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Domžale
prepričljivo
na vrhu
Sanjski začetek sezone
je zaznamoval enega
od obeh nogometnih
prvoligašev iz Domžal.

Foto: Vido Repanšek

Mavrični svet v Krtini
odpira svoja vrata

ROK ZA ODDAJO

Prišel je čas, da Vrtec Mavrica, kot enota Vrtca Urša v Krtini, zasije v vsej svoji veličastni podobi.

D

a Krtina postaja vse bolj
priljubljen kraj tako za
Domžalčane kot tudi okoliške prebivalce, ki želijo
najti svoje mesto pod soncem, vemo
že nekaj časa. Da bo Krtina postala
kraj, kjer bodo uživali naši najmlajši,
so se prepričali predstavniki Občine
Domžale, Osnovne šole Dob ter Podružnične šole Krtina, vrtca Urša in
njene enote Mavrica ter izvajalcev in

projektantov, na srečanju, ki je potekalo v torek, 26. avgusta 2014. To je
bilo srečanje, kjer si je marsikdo od
navzočih zaželel postati otrok in uživati v prečudovitem okolju, v sodobni
zgradbi in še lepših notranjih prostorih, igralnicah in učilnicah.
Ime Mavrica je še kako upravičeno,
saj sam vstop v prostore vrtca ponudi
mavrično podobo, ki navduši še tako
ravnodušnega obiskovalca. Čeprav še

brez njegovih uporabnikov, mu živahnost dodajo prijetno urejene in izredno pisane igralnice, igrače, poslikane stene in nasmejane vzgojiteljice.
Urejeni, veliki in praktični prostori
nudijo veliko ugodja in zaposleni v
vrtcu že v polnem zagonu selijo opremo in igrače ter postavljajo in krasijo
prostore. Nova investicija bo pričela
opravljati svoje poslanstvo že ta ponedeljek. Če so bili nad prostori navdu-

AKTUALNO

IZ URADA ŽUPANA

šport

Neurje prizadelo Prelog
in Selo

Ureditev kolesarskih
stez v Domžalah

Žan Podboršek, evropski
prvak v karateju

Letošnje leto narava območju PGD Ihan
ne prizanaša. Večjo škodo na objektih
kot februarski žled je povzročila nevihta v noči 22. avgusta. Malo po tretji uri
zjutraj se je razbohotila nevihta z močnim dežjem ter še hujšimi sunki vetra.
Slednji je največ škode povzročil v Prelogu, kjer je bil pravi vihar, ter v Selu in
na območju perutninske farme v Ihanu.
Intervencija gasilcev je trajala do 14.
ure, ko so bile na vseh objektih vzpostavljene razmere, ki bi v primeru novega
dežja zagotavljale, da ne bi prihajalo do
dodatne škode na objektih.
›2

Občina Domžale je v sredini julija v strogem centru Domžal pristopila k ureditvi
kolesarskih stez. Čeprav smo s strani
občank in občanov prejeli večinoma pozitiven odziv, pa so nekateri projekt tudi
grajali, saj naj bi s pločnikov izrinil pešce, mamice z otroki, predvsem pa otroke, ki so v cestnem prometu tudi najbolj
ranljivi. Zavedamo se, da je bilo urejanje
kolesarskih stez na tako omejenem področju zelo nehvaležno delo, vendar je
bilo treba omenjeni promet nujno urediti, vsakemu prometnemu udeležencu pa
zagotoviti varno pot.
›5

Pred odhodom v Veliko Britanijo smo
za kratek pogovor ujeli novopečenega prvaka z Evropskega S.K.I.F. karate
prvenstva, člana Karate društva ATOM
Shotokan-Do Domžale. Po sedmih letih
osvajanja naslovov slovenskega prvaka
v vseh disciplinah je bil čas za nekaj večjega, in to nič manj kot za zlato medaljo za mladince v borbah. »Želja postati
evropski prvak je bila neizmerna, in ko
mi je to uspelo, so mi na obraz pritekle
solze sreče in cilj, ki sem si ga zastavil,
mi je uspelo izpolniti,«se spominja zmagoslavnih občutkov Žan.
› 20

Moštvo NK Domžale v letošnji sezoni po šestih prvenstvenih in eni
pokalni tekmi še ni izgubilo nobene
točke in se trdno drži vrha lestvice.
Pa ne le to, poleg zmagovalnega niza
so uspeli na vseh sedmih tekmah
ohraniti tudi nedotaknjeno mrežo.
Zmage proti Gorici, Celju, Zavrču,
Rudarju, Krki in Kopru so dopolnili
še z visoko pokalno zmago proti ekipi Šmartno 1928. Zagotovo ne moremo niti mimo nedotaknjene mreže.
Domžalski vratar Nejc Vidmar je
namreč nepremagljiv že 630 minut,
s čimer se je uvrstil tudi med top pet
slovenskih vratarjev na tem področju. Da prevzame vodstvo, mu manjka manj kot eno odigrano srečanje z
nedotaknjeno mrežo.
Nekaj več težav ima z bojem v
prvoligaški eliti drugi domžalski prvoligaš NK Radomlje, ki si po šestih
prvenstvenih tekmah še ni uspel priboriti točke. Bo pa že zaradi vzdušja
zanimivo občinsko srečanje med Radomljami in Domžalami, ki se bodo
na prvoligaški zelenici prvič srečali
13. septembra 2014, v Športnem parku Domžale.

šeni že torkovi obiskovalci, si lahko le
predstavljamo, kako zelo ga bodo veseli novi uporabniki, tako vzgojiteljice
in učiteljice kot tudi otroci.
Poleg vrtca Mavrica za Krtino kot
kraj predstavlja veliko pridobitev
tudi prizidek k Podružnični osnovni
šoli Krtina. Sodobno urejene učilnice
bodo poskrbele, da se bodo učenci v
njih dobro počutili, saj so bili doslej
skupaj z učitelji soočeni z veliko prostorsko stisko.
Z odprtjem vrtca v Krtini se odpravlja problem javnega varstva v naši
občini, bolj kot to pa nas veseli, da se
s tem odpravlja problem staršev, ki so
v preteklosti morali iskati nadomestila za varstvo otrok.
›5

Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 26. septembra 2014.
Rok za oddajo prispevkov je
četrtek, 11. septembra 2014, do
12. ure.
Pri vsakem prispevku mora biti
jasno razvidno, kdo je avtor
prispevka, podpis fotografa ter
komentar k fotografiji.
Prispevke lahko v času uradnih ur
oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih ur
v nabiralniku na stavbi ali na naš
e-naslov.
V skladu z Odlokom o javnem
glasilu Občine Domžale 'Slamnik'
nenaročeni prispevki ne bodo
honorirani, končno odločitev o
objavi prispevkov in njihovi dolžini
pa sprejema uredništvo. Za vsa
vprašanja smo vam na voljo na
e-naslovu:
urednistvo.slamnik@gmail.com
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Drage bralke,
dragi bralci!
Pred nami je novo šolsko leto,
ko se življenje ponovno vrne v
ustaljene tire. Še najbolj konec
počitnic občutijo otroci. V
Občini Domžale naj bi bilo v
letošnjem šolskem letu vpisanih
3621 učencev, med njimi kar
487 prvošolčkov. Vrtec pa bo
obiskovalo 1900 malčkov, kar je
približno 100 otrok več kot lansko leto. Še posebej razveseljiv
je podatek, da naj ne bi bil letos
odklonjen noben otrok, ki je
izpolnjeval starostni pogoj za
vpis v predšolsko varstvo.
Mnogi otroci v popoldanskem času obiskujejo tudi
različne interesne dejavnosti
in šole. V intervjuju z gospo
Zdenko Kristl Marinič, ustanoviteljico zasebne glasbene
šole Parnas, smo se pogovarjali o ljubezni do glasbe, o
navdušenju nad igranjem
inštrumenta, ki ga je treba
znati ohraniti, zlasti pri otrocih, saj učenje inštrumenta
zahteva predanost in redno
vajo, zaradi česar mnogi otroci
predčasno prekinejo šolanje
v glasbeni šoli ali prenehajo
igranje inštrumenta takoj po
zaključku izobraževanja. In
violončelistka Zdenka Kristl
Marinič je prepričana, da je
metoda za uspešno učenje le
ena: ljubezen. Do glasbe, glasbil in tudi do otrok.
Veliki intervju smo tokrat
namenili domžalskemu alpi
nizmu, ki je vrhunec, ne samo
v slovenskem, temveč tudi
v svetovnem merilu dosegel
v 80. in 90. letih prejšnjega
stoletja. To je bilo v času
vrhunskih vzponov Janeza
Jegliča Johana in Silva Kara.
Danes ima Alpinistični odsek
Planinskega društva Domžale
okoli 40 registriranih članov pri
Komisiji za alpinizem Planinske
zveze Slovenije. O tem, kako
poteka izobraževanje, o izzivih
in viziji domžalskega alpinizma
smo se pogovarjali s članom
Alpinističnega odseka PD
Domžale Janezom Kosirnikom,
ki se z alpinizmom ukvarja že
trinajsto leto, sodeluje pa tudi v
enoti reševanja z višin v Civilni
zaščiti Občine Domžale.
Kulturni dom Franca Bernika Domžale začenja šestnajsto
sezono in v septembru vabi k
vpisu v abonmaje. Tudi letos so
pripravili pet abonmajev –
gledališkega, koncertnega,
glasbeno-scenskega, filmskega
in otroškega. Vabljeni, da na
kulturnih straneh preberete več
o vsebini abonmajev, na tem
mestu vam zaupam le to, da bo
letošnje dogajanje v Kulturnem
domu Franca Bernika zares
bogato, saj nam bo ponudil
okoli 650 dogodkov!

Špela Keber,
odgovorna urednica

slamnik@kd- dom zale. si

Neurje prizadelo Prelog in
Selo
Letošnje leto narava območju PGD Ihan ne prizanaša.

V

ečjo škodo na objektih kot
februarski žled je povzročila nevihta v noči 22. avgusta. Malo po 3. uri zjutraj
se je nad našim območjem razbohotila nevihta z močnim dežjem ter še
hujšimi sunki vetra. Slednji je največ
škode naredil v Prelogu, kjer je bil
pravi vihar, ter v Selu in na območju
perutninske farme v Ihanu.
Gasilce PGD Ihan je ob 3.20 začel
buditi zvok pozivnikov in telefonov. Z
RECO Ljubljana smo bili obveščeni, da
je v Selu 36 podrto drevo poškodovalo
stanovanjsko hišo in avtomobil. Kljub
hudi nevihti in izpadu električnega toka
je prva ekipa gasilcev z GVC 16/25 ob 3.26
izvozila na kraj dogodka. Tam so bili že
poklicni gasilci CPV Domžale z vozili za
tehnično posredovanje. Del naše ekipe
se je pridružil gasilcem CPV, ki so s pomočjo vitla ter dvigala razžagali drevo
in sprostili poškodovano hišo in vozilo.
Drugi del ekipe se je že ob prihodu v
Selo preusmeril v Prelog, saj smo prejeli
obvestilo, da sta poškodovani dve hiši,
ter da je drevo padlo na električne vode.

V Prelogu pravo malo
opustošenje

Na podlagi obvestila smo se odpravili
v Prelog na Staro cesto, kjer je padlo
drevo na dvorišče hiše, veter je odkril
najmanj dve hiši ter podrl smreko na
električni dovod do hiše Breznikova
cesta 23. Po prvem hitrem ogledu smo
opazili, da je poškodovanih še več
streh sosednjih objektov in podrtih
več dreves. Na pomoč so bili poklicani
gasilci PGD Domžale mesto, avtolestev
CPV ter ob 5.45 uri še PGD Študa. Sodelujoče enote smo se razdelile na oddelke in nemudoma pričeli prvo sanacijo
največjih nevarnosti, urejanje prometa
ter prvo popravilo objektov. Posredovali smo na naslednjih lokacijah:
• Stara cesta 4 in 2 – odstranitev
podrte smreke, zasilno pokrivanje
objekta ter pomoč pri dokončnem

pokrivanju streh, zasilno pokritje
strehe hiše št. 10;
• ulica Pod Hribom – poškodovane so
bile strehe treh stanovanjskih hiš, na
eni izmed hiš poškodovan dovod elektrike, huje je bila poškodovana tudi
delavnica, na njo je padel večji oreh,
veter pa je odkril skoraj četrtino strehe – gasilci smo zasilno pokrili streho
na dveh hišah, razžagali in odstranili
večji oreh ter s polivinilom zasilno
prekrili delavnico, za popravilo dveh
hiš so poskrbeli stanovalci sami;
• Tablarjeva ulica – močneje poškodovana streha stanovanjske hiše,
ki smo jo gasilci skupaj z domačimi
v celoti sanirali. Poleg tega je veter
podrl in dobesedno razsul kozolec
toplar, pod katerim so bili shranjeni
traktor, kosilnica, obračalnik, voz
ter še nekaj strojev. Gasilci smo razžagali in odstanili dele kozolca v tej
meri, da je bil lastniku omogočen
izvlek k sreči le v manjši meri poškodovanih strojev.
• Breznikova cesta: iz žic električnega
dovoda je bila odstranjena smreka,

zasilno je bila pokrita streha objekta Breznikova 19 ter nudena pomoč
pri dokončnem pokrivanju še dveh
objektov v sklopu istega gospodinjstva. Stanovalci sami so poskrbeli
za pokritje še dveh poškodovanih
streh na Breznikovi ulici.
• V Ihanu, na farmi pertutnine Jata, so
bile poškodovane strehe na več hlevih ter skladiščnem objektu. Sanacijo
je opravil najemnik, s strani PGD Ihan
in Študa smo nudili polivinilasto folijo za zasilno pokritje objektov.
Intervencija gasilcev je trajala do
14. ure, ko so bile na vseh objektih
vzpostavljene razmere, ki bi v primeru
novega dežja zagotavljale, da ne bi prihajalo do dodatne škode na objektih.
Enoti CPV in PGD Domžale mesto sta
delo zakljlučili že prej. Službe Elektra
Ljubljana so že v dopoldanskih urah
sanirale električno omrežje in omogočile oskrbo hiš z električno energijo.
V skoraj 12-urni intervenciji je skupaj sodelovalo 49 gasilcev, od tega 18
članov PGD Ihan. Uporabljali smo 11
različnih gasilskih vozil ter opremo, kot

so avtolestev, stikalne lestve, motorne
žage, agregati in razsvetljava, ročno
orodje, vrvi, oprema za delo na višini.
Porabili smo tudi okoli 400 m2 folije ter
različen les in žeblje za pritrditev folije.
Prizadetim krajanom v imenu vseh
sodelujočih gasilcev izrekam pohvalo za potrpežljivost in samoorganiziranost ter za kavo, čaj in napitke,
s katerimi so nas ves čas oskrbovali.
Gasilcem CPV Domžale, PGD Domžale
mesto in PGD Študa se v imenu našega društva in krajanov zahvaljujem
za pomoč ter hkrati za prizadevnost
in strokovnost. Pristojnim na Občini
Domžale pa za plačilo toplega obroka v gostilni Mgan, dobavo dodatnih
količin folije ter povračila plače za
gasilce, ki imajo tako razumljive delodajalce, da jim omogočijo pomoč
sočloveku v nesreči.
V upanju, da bo jesen mirnejša,
kot so bili letošnji vremensko neugodni trije letni časi, vas pozdravljam s
pozdravom 'na pomoč!'
Branko Sojer
poveljnik PGD Ihan

Helios se umika z Ljubljanske borze, na skupščini
napovedane tožbe
Glede na to, da je bil umik domžalskega Heliosa z Ljubljanske borze napovedan, se je postopek temu primerno tudi
pričel. Na skupščini družbe Helios, ki je bila v začetku avgusta, so delničarji na predlog glavnega delničarja, družbe
Remho Beteiligungs GmbH, ki je lastnik 99,51 odstotka osnovnega kapitala, sprejeli sklep o izključitvi manjšinskih
delničarjev. Na seji skupščine pa so bile napovedane tudi izpodbojne tožbe zoper posamezne sklepe.
Manjšinski delničarji so upravičeni
do odpravnine v višini, kot je veljala
v prevzemni ponudbi, in sicer 520,00
evrov za delnico. Delničarji so se med
drugim strinjali, da se delnice družbe
z oznako HDOG umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev. »To
je bila prva skupščina po zaključku
prevzemne ponudbe, v kateri je avstrijski strateški partner Ring International
Holding prek hčerinske družbe Remho
Beteiligungs GmbH povečal svoj lastniški delež na 99,58 odstotka in po kateri
je v lasti manjšinskih delničarjev ostalo 1.353 delnic. Delnice družbe Helios
bodo umaknjene iz vstopne kotacije

Ljubljanske borze po vpisu sklepa o
umiku delnic iz organiziranega trga v
sodni register,« so po skupščini sporočili iz družbe Helios.
Delničarji so bili med drugim seznanjeni tudi z letnim poročilom za
poslovno leto 2013 in poročilom nadzornega sveta. Podeljena je bila razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Sprejeli so tudi sklep, da bilančni dobiček v višini 580.888,86 evrov ostane
nerazporejen, za kar je Vseslovensko
združenje malih delničarjev napovedalo izpodbojno tožbo. Slednji so napovedali izpodbojno tožbo še dvema
sklepoma, in sicer proti sklepu številka

3, ki napoveduje izključitev in izplačilo
manjšinskih delničarjev iz družbe, ter
sklepu številka 4, na podlagi katerega
se umikajo delnice Heliosa z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Slednje sicer začne veljati z dnem, ko bo
v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, učinkovati pa
začne z dnem vpisa v sodni register.
»Skupščina predstavlja sklepno
dejanje kapitalskih sprememb družbe
Helios, ki so se začele oktobra lani, s
podpisom kupoprodajne pogodbe z
novim strateškim lastnikom. V doseda-

njem postopku je očitno velika večina
delničarjev ocenila ponudbo družbe
Ring International Holding kot ustrezno in pošteno. Uprava družbe je polno
osredotočena na nadaljevanje postopka integracije in doseganje predvidenih sinergij, ki izhajajo iz geografskega
dopolnjevanje, dopolnjevanja palete
izdelkov, možnosti navzkrižne prodaje
in skupnega razvoja. Vse to s ciljem, da
Helios postane eno od vodilnih podjetij
in aktiven združevalec v industriji premazov v Evropi,« je v luči skupščine
povedal predsednik uprave Heliosa
Aleš Klavžar.
Mateja Kegel Kozlevčar
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Če ljudi, kot je bila Radomeljska skupina leta 1941, Naj prostovoljec/-ka leta 2014
v občini Domžale
ne bi bilo pri nas ...
Mladinski svet Domžale razpisuje prvi natečaj za naj
prostovoljca/-ko

Slovesnost ob 73-letnici odhoda prvih borcev v partizane
Tradicionalno srečanje ob spomeniku
pri Križkarjevih smrekicah je bilo tudi
letos 27. julija namenjeno ohranjanju
spomina na isti dan pred 73 leti, ko
je ta kotiček naše lepe domovine zaznamovalo junaško dejanje skupine
mladih upornikov, o aktivnosti katere
je po pozdravu Petra Jermana, predsednika Krajevne organizacije borcev
za vrednote NOB Radomlje, številnih
navzočih ter praporjev spregovorila
podžupanja Občine Domžale, Andreja
Pogačnik Jarc, ter spomnila na začetek vstaje v juliju 1941.
Prvi vidni zanki obstoja uporniških skupin so bile napisne akcije. 25.
julija 1941 pa so na sestanku vojnega
komiteja v gozdu za Volčjim Potokom
sklenili, da se bo oboroženi odpor
proti okupatorju v kamniškem okrožju začel 27. julija opolnoči. Izdelali
so načrt prvih akcij, za vsako bojno
skupino posebej. Med njimi se je Radomeljska skupina, ob 10. zvečer, v
Kriškarjevih smrekicah razdelila na
dva dela; prva je šla uničit most čez
Kamniško Bistrico na cesti med Preserjami in Radomljami, druga pa je na
Homcu onesposobila tudi drugi most.
Oboji so nalogo odlično opravili. Potrgali so vse mostnice in prežagali
vse prečne in podolžne lege. Sledil
je odhod v partizane ter vključitev v
narodnoosvobodilno borbo. »Ob velikanskih žrtvah in odrekanjih je bil boj
uspešen, ker so med ljudmi prevladovali tovarištvo, solidarnost, poštenost,
pravičnost, pogum, ustvarjalnost, želja po svobodi naroda in dostojanstvu
vsakega posameznika,« je poudarila
slavnostna govornica Andreja Pogačnik Jarc ter spomnila: »Lahko imamo
Združenje borcev za
vrednote narodno
osvobodilnega boja
občine Domžale in Krajevna
organizacija ZB za vrednote
NOB Slavka Šlandra

va b ita
vse občane na

SPOMINSKO
SLOVESNOST
OB 70. OBLETNICI
USMRTITVE
Franca Chvatala,
Ivana Hribarja,
Venclja Perka,
aktivistov OF
v soboto 20. septembra 2014,
ob 11. uri,
pri spomeniku
za Šumberkom, ob Litijski cesti

