kot njihovim glasbenim men-
toricam. Vsem, tudi Kristini, ki že obiskuje 
Srednjo zdravstveno šolo, v nadaljevanju 
njihove z glasbo prepletene življenjske po-
ti želimo veliko sreče in uspeha!

Mihael Kozjek
Foto: Alenka Godec

Irish Fest 2013
V Kulturnem domu Franca Bernika Domžale se je v soboto, 18. 5. 2013, 
odvijal Irish Fest 2013. To je že drugi festival irske kulture in glasbe pri nas. 
Prvi je namreč potekal lansko leto v Ljubljani. Oba dogodka je organiziralo 
Kulturno društvo Bog Bards iz Domžal, ki si dejavno prizadeva za širjenje 
in promocijo irske kulture v Sloveniji. 
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Slikarke tudi rade zapojejo. Mojca, hvala!

Lanska zmaga na reviji pevskih zborov 
stanovalcev in zmaga zborov, zaposlenih 
v socialnih zavodih Slovenije, je poleg ve-
selja prinesla organizacijo dveh revij v 
letošnjem letu. Ker pa je bilo prijav za zbo-
re zaposlenih premalo, smo se odločili, da 
zapojejo stanovalci in delavci na isti reviji 
pod sloganom Pesem nas povezuje. Miselne 
priprave za revijo smo začeli že takoj po zma-
gi stanovalcev, postale so bolj intenzivne v 
iskanju primernega prostora in organizator-
ja po zmagi zaposlenih, v konkretno akcijo 
pa smo stopili v januarju z izdelavo grafič-
ne podobe in pošiljanjem vabil in prijavnic 
vsem socialnovarstvenim zavodom. Zavedali 
smo se, da bo to dokaj zahteven projekt, ker 
prvikrat združujemo reviji in bomo na dolo-
čenih področjih orali ledino. Na uvodnem 

sestanku smo za organizatorja izbrali plesno 
šolo Bolero, ki je prevzela pripravo dvorane 
in tehnični potek revije (snemanje, glasba, 
bend …). Priprave so res tekle dolgo časa. 
Vsak dan pa je prinesel nove ideje, izzive, 
spremembe in zadolžitve. Tako smo terapev-
tke prevzele dokončne prijave in programski 
del, scenarij prireditve, komunikacijo z zbo-
ri in organizatorjem, logistiko, hostese, ter 
povezovalno vlogo med sodelavci in sta-
novalci, ki so bili neposredno ali posredno 
vključeni v projekt. Za finančni del in dari-
la za zbore je s pomočjo sponzorjev (občina 
Domžale, Eurotronik, d. o. o., cvetličarna 
Omersa, Mega M., Hartman, Galerija Len-
ček, župnijska Karitas Domžale, Macuka, 
Impuls Domžale, Simps's in Orehek Janez, 
s. p.) poskrbela naša direktorica, mag. Na-

Iz malega 
raste veliko
Ustvarjalci Slikarske šole Blaža 
Slaparja razstavljali v Hali komu-
nalnega centra Domžale

Slikarska šola Blaža Slaparja 
Lahko ste si ogledali več kot 350 slik 104 
slikarjev in slikark. Iz malega raste veliko 
je slovenski pregovor, ki še kako velja za 
Slikarsko šolo Blaža Slaparja. Njeni začet-
ki segajo v leto 2009/2010, ko je slikarska 
šola sedaj že mag. Blaža Slaparja prvič 
odprla vrata v Osnovni šoli Jurija Vege v 
Moravčah ter ponudila dodatna znanja 
vsem, ki imajo radi slikarstvo. Nato je bilo 
ljubiteljskih slikarjev vsako leto več na več 
lokacijah, vedno novi oddelki slikarske 
šole so odpirali vrata v OŠ Janka Kersnika 
Brdo, OŠ Dob in OŠ Venclja Perka.

Vmes so bile številne razstave, pred-
vsem pa številni tečaji, namenjeni vsem, 
ki bi se radi naučili, izpopolnili ali nadalje-
vali z raznovrstnim risanjem in slikanjem. 

Za udeležbo na tečaju ni potrebno pred-
hodno znanje. Za material in potrebščine 
je poskrbljeno, ustvarjalci pa si sami lah-
ko izberejo tehniko in tematiko, ki si jo 
želijo spoznati ter se je naučiti. Umetnik 
Blaž Slapar poskrbi tudi za goste, ki zelo 
mladim in starejšim slikarjem pomaga-
jo osvajati posamezne tehnike, hkrati pa 
prav vsem zagotovi, da pri slikanju prese-
žejo samega sebe. 

Med občudovalce umetnosti so slikar-
ske šole razstavo skoraj 350 umetniških 
del pospremile s pozdravnim nagovorom 
Matjaža Brojana, predstavitvijo ustvarjal-
cev ter kratkim kulturnim programom, v 
katerem so sodelovali tudi glasbeni go-
stje, ansambel Maj. 

»Razstava je poustvarjalcem v spodbu-
do, občudovalcem umetnosti v veselje,« je 
med drugim dejal pobudnik in glavni or-
ganizator slikarskih šol mag. Blaž Slapar 
in povabil vse, naj sprejmejo izziv v novem 
osebnem umetniškem izrazu.  

Razstavo, ki bi po številu risb, slik in 
ilustracij 104 ustvarjalcev lahko konkurira-
la za kakšen rekord, je obiskalo zelo veliko 
ljubiteljev slikarstva, zato si Slikarska šola 
Blaža Slaparja zasluži še posebne čestitke! 

Vera Vojska

30. junija bo z gledališča na Močilniku v 
Dobu odmeval smeh, saj pridejo na obisk 
Rockefellerjevi. Pa ne tisti pravi. Eden 
najbolj priznanih francoskih dramatikov 
Rene de Obaldia je komedijo Veter v ve-
jah Sasafrasa postavil v čas kavbojcev 
in Indijancev, režiser Franci Končan je 
v komičnem duhu zaokrožil parodijo na 
vestern, za vrhunsko uprizoritev pa je Kul-
turno društvo Jožef Virk iz Doba na oder 
povabilo gledališko skupino KUD Dolo-
miti Dobrova.

Na zanimivo prepletanje situacij ka-
že že naslov komedije, sasafras je namreč 
mogočno domorodno ameriško drevo z 

V petek, 7. 6. 2013, so v polno zasedeni 
dvorani Kulturnega doma Radomlje pri-
redile že drugi letni koncert, na katerem 
so kot gostje nastopili plesalci iz Vrtca 
Domžale. Plesalcem iz enote Cicidom z 
vzgojiteljico Vero Kolenc se za nastop le-
po zahvaljujemo. Da je koncert tako lepo 
uspel, gre prva in posebna zahvala zboro-
vodji, Uršuli Jašovec, ki vse leto skrbi za 
glasove pevk in budno pazi, da jih razvi-
jajo v pravo pevsko smer ter medsebojno 
usklajujejo.

Za podporo in izpeljavo koncerta gre 
zahvala Vrtcu Domžale, ki je že tretje leto 
pomoč in podpora našemu zboru, Krajevni 
skupnosti Radomlje, ki nam je omogočila 
izvedbo koncerta v njihovi dvorani, sple-
tnemu informativnemu portalu domzalec.
si, ki je koncert ovekovečil s snemanjem in 
fotografiranjem. Hvala Nini Mav Hrovat, ki 
je napisala vezno besedilo in skrbela, da 
je vse potekalo tehnično nemoteno. Vilma 
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taša Zalokar, za prehrano pa naša kuhinja.
Stanovalci so z vso zavzetostjo in vese-

ljem že lansko leto v okviru delovne terapije 
pod vodstvom delovne terapevtke Silve in 
sodelavk začeli izdelavo spominskih daril 
– klobučkov iz slanega testa za vse udele-
žence. Zadnji teden pred revijo pa so vneto 
pekli domače piškote za pogostitev na reviji. 
Zelo zagnani smo bili tudi pri pripravi pro-
grama. Bilo je ogromno vaj za ples in petje. 
Pripravili smo dve plesni točki v koreogra-
fiji delovne terapevtke Tjaše. Ples v dežju 
so zaplesali stanovalci in zaposleni skupaj, 
dinamični kankan pa zaposlene v Domu. 
Vadila sta tudi oba zbora Spominčice in No-
va Zarja. 

Zadnji teden so se priprave res postale ze-
lo intenzivne in komaj smo čakali, da vse te 
priprave, dogovori in ideje končno zaživijo. 
Deževno jutro nas ni motilo, ko smo se z vso 
mogočo opremo 'selili' v halo, kjer so se nam 
pridružile hostese iz vrst naših sodelavk, 
študentov, sorodnikov, prijateljev … in vsa 
družba je zažarela v rdeči barvi ter se z vso 
srčnostjo lotila pripravljanja miz in pribolj-
škov za goste. Prvi gostje so prišli že zgodaj 
in čas je bil za sprejem. V tem deževnem 
dnevu se je okolica hale 'izkazala' v netole-
ranci in nerazumevanju starejših, ko so le-ti 
med dežjem počasi izstopali iz kombijev in 
avtobusov in je v tisti uri prišlo do manjših 
zastojev v prometu in dostavi. Razpolože-
nje se je vsem udeležencem takoj popravilo 
v dvorani ob toplem obroku, kavici, piškotih 
in sadju. Dvorana pa je popolnoma zaživela 
z uvodno pesmijo, ki so jo zapeli pevovod-

je kot predstavniki svojih zborov na odru in 
vsi ostali udeleženci. Po uvodnih govorih ge. 
podžupanje Andreje Pogačnik Jarc, direk-
torice DU Domžale mag. Nataše Zalokar in 
predsednika upravnega odbora skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije g. Borisa Kopriv-
nikarja je spet spregovorila pesem. Najprej 
lanskoletnih zmagovalk Spominčic in na-
to Nove Zarje. Predstavljena so bila pravila 
letošnje revije in komisija, ki je ocenjevala 
petje zborov. Nato pa so zapeli zbori stano-
valcev iz domov, ki še niso zmagali na reviji 
in zbori zaposlenih. Petje sta popestrili ple-
sni točki Ples v dežju in kankan, ki sta res 
poželi ogromen aplavz in ovacije. Opoldne 
smo revijo prekinili in podelili priznanja in 
darila vsem zborom, ki so bili na vseh dvaj-
setih revijah. To je posebna ljubezen do petja 
in tradicije ohranjanja druženja med domov, 
zato jih bom kar naštela: DU Šmarje pri Je-
lšah, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, SVZ 
Dutovlje in prvi organizator revije DSO No-
vo mesto. Praznovanje se je nadaljevalo z 
dvema ogromnima tortama za vse iz naše 
kuhinje in seveda pesmijo Kol'kor kapljic, 
tol'ko let … Naj se revija nadaljuje in raz-
veseljuje. 

Prijetno pa so nas presenetili tudi dijaki 
Srednje šole Domžale, ki so tisti dan plesa-
li četvorko na ploščadi pred halo in nam po 
nastopu v hali predstavili del svojega plesa. 
Vodila jih je ga. Janja Pušl iz plesne šole Bo-
lero, ki je tudi povezovala program. 

Med nas so prišle tudi članice iz KUD 
Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje, da so 
nam v živo predstavile obrt pletenja kit iz sla-

me ter izdelke, kar so si gostje lahko ogledali 
in se tudi preizkusili v pletenju.

Po končanem tekmovalnem delu je na-
stopil napet trenutek, ko je predsednica 
komisije ga. Marika Haller razglasila, da je 
v kategoriji zborov stanovalcev zmagal Ko-
roški dom starostnikov PE Slovenj Gradec in 
med zbori zaposlenih Dom dr. Jožeta Potrča 
Poljčane. Oba zmagovalca sta bila prijetno 
presenečena in sta prejela zmagovalne srč-
ke, slamnike in plakete. Novi organizator 
21. revije je bil na podlagi žreba med zbo-
ri stanovalcev, ki še niso zmagali, izbran 
Dom Danice Vogrinec Maribor. Vsi zbori so 
za spomin na dvajseto revijo prejeli spomin-
ske plakete, šopke, medena darila in naše 
'srečne' klobučke.   

Dan se je prevesil v popoldne in čas je bil, 
da za nas poskrbi Vivo catering z okusnim 
kosilom. Za ples in zabavo pa je poskrbela 
glasbena skupina Black and White. Vsi naši 
gostje so bili zelo zadovoljni in so s prijetnimi 
občutki zapuščali Domžale. Nekaj zborov si 
je po prireditvi tudi ogledalo naš dom in bili 
so navdušeni nad njim in okolico.

Proti večeru smo zaključili praznovanje. 
Vsi sodelavci smo bili zelo zadovoljni s pote-
kom in organizacijo. Čestitali smo si – uspelo 
nam je zelo uspešno izpeljati dvajseto revi-
jo pevskih zborov. Res smo dom srčnih ljudi. 
Bravo, mi! 

V imenu stanovalcev in zaposlenih 
DU Domžale – Mojca Kerč

Pogled na delček razstavljenih slik

Letni koncert vokalne skupine vrtca Domžale, Sončnice
Vokalna skupina Vrtca Domžale ‘Sončnice’ prepeva že tretje leto. 

Hrovat pa je z lepimi mislimi in besedami 
iz veznega besedila poslušalce popeljala 
v svet glasbe in plesa, za kar gre zahva-
la tudi njej.

Sončnice so tako lahko s podporo vseh 
navedenih izpeljale koncert, na katerem 
so poskušale veselje do prepevanja po-

nesti med poslušalce ter jih napolniti s 
pozitivno energijo, ki jo odražajo pesmi. 
Poslušalci so se po koncertu še nekaj časa 
ob zakuski in klepetu zadržali v predd-
verju dvorane, kjer je bilo slišati nemalo 
besed navdušenja nad koncertom.  

Sončnice   

Polepšajte 
si nedeljski 
večer!
Smeh z Rockefellerjevimi na 
Letnem gledališču v Dobu

močnimi koreninami, ki se deli na moške 
in ženske predstavnike in preživi tudi v 
najbolj nemogočih razmerah. Ravno tako, 
kot so v ameriškem Kentuckyju na istem 
območju zasidrani beli priseljenci in In-
dijanci, seveda vsak trdno na svoji strani 
in eni drugim na poti – idealna priložnost 

za ironični humor. Primite soseda za roko 
– streljanje se bo začelo!

Želite biti zraven? 30. 6. 2013 ob 21. 
uri vabljeni na Letno gledališče v Dobu. 
V primeru slabega vremena bo predsta-
va v dvorani. Informacije in rezervacije 
na tel. 041 420 610.

www.blejc.si   
David.blejc@gmail.com

Študljanska 37a, Domžale  
GSM: 041 340 266

24. 5. 2013 je bil v Domžalah na videz pust deževen dan, ker pa je dostikrat bistvo očem skrito, naj vam povem, da je v Hali komunalnega 
centra Domžale v organizaciji Doma upokojencev Domžale potekala vsakoletna, letos jubilejna, dvajseta revija pevskih zborov, na kateri je 
sodelovalo več kot 600 stanovalcev in zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih Slovenije.
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Vokalna skupina Ingenium ensem-
ble, katere ime lahko ‘prevedemo’ tudi 
kot notranji ustvarjalni duh, je konec ma-
ja nastopila v cerkvi sv. Lenarta na Krtini 
ter bila pospremljena s samimi presežni-
ki, saj je po mnenju poslušalcev prav vsak 
od štirih pevcev in dveh pevk talent zase, 
krtinska cerkev pa tudi po mnenju pevcev 

edinstveno prizorišče za tovrstne koncer-
te. V mešani pevski zasedbi, katere začetki 
segajo v jesen 2009, pojejo mladi prekalje-
ni pevci Mirjam Strmole (sopran), Višnja 
Fičor (mezzosopran – alt), Blaž Strmole 
(tenor), Gašper Banovec (tenor), Domen 
Anžlovar (tenor), Jan Kuhar (bas).

Vokalna skupina uspešno uresničuje 

kultura

Festival, ki se je letos začel s pravcatim slo-
venskim čebelarskim praznikom, saj so 
bila v poletnem gledališču na Studencu 
podeljena priznanja najboljšim sloven-
skim mladim čebelarjem, prapor pa so 
svečano predali svojemu namenu člani 
in članice Čebelarskega društva Krtina, 
Dob. Program se je nadaljeval z mladin-
sko spevoigro Kresniček v odlični izvedbi 
Osnovne šole Janka Kersnika. Bravo, mla-
di! Še en biserček na ogrlici festivala, ki je 
nato gostila zadnjo oddajo Na zdravje. Pre-
polno gledališče, številni nastopajoči in 
edinstvena izvedba Slakove V dolini tihi 
– z več kot tisoč pevci in številnimi har-
monikarji. Nepozabno! 

V prvi polovici junija je Poletno gle-
dališče Studenec obiskal še STAR FOTR 
v izvedbi Janeza Hočevarja Rifleta, ki je s 
smešnimi platmi staranja zabaval vse ge-
neracije. Prijetno in veselo!

Festival so nadaljevali Klapa Mali grad 
z rojstnodnevno zabavo ob deseti obletnici 
uspešnega petja ter številnimi gosti, potem 
pa smo bili priča še narodno-zabavnemu 
muzikalu z glasbo ansambla bratov Avse-
nik – Spektakel, kot ga še ni bilo. 

In nato pridejo 13. julija in še skoraj 
dvajsetkrat Butalci in vsi, ki imate 13. kul-
turni poletni festival radi! Dobrodošli!

Vera Vojska

Po tradiciji se je tudi 13. poletni kulturni 
festival Studenec 2013 pričel z nastopom 
pevske skupine v cerkvi sv. Roka na Krtini. 
Umetniški odbor pod vodstvom dr. Mirka 
Cudermana je tokrat za prvi nastop na fe-
stivalu izbral Vokalno akademijo Ljubljana. 
Pevska skupina je bila ustanovljena sep-
tembra 2008 ter spada med najuglednejše 
zbore pri nas in v tujini. Sestavljajo jo izku-
šeni zborovski pevci iz vse Slovenije. Zbor 
vodi Stojan Kuret, v letu 2012 tudi dobitnik 
nagrade Prešernovega sklada za dirigentske 
dosežke. Pevci so pod njegovim vodstvom 
doma in v tujini prejeli vrsto nagrad na pre-
stižnih tekmovanjih.

Koncert je vodila Tadeja Capuder Flegar, 
festival pa je slavnostno odprl dr. Janez Du-
lar ter poudaril, da je festival ter Kulturno 
društvo Miran Jarc Škocjan v slovenskem 
in mednarodnem prostoru prava kulturna 
senzacija, ki jo na dolgi in ustvarjalni poti 
odlikuje vsakoletni bogat vsebinski program 
in odlična tehnična organizacija. Pomeni iz-
redni ustvarjalni kulturni utrip na vasi, ki se 

s seznamom uglednih kulturnih delavcev, 
gledaliških in glasbenih ter drugih skupin, ki 
vsak zase pomenijo najkakovostnejšo raven, 
prenaša po državi in zunaj nje. Opozoril je 
na trdoživost, izročilnost in samozavest tako 
izvajalcev kot občinstva, ki izraža zvestobo 
domačnosti in odprtost v svet. Naj studenec 
nikoli ne presahne, je zaželel dr. Dular ter 
odprl 13. poletni kulturni festival. 

Vokalna akademija Ljubljana pod zboro-
vodjem Stojanom Kuretom se je tudi tokrat 
predstavila s skladbami iz različnih obdo-
bij ter s svojimi izvedbami dala skladbam 
posebno novo barvo in luč ter svežino. Po-
slušalci so nagradili vsako skladbo, še 
posebej pa so se v drugem delu razveselili 
vrste slovenskih skladb.

To je bil pravi praznik lepega petja, čudo-
vit uvod v festival, o katerem je govoril tudi 
dobski župnik Jure Ferlež ter zaželel, da tudi 
letošnje poletje festival preseneča in bogati 
vse – tako izvajalce kot obiskovalce. 

Vera Vojska

Foto: Uroš Zagožen

13. poletni kulturni festival 
Studenec 2013
Za začetek imenitno petje Vokalne akademije Ljubljana

Na zdravje

Kresniček, Na zdravje in Star fotr 
so že obiskali Studenec

Foto: Uroš Zagožen

Ingenium ensemble – 
Notranji ustvarjalni duh 
13. kulturni poletni festival Studenec 2013

ambicijo po ustvarjanju ter poustvarjanju 
klasičnih in modernih stvaritev, predsta-
vlja javnosti nova dela ter raste v kvaliteti 
izvedbe in interpretacije. Kot nagrado za 
trdo delo in nadarjenost, s katerima pove-
zujejo lepo in kakovostno glasbo, so prejeli 
so že vrsto priznanj, tudi mednarodnih. 

V krtinski cerkvi so se predstavili z iz-
vrstnim mednarodnim programom ter 
nastop tudi sami povezovali ter poslušalce 
in poslušalke, ki kar niso mogli preneha-
ti glasno ploskati, opozarjali na vsebino 
svojih pesmi, pa tudi način izvajanja. Ta-
ko smo lahko prisluhnili pesmi, v kateri so 
ob vsaki kitici dodali glas ter pri končnem 
amen pokazali vse svoje talente. Prijetne 
so bile tri romantične skladbe, vsaka v svo-
jem jeziku, bili smo navdušeni nad pravo 
poročno hvalnico, se s pesmijo preselili na 
Portugalsko . . .  

Drugi, po njihovem mnenju bolj posve-
tni del se je začel z Gallusovim opevanjem 
glasbe, nadaljeval s šansonom dveh kle-
petulj, navdušila sta nas dva italijanska 
madrigala – parodija na ljubezen in vojno, 
ob francoskem napevu pa so nam pričarali 
zvok srednjeveških instrumentov. Z nem-
škim madrigalom so opozorili, da kdor ne 
poje, naj ne pije. Poslušalci smo uživali na 
‘polno’, kar strmeli nad glasovi ter pevci, 
ki niso le peli z usti, temveč tudi z očmi 
in rokami – nepozabno. Očaral nas je tu-
di zadnji del, v katerem so se predstavili s 
slovenskimi pesmimi, za jagodo na torti 
pa dodali še eno simpatično pesem. Bil je 
večer, kot si jih le želimo in ki je dokazal, 
da je Slovenija res dežela pevskih talentov. 

Vera Vojska

Veliki dobrodelni koncert Abonmajskega 
komornega orkestra v KDFB Domžale 
Mate Bekavac spet dirigent in solist – tokrat za letovanje socialno ogroženih otrok na Krku 
in v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Domžale in Lions in Rotary kluboma Domžale 

Okvirjanje slik, Marko Drabik s.p.
Kolodvorska 1, 1230 Domžale
Tel. : 040/244-015

Obveščamo vas, da bo v času od 21. junija do 31. avgusta 
2013 potekala rekonstrukcija Kolodvorske ulice. V tem času 
bomo poslovali samo v popoldanskem času od 15-18h. Oglas 
velja kot kupon za 10% popust v času od 21.6.-31.8.2013. 

10% POPUST   10% POPUST

Počasi se zaključuje tudi letošnja bo-
gata glasbena sezona, tudi v Domžalah 
spet (pre)bogata. Na tokratnem koncer-
tnem odru smo na praznični dan (25. junij 
2013) sicer slišali le dvoje del: od napove-
dane orkestrske ponudbe pa le godala. 
Naš umetniški vodja sicer glasbenega ci-
klusa v KDFB Domžale v sezonah 2011/12 
in 2012/13 Mate Bekavac pa je bil spet v 
trojni vlogi: umetniški vodja, dirigent in 
solist-klarinetist. Zato je lahko tokratna iz-
vedbena gradacija slonela le na dveh delih 
povsem različnih skladateljev in slogov: 
Mozarta in Finzija. Če nenadomestljivega 
Mozarta sploh ni treba posebej predsta-
vljati, sploh če gre za njegovo Malo nočno 
glasbo, pa je morda z Angležem Geraldom 
Finzijem povsem drugače; pa spet ne tako, 
če že zdaj napišemo, da je šlo za še eno od 
Bekavčevih interpretacij Finzijevega Kon-
certa za klarinet in orkester, op. 31.

Začetek je bil seveda z že omenjenim 
Mozartom in njegovo Eine kleine Nacht-
musik, KV 525 iz enega od skladateljevih 
najbolj plodnih let (1787), saj gre za čudo-
vito in ustvarjalno Mozartovo leto, ko je 
nastala tudi opera Don Juan in druga de-
la. Gre za še eno od priljubljenih melodij 
Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756–1791; 
kasacije, divertimenti, serenade …), ki so 
imele že ob naročilu za slavje ali podobno 
prireditev v palači tega ali onega plemiča 
povsem drugo, zabavno in pogosto celo 
plesno funkcijo. Še najbolj pa so se vsa ta 
dela, med njimi prav ena najbolj priljublje-
nih tovrstnih skladb, Mala nočna glasba, 
prilegala ljubkemu, da ne rečem kar svi-
lenemu Mozartovemu slogu, klasicizmu, 
dunajski klasiki. Večina Mozartovih se-
renad, med katere prištevamo tudi Malo 
nočno glasbo ali tudi Serenado v G-duru, 
je napisana v petih stavkih, zato je več kot 
očitno, da je tudi iz tega dela en stavek iz-
gubljen. Zato smo lahko v štirih stavkih, 
pisanih tako rekoč za (razširjeni) godalni 
kvartet (s kontrabasom), slišali v tradi-
cionalni (komorni) zasedbi 15-članskega 
godalnega orkestra (4-4-3-3-1): koračniški 
Allegro, lirično in nekoliko čustveno Ro-
manco/Andante, Menuetto/Allegretto in 
Rondo. Slednja dva stavka sta tudi v izved-
bi Bekavčevih izvajalcev doživela ves svoj 
povzetek ljubkosti in elegance 18. st. Be-
kavčevih dirigentskih ambicij tukaj sploh 
ni bilo, saj je omenjeni (komorni godal-
ni) ansambel igral po vzoru res najboljših 

sam, brez dirigenta (koncertna mojstrica 
Mojca Menoni Suikur). Za čisto in jasno 
glasbo, kot Mozartova je, za glasbenike, 
ki jih je izbiral in izbral Bekavac: nepro-
blematična, logična v vseh glasbenih 
elementih, predvsem pa glasba, ki skoraj 
sama od sebe tudi teče in poteka. Lahko 
bi celo rekel že pri tej prvi domžalski toč-
ki, da je šlo za jasnost in razvidnost, za 
enostavnost in lepoto in vse, kar so si to-
kratni izvajalci enakovredno porazdelili 
in se (do)končno zlili v eno samo samcato 
(Mozartovo) celoto.  