Slavnostna govornica bo
ga. Andreja Pogačnik
Jarc, podžupanja občine
Domžale.
V kulturnem programu bodo
sodelovali:
• Kvartet GRM,
• Recitator Janez Hafner
• Učenci glasbene šole: flavta –
Zala Potočnik, harmonika –
Žiga Svetlin

Vabljeni in dobrodošli!

različne poglede na to, kakšna mora
biti prihodnost Slovenije. Prav je, da jih
imamo in da jih lahko na demokratičen
način izrazimo. Živeti želimo v družbi,
ki jo prežemata pravičnost in solidarnost. Na nič manj nismo pripravljeni
pristati. Žrtve naših prednikov so preveč zgovorne. In prihodnost naših zanamcev preveč pomembna.« Govorila
je o današnjih aktualnih razmerah, ob
tem pa spomnila, da je treba vrednote
in bogato dediščino upora prenašati
na sedanje in bodoče rodove ter jim
tako pomagati pri osmišljanju njihovega življenja in skupnega delovanja.
Spomnila je na pomembne odločitve
o tem, kako bomo živeli prihodnjih
nekaj let, ter poudarila: »Sooblikovati
moramo družbo, v kateri bo prostor za
slehernega posameznika in njegovo dostojanstvo. Lahko vplivamo na lastno
prihodnost, začenši z volilno skrinjico
in izbiro politike, z zavezo po iskanju
rešitev za pravičnejšo in bolj solidarno družbo.« Ob koncu se je zahvalila

borcem in borkam za vse, kar so dali
naši domovini s svojim bojem, delom
in pokončno držo, ter spomnila, da
je tudi dogodek, katerega se spominjamo, eden od kamnov, vgrajenih v
temelje naše domovine.
V kulturnem programu sta z recitalom, sestavljenim iz pesmi Petra
Levca, Toneta Seliškarja in Črtomira
Šinkovca, nastopili Janka Jerman in
Zlatka Levstek, pevka Silva Kosec nas
je spomnila na čase druge svetovne
vojne s pesmijo Zacvetele jablane in
hruške, s številnimi borbenimi pesmimi pa so slovesnost zaokrožili pevci
Mešanega pevskega zbora Radomlje
pod vodstvom Primoža Leskovca in
ob spremljavi harmonikarja Jerneja
Pikla. Predsednik Krajevne organizacije za vrednote NOB Radomlje je ob
koncu vse povabil, da se 27. julija 2015
zberemo v Križkarjevih smrekicah in
se s ponosom ter hvaležnostjo spomnimo začetkov vstaje v naši občini.
Vera Vojska

Malokdo še upa oporekati trditvi, da
živimo v zelo težkih časih, ko so najrazličnejše dobrine in življenjska blaginja vse prej kot samoumevne. Veliko
ljudi trpi pomanjkanje, naravne nesreče se zdijo čedalje pogostejše in vse
preveč ljudi ne more priti do zaslužene zaposlitve. Upanje in svetlo točko v
vsem tem pa predstavljate vi, prostovoljci. Vse več vas je in vse bolj opazen je vaš velik prispevek k boljšemu
življenju širše družbe. Kažete, da je pri
nas še vedno veliko ljudi dobrega srca
in da se je vredno truditi, prizadevati in žrtvovati čas za sočloveka ter je
njegova sreča za to delo dovolj veliko
plačilo. Zato vas želimo nagraditi za
ves vaš trud tudi v Mladinskem svetu Domžale. V ta namen razpisujemo
natečaj za naj prostovoljca/-ko v naši
občini Domžale, za vse prostovoljno
delo, pomoč v letu 2013 in 2014.
Pogoji za sodelovanje:
• Predlagatelj je lahko posameznik
ali posameznica, neuradna skupina,
društvo, zavod, ustanova ali katerakoli druga zasebna ali javna institucija. Predlagatelj mora imeti utemeljeno
povezavo s predlaganim prostovoljcem in poznati vsaj del njegovega prostovoljstva.
• Prijavljeni posameznik/-ca za
svoje delo ne sme biti plačan/-a oz.
zaposlen/-a za izvajanje dejavnosti za
katere se ga/jo prijavlja v natečaj.
• Prijavljeni posameznik mora biti
s prijavo seznanjen in se mora strinjati z njo. Svoje strinjanje potrdi s
podpisom prijavnice ali priloženega
življenjepisa.
• Predlagatelj mora izpolniti obra-

zec/prijavnico, ki jo najdete na spletni
strani www.msdomzale.eu ali zanjo
zaprosite prek elektronske pošte msdomzale@gmail.com. Prijavnici lahko
priložite dokazila o opravljanju prostovoljnega dela; to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja
drugih udeleženih in druga dokazila o
prostovoljnem delu prijavljenega.
• Obrazec in pripadajoče gradivo
je treba poslati najpozneje do 31. 8.
2014. Obrazec je treba oddati v tiskani obliki (če je mogoče, naj bo zaradi
lažje berljivosti izpolnjen prek računalnika), vse ostalo pa je lahko zaradi
enostavnosti in varčevanja s papirjem
oddano v elektronki obliki na zgoraj
nevedni elektronski naslov.
Razglasitev naj prostovoljca/-ke
(ter naj mladinskega projekta) in podelitev nagrad bo 6. septembra, na
akciji Mladinskega sveta Domžale –
Festivalu mladih.
Lep pozdrav!
Mladinski svet Domžale

Obeležitev svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni
21. september je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok za demenco.
Zato septembra po vsem svetu poteka
kampanja za ozaveščanje o bolezni,
ki ne pozna socialnih, ekonomskih in
etničnih meja in strmo narašča predvsem zaradi staranja prebivalstva. Po
ocenah naj bi bilo na svetu kar 36 milijonov ljudi z demenco, v Sloveniji pa je
okoli 30.000 bolnikov. Število bolnikov
pa bo v prihodnje še naraščalo, zato je
nujno povečanje vedenja o tej bolezni.
Za demenco je značilen postopen in
napredujoč upad kognitivnih sposobnosti (pozabljivost, zmanjšana zmožnost orientacije, razumevanja, govornega izražanja, presoje in opravljanja
vsakodnevnih dejavnosti ter obvladovanja čustev in socialnega vedenja), ki
je večji od pričakovanega v normalnem

procesu staranja. Prvi znaki so izguba
spomina, težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil, težave z govorom in
spremembe obnašanja.
Demenca je bolezen, ki jo pogosto prikrivajo, o njej ne govorijo ali jo
poskušajo prezreti, čeprav dementni
bolniki in njihovi skrbniki potrebujejo
veliko podpore in razumevanja. Družbena stigma je posledica pomanjkljivega znanja o demenci, povzroči pa
lahko različne posledice, med drugim
dehumanizacijo bolnika, pomanjkanje ustrezne oskrbe za bolnika in njegove skrbnike, zapoznelo diagnozo in
pomanjkljivo podporo.
Dom upokojencev Domžale je skupaj s Knjižnico Domžale v letu 2013

pričel izjemno dobro sprejeto obliko
vsakomesečnih srečanj v Alzheimer
Caffeju, posebne, mednarodno poznane in uveljavljene oblike druženja, ki
je nastala leta 1997 na Nizozemskem. V
lokalnem okolju se mesečno dobivajo
ljudje, povezani s to tegobo: tako bolniki sami, predvsem pa svojci in prijatelji obolelih, prostovoljci, strokovno
osebje, ki deluje na tem področju, in
strokovnjaki, ki o tem največ vedo. Namenjeno je nasvetom, medsebojnemu
pogovoru, izmenjavi izkušenj in pomoči, ki si jo lahko nudijo.
Uvod v jesenski sklop srečanj v
tretji sezoni naj bi tako združili z obeleženjem svetovnega dneva Alzhaimerjeve bolezni na posebni prireditvi,

ki bo v ponedeljek, 22 . septembra,
ob 18. uri, v Kulturnem domu Franca
Bernika. Ob tej priložnosti si bomo v
kulturnem programu skupaj ogledali
dva odlomka iz gledališke predstave
Alda Nikolaja Oh, te nore ženske, v
katerem bosta nastopili Irena Temlin
in Anja Hočevar, članici Gledališča
slepih in slabovidnih Nasmeh.
V drugem delu pa bo Cveta Zalokar
vodila pogovor z varuhinjo človekovih
pravic, go. Vlasto Nussdorfer, o težavah bolnikov z demenco in njihovih
svojcev.
Rezervacije vstopnic: Kulturni
dom Franca Bernika Domžale (telefon 722 50 50).
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Delavno tudi v poletnih mesecih
V občini Domžale smo v poletnih mesecih nadaljevali mnoge investicije na področju družbenih dejavnosti, cestne in
komunalne infrastrukture.
Pričetek gradnje Garažne hiše
P+R v Domžalah

Pričelo se je
novo šolsko
leto
V ponedeljek se bo pričelo
novo šolsko leto. Nekateri
najmlajši bodo prvič okusili
čar in zabavo skupinskega
varstva v vrtcih, spet drugi
prvič uzrli prave šolske klopi,
tretji pa se kot povratniki vrnili
v vrtčevske igralnice oziroma
v šolske učilnice. Poletja je
konec in pred nami je konec
tedna, poln priprav in morebitne nervoze za vse novince.
Vesel sem, da smo s
pričetkom letošnjega šolskega
leta lahko po vrtcih razporedili
prav vse otroke, katerih staršev
so si želeli njihovo vključitev
v javno varstvo, hkrati pa
nas prav gotovo razveseljuje
izredno pozitivna novica, da
bo šolski prag prvič prestopilo
skoraj 500 prvošolčkov. To je
številka, ki je za našo občino
prav gotovo zelo spodbudna.
Čeprav na to niti ne bi bilo
treba posebej opozarjati, saj
moramo biti vozniki na otroke
ob cestah pozorni vse leto, pa
vseeno vse voznike, kot tudi
kolesarje in morebitne mlade
motoriste, pozivam, naj bodo v
prihajajočem času še posebej
pozorni in previdni v prometu
v okolici šol in vrtcev. Otrokom,
še posebej prvošolčkom, pa
vsi skupaj želimo uspešno in
razigrano novo šolsko leto.
Da pa bi imelo novo šolsko
leto še več pozitivnih novic,
smo se na Občini odločili
podpreti akcijo časopisne
hiše Dnevnik, ki bo v soboto,
4. oktobra 2014, v Marini
Portorož, organizirala humanitarni tek. Vsa zbrana sredstva
iz prijavnin bodo ob koncu
dogodka sorazmerno razdelili
družinam z otroki s posebnimi
potrebami, med katerimi sta
tudi dve Domžalčanki, 7-letna
Hana in 7-letna Lucija. Z našo
udeležbo bomo tako njima kot
tudi njunima družinama izkazali vso našo podporo in jima
vsaj za en dan posvetili ves naš
čas. Napolnimo ju z našo pozitivnostjo in prepričanjem, da
v življenju lahko premagamo
marsikatere prepreke.

V začetku meseca smo pričeli gradnjo
Garažne hiše P+R v Domžalah, za katero smo prejeli 1,5 mio. EUR evropskih sredstev.
Garažna hiša bo armiranobetonska, z armiranobetonskimi etažnimi
ploščami, pravokotne oblike, dimenzij 50,70 x 32,90 m. Višina garažne
hiše bo 12,95 m. Objekt bo imel naslednje etaže: klet-medetaža, pritličje,
pritličje-medetaža, 1. nadstropje, 1.
nadstropje-medetaža, 2. nadstropje,
streha-medetaža, streha.

blami za seznanjanje uporabnikov
s pravilno in varno uporabo. Na območju se bodo uredile poti, ki bodo
povezovale posamezne elemente. Ob
poteh so predvidene klopi z mizami
in koši za smeti. Obstoječ drevored se
bo nadaljeval vzdolž novih poti. Izvajalec del je Lavaco, d. o. o.; dela bodo
zaključena predvidoma do konca septembra 2014.

Park Domžale

Prav tako bomo obnovili igralni park
na lokaciji obstoječega – igrišče Športni park Domžale. Obstoječe igrišče za

platojem in parkiriščem in priključevanjem na javno komunalno infrastrukturo. Izvajalec del, Razvojni zavod, d.
d., bo dela zaključil še v tem letu.

Zunanja ureditev mrliške
vežice v Ihanu

Pričela so se dela za zunanjo ureditev
mrliške vežice v Ihanu, katere izvaja
podjetje KPL, d. d. Ureditev obsega: asfaltiranje dela ploščadi, sanacijo in na
delih novogradnjo obstoječega opornega zidu ter nadgraditev zidu z vencem
iz okrasnega brušenega betona. Uredili
bomo tudi odvodnjavanje ploščadi, del

Gradnja garažne hiše P+R v Domžalah

Zaključena rekonstrukcija Prešernove
ceste v Radomljah

Energetska sanacija OŠ Dob

Energetska sanacija OŠ Domžale

Rekonstrukcija ulice Matije Tomca v
Domžalah

Urejanje otroškega igrišča na Viru

Urejanje mrliške vežice v Ihanu

Gradnja pločnika v Srednjih Jaršah

čana predvidoma do sredine oktobra.
Projekt delno financira Evropska unija
iz kohezijskega sklada. Vrednost del
znaša 450.000 EUR, od česar bo EU
prispevala pribl. 85 odsotkov upravičenih stroškov.

Športnim parkom bomo razširili tako
po velikosti kot na programskem delu.
Obstoječe igrišče se bo dopolnilo z igrali in vadiščem za starejše občane, ki ga
lahko uporabljajo tudi otroci. Obstoječa igrala se bodo dopolnila in uredila
za povečanje varnosti in preprečevanja
namernega uničevanja. Obstoječe poti
in opremo bomo obnovili, z območja
se bo umaknila trim steza, ki bo speljana okrog novega igrišča.
Cilj ureditve je povezati vse mladinske dejavnosti na tem območju in zagotoviti varno območje za druženje celotnih družin v naravi. Izvajalec del je
Lavaco, d. o. o.; dela bodo zaključena
predvidoma do konca septembra 2014.
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007–2013 za obdobje
2012–2014, razvojne prednosti: 'Razvoj regij'; prednostne usmeritve: 'Regionalni razvojni programi'.

V pritličju bo urejen uvoz v parkirno hišo in izvoz iz nje. Poleg garaže
bodo v pritličju še kolesarnica, tehnični prostor za kontrolo ob izvozu ter
komunikacijsko jedro s stopniščem,
sanitarijami, tehničnim prostorom in
dvigalom. V 1. in 2. nadstropju ter na
strehi bo garaža ter komunikacijsko
jedro s stopniščem, dvigalom in rezervnim prostorom za sanitarije. Fasada bo izvedena z obešenimi fasadnimi
elementi iz ekspandirane ALU-pločevine, v dveh sivih odtenkih.
V Garažni hiši bo 228 parkirnih
mest, od tega 12 prirejenih za invalide. Uvoz in izvoz iz parkirne hiše bo
urejen na južnem delu območja z Masljeve ulice. Parkirna hiša bo imela
polnilnico za električna vozila in kolesarnico. Ob garažni hiši bo na vzhodni
strani urejen park z igriščem.

Rekonstrukcija dela
Prešernove ceste v Radomljah

Rekonstrukcija dela Prešernove ceste
v Radomljah (III. etapa – odsek od
križišča Hudo proti Arboretumu do
občinske meje), ki se je začela konec
junija 2014, je zaključena. Dela so
obsegala: rekonstrukcijo vozišča z
obojestranskim pločnikom, novo javno razsvetljavo ter meteorni kanal za
odtok površinskih vod.
Občina Domžale je v Radomljah
v zadnjih letih dokončala številne
investicije v cestno infrastrukturo:
gradnja rondo križišča v centru Radomelj; rekonstrukcija Prešernove ceste
I. etapa – od rondo križišča do Kulturnega doma v Radomljah; rekonstrukcija ceste Radomeljske čete; rekonstrukcija Prešernove ceste (II. etapa);
rekonstrukcija Prešernove ceste (III.
etapa). Poleg tega so bili izvedeni še
določeni posegi v cestišča zaradi plinifikacije.

Energetska sanacija OŠ Dob in
OŠ Domžale
Toni Dragar, župan

lovadnice in menjavo starega stavbnega pohištva z rekonstrukcijo kotlovnice. Dela izvaja podjetje SGP Graditelj,
d. d., Kamnik. Dela bodo dokončana
predvidoma do sredine oktobra. Projekt delno financira Evropska unija
iz kohezijskega sklada. Vrednost del
znaša 370.000 EUR, od česar bo EU
prispevala pribl. 85 odstotkov upravičenih stroškov.
Prav tako se nadaljuje energetska
sanacija stavbe osnovne šole Domžale
(sanacija telovadnice je bila izvedena
v letu 2013). Dela izvaja podjetje SGP
Graditelj, d. d., Kamnik, in bodo kon-

Občina Domžale nadaljuje energetsko
sanacijo stavbe osnovne šole Dob, te-

Rekonstrukcija ulice Matije
Tomca v Domžalah

Izvajalec del, Grasto, d. o. o., izvaja
rekonstrukcijo ulice Matije Tomca in
obojestranskih pločnikov ter zamenjavo robnikov (od regionalne ceste
do Mestnega trga, drugi uvoz). Javno
komunalno podjetje Prodnik je predhodno obnovilo kanalizacijo. Dela
bodo zaključena predvidoma do konca avgusta 2014.

Ureditev dveh parkov na Viru
in v Domžalah ob Kamniški
Bistrici

Naša dela se nadaljujejo tudi ob Kamniški Bistrici, kjer bomo uredili dva
parka v Domžalah in na Viru ter 1500
m pešpoti.

Park Vir

Na območju obstoječega igrišča bomo
med Papirniško cesto in Kamniško Bistrico uredili 'Športno-igralni park', ki
bo ponujal široko paleto možnih aktivnosti za vse starostne skupine. Igrišče in pripomočki so danes urejeni na
travnati površini in precej dotrajani.
Namen naloge je ureditev igrišča in
poti ter kvalitetna navezava na obstoječo povezavo, na obstoječo sprehajalno pot ob Kamniški Bistrici.
Program aktivnosti bo zajemal
'boot camp' in fitnes na prostem za
rekreacijo z lastno težo, večnamensko
igrišče za igranje ekipnih iger z žogo,
vadišče za starejše občane, ki omogoča razgibavanje in ohranjanje dobrega počutja, igrala za malčke ter igrala
za starejše otroke. Cilj ureditve je na
enem mestu združiti vse starostne
skupine in jim ponuditi rekreacijo in
zabavo. Posamezna igrala in oprema
bodo označena z informacijskimi ta-

Ureditev pešpoti ob Kamniški
Bistrici Študa–Mala Loka

Uredili bomo pešpot ob Kamniški Bistrici od Štude do Male Loke, širine
2,5 m in dolžine 1,7 km. Izvajalec del je
Strabag, d. o. o.; dela bodo zaključena
predvidoma do konca septembra 2014.
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007–2013, za obdobje
2012–2014, razvojne prioritete: 'Razvoj regij'; prednostne usmeritve: 'Regionalni razvojni programi'.