Seveda pa je šlo v naslednji, Finzijevi 
skladbi za mnogo več: za vrhunsko kla-
rinetno virtuoznost. To si je solist očitno 
izbral sam in ji po vseh interpretacijskih 
plateh nekako dovolj enakovredno po-
razdelil vloge: umetniški vodja, solist in 
dirigent. Pa tudi tukaj je bilo kljub izka-
zani 'klasiki' glasbenega modernizma 
mogoče najti večinoma logične prijeme, 
iz katerih je sledila še ena zgledna ali celo 
kronska izvedba letošnje celotne Bekav-
čeve domžalske sezone. Saj je bilo zares 
pravo nasprotje slišati vse to v dokaj kon-
certno izpostavljenem Koncertu za klarinet 
in (godalni) orkester, op. 31 Geralda Finzija 
(1901–1956) iz leta 1948/49, torej dandanes 
že pravo 'klasiko' glasbe 20. stoletja. To tri-
stavčno delo: Allegro vigoroso, Adagio, ma 
senza rigore in Rondo/Allegro giocoso je 
doživelo krst 9. septembra 1949 v angle-
škem Herefordu in vseskozi velja za enega 

temeljnih del solistične literature za te-
norsko pihalo – klarinet. Naš Bekavac je 
vsekakor pravi mojster tudi zanj. Za kaj 
pa pravzaprav ni? Tudi tukaj je imel v zdaj 
kar trojni vlogi za spremljevalce godal-
ce, enak sestav, ki se je pred tem dodobra 
že 'ogrel' pri še bolj občutljivi Mozartovi 
glasbi. Saj gre tudi po skladateljevi, torej 
Finzijevi strani za enega njegovih temelj-
nih inštrumentalnih del. Bogatita ga tako 
lirika kot dramatika, njuno prepletanje pa 
je ob skrajno virtuozni obravnavi solistič-
nega klarineta vedno kontrastno, kljub 
samo eni samcati kadenci (v 1. st.). In to 
je po že slišanem Mozartu še naslednja 
odlika programskega dela tega domžalske-
ga koncerta. Kljub zglednim in tehnično 
odlično izpeljanim tokom tako različnih 
glasbenih struktur, kot sta oba omenjena 
skladatelja, pa je prav v tem delu prišlo 
do dveh minimalnih intonančnih spodr-
sljajev na začetku srednjega in zadnjega 
stavka; morda res le za hip. Skoraj polurno 
in virtuozno delo je tudi po spremljevalni 
strani še drugače začinjeno in umetniki, ki 
jim je bil solist hkrati tudi dirigent, so ga 
kljub vsemu temu izpeljali briljantno, vir-
tuozno v celoti.

Z odpovedjo honorarju pa so se izva-
jalci vključili še v odlično dobrodelno 
funkcijo svojega sicer izključno profesio-
nalnega umetniškega poslanstva.

                   Dr. Franc Križnar 
Foto: Andraž Gregorič



številka 6 | junij 2013 | letnik liii
 s l a m n i k @ kd- d o m z a l e . s i

24 | slamnik

politicne stranke

Majski kongres stranke LDS je bil v mnogočem od-
raz sedanjega stanja v slovenski družbi. Kot trenutek 
streznitve je bil za stranko nedvomno uspešen. Pre-
kinili smo s preteklimi zablodami in se obrnili v 
prihodnost. Jasno smo izpostavili svoj politični cilj 
in osnovna načela delovanja. Decentralizirali smo 
organizacijo, v kateri imajo sedaj več odgovornosti 
in večjo moč odločanja lokalni odbori. Izvolili smo 
novo vodstvo, kadrovsko smo se prečistili in pomla-
dili. Poleg novega predsednika stranke LDS Toneta 
Anderliča je bil za enega od podpredsednikov z ve-
liko večino izvoljen tudi naš kandidat iz Domžal, 
Anton Preskar. Stranka dolgove redno poravnava in 
računamo, da jih bomo do naslednjih volitev v celoti 
poplačali. Odločeni smo, da se takrat neobremenjeni 
in z novimi obrazi ponovno preizkusimo pred volilci. 
Delamo na dolgi rok in vstopamo v novo, aktivnejše 
obdobje stranke LDS.
Mi nismo neoliberalci. Tisti, ki so bili med nami, 
so odšli drugam. Pravi liberalci prisegamo na svo-
bodo, solidarnost in demokracijo. Zato je za nas 
center političnega odločanja parlament. Nismo za 
to, da ga nadomesti 'ulica'. Ne sprejemamo pa ni-
ti konzervativizma in avtoritarizma desnice, niti 
socialkomunizma in populizma levice, ki jima je iz-
ključni cilj osvojiti izvršno oblast in s tem dostop do 
upravljanja skupnega premoženja. Obojim je skupno 
samo to, da želijo 'imeti denar' in ga deliti po svoji 
presoji. Prvi kot miloščino najbogatejših posamezni-
kov, drugi pa z delitvijo socialnih pomoči namesto 
poštenega plačila za delo. Najbolj jasno se je to po-
kazalo prav pri odnosu bivše in sedanje vlade ter 
parlamenta do sprejemanja protikriznih ukrepov. S 
spremembo vlade se ni spremenilo nič. Parlament je 
ostal talec političnih strank in njihovih interesov, ne 
pa politično jedro demokratične družbe, ki bi odgo-
vorno udejanjalo njeno voljo. 
Mi take demokracije nočemo, želimo jo spremeniti v 
pravo. Verjamemo v človeka in njegovo ustvarjalno 
delo. Menimo, da je danes ljudem kratena ekonom-
ska svoboda. Zato je  treba najprej poskrbeti za to, 
da bodo vsi, ki to hočejo in zmorejo, lahko delali in 
ustvarjali. Šele potem se bomo lahko skupaj odloča-

li, kako bomo ustvarjeno zavarovali, da ne bo sproti 
pokradeno, in nato delili. In o delitvi bomo odločali 
v parlamentu, ne v vladi. Če danes ni tako, je treba 
pač spremeniti parlament in vlado. Menimo namreč, 
da je družba, ki ni sposobna zagotoviti možnosti za 
delo tistim, ki hočejo delati, napačno urejena. Druž-
ba je tista, ki določa državo, ne obratno. Če je država 
urejena v nasprotju z zahtevami družbe, je pač treba 
preurediti državo, ne družbe. Za to se zavzemamo. 
Vprašanje pa je, kako spremembe doseči. 
Vsekakor po ustavni poti in s konsenzom. Po na-
šem mnenju tako, da civilna družba ne more ostati 
samo na 'ulici', pač pa mora postati sestavni del par-
lamenta. Če si želimo, da bi postala stalen korektiv 
političnim strankam, to pomeni, da bi jim morala po-

stati tudi uradno enakopravna. Po našem mnenju je 
to mogoče, le če se vzpostavi poleg državnega zbora 
kot npr. drugi dom parlamenta, v katerega predlaga 
svoje kandidate izključno iz nestrankarskih vrst in so 
ti izvoljeni na splošnih volitvah in ne po elektorskih 
načelih. Tako bi namreč končno dobili osnovni ma-
tematični predpogoj za demokratično odločanje: tri 
enote. V enem domu parlamenta pozicijo in opozici-
jo kot predstavnika političnih strank, ki bi sestavljali 
vlado, in v drugem domu civilno družbo, ki bi zdru-
ževala nevladne predstavnike in uveljavljala skupne 
družbene interese. 
Potrebne so torej globoke družbene spremembe, 
potrebna je širša akcija. Pri tej želimo aktivno sodelo-
vati in prevzeti svoj del odgovornosti. To je politično 
sporočilo Kongresa prenovljene stranke LDS.

Družba je tista, ki določa državo, ne 
obratno. Če je država urejena v 
nasprotju z zahtevami družbe, je treba 
pač preurediti državo, ne družbe. Za to 
se zavzemamo. Vprašanje pa je, kako 
spremembe doseči. 

Slovenija je po osamosvojitvi v 90. letih prejšnjega 
stoletja doživela velike spremembe. Nekatere so te-
kle hitro, mnoge počasneje, nekatere prepotrebne pa 
se niso zgodile. Največja prelomnica je bila zagotovo 
sprememba političnega in gospodarskega sistema, 
ena najpomembnejših pa vstop Slovenije v Evropsko 
unijo (EU).
Z vstopom smo državljanke in državljani z veliko veči-
no prevzeli določene skupne vrednote, ki so bistvene 
za evropsko pot povezovanja in združevanja, tudi na 
gospodarskem področju in ob upoštevanju spoštova-
nja različnosti. Ne gre za vrednote strank ali političnih 
skupin, ampak za vrednote Unije, nas, Evropejk in 
Evropejcev.
V današnjem svetu globalizacijskih procesov se mno-
ge države soočajo z gospodarsko in s finančno krizo. 
Tudi države EU in Slovenija med njimi bolj, kot bi si 
želeli. EU pospešeno išče in uvaja ukrepe za izhod iz 
krize, hkrati pa v skladu z načelom solidarnosti poma-
ga državam, ki so v največjih težavah. Sama menim, 
da moramo najprej pomagati brezposelnim, in to ta-
ko, da si bodo znova lahko našli delo. To pomeni, da 
moramo oblikovati okolje, v katerem se bodo podjetja 
lahko razvijala, takemu okolju rečemo konkurenčno 
okolje. V njem morajo imeti podjetja vsaj tako dobre 
pogoje za delovanje, kot jih imajo npr. v ZDA, na Japon-
skem, Kitajskem. Skrbi me, da se v Sloveniji pojavljajo 
ideje o tem, da so ukrepi za povečanje konkurenčnosti 
škodljivi ljudem in delujejo v prid kapitalu. Ob tem pa 
vznikajo še ideje o nekakšnem demokratičnem socia-
lizmu in neposredni demokraciji, pa doslej še nisem 
slišala resnega pojasnila o tem, kako bi naj delovala 
v resničnem svetu.
Pred kratkim mi je bralka Dnevnika v odprtem pismu 
očitala poveličevanje konkurenčnosti v enem mojih 
televizijskih nastopov. Konkurenčnost je zame poleg 
okoljskih in socialnih vidikov enakovreden del  traj-
nostnega razvoja. In ker imamo v EU visoke okoljske 
in socialne standarde, moramo biti toliko bolj uspešni 

pri oblikovanju konkurenčnega okolja, da bomo lah-
ko storitve in izdelke prodali in ohranili ter še povečali 
število delovnih mest. Kdo bo ustvarjal nova delovna 
mesta, če ne gospodarstvo? In od kod se financirajo 

javni sektor, zdravstvo, šolstvo, sociala …?
Politiki, ki resnično želijo izboljšati življenje drža-
vljankam in državljanom, si bodo prizadevali, da 
Slovenija postane bolj v svet odprta, prilagodljiva dr-
žava s preglednimi poslovnimi vzorci in izobraženo 
ter ustvarjalno delovno silo. Res je, da bo po načelu 
solidarnosti razvitejši sever EU pomagal šibkejšemu 
jugu, vendar ne neomejen čas, želel bo videti rezul-
tate pomoči. Zavedati se moramo, da je solidarnost 
dvostranska in da se ne pričakuje, da so prejemniki 
in plačniki vedno isti. Tako se ne dogaja v medoseb-
nih odnosih in se tudi ne more v družini evropskih 
narodov.
Naj ob koncu strnem misli. Če država pozabi na traj-
nostni razvoj in se razvija predvsem v smeri socialnih 
sistemov, ji slej ko prej zmanjka finančnih sredstev. 
Le rezultati s socialo in okoljem uravnotežene kon-
kurenčnosti ter čimprejšnjega ukrepanja nam lahko 
prinesejo boljšo socialno varnost in prijetno, zdravo 
in varno okolje.

Če država pozabi na trajnostni 
razvoj in se razvija predvsem v smeri 
socialnih sistemov, ji slej ko prej 
zmanjka finančnih sredstev. Le 
rezultati s socialo in okoljem 
uravnotežene konkurenčnosti ter 
čimprejšnjega ukrepanja nam lahko 
prinesejo boljšo socialno varnost in 
prijetno, zdravo in varno okolje.

Nova Slovenija še vedno nadaljuje obiske po slo-
venskih regijah, kjer želi iz prve roke izvedeti, s 
kakšnimi težavami se srečujejo ljudje v vsakdanjem 
življenju, v službah, kaj tare podjetnike, kmete ... 
Tako smo na obisku Notranjske regije prišli do infor-
macij, da se pri gospodarjenju z državnimi gozdovi 
pojavljajo številne nepravilnosti, zato smo 12. junija 
2013 sklicali nujno sejo parlamentarnega odbora za 
kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. Razpra-
vljavci na seji so ugotavljali, da prihaja predvsem do 
slabe organizacije javnih služb, ki delujejo na po-
dročju gozdarstva v Sloveniji, pojavlja se problem 
nezadostnega nadzora koncesionarjev, zelo nizkih 
koncesnin ter nezakonitega poseka lesa. Ugotovlje-
no je bilo, da v Sloveniji vlada skoraj paradoksalna 
situacija, ko imamo v lasti ogromno gozdov in le-
sa, hkrati pa od tega nimamo skoraj nobene prave 
koristi. V Novi Sloveniji menimo, da državljani 
upravičeno pričakujejo, da se področje gozdarstva 
ustrezno uredi in da ne prihaja več do oškodova-
nja pri gospodarjenju z (državnimi) gozdovi, ki so 
eno največjih bogastev naše države. Na koncu seje 
je bil tako sprejet sklep, da naj vlada v šestih mese-
cih pripravi predlog konkretnih ukrepov za podporo 
slovenski lesnopredelovalni industriji.
Nova Slovenija je že konec maja opozorila tudi na ne-
sprejemljivo povišanje katastrskega dohodka, hkrati 
pa je s spremembo zakona predlagala, da se odpra-
vi obvezno članstvo v Kmetijsko-gozdarski zbornici 
(KGZS). Namen našega predloga je, da se slovenskega 
kmeta razbremeni plačevanja obveznega zbornične-
ga prispevka in da se zbornica v prihodnje s svojim 
delom in ponudbo še bolj potrudi za pridobivanje 
članov. Z omenjenim predlogom želi Nova Sloveni-
ja kmetom ponuditi predvsem možnost svobodne 
izbire – enako, kot je to zagovarjala tudi v primeru 
obrtnikov in Obrtne zbornice Slovenije. Po številnih 
pričevanjih namreč kmetje od KGZS-ja nimajo sko-
raj nobene koristi. V Novi Sloveniji se zato verjetno 
upravičeno sprašujemo, komu je torej pravzaprav 
namenjena? Predvidevamo, da bo prostovoljno 
članstvo zbornico prisililo, da bo kmetom ponudila 
uporabnejše storitve, ki jih kmetje sedaj očitno po-

grešajo. Glede povišanja katastrskega dohodka pa 
so očitno naša nasprotovanja obrodila sadove, saj 
si je vlada premislila in že pripravlja nov predlog, za 
katerega upamo, da bo upošteval naše pripombe.
Glede širše politične situacije lahko rečem, da se je 
slovenska politika - kljub enoletnemu pogajanju in 
nasprotovanju zdajšnje koalicije - vendarle uspela 
poenotiti glede zapisa fiskalnega pravila v ustavo 
z letnico 2015 in glede spremembe referendumske 
zakonodaje, ki bo odslej v rokah ljudstva in ne po-
litikov. Oba koraka, pri katerih je Nova Slovenija 
aktivno sodelovala in zagovarjala tiste rešitve, ki so 
bile na koncu tudi sprejete, ocenjujem kot državo-
tvorna in za Slovenijo na dolgi rok dobra. 

Naj se na koncu še zahvalim vsem, ki ste prišli na 
že tradicionalni tabor Nove Slovenije v Kamnik in 
s svojo prisotnostjo in dobro voljo pokazali, da smo 
stranka, ki premore veliko pridnih, spodobnih in 
poštenih ljudi, ki Sloveniji želijo le dobro. Položaj, v 
katerem smo, ni rožnat, vseeno pa upam, da bomo 
Slovenke in Slovenci tik pred zdajci uspeli združiti 
moči in z lastnim znanjem, voljo in ljubeznijo do do-
movine zapluli v manj viharne vode.
Moja poslanska pisarna deluje vsak ponedeljek, na 
sedežu stranke NSi v Domžalah, Ljubljanska cesta 
58, 1230 Domžale, med 17.30 in 18.30.

V Sloveniji vlada skoraj 
paradoksalna situacija, ko imamo v 
lasti ogromno gozdov in lesa, hkrati pa 
od tega nimamo skoraj nobene prave 
koristi. V Novi Sloveniji menimo, da 
državljani upravičeno pričakujejo, da 
se področje gozdarstva ustrezno uredi 
in da ne prihaja več do oškodovanja pri 
gospodarjenju z (državnimi) gozdovi, ki 
so eno največjih bogastev naše države.

V tem mesečnem prispevku sem želel pisati o 
'radostih', ki jih morajo preživljati stanovalci na 
Ljubljanski cesti v Domžalah. Tistih, ki imajo 'sre-
čo', da živijo v bližini edine ribarnice v Domžalah. 
Želel sem podrobneje opisati vse tegobe teh stano-
valcev. Ti stanovalci imajo namreč čast prenašati 
vonjave 'okusov morja in sonca', kot jih oglašuje 
prodajalec rib. Ne dvomim, da je ribarnica nujno 
potrebna za nudenje pestre ponudbe zdrave hrane, 
omega 3 maščobnih kislin in še marsičesa. Močno 
pa dvomim, da taka ribarnica sodi v gosto naselje-
no okolje. Prav tako me obdajajo močni dvomi, da 
je stanovalce tega blokovskega naselja, kadarkoli 
in kdorkoli, povprašal za mnenje. Prav tako se mi 
zdi sprto z vsako zdravo pametjo, da bi stanovalci, 
ki morajo prenašati vonjave 'okusov morja in son-
ca', podali soglasje za tak samomorilski podvig. 
Zato se sprašujem, kdo za vraga je dal tem 'vonjem 
in okusom' uporabno dovoljenje in ali je upošteval 
vsa dejstva in okoliščine, potrebne za to odločitev. 
Torej, v tem prispevku sem se želel podrobneje 
opredeliti, ali je v tem primeru, za stanovalce te 
skupnosti, pravna država naredila vse, kar je lah-
ko. Sprašujem se, ali je na tej točki odpovedala, 
zaspala, morda z njihovega gledišča umrla. Ali se 
ji morda niso zdeli pomembni. Torej želel sem pisa-
ti o tej problematiki, pa žal ne morem. Ne morem, 
ker se nam je, se mi je, zgodil 5. junij. 
Tega dne sem vstal v jutro poln optimizma, volje v 
pravilne odločitve, poln želje po boljšem v družbi. 
Končalo se je drugače, povsem drugače. Končalo 
se je tako, da je ugledni odvetnik kazenskega pra-
va za častnik Finance izjavil: »Vsak, tudi če je tvoj 
politični nasprotnik, si zasluži pošteno sojenje. V 
dvajsetih letih odvetniške prakse, za sabo imam 
več kot tisoč glavnih obravnav, nisem doživel če-
sa takega.« (Vir: www.finance. si dne 7. 6. 2013). 
Vendar to ni bilo tisto, kar me je najbolj potrlo. 

Kot prestreljen sem zvečer na osrednjem informa-
tivnem programu opazoval nogometno navijanje 
obsodbe nekoga, ki ga spoštujem. To me je dokonč-
no povozilo, ostal sem brez besed, presenečen, 
razočaran. Dobil sem občutek, da se tak dogodek 
lahko »na neznanem kraju, ob neznanem času in 
na …« zgodi vsakemu. Pred očmi sem imel vse ti-

ste nejeverne obraze, ki so neposredno spremljali 
objavo razsodbe pred sodiščem. V spomin so se mi 
vrezali vtisi o nemoči posameznika.  
Naslednjega jutra mi je v ustih še vedno ostal pri-
okus strahu in nejevere. Za boljše počutje sem si 
prižgal radijski sprejemnik in ga naravnal na eno 
izmed komercialnih postaj. Seveda je bilo govora 
o dogodkih prejšnjega dne. Komentator, ki rad zbi-
ja šale na tuj račun, je med drugim povedal, da je 
padla obsodba za nekoga, ki ga je enačil z ravnanji 
diktatorja Severne Koreje. Nisem mogel verjeti svo-
jim ušesom. Strah in nejevera sta se kot po čudežu 
umaknili. Izginili. Ostala je jeza. Jeza, ki velikokrat 
prinaša spremembe. Ne glede na vse pa je ostalo 
dejstvo, da se je Slovencem zgodil 5. junij. Vsem 
Slovencem.

Kot prestreljen sem zvečer na 
osrednjem informativnem programu 
opazoval nogometno navijanje obsodbe 
nekoga, ki ga spoštujem. To me je 
dokončno povozilo, ostal sem brez 
besed, presenečen, razočaran. Dobil 
sem občutek, da se tak dogodek lahko 
»na neznanem kraju, ob neznanem 
času in na …« zgodi vsakemu.  

sds / mag. tomaž deželak

5. junij 2013

sds / dr. romana jordan, slovenska poslanka v ep

Izboljšajmo konkurenčnost za več 
delovnih mest

lds / mag. peter pengal, član vodstva stranke lds domžale

Ne potrebujemo druge, pač pa pravo 
republiko

nsi / ljudmila novak, poslanka v dz in predsednica nsi

Kako do boljšega gospodarjenja z 
državnimi gozdovi?
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Opazovanje narave nam velikokrat pomaga izluščiti 
pravo rešitev za težave, ki se nam zdijo včasih nerešlji-
ve. Predvidevanje in skrbno načrtovanje nista dovolj 
za doseganje želenega rezultata. Tudi vreme in letni 
časi letos zamujajo, podobno situacijo zaznavamo tu-
di v gospodarstvu. Kljub prizadevanju pa recesija, ki 
jo pojmujemo kot splošno upočasnitev gospodarske 
dejavnosti, nikakor ne popušča. Upamo in želimo si 
lahko, da ne bi dosegla razsežnosti velike svetovne go-
spodarske krize v zgodnjih letih 20. stoletja. 
S splošnim upadom trošenja in gospodarske dejavno-
sti pa so izpolnjeni pogoji za povečanje brezposelnosti, 
zmanjšanje dohodka gospodinjstev, zniževanje po-
slovnega dobička in s tem povečanje števila bankrotov. 

Temu bi morala slediti vlada s splošni odzivi, kot so po-
večanje denarne mase, povečanje državne potrošnje, 
ohraniti bi morala likvidnost in solventnost bank in 
ne nazadnje zmanjšati, ne dvigati davke. Toda s tem 
naj se ubada v ta namen ustanovljena krizna skupina.
Več pa bi bilo treba postoriti na občinski ravni, da bi 
pridobili in zagotovili pogoje za širitev proizvodnje in 
ohranitev ali – še bolje – povečanje delovnih mest. V 

zadnjem času si prizadevamo in poskušamo aktivno 
sodelovati pri lastniškem prestrukturiranju podjetij v 
naši občini. Pohvalno, toda škarje in platno sta v rokah 
večinskih lastnikov, ki običajno v ospredje postavljajo 
kapital, ne socialnega momenta. 
Ko pa se pojavi morebitni investitor z namenom, da bi 
vložil kapital v razvoj ali izgradnjo, pa bi mu morali 
prisluhniti, ponuditi pomoč pri postopku pridobiva-
nja in urejanja dokumentov. Toda v praksi se godi 
ravno nasprotno. Vse se odvija mnogo prepočasi, saj 
je vse preveč zahtev in zakonskih omejitev, ki zavira-
jo in upočasnjujejo poti do končnega cilja. Seveda bi 
se našle tudi izjeme, ampak le za vzorec in šolski pri-
mer. Na tem segmentu je še veliko nedorečenega, zato 
bo treba v bodoče še mnogo postoriti za splošno zado-
voljstvo in uspešno širjenje in rast podjetništva. 
Pri zadnjem rebalansu občinskega proračuna pa so se 
sredstva v višini 20.000,00 EUR namenila tudi za so-
financiranje dejavnosti Obrtno-podjetniške zbornice 
Domžale. Ta bo sredstva namenila za izobraževanje, 
svetovanje, informiranje, usposabljanje ne samo svo-
jih članov, ampak vseh občanov, zato smo v stranki 
Peter Verbič – Lista za Domžale tudi sodelovali pri 
predlogu amadmaja. 
Podprli pa smo tudi predlog pomoči za izvajanje 
programov socialnega varstva, prav tako v višini 
20.000,00 EUR, ter oba predloga tudi potrdili!
S takšnimi in podobnimi ukrepi bomo pomagali 
prebroditi recesijo, pridobiti nove investitorje ter po-
sledično prispevati v občinski proračun. 
Zato bi lahko poiskali nauk v slovenskem pregovoru:
Odloženo delo obtožuje, zamujeno kaznuje!

Pri zadnjem rebalansu občinskega 
proračuna so se sredstva v višini 
20.000,00 EUR namenila tudi za 
sofinanciranje dejavnosti Obrtno-
podjetniške zbornice Domžale.

peter verbič – lista za domžale / metod marčun inž. 
str., občinski svetnik

Kaj lahko storimo na občinski ravni?