Mrliška vežica Rova

V Rovah bomo pričeli gradnjo mrliške
vežice, ki bo zaradi terena v celoti vkopana, tako da bo objekt dostopen samo
z ene strani. Investicija zajema tudi
kompletno zunanjo ureditev skupaj z
opornimi zidovi, ograjami, poslovilnim

ploščadi se bo uredil s travnimi ploščami in zasadi dreves. Dela bodo končana
predvidoma v septembru 2014.

Vodooskrba v občini Domžale

Na podprojektu Rekonstrukcija primarnih povezav na Mengeškem polju dela
potekajo intenzivno. Izvajalec trenutno
vzpostavlja prevezave obstoječih vrtin
na novo grajeno vodovodno omrežje.
Aktivacija dodatne vrtine na Mengeškem polju in izgradnja novega črpališča bo izvedena jeseni. V okviru te
investicije, ki obsega 4 ločene podprojekte, smo v teh dneh pričeli tudi dela
na vodovodu Selo pri Ihanu – zaselek
Zajelše, kjer bomo rekonstruirali obstoječi vodovod. Dela na tem podprojektu
bodo zaključena v septembru 2014.

Pločnik Srednje Jarše

V preteklih dveh tednih je izvajalec
Lavaco, d. o. o., izvajal dela na investicijskem vzdrževanju vodovodnega
omrežja (investitor je JKP Prodnik), ki
so potekala na in ob trasi predvidenega hodnika za pešce. Ko se bodo zaključila dela na vodovodnem omrežju,
bo izvajalec prevezal tangirane objekte na nov vodovod. Izvajalec ELICOM,
d. o. o. (investitor Občina) bo nadaljeval gradnjo manjkajočega hodnika
za pešce v širini 1,5 m in dolžini pribl.
120 m z ureditvijo dovozov do stanovanjskih objektov. V okviru investicije
se bo uredila tudi javna razsvetljava.
Dela bodo končana predvidoma do
začetka septembra 2014.

Gradnja kanalizacije in
investicijsko vzdrževalna dela
na vodovodu v Biščah

Izbrani izvajalec del je Elicom, d. o. o.
Predmet investicije je izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Bišče v skupni dolžini pribl. 800 m ter obnova
vodovoda v skupni dolžini pribl. 450
m. Izvajalec je bil uveden v delo in bo
ta mesec pričel dela, ki bodo predvidoma zaključena v oktobru 2014.
Občina Domžale, Urad župana
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Ureditev kolesarskih stez v Domžalah
Občina Domžale je v sredini julija v strogem centru Domžal pristopila k ureditvi kolesarskih stez. Čeprav smo s strani občank in občanov prejeli
večinoma pozitiven odziv, pa so nekateri projekt tudi grajali, saj naj bi s pločnikov izrinil pešce, mamice z otroki, predvsem pa otroke, ki so v
cestnem prometu tudi najbolj ranljivi.
Za ureditev kolesarskih stez smo se
odločili prav iz razloga varnosti tako
pešcev kot tudi kolesarjev, saj so pešci
iz povsem logičnega razloga popolnoma zavzeli pločnike vse od levega pa
tja do desnega robu pločnika, saj ni
bilo nikjer označeno, da je prostor na
pločniku namenjen tudi kolesarjem.
Kolesarji, med njimi tudi majhni otroci, ki so se komaj naučili prvih kolesarskih obratov, so morali svojo pot tako
dobesedno iskati med pešci, se pogosto ustavljati, zvoniti ali celo zapeljati
s pločnika na cesto, kar je seveda ogrožalo tako kolesarje kot tudi voznike.
Kolesarske in peš površine so bile
sprojektirane skladno z našimi zahtevami ob upoštevanju veljavne za-

konodaje in ravno zaradi slednje so
pešpoti tudi najožje. Ožji hodniki med
cestiščem in kolesarsko stezo pomenijo varovalni odmik, ki je potreben,
če sta hodnik za pešce ali kolesarska
steza ob cesti.
Občina Domžale se zaveda, da je
zaradi širine kolesarskih stez širina
hodnika za pešce ponekod tako ozka,
da se po njem zelo težko sprehodi mamica z otrokom ali vozičkom, in zavedati se je treba, da zarisane črte niso
črte, prek katere bi ne smeli stopiti. Če
je treba, se seveda uporabi tudi površina, na kateri je kolesarska steza, ali
le toliko, kolikor je to nujno potrebno.
Tu pa seveda ne napeljujemo pešce,
naj se prosto sprehajajo po kolesarski

stezi, temveč to storijo le tam, kjer je
to nujno potrebno, sicer pa naj se vsak
udeleženec cestnega prometa oziroma
prometa na pločniku drži tistega dela,
ki mu je namenjen.
V preteklosti smo večkrat ugotovili
tudi, da so pešci zaradi širine pločnikov z ene strani pločnika prečkali na
njegovo drugo stran, ne da bi pogledali vzvratno, če s tem ne bodo ravno
prekrižali pot kolesarju. Pešci so bili

tako mnogokrat nestrpni in tudi nevarni do kolesarjev, saj je kolesar lahko le predvideval, kakšno bo gibanje
pešca pred njim. Zarisane kolesarske
in pešpoti pa določajo gibanje.
Zavedamo se, da je bilo urejanje
kolesarskih stez na tako omejenem
področju zelo nehvaležno delo, vendar pa je bilo treba omenjeni promet
nujno urediti, vsakemu udeležencu
prometa pa zagotoviti varno pot.

Ne glede na to, ali so kolesarske steze urejene ali ne, je varnost še vedno v
naših rokah. Mi smo tisti, ki uporabljamo kolesarske ali pešpoti, mi smo tisti,
ki se v prometu obnašamo pravilno ali
nevarno. Vse občanke in občane, ki v
centru Domžal večinoma pešačijo, zatorej prosimo za razumevanje, da so pločniki namenjeni tako kolesarjem kot tudi
pešcem, ki morajo delovati v sožitju.
 Občina Domžale, Urad župana

Primer minimalne širine kolesarske steze v naselju:
Širina = 5 0.00 cm (varnostna širina) + 100.00 cm (prometni profil kolesarja) +
25.00 cm (varnostna širina) = 175.00 cm.
Če je na desni strani še pešec:
Širina = 5 0.00 cm (varnostna širina) + 100.00 cm (prometni profil kolesarja) +
25.00 cm (varnostna širina) + 75.00 cm (prometni profil pešca) + 12.50
cm (varnostna širina) = 262.50 cm.
Seveda je to minimalna širina, ki se lahko poveča. Zmanjša se lahko, samo če
prostora zaradi robnih pogojev ni mogoče zagotoviti.

Odstranitev vej ob občinskih
cestah
Občina Domžale ugotavlja, da je
na mnogih zasebnih parcelah grmovje in veje, ki segajo v cestni
svet občinske javne ceste. Odlok
o ureditvi cestnega prometa na
območju občine Domžale določa,
da je prepovedano postavljanje
ograj, sajenje živih meja, dreves,
posevkov visokih kultur in drugih
podobnih objektov v višini nad 80
cm, če to narekuje nepreglednost
ceste, križišča ali varnost prometa
(34. člen). Tehnični normativi, ki
se uporabljajo za projektiranje in
opremo prometnih površin, določajo, da mora biti na delu ceste,
kjer je hitrost omejena na 50 km
na uro, zagotovljena preglednost v
dolžini 50 metrov ('stop pregledna
razdalja').
Odlok o občinskih cestah določa, da v bližini križišča občinske
ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni
trikotnik) ter na notranjih straneh
cestnih krivin (pregledna berma) ni
dovoljeno saditi dreves, grmovja ali
visokih poljskih kultur, postavljati
predmetov in naprav ali storiti kar
koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške
proge (polje preglednosti). Lastnik

oziroma uporabnik zemljišča mora
v polju preglednosti na zahtevo
inšpektorata Občine Domžale odstraniti ovire (42. člen).
Glede na zgoraj navedeno pozivamo vse kršitelje, da v roku 7 dni
zagotovite odstranitev vej, ki segajo v svetlobni profil ceste, in sicer
do višine, ki bo normalno omogočala vožnjo vseh vozil, vključno z
vozili, ki na vašem območju odvažajo komunalne odpadke.
Če tega ne boste storili v zgoraj
navedenem roku, vas želimo opozoriti, da bo obrezovanje vej, ki
bo omogočilo normalen promet,
opravil vzdrževalec občinskih javnih cest. Za ravnanje v nasprotju z
zgoraj navedenimi določili je predvidena tudi globa v višini najmanj
208,64 EUR (48. člen Odloka o občinskih cestah in 5. člen Zakona o
cestah).
Zeleni odrez lahko uporabniki
javnih komunalnih storitev v občini brezplačno odpeljejo na deponijo na Dob in naj tega ne odlagajo
ob javne poti (rekreacijska pot ob
Kamniški Bistrici ali travniki na
Viru med reko in hišami).
Občina Domžale
Urad župana

Za življenje
Povabilo na tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega
defibrilatorja
Verjetno je že marsikdo od nas večkrat
pomislil, kako bi ravnal, če bi bil priča dogodku, ko bi se pred našimi očmi
nenadoma zgrudil človek, ker mu je
zastalo srce? V takšnih trenutkih je
znanje temeljnih postopkov oživljanja
neprecenljivo, saj lahko z njimi srce,
ki je zastalo, vnovič poženemo v tek in
ga z uporabo avtomatskega defilibratorja tudi povrnemo v normalni ritem
in s tem človeku rešimo življenje.
Ker je pravilnost in pravočasnost
pomoči tesno povezana z možnostmi
preživetja, je nedvomno pomembno,
da je o tehnikah oživljanja poučen
čim večji delež ljudi.
Zato smo se odločili, da v sodelovanju z Zdravstvenim domom
Domžale organiziramo tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo

Mavrični svet v Krtini odpira vrata
Dva na novo zgrajena objekta – prizidek k Podružnični šoli Krtina in vrtec.
Celotno investicijo, katere vrednost
je znašala 2.794.000 EUR, je izvedlo
podjetje Razvojni zavod, d. d., in obsega dva na novo zgrajena objekta
(prizidek k Podružnični šoli Krtina
in vrtec), ki sta med seboj povezana s
podzemnim hodnikom. Med objektoma je asfaltirano igrišče. V prizidku,
ki je s hodnikom povezan z obstoječo
šolo, so v prvem nadstropju dve učilnici, kabineta, zbornica in sanitarije,
v pritličju pa razdelilna kuhinja, jedilnica in večnamenski prostor.

Drugi objekt, enota Mavrica, je namenjen predšolski vzgoji. V pritličju
so trije oddelki, namenjeni otrokom
prve starostne skupine, s pripadajočimi prostori (večnamenski prostor,
kabineti, sanitarije), v prvem nadstropju pa trije oddelki za kombinirano ali
drugo starostno skupino s spremljevalnimi prostori.
Dela so se začela septembra 2013
in zaključila konec julija 2014. Sledila
je montaža opreme in pridobitev uporabnega dovoljenja. Poleg gradnje

prizidka in vrtca so zaradi učinkovite izrabe energije energetsko sanirali
tudi stavbni ovoj na podružnični šoli
Krtina. Za potrebe novih objektov so
zgradili nov elektropriključek iz TP
Krtina do objekta. Istočasno sta zgrajena NN elektrovod in javna razsvetljava. Cesta je po posegu obnovljena
v celoti. Izvajalec del je bilo podjetje
KPL, d. d., vrednost del pa 106.000
EUR.
Občina Domžale, Urad župana

zunanjega avtomatskega defilibratorja.
Do pred kratkim je bila raba zunanjega defibrilatorja zaupana le medicinskemu osebju. Vse večja razširjenost avtomatičnih defibrilatorjev na
ključnih mestih, kot so javni zavodi,
telovadnice, postaje ali trgovski centri,
omogoča, da lahko tudi osebe brez medicinskega znanja učinkovito in hitro
postopajo v primeru srčnega zastoja.
Protokol TPO-D predvideva takojšnje
prepoznavanje akutnega koronarnega
sindroma, nezavestnega stanja in prisotnosti dihanja. V drugi fazi pa pravilne
postopke za vzdrževanje proste dihalne
poti, umetno dihanje in ročno zunanjo
masažo srca, uporabo avtomatičnega
zunanjega defibrilatorja ter ukrepanje v
primeru zadušitve s tujkom.

Tečaj bo potekal v Zdravstvenem
domu Domžale, 9. 9. 2014 in 16. 9.
2014, od 10.30 do 12.30 ure. Vodila
ga bo dipl. med. sestra Tina Urankar
in obsega uvodno predavanje, prikaz
oživljanja na lutki, prikaz uporabe
defibrilatorja, prikaz pravilne odstranitve tujka iz dihal in prikaz pravilnega bočnega položaja pri nezavestnem
človeku. Poudarek je na praktičnih
vajah, ki jih vsi tečajniki lastnoročno
opravijo.
Ker je za posamezni tečaj na voljo
15 prostih mest, pohitite s prijavo. Prijave zbiramo na tel. številko: 01/72107-13 (Renata Kosec in Teja Kralj).
Ker nam ni vseeno za človeka v
stiski!
Občina Domžale in
Zdravstveni dom Domžale
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ponovno na poti proti vrhu
slovenskega alpinizma
Janez Kosirnik, član Alpinističnega odsek Planinskega društva Domžale

Tudi v Domžalah imamo že od nekdaj alpinistične zanesenjake. Mnogi med njimi so bili v preteklosti vrhunski alpinisti,
ki so se podali tudi na najzahtevnejše in odmevne ture. O domžalskem alpinizmu smo se pogovarjali z Janezom Kosirnikom,
ki se z alpinizmom ukvarja že trinajsto leto, sodeluje pa tudi v enoti reševanja z višin v Civilni zaščiti Občine Domžale.
Miha Ulčar
Foto: Iztok Dimc

E

den izmed ciljev alpinistov
je zagotovo čim više in čim
bolj zahtevno. Ko izkušenim
gornikom domače planine
postanejo prenizke, se podajo v
visokogorja, kjer so med plezanjem
mnogokrat razpeti med življenjem in
smrtjo.
Koliko članov je trenutno v
Alpinističnem odseku Planinskega
društva Domžale?
V Alpinističnem odseku Planinskega
društva Domžale nas je trenutno okoli
40 pri Komisiji za alpinizem Planinske
zveze Slovenije (PZS) registriranih članov. Registriran član pomeni, da je posameznik v preteklem letu opravil vsaj
10 alpinističnih vzponov. Poenostavljeno so to smeri višine vsaj 100 metrov,
pristopi na dvatisočake v zimskem
času oziroma na vrhove z vsaj 3.500 m
nadmorske višine v poletnem času ter
turni smuki s točke (npr. vrha, sedla) z
nadmorsko višino nad 2.000 metrov.
Najbolj aktivni člani v enem letu
opravijo več kot 50 vzponov, povprečje se giblje med 20 in 30. Treba je
vedeti, da večini alpinizem ne predstavlja edinega športnega udejstvovanja
in ga čez leto kombiniramo z drugimi
športi. Plezanje se kombinira s tekom
(tudi maratonom), gorskim tekom, kolesarstvom, potapljanjem, padalstvom
in še marsičim.
Kdaj je primeren čas za začetek
ukvarjanja s športnim plezanjem in
kdaj z alpinizmom?
Za osnovnošolske otroke imamo v
času šolskega leta organizirano športno-plezalno šolo, ki poteka na umetni steni pri OŠ Rodica. Vanjo se lahko
vpišejo otroci, stari vsaj 5 let. Nato se
porazdelijo v posamezne skupine glede na znanje in starost, vadba pa poteka v popoldanskem času, enkrat do
dvakrat na teden. Zanje skrbijo strokovno usposobljeni inštruktorji – trenerji z licenco. Po izkušnjah lahko rečem, da otroci zelo radi obiskujejo plezalno šolo. Poleg treniranja na umetni
steni se jih nekajkrat letno pelje tudi v
naravna plezališča. Od letos naprej se
je priložnost za plezanje ponudila tudi
v Domžalah, saj smo prenovili plezališče pod Šumberkom ob Kamniški Bistrici. V poletnem času se za otroke organizira tudi športno-plezalni tabor.
Letos so ga imeli med 20. in 23. julijem,
ko so otroci v stenah plezališča Kotečnik spoznavali skalno plezanje in življenje v naravi.
Za začetek ukvarjanja z organiziranim alpinizmom v okviru alpinističnega kolektiva, torej za vpis v alpinistično šolo, morajo biti posamezniki stari
18 let oziroma vsaj 16 let in s privoljenjem staršev. Primerne zdravstvene in
psihofizične pripravljenosti verjetno
niti ni treba omenjati. Zaželeno, ne
pa tudi nujno je, da imajo izkušnje z
gibanjem v gorskem svetu po markiranih poteh. Te izkušnje so res koristne,
ker alpinizem ni le gibanje v steni, to

Tečajniki kot rečemo
udeležencem alpinistične
šole, so tako stari od 18
pa tja preko 50 let –
zanimiva skupina, ki
pa običajno deluje zelo
homogeno. Vsi se vpišejo
s podobnim, če ne istim
razlogom, mladost in
izkušnje pa se lepo
uskladijo.

se že nauči v naši šoli, temveč je do
stene treba priti in nato po preplezani smeri z gore oz. z vrha stene tudi
sestopiti, kar je pogosto lahko resna
preizkušnja.
Trend zadnjih let – in ne samo
pri nas, v Domžalah – je, da se v
alpinistično šolo vpisujejo starejši
in izkušeni planinci s prehojenimi
skoraj vsemi markiranimi potmi in
mnogimi brezpotji, ki želijo pridobiti
dodatna znanja (in poznanstva), da
bi se lahko podali na zahtevnejše
podvige tako v kopnem kot snegu pri
nas in v tujini. Seveda se pa vpisujejo

tudi mladi, takoj ko izpolnijo pogoj za
vpis. Tečajniki, kot rečemo udeležencem alpinistične šole, so tako stari od
18 pa tja do več kot 50 let – zanimiva
skupina, ki pa običajno deluje zelo
homogeno. Vsi se vpišejo s podobnim,
če ne istim razlogom, mladost in izkušnje pa se lepo uskladijo.
Kakšna je razvojna pot člana v
Alpinističnem odseku?
Kot že rečeno, se alpinistična pot začne z alpinistično šolo. V Alpinističnem
odseku PD Domžale se trudimo, da
šolo organiziramo vsako leto. Hkrati,