In prav je, da pregledamo, kaj se je v Domžalah zgodilo 
v prvi polovici letošnjega leta. Po tem, ko smo v domžal-
skem športnem parku vstopili v novo leto, je bilo proti 
koncu januarja slovesno vzpostavljeno brezplačno brez-
žično omrežje WIFI, o katerem sem večkrat pisal. Pa 
vendar menim, da je to projekt, ki je odprl Domžalam no-
ve dimenzije in kaže na to, da gremo v Domžalah v korak 
s časom. Februarja so bile na sporedu pretežno pustne 
aktivnosti ter aktivnosti, povezane z družabnimi dejav-
nostmi, ki jih je vse preveč, da bi vsako posebej našteval. 
Marca je župan in predsednik LTD-ja – Toni Dragar – Li-
sta za vse generacije, slavnostno odprl razširjen vrtec 
Krtek v Ihanu, da bodo naše najmlajše občanke in občani 
lahko imeli zagotovljeno kvalitetno in moderno varstvo. 

Ravno tako je v marcu potekala skupščina Gasilske zve-
ze Domžale, na kateri je bil za predsednika le-te izvoljen 
g. Stane Kovač, svetnik LTD-ja – Toni Dragar – Lista za 
vse generacije. Aprila smo končali dve dolgo pričakovani 
investiciji na Rodici, in sicer nov prizidek k Osnovni šo-
li Rodica, s katerim smo rešili prostorsko stisko, ter novo 
moderno železniško postajališče z javno toaleto in parki-
rišči. Ravno tako je aprila v organizaciji Občine Domžale, 
krajevnih skupnosti ter najrazličnejših društev poteka-
la zdaj že tradicionalna akcija Očistimo Domžale 2013. 
Maja je zaživela nova raziskovalna poučna okoljska pot 
Blata–Mlake, s katero želimo še naprej poudarjati pomen 
zelenih površin v naši občini. V maju je bila prav tako za-
ključena obnova Pelechove ceste. Na področju družbenih 

O vseh aktivnostih vas bomo seveda 
obveščali prek naše spletne strani 
(www.domzale.si) in seveda najbolj 
priljubljenega spletnega družabnega 
omrežja Facebook (https://www.
facebook.com/ObcinaDomzale).

Sem predsednica Skupine prijateljstva z Romunijo in 
kot poslanka Pozitivne Slovenije sem se v maju sesta-
la z veleposlanikom Romunije Mariusom Cosminom 
Boiangiujem. Ob tej priložnosti sva se pogovarjala 
in izpostavila pomen parlamentarne dimenzije od-
nosov med državama in se zavzela za spodbujanje 
neposrednih stikov, tako na ravni skupin prijatelj-
stva kot tudi na ravni delovnih teles, pristojnih za 
zunanje in evropske zadeve. 
Veleposlaniku  sem predstavila sestavo skupine 
prijateljstva državnega zbora, pri čemer sem kot 
osrednjo nalogo skupine navedla zlasti odprtost in 
pripravljenost na sodelovanje na različnih področjih. 
Med drugim sem predstavila tudi aktualno politično 
situacijo v Sloveniji in ob tem poudarila, da je osre-
dnji cilj nove vlade, da Slovenija z lastnimi močmi, 
torej brez pomoči t. i. trojke, premaga finančno kri-
zo in ponovno oživi gospodarsko rast. Pozanimala 
sem se o aktualnih političnih razmerah v Romuniji, 
o rezultatih pobude za ponovno uvedbo enodomnega 
parlamenta in zmanjšanje števila poslancev ter o de-
ležu žensk v romunskem parlamentu, ob tem pa sem 
z zadovoljstvom povedala, da je v sedanjem manda-
tu državnega zbora RS tretjina poslank. 
Veleposlanik Romunije Marius Cosmin Boiangiu je 
pojasnil, da ga je k spoznavnemu srečanju spodbu-
dila novica iz romunskega parlamenta, ki je pred 

kratkim ustanovil Parlamentarno skupino prijatelj-
stva z Republiko Slovenijo. Sogovornik me  je povabil 
na delovni obisk v Romunijo, da bi izmenjali poglede 
na gospodarske vezi med državama ter se seznanili s 
slovenskimi izkušnjami pri povečanju deleža žensk 
v državnem zboru in s tem njihovega večjega vpliva 
na razvoj države. Kot je med drugim poudaril ro-
munski veleposlanik, je delež žensk v romunskem 
parlamentu trenutno eden najnižjih v Evropski uniji.
Po besedah romunskega veleposlanika imata Romu-
nija in Slovenija številne skupne politične interese: 

za stabilnost razmer na Balkanu in nudenje pomo-
či državam v tej regiji na poti v EU, za poglabljanje 
evropske integracije, za odnose z državami vzho-
dnega sosedstva idr. Izpostavil je prepričanje, da na 
področju gospodarskega sodelovanja obstajajo še ve-
like možnosti in da bi lahko v naslednjih letih obseg 
blagovne menjave dosegel milijardo evrov.

Po besedah romunskega 
veleposlanika imata Romunija in 
Slovenija številne skupne politične 
interese. 

V občinskem odboru NSi Domžale smo vse člane 
in simpatizerje Nove Slovenije iz naše občine po-
vabili na tabor Nove Slovenije v Kamniku. V centru 
Domžal smo postavili tudi stojnico in mimoidoče 
osebno vabili ter jim delili vabila na ta dogodek. 
Odziv iz občine Domžale je bil zelo dober, kar je 
še dodatno pripomoglo k sicer množični letošnji 
udeležbi na taboru. Poseben čar tega tabora je 
bilo tudi dejstvo, da se je dogodek odvijal v naši 
neposredni bližini – v lepem kraju pod Kamniški-
mi planinami. 
Zaradi napovedanega slabega vremena je tabor 
potekal v športni dvorani Kamnik, vzdušje med 
ljudmi pa je bilo res odlično – srečali smo se s pri-
jatelji z vseh koncev Slovenije in se ob dobri glasbi 
ansambla Saše Avsenika skupaj poveselili ter tudi 
zaplesali. Na taboru je bil zbran celotni vrh Nove 
Slovenije, s predsednico NSi Ljudmilo Novak na če-
lu, glavnim tajnikom Robertom Ilcem, evropskim 
poslancem Lojzetom Peterletom, vodjo poslan-
ske skupine Matejem Toninom in ostalimi tremi 
poslanci.
Predsednica NSi Ljudmila Novak je v nagovoru iz-
razila zadovoljstvo nad podporo stranki NSi, ki so 
jo s prisotnostjo na taboru izkazali udeleženci, in 

dejala, da Nova Slovenija postaja močna stranka, 
odprta za vse, ki želijo Sloveniji dobro. Poudari-
la je, da je stranka pomemben sooblikovalec nove 

politične pomladi in da je Nova Slovenija stranka 
prihodnosti. Hkrati nas je povabila k še bolj dejav-
nemu sodelovanju za našo domovino in za delo za 
skupno dobro. Pozdravili in nagovorili so nas tudi 
vsi ostali vidni člani vodstva stranke in nas spod-
budili k upanju, da je Slovenijo s skupnimi močmi, 
kar so Slovenci že večkrat dokazali, mogoče povle-
či iz trenutne krize. 
Kdor je sam navdušen nad našo Slovenijo, lahko 
to navdušenje seje in deli med ljudi, a to najlepše 
naredi, če se vključi v NSi.

Kdor je sam navdušen nad našo 
Slovenijo, lahko to navdušenje seje in 
deli med ljudi, a to najlepše naredi, če 
se vključi v NSi.

ps / saša kos, poslanka pozitivne slovenije v državnem zboru rs

Ne bo drugače. Po vsej verjetnosti so bistri Evropej-
ci ugotovili, da smo bolj papeški od papeža. Očitno 
je, da komaj čakamo, da izpolnimo vse, kar mislimo, 
da je všečno Evropi, pa če je še tako sprto z zdravo 
pametjo. Veliko pomembnih mednarodnih institu-
cij, pa tudi evropske, že ugotavlja, da je pretirano 
varčevanje v sedanji situaciji škodljivo in ne prina-
ša želenih rezultatov. Reševanje Grčije je lep primer 
evropske politike, ki jo skrbi samo reševanje finanč-
ne krize in zahteva varčevanje na vseh ravneh, tudi 
za ceno popolnega izčrpavanja države, namesto da 
bi ponudile strokovnjake, denar in projekte za razvoj 
gospodarstva. In kje smo mi? Tam kot vedno. Ko so 
drugi recept že poskusili in ugotovili, da ni užiten, 
nam naši strokovnjaki in politika začenjajo prodaja-
ti isti recept za suho zlato. Kot da ne živimo v istem 
globalnem svetu. Ko drugi, vključno z Evropo, po-
časi, sramežljivo priznavajo, da so se zmotili in da 
mora biti varčevanje dolgoročen projekt, ne nekaj od 
danes na jutri, smo mi pri brezkompromisnem varče-
vanju komaj zajeli sapo. Plače v javnem sektorju so 
se znižale, fiskalno pravilo je pod streho, višji DDV 
se bo pričel uveljavljati. Seznami podjetij za prodajo 
so menda skoraj zaključeni, čeprav prodajati podje-
tja v sedanji situaciji, samo da bi bili všečni Evropi, ni 
najbolj modra poteza. Krčenje javnih delavcev nam 
kot Demoklejev meč visi na vratu.
Že nova socialna zakonodaja, ki je dokončno odnesla 
mit o socialni državi, nas je težko udarila. Kar nekaj 
Slovencev noče koristiti socialnih pomoči, ker nočejo 
obremeniti svojega skromnega premoženja, za kate-
rega so garali vse življenje. Da ne bo pomote. To so 
ljudje, ki so vsa aktivna leta, štirideset in več let, pri-

dno in vestno delali vsak na svojem delovnem mestu. 
Niso se šli finančnih malverzacij, utaj davkov, prila-
ščanja in izčrpavanja podjetij. Vestno so plačevali 
vse davke in prispevke in vsak prosti denar vložili v 

reševanje stanovanjskega problema. Sedaj, v demo-
kraciji, v t. i. socialni državi, isti ljudje nimajo dovolj 
sredstev za človeka vredno življenje. In sedaj je na 
pomolu že davek na nepremičnine. Če bo sprejet in 
bodo predvidene stopnje davka tudi obveljale, bo za 
vse pomenil najmanj trikrat večjo obremenitev kot 
sedaj. Si lahko predstavljajmo, kako bodo plačevali 
davek ljudje, ki jih je država enkrat že prisilila, da so 
se odrekli socialni pomoči, ker niso hoteli obreme-
niti nepremičnine, za katero so garali vse življenje? 
Bo rekla država: »Če ne morete plačevati, pa prodaj-
te.« Po nizkih cenah seveda, saj nepremičninskega 
trga skoraj ni. 
Bomo zopet, tako kot ob lastninjenju, priča koncen-
traciji kapitala, tokrat nepremičninskega? Seveda, 
kupovali bodo tisti, ki imajo denar, po izvoru denar-
ja pa jih tako nihče ne vpraša.

Ko drugi, vključno z Evropo, počasi, 
sramežljivo priznavajo, da so se zmotili 
in da mora biti varčevanje dolgoročen 
projekt, ne nekaj od danes na jutri, smo 
mi pri brezkompromisnem varčevanju 
komaj zajeli sapo.

zares / marjan mirai

Evropske trojke ne bo, pa bo kaj 
drugače?

Počasi prihajajo poletni meseci
ltd / kamal izidor shaker

nsi / peregrin stegnar, predsednik oo nsi domžale

Sporočilo tabora v Kamniku: NSi je 
stranka prihodnosti!

Srečanje z veleposlanikom Romunije

dejavnosti lahko omenim še prvi Slamnikarski sejem, ki 
je potekal v juniju pod okriljem Slamnikarskega muzeja 
in KD Franca Bernika. In kaj sledi?  
Čas, ko se odpravljamo po najrazličnejših destinacijah in 
smo znova in znova presenečeni nad zastoji na cestah. 
Žal se večina prenavljanja cest res odvija poleti, ker je oči-
tno iz več razlogov ta čas najprimernejši za to. No, kot ste 
verjetno opazili, bomo tudi v Domžalah v poletnem času 
izvajali popravila cest, in sicer:

1./ REKONSTRUKCIJA KOLODVORSKE CESTE V DOM-
ŽALAH,
2./ REKONSTRUKCIJA ROJSKE CESTE V DOMŽALAH – 
tretja faza,  
3./ SANACIJA VOZIŠČA NA POVEZOVALNI CESTI OD 
DOMŽAL DO PRIKLJUČKA AC,
4./REKONSTRUKCIJA PREŠERNOVE CESTE V RADO-
MLJAH.
Poleg tega bo na sporedu še vrsta aktivnosti, ki jih 
pripravljajo javni zavodi, najrazličnejša društva in po-
samezniki, s katerimi bomo lahko zapolnili prosti čas, 
ki ga bomo nekateri preživeli v Domžalah. O vseh ak-
tivnostih vas bomo seveda obveščali prek naše spletne 
strani (www.domzale.si)in seveda najbolj priljubljenega 
spletnega družabnega omrežja Facebook (https://www.
facebook.com/ObcinaDomzale). V imenu LTD-ja – Toni 
Dragar – Lista za vse generacije vam želim prijetne pole-
tne mesece ne glede na to, kje jih boste preživeli.
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Domžalski plesni dan 2013
V ponedeljek, 10. 6., se je v dvorani KC 
Domžale trlo plesalcev in plesnih nav-
dušencev. Odvil se je Domžalski plesni 
dan. Po svetu so nas z izvirnimi plesni-
mi točkami popeljali plesalci Plesne šole 
Miki, stari od dveh do 'zrelih' let. Plesal-
ci Plesnega kluba Miki pa so predstavili 
tekmovalne točke, s katerimi so uspe-
šno nastopili doma in tudi že v tujini. 
V popoldanskem delu je prireditev po-
pestrila folklorna skupina KD Svoboda 
iz Mengša. V sodelovanju z JSKD Dom-
žale smo pripravili resnično atraktivno, 
zabavno in sproščeno plesno popoldne 
in večer, na katerem je nastopilo več kot 
500 plesalcev. 
Naj ob tej priložnosti pohvalimo vse 
starše, dedke in babice in ostale, ki nas 
spremljate in podpirate na naši plesni 
poti. Z nastopom pa nismo zaključili 
sezone. Čez poletje se bomo družili na 
taboru v Portorožu in počitnicah v Ple-
salnici. Po počitnicah se zopet vidimo 
jeseni, ko bomo nadaljevali tečaje. Vra-
ta odpiramo 2. septembra, ko med nas 
vabimo tudi nove člane. Če vas zanima, 
kaj vam pripravljamo, pokukajte v naš 
svet na www.mikiples.com.

MIKI PREDAJAMO

Evropski prvaki v electric 
boogieju
V Amsterdamu je od četrtka do nedelje, 
13. do 16. junija, plesna dvorana gostila 
najboljše evropske plesalce street disci-
plin. Odlično so jim parirali slovenski 
plesalci, še posebej Mikijevi. V electric 
boogieju so v članski kategoriji naslov 
evropskih prvakov osvojili solist Žigan 
Krajnčan in par Andraž Mrak in Dejan 
Djurovič. Dejan je prav tako nastopil v 
konkurenci s solisti in osvojil 4. mesto, 
Jernej Gregl pa 37. Med pionirji je s 7. me-
stom svoj nastop zaključil Niko Komac, 
ki pa je v mladinski konkurenci v paru 
zaplesal z Žigo Colaričem in priplesal na 
10. mesto. V tekmi solistov mladincev so 
si 25. mesto delili Ian Lampič, Matija Ter-
novec in Žiga. Odlične uspeh so dosegli 
tudi plesalci otroške hip hop formacije 
PILOTI (koreografija Martine Mrak Te-
kavc). V konkurenci trinajstih formacij 
so stopili takoj za stopničke na 4. mesto.

MIKI OSVAJAMO

Evropska viceprvakinja 
med jazz solo članicami
V italijanskem mestu Biella se je v ča-
su od 24. do 26. maja 2013 odvijalo 
Evropsko prvenstvo v moderem in jazz 
baletu. Preserka Maša Marinšek, ple-
salka Plesnega društva Kazina, je v 
koreografiji Mitje Popovskega osvojila 
naslov evropske viceprvakinje med jazz 
solo članicami, z moderno formacijo pa 
so postali evropski prvaki. Čestitamo za 
dosežene uspehe!

na kratko

Tam smo bili tudi mikijevci, vsi tisti, ki smo 
se z uspešnimi nastopi na pokalnih turnir-
jih uspeli uvrstiti na državno prvenstvo. 
Dali smo vse od sebe in osvojili kar dva 
naslova državnih prvakov, tri naslove vi-
ceprvakov in tri tretja mesta, skupno 16 
finalnih nastopov in 19 plesnih točk miki-
jevih plesalcev. Z osmimi medaljami smo 
šesti najboljši klub od dvainštiridesetih 
sodelujočih klubov na tokratnem tekmo-
vanju. Takšni pa so naši rezultati: 
1. mesto, Sara Perko in Lea Razpotnik, 
show duo mladinci, 1. mesto, Ajda Krivec, 
step solo mladinka, 2. mesto, Gaja Šala-
mun in Tina Razpotnik, show duo otroci,
2. mesto, Lana Smolnikar, show solo mla-
dinke, 2. mesto, My Diary-My Journey, 
show mala skupina mladinci (koreografija 
Maja Lavrinc), 3. mesto, Cirkus, mladinska 
street show formacija (koreografija Andraž 
Mrak in Anja Radonjič), 3. mesto, DNK, 
mladinska show formacija (koreografija 
Maja Lavrinc), 3. mesto, Hunger games, 
članska show formacija (koreografija Ma-
ja Lavrinc), 4. mesto, Gaja Šalamun, show 

solo deklica, 4. mesto, Lara Nahtigal in Tin-
kara Bolta, show duo mladinke, 4. mesto, 
Lego factory, mladinska show formaci-
ja (koreografija Maja Lavrinc), 5. mesto, 
Ko zorijo češnje, otroška show formaci-
ja (koreografija Saša Eminič Cimperman),  
5. mesto, Mesojedke, show mala skupina 
mladinci (koreografija Maja Lavrinc), 6. 
mesto, Ula Gerbec, show solo deklica, 6. 
mesto, Maruša Gale in Petra Kubelj, show 
duo mladinci, 7. mesto, Nina Tuma, street 
show solo mladinka, 7. mesto, Maruša Ja-
kopič in Anja Jakopič Trampuž, show duo 
otroci, 9. mesto, Natalija Pangerc, show 
solo deklica, 11. mesto, Wardrobe, članska 
street show mala skupina (koreografija An-
draž Mrak in Anja Radonjič).

Nastope na domačem terenu smo opra-
vili zelo uspešno. Za to se zahvaljujemo 
tudi našim zvestim navijačem, staršem, ki 
nas podpirajo že tekom letnih treningov. In 
seveda trenerjem in koreografom, ki skrbi-
jo za naš redni napredek v plesu in osebno 
ter ustvarjajo fantastične plesne točke.

MIKI OSVAJAMO

MI-KI smo osvojili 8 pokalov na 
državnem prvenstvu
Od petka do nedelje, od 31. maja do 2. junija, je v Šenčurju potekal 
drugi del Državnega prvenstva v modernih tekmovalnih plesih 
2013. V organizaciji Plesnega kluba Wolfy je Športna dvorana 
Šenčur gostila slovenske plesalce showa, street showa in stepa.

Šport in rekreacija sta pomemben del ak-
tivnosti društev invalidov, saj poskušajo z 
različnimi športi in oblikami telesne vadbe 
poskrbeti za svoje člane in članice. Tovrstno 
aktivnost izvajajo tudi v Medobčinskem dru-
štvu invalidov Domžale, kateremu je Zveza 
za šport invalidov Slovenije – Paraolimpij-
ski komite zaupal organizacijo letošnjega 
državnega prvenstva v balinanju, ki je v 
sodelovanju z BŠK Budničar potekal na po-
kritem balinišču na Količevem.

Na državno prvenstvo se je po izločitve-
nih območnih tekmovanjih uvrstilo osem 
zmagovalnih moških ekip ter šest ženskih, 
hkrati pa tudi po ena najboljša ekipa iz vsa-
ke od preostalih nacionalnih invalidskih 
organizacij. Državno prvenstvo je poteka-
lo 15. junija 2013, dekleta in fantje MDI pa 
so se na čelu s predsednico Vido Perne re-
snično potrudili, da so se balinarji iz vse 
Slovenije počutili dobrodošle. Poskrbeli so 
za jutranji zajtrk, pozneje tudi za kosilo in 
vse ostalo, da tekmovalci in tekmovalke ni-
so bili lačni in žejni. 

Državno prvenstvo se je začelo z uvodno 
svečanostjo, na kateri ni manjkalo himne, 
niti pozdravnih besed predsednice gostite-
ljev – Vide Perne, podžupana mag. Lovra 
Lončarja in predsednika Damijana Lazarja, 
ki so vsi udeležencem zaželeli veliko točnih 
metov, borbenih iger in prijetnih trenutkov, 
podžupan mag. Lovko Lončar pa jih je tudi 
povabil, naj si ogledajo zanimivosti in zna-
menitosti naše občine. Tekmovanje je bilo 
zelo zanimivo, borbeno, zaradi natančnih 
metov pa so imeli veliko dela tudi sodniki, 
saj je šlo včasih tudi za milimetre. Medseboj-
na srečanja so bila razburljiva, še posebej so 
bili milimetri v igri, ko so ekipe igrale v pol-
finalu oz. finalu. Medtem ko Medobčinsko 
društvo invalidov Domžale v članski kon-
kurenci ni imelo tekmovalcev, so se toliko 

bolj izkazale balinarke: Milka Grošelj, Jože 
Kremič, Lojzka Hribar in Uršula Kovač so se 
namreč uvrstile v finale, kjer so se pomerile 
z balinarkami iz Pirana, ki so bile močnejše. 
Kljub temu so bile z naslovom podprvakinj 
zadovoljne in vesele številnih čestitk. Tre-
tje mesto je osvojila ekipa Trbovelj, četrte pa 
so bile balinarke iz Radovljice. Pri balinar-
jih so bile borbe še bolj zagrizene. V finalni 
tekmi je Maribor premagal Dornberk in ta-
ko osvojil prvo mesto in pokal, tretja je bila 
Radovljica, četrta pa Ljubljana. Na sveča-
nosti ob zaključku državnega prvenstva je 
medalje in pokale podelila predsednica MDI 
Domžale Vida Perne, čestitala vsem naj-
boljšim, posebej domači ženski ekipi, ter 
jim zaželela, da se še radi vprašajo v dom-
žalsko občino. 

Državno prvenstvo v balinanju za invali-
de je lepo uspelo, tekmovalci in tekmovalke 
so zadovoljni zapuščali pokrito balinišče na 
Količevem. Medobčinskemu društvu invali-
dov Domžale in Balinarskemu športnemu 
društvu Budničar Količevo pa iskrene čestit-
ke za organizacijski in tekmovalni uspeh.

Vera Vojska

Državno prvenstvo  invalidov v 
balinanju za leto 2013
Medobčinsko društvo invalidov Domžale – uspešni po
organizacijski in tekmovalni plati

Državne podprvakinje, balinarke 
Medobčinskega društva invalidov Domžale 
z gosti.

tek Krajevna skupnost Ihan je sklopu po-
hodniške akcije Horuk na Križentaver, ki 
poteka že peto leto, letos organizirala pr-
vi tek na Križentaver. Proga je bila dolga 
približno 5 kilometrov, s startom pri go-
stilni Mngan in ciljem na vrhu Križentavre. 
Zbralo se je 42 tekačev, predvsem veliko 
'domačih' rekreativnih tekačev, katerih 
smo bili še posebej veseli. Tekmovanje je 
potekalo v štirih kategorijah, in sicer mo-
ški pod 40 let in nad 40 let ter ženske pod 
40 let in nad 40 let. 

Najhitrejši čas je dosegel znani sloven-
ski gorski tekač Peter Kastelic (22.52), ki si 
je tako prislužil glavno nagrado – odojka. 
Najhitrejša ženska Jana Strahinič (32.16) 
pa je za nagrado prejela bon za izlet v Bu-
dimpešto – izlet ob tekmovanju formule 1. 

Po tekmovalnih kategorijah so bili re-
zultati sledeči:
• moški do 40 let: 1. Peter Kastelic (22.52), 
 2. Anže Povirk (SK Ihan, 23.24), 3. Jakob 
 Vodnjov (AK Domžale, 24.05)
• moški nad 40 let: 1. Andrej Trojer (SK 
 Ihan, 35.16), 2. Viljem Kržan (26.56), 3. 
 Sašo Seljak (27.00)
• ženske do 40 let: 1. Maša Bahovec  (SK 

 Ihan, 35.43), 2. Anja Mencinger (SK Ihan, 
 39.41), 3. Neža Kržan (41.30)
• ženske nad 40 let: 1. Jana Strahinič (AK 
 Domžale, 32.16), 2. Mateja Parkelj (SK 
 Ihan, 34.53), 3. Petra Gorenc (37.44).
Po teku so se tekmovalci, pohodniki, ki 
obiskujejo Križentaver, in organizatorji 
zbrali pod kozolcem gostišča Mngan. Za 
hrano, pijačo in prijetno glasbo je bilo po-
skrbljeno. Skupina štirih deklet iz Trnjave 
– ansambel Skrivnost nas je zabavala do 
poznega večera.

Za izvedbo teka se moramo zahvali-
ti predvsem članom Smučarskega kluba 
Ihan, ki so aktivno pomagali, predvsem 
pri pripravi proge in merjenju časa. Zahva-
la gre tudi vsem redarjem in kontrolorjem 
ob progi ter vsem navijačem ob progi in 
na cilju. Ljudje dajejo prireditvi pečat in le 
s sodelovanjem lahko ustvarjamo priredi-
tve, kot je bila ta.

Izvedbo prireditve so omogočili: Kra-
jevna skupnost Ihan, Občina Domžale, 
Farme, d. d., Ihan, Turistična agencija 
TENTOURS Domžale, SAM, d. o. o., Zg. 
Jarše, MAPLAST, d. o. o., Selo, FITEH Ja-
nez Majdič Selo, Nahrbtniki Tomaž Likar 
Domžale,  Gostilna Mngan – Kralj Janez, 
Prelog, OKO d. n. o. Ihan, Frizerski salon 
TATJANA Ihan, Pelati, d. o. o., Domžale, 
Skočaj, d. o. o., Preserje. Zahvaljujemo se 
jim za zaupanje in si v prihodnje želimo do-
brega sodelovanja.

Križentaver ponuja nešteto možno-
sti: tek, sprehod, skrivanje pred sončnimi 
žarki, pobeg pred dežnimi kapljami … Do 
naslednjega jesenskega srečanja vam želi-
mo veliko prijetnih srečanj z njim.

Helena Rode

Tek na Križentaver
Slabo vreme ves teden pred izvedbo prvega teka na Križentaver 
ni pokvarilo vneme priprav na tek, na dan teka – 18. maja – pa je 
izza oblakov pokukalo tudi sonce.

šd želva radomlje Tudi člani društva, 
Robi, Mojca, Andreja, Milena, Zala, Meta in 
Olga, so verjeli, da bo tokrat pravo vreme za 
tekaško prireditev, zato so pripravili proge 
za vse starostne kategorije od 3 do 8 let. Me-
ta Pirnat-Radović je pričela ogrevanje mladih 
tekačev. Ob prijetni glasbi smo se pridruži-
li ogrevanju člani društva in starši. Dobro 
ogreti in motivirani za tek so se mladi tekači 
podali na ogled proge. Najprej so šli na start 
najmlajši. Njihova proga je bila dolga 100 
metrov. Med njimi je bila letošnja najmlaj-
ša udeleženka Kaja Zupanc, stara dve leti in 
pol. Tekla je s fanti in dekleti, starimi tri in šti-
ri  leta. Potem so tekli še šest- in sedemletniki 
na razdalji štiristo metrov. Obema skupina-
ma je dajala tempo naša članica Milena Muc, 

ki teče maratone in ima veliko tekaških iz-
kušenj. Vsi tekači so dobro razporedili moči 
in na cilj pritekli z vso hitrostjo. Starši, člani 
društva in otroci smo navijali za vse teka-
če, tako da so v prijetnem in spodbudnem 
vzdušju pretekli progo. Vsak je bil zmagova-
lec, ker je premagal progo in prišel čez cilj. 
Otroci so bili zelo zadovoljni s svojim tekom 
in ponosni na svoj dosežek. Po teku so se te-
kači okrepčali s sokom in piškoti. Potem so 
prejeli majico in diplomo.

Tekaška prireditev je kljub majhni ude-
ležbi uspela. Člani društva verjamemo, da 
bodo otroci radi tekli doma in na še kakšni 
tekaški prireditvi.

Predsednica ŠD Želva:
                                    Olga Šraj Kristan

Tečemo radi – tek za otroke
Prvega junija 2013 je izza oblakov po dolgem času sramežljivo 
pokukalo sonce. Deset mladih tekačev je verjelo, da bo zmagalo 
sonce, in so prišli na 15. tekaško prireditev – TEČEMO RADI
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kk pirueta Strokovno jo je vodil sve-
tovno priznani trener g. Peter Brlec, ki 
sodeluje tudi s Kotalkarskim klubom PIRU-
ETA. Reprezentanca sodeluje z omenjenim 
klubom že vrsto let in se tudi udeležuje 
vsakoletnega mednarodnega tekmovanja, 
ki bo tudi letos potekalo z nazivom 'PI-
RUETA 2013'. Klub prav tako sodeluje s 
tekmovalci iz sosednje Avstrije, ki se po-
gosto pojavijo na pripravah pri domačem 
klubu.

G. Peter Brlec je vodil priprave v pre-
teklih letih tudi drugim svetovno znanim 
reprezentancam, npr. Avstraliji in  drugih. 
Iz Švice je pripotovalo deset tekmovalcev 
s trenerji in spremljevalci. Vsi so bili te-
den dni nastanjeni v hotelu v Domžalah. 
Pohvalili so gostoljubje domačega kluba, 
še posebno vodilne funkcionarje, ki so 
jim priskočili na pomoč ob pripravi pro-
stora ter ostalih zadev. Med tem časom so 
se tekmovalci KK PIRUETE udeležili dr-
žavnega prvenstva v hitrostnem rolanju, 
na katerem so pobrali kar nekaj naslovov 

državnih prvakov. Prav tako pa so ume-
tnostniki sodelovali na nekaterih domačih 
tekmovanjih in zopet dokazali, da se bodo 
uspešno kosali s sovrstniki na prihajajo-
čem državnem prvenstvu v Renčah. Sedaj 
se pospešeno pripravljajo na domače med-
narodno tekmovanje, ki bo 29. 6. 2013 na 
pokritem drsališču v Domžalah, s pričet-
kom ob 12. uri.

Do sedaj je prijavljeno kar nekaj tekmo-
valcev iz Avstrije, Italije, Švice in seveda iz 
Slovenije. Ker pa rok prijav še ni končan, 
pričakujejo še mnogo več tekmovalcev. Le-
tošnja prireditev bo že enaindvajseta po 
vrsti, kar je samo pohvalno za organiza-
torja KK PIRUETA, ki se trudi po najboljših 
močeh, da čim bolje izpelje zahtevno orga-
nizacijo tekmovanja.

VABIMO VSE LJUBITELJE UMETNO-
STNEGA KOTALKANJA, DA SI OGLEDAJO 
MEDNARODNO TEKMOVANJE, KI BO 29. 6. 
2013, NA POKRITEM DRSALIŠČU V DOM-
ŽALAH, S PRIČETKOM OB 12. URI.

Vera Vojska

Reprezentanca Švice 
na pripravah
Konec maja se je v Kotalkarskem klubu PIRUETA pripravljala 
švicarska reprezentanca v umetnostnem kotalkanju.

Najbrž bi ob imenih Jernej Damjan, Ju-
re Šinkovec, Rožle Žagar, Tilen in Gašper 
Bartol ter Miha Kveder večina bralcev 
ugotovila, da gre za znane slovenske smu-
čarske skakalce, najbrž pa večina ne ve, 
da so to člani Skakalnega kluba SAM Ihan, 
za katerim je že skoraj 70-letna zgodovina 
smučarskih skokov. Ob teh znanih imenih 
pa je v klubu tudi vrsta mladih in najmlaj-
ših smučarskih skakalcev, ki obetajo, da 
bodo skoki na bližnjih skakalnicah v pri-
hodnosti še daljši.

Seveda pa je treba za tovrstni napredek 
športnikom zagotoviti dobre pogoje, zato 
se je vodstvo kluba, predsednik je Peter Ko-
rošec, odločilo, da opravi popolno prenovo 
prostorov Skakalnega kluba Sam Ihan ter 
tako omogoči pogoje za strokovno vad-
bo vseh generacij smučarskih skakalcev, 
ki sicer lahko poleti koristijo dve manjši 
plastični napravi, pozimi pa so pogoji še 
boljši. Najmodernejša oprema, pravi so-
dobni fitnes, zagotavlja sodobno strokovno 
vadbo – tako skupinsko kot individualno, 
ki v prostorih poteka vsak dan, ter pred-
vsem pridobivanje tehnične kondicije. 
Trener Simon Podrebršek s svojimi dolgo-
letnimi izkušnjami ter njegov pomočnik 
Andraž Korošec sta zagotovilo za resnič-
no strokovno vadbo za mlade in člane. Z 
boljšimi pogoji bi klub rad zagotovil, da 

tekmovalci ostanejo v klubu ter se v njem 
dobro počutijo, pa tudi, da so starejši mla-
dim vzor ter jih s svojim zgledom privabijo 
v klub. V pritličju so uredili tudi nujno po-
trebne garderobe, prhe in stranišče, kar 
zagotavlja najosnovnejše pogoje tudi obi-
skovalcem, ki radi pridejo pod skakalnice. 

Vsa dela so bila, če je bilo le mogoče, 
opravljena s prostovoljnim delom, tako da 
je bilo opravljeno več kot 14.000 ur pro-
stovoljnega dela članov in članic kluba. 
Predvsem pa je treba izpostaviti vlogo go-
spoda Toneta Sedeljšaka, direktorja SAM, 
idejnega vodja projekta rekonstrukcije 
klubskih prostorov, ki je osebno ter s prija-
telji veliko prispeval, da bo objekt v ponos 
društvu, predvsem pa, da zagotavlja do-
bre pogoje za tekmovalce. Njemu in vsem 
ostalim izrekajo iskreno zahvalo, prav za-
radi njihove pomoči in pripravljenosti pa 
smelo razmišljajo tudi o prihodnosti ska-
kalnega centra, v okviru katerega so lepo 
uredili tudi okolico – številne rože tako do-
kazujejo, da jim ni vseeno, kako je videti 
ta del občine.

Slovesno odprtje, 12. junija 2013, ki se 
ga je poleg številnih članov kluba in prija-
teljev smučarskih skokov udeležil župan 
Občine Domžale, Toni Dragar, direktor Za-
voda za šport in rekreacijo Domžale, mag. 
Janez Zupančič, predsednik Komisije za 

skoke pri SZS-ju, Ljubo Jasnič, ter številni 
sponzorji, med katerimi omenimo Toneta 
Sedeljšaka, SAM, ter Saša Kokalja, JUB, je 
pokazalo, da ima Skakalni klub SAM Ihan 
veliko prijateljev, pa tudi številne mlade 
tekmovalce, ki so se predstavili posebej. 
Ob tej priložnosti je župan Toni Dragar po-
udaril, da klub uspešno izpolnjuje nalogi 
– vzgojo mladih skakalcev in uresničevanj 
ambicij članov – ter klubu zaželel veliko 
uspeha tudi v prihodnje, omenil pa tudi 
prizadevanja občine in kluba za pridobi-
tev potrebnih zemljišč. Predsednik kluba 
Peter Korošec je predstavil objekt ter nje-
govo vlogo pri nadaljnjem delu ter zaželel 
tekmovalcem ter strokovnemu štabu uspe-
šno delo tudi v prihodnje, saj so z novimi 
prostori zagotovljeni vrhunski pogoji za 
vadbo, v katerih se bosta uresničevali vo-
lja in želja tekmovalcev, hkrati pa se je še 
enkrat zahvalil vsem sponzorjem in dona-
torjem, posebej direktorju SAMA Tonetu 
Sedeljšaku. Ta je tudi izrazil veliko zado-
voljstvo nad uresničenjem investicije, ki 
zagotavlja nadaljnji razvoj skakalnega 
športa. Ob novi pridobitvi sta klubu česti-
tala tudi Ljubo Jasnič, predsednik za skoke 
pri SZS-ju, ter Sašo Kokalj, direktor JUB-a.

Bojana M. Vojska

14.000 ur prostovoljnega dela za prenovo klubskih prostorov

Skakalni klub SAM Ihan

Po slovesnem rezanju traku so obiskovalcem predstavili vse tekmovalce in tekmovalke, od najmlajših do Jureta Šinkovca in Jerneja Damjana.

Klub borilnih veščin Domžale Ta-
ko je bilo tudi v hrvaški Istri, v Puli, kjer so 
na mednarodnem turnirju Alpe–Adria 2013 
med več kot 300 tekmovalci iz Hrvaške, Ma-
džarske, Italije in Slovenije nastopili tudi 
člani Kluba borilnih veščin Domžale. Mladi 
borci so se poleg 'pint fightinga' preizkusi-
li tudi v 'light contactu' in 'kick lightu', pri 
čemer so bili izjemno uspešni, saj je Hana 
Mihelčič osvojila prvo mesto v 'point figh-
tingu' do 42 kg ter in tretje mesto do 46 kg, 
njena sestra Teja Mihelčič pa drugo mesto 
46 in do 50 kg, uspešna pa je bila tudi v 'li-
ght contactu' do 46, kjer je osvojila tretje 
mesto. Odličen je bil tudi Andrej Repnik, 
ki je prvo mesto osvojil v 'kick lightu' ta-
ko do 63 kot do 69 kg. Čestitamo! Finale 
državnega prvenstva Slovenije je na Ptu-
ju postreglo z odličnimi borbami 24 klubov 
in 220 tekmovalcev. Matej Balantič je v 'low 
kicku' do 86 kg osvojil naslov državnega 
prvaka, med kadeti in mladinci pa je dr-
žavna prvakinja za leto 2013 postala Hana 
Mihelčič v 'point fightingu' do 50 in 55 kg. 

Čestitamo! Hana Mihelčič in Matej Balan-
tič pa sta blestela tudi na tradicionalnem 
svetovnem pokalu – 18. Best Figter v itali-
janskem letovišču Rimini, kjer je bila vrsta 
napetih borb, v katerih je med 2000 tek-
movalci iz 30 držav Slovenija sodelovala s 
skoraj stočlansko reprezentanco. Hana Mi-
helčič je med starejšimi kadetinjami do 42 
kg osvojila tretje mesto; Matej Balantič je v 
'kick lightu' v kategoriji do 84 kg osvojil dru-
go mesto. Še enkrat čestitke.

Predsednik Kluba borilnih veščin 
Domžale ter tudi sam odličen tekmova-
lec, Marjan Bolhar, vsem tekmovalcem in 
tekmovalkam iskreno čestita za dosežene 
uspehe ter se ob tej priložnosti ob že ob-
javljeni zahvali želi iskreno zahvaliti tudi: 
Gostinskemu podjetju Trojane, Občini Dom-
žale, g. Juretu Ferležu, Osnovni šoli Dob, 
KBZS, OKS, S -Graf s. p., Ure Mihelič s. p., 
Rajko Cvetko, s. p., g. Juretu Milanoviču, 
klubu in ostalim podpornikom in prijate-
ljem.

Bojana Vojska

Uspešni nastopi 
se kar vrstijo
Vsako gostovanje hrabrih tekmovalcev in tekmovalk 
Kluba borilnih veščin Domžale pomeni osvojitev 
najboljših mest, predvsem pa prikaz borbenosti, 
srčnosti in pogumnosti, ki jih v klubu ne manjka.

Miha Balantič – državni prvak

nk vir Prav najmlajši, skupina U-7, nas 
je še posebej razveselila, saj je sezono za-
ključila več kot odlično. Pod vodstvom 
trenerja Primoža Jereta so stopnjevali for-
mo in od septembra do konca maja pridno 
zmagovali na ligaških turnirjih in se kot pr-
vouvrščeni v svoji ligaški skupini (NK Vir, 
NK Radomlje, NK Mengeš in NK Kamnik) 

uvrstili na finalni nastop MNZ LIGE, kjer se 
je za najvišja mesta potegovalo 6 najboljših 
ekip rednega dela. Za las so zgrešili finalni 
dvoboj, tako da so se za tretje mesto po-
merili z ekipo NK Olimpija in bili boljši (4 
proti 3 – boljši so bili tudi navijači). Izmed 
25 ekip, ki so se v jesenskem in pomladan-
skem delu borili za točke, so bili torej naši 

Nogometni uspeh mladih igralcev
Počasi se končuje nogometna sezona 2012/2013 in iz NK Vir z veseljem poročamo o uspehu naših 
mladih nogometašev.

najmlajši nogometaši končno tretji, kar je 
vsekakor 'zgodovinski' uspeh za sam klub 
in seveda tudi nogometaše.

Uvrstitve v finale pa so se veselili tu-
di fantje iz selekcije U-9, ki so si ravno na 
zadnjem turnirju  (skupino so sestavljali 
NK Vir, NK Interblock, NK Arne Tabor, NK 
Ihan in NK Komenda) priborili vstopnico 
za finalni nastop v Trbovljah. Fantje so pod 
vodstvom trenerja Staneta Žvaba pokazali 
veliko mero srčnosti, borbenosti in želje, a 
so bile tudi druge ekipe motivirane, tako da 
so na koncu osvojili skupno deseto mesto 
(v rednem delu je bilo 37 ekip). Bilo je kar 
nekaj dvobojev, kjer je bila sreča prisotna 
na strani nasprotnikov. Moramo pa pouda-
riti, da je naša devetica tudi 'zgodovinski' 
uspeh, saj do letošnje sezone našega klu-
ba ni bilo v finalnih nastopih. 

S sezono smo v klubu več kot zadovolj-
ni in prav ti uspehi nakazujejo, da se NK 
Vir z dobrim delom v mlajših selekcijah 
počasi, a vztrajno razvija in vse uspešneje 
postavlja ob bok drugim večjim in močnej-
šim klubom.

Čestitamo našim mladim nogometa-
šem!

NK Vir
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domžalska atletika
Pridno polnijo vitrine z 
medaljami
Mitinga Šentjur in kranjski Vučko sta 
bili za člane Atletskega kluba Domžale 
in Atletskega društva AS majski pri-
ložnosti za nabiranje odličij. AS Žan 
Vrhovnik je iz Šentjurja prinesel dve 
zlati (60, 200 m), njegov klubski tek-
movalec Tilen Ulčar pa zlato za 60 m 
in srebro za met vorteksa. Tekmovalca 
sta na stopničke po dvakrat stopila tu-
di na memorialu Vučko, kjer je bil Žan 
najboljši v daljini in vorteksu, Tilen 
je bil najhitrejši na 200 m in dosegel 
še drugi najdaljši skok v daljino. Bero 
odličij so dopolnile praktične nagrade, 
ki sta jih bila ob bronastih medaljah 
vesela še Maks Ulčar v skoku v dalji-
no in Gregor Lazar na 400 m. Tik pod 
stopničkami so bili Anže Farkaš, Ma-
tic Ulčar, Miha Strmčnik, izmed članov 
AK Domžale pa se je s šestim mestom 
na 600 m najvišje prebila Nina Pavlič 
Hren.

Manca Avbelj popravila 
svoj državni rekord
V letošnji sezoni blesti domžalska 
tekmovalka v suvanju krogle, ki pod 
vodstvom trenerja Danila Emberšiča 
nadaljuje vrhunsko sezono. Manca je 
bila članica slovenske vrste mlajših 
mladincev na reprezentančnem sre-
čanju v italijanskem Bressanoneju, le 
nekaj dni za tem pa je znamko svoje-
ga državnega rekorda (13.4.2013, 15,19 
m) popravila še za 21 cm. Z rezultatom 
15,40 m je 22. maja slavila na Prven-
stvu Slovenije za srednje šole, kjer 
sta njen uspeh dopolnili še klubski 
kolegici iz AK Domžale: Eva Aljančič 
je bila osma na 100 m, Gabriela Ku-
mek pa se kljub svoji ne najmočnejši 
disciplini (odpravlja se na SP za mlaj-
še mladince v metu kladiva) odlično 
znašla na 100-metrski preizkušnji (11. 
mesto). Čestitke tekmovalkam in uspe-
šen nastop na svetovnem prvenstvu za 
mlajše mladince julija v ukrajinskem 
Donjecku! 

Ekipno najuspešnejši  
najmlajši mnogobojci
Na koledarju Atletske zveze Sloveni-
je so tudi tekmovanja, na katerih se 
lahko društva dokažejo kot ekipe. 
Atletski klub Domžale je solidno na-
stopil s pretežno metalsko zasedbo 
na ekipnem prvenstvu za mladince, 
Atletsko društvo AS pa je svoje fante 
pod dvanajstimi leti poslalo na prven-
stvo v mnogoboju. Zmagovalno ekipo 
troboja (60 m, daljina, vorteks) sta se-
stavila posamični zmagovalec Tilen 
Ulčar in četrtouvrščeni Maks Ulčar, po-
stava Miha Strmčnik in Hribar Jure je 
bila četrta.

Bojana M. Vojska

Foto: Uspešni mnogobojci

tek Radomeljski rekreativni tekači so se 
prav na poseben način odločili obeležiti 
660-letnico prve pisne omembe kraja Ra-
domlje. Vso stvar so vzeli izredno resno 
in se pod vodstvom svetnika KS Radomlje 
Igorja Kuzmiča podali na 7. Rekreativni tek 
prijateljstva in sodelovanja –Domžale 2013. 
V nedeljo, 26. 5. 2013, smo se ob 9. uri zbra-
li na nogometnem stadionu Domžale in po 
razdelitvi štartnih številk je dobro razpolo-
žena ekipa dvaindvajsetih tekačev nestrpno 
čakala na start. Ob 9.30 uri je štartna pištola 
dala znak in številni tekači so se podali na 
10 kilometrov dolgo progo ob Kamniški Bi-
strici proti kraju Radomlje. V Radomljah je 

sledil obrat in po isti poti so se tekači vrnili 
na nogometni stadion v Domžale. Ker je bil 
to tek prijateljstva in sodelovanja, rezultat 
na koncu niti ni bil glavno merilo. Veselje 
je bilo spremljati tekače, ki so se vračali v 
cilj zadovoljni in ponosni, da so uspeli pre-
teči omenjeno razdaljo. 
Ekipa iz Radomelj je s svojo številčnostjo in 
sodelovanjem dokazala, da takšna druže-
nja povezujejo, saj so se med seboj spoznali 
in tako tudi teki ob Kamniški Bistrici za 
marsikoga niso več tako osamljeni. 
Več fotografij si lahko ogledate na www.
radomlje.si.

Predsednik KS Radomlje

šport

atletika Sodelovale so osnovne šole 
iz občine Domžale ter iz sosednjih občin. 
Mladi so se pomerili v različnih tekih, me-
tih in skokih ter prikazali dobro atletiko, 
nekateri tekmovalci in tekmovalke pa so 
z uspešnimi nastopi dokazovali, da ima-
jo v kraljici športov še veliko prihodnost.
Poglejmo uvrstitve starejših in mlajših deč-
kov ter deklic iz naše občine:

Med mlajšimi učenci je v teku na 600 m 
zmagal Matic Ulčar, OŠ Domžale, v metu 
vorteksa je bil Gal Štempihar, OŠ Drago-
melj, drugi, Sebastjan Bohinc, OŠ Preserje 
pri Radomljah, pa tretji. Drugo mesto je v 
skoku v daljino dosegel Maks Ulčar, OŠ 
Domžale, Nejc Žibert, OŠ Dragomelj, je bil 
v skoku v višino tretji; Močnik Matic, OŠ 
Venclja Perka, je bil drugi v teku na 60 m ...

Med starejšimi učenci je v skoku v viši-
no zmagal Juš Smole, OŠ Domžale, zmago 
si je v teku na 300 m pritekel Anže Farkaš, 
OŠ Dob, prvi je bil v teku na 60 m Jernej 
Horvat, OŠ Dragomelj; v metu krogle pa je 
bil najboljši Gregor Šnajder, OŠ Domžale, 
drugi v tej disciplini pa je bil Luka Razpo-

tnik, OŠ Rodica. V metu vorteksa je drugo 
mesto pripadlo Kristjanu Severju, OŠ Rodi-
ca, prav tako pa je drugo mesto v skoku v 
daljino osvojil Luka Sitar, OŠ Domžale. An-
že Kristan, OŠ Preserje pri Radomljah, je bil 
v skoku v višino drugi, v metu vorteksa je 
zmagal Žan Tone Urbanija, OŠ Preserje pri 
Radomljah, Klemen Bojanc z iste šole je bil 
tretji v teku na 1000 m. Tekači OŠ Drago-
melj so osvojili drugo mesto med štafetami 
4 krat 100 metrov. 

Med mlajšimi učenkami je v teku na 300 
m Manca Mertik, OŠ Rodica, zasedla tretje 
mesto; Ajda Berlic, OŠ Domžale, je bila v 
teku na 60 metrov tretja; Neja Karner, OŠ 
Dragomelj, je v metu vorteksa osvojila  tre-
tje mesto, Tjaša Janežič, OŠ Domžale, pa je 
bila druga v skoku v višino.

Med starejšimi učenkami je v teku 
na 1000 m tretje mesto zasedla Nina Pa-
vlič Hren, OŠ Rodica, Sabina Narobe, OŠ 
Preserje pri Radomljah pa je bila druga v 
skoku v višino.

Vera Vojska

Imamo veliko odličnih tekačev, 
metalcev in skakalcev
V maju je v Športnem parku Domžale potekalo prvenstvo 
osnovnih šol v atletiki, ki sta ga pripravila Zavod za šport in 
rekreacijo Domžale ter Atletski klub Domžale.

namizni tenis Tekmovanje MASTERS je v 
slovenski namiznoteniški sredini poznano 
kot 'praznik namiznega tenisa', na kate-
rem se srečajo res najboljši namiznoteniški 
igralci in igralke v državi; nastopa se v štirih 
disciplinah: člani, mladinci, kadeti, mlaj-
ši kadeti. Tekmovalci se na masters turnir 
kvalificirajo prek tekmovanj v okviru Na-
miznoteniške zveze Slovenije vso sezono. 