s tovrstnim usposabljanjem, se tudi
naš odsek ohranja – povečuje ali vsaj
dopolnjuje, istočasno pa šola vpliva
tudi na dinamiko dogajanja v odseku.
Veliko članov aktivno sodeluje pri izobraževanju, običajno si razdelimo področja, po statusu mlajši člani se pa z
veseljem udeležujejo organiziranih aktivnosti in s tem še dodatno pridobivajo izkušnje.
Alpinistična šola se začne v začetku septembra in traja do aprila ali
maja v prihodnjem letu, ko se zaključi
s teoretičnim in praktičnim izpitom.
V društvenih prostorih opravimo
vsaj 10 do 15 predavanj iz različnih
vsebin (poznavanje gorstev, alpinistična terminologija, etika, orientacija, vremenoslovje, nevarnosti v
gorah, zgodovina, prva pomoč …). Na
umetni steni na Rodici ali v plezališču pod Šumberkom imamo enkrat
tedensko trening športnega plezanja
ter praktične vaje vrvne tehnike in
osnov gibanja naveze. Opravimo pa
tudi več skupnih tur, kot jim rečemo,
na katerih tečajniki v praksi preizkusijo pridobljeno znanje (plezanje
v plezališču, plezanje daljših kopnih
smeri, varno gibanje v snegu in ledu
z uporabo cepina in derez, gibanje v
ledeniškem svetu, bivakiranje …).
Na koncu se alpinistično šolo
zaključi s teoretičnim in praktičnim izpitom. S teoretičnim delom izpita poskušamo zajeti vse ključne teme s predavanj. V praktičnem delu izpita pa je
treba pokazati znanje vrvne tehnike,
poznavanje vozlov, gibanje naveze,
varno in pravilno uporabo opreme. V
resnici gre za obsežno količino znanja,
ki mora biti na dokaj visokem nivoju,
da nekomu lahko zaupamo samostojne plezalne podvige.
Po opravljenem izpitu posameznik
pridobi status mlajšega alpinističnega
pripravnika. Ko opravi ustrezno število vzponov in po opravljeni preizkusni
turi z inštruktorjem pridobi status
starejšega pripravnika. Po vsaj treh
letih pripravništva je mogoče pristopiti k izpitu za alpinista, ki poteka pod
okriljem Komisije za alpinizem pri
PZS. Z opravljenim izpitom si posameznik pridobi naziv alpinist in dobi
uradno dovoljenje za vodenje naveze
s tečajnikom v alpinistični šoli, hkrati
pa je to tudi eden od pogojev za pristop k usposabljanju za alpinističnega
inštruktorja, gorskega reševalca ali
gorskega vodnika.
Dve leti po opravljenem izpitu za
alpinista lahko posameznik kandidira
za alpinističnega inštruktorja, kjer so
za pristop strožji pogoji (izobrazba,
starost 21 let, opravljeni zahtevnejši
vzponi). Polega alpinističnega znanja
in izkušenj pa sta seveda potrebna
tudi smisel in želja po vzgojnem delu
na tem področju.
Kolikšen strošek predstavlja
ukvarjanje z alpinizmom?
Strošek za alpinizem je lahko kot
jama brez dna, glavnino predstavlja
oprema. Prva leta opremo kupuješ,
nato pa dokupuješ. Sčasoma se obrabi in jo je treba redno dopolnjevati,
hkrati pa na trg prihaja vedno nova in
boljša oprema z novimi materiali. V
šali rečemo, da z boljšo opremo prikrivamo svojo slabšo pripravljenost,
posebej če si pogledamo, s kakšno
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opremo so včasih opravili res zahtevne vzpone.
Same ture pa načeloma niso drage.
Ko opremo enkrat imaš, je strošek le
še prevoz, katerega si delimo udeleženci. Kdor pa ima višje cilje (tuja
gorstva), ima pa lahko tudi precej visoke stroške (dodatna oprema, prevoz,
morebitni vodniki).
Omeniti moram, da od tečajnikov
seveda ne pričakujemo, da vso opremo že imajo. V začetku se je mogoče
vse izposoditi. Pozneje pa hitro ugotovijo, kaj potrebujejo prej in če jih vse
skupaj sploh veseli.
Koliko treninga je treba, da si
sposoben kakšnega večjega
podviga?
Količina treninga je odvisna od posameznika. Nekateri so sposobni zelo hitro osvojiti zelo težke izzive, drugi spet
ne. Trening poteka na treh segmentih:
tehnično znanje (uporaba opreme in
vrvna tehnika), telesna pripravljenost
– za hojo in plezanje (razlika je namreč
med 10 metrov ali 1.000 metrov visoko steno) in ne nazadnje psihična pripravljenost, o kateri lahko povzamem
misel Tomaža Humarja, da je 80 odstotkov alpinizma v glavi. Lahko imaš
vse znanje, si odlično telesno pripravljen, vendar ti na določeni točki strah
ne pusti, da bi nekaj splezal. Verjetno
mora biti tako, če se je le mogoče varno vrniti, ne da to splezaš.
Kam bi danes lahko umestili
domžalski alpinizem? Kakšno je
trenutno stanje?
Verjetno je bil vrhunec, ne samo v
slovenskem, tudi v svetovnem merilu,
dosežen v 80. in 90. letih prejšnjega
stoletja. To je bilo v času vrhunskih
vzponov Janeza Jegliča Johana in Silva Kara. Nato se je pojavila rahla kriza, upad aktivnega članstva. Z rednimi vsakoletnimi alpinističnimi šolami po letu 2000 pa se članstvo zopet
veča in je trenutno verjetno najštevilčnejše vse od ustanovitve. Postopoma so se začeli pojavljati tudi boljši in številčnejši vzponi. Žal pa je tudi
tukaj duh časa naredil svoje, čedalje teže si najdemo čas za celodnevne
ture v velikih stenah in največ vzponov se opravi precej na hitro. Kratke
stene, kratki dostopi. Tudi internet je
naredil svoje – posebej pozimi se tam
najde podatek, kje so dobre snežne
razmere, in čreda novodobnih alpinistov se odpravi tja.
Ocenjujemo, da nam za uvrščanje
v vrh slovenskega alpinizma manjka
več vrhunskih vzponov in kakšna
odprava s številčnejšo udeležbo v
gore zunaj Evrope. Pri dobrih vzponih
moram izpostaviti našega člana Roka
Benkoviča, ki mu je v preteklem letu
uspel samostojen prvenstveni vzpon
v Himalaji in tudi nekaj drugih zelo
dobrih vzponov. Nekaj mlajših članov
kaže ambicije po napredku in redno
ter resno trenira, rezultati pa se tudi
že kažejo. Planinsko društvo in odsek
jim finančno pomagata, kolikor je
mogoče.

Za alpiniste velja, da
iščemo težave in smo
veseli, ko jih ne najdemo.
Po opravljeni turi smo
veseli, da se je vse dobro
razpletlo. Včasih kakšna
stvar ne gre po načrtu,
in ko ti uspe tak problem
dobro in varno rešiti, si
še posebej zadovoljen. Si
pa pogosto med in po turi
rečeš, tega ne bom več
počel, pa se nato vedno
znova in znova vračaš.

preživeli smo nekaj dni v fantastičnem
okolju – uspešno smo opravili nekaj
vzponov, naredili pa tudi nekaj napak,
iz katerih smo se naučili več, kot če bi
šlo vse gladko po načrtih. Predvsem
pa smo se vsi vrnili nepoškodovani in
še trdneje odločeni, da za leto 2016 na
ravni odseka načrtujemo obisk gorstva zunaj Evrope.
Kaj žene alpinista, da se poda na
tvegane podvige?
Zagotovo vsakemu alpinistu največkrat zastavljeno vprašanje? Tudi sam
se to sprašujem. Vsak ima svoje razloge, da se podaja v ta navidezno zelo
tvegana in nesmiselna početja, od
tega, da imaš rad gore, plezanje, tekmovanje s seboj. V vrhunskem alpinizmu pa gre navsezadnje tudi za tekmovanje med najboljšimi na tem področju. Zanimiv pa je tudi ambivalenten odnos javnosti do našega početja,
hkratno občudovanje in zgražanje.
Vendar iz zgodovine alpinizma vemo,
da je bilo vedno tako. Zgodbe te enostavno ne pustijo ravnodušnega.
Kakšen je občutek, ko si v gorah,
daleč od civilizacije, razpet med
življenjem in smrtjo, saj je lahko
usodna že drobna napaka?
Najboljši občutki se pojavijo po uspešno opravljeni turi. Težja je bila tura,
boljši so občutki. Za alpiniste velja, da iščemo težave in smo veseli,
ko jih ne najdemo. Po opravljeni turi
smo veseli, da se je vse dobro razpletlo. Včasih kakšna stvar ne gre po načrtu, in ko ti uspe tak problem dobro
in varno rešiti, si še posebej zadovoljen. Si pa pogosto med in po turi rečeš, tega ne bom več počel, pa se nato
vedno znova in znova vračaš.

turna smuka, ki je tudi najbolj izpostavljena, saj se največ nesreč zgodi pri
njej (snežni plazovi). Za turno smuko
potrebuješ posebne smuči, pancerje, lavinski trojček (plazovna žolna,
sondo in lopato) ter sedaj že nekaj
let aktualen posebni nahrbtnik, ki se
v primeru snežnega plazu napihne,
podobno kot zračna vreča v avtu, in s
tem poveča možnost preživetja.
Dostopnost opreme in oblačil danes ni več problem, če je le denarnica
dovolj globoka. Trend zadnjih let je,
da je čim lažja. Vsak kos v katalogu
ali na spletni strani ima navedeno
tudi maso. Ko vso opremo zložiš v
nahrbtnik, je ta lahko občutno lažji.
Slaba stran pa je, da se oprema hitreje
obrabi. Pri oblačilih pa pride skoraj
vsako leto na trg kakšen nov material
– nekateri gredo tudi hitro v pozabo,
drugi pa postanejo običajni tudi za
vsakdanjo rabo (velurji, jakne z dihajočo membrano, softshell ...).
Pred kratkim je bilo obnovljeno
plezališče pod Šumberkom. Kaj
pomeni za vas, alpiniste, ta
pridobitev?
Omenjeno plezališče pod Šumberkom je bilo urejeno za trening že v 80.
letih, a je bilo zadnja leta precej zanemarjeno. Lani se nam je v Alpinističnem odseku porodila ideja, da bi
se lotili sanacije in ponovnega urejanja tega plezališča. Čisto po naključju je naša ideja sovpadla z občinskim urejanjem rekreacijske poti pod
Šumberkom in ob Kamniški Bistrici.
Na Občini Domžale so naši ideji prisluhnili in prispevali finančna sredstva za sanacijo plezališča. Člani alpinističnega odseka pa smo prispevali nekaj sto ur prostovoljnega dela.
Plezališče za nas pomeni, da imamo sedaj v neposredni bližini možnost
trenirati v naravnem okolju. Prav tako
sedaj plezališče pod Šumberkom v
popoldanskem času lahko uporabljajo
tudi otroci iz plezalne šole, tako kot
tudi alpinistične in športno plezalne
šole. To tudi pomeni, da se sedaj ni
treba več voziti na podobne poligone
več 10 kilometrov daleč. Na novo urejeno plezališče pod Šumberkom je bilo
v slovenski športnoplezalni javnosti
deležno kar precej pozitivnega odziva.
Še posebej so nad njim navdušene
mlade družine, ker je lahko dostopno
in varno za male otroke. Pogosto vidiš
v bližini plezališča registrske tablice iz
bolj oddaljenih slovenskih krajev.

Ljubitelji gora in zahtevnih izzivov iz Domžal so se že pred leti organizirali v
alpinistični odsek. Najprej so delovali pod okriljem Planinskega društva Kamnik, od leta 1975 pa delujejo samostojno, pod okriljem Planinskega društva
Domžale. Že ime pove, da se ukvarjajo z alpinizmom, kar pa je zelo širok pojem in zajema vse od plezanja v kopnih stenah, zimski alpinizem in ledno plezanje, turno in alpinistično smučanje, alpinistično plezanje ter športno plezanje, ki že zadnjih dvajset let velja za samostojen šport ter poteka na umetni ali
naravni steni.

Nekateri člani AO ste vključeni
tudi v civilno zaščito. Katere so
vaše naloge? Kdaj in kje ste že
posredovali?
Po zakonodaji naj bi imele občine v
svojem sistemu zaščite in reševanja
vključeno tudi enoto za reševanje z
višin. Z Občino Domžale smo se dogovorili, da bomo ta del v sistemu civilne zaščite organizirali v okviru Alpinističnega odseka PD Domžale. To
enoto sestavlja sedaj 10 najbolj aktivnih članov. Letno imamo nekaj vaj,
na katerih vadimo posebne vrvne manevre, da smo z višine sposobni spustiti ujete osebe in jih spraviti na varno. Običajno to izvedemo tako, da naredimo žičnico.
Do sedaj smo bili zares vpoklicani
samo enkrat, in sicer ob lanskem požaru na stolpnici na ulici Matije Tomca 2 v Domžalah. Takrat smo skupaj z
domžalskimi jamarji, ki so prav tako
vključeni v CZ, odstranili nevarne dele
strehe, ki je ogrožala okolico.

me, toplejših oblačilih, boljši obutvi in seveda po več tehnične opreme
(kladivo, klini, zatiči, metulji …). Še
težje smeri pa zahtevajo še dodatno
posebno opremo. Podobno je pozimi.
Od najbolj enostavnih vzponov, za
katere zadoščajo čelada, cepin in dereze, do zahtevnejših, za katere potrebuješ posebej oblikovane plezalne
cepine, opremo za varovanje v snegu in ledu (ledeni vijaki, snežne sablje …).
V alpinizmu je, po mojem mnenju,
v zadnjem času najbolj v porastu

Prihaja jesen, ko boste pričeli
tako s plezalno šolo za otroke kot
z alpinistično šolo. Kam se lahko
ljudje obrnejo za več informacij in
prijavo?
Največ podatkov je mogoče najti na
spletni strani planinskega društva
Domžale (www.pdd.si), koordinator
za plezanje otrok je Klemen Blejc (klemen.blejc@gmail.com oz. 041 463
279), vodja letošnje Alpinistične šole,
ki se z uvodno predstavitvijo prične 11. septembra, pa bo Andrej Stu
chly (stuchlyan@gmail.com oz. 041
961 643). ❒

Zavedajoč se lastne neizkušenosti
z odpravarstvom in želje po odpravi
v gore zunaj Evrope, smo se marca
letos malo bolj organizirano odpravili
v Chamonix v Francijo, in sicer nas je
tja odpotovalo kar 18 članov. Manjše
skupine gredo pogosto v tujino, tako
številčno in tako daleč pa se v zadnjih
letih še nikamor nismo odpravili.
Glavni cilj je bil, da se v zimskem času
spoznamo z najvišjimi vrhovi Alp in si
pridobimo izkušnje, s katerimi bomo
lahko načrtovali nadaljnje aktivnosti.
Lahko rečem, da je bil cilj dosežen,

Kakšno opremo potrebuje alpinist,
ko se poda na plezalne podvige?
Sama oprema, ki jo vzameš s seboj na turo, je odvisna od težavnosti ture. Za plezanje v prijetni kopni
steni, po možnosti opremljeni s svedrovci, potrebuješ le čelado, plezalni pas, plezalnike, vrv in nekaj kompletov vponk. Z zahtevnostjo ture pa
se povečuje tudi potreba po več opre-
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v novo šolsko leto varno
in z zaupanjem v otroka
šolsko leto 2014/2015

Sleherni otrok zmore postati samostojen in odgovoren, le priložnost mu je potrebno dati.
Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: SXC

V

Občini Domžale je v novem
šolskem letu 2014/15 po zadnjih znanih podatkih vpisanih 3621 učencev. Med
njimi je 487 učencev, ki se bodo v
šolske klopi podali prvič. V letošnjem
letu na podlagi skupnega javnega
vpisa obeh javnih vrtcev tudi ni bil
odklonjen noben otrok, ki bi izpolnjeval starostni pogoj za sprejem.
Mesto v vrtcih je tako dobilo 451 na
novo vpisanih otrok, skupaj naj bi s
prvim septembrom vrtce v Domžalah
(javne, koncesijske, zasebne v občini
in zunaj nje) obiskovalo 1900 malčkov. Spomnimo, v minulem šolskem
letu je bilo otrok v občini 1796.
Pred nami je novo šolsko leto, ko
bodo najmlajši ponovno zakorakali v
vrtce, malce večji v osnovne šole. To je
čas, ko se njihovi razigrani počitniški
trenutki povrnejo v ustaljene tirnice
organiziranega učenja, pisanja domačih nalog tudi v večernih urah in
težkega jutranjega vstajanja. Zgodaj
zjutraj, ko vozniki na cesti hitijo obveznostim naproti, so otroci še posebej
ranljivi. Še enkrat več moramo paziti
nanje, ko zapuščajo šolska dvorišča,
saj njihova razigranost ne pozna meja.
Želja čim prej priti domov, odvreči torbo in se prepustiti igri in drugim obveznostim je velika.

Iščejo se prostovoljci za varno
pot v šolo

»Ob začetku novega šolskega leta je na
cesti veliko razigranih otrok, ki še ne
poznajo nevarnosti v prometu. Otroci
so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, zato moramo za njihovo varnost
skrbeti predvsem drugi udeleženci v
cestnem prometu. Še posebej bodimo
pozorni v bližini vrtcev in šol ter na
igriščih, kjer se otroci igrajo. Vozniki,
poskrbimo, da bodo otroci na šolski
poti vedno varni! Starši, poučite otroke
o ravnanju in varnosti v prometu, pri
tem pa ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled otrokom. Dragi
otroci, vam pa želimo, da bi varno in
srečno stopali po šolski poti. Srečno!«
pravi župan Občine Domžale Toni
Dragar.
Da so varne šolske poti zelo pomembne, se zavedajo vsi odgovorni v
naši občini, zato so že poskrbeli, da je
bila pregledana prometna signalizacija, obnovljene so talne in ostale signalizacije, v Dragomlju so letos dodatno
postavili tablo 'Vi vozite' na prehodu
za pešce. Skupaj z nekaterimi šolami
so pregledali šolske poti, ocenili šolske okoliše, uvedli prostovoljce za
delo s STOP znaki, razdelili materiale
… Tako kot vsako leto bodo ob začetku šole prehode varovali prostovoljci
(predvsem gasilci in ZŠAM) ter policisti. Ker so ob koncu minulega šolskega leta že začeli izvajati akcijo 'Varno v
šolo in domov', katerega glavni cilj je
pridobiti čim več prostovoljcev, ki bi v
času šolskega leta v jutranjem in opoldanskem času pomagali otrokom varno prečkati cesto, je Občina priskrbela
dvostranske prometne znake STOP in
odsevne jopiče. V projekt so se vključili tudi predstavniki policije, krajevnih

Če bodo starši na šolo
gledali kot na nekaj
pozitivnega, bo tudi
odnos otrok do šole
veliko boljši, manj
konflikten in predvsem
prijetnejši tako za učence
kot tudi za ućitelje.

skupnosti, osnovnih šol in vrtcev, pa
tudi gasilci, društvo upokojencev in
mladinsko društvo. Kljub večkratnim
pozivom so se povabilu odzvali le
predstavniki ZŠAM Domžale, pogrešajo pa predvsem odzive predstavnikov
šol, staršev, starih staršev. Od slednjih
so se odzvali le v Radomljah in Ihanu.
»V Ihanu naj bi otroke na prehodih za
pešce varovala brezposelna oseba, ki
je pripravljena pomagati, vse dokler
ne dobi zaposlitve. Menimo, da je to le
začetek in da se bodo morebiti že med
šolskim letom odzvali tudi drugi prostovoljci v naši občini. Vsekakor bomo
akcijo nadaljevali tudi naslednje leto,«
pravijo na Občini Domžale. Mi pa jih
ob tem lahko pozovemo, naj poskušajo najti tudi možnost, da bi prek javnih del ali na druge ustrezne načine
dolgoročno razmišljali tudi o zapo-

slovanju na tovrstnih projektih, kar bi
imelo zagotovo dvojni učinek – večjo
prometno varnost in zmanjševanje
brezposelnosti.