Igralci in igralke nastopajo od začetka 
do konca na izpadanje, ker pa je toliko ka-
tegorij, tekmovanje poteka ves dan, od jutra 
do večernih ur. Ko se je masters turnir pred 
leti organiziral prvič, je imela Namiznote-
niška sekcija Mengeš (NTS Mengeš) dva 
predstavnika, lansko leto pet, letos pa že 
osem, kar vsekakor kaže na opazen dvig 
kvalitete. Klemen Jazbič je na tem zaključ-
nem turnirju med člani zasedel 9. do 16. 
mesto, enak uspeh je dosegel tudi Nejc Erja-
vec v kategoriji kadetov. V kategoriji mlajših 
kadetov je Tim Pavli dosegel 5. do 8. mesto, 
Peter Topič in Bor Rutar pa 9. do 16. mesto. 
Pri kadetinjah je Ana Tofant s 3. do 4. me-
stom prišla na stopničke, Katarina Stražar 
pa je v tej kategoriji osvojila 9. do 16. mesto. 
Pri mlajših kadetinjah pa je Katarina Stra-
žar osvojila odlično drugo mesto (nastopila 
je tudi v tej kategoriji, saj sodi med mlajše 
igralke, z že zavidljivimi uspehi na državni 
ravni), Nika Kobetič pa 5. do 8. mesto. Ma-

sters turnir si je ogledal tudi predsednik 
NTS Mengeš, g. Dušan Osolin, ki je na za-
ključku s ponosom pohvalil mlado ekipo 
ter tudi Davida Orešnika ter Žigo Zupana, 
ki sta po trenerski plati precej pripomogla k 
tem uspehom. V prihajajoči novi sezoni pa 
je vsem zaželel obilo uspehov, zagnanega 
dela, in kot pravimo, tudi 'kanček športne 
sreče', da bodo naslednje leto rezultati še 
boljši. Bo pa naslednja sezona tudi zadnja, 
v kateri se bo še igralo z vsem poznanimi 
celuloidnimi žogicami. ITTF (International 
Table Tenis Federation – Svetovna nami-
znoteniška zveza) je pred časom namreč 
sprejela sklep, da so bo od julija 2014 dalje 
igralo z novimi žogicami. Še vedno bodo 
imele žogice enak premer, to je 40 mm, ter 
enako težo in barvo (bele in oranžne), le 
celuloid bo nadomestil drug (plastični) ma-
terial. Po mnenju ITTF-a naj bi to še bolj 
pripomoglo k uveljavljanju namiznega te-
nisa po svetu in k njegovi razširjenosti. Žal 
pa novih žogic še nismo prejeli v vzorčno 
testiranje, zato še ne moremo posredovati 
bolj konkretnih informacij. A časa za to bo 
še dovolj, pred nami bo pred zamenjavo žo-
gic še ena zanimiva sezona 2013/14, v kateri 
se vsi tekmovalci, trenerji, sodniki in vod-
stvo Namiznoteniške sekcije Mengeš (NTS 
Mengeš) nadejamo odličnih rezultatov.

tekst in foto: Janez Stibrič

Namiznoteniški masters 
turnir tudi z našimi 
predstavniki
V Velenju je v začetku junija potekal letošnji masters 
(zaključni) turnir v namiznem tenisu, ki se ga v okviru 
posamezne kategorije lahko udeleži samo 16 najboljših igralk 
in igralcev iz Slovenije.

namizni tenis Organizacija je bila na vi-
soki ravni, odlično je bilo poskrbljeno tako 
za tekmovalce in tekmovalke kot tudi za tre-
nerje in spremljevalce. Ob zvokih slovenske 
himne sta tekmovanje odprla župan občine 
Muta ter ravnateljica OŠ Muta. 

Uspešni so bili prav vsi naši predstavniki, 
vseh osem učenk in učencev iz osnovnih šol 
naše občine ter iz 'širše' domžalske regije (ki 
namizni tenis trenirajo tudi v okviru Nami-
znoteniške sekcije Mengeš), saj so se uspeli 
prek šolskih in nato področnih, regijskih, 
četrtfinalnih ter na koncu še polfinalnih tek-
movanj uvrstiti na to finalno tekmovanje. Na 
to tekmovanje se je uvrstilo samo najboljši 8 
učenk oz. učencev (v okviru vsake kategorije) 
iz vse Slovenije, med seboj so tekmovali po 
načelu 'vsak z vsakim'; ne pretiravam, če re-
čem, da je od občinskega do finalnega nivoja 
v posamezni kategoriji nastopilo več kot 500 
učencev oz. učenk iz vse Slovenije!

Uspeh na tekmovanju pa je bil fenomena-
len – Nika Kobetič (OŠ Rodica) je v kategoriji 
učenk od 6. do 9. razreda prepričljivo osvoji-
la prvo mesto in postala državna prvakinja, 
Sara Stražar (Š Trzin) je v isti kategoriji na 
koncu osvojila 4. mesto. V kategoriji učenk 
od 1. do 5. razreda je Tara Kobetič (OŠ Rodica) 
dosegla enak uspeh kot njena starejša sestra 
in osvojila naslov državne prvakinje osvojila 
v kategoriji učenk od 1. do 5. razreda, iz dru-
žine Kobetič pa prihaja tudi tretjeuvrščena 
državnega prvenstva v kategoriji učenk od 1. 
do 5. razreda (Vita Kobetič, OŠ Rodica). Tu-
di v konkurenci učencev od 1. do 5. razreda 
imamo državnega prvaka – to je Janez Pope-
lar (OŠ Preserje pri Radomljah), tretje mesto 
pa je v kategoriji učencev od 6. do 9. razreda 

osvojil Tine Zajc (OŠ Preserje pri Radomljah). 
Ana Tofant (OŠ Vodice) in Katarina Stražar 
(OŠ Preserje pri Radomljah), ki sta nastopali 
v kategoriji 'učenke absolutno', torej v kate-
goriji tistih 'pravih' tekmovalk, ki že imajo 
točke Namiznoteniške zveze Slovenije, sta 
bili ravno tako zelo uspešni – Ana je na kon-
cu osvojila tretje, Katarina pa šesto mesto. 

Nekdanja 'domžalska regija' je bila naj-
boljša v primerjavi z ostalimi regijami iz vse 
Slovenije: od šestih kategorij smo v treh zma-
gali, trikrat zasedli tretje mesto; enkrat bili 
četrti; enkrat šesti. Vsi učenci in učenke, ki 
so se uvrstili v finale državnega prvenstva iz 
naše regije, trenirajo v namiznoteniškem klu-
bu NTS Mengeš; večina od njih pa je začela 
prve korake na namiznoteniških krožkih po 
osnovnih šolah. Tudi za naslednje šolsko le-
to imamo kar nekaj 'železa v ognju', kar samo 
kaže na dobro in požrtvovalno delo po okoli-
ških osnovnih šolah in seveda v klubu.

In kaj zapisati ob zaključku letošnjih 
šolskih tekmovanj v namiznem tenisu? Dej-
stvo je, da namizni tenis v domžalski občini 
močno napreduje, pozna se trdo delo, tako 
v okviru šolskih krožkov kot tudi v Nami-
znoteniški sekciji Mengeš. In ob odličnem 
strokovnem trenerskem delu, za kar ima naj-
več zaslug David Orešnik, ter tekmovalcih in 
tekmovalkah, ki dobro trenirajo ter upošte-
vajo trenerske nasvete, tudi uspeh ne more 
izostati. Žal pa je namizni tenis (tudi) v na-
ši občini še premalo cenjen in nima takšne 
podpore, kot bi jo ob odmevnih rezultatih 
v zadnjih nekaj letih lahko imel. Mogoče pa 
bo v naslednjih sezonah stanje tudi na tem 
področju boljše. 

Janez Stibrič

Trije aktualni državni prvaki v 
šolskem namiznem tenisu 
V telovadnici OŠ Muta je potekalo letošnje finalno tekmovanje 
državnega prvenstva v namiznem tenisu za osnovnošolce. 

Z udeležbo na 7. Rekreativnem teku prijateljstva in 
sodelovanja – Domžale 2013 smo obeležili 660-letnico prve 
pisne omembe kraja Radomelj.

Radomeljski rekreativni tekači
Letošnji finale državnega prvenstva v namiznem tenisu za osnovnošolce je postregel z odličnimi 
rezultati. Jih bodo udeleženci naslednje leto ponovili ali še izboljšali?

na kratko

Dobra volja med udeleženci NTS-ja Mengeš na Masters namiznoteniškem turnirju v Velenju

Radomljanke in Radomljani že mahajo 670-letnici
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tak domžale Udeležba tekmovalcev je 
bila zelo številčna, saj se je tekmovanje od-
vijalo v dveh skupinah, in sicer 9 deklet 
in 21 fantov. Fantje in dekleta iz Težkoa-
tletskega kluba Domžale so izpolnili svoja 
pričakovanja in domov prišli z lepim izku-
pičkom medalj.

Kot vsako leto, se je tudi letos na tem 
tekmovanju določala ekipa za reprezen-
tanco Slovenije, kjer bodo reprezentanti 
nastopali na prestižnem tekmovanju AL-
PE–ADRIA, ki se bo letos odvijalo v 
Sarajevu. Že vrsto let zavzemajo prostor 
v reprezentanci člani TAK Domžale in tu-
di tokrat sodelujeta v ekipi naš najboljši 
član Jernej Orešek in najboljša članica Pe-
tra Pavlič.

Celotni ekipi reprezentance Slovenije 
želimo čim boljšo uvrstitev in veliko uspe-
ha.

Rezultati tekmovalcev iz TAK Domžale 
na državnem prvenstvu Slovenije 2013 so:
Kategorija do 63 kg dekleta je osvojila pr-
vo mesto tako pri mladinkah kot tudi pri 
članicah Petra Pavlič (poteg 55 kg, sunek 

71 kg, biatlon 126 kg). Kategorija do 69 kg 
dekleta je osvojila treto mesto Karmen Kle-
menčič (poteg 22 kg, sunek 35 kg, biatlon 
57 kg). Kategoriji do 62 kg je osvojil dru-
go mesto Rajko Bevk (poteg 40 kg, sunek 
50 kg, biatlon 90 kg). Kategorija do 85 kg 
je osvojil prvo mesto Jernej Orešek (po-
teg 115 kg, sunek 135 kg, biatlon 250 kg). 
Kategorija do 94 kg je osvojil  treto mesto 
Dominik Kozjek (poteg 100 kg, sunek 131 
kg, biatlon 231 kg). Kategorija do 105 kg je 
osvojil drugo mesto Valentin Orešek (po-
teg 95 kg, sunek 130 kg, biatlon 225 kg). 
Kategorija nad 105 kg je osvojil prvo me-
sto Boštjan Peterca (poteg 100 kg, sunek 
130 kg, biatlon 230 kg).

Težkoatletski klub Domžale vas va-
bi na ogled 14. Mednarodnega prvenstva 
Domžal v dviganju uteži. Tekmovanje se 
bo odvijalo v hali Komunalnega centra 
Domžale, v soboto, 29. 6. 2013, ob 10.30 
uri. Istočasno bo klub zaznamoval jubi-
lejno obletnico delovanja, 50 let. Vljudno 
vabljeni!

Tanja

šport

alpinistični odsek domžale 
3. Benkov memorial

Kamniško sedlo in ostenja nad njim so 
od 14. do 16. junija lepšali dneve števil-
nim plezalcem in planincem. Množica 
članov domžalskega alpinističnega od-
seka se je na Kamniškem sedlu zbrala v 
spomin na Klemena Mikliča – Benko-
ta. Tri leta so minila, odkar v navezah ni 
več alpinista, alpinističnega inštruktor-
ja, vodnika PZS-ja, gorskega reševalca 
in tabornika, še vedno pa ostajajo ne-
minljivi spomini s skupnih tur in njegov 
nalezljiv smeh.
Skupno srečanje, dobra volja, vese-
li obrazi. Neprecenljive priložnosti, ki 
ostanejo in za katere se je vredno po-
truditi, si vzeti čas. In če je zraven še 
kopica preplezanih smeri v Brani in 
Planjavi, je dan popoln. Petkovo po-
poldne je bil čas za ogrevanje in izpite 
ter sprejem novih članov v plezalsko 
sredino. Takoj za tem so bili na mizi vo-
dniki s skicami in načrti in skoraj so bili 
plezalci tisti, ki so s cingljanjem klinov, 
kladiv ter metuljev in vponk zbudili 
sončno jutro. Zgornji, Spodnji steber, 
Zajeda in Šija v Brani, Smer X, Meka, 
Dokončana, Poševna zajeda, Majska 
ter Centralna v Planjavi, kjer so druž-
bo plezalcem delali še kozorogi, so le 
nekatere izmed preplezanih smeri, po 
katerih so občutki osvajalcev različni; 
a vedno polni zadovoljstva. Vikend se 
je za uresničenje vseh načrtov prehi-
tro zaključil, še sreča, da so na vidiku 
že Dolomiti, ko bo še ena priložnost za 
srečanje z vedno za akcijo pripravljeno 
prijetno plezalsko druščino.

Bojana M. Vojska

Člansko državno prvenstvo 
Slovenije 2013
V nedeljo, 19. 5. 2013, so se dvigalci uteži pomerili na državnem 
prvenstvu Slovenije, ki se je odvijalo v Ljubljani.

šah Pred poletnimi počitnicami se je kon-
čal šesti turnir pokala Slovenskih železnic 
za leto 2013. Šahovsko društvo Železničar 
izvaja že sedmi ciklus pokala. V enem le-
tu odigrajo deset turnirjev v pospešenem 
šahu, sedem najboljših uvrstitev pa šteje 
v končni izkupiček. 

Po šestih turnirjih je v vodstvu Evald 
Ule, ki je odigral vseh šest turnirjev, na 
drugem mestu pa za nekaj več kot 100 
točk zaostaja Dušan Čepon, doslej je od-
igral pet turnirjev. Na tretjem mestu je 
Virjan Boris Skok, ki je tudi odigral vseh 
šest turnirjev, po petih turnirjih je bil še 
na drugem mestu. Četrti je Matjaž Kodela, 
na petem pa član ŠD Domžale Jože Skok, 
ki je odigral pet turnirjev. Šesti je Janez 
Hribar iz Črnega grabna, tudi ta je izpu-
stil en turnir. Dobljan Boštjan Jeraj, ki je 
bil lani in v preteklih letih ves čas v vrhu 
ciklusa železničarskih turnirjev, je sode-

loval le na treh turnirjih od šestih in je za 
zdaj šele na 26. mestu. Lanski zmagova-
lec pokala mednarodni mojster Leon Mazi 
pa je nastopal le na zadnjih dveh turnir-
jih. Po juniju zaradi poletnih počitnic dva 
meseca ne bo turnirja, potem bo na vrsti 
septembrski turnir. Doslej je sodelovalo 
na pokalu Slovenskih železnic 150 šahistk 
in šahistov vseh generacij. Med najmlaj-
šimi je zlasti opazen Julijan Novakovič, 
ki je trenutno na 13. mestu, izpustil pa je 
en turnir. Med ženskami je najboljša mla-
dinka Caterina Leonardi iz Komende, na 
20. mestu. 

Vrstni red po šestih kolih: Ule 588, Če-
pon 487, Boris Skok 469, Matjaž Kodela 
443, Jože Skok 426, Janez Hribar 401, Je-
raj 379, Djurič 373, Črepan 369, Butala 368 
itd.
 

Jože Skok

Vodi Ule, v vrhu brata Skok 
Pokal Slovenskih železnic 2013

karate društvo atom shotokan-
-do domžale
Ocena 5 za kontrolko iz 
karateja
Poleg vseh testov ob zaključku šolskega 
leta so imeli osnovnošolci in srednješol-
ci karateisti še 'kontrolko' iz karateja. 
19. odprto šolsko državno S.K.I.F. pr-
venstvo Slovenije se je odvilo 8. junija 
2013 v iški telovadnici, mladostna ener-
gija in vnema množice učencev in 
dijakov pa je pokazala, da je kombi-
nacija karateja in šole ne le mogoča, 
ampak tudi pozitivna.
Po dva naslova prvakov v karateju Bla-
ža Štiftarja, Juša Meciloška in Žana 
Podborška bodo zagotovo pripomogle 
h kakšni petici tudi v šoli. Najbojša med 
osnovnošolci sta bila še Naja Svetlin in 
Andrej Neškoski, Lina Mecilošek in Ha-
na Kerić pa sta ob zlati medalji prejeli še 
prva srebrno in druga bronasto. ATOM-
-ovci so pokal za drugo najuspešnejšo 
slovensko karate osnovno šolo odnesli 
v OŠ Trzin, pokal za tretje mesto pa kra-
si OŠ Domžale. Drugo mesto je Srednji 
vzgojiteljski šoli priboril Luka Repar.
ATOM-ovce čakata še turnir v Belgi-
ji in Italiji ter v juliju vedno zabavne 
počitniške priprave na slovenski oba-
li. Karateisti in vsi, ki želite videti ali 
okusiti delček karateja, pa se lahko 
ATOM-ovcem od 15. junija do konca 
avgusta pridružite na poletni vadbi v 
naravi ob ponedeljkih in sredah, med 
18. in 19.30, pod skakalnicami ob av-
tocestnem izvozu Domžale. VABLJENI!

Bojana M. Vojska

na kratko

Foto: Utrinek s šolskega državnega S.K.I.F. 
prvenstva v karateju

1. julija 
praznujemo z 

vami.

Lekarna Vir, Čufarjeva 23, 1230 Domžale; tel. 01/724 45 82

Delovni čas lekarne Vir:

od ponedeljka 
do petka: od 745 do 1915

 sobota: od 745 do 1215

Zmagovita trojka na majskem turnirju. Od leve Ule (drugi), Čepon (prvi) J. Skok (tretji).

Kljub slabši vremenski napovedi se je priredi-
tev udeležilo 130 tekačic in tekačev, približno 
30 pohodnikov na Nordijski hoji ter 120 otrok 
na Sparky teku po stadionu in veliko tistih, 
ki so prišli spodbujat in spremljat nastopa-
joče. Glede na vremensko napoved, ki je bila 
predvidena za tisto jutro, smo bili organiza-
torji kar malo na trnih, ali bo vreme zdržalo 
ali ne. Na koncu se je izkazalo, da je bil strah 
odveč, kajti pogoji za tek so bili idealni in sa-
mem zaključku so nas pobožali tudi sončni 
žarki. Najboljši trije v posameznih kategori-
jah so prejeli priznanja in medalje, najboljši 
pa še spominsko tekaško majico. Po končani 
slovesnosti smo med nastopajoče razdelili še 
nekaj promocijskih tekaških majic ter prak-
tične nagrade. 

Ob tej priložnosti se bi se kot vodja or-
ganizacijskega odbora rad zahvali vsem 
soorganizatorjem Atletski klub Domžale, 
TVD Partizan Domžale in Zavod za šport 
in rekreacijo Domžale. Hvala sponzorjem 
HG HELIOS Group, Profundis, d. o. o., Spar 
Domžale, NK Domžale in SD Domžale.  Za-
hvala  tudi Elektro Počivavšek in Fiteh-Canon 
Group, ki sta prispevala praktične nagrade. 
Medijsko so z objavo prireditve poskrbeli Sla-
mnik, Domžalske NOVICE in Radio HIT. 

Še posebej bi se rad zahvalil dvema dru-
štvoma, ki nam že vsa leta pomagajo. Ihanski 
gasilci nam že vsa leta priskočijo na pomoč 
ter nam posodijo mize in klopi. Drugi, ki 
zaslužijo posebno pohvalo, so Domžalski 
TABORNIKI, brez njih ne bi bilo znamenitega 
makaronovega mesa, ki  ga že vsa leta pripra-
vijo za udeležence prireditve. Na koncu hvala 
tudi vsem prostovoljcem, ki so prispevali svoj 
delček k temu, da je prireditev uspela. Se vi-
dimo naslednje leto v še večjem števili, da 
skupaj naredimo prireditev še bolj uspešno. 

Tomaž Hren (vodja prireditve) 

Dopoldne je bilo namenjeno rekreativnim 
tekačem, ki so ob zeleni osi Kamniške Bistri-
ce tekli na 10 km dolgem teku prijateljstva 

in sodelovanja ter za nagrado dobili oku-
sno malico ter spominsko startno številko, 
popoldne pa se je na stadionu tekmovalo 
na čas in za medalje. Kmalu po zaključku 
dopoldanske preizkušnje, s katero sta najhi-
treje opravila Andrej Trojer in Meta Trampuž, 
so sledili prvi poki iz startne pištole, ki so iz 
blokov pognali najmlajše tekmovalce na 60 
m. Tekaški preizkušnji za najmlajše sta bila 
še teka na 200 in 600 m, hkrati pa so sodniki 
merili še dolžine skokov v daljino in metov 
kopja ter vorteksa. Na domačem terenu sta 
na 200 m slavila Tilen Ulčar (AD AS) med pi-
onirji pod 12 let in Eva Štrekelj (AK Domžale) 
med pionirkami pod 14 let, pohvala pa velja 
tudi dvojnim zmagovalcem, ki še posebej ve-
ljajo za 'mlade upe': Aljaž in Laura Knific iz 
Medvod, Jaka Grunfeld in Gregor Grahovac 
iz ljubljanskega Massa ter Goričanka Andre-
ja Miklavčič.    

Po mitingu 'mladih upov' je sledil miting 
'Domžale open' za mladince in člane. Neka-
teri so želeli miting izkoristili kot priložnost 
za dosego katere izmed norm za veliko tek-
movanje, žal pa jo je zagodlo vreme, ki je 
postreglo tako s soncem in brezvetrjem kot 
le kratek čas za tem z močnim vetrom in dež-
jem. V pestri slovenski konkurenci, ki jo je 
obogatila peščica tekmovalcev iz Hrvaške in 
Srbije, naj omenimo zmago Hrvata Andre-
ja Dorčiča na 100 m z rezultatom 10,96 s ter 
Brežičana Marka Špilerja v suvanju 7,26 kg 
krogle (18,28 m). Zanimiv je bil še tek na miljo 
(1609 m), ki ga organizatorji le redko uvrstijo 
na mitinge, poznavalci atletike pa so bili ve-
seli obiska Barbare Špiler, ki je le dan pred 
tem v Slovenski Bistrici 4 kg kladivo vrgla 
69,58 m daleč ter s tem postavila tako držav-
ni rekord kot B-normo za svetovno prvenstvo. 
Izostali niso niti uspehi domačih atletov, ki 
so miting zaznamovali predvsem v metalskih 
disciplinah: Gabriela in Denis Kumek, Trape-
čar Anže, Manca Avbelj in Gregor Šnajder.

Bojana M. Vojska

26. 5. 2013 je v Domžalah potekala tekaška prireditev, in sicer 
7. Tek prijateljstva in sodelovanja – Domžale 2013 za zeleno os 
Kamniške Bistrice.

Stoodstotno izkoriščen 
dan za atletiko in tek 
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Cveta Zalokar Oražem 
Foto: Iztok Dimc

V soboto, 15. junija, je bil dan, ki je s svo-
jo vročino že napovedoval vročinski val, 
ki smo mu bili priča sredi meseca. Kljub 
temu ni manjkalo sodelujočih, saj so se 
na več kot 40 stojnicah predstavili številni 
pridelovalci ekološke hrane, k sodelova-
nju pa smo povabili tudi nekaj drugih 
razstavljavcev, ki s svojo dejavnostjo ta-
ko ali drugače dotikajo področja zdrave 
hrane in zdravega načina življenja. Pestro 
dogajanje, za katerega so poskrbeli tudi 
mlade plesalke skupine MINI SOVICE pod 
vodstvom Anje Slovnik ter ansambel AN-
KARAN, je privabilo veliko obiskovalcev, ki 
so zadovoljni zapuščali prizorišče, bogato 

obloženi s pridelki slovenskih ekoloških 
kmetov, pa tudi s številnimi informacija-
mi s tega področja.  Z obilico inovativnosti 
in zanimivih idej so presenetile domžal-
ske eko šole: OŠ Roje (prikazali so hotel 
za žuželke), OŠ Dragomelj in OŠ Domža-
le , sodeloval je Vrtec Urša, pa Knjižnica 
Domžale, ki je omogočila izposojo knjig s 
področja pridelave hrane in zdrave prehra-
ne, prodajalna Mladinske knjige iz Domžal 
z izborom najzanimivejših knjižnih novo-
sti, Center za mlade, slovensko združenje 
eko šol, Šola zdravja, za animacijo in 
najmlajše je poskrbelo Športno društvo 
Mavrica. Še posebej veseli smo bili sodelo-
vanja Oddelka za zootehniko iz Grobelj, ki 
nas je seznanil z avtohtonimi slovenskimi 
živalskimi vrstami, najmlajšim pa približal 
živali, ki so jih lahko božali in nahranili. 
Obiskovalce sta z degustacijo zdrave hra-
ne razvajala kuharja Mateja in Tine.

Vsekakor lahko ocenimo, da je bil na-
men prireditve v celoti dosežen. V okviru 
projekta BIO UŽITEK, ki ga sofinancira 
tudi EU, smo tako javnosti predstavili 
ekološko kmetijstvo in osnovna načela 
ekološko pridelane hrane. 
S tem se potrošnike tudi spodbuja k večji 
uporabi v Sloveniji pridelane ekološke 
hrane, spoštovanju sezonsko pridelanih 
živil iz neposredne okolice ter spozna-
vanju pristne, sveže, okusne hrane, ki je 
pravi užitek. Hkrati smo sledili tudi ci-
lju, da se v to vključi čim več mladih, ki 
jih tako seznanjamo z osnovnimi načeli 
naravi in okolju prijaznega kmetovanja, 
spoštovanja do dela slovenskega kme-
ta in načina življenja, katerega vodilo je 
zdrav življenjski slog. 
Na koncu smo se razšli v upanju, da se 
spet vidimo na jesenskem, petem BIO 
DNEVU konec septembra. ❒  

okolje

PRAZNIK EKOLOŠKO 
PRIDELANE HRANE IN 
ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA
Občina Domžale je v sodelovanju z Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije v 
Češminovem parku pripravila že četrti BIO DAN.

Na stojnici OŠ Dragomelj, ene od eko šol, smo med drugim dobili recept 
za pripravo domačega pralnega praška.

Učenci OŠ Domžale so za obiskovalce pripravili tudi srečelov, dobitki 
pa so bili izdelki iz njihove lastne izdelave, od piškotov, bezgovega 
sirupa in ročnih izdelkov.

Sodeloval je tudi vrtec Urša, ki je s fotografijami in plakati predstavil 
bogato aktivnost pri vzgoji in učenju pridelave hrane.