Starši, otrokovemu šolanju
namenite pozornost vse leto

Za nasvete, kako bi starši in učenci čim
laže premagovali izzive, ki jih prinaša
novo šolsko leto, smo povprašali tudi
ravnatelje domžalskih osnovnih šol.
»Za novo šolsko leto si je gotovo
vsak izmed nas zastavil svoj cilj. Da
ga dosežemo, moramo vložiti mnogo
energije, vztrajnosti, truda, dobre volje
… Treba se je učiti, raziskovati, graditi
svoje znanje,« pravi ravnateljica OŠ
Dragomelj Metka Murn, ki poudarja,
da je velika moč učiteljev in staršev
prav v zgledu, ki ga dajejo otrokom.
»S tem eni in drugi prevzemamo veliko
odgovornost za njihovo vzgojo ter izobraževanje. Prav je, da si poslanstvo
vzgoje in izobraževanja porazdelimo in
da vsak prispeva najboljše, kar zna,«
dodaja Murnova.
»Če bodo starši na šolo gledali kot
na nekaj pozitivnega, bo tudi odnos
otrok do šole veliko boljši, manj konflikten in predvsem prijetnejši tako za
učence kot tudi za učitelje. Zaupajo
naj v naše kompetence, trudimo se biti
strokovni, profesionalni, pa tudi 'človeški'. Vendar pa se morajo učenci kljub
vsemu zavedati, da je šola institucija,
ki ima določena pravila, sistem in organizacijo, katero je treba upoštevati.
Pri tem nam starši lahko veliko pomagajo,« poudarja ravnateljica OŠ Venclja Perka Petra Korošec.
»Staršem priporočam, da otrokovemu šolanju namenijo ustrezno pozornost vse šolsko leto. Spremljajo naj
otrokovo šolanje, ga spodbujajo, vzdr-

žujejo redne stike z učitelji, predvsem
pa naj zaupajo učiteljevi strokovni presoji. Zaupanje izgrajuje sodelovalni odnos, ki vedno vodi v otrokov napredek
tako na učnem kot osebnostnem področju. Hkrati naj zaupajo v otrokove
zmožnosti – otrok naj sam opravi naloge, ki jih zmore. Sleherni otrok zmore
postati samostojen in odgovoren, le
priložnost mu je treba dati,« zaupa v
sposobnosti otrok ravnateljica OŠ
Rodica Milena Vidovič.
»Staršem prvošolcem vsako leto
znova povem, da si učitelji želimo, da bi
verjeli, da kar delamo, delamo v dobro
njihovih otrok. Poskušamo jih naučiti
samostojnosti in odgovornosti, s tem
pa jim dati tudi občutek samonadzora
in dobre samopodobe. Kadar imamo
ljudje nadzor nad tem, kar delamo, ter
čutimo, da imamo neposreden vpliv na
svojo uspešnost, smo zadovoljni. Otroke prepogosto in predolgo podcenjujemo. Znajo, zmorejo in razumejo mnogo
več, kot si mi mislimo. Seveda pa moramo starši poskrbeti za osnovne veščine,
ki naj bi jih otroci usvojili, preden vstopijo v šolo. Zaradi obvladovanja le-teh
se počutijo dobro,« izpostavlja ravnateljica OŠ Preserje pri Radomljah
Ana Nuša Kern, ki poudarja, da bi
učencem na šoli radi podarili izkušnjo
raziskovanja, ki podaljšuje obdobje
radovednosti in željo po spoznavanju
in vedenju nekaj novega.
»Prvi šolski dan je pomembna prelomnica v življenju vsake družine, zato naj
bo to poseben dan. Starši naj bi si vzeli
čas za prvošolčka, ga pospremili v šolo
ter mu pokazali, kako pomembna je šola
in kako ga pri vstopu v šolo podpirajo. Če
je mogoče, naj bi starši otroka pospremili peš in ga že prvi dan opozorili na vse,
kar se označi kot varna pot v šolo,« pa
pravi Barbka Drobnič, ravnateljica
OŠ Dob, kjer se srečujejo z večjimi izzivi
na področju prometne varnosti, saj je to
šola, ki ima kar 50 odstotkov učencev
vozačev in pokriva geografsko največji
delež občine. »Res je, da smo precej
poti s postavitvijo ustreznih znakov in
pločnikov rešili, vendar so vsako leto tu
novi izzivi, ki po mojem mnenju potrebujejo vedno večjo prilagodljivost in ekonomičnost tudi s strani Občine Domžale,«
pravi Drobničeva in poudarja, da bodo
v prihajajočem šolskem letu delali tudi
na tem, da pridobijo čim več starejših
krajanov, ki bi dnevno vse šolsko leto
poskrbeli za prometno najbolj problematične točke ob šoli. »Zaposleni na
šoli želimo pomoč tudi s strani staršev.
Mislim predvsem na parkiranje na označenih mestih, ne na pločniku, uporabo
varnostnih pasov ne glede na dolžino
vožnje in prečkanje ceste na prehodih,«
dodaja ravnateljica OŠ Dob.
Načrt varnih šolskih poti imajo izdelan tudi na OŠ Venclja Perka. Z njim
ob začetku šolskega leta seznanijo vse
učence in starše, z najmlajšimi učenci
in policisti pa te poti skupaj spoznavajo in prehodijo. Kar nekaj vozačev
imajo tudi na OŠ Dragomelj, zanje pa
poskrbijo s pomočjo šolskega avtobusa oziroma kombija. V tem trenutku
med manj varnimi ocenjujejo šolske
poti v spodnjem Dragomlju. Na OŠ
Rodica se za varno šolsko pot učencev
vključujejo tudi v različne akcije, so
pa na tem področju dejavni tudi starši z opažanji, pobudami in strokovni
mnenji, pravi Milena Vidovič, ki poudarja, da spodbujajo otroke, naj v šolo
prihajajo peš.

Učence v novem šolskem letu
čaka tudi nekaj novosti

V novem šolskem letu pa šole ne prinašajo le novih izzivov in znanja za
učence, kot pravi ravnateljica OŠ Venclja Perka, kjer v novem šolskem letu
izvajajo tudi neobvezne izbirne predmete v 4. in 7. razredu. »V 4. razredu
bomo učencem ponudili pouk tehnike,
v 7. razredu pa francoščino,« pravi Petra Korošec in dodaja, da načrtujejo
tudi posodobitev otroškega igrišča.
Prenovljeno otroško igrišče pa že čaka
učence razredne stopnje OŠ Preserje
pri Radomljah. »Šolski sklad je s sredstvi pomagal pri obnovi, saj sredstva
ustanovitelja za prenovo niso zadostovala. V večnamenskem prostoru pa
imamo novo stropno oblogo,« pravi
ravnateljica Ana Nuša Kern, ki dodaja,
da je vsako šolsko leto novo in drugačno od prejšnjega. »Vsako ima svojo patino, barvo, dogodke, vredne spomine
in dogodke, vredne pozabe. Ohranjamo vredne, sončne, vesele in dobre, ki
kdaj zrastejo na tistih, ki jih pozabimo.
Le tako lahko rastemo iz leta v leto, napredujemo in sodelujemo.«
Tudi na OŠ Dragomelj bodo, skladno z zakonodajo, začeli izvajati neobvezne izbirne predmete v 4. in 7. razredu. »V 4. razredu bosta to nemščina
in tehnika, v 7. razredu pa madžarščina.
Tako kot pretekla šolska leta bodo imeli
učenci tudi v tem šolskem letu možnost
obiskovati veliko število interesnih dejavnosti s področja umetnosti, tehnike
in športa. Poleg rednega pouka bomo
v vseh razredih izvedli tudi po 15 dni
dejavnosti. V nekaterih razredih bodo
dnevi dejavnosti izvedeni v strnjeni
obliki kot šola v naravi,« pravi ravnateljica OŠ Dragomelj Metka Murn.
Na OŠ Rodica so poskrbeli za ureditev dela šolske stavbe, zamenjavo
nekaj pohištva, posodobitev računalniške tehnologije, urejanje šolskega
okoliša, pripravljajo pa tudi interesne
in projektne programe. »Svežino in
pravi šolski ritem pa v šolo vedno prinesejo učenci. 1. septembra bomo pripravljeni na doseganje novih uspehov
in nasmehov,« pravi ravnateljica OŠ
Rodica Milena Vidovič.
»Vsako novo šolsko leto je nadgradnja
preteklega. Šola je ustanova, ki napredka ne more pokazati v kratkem
časovnem obdobju, ampak vedno načrtuje dolgoročno. Znanje, sodelovanje
in prijetno okolje sestavljajo mozaik
naše šole in ponosni smo, da rezultati
in uspehi naših učencev potrjujejo pravo pot,« poudarja ravnateljica OŠ Dob
in PŠ Krtina Barbka Drobnič. Na obeh
šolah so letos izvedli tudi energetsko
sanacijo. »To pomeni, da bodo hodniki
vsaj v zimskem času topli, da v kabinetih
ne bo pihalo in v času dežja zalivalo računalniške opreme, da bo v telovadnici
primerna temperatura ob varčni porabi
energenta,« dodaja ravnateljica. Med
novostmi napoveduje uporabo modernih didaktičnih gradiv in opreme skozi
projekt Domača naloga, predstavitev
izdelka učencev na taboru za vedoželjne in nadgradnjo projekta Kakovost in
bralna pismenost. Po novem bo šolska
knjižnica odprta v času popoldanskih
govorilnih ur, prav tako pa starše v
času mesečnih srečanj v šoli čaka organizirano varstvo za najmlajše. Tako
zaposlene kot učence pa čaka tudi krepitev vzpostavljene prijateljske vezi z
zaposlenimi in učenci OŠ Čavle iz Reke
na Hrvaškem, še pove Drobničeva. ❒

slamnik | 9

letnik liv | avgust 2014 | številka 8

starejši

slamnik@kd- dom zale. si

Iskrene čestitke ob 90. rojstnem
dnevu

Vse najboljše ob 80. rojstnem dnevu
Prijatelj Jakob Černe je praznoval življenjski jubilej
Pomemben jubilej na življenjski poti
je 23. julija 2014 praznoval naš občan,
Domžalčan Jakob Černe. Slavljenec, ki
je v družbi domačih, prijateljev in sosedov lepo praznoval visoki življenjski
jubilej, nikoli ne pozabi poudariti, kako
lepo je bil sprejet v Domžalah, pa tudi,
da mu je največ pomenilo zaupanje,
ki ga je bil deležen na vsakem koraku.
Kljub številnim funkcijam ter uspehom ostaja skromen, prijazen človek,
s spoštovanjem do vseh, s katerimi je
delal in za katere je delal: ne pozabi pa
tudi omeniti, kako hvaležen je za vse
priložnosti, ki so mu bile dane.
Njegova bogata, osem desetletij
dolga življenjska pot se je začela v
Trbovljah. Oče uradnik je žal kmalu umrl, mati gospodinja je edincu
namenjala vso skrb in ljubezen. Po
osnovni šoli je uspešno končal gimnazijo v Celju ter študiral na Akademiji
za glasbo v Ljubljani. Sledila je bogata
pot glasbenega pedagoga, ki je v letu
1956 prišel v Domžale in poučeval
tudi v drugih bližnjih glasbenih šolah.
Vzgojil je vrsto generacij violinistov,
med njimi Tomaža Habeta, Metko Pichler, Branko Bečaj, Mitjo Meršola,
Marka Zupana in druge, ki so oblikovali strani novejše glasbene zgodovine ter osnovali simfonični orkester, ki
mu še danes radi prisluhnemo.
Ob pomembni vlogi glasbenega
pedagoga pa jubilanta Jakoba Černeta najdemo tudi v številnih drugih
vlogah, ki so terjale vso njegovo pozornost, prizadevnost in delo. Tako
je bil predani predsednik občinske
Zveze prijateljev mladine, namestnik
ravnatelja glasbene šole, član zbora
občin republiške skupščine, pa tudi
pooblaščenec za poroke. V času, ko je
opravljal funkcijo sekretarja občinske
konference SZDL, je bila najpomembnejša naloga gradnja šolskih objektov
s samoprispevkom. Tako je bila med
letoma 1969 in 1973 zgrajena vrsta šol

Vse najboljše, gospa Ivanka Hiršman
druga svetovna vojna in družina je
bila že 27. novembra 1941 izseljena v
Nemčijo, v taborišče Badlibencel, kjer
je, podobno kot vsi slovenski izgnanci,
preživela skoraj štiri leta trdega dela
in želje, da vrnejo domov. Vrnili so se
šele v začetku septembra 1945, v veliko revščino. Mlada Ivanka se je kmalu
odločila, da odide v Domžale, kjer je v
eni od tedanjih gostiln našla začasni
dom in zaposlitev. Njena želja je bila,
da bi prišla do boljšega življenja, zato
si je našla delo v tedanjem Induplatiju,
kjer je ostala deset let. Vmes je srečala
Hiršmanovega Andreja, se poročila in
rodil se je sin Miro. Iskali so primerno
stanovanje, se več kot dvajsetkrat selili
in – tudi po zaslugi sorodnika znanega

Čestitkam sta se pridružili predsednica Medobčinskega društva invalidov
Domžale, Vida Perne, ter poverjenica
za Vir Srša Zofka, ki sta jubilantko tudi
obdarili, vse najboljše pa ji je zaželelo
tudi Društvo izgnancev Domžale, katerega članica je.
Jubilantka Ivanka je bila številnih
obiskov ob rojstnem dnevu iskreno vesela, saj je rada v družbi in rada obuja
spomine, posebej pa jo je z obiskom
Ljubljanskega gradu in kosilom v stari
Ljubljani razveselil sin Miro z ženo.
Zgodba o življenju jubilantke ni nič
kaj vesela, saj je bilo zelo težko, na
njem je bilo veliko preizkušenj, tudi
solza ni manjkalo. Ne pozabi pa povedati, da je njena jesen življenja kar
prijetna in da rada, kljub težkim trenutkom, poroma v spomine. Ti so povezani z atom Tonetom Petkom, ki je
rudaril v Franciji. Za njim je to deželo
– v znano francosko mesto Marseille –
prišla mama Terezija in v družini PetekŽeleznik sta se v Franciji poleg hčerke
Slave, ki jo je mama pripeljala iz stare
domovine, rodila Ivanka in brat Tone.
Spomini na otroštvo bledijo, dobro pa
se spominja prvega razreda francoske
šole, ko ji je učiteljica rekla, da je zelo
pridna punčka. Megleno v spominih
ostaja tragična nesreča, v kateri je bila
hudo poškodovana. Mama se je zato
odločila, da se vrne v Slovenijo, oče je
še naprej ostal v tujini ter pozneje sodeloval na partizanski strani v španski
državljanski vojni. Družina je našla
prostor pri mami v Šentjanžu na Dolenjskem, kjer je za otroke večji del skrbela stara mama. Nesreča je Ivanki pustila hude posledice, tako da se je zelo
težko učila in je kmalu ostala doma.
Hodila je na delo na bližnje kmetije ter
si želela lepšega življenja. Pa je prišla

zdravilca Jožeta (Pepeta) Koželja, predvsem pa pridnosti – do konca zgradili
hišo, v kateri je skrbela za hudo bolno
mamo.
Tudi njeno zdravje ni bilo najbolj
trdno, posebej z žolčem je imela precej težav, zato si je tudi iskala službo,
ki bi jo lahko opravljala. Tako je poskušala v Tosami, kar deset let pa je
z možem delala v Nemčiji. S prisluženim denarjem so dokončali hišo, izboljšala si je pokojnino, upokojitev pa
je dočakala v bližnjem vrtcu Palček.
Vseskozi je skrbela za vrt, družinski
proračun pa poskušala izboljšati tudi
z delom na bližnjih kmetijah. Mož Andrej je bil zaposlen v Toku in je umrl
leta 1978.
Danes jesen življenja preživlja v
prijetnem domu, kjer živi tudi sin Miro
z ženo. Skuha si sama, včasih jo 'pocrkljata' tudi sin in snaha. Zjutraj spije
obvezno kavico, pogleda kakšno nadaljevanko, nikoli ne zamudi poročil.
Ni izbirčna, kljub visoki starosti pa še
obdeluje eno od gredic, da ne pozabi
na delo. Drugače je bolj doma, posebnih obiskov nima, zato se je veselila
srečanj ob rojstnem dnevu. Pa tudi
sicer rada malo poklepeta, včasih, še
letos, je rada odšla na kakšen izlet z
izgnanci.
Čeprav, kot sama pravi, je bilo njeno življenje težko, gospa Ivanka ostaja mladostna in vedno lepo oblečena.
Sama si splete kito in se veseli vsakega dne, posebej pa letošnjega jubileja,
ki ji je prinesel številne šopke in darila, predvsem pa veliko priložnosti
za pogovor. Enako kot so ji zaželeli
številni obiskovalci, ji tudi mi želimo
predvsem zdravja in veliko prijetnih
trenutkov.

Jubilant Jakob Černe najbolj uživa v družbi domačih: žene Valentine, sinov Roka in
Radota s soprogama ter vnuki: Ano, Evo in Timom.

in telovadnic ter prizidkov, s čimer so
bili zagotovljeni bistveno boljši pogoji
za učence. S sodelavci so usklajevali
tudi druge investicije, uspešen pa je
bil tudi kot tajnik izobraževalne skupnosti, član Izvršnega sveta, zadolžen
za družbene dejavnosti ter podpredsednik skupščine. Leta 1981 je prevzel
funkcijo sekretarja republiške konference ZRVS, bil član zvezne konference in vodstva ter skupaj z drugimi
sodeloval v boju za samostojnost slovenske organizacije. Sodeloval je tudi
pri reviji Obramba in slovenskem vojaškem slovarju. Pred upokojitvijo je
bil sekretar Zveze častnikov Slovenije
in je pomagal pri novi organiziranosti
in mednarodni dejavnosti.
V zakonu z ženo Valentino, znano domžalsko knjižničarko, s katero
sta že praznovala zlato poroko, sta se
jima rodila sinova Rado – glasbenik
in Rok – računalničar. Glasbena tradicija se nadaljuje tudi v obeh vnuki-

njah, Ani, znani pevovodkinji, in Evi,
priljubljeni glasbenici, ki se lahko pohvali z zmagami na Slovenski popevki. Glasbenik je tudi vnuk Tim z nižjo
glasbeno šolo v Domžalah. Igra klavir
in študira stomatologijo. Jubilant uživa v mirnem pokoju, v veliko veselje
so mu dosežki sinov, vnukov, snah ...Z
ženo Valentino, ki izdeluje čudovita
ročna dela, se odpravita na krajše izlete, se sprehajata ob bregu Bistrice in
uživata v dobri družbi. Posebno skrb
namenja zdravju. V največje veselje in
ponos so mu obiski prireditev vnukov.
V soseski, kjer živi, se odlično razume
s sosedi, s katerimi se redno srečujejo
in pomagajo med seboj.
Iskrene čestitke ob visokem življenjskem jubileju v imenu prijateljev, spoštovani Jakob Černe, in naj bo
življenje tudi v prihodnje prijazno do
vas in vseh, ki jih imate radi.
Vera Vojska
Foto: Majhenič

Zlata poroka v Radomljah
Sončno julijsko soboto, kakršnih je bilo v tem poletju bolj malo, sta Marjeta in Viktor Kren v
radomeljski cerkvi ponovila svojo prisego zvestobe, ljubezni in medsebojnega spoštovanja
z besedami, ki sta jih izrekla pred davnimi 50 leti, natančneje 20. junija 1964.
Zakonov, ki dosežejo zlati jubilej, je
čedalje manj, zato pa tisti, ki jim to
uspe, zaslužijo vso pozornost in iskrene čestitke. Petdeset let je dolga doba,
ko gledamo naprej, vendar pa kratka,
če se ozremo nazaj v spomine; vedno
imamo občutek, da je vse minilo hitro,
kot trenutek. Marjeta, prijatelji smo ji
rekli Metka, je doma iz Nasovč pri Komendi, izhaja iz številne kmečke družine z dvanajstimi otroki, od katerih je
sedem še živih. Najmlajši Metkin brat
Jože je šel študirat za župnika in postal prošt v Novem mestu, sedaj pa je
kanonik in živi na Škofiji v Ljubljani.
Metkino družino je zelo zaznamovalo
petje. Njen brat Rok Lap, žal sedaj že
pokojni, je bil znan zborovski in cerkveni pevec, zlasti v duetu skupaj z
Janezom Majcenovičem iz Kamnika.
Tudi Metka je s svojim lepim altom sodelovala v zborovskem petju, več kot
trideset let je prepevala v radomeljskem cerkvenem zboru.
Morda je bila prav ljubezen do petja tisto, kar je združilo Metko in Viktorja, kajti tudi on je velik del prostega časa posvetil prepevanju v raznih
zborih, od zbora oziroma še prej okteta Lek do Moškega pevskega zbora
Radomlje, pa do cerkvenega pevskega
zbora v Radomljah. Tudi Viktor izhaja
iz družine z več otroki, predvsem pa
so ga vsi poznali kot izjemno dobrovoljnega in vedno nasmejanega, brez
vprašanj pripravljenega pomagati ob
vsaki priložnosti, pri delu ali petju.
Metka in Viktor sta si pred petdesetimi leti ustvarila dom in družino v

Življenje jubilantov in jubilantk, ki jih
ob 90. rojstnem dnevu obiščeta župan
Toni Dragar ali podžupanja Andreja
Pogačnik Jarc, ima v teh časih mnoge stične točke. Vsi radi povedo, da
je njihovo življenje tesno povezano z
delom, da je za njimi trpljenje v drugi
svetovni vojni, spominjajo se, s kakšnim zanosom in odrekanji so gradili domove, radi pa povedo tudi kaj o
svojem delu v društvih.
Tako je tudi življenje gospe Ivanke
Hiršman z Robbove ulice na Viru, ki je
9. avgusta praznovala 90. rojstni dan.
Vse najboljše ob jubileju ji je voščila
Andreja Pogačnik Jarc, podžupanja
Občine Domžale, ji zaželela veliko
zdravja ter ji izročila šopek in darilo.

Radomljah; rodili so se jima trije otroci, dva sinova in hčerka. Tudi njunega
srednjega sina Gregorja spremlja petje in glasba, saj ga mnogo ljudi pozna
kot izvrstnega pevca, vrsto let je nastopal z ansamblom Viharnik. Tu so
tudi štirje vnuki, sedaj že odrasli ljudje, študentje, ki si gradijo vsak svojo
življenjsko pot in sta jim dedek in babica – sedaj zlatoporočenca – lahko
zgled, kako je treba z razumevanjem
in spoštovanjem tlakovati skupno prihodnost.

Zlato poroko sta obeležila v Cerkvi sv.
Marjete v Radomljah ob svojih najdražjih, obeh sinovih, hčerki, vnukih ter sorodnikih in najbližjih prijateljih. Mašo
je daroval Metkin brat Jože, duhovnik
in kanonik, s pomočjo radomeljskega
župnika, g. Jarca, cerkveni zbor pa je s
svojim petjem dodal žlahtnost svečanemu dogodku. Zlatoporočenca sta prejela množico čestitk in iskrenih stiskov
rok ter dobrih želja. Sreče in zdravja še
naprej v življenju, Metka in Viktor!
Danica Šraj

Vera Vojska
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na kratko

poročilo

Center požarne varnosti
za julij
Poklicni gasilci Centra požarne
varnosti smo v juliju pomoč nudili
šestindvajsetkrat. Posredovali smo
ob enajstih prometnih nesrečah,
pogasili šest požarov ter posredovali še devetkrat.
5. 7. smo bili obveščeni, da v Študi
gori stanovanjska hiša. Takoj smo
izvozili na kraj, kjer je bilo ugotovljeno, da se je požar iz notranjosti hiše razširil na ostrešje objekta.
Gasilci smo takoj v popolni gasilski
opremi vstopili v notranjost hiše in
pričeli gasiti. Na drugi strani objekta pa smo izvedli napad preko avtolestve in pričeli gasiti ostrešja stanovanjske hiše. Pri gašenju požara
so sodelovala tudi prostovoljna
gasilska društva PGD Študa, PGD
Domžale – mesto, PGD Ihan, PGD
Pšata-Dragomelj in PGD Dob.
7. 7. smo prek 112 dobili obvestilo, da
je na regionalni cesti Domžale–Dragomelj prišlo do prometne nesreče
motorista in osebnega vozila. Ob
prihodu na kraj smo mesto nesreče
zavarovali, nato pa reševalcem NMP
Domžale pomagali pri oskrbi dveh
ponesrečenih oseb. Ponesrečenca
sta bila prepeljana v Ljubljano, v
Klinični center. Na samem kraju
smo na osebnem vozilu odklopili
akumulator, pri motorju pa posuli
absorbent, saj je bilo cestišče polno
goriva. Na kraju je bila tudi policija,
ki je obravnavala dogodek.
7. 7. smo dobili klic o še eni prometni nesreči na avtocesti, v smeri
proti Šentjakobu. Takoj smo izvozili
na mesto nesreče in naleteli na trk
štirih osebnih vozil. Zavarovali smo
mesto nesreče in ugotovili, da poškodovanih ni. Odklopili smo akumulatorje na vozilih, posuli razlite
motorne tekočine ter vozila premaknili s prehitevalnega na odstavni
pas ter tako sprostili promet.
7. 7. nas je ReCo Ljubljana obvestil
o prometni nesreči na avtocesti iz
Domžal proti Ljubljani, v kateri je
bilo udeleženih več vozil. Ob prihodu na kraj nesreče smo protinaletno
zavarovali vozila, saj se je verižno
zaletelo pet vozil, ki so obstala na
prehitevalnem pasu. Eni osebi smo
nudili pomoč do prihoda reševalcev.
Skupaj smo jo naložili v reševalno
vozilo, saj je bil sum na poškodbo
hrbtenice. Pri nekaterih vozilih je
spustilo motorno olje, ki smo ga posuli z vpojnim sredstvom ter s tem
preprečili nadaljnje širjenje razlitih
tekočin po cestišču. Reševalci NPM
Domžale pa so ponesrečenko prepeljali na urgentni oddelek Kliničnega
centra Ljubljana.
9. 7. smo dobili klic za pomoč pri
prometni nesreči na avtocesti med
Krtino in Domžalam. Ob prihodu je
bilo ugotovljeno, da se je ena oseba
poškodovala. Do prihoda reševalcev smo ji nudili prvo pomoč, saj si
je ob trku poškodovala glavo. Skupaj z reševalci smo jo naložili v reševalno vozilo, s katerim je bila prepeljana v nadaljnjo oskrbo. Navzoč
je bil tudi uslužbenec Darsa, ki je
dodatno zavaroval nesrečo in nato
saniral poškodbe na odbojni ograji.
A. V.

Srečanje društev podeželskih
žena v Lukovici

Praznik Krajevne skupnosti Dob

O zgodovini in sedanjosti, predvsem pa o podeželju

Čeprav v malce manjši meri kot prejšnja leta se je tradicija praznovanja
praznika Krajevne skupnosti Dob tudi
letošnji začetek avgusta nadaljevala
ter ponudila priložnost vsem, da se na
športni prireditvi ali spominski slovesnosti na Hrastovcu spomnijo zgodovine in uživajo v prijetni sedanjosti,
ki jo v krajevni skupnosti s številnimi
društvi ne manjka.

jevna organizacija borcev za vrednote
NOB Dob, Krtina, ob sodelovanju številnih praporov. Po himni je številne
navzoče pozdravil predsednik borcev
Vlado Cerar ter spregovoril o pomenu
skrbi za vrednote NOB, za njim pa je
predsednik Sveta KS Dob, Jurij Milanovič, po pozdravu spomnil na zgodovino, dotaknil pa se je predvsem
sedanjosti, saj je predstavil uspehe

Petkovo popoldne je bilo v znamenju športnih aktivnosti, ki jih sicer v
okviru Športnega društva Dob ali celotnega športnega parka, ki je dobil novo
podobo, nikoli ne manjka. In prav zaradi nove podobe športnega parka smo
nekatere športne aktivnosti prestavili
na poznejši čas. Tokrat je bilo načrtovano balinarje tako fantov kot deklet.
Največji pokal je šel prvi ekipi Društva
upokojencev Naš dom Dob, drugi so
bili Žabarji, tretja Krajevna organizacija za vrednote NOB Dob, Krtina, četrta
pa še ena ekipa upokojencev. Razglasitev je bila opravljena po tekmovanju
na prijetnem druženju.
Sobota pa je že kar nekaj desetletij namenjena obisku Hrastovca, ki je
pravzaprav temelj našega krajevnega
praznika. Na spominskem obeležju,
ki je bilo lani obnovljeno, piše: Na
tem mestu je četa Kamniškega bataljona napadla nemškega okupatorja
in mu prizadejala velike izgube, sama
pa je izšla iz borbe kot zmagovalka
brez žrtev. Vsakoletno slovesnost s
pomočjo KS vsako leto pripravi Kra-

KS v zadnjem letu ter mandatu. Vsem
je zaželel prijeten dan ter čestital za
krajevni praznik. Kulturni program
je bil pester, s svojim igranjem so ga
polepšali Domžalski rogisti pod umetniškim vodstvom Ivana Kozariča ter
predsedstvom Anžeta Korošca. Prisluhnili smo Pevskemu zboru Turistično-rekreativnega društvo Turnše,
Češenik pod vodstvom Aleša Fariča,
ki je pevce in pevke spremljal s kitaro, recitatorji Maks, Jože in Vera so se
lotili zgodovinskih, pa tudi današnjih
tem, harmonikar Domen Košič pa nas
je spomnil, kako je bila harmonika
včasih posebej med partizani izredno
priljubljen instrument, ki jim je dajal
moč za dolge pohode in hude borbe.
Ob znani Slakovi V dolini tihi smo
se vsi skupaj napotili v dolino, kjer
je bilo pri Šuštarjevih prijetno srečanje, katerega so letos olepšale članice
Društva podeželskih žena Domžale s
svojimi dobrotami, popestrili pa udeleženci s spomini na preteklost pa
tudi pogovori o sedanjosti.

Lukovica Okolica cerkve v Šentvidu
pri Lukovici je bila enega zadnjih četrtkov v juliju nadvse živahna. Dekleta in žene vseh generacij so se zbirale,
se vihravo pozdravljale, spraševale,
kako in kaj, predvsem pa se veselile,
da se zopet srečajo. To so bile članice društev podeželskih žena z območja nekdanjih občin Domžale in
Kamnik, ki so se na povabilo Društva
podeželskih žena Lukovice zbrale na
prijetnem srečanju v občini Lukovica.
Blizu sto deklet in žena je najprej v
Šentvidu, nato pa v Lukovici preživelo
prijeten dan, za katerega se prisrčno
zahvaljujejo gostiteljicam in jim želijo
vse dobro.

Prijetnega srečanja so se udeležile
tudi številne članice Društva podeželskih žena Domžale, ki v prihodnjem
letu praznujejo okroglo obletnico.
Pozdrav in željo po prijetnem dnevu
med njimi je v cerkvi sv. Vida v Šentvidu izrekla predsednica domačega društva Vida Capuder. Zbrane je
nato pozdravil župan Občine Lukovica Matej Kotnik. Skupaj z njimi se
je sprehodil skozi zgodovino cerkve,
jo popestril z zgodbami, ki mu jih je
pripovedoval stari oče, ob koncu pa
tudi zaigral na orgle, medtem ko so
obiskovalke zapele. Sledilo je prijetno
druženje ob Kulturnem domu Martina
Slomška, obogateno z dobrotami, ki
so jih pripravile gostiteljice, manjkalo
pa ni niti sokov in drugih pridelkov z
njihovih kmetij.
Sledil je obisk ene od starejših
stavb v občinskem središču ter prije-

tna ura zgodovine Lukovice in sosednjih krajev. Od tod do bližnje pivovarne Vinka Pirnata, v kateri vari pivo
Rokovnjač, ni bilo daleč. Tudi njegova pripoved je posegla v zgodovino,
saj so pivo varili že precej pred njim,
na kratko je predstavil tudi siceršnjo
gostinsko ponudbo ter vse zbrane pogostil s pivom – črnim in svetlim – ter
slanim pecivom. Sprehod skozi lepo
urejen center kraja nas je pripeljal do
pekarne Čemažar, ki je s svojimi dobrotami navzoča že 50 let in je po njih
znana po vsej Sloveniji. Pred kosilom
v znani gostilni Bevc smo si imele še
priložnost ogledati nekdanjo čevljarsko delavnico Franca Jemca, ki jo je

razkazal gostilničar Stane Bevc in ob
tem ne pozabil predstaviti obrtne tradicije, ki žal počasti izumira.
Nadaljevanje srečanja je predstavljalo priložnost za prijeten pogovor o
nadaljnjem sodelovanju med posameznimi društvi. V pogovor so se vmešali tudi zvoki ansambla Mladi Zajci,
predvsem pa veliko povabil sedanjih
in nekdanjih sodelavk na obiske kmetij, kar prinaša še posebej zaželeno
izmenjavo znanj in izkušenj.
Bil je prijeten četrtek v Lukovici,
poln prijaznih trenutkov in veselja,
da se srečamo, izmenjamo znanje in
izkušnje, predvsem pa vedno znova
ugotovimo, da so tovrstna srečanja resnično lepa priložnost, ki jo velja vedno izkoristiti. Lepo se imejte, draga
dekleta in žene, gostiteljicam pa hvala
za vse, res je bilo prijetno!
Vera Vojska

Negovanje tradicij in vrednot NOB
Čas, v katerem živimo, od nas zahteva, da se zazremo
tudi v preteklost ter v sedanjosti ustrezno ovrednotimo
zgodovinske dogodke in vrednote, ki jih nekateri želijo
izbrisati iz narodovega spomina. Zato je pomembno, da
se ohranja spomin na te dogodke ter vrednote.
dvi domžale V Društvu vojnih invalidov Domžale skrbno spremljamo programe FIHO ZDVI Slovenija, jih sproti
izboljšujemo in dopolnjujemo. Želim,
da bi naši člani društev čim bolj kvalitetno živeli in enakopravno sodelovali
v oblikovanju svojega osebnega življenja in življenja v družbi. Društvo načrtuje, organizira in izvaja programe, ki
posameznikom vojnim invalidom in
njihovim družinskim članom omogočajo aktivnejše sodelovanje v družbenem življenju in vsakdanjih aktivnosti.
Skupaj z organizacijami Zveze borcev
za vrednote NOB, ZVI Slovenije Ljubljana, veteranskimi organizacijami,
Društvom upokojencev in Krajevno organizacijo izgnancev Domžale, pa tudi
samostojno, organizira različne avtobusne izlete in druge aktivnosti.
Tako smo letos v januarju že obiskali slovesnost ob 69-letnici tragedije borcev in aktivistov v Rudniku
pri Radomljah, bili na tradicionalni

slovesnosti v Dražgošah, se poklonili
ob dnevu spomina vsem žrtvam holokavsta med drugo svetovno vojno v
Ljubljani ter v februarju obiskali spominsko slovesnost na Oklem. Marec je
bil namenjen obisku razstavi o Titu na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, pa tudi tradicionalnem pohodu na
Limbarsko goro, v aprilu pa smo bili na
prireditvah ob dnevu boja proti okupatorju v Češnjicami ter Žejah. Ob prvem maju smo bili na tradicionalnem
srečanju v Tuštanju, prijetno je bilo na
15. srečanju vojnih invalidov v Medvodah. Na Pokljuki smo pozdravili udeležence tradicionalnega pohoda na
Triglav, se v juniju v Mostecu spomnili
vseh slovenskih izgnancev, navzoči pa
smo bili tudi na spominski svečanosti
na Jančah, na Vrhpolju, v začetku avgusta pa se na Šipku spomnili obletnice ustanovitve VI. Slovenske udarne
brigade Slavka Šlandra.
Jože Novak

Tudi letos smo se spomnili zgodovine in sedanjosti

Vera Vojska

Praznik policije
Mineva triindvajset let od osamosvojitvenih procesov,
osamosvojitvene vojne in nastanka samostojne Slovenije.
Ob prazniku samostojnosti ter prazniku
Policije je potekala slovesnost v športnem parku Policijske akademije v Tacnu. Po odigrani državni himni je številne zbrane policiste ter povabljene goste
pozdravil direktor PU Ljubljana, g. Stanislav Vrečar. Sledil je nastop folklorne

Sledila je podelitev priznanj in odlikovanj zaslužnim, med katerim so bili
tudi dobitniki s Policijske postaje Domžale. Zlati ščit policije je prejel vodja
izmene na PP Domžale Marko Kladnik,
bronasti ščit policije pa Gregor Mlakar,
prav tako vodja izmene. Znak policije

skupine s prikazom plesov in starih
ljudskih običajev. Slavnostni govornik,
predsednik PVD Sever, g. Emerik Peterka, je osvežil dogodke izpred triindvajsetih let, ob osamosvojitvenih procesih,
in spregovoril tudi o pomembni vlogi
policijskih enot takrat in tudi danes.
Z minuto molka smo počastili padle v
vojni za našo samostojno domovino.
Kulturni program so z nekaj skladbami
popestrili člani policijskega orkestra.

za dvajset let uspešnega dela v policiji
je prejel višji policist kriminalist Željko
Car in policist kriminalist Matej Sušnik.
Znak policije za deset let dela pa so prejeli Gorazd Kupčič, stalni dežurni, Klavdija Mlakar, višja policistka, vodja patrulje, ter policist Ivo Vran. Čestitamo.
Po končani proslavi smo se zadržali ob prijetnem druženju ter obujanju
spominov na dogodkov pred 23 leti.
Tone Habjanič
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na kratko

Izlet v Rezijo

Slovesnost pod Vršičem

V Društvu narodnih noš in ohranjanja kulturne dediščine
Domžale imamo vedno dovolj idej za popestritev poletnih
dni, tako da nam ni nikoli dolgčas. Poleti je seveda največ
prireditev, na katere smo vabljeni v nošah, vendar smo
našli čas, da smo se v 'civilu' odpravili na izlet v Rezijo.

V nedeljo 27. julija, se je ob Ruski kapelici pod Vršičem
kljub ne obetavnemu vremenu zbrala velika množica
ljudi.

društva narodnih noš domžale Lepa junijska sobota je bila, ko smo
se iz Domžal opravili proti Trbižu in naprej proti Reziji. Z nami so bili tudi naši
zvesti muzikanti, 'ansambel Trobenti-

ca', ki je ob vmesnih postankih zaigral
nekaj poskočnih in tako pokazal, da
smo Domžalčani veseli ljudje. Ko smo
prispeli v Rezijo, to lepo alpsko dolino,
nas je tam pričakal vodič in nam povedal o zgodovini, življenju, šegah in navadah teh krajev. Pokazal nam je tudi
ples, značilen zanje, in kar dobro smo
ga posnemali. S seboj smo imeli naše
slamnate izdelke, cekarje in klobuke,

da smo jim tudi mi pokazali stoletno
domžalsko tradicijo in s čim smo se
takrat preživljali pri nas. Obiskali smo
tamkajšnji muzej brusačev in izvedeli,
da so brusači s kolesi, opremljenimi

posebej za to obrt, hodili po domovini
in tudi prek meja brusit nože, škarje,
britve in podobne stvari. Ugotovili smo,
da to ni bil preveč lahek zaslužek.
Polni vtisov smo se odpravili na
Belopeška jezera, ta čudoviti biser
sredi gozdov, kjer smo se naužili svežega zraka in se nato prijetno utrujeni
odpravili proti domu.
Milka B.

zvvs Navzoč je bil tudi predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor in
večje število ministrov, poleg njih
pa z ruske strani predsednik njihove
Dume (parlamenta), minister za informiranje, veleposlanik v Republiki
Sloveniji ter predstavniki Ruske pravoslavne cerkve.

katerega skupaj skrbita skupaj naša in
ruska država.
Dan prej je naša veteranska organizacija ZVVS (veterani 1991) podpisala
sporazum o tesnejšem sodelovanju z
rusko veteransko organizacijo, katero
je vodil njihov predsednik, general ruske Armade gospod Mojsejev.

Polaganje venca k pomniku ob Ruski kapelici

Slovesnost je bila nekoliko daljša,
a zanimiva, saj smo se seznanili s tragično usodo ruskih ujetnikov, ki jih
je ob gradnji ceste čez Vršič sredi vojne vihre zajel plaz. Na tem mestu so
zgradili rusko kapelico in pomnik, za

Ob druženju po zaključku slovesnosti je bilo čutiti veliko srčnosti in
slovanske sproščenosti, saj nas zgodovina bolj povezuje, kot bi si nekateri želeli.