Na BIO DNEVU se je prvič predstavil tudi Oddelek za zootehniko 
Biotehnične fakultete, ki domuje v Grobljah. Predstavili so avtohtone 
slovenske pasme živali in otrokom pripravili veliko veselja, saj so od 
blizu videli konja z žrebičkom, zajčke in kokoši.

Nasmejana zeliščarica Metka

Vsako leto pride na Bio dan tudi Fanči Perduh z Amarantovo ponudbo 
eko sadik in semen.

Predstavitvi 1000 gibov Šole zdravja je na koncu sledila tudi 
medsebojna sproščujoča masaža.
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 Že zdavnaj so naši predniki pričeli za lajšanje 
svojega življenja uporabljati primitivno orod-
je, artefakte. Oster kamen ali debela veja sta 
pomagala delu človeške roke, kamnita rezi-

la pa učinek človeških zob pri razkosavanju plena 
in hranjenju; puščica, izstreljena iz loka, in zaluča-
no kopje sta ubijala z varnejše razdalje kot kamnita 
sekira ali leseni kij. Razvoj teh podaljškov človeške 
roke, zunanjih – ali kakor jih imenujemo – eksoso-
matskih organov je bil izjemen. Med generacijami so 
se ta znanja prenašala z govorom in s pisavo. Učenje 
je neprimerljivo hitrejše kot biotski medgeneracijski 
prenos prek genskega zapisa. Če hitrost biotske evo-
lucije človeka merimo v sto tisočletjih, eksosomatsko 
v desetletjih. Hitrost eksosomatske v primerjavi z bi-
otsko evolucijo človeka je povzročila, da človekov 
biotski razum v sodobnem času vse bolj caplja za 
njegovimi tehnološkimi dosežki. Z možgani lede-
nodobnega lovca bi morali uporabljati tudi njegovo 
orodje, toda namesto nekdanje kamnite sekire ima-
mo zdaj jedrske reaktorje, namesto naravnega izbora 
genski inženiring in namesto kopja elektronsko vo-
dene projektile. Človeštvo kot mogočna planetarna 
sila danes ni sposobno predvideti posledic svojega 
delovanja, niti jih ne razume v celoti. Npr. sodobni 
človek potrebuje za varno preživetje le nekaj več kot 
sto dobrin, povprečno založen supermarket pa nam 
ponuja več kot 20.000 izdelkov. Ko je človek postal 
nosilec eksosomatske evolucije, je začel ustvarjati 
številne umetne potrebe, ki niso nujne niti za preži-
vetje posameznika niti za obstoj človeške vrste. Več 
milijonov let so naši predniki izdelovali eksosomat-
ske organe zgolj iz stvari, ki so jih našli v neposredni 
okolici, kot so npr. les, kamen in glina. Z nastopom 
dobe kovin so se revolucionirali tudi artefakti, za 
njihovo pridobitev so ljudje pričeli uporabljati teže 
dostopne vire iz nedrij zemlje.

Vse večja kompleksnost eksosomatskih orga-
nov ni več zahtevala le delitve veščin, temveč tudi 
vlog. Ker je šlo za artefakte, je šla delitev vlog v prid 
pridobivanja artefaktov. To pa je bil vzrok silnih 
družbenih konfliktov med vladajočimi in vladani-
mi, ki so dosegli vrh v sodobnem svetu. Presenetljiv 
naravni dokaz nekonfliktnosti nudijo socialne žu-
želke (mravlje, termiti, čebele), ki živijo v velikih 
skupnostih, v katerih ne poznajo konflikta. Ne po-
znajo namreč eksosomatske evolucije, kajti njihova 
organizirana proizvodnja in družbenost temeljita na 
endosomatski, torej biotski evoluciji. 

Na eni strani človekova silovita eksosomatska 
evolucija sproža velike probleme zaradi vse manjših 
količin razpoložljive fosilne energije. Na drugi stra-
ni vse večje nagnjenje človeka k eksosomatskemu 
udobju in kopičenju materialnih dobrin spreminja 
energetsko krizo v proces s pozitivno povratno zan-
ko, ki vodi v vse bolj zaostrene mednarodne konflikte 
z grožnjo globalne vojne za vire. Toda ali je modro 
porabiti tri litre nafte za pridobitev enega litra, kot 
počnemo danes, ko neobnovljive vire uporabljamo, 
kot da bi bili večni? Ko sprejemamo umetno ustvar-
jene potrebe in jih podpiramo s svojimi nakupi, 
predvsem pomagamo ohraniti tragične razsežnosti 
mita napredka, ki zaradi eksosomatske naravnanosti 
spregleduje inovacije, ki trajnostno ohranjajo narav-
ne vire. Profitna logika kapitala teži po neomejeni 
rasti, deluje pa na planetu omejenih virov. Globalni 
kapitalizem je samomorilsko naravnan.

Odločilni korak v eksosomatski evoluciji človeka 
je prinesla iznajdba ognja, ki pomeni kvalitativ-
no pretvorbo kemične energije v toplotno. Uporaba 
ognja je omogočila človeku nepredstavljivo moč. 
Uporaba ognja je sprva temeljila na lesu in v lesni 
dobi človeštva so padala drevesa, milijoni dreves, iz-
trebljeni so bili celi gozdovi, cele pokrajine. Sredi 19. 
stoletja gozd pokrival le še tretjino slovenske pokra-
jine. Obširni goloseki so povzročali silovito erozijo 
in velike poplave. In ko je tehnologiji, ki je temeljila 
na lesu, pričelo zmanjkovati surovin, je človeštvo za-
bredlo v prvo veliko krizo. Ekološki katastrofi zaradi 
izsekavanja gozdov je sledila prva velika energetska 
kriza. Šele izum parnega stroja je omogočil pretvor-
bo toplotne energije v pogonsko in nadomestil les 
s premogom, temeljem industrijske revolucije, ki 
smo ga kasneje zamenjali z nafto. Doslej se ni v tej 
energetski verigi spremenilo nič bistvenega. Civili-

zacija še vedno temelji na tehnologijah, za katere 
je značilna proizvodnja dela iz toplote. Svet pa je 
ponovno, tokrat drugič, v globalni energetski kri-
zi. Černobil, Fukušima in druge jedrske nesreče ter 
spremljajoča tveganja (terorizem, odpadki) so mar-
sikoga streznila, jedrska tehnologija se je dodobra 
kompromitirala. Viri nafte in zemeljskega plina pa 
so omejeni. Kako naprej? 

Ali naj uvedemo strogo varčevanje in kdo naj 
prične varčevati, revni ali bogati, morda oboji? Ali 
bo prišel novi Prometej in nam z novim energijskim 
virom pomagal iz hude zagate? Kakšno neki naj bi 
bilo to novo prometejsko darilo?

Naravni viri nizke entropije so največji omejevalni 
dejavnik človeškega razvoja. Naravno doto človeštva 
predstavljata dva bistveno različna elementa, dva vira 
nizke entropije, zaloge rudnin in tok sončne energi-
je. Za prvi vir vemo, da je v skupnem obsegu omejen, 
toda tehnološki razvoj sveta še vedno temelji le na 
izkoriščanju nizke entropije rudnin. Sončni vir pa 
je neomejen v skupnem obsegu, vendar je omejena 
količina energije, ki dosega naš planet. Kot da smo 
pozabili, da celotna planetarna zaloga energijskih 
virov odtehta le teden dni sončne energije! Povratek 
k energiji sonca bo za človeka zato temeljno vpraša-
nje nadaljnjega obstoja, saj prav kozmična energija, 
katere sestavina je tudi sončna, poganja celotni tok 
materije v biosferi planeta. 

Delo je za človeka vedno pomenilo neuživanje 
življenja, nujno zlo, zato se zdi lenoba nekaterim av-
torjem močnejše gibalo razvoja civilizacije kot delo. 

Lenobno razpoloženje se povezuje s tuhtanjem, 
kako si olajšati delo (ali se mu celo izogniti), in je 
mimogrede krepilo možgane in bistrilo razum. Ta-
ko naj bi znanost in tehnologija pravzaprav nastali 
zaradi naše lagodnosti. 

Vse velike tehnične stvaritve človeka so torej spo-
meniki njegove lenobe. Seveda je k napredku veliko 
prispevala tudi človekova silna radovednost. 

Posledice eksosomatskega napredka se kažejo 
povsod, najbolj morda v sektorju, ki je med najbolj 
vpetimi v naravne procese, poljedelstvu. Ko so se po-
ljedelci zaradi stalne poselitve skoncentrirali, je pričelo 
primanjkovati zemlje. Najprej sta pritisk olajšali dve 
kmetijski tehniki, ki sta povečali donosnost obdeloval-
nih površin, kolobarjenje in gnojenje, toda ne za dolgo. 
Pritisk na razpoložljivo hrano se je stopnjeval in sledila 
je odstranitev vprežnih živali kot vira transportne moči 
in gnoja. Mehanični konj, traktor, ki je nadomestil žive-
ga konja, je narejen iz železove rude in premoga, hrani 
se z nafto, nima iztrebkov gnojilne kvalitete, zato jih je 
bilo treba nadomestiti s kemičnimi gnojili. Ker pogon-
ska moč in gnojilo ne prihajata več iz pretoka sončne 
energije skozi vprežne živali, ju je bilo treba pridobiti s 
porabo fosilnih virov. Ta premik nizke entropije iz ene-
ga vira na drugega pa ima skrajne posledice. Pridelavo 
lastne prehrane je človeštvo vezalo na nafto. S kmeto-
vanja na sončni pogon smo prešli na kmetovanje na 
naftni pogon. Torej nadzor nad nafto danes prinaša 
tudi nadzor nad hrano. To pa je silna moč, ki temelji 
na prestarem strahu človeka pred lakoto. Nič čudnega 
torej, da velesile z vso vojaško 'mašinerijo' čuvajo naj-
večje globalne zaloge nafte. 

Izvirni greh eksosomatskega napredka v polje-
delstvu nosi industrijsko kmetijstvo – ponazarja 
ga izjava velikega kemika Justusa Liebiga, očeta 
industrijskega kmetijstva, ki pravi: »Civilizacija je 
ekonomija moči!« In ta moč je seveda energija, nafta 
kot zaloga nizke entropije. Ne glede na prepričanje 
industrijskih kmetovalcev bo sonce sijalo na zemljo 
še stotine milijonov let in hranilo z življenjsko mo-
čjo nizke entropije bitja tistih vrst, ki ne bodo tako 
požrešna, razsipna in neodgovorna, kot je bilo člo-
veštvo doslej. 

POSLEDICE 
EKSOSOMATSKE 
EVOLUCIJE

kolumna • kam greš, človek? 

Hitrost eksosomatske v primerjavi z biotsko evolucijo človeka je 
povzročila, da človekov biotski razum v sodobnem času vse bolj 
caplja za njegovimi tehnološkimi dosežki.

Biološko razgradljivi odpadki
Več zbranih biološko razgradljivih odpadkov pomeni manj odloženih ostalih odpadkov

Anton Komat

Ločevanje odpadkov na izvoru je dejavnik, ki v veliki 
meri vpliva na količino zbranih odpadkov v določenem 
obdobju. Skladno z zakonodajo je ločevanje odpadne 
embalaže, papirja, stekla, biološko razgradljivih odpad-
kov in ostalih odpadkov obvezno. Posebej pa se zbirajo 
še nevarni oziroma posebni in kosovni odpadki. Uredba 
o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi od-
padki in zelenim vrtnim odpadom na območju celotne 
Slovenije zapoveduje obvezno ločeno zbiranje biološko 
razgradljivih odpadkov, kar pomeni, da je prepovedano 
mešanje kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zele-
nega vrtnega odpada z drugimi komunalnimi odpadki. 
Ločevanje biološko razgradljivih odpadkov je na obmo-
čju Občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče 
urejeno v sistem zbiranja v rjavih zabojnikih, del upo-
rabnikov, predvsem tistih na bolj ruralnem območju, pa 
ima ločevanje in odlaganje biološko razgradljivih odpad-
kov urejeno kot kompostiranje v hišnem kompostniku.

Rezultati zbiranja biološko razgradljivih 
odpadkov

Začetek zbiranja biološko razgradljivih odpadkov sega 
v leto 2008. Iz grafa je razvidno, da se količina zbranih 
tovrstnih odpadkov iz leta v leto veča, kar je posledica 
učinkovitejšega ločevanja na izvoru in večje ozavešče-
nosti uporabnikov. Leta 2008 je bilo skupno zbranih 
700 000 kg  te vrste odpadkov, leta 2012 pa nekaj več 
kot 5000 ton. Povečanje zbranih biološko razgradljivih 
odpadkov je bilo od leta 2009 do 2012 34 %, kar kaže na 
uspešno doseganje ciljev.

Struktura odpadkov zbranih v letu 2012
Graf prikazuje uspešnost ločevanja biorazgradljivih od-
padkov v preteklem letu. Uspešno izločanje biološko 
razgradljivih odpadkov, ki so težji od ostalih zbranih 
vrst, v končnem rezultatu pomeni, da se na ta način 
najhitreje zmanjšuje količina ostanka odpadkov, ki je 
odpeljana v predelavo in odlaganje. Med zbrane biolo-
ško razgradljive odpadke, prikazane v grafu, so vključeni 
tudi bio odpadki (vrtni odrez), ki jih uporabniki, vklju-
čeni v zbiranje tovrstnih odpadkov, lahko pripeljejo v 

Center za ravnanje z odpadki Dob kadar koli v letu, po 
ustaljenem urniku. 

V skupino drugi odpadki sodijo naslednje vrste od-
padkov: papir (6,55 %), steklo (3,11 %), embalaža (9,18 
%), železo in pločevina (0,34 %), lesni odpadki (4,02 
%), gume (0,47 %), odpadna elektronska in električna 
oprema (0,14 %), sveče (0,21 %), gradbeni odpadki (4,49 
%) ter salonitna kritina (1,07 %), ki skupaj predstavljajo 
29,56 % delež vseh odpadkov.

Minimalne zahteve za pravilno hišno 
kompostiranje
Na območjih, kjer ni predvidenih rjavih posod za zbira-
nje biološko razgradljivih odpadkov, je treba te odpadke 
zbirati v kompostniku. Ta mora ustrezati vsem določbam 
uredbe in Pravilnika o zbiranju in odvozu komunalnih 
odpadkov. Kompostni kup, ki ga postavimo na vrt ali v 
njegovo neposredno bližino v senci ali polsenci, mora 
biti v stiku z zemljo, stranice, ki ga obdajajo, pa mora-
jo dopuščati zraku, da kroži v notranjosti kompostnika. 
Če odlagate v kompostnik tudi biološko razgradljive ku-
hinjske odpadke, mora imeti le-ta tudi pokrov. Če imate 
možnost rjavega zabojnika in kompostnika, vam svetuje-
mo, da odpadke, kot so meso, kosti in drugi prehrambni 
izdelki, odlagate v zabojnik in se s tem izognete nevšeč-
nostim, kot so živalski obiskovalci kompostnega kupa 
ali neprijeten vonj.

Urniki zbiranja biološko razgradljivih odpadkov
Odvozi rjavih zabojnikov se v poletnem času izvajajo en-
krat tedensko, v zimskem terminu pa na štirinajst dni. 
Glavni namen ločenega zbiranja biološko razgradljivih 
odpadkov je zagotoviti najprimernejše in najučinkovi-
tejše nadaljnje ravnanje s tovrstnimi odpadki, zato so 
vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki ustrezno 
predani družbam za ravnanje s tovrstnimi odpadki, na-
to pa predelani v kompostarni.

Urnike odvozov odpadkov v vašem kraju in druge in-
formacije o pravilnem ravnanju z biološko razgradljivimi 
odpadki lahko najdete na naši spletni strani
www.jkp-prodnik.si. 

Z možgani ledenodobnega lovca bi 
morali uporabljati tudi njegovo orodje, 
toda namesto nekdanje kamnite sekire 
imamo zdaj jedrske reaktorje, namesto 
naravnega izbora genski inženiring 
in namesto kopja elektronsko vodene 
projektile.

Človek je ozaveščen, ko spoštuje 
vse, kar je živo.
Zaščitniki živali pozivamo vse lastnike, naj v poletnih mesecih posvetijo več pozornosti 
rejnim in drugim živalim, kajti počutje teh nebogljenih bitij je odvisno samo od vas, saj 
si same ne morejo in ne znajo pomagati.

Skrajni čas je, da priznamo, da imajo tudi živali pravi-
co do dostojnega življenja, kajti tudi one občutijo žalost, 
trpljenje in bolečino kot človek; pa tudi radost, če jim 
je dano. Žal so grozodejstva, ki jih utrpi milijone in mi-
lijone nedolžnih živali, delo človeških rok in njegove 
objestnosti.

Poletje se bliža in z njim vroči dnevi. Ponovno opo-
zarjamo, da v tem času živali zelo trpijo, prepogosto so 
izpostavljene vročemu, žgočemu soncu in žeji. Ko smo 
nabavili živali,  smo prevzeli popolno odgovornost za-
nje in njihovo dobro počutje. Naj živijo v svojem okolju, 
zdrave, zadovoljne, brez trpljenja in bolečin. Žrtve vro-
činskega vala so predvsem psi čuvaji, ki gospodarju 
služijo oziroma čuvajo njegov dom ter imetje. To bitje, 
ki je človeku najbolj zvesto, je zaradi krutosti in ma-
lomarnosti nekaterih lastnikov najbolj zapostavljeno. 
Opozarjamo vas, da ne puščajte psa na sončni pripeki, 
posebej ko je sonce najbolj žgoče. Poskrbite mu senč-
ni prostor! Na razpolago mora imeti dovolj sveže pitne 
vode ter dvakratni obrok izdatne, zdrave hrane. Mla-
di psički se hranijo večkrat na dan z zanje primerno 

hrano. Če mora biti pes priklenjen na verigo, naj bo ta 
lahka, dolga vsaj 4 metre, z usnjeno ovratnico, ki ga ne 
sme stiskati ali drgniti. Pse, mlajše od osmih mesecev, je 
prepovedano privezovati. Tisti, ki bivajo zunaj, morajo 
imeti izolirano leseno uto primerne velikosti s predpro-
storom in ležiščem ter dvignjeno od tal. Pse, ki so noč in 
dan priklenjeni na verigo ali bivajo pretesnih pesjakih, 
se v resnici šteje za telesno in duševno mučenje živali. 
Pes je družabno bitje in si želi bližine svojih ljudi, čutiti 
mora, da je družinski član. Ne pustite ga osamljenega. 
Prav tako potrebuje veliko gibanja in najbolj srečen je, 
ko se z njim igrate in ga vodite na sprehode. Treba ga je 
redno pregledovati in sproti odstranjevati zajedavce: 
klope, bolhe ... Vse to velja tudi za nekatere pse, ki večji 
del dneva samevajo v stanovanjskih naseljih – blokih.

Zaščitniki živali prosimo, da na svoje živali, mačke in 
tudi pse, pazite predvsem v času parjenja, kajti skoti se 
več mladičev, kot je zanje na razpolago domov in ljudi, 
ki imajo živali radi. Da bi se izognili nadpovprečnemu 
prirastku, dajte samičke sterilizirati ali samčke kastrirati, 
da ne bo vedno več trpečih, zapuščenih sirot. V primeru 
obolelosti živali jim takoj priskrbite veterinarsko pomoč.

Nikakor ne smemo pozabiti, kako so žejne ptice. Na-
stavimo jim nizko, plitko in nekoliko težjo posodo s svežo 
vodo, da se v vročih dneh lahko odžejajo. Verjemite, hva-
ležne vam bodo.

Za zaključek navajamo še geslo Svetovne zveze dru-
štva za varstvo živali, ki se glasi:

NE LE ČLOVEK, TUDI ŽIVAL IMA PRAVICE!!!

Društvo proti mučenju živali Celje
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TRŽNA MESTA IN GOSTILNE  
NEKDANJIH DOMŽAL

Matjaž Brojan
(nadaljevanje iz prejšnje številke)

O Čedenkovi gostilni
V današnjem nadaljevanju feljtona o 
nekdanjih domžalskih tržnih mestih in 
gostilnah se ob pogledovanju na slednje 
najprej oziram na nekdanjo ČEDENKOVO 
GOSTILNO, ki je stala v Zgornjih Domžalah 
št. 13, gre za lokacijo ob sedanji Karantan-
ski cesti (prej Ulici talcev). Gostilna je stala 
nasproti nekdanje tovarni TOKO, in sicer v 
ožini, kje je ta ulica najožja. Njen lastnik je 
bil Matej Janežič (1845–1920) , ki je bil dom-
žalski župan neverjetnih 41 let. Zanimivo 
je, da sta obe najstarejši domžalski gostilni 
– Čedenkova gostilna in Kebrova gostilna 
– rodbinsko tesno povezani: mama starega 
Staneta Kovača (ta starega Kebra, ki je žal 
že pokojni) je bila ena od hčera že omenje-
nega župana Mateja Janežiča – Frančiška 
Janežič (1887–1930).
Čedenkova gostilna v Zgornjih Domžalah 
št. 13 je bila med starimi Domžalci zelo 

priljubljena, obstajala je do obdobja med 
obema vojnama. Po tem, ko je ob hiši ne-
kaj časa obstajala delavnica za premazno 
zaščito spodnjih delov avtomobilov, so 
zgradbi – predvsem zaradi odprave ozkega 
cestišča – podrli med letoma 1968 in 1970.

Zgodba o Jožetovi gostilni v 
Zgornjih Domžalah
To staro domžalsko gostilno, stala je na 
mestu, kjer je sedaj južni del veleblagovni-
ce, pravzaprav čisto ob obcestju današnje 
Ljubljanske ceste, povezujemo z nek-
danjim domžalskim županom Francem 
Janežičem, ki je Domžalam županoval 
med letoma 1927 in 1933. 
Hiša – gostilna je bila zgrajena leta 1878, to 
letnico pa so dali lastniki vklesati tudi na 
vhodni portal hiše. Ko so se spravljali k zi-
davi in so kopali temelje za hišo, so na tem 
mestu izkopali tri zlatnike. Pritlična hiša je 
bila znana domžalska gostilna, po doma-
če pa se je gostilni reklo 'Pri Jozelčku' ali 
'Pri Jozelčkovem Jožetu'. Kasneje so gostil-
ni preprosto rekli 'Pri Jožet'. Tako domače 
ime je dobila po prvotnem lastniku Jozelč-
kovemu Jožetu, ki se je iz Jarš preselil v 

Domžale z domačije z enakim vzdevkom. 
Že stari oče je imel na tem mestu gostil-
no, oče Franc, sicer tudi znan domžalski 
gostilničar (29. 9. 1994–7. 2. 1950), pa je 
bil med letoma 1927 in 1933 celo domžal-
ski župan.

Stari podatki o gostilni, o kateri ni 
danes ne duha ne sluha . . . 
Preden so Janežičevi zgradili svojo gostil-
no, so imeli v najemu staro SVAHKANOVO 
GOSTILNO. Župana sin Franc Janežič (16. 
2. 1911–13. 7. 1989) – rekli so mu Mašinca 
– je ohranjal mnoge zanimivosti o stari 
domžalski gostilni. Spadala je v Zgornje 
Domžale št. 71, kjer pa so imeli Janežičevi 
sicer še več drugih objektov; med njimi še 
eno hišo na dvorišču. V pritličju te hiše je 
bila nekakšna hišna mesnica, kjer so klali 
in razsekavali največ jagenjčke in kozličke 
ter s tem mesom stregli gostom. Teh je bilo 
veliko, posebej ob nedeljah, ko je bila Ja-
nežičeva gostilna priljubljeno shajališče, 
predvsem za stare Domžalčane: starega 
Komatarja, sedlarja Podborška, starega 
Behma, starega Fežnarja – Miho Gabriča, 
Frenka – Franca Kralja, Graška, Boštaja in 

druge, ki so se v gostilno zatekali skoraj ve-
dno po nedeljski maši.
Na dvorišču je stal še velik furmanski hlev 
predvsem za konje, kjer so se ustavljali 
predvsem furmani iz Moravške doline in 
Črnega grabna, zato je bila gostilna vedno 
zelo obljudena, saj je mimo hiše peljala 
pomembna prometnica. Goste je pot pogo-
sto vodila vse do Trsta, tja je šel po poslih 
mnogokrat tudi Frankov oče in na tej po-
ti doživel različne prigode. Znana je tista, 
ko naj bi ga oropali rokovnjači, pa je med 
njimi spoznal svojega vnuka – in potem 
do ropa ni prišlo. 

O Januševi gostilni
Prvi gostilničar nekdanje Januševe gostil-
ne v središču Domžal je bil Vincenc Januš, 
ki je bil leta 1935 rojen v Kranjski Gori. Kot 
32-letni mož pa se je iz domačega kraja 
priselil na Vir. Ob reki Kamniški Bistrici 
je postal mitničar, od leta 1870 je bil pr-
vi domžalski poštar, ki so mu leta 1880 
zaupali vodstvo domžalske pošte. Bil je 
vojaški vojni invalid, ki je leta 1859 izgu-
bil roko v bitki pri Solferinu v Italiji. Leta 
1988 je v Zgodnjih Domžalah št. 92 sezidal 

hišo, v kateri sta bili potem dolgo časa, do 
leta 1986, hkrati pošta in domača Januše-
va gostilna. Bil je enorokec nenavadnega 
videza, saj sta mu markantno podobo kra-
sila dva roglja bele brade.
Gostilna je tudi po tem, ko se je pošta že iz-
selila, ohranila tradicionalni ugled dobre 
domžalske gostilne, saj so jo nadaljeva-
li potomci.
V gostilni v 'Stari pošti' (tako se je ta prei-
menovala zaradi poštne dejavnosti v hiši) 
je večino dela prešlo na Vincencovo hčer 
Josipino.
Ta se je poročila z Antonom Skokom, dom-
žalskim županom, in od trgovca Wenzla 
kupila nekdanjo Pichlerjevo gostilno (ho-
tel) v središču Domžal in tako ostala v 
gostinstvu.
Domača Januševa gostilna je bila ime-
nitno domžalsko zavetje ob skrbni roki 
Vinka Januša vse do 80. let 20. stoletja, ko 
so morali hišo zaradi gradnje SPB-1 poru-
šiti. Januševi gostinci s sinom Dušanom 
in snaho Mileno ter njuno hčerko Blažko 
uspešno nadaljujejo kakovostno gostin-
sko tradicionalno ponudbo v novi hiši na 
Podrečjem.