J. Gregorič

Dom počitka Mengeš prenovljen za sodobne potrebe stanovalcev
Dom počitka Mengeš je pod vodstvom direktorice Irene Gričar v začetku leta 2014 zaključil obnovo dveh oddelkov za
stanovalce z demenco.
Sicer so obnovitvena dela v Domu potekala že od leta 2004 in v času desetih
let je bil Dom z okolico obnovljen skoraj v celoti. V Domu počitka Mengeš in
v njegovi enoti v Trzinu trenutno oskrbujejo 261 stanovalcev, in sicer v Enoti
Doma počitka Mengeš v Trzinu 57 ter
v Domu počitka Mengeš 204. Povprečna starost stanovalcev je 83 let. Večina
stanovalcev prihaja iz Mestne občine
Ljubljana, takoj za njimi pa sledijo stanovalci iz občin Mengeš, Domžale, Trzin, Kamnik itd. Lokacija Doma počitka
Mengeš in njegove enote je za prosilce
domskega varstva iz omenjenih občin
zanimiva zaradi bližine svojcev, predvsem pa jih privlačijo kvalitetna in
kakovostna oskrba ter nega in številni
dodatni programi. Število prosilcev za
sprejem je tako večje, kot jih Dom zmore sprejeti. Namestitvene kapacitete so
ves čas zasedene.
Obnova Doma se je v letu 2004 pričela s posodobitvijo pralnice, 1. nadstropja objekta A1 in mansarde, zamenjavo stavbnega pohištva, prenovo

fasade ter strehe stavbe B. Dela so se
nadaljevala s prenovo kuhinje z jedilnico, vhodne avle, terase ter objekta
B v celoti. V letu 2009 se je nabavila
oprema za Enoto Doma v Trzinu, ki se
je odprla v letu 2010. V letu 2011 so se
obnovitvena dela nadaljevala z ureditvijo zunanjih prostorov, v letu 2014
pa so se zaključila z razširitvijo ambulante ter prenovo varovanega oddelka
v drugem nadstropju stavbe A. Dom
ima v načrtu še obnovitev kotlovnice,
kletnih prostorov ter prenovo oddelka
B1, ki bo namenjen osebam z demenco, ki še ne potrebujejo varovanega
oddelka.
Direktorica Irena Gričar je že pred
leti na osnovi lokacijske in prostorske
danosti začrtala vizijo Doma počitka
Mengeš v smeri negovalnega Doma.
Kar 70 odstotkov stanovalcev v Domu
počitka Mengeš je nepokretnih. Le-ti
potrebujejo za kakovostno nego in
oskrbo, ustrezne prostorske in druge
pogoje, ki jih Dom danes lahko zagotovi. V letu 2013 je namreč Dom s

strani Ministrstva za zdravje pridobil
koncesijo za opravljanje zdravstvene
dejavnosti. V ta namen je Dom razširil obstoječo ambulanto. Zdravnik je
za stanovalce dnevno dosegljiv predvsem v dopoldanskem času. V drugih
terminih se Dom povezuje z Zdravstvenim domom Domžale, s katerim
uspešno sodeluje že vrsto let.
Dom danes po strokovni plati nudi
vse storitve in programe, namenjene
starejši populaciji. V zadnjem obdobju je pristopil tudi k:
• izvajanju organizirane paliativne
oskrbe. Pri obravnavi paliativne
oskrbe se sodeluje z mag. Matejo
Lopuh, spec. anesteziologije, ki je
sicer državna koordinatorica paliativne oskrbe, družinsko zdravnico
ter preostalim paliativnim timom.
S paliativno oskrbo se izboljšuje
kakovost življenja stanovalcev in
se jim omogoča dostojno življenje
do smrti. Namenjena je stanovalcem vseh starosti s katerokoli neozdravljivo kronično boleznijo. V

obravnavo pa se na organiziranih
družinskih sestankih vključuje tudi
svojce.
• certificiranem sistemu upravljanja
kakovosti E-qalin, ki je vseevropski
model upravljanja s kakovostjo v
ustanovah socialnega varstva.
• kvalitetnejši in kakovostnejši oskrbi stanovalcev z demenco. V Domu
so štirje oddelki za stanovalce z
demenco, kjer so obravnavani po
sodobnih konceptih in smernicah. Sprejemi v navedene oddelke
potekajo po Zakonu o duševnem
zdravju. Stanovalci od prenove v
letu 2014 dalje večinoma bivajo v
dvoposteljnih sobah.
Pozitivno so delo Doma ocenili
tudi predstavniki ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstva za zdravje, Zavoda
za zdravstveno zavarovanje, predstavniki Zdravstvenega doma Domžale ter
člani sveta Zavoda.
 Dom počitka Mengeš

Kmetijska zadruga z.o.o. Domžale
•
•
•
•

velika izbira izdelkov
konkurenčne cene
strokovno svetovanje
tradicija

Vljudno vabljeni!

NAŠE PRODAJALNE:

• Zgornje Jarše
t 01/ 722 64 46

Vabimo vas

• Lukovica
t 01/ 723 66 50

na Medobčinski praznik invalidov
občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče

• Ježica
t 01/ 561 48 00

v soboto, 6. septembra 2014, ob 10. uri, v halo Komunalnega centra
Domžale

• Dol
t 01/ 563 93 50

in na ogled
razstave ročnih in likovnih del

• Vrtičkar Domžale
t 01/ 721 31 62

v Galeriji Domžale, od 3. septembra do vključno 6. septembra 2014,
med 10. in 18. uro.

Grdavovo znamenje je
doma na Studencu
Studenec je prijetna vas, ki je najbolj
znana po Letnem gledališču Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan, v
zadnjem času pa po obnovljenem
Grdavovem znamenju v vasi. Obnovljeno znamenje je bilo pred kratkim
blagoslovljeno in s prijetno slovesnostjo in kulturnim programom
predano svojemu namenu, o čemer
sem pisala tudi v Slamniku.

Grdavovo znamenje – kapelica Marije Nrezmadežne – je doma na Studencu, za obnovo pa so najbolj zaslužni prebivalci Studenca. V objavljenem članku je bil dom kapelice
napačno napisan, zato prebivalcem
Studenca moje iskreno opravičilo.
Pri obnovi kapelice je sodelovalo
Kulturno društvo Mirana Jarca Škocjan, ki je ob zaključku prireditve
pripravilo prijetno srečanje v letnem
gledališču, na katerem so donatorjem in vsem, ki so pomagali pri obnovi kapelice, v spomin in zahvalo
podelili uokvirjeno fotografijo znamenja. Med dobitniki spominske
fotografije so bili številni prebivalci
Studenca, med njimi tudi Jože in Joži
Kocjančič, ki za znamenje skrbita že
od leta 1983 ter sta bila prav tako
med pobudniki za njegovo obnovo.
Obnovljeno Grdavovo znamenje bo
tudi prihodnjim rodovom pričalo
o skrbi prebivalcev Studenca za ta
spomenik kulturne dediščine.
Vera Vojsk a

društvo izgnancev domžale

Jesen vabi
Tako, poletje je za nami in vodstvo
Društva izgnancev Domžale upa, da
ste ga lepo preživeli ter jesen pričakujete polni novih moči. Zanesljivo
ste se teh naužili tudi ob obiskih
številnih slovesnosti, hkrati pa vsaj
malo moči prihranili za obisk dveh
slovenskih pokrajin, ki ju načrtujemo v septembru oz. oktobru.
Proti koncu septembra bomo
obiskali Terme Dobova in nekatere
zanimivosti in znamenitosti tega v
okolici, več časa pa bomo namenili
tudi obisku gradu Rajhenburg, katerega hlevi se obnavljajo – tudi s finančnimi sredstvi naših članov. Med
drugo svetovno vojno so grad zavzeli
Nemci, v njem je bil sedež preselitvenega urada za izgon Slovencev.
Danes so v gradu na ogled muzejske
razstave o zgodovini gradu, menihih
trapistih, slovenskih izgnancih, političnih zapornikih in internirancih.
Vse, ki ste se prijavili na izlet,
bomo obvestili o odhodu, ostali
pokličite! V prvi polovici oktobra
bomo, če nam bo vreme naklonjeno, obiskali Slovenske gorice.
Lep september!
Vera Vojsk a
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Glasba je pot do srca
Zdenka Kristl Marinič, glasbena šola Parnas

Kdor poje, slabo ne misli. Poznate rek? Pravijo, da je glasba tista, ki združuje, razveseljuje in navdušuje ljudi. Pa še kako res
je. In ta rek se, vsaj po mojih izkušnjah, ne začne in konča le pri petju, pač pa obsega glasbo v celoti. Je najbolj preprosto
in bogato darilo, ki vam ga nihče ne more odvzeti, in najučinkovitejše zdravilo proti slabi volji. Podobnega mnenja je tudi
gospa Zdenka Kristl Marinič, ki je pred več kot dvajsetimi leti ustanovila zasebno glasbeno šolo Parnas.
tudi disleksike in otroke z učnimi težavami, denimo, a inštrument je zelo
dober pripomoček, ki ne diskriminira.

Petra Julia Ujawe
Foto: Iztok Dimc

O

draščala je v glasbeni
družini in se zgodaj navdušila nad violončelom.
Nikdar si ni želela igrati
drugega inštrumenta. »Violončelo je
najlepši inštrument,« se nasmehne.
Morda tudi zato, ker je zvok violončela podoben človeškemu glasu.
Kako se je rodila vaša ljubezen do
glasbe?
To je kar dolga, lepa zgodba. Odraščala
sem ob očetu, ki je bil glasbenik, igral
je violino in trobento, mama pa je zelo
lepo pela. Pri štirih letih sem začela z
violino, potem pa je oče dejal, da v orkestru ni čelista, pa sem začela pri šestih letih igrati violončelo. Bil je tudi
moj prvi učitelj, saj me je z glasbo navdušil za vse življenje. Tudi po tem, ko
sem iz Prlekije odšla v Ljubljano, sem
s seboj odnesla ljubezen do glasbe, za
to se moram zahvaliti samo njemu. A
moj oče je vsakogar učil na enak način in v učence pretakal svoje navdušenje. V glasbeni šoli sem našla prijatelje,
ker ni bilo dosti drugih dejavnosti, vseeno pa je imel majhen Ljutomer tri godalne in dva pihalna orkestra ter tri komorne skupine. Ker še ni bilo akademij,
ni bilo veliko profesionalnih glasbenikov, razen tistih, ki so se izučili na vojaških glasbenih šolah. In pri nas je bilo
teh precej, kar je bilo za tisti čas velika
stvar. Do mojega trinajstega leta me je
torej violončela učil moj oče, potem pa
so me starši že poslali na srednjo glasbeno šolo v takrat meni zelo oddaljeno
in tujo Ljubljano. Še pred koncem študija pa so me povabili, da bi se pridružila radijskemu simfoničnemu orkestru, v katerem sem bila kar 26 let. Ko
so me sprejeli medse, sem bila najmlajša čelistka, saj sem imela komaj dobrih sedemnajst let in so morali starši
dati soglasje, da sem šla lahko v službo. (smeh).
Kako pa ste prestopili v učiteljske
vode?
Proti koncu orkestrske kariere sem dobila povabilo, da bi učila v Šiški, na
glasbeni šoli Franca Šturma, in to sem
z veseljem sprejela. Štiri leta sem nabirala zanimive izkušnje kot glasbena producentka na radiu, zraven pa še
učila. Nato pa je učenje prevzelo vajeti in ugotovila sem, da v tem resnično
neizmerno uživam. Spoznala sem, da
za učenje otrok potrebujem več časa,
ker ni dovolj tista predpisana ura, ki
jo mora otrok 'preždeti' v glasbeni šoli,
ampak da potrebuje veliko več časa in
pozornosti. Prevzela sem pobudo, da
so na Gorenjskem v glasbenih šolah
odpirali delovna mesta za učitelje violončela. Kar sama sem se ponudila, da
bi učila. Povezala sem tri glasbene šole
in ustanovili smo skupino čelistov, ki
je igrala tako Beatle kot klasično glasbo, in z njo smo prepotovali Slovenijo.
Kako ste prišli na idejo o svoji
glasbeni šoli?
Dolgo časa sem razmišljala o tem. Zanimalo me je tudi, kaj je tisto, kar

Smisel učenja igranja na
inštrument je v tem, da
ga igraš tudi po tem, ko
zaključiš šolanje, ne pa,
da ga potem 'zavržeš',
ker si oddelal svoje.

otroke žene, da nehajo hoditi v glasbeno šolo, da se naveličajo. Nadvse
rada sem poučevala in sem si to želela tudi nadaljevati. Zato sem odprla
svojo šolo. Vse te izkušnje in vse, kar
sem poslušala od staršev, me je prepričalo, da sem se podala na samostojno pot. Smisel učenja igranja na
inštrument je v tem, da ga igraš tudi
po tem, ko zaključiš šolanje, ne pa,
da ga 'zavržeš', ker si oddelal svoje.
Vendar ne more vsak, ki zna, tudi
učiti.
Še ne dolgo tega je bilo skoraj pravilo, da je bil glasbeni pedagog tisti, ki
ni uspel kot glasbenik solist ali orkestraš. Res je, znanje je zelo pomembno, a velik del prispeva tudi pristop.
Mislim, da sem občutek za predajanje
znanja dobila po očetu, temu pa dodala še bogate izkušnje skupinskega
igranja v orkestru.
V čem se ta glasbena šola razlikuje
od ostalih?
Začela sem z glasbenimi uricami, kamor lahko starši pripeljejo predšolske
otroke, da se spoznajo z inštrumenti. Tam imamo na voljo manjše različice glasbil, da jih lahko preizkusijo in slišijo zvok, ki ga oddaja določeno glasbilo. Kako naj se otrok sam
po sebi odloči, kaj bo igral? Nekate-

ri starši otrokom tudi določijo, vendar
sem prepričana, da smo ljudje uglašeni z določenim zvokom. Da nam
zvok določenega inštrumenta bolj
ugaja. Tako kot je nekomu lahko všeč
glas sopranistke, je drugemu glas tenorista. Enako je pri otrocih. Eden ne
more niti slišati violine, spet drugi jo
prime v roke z velikim veseljem.
Hkrati pa otroci niso obremenjeni
s predstavami o tem, kaj bi jim
moralo biti všeč.
Natanko tako. In s to filozofijo je pred
23 leti nastala prva zasebna glasbena
šola Parnas. Ne bi mogla reči, da sem
imela veliko podpore pri tem, saj je v
Sloveniji žal tako, da je vedno težko, če
hočeš kaj narediti drugače, pa četudi
je to boljše. Glasbene šole nisem ustanovila, da bi služila na otrocih. Hotela
sem ustvariti družinsko in prijateljsko
okolje, zato imamo samo pet oddelkov,
v vsakem pa je od šest do osem otrok.
Kako poteka delo z otroki?
Vsi, ki tu učimo, smo dogovorjeni, na
kakšen način delamo in učimo otroka, da vzljubi inštrument. Otrok ne ve,
kaj ga čaka, in prvi koraki, še posebej
pri godalih, so zelo težki. Zato pouk
ne more biti samo strog in monoton in
zahtevati še in še vaje. Najprej se pogovorimo o inštrumentu in otroku povemo, da je inštrument njegov prijatelj. Seveda bo ta 'prijatelj' tudi žalosten, če se ne bo igral in družil z njim.
Vedno se z otrokom pogovarjamo o
njegovem prijatelju in otroci to 'vzamejo zares'. Ko glasbilo postane del
njihovega življenja, smo zmagali in
vemo, da se mu ne bo težko spraviti
k vaji. Starejšim otrokom lahko rečemo, da morajo nekaj vaditi in usvojiti, mlajši pa tega še ne razumejo. Zato
jim rečemo, naj zaigrajo mami, babici,
očku, teti, komurkoli. In res tudi starši pravijo, da potem otroci resnično

vsakogar, ki se pojavi na domačih vratih, odpeljejo v dnevno sobo in zaigrajo tisto, česar so se naučili. Ko dobijo
odziv, je to zanje seveda samo še pohvala. Tudi zato staršem povemo, naj
od začetka otroke samo spodbujajo
in ne silijo. Zveni enostavno, a ni, saj
imajo tudi starši svoje miselne vzorce.
In najverjetneje tudi pričakovanja.
Seveda! Vedno jim povemo, da se bodo
njihova pričakovanja izpolnila, samo
slediti nam morajo. Morda se tisto, česar si želijo, ne bo izpolnilo v dveh mesecih, a zato morajo biti vztrajni. To je
pač obdobje, ki je pri nekaterih malčkih krajše, pri drugih pa daljše, a v
vsakem primeru je na koncu vedno poplačano. Že na prvem nastopu so poplačani tako starši kot seveda otrok.
Nimam koncesije, ker sem zaslutila, da
ni ocena tista, ki bo otroka spodbujala k delu, pač pa ga bom do tega morala pripraviti sama s svojim pedagoškim
pristopom. Če mu bo pesmica všeč, jo
bo zaigral z veseljem, če pa mu ne bo,
je seveda ne bo hotel igrati.
Včasih ljudje mislijo, da zasebnim
šolam ni treba slediti splošnim učnim
načrtom. A svoj učni načrt sem pred
leti naredila v sodelovanju z Zavodom za šolstvo. Poklicala sem tudi
kolegice v tujini in jih povprašala po
njihovih učnih načrtih in vse so bile
presenečene. »Kakšen učni načrt?« so
govorile. »Saj vsi vemo, kaj moramo
učiti, saj smo vsi diplomirani glasbeniki.« Niso razumele tega načina
nezaupanja pedagogom, kar bi lahko
popolnoma drugače izkazali. Namesto tega bi lahko mladim pedagogom
začetnikom pomagali z mentorstvi.
Na seminarjih sem vedno razlagala,
da morajo biti otroci, ki pridejo v
glasbeno šolo, veseli in zadovoljni,
saj je to njihov prosti čas. Zanimivo
– to je vse vedno presenetilo. Primanjkuje izhajanja iz prijaznosti. Imamo

Kaj je najboljše pri vaši šoli, da je
drugačna od ostalih?
Naša največja prednost je, da nimamo preizkusov in ocenjevanja. Tudi
starši ugotavljajo, da samo pri nas
otroci niso pod pritiskom. Pridejo
sproščeni in veseli in takšni tudi odidejo. To se pozna tudi na otrocih: nastop je tisti, ki jih motivira in jih zadovolji. S tem pridobivajo na samozavesti, saj niso obremenjeni.
Pomembno je tudi, da ima otrok
možnost ustvarjalnosti in izbira, kaj bi
rad igral, hkrati pa mu pojasniš, zakaj
mora nekatere skladbe, ki jih nerad
igra, vseeno vaditi: da mu bo šlo še
bolje. Otroci potrebujejo komunikacijo,
ne le naloge in ukazov. In ne obstajajo
različne metode. Metoda je le ena: ljubezen. Do glasbe, glasbil in tudi otrok.
K nam pridejo tudi otroci, ki niso bili
sprejeti v druge glasbene šole. Teh
žalostnih obrazkov si sploh ne morete
predstavljati. Kdo lahko otroku reče,
da ne sme igrati, ker ni dovolj dober?
Kdo ima pravico povzročiti takšno žalost, če si otrok resnično želi igrati? Tisti moji učenci, ki so želeli nadaljevati
študij glasbe, so se brez težav vpisali
in odlično končali študij glasbe tako
na srednji glasbeni šoli kot akademiji.
In teh ni malo, kar nekaj med njimi
je odličnih glasbenikov. Tisti, ki se
niso odločili za poklic glasbenika, pa
igrajo za svoje veselje in znajo glasbo
poslušati z okusom.
Dve največji 'težavi' sta prenehanje
igranja in dejstvo, da otroci
običajno najbolj ‘sovražijo’
glasbeno teorijo. Kako se jim jo
trudite približati ali jim pomagati,
da vztrajajo?
To je zelo težko in zelo dobro vprašanje. Teorija kot spremljevalni predmet
obstaja samo še pri nas. Čudi me, da
ravnatelji glasbenih šol hodijo po svetu na simpozije in srečanja, pa ne povedo, česa so se naučili. Med drugim zagotovo tudi tega, da teorija nikakor ni
obvezna. Težko razumem, da se tega
tako togo držijo, saj je bil sistem enak,
ko sem pred davnimi leti sama hodila
v glasbeno šolo. Težava je v tem, da teorija ni skladna z inštrumentom, saj je
pisana za klavir. Vendar je lahko teorija
zelo zanimiva, če veliko pojejo. Pri nas
imamo teorijo hkrati z učenjem igranja
na inštrument. Torej se otrok vsega nauči konkretno, na inštrumentu. Kdor
želi nadaljevati študij, lahko vso teorijo opravi v dveh letih, namesto v štirih
ali šestih. Tudi na sprejemnih izpitih za
akademijo se moraš izkazati z igranjem
na inštrument. Glasbeno izobraževanje naj bo narejeno tako, da se imajo
otroci lepo.
To, da otroci 'obupajo', pa je nekaj,
glede česar smo glasbeni pedagogi
trenutno v nezavidljivem položaju.
Zakaj? Ponudba prostočasnih aktivnosti je široka, ogromna. Pri določenih krožkih namreč nista potrebni
tolikšna predanost in vaja, pa se zato
marsikdaj starši odločijo prav zanje,
saj ne zahtevajo njihove aktivnosti.
Običajno moramo, ko pride otrok v
glasbeno šolo (če seveda niso pred
tem hodili še njegovi starši), vzgajati tudi starše. Veliko se moramo
pogovarjati in staršem razložiti, kaj
pomenijo igranje inštrumenta, vaja
in predanost. In mi se z njimi radi
pogovarjamo, marsikje se s tem ne
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Vabilo
Otroci, vabljeni na pravljične nedelje
z lutkovnim ŽIV-ŽAVOM 2014/15!
Spet bo živahno v Kulturnem domu v Dobu!