Oglas za obisk nekdanje Jožetove gostilne je bil objavljen v letu 1930.
Franc Janežič, lastnik Jožetove gostilne, je bil 
domžalski župan – od 4. 7. 1927 do 15. 10. 1933. 

Kjer je v Domžalah Bog roko ven molil ...

Čedenkova gostilna ob današnji Karantanski cesti – nasproti nekdanje tovarne Toko. Hišo so podrli med letoma 1968 in 1970. V stari Januševi gostilni (na fotografiji) je pošta delovala med letoma 1888 in 1936. Zaradi tega so 
hiši še dolgo po tem, ko pošte ni bilo več, rekli Stara pošta.

pogled na domžalsko preteklost

Matej Janežič, lastnik gostilne, 
je bil 45 let domžalski župan.



slamnik | 33letnik liii | junij 2013 | številka 6
sl a m n i k @ kd- d o m z a l e . s i

ržni prostor obratuje ob torkih, sredah, četrtkih, petkih in sobotah, razen 
ob praznikih. Prodajalci z oznako* imajo mesečni najem zaprtih stoj-
nic in imajo možnost prodaje vse dneve obratovanja tržnega prostora.
NAZIV 
PRODAJALCA

PRODAJNI 
ARTIKLI

DNEVI
PRODAJE

Černivec Alojzij, 
Radomlje

mleko iz mlekomata 24 ur na dan 

Sašo Žaljec, s. p., 
Domžale

jajca, nagrobne sveče, nagrobne 
elektronske sveče, okrasne sveče 

*

Vrabec Rikardo, 
Dutovlje

vino, likerji, žganje, sadni sokovi *

Alija Škerić, Rožno, 
Blanca

različne vrste sadja, 
zelenjave, jabolčni sok in kis

*

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), različna zelenjava, 
orehi, fižol, med, propolis, jajca, 
domače žganje ter različni izdelki 
iz žganja

* 

Srček, d. o. o. Lukovica kruh in peciva, drobtine, 
slaščičarski izdelki, slaščičarsko 
pecivo, testeninarski izdelki in  
vse vrste testenin

*

Križman Marjan, 
Ižanska cesta, Ljubljana

mleko, maslo, skuta, smetana, 
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) 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 

*

Bohinec Jamnik 
Dragica, Kamnik 

zelenjavne in okrasne sadike vsi dnevi 
obratovanja 

Ribnikar Dušan, 
Nasovče, Komenda

zelenjava ter  kislo zelje in repa sobote

Mavrič Miran, Dobrovo 
v Brdih

breskve, marelice, češnje, fige, 
vino

srede, petki, 
sobote do 13. 
7. 2013

Mavrič Mitja, Kojsko  češnje, marelice  in breskve torki, petki 
in sobote do 
konca julija 
2013

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, kisle zeljne glave in kisla 
repa, sadje in jabolčni sok

torki, srede, 
petki, sobote

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. 7., 5. 7., 10. 
7., 12. 7., 17. 7. 
in 19. 7. 2013

Žugec Barica, Domžale solata, krompir, čebula, 
paradižnik, paprika, radič, 
motovilec, začimbnice, korenje, 
peteršilj, zelena, koleraba, 
cvetača, jajčevci, zelje, ohrovt, 
fižol, grah

sobote

Kopač Janez, 
Podgorica, 
Ljubljana – Črnuče

različne vrste zelenjave četrtki, petki, 
sobote

Moder Elizabeta 
Marjeta, Domžale

različne vrste  zelenjave petki in 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 6. 7., 20. 7., 
3. 8., 10. 8. in 
24. 8.

Opomba: V seznamu so navedeni prodajalci, ki so zakupili stojnice do 
oddaje tega obvestila.

Seznam prodajalcev  na tržnem prostoru  
v Domžalah v juliju  in avgustu 2013

objave

R A Z P I S  Z A  N A J E M  P R O S T O R OV 
O Š  D O M Ž A L E  Z A  Š O L S KO  L E T O 
2 0 1 3/14

Predmet razpisa so dve večji telovadnici, avla, mala telovadni-
ca ter učilnice, s katerimi razpolaga Osnovna šola Domžale, in sicer 
na lokacijah:
•	 veliki telovadnici:
•	 matične šole, Bistriška 19, Domžale, v izmeri 527 m2, 
•	 podružnične šole Ihan, Šolska 5, Ihan, v izmeri 692,10 m2, 
•	 avla in mala telovadnica na lokaciji matične šole, Bistriška 19, 

Domžale ter
•	 učilnice, prav tako na lokacijah:
•	 matične šole, Bistriška 19,
•	 podružnične šole Ihan, Šolska 5, Ihan.

Vsi prostori so na voljo:
•	 od ponedeljka do petka, od 15. do 23. ure, 
•	 veliki telovadnici tudi ob sobotah in nedeljah, od 8. do 23. ure.

Prednost pri izbiri prostih terminov bo določena po naslednjem 
vrstnem redu:
•	 društva oz. klubi, ki telovadnico uporabljajo za treninge in tekmu-

jejo na državni in mednarodni ravni;
•	 društva oz. klubi s sedežem v Občini Domžale;
•	 občani in skupine domžalskih občanov, pri čemer mora imeti 

skupina najmanj dve tretjini članov iz Domžal.

Vsi, ki se zanimate za najem razpisanih prostorov, izpolnite pri-
javnico, ki je priloga tega razpisa, in jo v zaprti kuverti oddajte 
osebno v tajništvu šole ali pošljite na naslov: Osnovna šola Domžale, 
Bistriška 19, 1230 Domžale, s pripisom 'Razpis za najem telovadnice'.

Rok za oddajo prijavnice je 12. 7. 2013, do 12. ure.
Prijave po roku bodo upoštevane le, če razpisani prostori ne bo-

do zasedeni v vseh razpisanih terminih.
O dodelitvi termina boste obveščeni najpozneje do 27. 8. 2013.
Osnovna šola Domžale bo z najemniki sklenila najemne pogod-

be, v katerih bo opredeljen čas uporabe, število ur uporabe in cena 
uporabe na uro najema ter druge obveznosti najemnika v zvezi z 
uporabo prostorov. Najemnina se bo zaračunala za vse termine, 
opredeljene v najemni pogodbi, ne glede na to, ali je najemnik pro-
stor koristil ali ne. V času šolskih počitnic in praznikov bodo prostori 
zaprti. Izjemoma pa je možen predhodni dogovor, ki pa je vezan na 
tehtni razlog (koriščenje zaradi priprav na tekmovanja). V času, ko 
se izvajajo tekmovanja v prostorih telovadnic, si šola pridržuje pra-
vico odpovedi termina.

Trenutna cena za 1 uro (60 min.) uporabe telovadnic (brez DDV-
-ja) je razvidna iz spodnje razpredelnice in se usklajuje z rastjo 
življenjskih potrebščin. Pri obračunu najemnine se upošteva sub-
vencija s strani Občine Domžale.

Prostor Cena v EUR /uro brez DDV-ja
Telovadnica OŠ Domžale 20,00
Telovadnica PŠ Ihan 26,30
Mala telovadnica OŠ Domžale 7,52
Avla OŠ Domžale 10,60
Učilnica obe šoli 7,52

Najemniki, ki do 31. 7. 2013 ne bodo poravnali najemnine za šol-
sko leto 2012/13, ne bodo mogli začeti uporabljati prostora, njihov 
termin pa bo oddan drugemu, ki mu najem zaradi zasedenosti ni 
bil odobren, oz. drugemu prosilcu.

Razpis in prijavnico lahko najdete na spletni strani šole: 
http://www.os-domzale.si/, zavihek 'Natečaji in razpisi'.

Domžale, 17. 6. 2013                   V. d. ravnatelja: Uroš Govc

JAV N O  P OVA B I L O  Z A  P R I JAVO 
S O F I N A N C I R A N JA  P R O J E K T OV 
O H R A N JA N JA  K U LT U R N E 
D E D I Š Č I N E  N A  O B M O Č J U 
O B Č I N E  D O M Ž A L E  Z A  L E T O  2 0 1 3
I.

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (Ura-
dni vestnik Občine Domžale, št. 14/12) Občina Domžale v letu 2013 
načrtuje sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine na 
območju Občine Domžale, ki bodo v postopku izbire najbolje ocenjeni.

II.
Predmet javnega povabila:
Predmet javnega povabila je sofinanciranje projektov ohranjanja 

kulturne dediščine na območju Občine Domžale, in sicer:
•	 akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zašči-

to kulturne dediščine,
•	 restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturni de-

diščini,
•	 raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine,
•	 nujna vzdrževalna dela za preprečevanje propadanja kulturne 

dediščine,
•	 akcije in vzdrževalna dela druge kulturne dediščine lokalnega po-

mena, za katere je izražen širši lokalni interes,
•	 zbiranje, urejanje in hranjenje premične kulturne dediščine.

III.
Pogoji za sofinanciranje:

•	 Prijavitelj je lastnik kulturne dediščine ali ima stavbno pravico na 
kulturni dediščini ali ima v primeru premične kulturne dediščine 
dovoljenje lastnika kulturne dediščine za izvedbo prijavljenega 
projekta.

•	 Prijavitelj je pravna ali fizična oseba, ki ima zagotovljene material-
ne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih 
projektov. 

•	 Prijavitelj ima vsebinsko in finančno opredeljen projekt.
•	 Prijavitelj je pridobil pozitivno mnenje pristojnega javnega zavoda, 

ki opravlja javno službo na področju varstva nepremične ali pre-
mične dediščine (pristojni javni zavod).
Pri postopku dodeljevanja 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:

•	 registrirana kulturna dediščina,
•	 pomen kulturne dediščine v Občini Domžale,
•	 stopnja ogroženosti kulturne dediščine.

Pri dodelitvi sredstev bo upoštevano tudi mnenje pristojnega jav-
nega zavoda s področja kulturne dediščine ter delež drugih virov 
financiranja. 

V.
Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila 

na podlagi tega javnega povabila posameznemu upravičencu, ne bo 
presegala 80 odstotkov načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo 
projekta ohranjanja kulturne dediščine.

Občina Domžale sofinancira le neposredno nastale stroške izvedbe 
prijavljenega projekta, ne sofinancira pa stroškov telefonije.

Če je prijavitelj društvo, mora vlogi priložiti tudi zapisnik zadnje 
seje zbora članov, ki ne sme biti starejši od enega leta.

VI. 
Sredstva bodo dodeljena za projekte ohranjanja kulturne dediščine 

v letu 2013. Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu 2013, skrajni rok za predložitev 
dokumentarnega zahtevka za izplačilo je 2. 12. 2013.

VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javno povabilo znaša 

v letu 2013: do 5.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog: 29. 7. 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 javno 

povabilo št. 620-3/2013' lahko vložite osebno v vložišče Občine Dom-
žale, 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 spremem-
ba nanaša. 

Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki: 7220 100 in-
terna 20150 (Tjaša Zanoškar). 

X.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni po 

roku za oddajo vloge.

Župan
Toni Dragar

Prodamo hišo v Kresnicah, l.1962, 
velikosti 170 m2, zemljišče 602 
m2. Cena: 119.500 EUR. HIŠA 
NEPREMIČNIN RE, d. o. o., sose-
ska BISTRA, Ul. Nikole Tesle 17, 
Domžale. 
t: 040 414 141
 
ŠIVALNI STROJI;  
servis in prodaja šivalnih strojev 
(gospodinjskih in industrijskih). 
Anton Pratneker, s. p., Slamnikar-
ska 3b Domžale.  
t: 041/920-149

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

Prodam hišo v Gorjanskem na Kra-
su. Cena po dogovoru.  
t: 041 382 426

MALI OGLASI 

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.

OsnOvna šOla DOmžale 
objavlja

Občina DOmžale

PRIJAVNICA ZA NAJEM PROSTORA OŠ DOMŽALE, š. l. 2013/14

S prijavnico se prijavljate na razpis za najem prostorov, ki ji jih oddaja 
OŠ Domžale in sicer za šolsko leto 2013/14. Vadba po novem urniku bo 
potekala predvidoma od 2. 9. 2013 do 24. 6. 2014. Izpolnjeno prijavnico 
oddajte v tajništvu ali posredujte na naslov iz razpisa najkasneje do 12. 7. 
2013 do 12. ure.  Skupine, ki ne bodo vrnile ključev ali ne bodo poravnale 
najemnine za sezono 2012/13, ne bodo dobile termina za sezono 2013/14.

Podatki o društvu oz. klubu oz. skupini:
Ime društva, skupine, kluba:
Sedež:
Odgovorna oseba:
Naziv in naslov plačnika:
Tel. št. in e-naslov plačnika:
Davčna številka plačnika:
Želeni prostor za najem:

Želeni termin vadbe – po mesecih (datum) od do
Želeni termin vadbe – po urah in dnevih
P T S Č P S N

1. rezervni termin
P T S Č P S N

2. rezervni termin
P T S Č P S N



34 | slamnik številka 6 | junij 2013 | letnik liii
 s l a m n i k @ kd- d o m z a l e . s i

Prazen dom je in dvorišče Naše
oko zamanj te išče, Ni več tvojega smehljaja
Nenadoma utihnil je tvoj glas,
Le delo tvojih pridnih rok ostaja.

ZAHVALA
Tiho se je od nas v 86.letu starosti poslovil  
naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast,  
brat in stric

Ciril Prelesnik 
Vir, Linhartova 2

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za vsak ljubeč stisk roke, vsak objem in vsako iskreno besedo 
tolažbe. Hvala vsem za podarjene sveče, svete maše in hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi pogrebni 
službi Vrbančič, hvala pevcem za čudovito poslovilno petje, hvala 
cvetličarni Frezija za lepe aranžmaje, hvala vsem praporščakom.
Posebej pa iskrena hvala g. župniku Jožetu Tomšiču in njegovim 
ministrantom iz Vira za lepo opravljen obred in ganljive poslovilne 
besede.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
dedka, tasta, brata in strica

Viktorja Lavriča
iz Krašnje pri Lukovici 

se iskreno zahvaljujemo sosedom, prijateljem, sorodnikom in 
znancem za pomoč, izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Hvala gospodu župniku Antonu Potokarju za lepo opravljen 
obred in poslovilne besede. Hvala gasilcem, Konjerejskemu društvu 
Lukovica, pevcem ljudskih pesmi KUD Krašnja, pevcem kvarteta 
Grm, Petru Primožiču in Francu Novaku za poslovilna govora, 
pogrebni službi Vrbančič za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

objave

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

ZAHVALA
V 67. letu  nas je mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi mož, oče, dedek in tast

Janez Omahna - Gamsov ata
iz Brezij pri Dobu 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili v tako velikem 
številu na njegovo zadnjo pot. Hvala vsem prijateljem in sosedom 
iz Kokošenj in Brezij za darovano cvetje, sveče in denar. Še posebna 
zahvala g. župniku Juretu Ferležu za lepo opravljen obred, kvartetu 
Grm, praporščakom, pogrebni službi Vrbančič in ansamblu Svetlin.
Hvala tudi vnuku Žanu za ganljive besede.

Vsi njegovi

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

V SPOMIN
Svojo življenjsko pot je v 91. letu starosti 
sklenila naša draga mama, babica, 
prababica,sestra, teta in tašča

Marija Vouk 
iz Domžal, Ulica Simona Jenka

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom 
za izrečena sožalja, sočustvovanje in za darovano cvetje in sveče. 
Zahvaljujem se tudi gospodu župniku Janezu Šimencu za lepo 
opravljen cerkveni obred, pevcem skupine Krt  in pogrebni službi 
Vrbančič. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hči Jana z družino

Niti zbogom nisi rekel niti roke nam podal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA
V 78. letu nas je zapustil naš dragi mož, 
oče in dedek

Pevec Stanko 
Preserje pri Radomljah

Hvala vsem sosedom za izrečena sožalja in podarjene sveče. 
Posebna zahvala g. župniku iz Homca, trobentaču in pogrebni 
službi Vrbančič.

Žalujoči: žena Marija, sinova Vili in Ernest, hči Minka in vnuki

Najbrž te dni kakšno mamico ma-
lo stiska pri srcu, ko pomisli, da bo 
njen malček septembra zakorakal v 
vrtec. Iz njenega varnega naročja bo 
za večino dneva odšel v okolje, kjer 
ga bodo negovali, vzgajali in ime-
li radi drugi.

Vsem, ki imate to srečo, da ste 
dobili prostor v vrtcu Češmin, želim 
iz prve roke sporočiti, da je Češmin 
nekaj najboljšega, kar se je zgodilo 
našemu 5-letnemu Jakobu. Kot ma-
mica štirih otrok lahko zagotovim, 
da v Češminu varujejo in vzgajajo 

Letošnja pomlad ni kaj prida. Po 
dolgi zimi je težko pričakovana in 
vsak sončen dan nas, željne toplote 
in vitamina D, zvabi ven. Kot mlaj-
ša upokojenka se rada razgibam na 
kolesu. Mislim si – dokler še lahko! 
Ker ne stanujem v centru Domžal, 
ampak streljaj stran, sem se tudi ne-
kega lepega dopoldneva sredi maja 
spravila na svoje kolo. V centru sem 
opravila, kar sem imela opraviti, in jo 
počasi mahnila proti domu. Uživala 
sem v redkem dopoldanskem pro-
metu, toplem soncu, žgolenju ptic, 
vonju cvetja in šelestenju listja. Da 
se ne bi vozila ravno ob glavni ce-
sti, sem za starim Lenčkom zavila na 
Ulico Antona Skoka. Opazovala sem 
urejeno okolico hiš ob cesti. Kakšne 
lepe rože! Na okna so jih že dali, če-
prav so tu še ledeni možje. Tamle pa 
kuka iz zemlje že krompir! Zatoplje-
na v take in podobne misli počasi 
kolesarim, ko nenadoma ….

ŠŠŠVSSST! ŠŠŠVSSST! Pa kaj je 
zdaj to!? Prestrašim se, pa ne pre-
več, ker nisem bojazljive sorte. Ravno 
sem pri visokih drevesih pri mostič-
ku čez Mlinščico in pomislim: »Se 
je zlomila veja in leti proti meni?« 
Pogledam kvišku – in tedaj jo za-
gledam! Pa zaslišim tudi: krrraaa, 
krrraaa! Ogromna vrana se zaganja 
naravnost proti moji glavi. Tokrat se 
malo bolj prestrašim. Kaj namera-
va ta grdoba? Zamahnem z roko in 
skočim s kolesa. Spotaknem se in pa-
dem. Vrana še vedno noče stran. Išče 
nekaj na moji glavi ali kaj? Zamah-
nem s torbo. Ne pusti se odgnati. Še 
vedno je vztrajna. Hoče dokončati, 
kar se je namenila. Še enkrat zamah-

nem, tokrat močneje, in zavpijem. 
Počasi le odleti, sede na bližnjo ogra-
jo in me gleda, češ, naj ti bo, ko si že 
tako sitna.

Poberem se. Ne dojamem ta-
koj, kaj se je zgodilo. Napadla me je 
vrana, me prešine. Kaj takega!? Po-
mislim, če me je kdo videl, ko sem se 
motovilila po cesti? Nikjer ni nikogar. 
Sedem na kolo in odpeljem naprej 
proti Krakovski. Preveva me čuden 
občutek. V ozadju še vedno slišim 
krakanje. Kot da vrana vpije za me-
noj kot kakšna prepirljiva soseda, ki 
je nočeš več poslušati, ona bi pa še ...

Doma se malo pomirim. Spo-
mnim se na Hitchcockov film Ptiči. 
Prava grozljivka! Premišljujem, kaj 
neki je prešinilo vrano, da se je spra-
vila name. So jo zmotili ali privabili 
moji rdeči lasje? Je bila ravno tako za-
čudena kot jaz, ker tisto rdeče, kar je 
videla, ni bilo nič slastnega, ampak 
nekaj okoli sebe mahajočega? Vse 
skupaj se mi zazdi že smešno. Po-
tem pomislim, da morda ni. Kaj če bi 
se to zgodilo komu, ki ni tako stabi-
len na kolesu? Kaj če bi se to zgodilo 
nekomu, ki bi se močno prestrašil in 
usodno padel? Kaj če bi ravno takrat 
mimo pripeljal kak avto? Kaj če bi na-
padla otroka?

Naslednji dan sem izvedela, da je 
vrana napadla še neko žensko in se 
v bližnji vasi zapodila nad otroke, ki 
so šli iz šole.

Saj nisem proti varstvu ogrože-
nih vrst in zaščiti živali. Nasprotno! 
Ampak o vranah bi bilo vseeno tre-
ba malo razmisliti! Ne vem, če bo tale 
zgodbica kaj pomagala, morda pa le.

Urška Mahle

Ptiči

Pohvala vrtcu Češmin

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

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 83. letu starosti 
sklenila naša draga mama, babica,
prababica, tašča in sestra

Marija Kralj,
roj. Lukan, Vrvova Mimi iz Sela pri Ihanu 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom in vsem 
ostalim, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, za izrečena sožalja 
in podarjene sveče.

Žalujoči: hči Danica, sin Andrej z družino, vnuki Andrej,  
Nataša in Monika, pravnukinje Taja, Zala in Lea, sestra Ivanka 
ter ostalo sorodstvo

Zamrl je tvoj korak,
zamrl tvoj vedri smeh,
vendar so vezi močnejše,
ki nas ne ločijo nikdar

V SPOMIN
18. julija mineva štiri leta, odkar nas je 
zapustila nenadomestljiva žena, mami in 
stara mama

Anamarija Barle
roj. Slapar 

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, ji prižgete svečko in 
kakorkoli ohranjate lep spomin nanjo.

Vsi njeni

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel na te bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti 
sklenila naša draga mama

Marija Kobilca 
roj. Osovnikar
Vir, Nušičeva ulica 1

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem , sosedom in 
znancem, ki so jo pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se vam za 
darovano cvetje, sveče in darove, za svete maše in cerkev.
Zahvala g. župniku Jožetu Tomšiču, pevcem ter pogrebni službi.

Vsi njeni

malčke s tolikšno ljubeznijo in topli-
no kot verjetno le malo kje. Srečna 
sem, da imamo tako dobre javne 
vrtce in tako srčne vzgojiteljice, kot 
so gospe Andreja, Tanja in Urška – 
pa tudi druge. Nikoli ne dajo vedeti, 
da imajo mogoče tudi one slab dan, 
da so morda utrujene ali zaskrblje-
ne, da smo starši malo sitni  … Na 
njihovih obrazih je vselej nasmeh, 
za vsakega otroka si vzamejo čas, 

mu prisluhnejo in ga potolažijo, če 
je treba, vedno imajo čas tudi za be-
sedo ali dve za starše. Mislim, da je 
prav, da je tako odlična ekipa, kot je 
v Češminu, javno pohvaljena. Naš 
Jakob ob njih raste v zadovoljnega 
in samozavestnega fantka, ki se čuti 
sprejetega. S tem mu dajejo najdra-
gocenejšo popotnico za življenje.

Karolina Vrtačnik

Iz daljave slišim pesem,
pesem obudi spomine,
v prsih me močneje stisne,
orosijo se oči ...

V SPOMIN
Minilo je deset let, odkar nas je zapustila

Jožica Birk 
iz Doba

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, ji prižigate svečke in jo 
ohranjate v lepem spominu.

Vsi njeni.

Srce je dalo vse, kar je imelo,
nobene bilke zase ni poželo,
odšla si sama na pot neznano,
kjer ni skrbi in bolečin,
za tabo ostal je le boleč spomin.

ZAHVALA
V 78. letu je umrla

Ana Jelševar 
iz Doba

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečene sožalje, tolažilne besede, darovane svete 
maše in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala 
gospodu župniku Juretu za lepo opravljen pogreb in ganljive 
poslovilne besede, pevcem za čudovito odpete pesmi ter pogrebni 
službi Vrbančič.

Vsi njeni

pisma bralcev

pisma bralcev
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Zajc Alojz oz. naš ati Lojze, kot ga kliče-
jo domači, zdaj 90-letnik, je bil rojen 
v delavski družini v Soteski pri Dolenj-

skih Toplicah, na Dolenjskem. 
Že od mladih let je bil zelo občutljiv za 

pravičnost in se je vedno uprl kakršne-
mukoli zatiranju in krivicam. Sam si je 
izdeloval igrače in orodja. Zelo rad je bral, 
odlično risal in užival v svobodi narave, ko 
je raziskoval njene lepote in živalski svet v 
zeleni dolini Krke. Šolanje je nadaljeval na 
meščanski gimnaziji na železarskih Jese-
nicah, kamor so se preselili s starši zaradi 
zaposlitve, nadaljnje šolanje pa je prekini-
la vojna, čeprav si je želel nadaljevati študij 
na trgovski akademiji.

V začetku vojne je sodeloval pri različ-
nih akcijah oz. diverzijah kot aktivist. Kmalu 
po začetku vojne so ga prisilno mobilizira-
li v nemško vojsko pod grožnjo usmrtitve 
staršev, če bi se poskušal izogniti temu. Ker 
je nemško dobro govoril, so ga poslali na 
vojaško usposabljanje v Francijo. Ko je to 
zaključil, je bil dodeljen na rusko fronto. 

Tovariš Alojz – Lojze Zajc, borec Prešernove brigade,
 je praznoval 90. rojstni dan
Predsednica ZB za vrednote NOB Marija Majhenič in praporščak Stane Nahtigal sta ga obiskala v MGC Bistrica 
in mu čestitala za visoki življenjski jubilej v imenu ZB ter mu izročila šopek.

Imel pa je k sreči pravico do zadnje želje, 
in ta je bila, da bi pred odhodom še zadnjič 
videl starše. To pot je izkoristil za dezertira-
nje iz nemške vojske. Od l. 1944 do konca 
vojne je nato bojeval bitke pod okriljem Pre-
šernove brigade. Bil je komandir obštabne 
zaščitne enote v sklopu Prešernove brigade, 
ki je bojevala hude bitke, kot je bitka v Trno-
vskem gozdu, bitka na Pasji ravani in druge. 
Proti koncu vojne je bil v brigadi v sklopu 9. 
korpusa NOV pri osvoboditvi Trsta. 
Nekoč je pripovedoval, napol v šali, kako je 
srečal svojo ženo, Rezi. Srečal jo je na paši, 
ko je pasla vola.. Povedal ji je, da mora si-
cer nazaj na služenje dodatnega vojaškega 
roka po vojni, ampak od tega trenutka sta 
si redno dopisovala in se po vrnitvi tudi po-
ročila. V povojnem času si je nato ustvaril 
družino na Jesenicah. Vabili so ga v nadalj-
nje vojaško ali politično šolanje, pa se je 
raje odločil za praktično delo na terenu pri 
izgradnji novega družbenega reda, poru-
šene domovine in vzpostavljanju življenja 
na Jesenicah z delom za skupnost. Najprej 

je delal v sindikatu Železarne Jesenice. Za 
svoje zasluge je pozneje dobil od sindikata 
tudi posebno priznanje. Ves prosti čas je ta-
krat porabil za udarniške akcije, prav tako 
njegova žena Terezija in oče Franc.Angaži-
ral se je kot družbeno-politični in kulturni 
delavec, sodeloval je npr. pri ustanovitvi je-
seniškega gledališča in ustanovil lutkovno 
gledališče na Jesenicah. Sodeloval je še pri 
mnogih zahtevnih organizacijah množič-
nih kulturnih in slavnostnih dogodkov na 
Jesenicah, npr. pri velikih prvomajskih pro-
slavah na Poljanah. 

Kasneje je bil upravnik 'Kazine', edinega 
gostinsko-protokolarnega obrata v sklopu 
Železarne, ki je nudil gostinske storitve na 
višji ravni in tudi protokolarne sprejeme ob 
obiskih visokih gostov in funkcionarjev, ta-
ko domačih kot mednarodnih, v Železarni 
in občini Jesenice.

Alojz Zajc je prejemnik odlikovanja 
borca Prešernove brigade in visokega odli-
kovanja 'medalja zaslug za narod', ki se je 
nekoč podeljevalo za zasluge, pridobljene v 
boju s sovražnikom za osvoboditev države 
in prispevek h gradnji in razvoju samou-
pravne socialistične družbe. Medalja zaslug 
za narod je bila med medaljami bivše SFRJ 
po pomembnosti na drugem mestu. 

Največ pa mu je vedno pomenila dru-
žina. Otrokom je vedno stal ob strani, 
predvsem pa nas je imel vedno neizmerno 
rad. Zadnjih deset let se Lojze herojsko bo-
ri tudi s hudo boleznijo oz. bojuje bitke več 
hudih bolezni hkrati in že mnogokrat je tu-
di tu pokazal ogromno trdoživost in voljo do 
življenja ter pogum, saj je nekajkrat le za las 
ušel smrti, tako kot v partizanih.

Dragi naš Lojze, še na mnogo let v krogu 
ljudi, ki se imamo radi …
Brez tebe in soborcev, ki ste tvegali in daja-
li življenja za svobodo in pravico, 
nas in naše domovine ne bi bilo!
Hvala ti, heroji so večni!

ZB za vrednote NOB Domžale

nagradna križanka 5

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

Pravilne odgovore nam lahko pošljete 
do ponedeljka, 15. 7. 2013, na naslov: 
Uredništvo Slamnik, Ljubljanska 61, 
1230 Domžale

nagradna križanka 5

NAGRAJENCI, ki so pravilno rešili 
križanko v glasilu Slamnik, št. 5-2013
Jaka Klajderič, Matije Tomca 2, 1230 
Domžale, 2 vstopnici za ogled filma v 
Kulturnem domu F. Bernika za sezono 
2012/2013
Dušan Vrtačnik, Krožna pot 31, Prelog 
1230 Domžale, 2 vstopnici za ogled filma 

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

nagradna 
križanka 6

v Kulturnem domu F. Bernika za sezono 
2012/2013
Zvonka Slapar, Pšata 33, 1262 Dol pri 
Ljubljani, prejme 2 vstopnici za ogled filma 
v KD F. Bernika za sezono 2012/2013
Nagrade podarja: 
Kulturni dom Franca Bernika, Ljubljanska 
cesta 61, 1230 Domžale
Rešitev križanke: 
ČAS PO ZEMLJI

Rok za oddajo
Naslednja številka Slamnika izide v petek, 
26. julija  2013. Rok za oddajo prispev-
kov je v četrtek, 11. julija  2013, do 12. ure.

Gospa Ljudmila Skol – na poti proti 
stoletnici
Obiski so vedno dobrodošli . . .

Na prijetni domačiji na Viru, Čufar-
jeva 1, živi gospa Ljudmila Skol. 
»Doma so me klicali Mila, ko pa 

sem leta 1940 prišla v Domžale, je Oreh-
kova gospa rekla: 'Milka boš!' Od tedaj sem 
Milka, se smeji živahna in čila gospa, roje-
na leta 1919 v Loškem Potoku. 
Življenjska pot jo je – malo tudi po zaslugi 
Kircherjeve Maričke in taksista Johančka, 
bratranca Orehkove gospe, ki je njeno de-
lovno knjižico izročil bodoči delodajalki v 
Ljubljani, kamor je prišla kot 17-letno de-
kle in tri leta delala v kavarni Vesel – aprila 
1940 pripeljala k Orehkovim v Domžale. Tu 
ni nameravala ostati dalj časa, vleklo jo je 
nazaj v Ljubljano. Pa se je zgodilo drugače. 
Spomladi je bil čas sejma in kratek posta-
nek v Domžalah je podaljšala do marca 
1946, ko se je z možem preselila v Abe-
tovo hišo na Viru. Rodil se je sin Brane, 
nato še hči Marjana. Zaposlila se je v To-
sami, dočakala upokojitev. Rada živi in je 
srečna ter vesela, ker je zdrava in jo ima-
jo vsi radi. Zase skrbi sama. Po zajtrku gre 
na polurni sprehod ob Kamniški Bistrici. 
Vsak dan, če le ni dež. Ob tem se spominja 
Vira, kot je bil ob njenem prihodu: najprej 
popravila hiše, gradnje ceste, kanalizaci-
je, asfalta, tudi prave male kmetije, saj je 
imela včasih prašiče, zajce in kokoši, da 
se je le laže živelo. Po sprehodu je na vrsti 
obisk želve, ki je pravi družinski član, ko-
silo, popoldne pa je posebej vesela obiska 
prijateljic. »Žal jih je vse manj, so pa tiste 
bolj dobrodošle,« pravi in pove, da dela 
vse življenje. Še pred nekaj leti je skrbela za 
vrt. Kuha sama,  še najraje ješprenj, rižote, 
tudi puding in palačinke ima rada, pa vse 
ostalo. »Rada sem delala svaljke iz starega 
krompirja in nudeljčke, tudi za ta mlade«, 
se smeji in pove, da še vedno rada speče 
(tudi tokrat ga je) pecivo s pehtranom, saj 
zanj ni potrebe po receptu, ga ima v glavi. 
Včasih je pekla odlične piškote, po kate-
rih so radi segali vnuki in pravnuki, ki radi 
obiščejo mamo Milko, le tisti iz Avstralije 

zaradi oddaljenosti manjkrat, je pa takrat 
bolj veselo. Včasih je hodila z upokojen-
ci na izlete, tudi na srečanjih Tosamovcev 
ni manjkala. Rada ima srečanja s sestra-
mi, Pavlo, Mici, Ivano in Angelo, razveseli 
se vsakega obiska. Vesela je bila obiska 
župana Tonija Dragarja. Veliko sta se po-
govarjala in povedala mu je, da je rada na 
Viru in prav ničesar ne pogreša. Tudi me-
ni je povedala enako. 
Gospa Milka izhaja iz rodbine, ki je vsa po 
vrsti dočakala visoko starost. Zato in ker je 
še zelo čila in zdrava, lahko pričakujemo, 
da bomo čez leta praznovali njeno stole-
tnico. »Če bi bila zdrava, bi rada dočakala 
sto let,« mi pove, pa tudi, da se še vedno 
uči novih stvari, posebej tistih, ki starejše-
mu človeku olajšajo življenje. In zanimiva 
je tudi ta njena misel: »Kadar pa bom vse 
znala, takrat pa bo konec.« Ampak do tedaj 
vas čaka še veliko prijetnih obiskov, pogo-
vorov in obujanja spominov, spoštovana 
gospa Milka, zato le tako naprej in nasvi-
denje ob naslednjem življenjskem jubileju.

Vera Vojska

Gospa Ljudmila Skol s sinom Branetom 
in snaho Heleno ter županom Tonijem 
Dragarjem, ki ji je zaželel veliko zdravja.



Koledar dogodkov
Petek, 28. junij 2013

BREZPLAČEN PILATES
Pilates studio Viktorius

Pilates za začetnike in 
nadaljevalce
Vabljeni na brezplačno uro pilatesa, ob 19. 
uri! V juniju vpisujemo nove člane! Urica ali 
dve pilatesa na teden – in vaše telo se bo vi-
dno preoblikovalo! Mišice bodo postale čvrste 
in vzdržljive, povečala se bo gibljivost telesa, iz-
boljšala se bo drža in bolečine v hrbtenici bodo 
izginile. Potrebujete le: ležalno podlago, bri-
sačo, udobno športno oblačilo, vodo in dobro 
voljo. Se vidimo na vadbi! Več informacij na : 
www.viktorius.si, 041/377-174 ali 040/857-112.

Sobota, 29. junij 2013

ZA VSE GENERACIJE
Športno društvo EZ3X

Domžalske poletne igre
Športni festival, medgeneracijsko druženje, 
glasba in zabava z imenom Domžale sum-
mer games, se bodo odvijali v športnem parku 
Domžale. V okviru dogodka bodo potekala tek-
movanja in delavnice ob poletnih glasbenih 
ritmih: - Evolution BMX jam, največje BMX tek-
movanje v Sloveniji (pričetek ob 10. uri), - Turnir 
v odbojki na mivki za mešane trojke z naključ-
nim žrebom ekip (pričetek ob 10. uri), - Turnir v 
metanju podkev, priljubljena igra za vse gene-
racije (pričetek ob 10. uri), - Tekmovanja v igri 
s košarkaško in nogometno žogo (od 14. ure 
dalje), - Ekipno tekmovanje v vlečenju vrvi na 
mivki (od 14. ure dalje), - Turnir v beer pongu, 
priljubljena ameriška igra (od 14. ure dalje), - 
Aerobika in vadbe na prostem s sloganom Kako 
fit so Domžale (od 16. ure dalje), - Street wor-
kout – slackline, vadba in hoja pa 'gurtni' (od 
14. ure dalje), - Likovne in umetniške delavnice 
za najmlajše in odrasle (od 11. ure dalje), - Za-
bava z glasbo za vse generacije z DJ BAZO (od 
21. ure dalje). Za gledalce vstopnine ni. Denar-
ne in praktične nagrade za tekmovalce. Prijave 
na tekmovanja na dan dogodka, več informacij 
o tekmovanjih in turnirjih na www.ez3x.si ali na 
tel. št. 040/500-736 ali 040/428-689.

nedelja, 30. junij 2013

ZA MLADINO
PD Onger

Mladinski planinski tabor
Mladinski odsek PD Onger iz Trzina vabi vse 
osnovnošolce na 27. mladinski planinski tabor, 
ki bo potekal od 20. do 28. julija v Podljubelju v 
kampu Tominčev slap. Kakšne dogodivščine va-
še otroke čakajo na taboru? Osem noči v šotoru, 
lov za skritim zakladom, planinski izleti, za-
bavni večeri, igre brez meja, petje ob tabornem 
ognju, zanimivi gostje, krst, igre v naravi, nova 
gorniška znanja, tekmovanje v spuščanju ladjic. 
Na voljo je še nekaj prostih mest, za več infor-
macij pa se lahko obrnete na Polono Podbevšek 
(041/517-815) ali prek elektronskega naslova po-
lona.podbevsek@gmail.com.

Ponedeljek, 1. julij 2013

VESELE POČITNICE
Center za mlade Domžale 

Počitniško varstvo za otroke
Center za mlade Domžale vabi vse otroke od 
1. razreda OŠ dalje na Vesele poletne počitni-
ce, ki se bodo odvijale od 1. do 5. julija ter od 8. 
do 12. julija. Čas bodo otroci preživeli igrivo ob 
družabnih igrah, sproščeno ob filmu in glasbi, 
ustvarjalno, raziskovalno, izletniško, sladko ... 
Prispevek je 4 EUR na dan in zajema prevoze, 
vstopnine, sladke priboljške, ustvarjalni ma-
terial. Malico otroci prinesejo s seboj. Obvezne 
predhodne prijave prične Center za mlade Dom-
žale zbirati 17. junija 2013, na telefonski številki 
01/722 66 00, info@czm-domzale.si ali osebno 
v Centru. Prijavnico lahko dobite tudi na sple-
tni strani www.czm-domzale.si. Število mest 
je omejeno! Zaradi velikega zanimanja za po-
čitniški program in želje, da bo le-ta dostopen 
čim večjemu številu otrok, je maksimalno šte-
vilo dni udeležbe v programu omejeno na dva 
tedna na otroka.

Petek, 5. julij 2013

MEDNARODNI FESTIVAL 
ULIČNEGA GLEDALIŠČA
KD Priden možic, Kamnik 

Ana Desetnica

Pred vrati je znova mednarodni festival ulične-
ga gledališča Ana Desetnica. Od Izole pa vse do 
Maribora se bodo letos sprehajali ulični gleda-
liščniki, kot je sedaj že v navadi, bodo zavzeli 
vse kotičke Slovenije. Prva postaja bo 27. juni-
ja v Izoli, sprehod pa se bo zaključil 12. julija v 
Kamniku. V vsakem mestu se bo Ana Desetni-
ca predstavila z drugačno podobo, z lokalnim 
pridihom tamkajšnjih ulic in trgov in veliko 
podporo lokalnih soorganizatorjev. Program 
dogajanja si lahko ogledate na spletni strani 
www.anamonro.org.

Sobota, 6. julij 2013

IZLET
Gremo v hribe

Izlet na Domžalski dom na Mali 
planini
Drage planinke, planinci, ljubitelji narave, 
pohodov in prijetnega druženja. Vabljeni na 
Zlatorogovo akcijo Gremo v hribe, ki vas va-
bi na izlet na Domžalski dom na Mali planini. 
Mala planina je del največje visokogorske pa-
šne planine na Slovenskem, Velike planine. Ta 
slovi po prav posebni čarobnosti. Njen zaščitni 
znak so obširne pašne ravni s pastirskimi sta-
novi, številne vrtače, jame in brezna, planina 
pa se ponaša tudi s kapelico Marije Snežne, ki 
je bila leta 1939 postavljena po načrtih arhitekta 
Plečnika, Preskarjevo bajto, enem redkih ohra-
njenih pastirskih stanov, ki je danes zavarovan 
kot edinstveni spomenik pastirske arhitektu-
re, številnih etnografskih značilnostih (srebrna 
fibula, žlice, sekira …) in siru trnič (lepo okraše-
na kepa sira iz posnetega mleka). Če boste imeli 
srečo, morda srečate divjega moža ali belo de-
klico, prvotne prebivalce planine, ki so jih pred 
3000 leti pregnali pastirji. Menda še vedno živijo 
na najbolj skritih mestih. Več informacij najdete 
na spletni strani www.gremovhribe.si. 

nedelja, 7. julij 2013

KUHARSKA DELAVNICA
Arboretum Volčji Potok

Indijska kuhinja
Vsi, ki imate radi eksotično hrano in radi kuha-
te, vabljeni na kuharski tečaj indijske kuhinje. 
Tečaj bo vodila Indijka Jahnavi Vaishnav, ki že 
vrsto let živi v Sloveniji, a še vedno ohranja tra-
dicijo indijske kuhinje. Za vse sestavine poskrbi 
izvajalka. Tečaj bo izveden le ob lepem vreme-
nu. Plača se vstopnina v park. Zbirno mesto 
je zraven zelenjavnega vrta, pri otroškem igri-
šču. Na prireditve se morate prijaviti do petka, 
ob 12. uri, in sicer po elektronski pošti priredi-
tve@arboretum.si. Cena kuharskega tečaja je 
25 EUR/osebo.

Ponedeljek, 8. julij 2013

POLETNE DEJAVNOSTI
Atletsko športno društvo Mavrica

Indijanske počitnice
Vašemu otroku bo prijetno in se bo lahko vživel 
v svet Indijancev tako fizično kot v smislu iznaj-
dljivosti v naravi, kulture, orientacije … Urnik se 
lahko spreminja le glede na vremenske razme-
re, za kar se bomo dogovorili dan prej, v mokrih 
dneh se bomo znašli čisto po indijansko. Otro-
ci prvi dan pridobijo indijansko ime, perjanico, 
lok, ki ga ohranjajo vse do konca druženja, vse 
skupaj pa zadnji dan odnesejo domov. Primerno 
za otroke od 6 let naprej in vse do 12 let. Več in-
formacij www.sadmavrica.si ali sad.mavrica@
gmail.com ter po telefonu: 031/314-870.

Sreda, 10. julij 2013

ZA OTROKE
Knjižnica Domžale 

Čarobni svet pravljic

Dragi otroci! Med počitnicami je več časa za 
druženje, zato izkoristite priložnost in se nam 
pridružite v počitniškem brlogu. Vabimo vas v 
svet risanih junakov, pisane in govorjene bese-
de. Vsako sredo, med 9. in 11. uro, boste lahko 
prisluhnili pravljicam, prelistavali slikanice 
ter si pravljične junake ogledali tudi na pla-
tnu. Mali in veliki ustvarjalci pa boste videno 
in slišano lahko tudi likovno upodobili. Poči-
tniški brlog je namenjen otrokom od 6. do 10. 
leta starosti! Se vidimo!

Četrtek, 11. julij 2013

PRIREDITEV
AŠD Mavrica

Mavrično poletje
Prireditev, ki se bo odvijala v Češminovem 
parku, vsebuje raznolike vsebine, ki obisko-
valcu ponujajo športno, kulturno, literarno ali  
ustvarjalno udejstvovanje. V času od 18. do 
20.30 ure se bodo na postajah izvajale različ-
ne športne, literarne in ustvarjalne vsebine 
(plezanje, žongliranje, boks, sabljanje, kole-
sarjenje, karate, izdelovanje perjanic, lokov, 
obisk pravljične vile …). Po 20.30 se bo doga-
janje prelevilo v kulturni del prireditve – od 
otroških glasbenih vsebin do vseh mogočih 
kulturnih nastopov na nivoju predstavitev 
talentov iz Domžal in drugod. Ob popolnem 
zaključku je načrtovana še kratka kulturna 
nočna predstava.

Sobota, 13. julij 2013 

DELAVNICA ZA OTROKE
Arboretum Volčji Potok

Izdelava zgodovinskih maket
Je sicer otroška delavnica, vendar je primerna 
tudi za dijake srednjih šol in učitelje. Makete 
boste izdelovali iz različnih materialov. Mo-
goče bo izdelati maketo rimskega termalnega 

kopališča, miniaturne mozaike, kipec Nefrete-
te ter pravi egipčanski tempelj. Uporabili boste 
papirus in blago – damast in brokat. Za darilo 
boste dobili kipec egipčanskega hrošča, ska-
rabeja. Najmlajši lahko naredijo jurski park z 
dinozavri. Pokazali vam bomo tudi delujoči 
vulkan. Ves material priskrbi izvajalka delav-
nice. Delavnica je plačljiva. Cena je odvisna od 
težavnosti projekta in dodatkov. Jurski park - 8 
EUR, ostalo od 14 do 15,50 EUR. Plača se tudi 
vstopnina v park. Otroška delavnica se odvi-
ja pod brezami zraven otroškega igrišča. Na 
prireditve se morate prijaviti do petka, ob 12. 
uri, in sicer po elektronski pošti prireditve@
arboretum.si.

KOMEDIJA
Gledališče Studenec

Gledališka predstava Butalci
V čem je čar Butalcev? Doslej znani ljudski in 
umetno ustvarjeni ter ponarodeli šaljivi juna-
ki so bili individualni junaki, ki so se s svojimi 
domislicami in dejanji zoperstavljali človeškim 
slabostim, jih razkrinkavali, kritizirali in sme-
šili. Butalci pa so kolektivni junaki, kakršnih 
je v slovstvu malo. Oni se namreč človeškim 
slabostim ne zoperstavljajo, temveč so sami 
poosebljenje (personifikacija) prav teh slabo-
sti ... Vse to in še več v tolikšni in tako pretirani 
meri, da se smešijo sami, v mislih, besedah in 
dejanjih. Informacije in nakup vstopnic po te-
lefonu: 051/61 41 41, vsak dan, od 9. do 12. ure 
in od 16. do 19. ure. 

KUHARSKO TEKMOVANJE
TD Tuhinjska dolina

Deseto kuharsko tekmovanje v 
pripravi postrvi za ljubitelje in 
profesionalne kuharje
V pripravi postrvi se bodo že desetič pomeri-
li ljubiteljski in profesionalni kuharji! Število 
tekmovalcev je omejeno, zato s prijavami ne 
odlašajte. Pridite kot tekmovalec ali ljubitelj 

ribje kuhinje in dobrega vina. Samo v Snoviku 
boste na ta dan lahko poskusili postrvi, pripra-
vljene na nekaj deset načinov. Vsi udeleženci 
in obiskovalci bodo sodelovali v nagradnem 
žrebanju za vikend paket v Termah Snovik. 
Prihodek od licitacije bo namenjen delovne-
mu in varstvenemu centru Sožitje v Tuhinjski 
dolini. Informacije: Racoon 01/43 77 315 in 041/ 
707 711, Terme Snovik 01/ 83 44 100 ali www.
terme-snovik.si. 

Petek, 19. julij 2013 

DELAVNICA ZA ODRASLE
Arboretum Volčji Potok

Park čutil
Začutite tla pod nogami brez obuval! Bosi se 
boste sprehodili po različnih pripravljenih 
podlagah. Spremljali boste občutke hoje in 
ugotavljali, katera podlaga je najboljša za va-
šo nogo. Ob bosonogem sprehodu se ne boste 
samo zabavali, podlaga bo tudi dobro zmasira-
la stopala. Sprehod je voden, vodil vas bo Ivan 
Cifrek, ki je uredil in oblikoval park čutil. Pla-
ča se vstopnina v park, vodenje po parku čutil 
je brezplačno. Zbirno mesto je na koncu drevo-
reda. Na prireditve se morate prijaviti do petka, 
ob 12. uri, in sicer po elektronski pošti priredi-
tve@arboretum.si.

Sobota, 20. julij 2013

VESELICA
PGD Pšata-Dragomelj 

Gasilska veselica 
Društvo PGD Pšata-Dragomelj letos praznu-
je častitljivo 90-letnico obstoja. Vabimo vas 
na gasilsko veselico, od 20. ure dalje, na prire-
ditvenem prostoru pred domom gasilcem na 
Pšati. Nastopila bo glasbena skupina Spev. Va-
bljeni tudi na ogled slavnostne seje v četrtek in 
sektorske vaje v petek.

Pripravila: Maša Rener, foto: promocijski material

13. KULTURNI POLETNI FESTIVAL 

STUDENEC 2013

Informacije in nakup vstopnic po telefonu:

     051 / 61 61 51 (Marjana)

051 / 61 41 41 (Urša)
vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure 

Nakup vstopnic preko spleta:

www.studenec.net

Po motivih Frana Milčinskega in Ervina Fritza 
napisal in približal današnjemu svetu Alojz Stražar.

PREMIERA
sobota

13. julij 2013
ob 21. uri

Ponovitve:
nedelja 

14. julij
četrtek, petek, sobota  

in nedelja
18., 19., 20. in 21. 

julij
četrtek, petek, sobota  

in nedelja
25., 26., 27. in 28. 

julij
četrtek, petek, sobota  

in nedelja
1., 2., 3. in 4.  

avgust
četrtek, petek in sobota  

8., 9. in 10.  
avgust

Vse predstave ob 21. uri
Poletno gledališče Studenec

Cena vstopnice: 
odrasli 15 €, otroci 10 €,

nedeljske predstave:  
popust 2 €

DOMAČA GLEDALIŠKA PREDSTAVA

Režija: Alojz Stražar
Igrajo: Konrad Pižorn - Kondi, Pija Brodnik,  Marjeta Cerar, Jure Sešek, 
Robert Vrčon, Jože Vunšek, Metod Palčič, Brigita Hrovat, Rajko Majdič, 
Stane Zemljarič, Roman Zorman, Tadej Stražar, David Homar, Luka 
Sešek, Milan Capuder, Tomaž Usenik, Avguštin Gales, Jože Prašnikar, 
Bojan Klemenc, Irena Capuder, Špela Prenar, Urša Sešek, Miša Jerman, 
Ana Kovač, Zdravka Prašnikar, Maruša Lampret, Anže Gregorič, Miha 
Vogrinčič, Uroš Ravnikar, Florjan Zabret, Luka Lisjak, Rok Ravnikar, 
Nejc Lisjak in drugi.

Nastopilo bo preko 80 igralcev, plesalcev in pevcev.
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