ukvarjajo. Če ima otrok doma
podporo, bo nadaljeval učenje.
Pogosto lahko starši sprejmejo, da
mora otrok štirikrat tedensko vaditi neki šport. Če podobno želimo
za inštrument, so skoraj šokirani.
A za uspeh mora biti predanost
prisotna v obeh primerih.
Kdaj je najboljši čas za vpis v
glasbeno šolo?
Nikoli ni prepozno. Državne šole
imajo omejitve, a tega v svetu
ne poznajo. Tudi odrasli se učijo klavirja, denimo. Pred leti sem
v Škofji Loki pričela učiti violončelo enajstletnika, ki je potem pri
osemnajstih vstopil na akademijo.
Danes je orkestraš v Slovenski filharmoniji. Lahko bi rekla, da včasih starši svoje otroke vpisujejo v
različne aktivnosti celo prezgodaj.
Kako izbrati pravi inštrument,
če ne pridejo otroci najprej na
vaše glasbene urice?
Običajno pogledamo predispozicije otrok. Za godala vemo, da mora
imeti otrok izjemen posluh, biti
stabilen in po naravi vztrajen in
pripravljen delati, marljiv. To se
zelo zgodaj vidi. Klavir je drugačen,
ker pianist za igranje ne potrebuje nikogar, saj ima svoje harmonije,
medtem ko godala vedno potrebujejo spremljavo. Tudi odzivnost inštrumenta je pomembna, saj otroci
raje vidijo, če lahko z enim prstom
takoj zaigrajo 'Kuža, pazi', za kar
pri čelu potrebujejo en mesec, kar
pomeni, da potrebujejo tudi več
spodbude. Zato so odzivni inštrumenti, kot sta klavir (ali klaviature) in flavta, veliko bolj priljubljeni.
Mnogi pravijo, da je šport idealen
za hiperaktivne otroke, vendar je
tudi glasba tista, ki jih umirja. Tudi
v naši šoli je veliko hiperaktivnih
otrok. Otroci dandanes zahtevajo
več časa, bolj se moramo ukvarjati
z njimi in jih motivirati.
Kako lahko starši pripomorejo,
da bi otroci več vadili?
Naj se z otrokom pogovarjajo, mu
povejo, da ni nič hudega, če mu
kakšen dan ne gre, in da bo jutri zagotovo bolje. Precej preprosto je. Otroci potrebujejo samo veliko spodbude. Če ima otrok prijazno, spodbudno okolje, bo tudi
uspešen. Dandanes otroci pogosto potožijo, da se vrstniki norčujejo iz njih, če igrajo kakšno glasbilo.
Nekdaj smo bili glasbeniki največji 'frajerji' v šoli. Celo od osnovnošolskih učiteljev pogosto niso deležni spodbude ali prijazne besede.
Ljudje, ki ne odraščajo z glasbo, je
včasih ne razumejo na enak način.
Vaša vprašanja, denimo, so drugačna kot vprašanja tistih, ki niso nikoli igrali inštrumenta. Tudi pedagogom sem vedno rekla, naj otroke učijo tako, da bodo imeli otroci
radi glasbo, saj nikoli ne vemo, kje
bo kdo sedel in nam rezal kruh.
Dajete domače naloge?
Naloge za vaje? Seveda. A temu
ne rečemo domača naloga, da se
izognemo vzorcem, ki dušijo glasbo samo. Z očetovo pomočjo sem
imela možnost spoznati glasbo
kot lepo sopotnico, in to poskušam predstaviti tudi pedagogom,
da znajo to predati otrokom, ki
pridejo k nam po lepe izkušnje. ❒

21. septembra 2014 se začenja nova sezona Gledališko-lutkovnega ŽIVŽAVA, ki ju bo otvorila predstava Pikec Ježek in Gasilko Jež v izvedbi
Lutkovnega gledališča Fru-Fru. Za njima bo v okviru abonmaja ŽIV-ŽAV
sledilo še šest bolj ali manj znanih predstav o junakih, kraljičnah in dogodivščinah, a prav vsaka bo popestrila dan in pred vsako boste lahko
tudi otroci stopili na oder in zapeli.
Vabljeni s svojimi sestricami, bratci, starši, babicami in dedki!

Veselo poletje v Centru za mlade
Ko so na šolska vrata potrkale počitnice, se je začelo pestro
in veselo dogajanje v CZM Domžale. V prvih treh tednih
programa 'Vesele poletne počitnice' so se zvrstile tri pisane
in zanimive skupine mladih. Veseli smo bili dobrega odziva.
center za mlade domžale Čeprav
vreme ni bilo vedno poletno, smo poskrbeli za pester program. Odpravili
smo se prek mostov čez Ljubljanico, se

Seveda nismo pozabili na zdrav duh
v zdravem telesu. Na bližnjem igrišču
in travnikih v soseski smo se spomnili
iger z žogo in frizbijem, igre 'je kaj trden

razgibali na poti na Mengeško kočo, si
ogledali Kamnik … S tematskimi jezikovnimi delavnicami smo se preselili
na Kitajsko in v Indijo. Izdelali smo si
pahljače, poslikane s kitajskimi pismenkami, trakove samurajev, se polepšali s
tetovažami iz kane in se oblekli v pravi
indijski sari. Svoje kegljaške spretnosti
smo preizkusili na bovlingu.
Ustvarjanje je bilo naša stalnica,
saj so bili mladi navdušeni nad poslikanimi majicami, holandskimi mlini
iz kartona, pisanimi žogicami iz filca,
pletenimi zapestnicami in poslikavami
obrazov. Kar nekaj začudenih pogledov smo bili deležni, ko smo se s poslikanimi obrazi sprehodili do bližnje
slaščičarne in si privoščili kepico sladoleda.

most', plastenke, napolnjene z vodo,
smo spremenili v keglje, našli pa smo
tudi kar nekaj štiriperesnih deteljic …
Za obujanje spominov in skomin smo z
otroki izdelali zanimive 'foto albume'.
V avgustu vas za boljši start v novo
šolsko leto čaka še en teden programa
Vesele počitnice, potem pa se zopet vidimo ob začetku nagajivih krompirjevih
počitnic. Več o poletnem dogajanju in
tem, kaj vas v Centru za mlade Domžale
čaka v jesenskem času, si lahko preberete na našem Facebook profilu (Center
za mlade Domžale) in spletni strani
www.czm-domzale.si. Se vidimo!
Vsem mladim želimo prijeten začetek šolskih dni!

Vse abonente iz prejšnje sezone prosimo, naj abonma za sezono 2014/15
potrdijo do 17. 9. 2014.
Seveda ste dobrodošli tudi na posameznih predstavah, le pokličite nas
za rezervacijo: 041 420 610.
Se vidimo na otroškem gledališkem ŽIV-ŽAVU,
21. septembra, ob 16. uri!
Vabljeni!

GLEDALIŠKO
LUTKOVNI

KULTURNI DOM DOB

Obiskali smo karateiste kluba
Sankukai
domžale – jezikovni center
dude Počitniški dnevi so lahko zanimivi in počitnikarjem, ki so se udeležili jezikovnih delavnic, ki jih je organiziral jezikovni center Dude iz Domžal,
zagotovo ni bilo dolgčas. Med spoznavanjem tujih jezikov in različnimi aktivnostmi so obiskali tudi domžalski
karate klub Sankukai. Rdeča nit tedna

odnosa z nasprotnikom je tudi vodilna ideja, zastopana pri treningu karateja. Sankukai karate se izvaja v parih in se na ta način uči prilagajanju
nasprotniku in izkoriščanju njegove
moči. Karateisti so otrokom predstavili pasove za karate različnih barv.
Otroci so z zanimanjem sledili razlagam in kar ni bilo konca vprašanj, ki

Počitnice od kmetije do kmetije
V naši družbi počitnice preživlja vse več otrok, na kar
smo ponosni, kajti tako vemo, da je vsaj tista peščica
otrok, ki je z nami, res doživela in preživela nekaj, kar
bi resnično moral doživeti vsak otrok, in to celo brez
televizije in računalnika.
športno atletsko društvo mavrica Izkušnje za vse življenje, doživetja, ki jih pišejo vsakdanjiki, prijateljstva, ki se vežejo v otroštvu, in
sreča, ki napolni srca otrok. Res lepe
počitnice so počitnice od kmetije do
kmetije, na katerih vsak dan obiščemo eno ali dve kmetiji v okolici Dom-

je bila spoznavanje Japonske, seveda v
angleščini. Vaditelji so otrokom predstavili pomen besede: San, ki pomeni
število tri, to je telo, misel in duh, Ku –
harmonija in Kai – šola. Njihov simbol
so trije krogi, ki predstavljajo Zemljo,
Luno in Sonce, tri elemente, ki so ves
čas v harmoniji. Ideja harmoničnega

Ana Pungerčar in
Tinkara Koleša za CZM

so jih postavljali predvsem v angleščini. V največje veselje pa jim je bila
vadba različnih gibov, ki so jih pred
in med izvedbo opisali v angleščini.
Utrjevanje in bogatenje besednega
zaklada tudi skozi šport, kot je karate,
je bila odlična priprava na prihajajoče
šolsko leto.

žal. Kmetje nam pokažejo, kaj in kako
pridelujejo, kakšni so stroji, kje so čari
kmetije, otroci pa tako spoznavajo, da
je samooskrba v Sloveniji mogoča, a z
nekaj truda in veselja do zemlje, narave, dela. Zato pri nas navdušujemo
otroke nad idejami, ki so lahko zapisane vse življenje.
Kmetije Pr' Pengav, Pr' Gmajnarju,
Pr' Kos, Pr' Špelčn'k, Pr' Kramarčku,
Pr' Šimenk, Pr' Staret so kmetije, kjer
so doma dobri ljudje. Povsod so bile
doma lastovice in tam, kjer so lasto-

vice, so doma dobri ljudje. Vzeli so
si čas za naše otroke in zato res lepa
hvala. Veselimo se spet trenutka, ko
bomo znova lahko na obisku, in seveda vsem želimo res veliko pridelka.
Predsednica Športno
atletskega društva Mavrica
Mojca Grojzdek
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Recenzija filma: Michael
Kohlhaas
Film Michael Kohlhaas, posnet po istoimenski zgodovinski drami o obdobju
v Franciji iz 16. stoletja, Heinricha von
Kleista, je delo manj znanega režiserja Arnauda des Palliéresa, ki je sicer
ustvaril čisto korekten filmski izdelek,
vendar nič več kot to. Poglejmo, zakaj.

Zaplet se zgodi z začasno zaplembo
dveh čistokrvnih konj, ki sta last trgovca Michaela Kohlhaasa (odlični Mads
Mikkelsen), iz razmeroma banalnih
razlogov. Za prečkanje mostu s konji
se namreč kar naenkrat zahteva prepustnica, ki je slednji seveda nima, čeprav
je most prečkal že ničkolikokrat poprej.
Ko konja kmalu dobi nazaj, takoj ugotovi, da nista njegova, saj sta očitno
zdelana. Ker je pokončen mož, poleg
tega pa še zadovoljen družinski človek,
ki se drži svojih načel, se po nekajmesečnem formalističnem 'nategovanju'
z oblastmi o vrnitvi svojih konj odloči,
da bo zanetil vsesplošni upor, zato mobilizira nekaj usposobljenih mož. Po
tem, ko zaradi revolta nastrada njegova
žena, priseže, da bo šel v svoji borbi do
konca. Poln srda v svoje namene priredi tudi biblično izjavo, da moramo
odpustiti svojim sovražnikom, in se zaobljubi v upanju, da bog ne bo odpustil
njemu za tisto, kar namerava storiti. Do
slednjega preobrata v filmu imamo dober nastavek za srednjeveško različico
Pobesnelega Maxa, vendar sledi obrat.
Michaela namreč preganjajo dvomi religiozne narave, zato po pridigi teologa
Calvina, ustanovitelja kalvinizma (igra

Križnikov pravljični festival

ga Denis Lavant, ki je blestel v filmu
Holy Motors), spremeni odločitev. Gre
za glavno točko filma in prav tukaj se
težave dramaturške narave tudi začno. Michaelovo slo po maščevanju kar
naenkrat popolnoma razvodeni, saj iz
(ne)razumljivih razlogov ravna kot Jezus Kristus. Tovrstno teologovo trkanje
na vest – pa čeprav je sam Calvin – je
vse preveč prozorno in rokohitrsko, da
bi ga jemali resno, kaj šele, da bi glavni
junak zaradi tega spremenil do tistega
trenutka usodno odločitev. Že res, da
mora le-ta razmišljati tudi o življenju
svoje edinorojenke, vendar je slednji
položaj prikazan tako, kot da se sam s
tem sploh ne ukvarja, čeprav je nemara ključnega pomena. Tudi Calvinov
nagovor ne zveni docela prepričljivo,
saj deluje, kot da bi padel z neba. Že
informacija, da ga je režiser za vlogo
angažiral po tem, ko je že zavrnil vlogo
vzdrževalca konj v istem filmu zaradi
zasedenosti z drugim projektom, nam
pove, da Lavant ni bil najbolj posrečena izbira za ta ključni filmski moment.
Poleg njega je treba omeniti še Bruna
Ganza, švicarsko filmsko legendo, v
vlogi guvernerja, ki je ravno tako do
neke mere deplasirana. Kakorkoli že,
po dogovoru s kraljico o vrnitvi konj
in odškodnine, ki naj bi jo dobil za krivično ravnanje, Michael svoje vojščake
razpošlje domov in očitno opusti željo
po maščevanju. Kot da ne bi niti slutil,
da kraljica ne bo izpolnila besede. Za
nameček je Michaelov eksodus v smrt
na las podoben zaključku filma Kraljevska afera, ki ga je le-ta posnel leto poprej, ko je kot kraljičin osebni zdravnik
v 17. stoletju moral javno odgovarjati za
ljubimkanje z njo. Ne glede na vse pa
Mikkelsen izpade kot rešitelj filma, saj
si ga brez njega ne moremo niti predstavljati.
Žiga Čamernik

Veselica v Dolini tihi
Hit letošnjega poletja je bil razprodan
festival studenec Kot smo napovedali že ob začetku letošnjega 14.
kulturnega poletnega festivala Studenec 2014, je bila domača gledališka
predstava Veselica v dolini tihi, avtorja
Romana Končarja ter režiserja Alojza
Stražarja, ki je gledališko predstavo
s petjem tudi priredil, hit letošnjega
poletja. Večina od 16 predstav je bila
namreč razprodana, ljubitelji Letnega
gledališča iz vse Slovenije in tujine so
množično obiskovali našo Dolino tiho
in hvali vse: od privlačne vsebine, do

vrste skoraj domačih, zelo poznanih
težav, do igralcev in plesalcev, po odmevih in pogovorih sodeč pa jim je
posebej ugajala glasba, ki jo je, ob nikoli pozabljenih Slakovih melodijah,
ustvaril Slavko Avsenik ml. Kot vsa
leta doslej pa je obiskovalce očarala
scena, delo Jožeta Napotnika. Obiskovalci so ploskali, bili navdušeni ob
posameznih skladbah, ob koncu pa s
stoječimi ovacijami nagrajevali nastopajoče.
Vera Vojska

Križnikov pravljični festival je na razpisu varovanja kulturne dediščine prejel priznanje
Naša Slovenija 2014
 ultura-natura.si – gibanje za
K
ohranjanje in uveljavljanje slovenske
kulturne in naravne dediščine/krajine letos že petič podeljuje priznanja
Naša Slovenija.
Med prejemniki priznanj je tudi
Križnikov pravljični festival, ki je bil
izbran v kategoriji: Raziskovanje in
uveljavljanje dediščine (izjemne raziskave, razstave in predstavitve, ki so
pomembne za vrednotenje, uveljavljanje in ohranjanje kulturne dediščine/krajine v Sloveniji). Kot kriterije
je odbor upošteval odličnost izvedenega posega in predhodnih raziskav;
spoštovanje kulturnih, krajinskih in
socialnih vrednot okolja; verodostojnost in celovitost; trajnost; ustrezno
utemeljitev in predstavitev; prepričljivo izobraževalno delo; družbeno
odgovornost projektov.
Podelitev priznanj bo na sejmu Bonaca, 28. septembra 2014 v Portorožu.
Kot je povedala direktorica Matične knjižnice Kamnik, Breda Podbrežnik, so organizatorji veseli, da

foto: Luka Dakskobler

jim je uspelo v majhni vasi z velikimi idejami in dobro ekipo ustvariti
lep in odmeven festival. Zahvaljuje
se vsem sodelavkam in sodelavcem,
Ireni Cerar, Ivanki Učakar in posebej
Rafku Goltniku, ki je dal pobudo, da

se v Motniku Križnikova dediščina
ohranja na festivalski način, Marjanu
Semprimožniku in vsem pripovedovalcem. Posebna zahvala gre občini
Kamnik, ki je imela posluh za Križnikov festival.

Šestnajsta sezona v Kulturnem domu
Franca Bernika
Osrednja domžalska kulturna institucija začenja šestnajsto sezono, septembra
pričetek vpisovanja abonmajev.
Tradicionalno je september čas vpisovanja abonmajev za prihajajočo
sezono in v domžalskem kulturnem
domu so jih tudi letos pripravili pet,
od gledališkega, koncertnega, glasbeno-scenskega, filmskega in otroškega.
V gledališkem si boste lahko po izboru
Milana Mariniča ogledali šest predstav
slovenskih profesionalnih gledališč,
nekje sredi sezone pa se bo na odru
zvrstila tudi stota predstava v gledališkem abonmaju, kar se zdi navzven
kot zelo skromen jubilej, zato pa je
za kulturni dom še kako pomemben,
saj prikazuje kontinuiteto gledališkega programa, ki od prvega dne kljub
odrskim omejitvam prisega na izbor
najboljšega, kar ponujajo slovenska
gledališča. Tokrat bodo to ljubljanska in mariborska Drama ter celjsko,
kranjsko in novogoriško gledališče z
izborom večinoma sodobnih avtorjev
in uprizoritev, ki odslikujejo naš čas in
lepoto (slovenske) govorjene besede.
Z umetniškim vodstvom koncertnega abonmaja v prihajajoči sezoni
nadaljuje klarinetist in dirigent Mate
Bekavac, ki znova pripravlja nadvse
razburljivo serijo koncertov, ki so predvsem tematsko obarvani. Domžalski
abonmajski orkester, sestavljen iz izvrstnih mladih glasbenikov, ter vabljeni
solisti, se bodo posvečali delom Faureja in Sibeliusa, eden od koncertov bo
izključno ženski (od skladateljic nežnejšega spola do muz velikih komponistov ter ne nazadnje izvajalk), aprilski bo namenjen ciganskim vplivom v
klasični glasbi, ob dveh priložnostih
pa bo Bekavac vlogo dirigenta prepustil dvema priznanima kolegoma iz
tujine: najprej italianskemu fagotistu
Sergiu Azzoliniju z baročno-klasičnim
programom in raziskovanjem identitete zvoka fagota; nato pa še nemškemu
dirigentu Reinhardu Goeblu, ki je v
Domžalah gostoval že letos maja in se
izkazal za edinstvenega interpreta stare glasbe, z neverjetno izvajalsko energijo. Velja omeniti še, da bodo letos v
kulturnem domu ponovili tudi lansko
leto zelo uspešni novoletni, silvestrski
koncert, delček abonmajskega ansambla pa bo nastopil tudi v otroškem
abonmaju, kjer bodo letos izvajali Mozartovo Pantomimo.
Glasbeno-scenski abonma po iz-

boru Jureta Matičiča meša dramske in
koncertne odrske izraze in jim malo za
zabavo in malo za zares namenja bolj
sproščenim trenutkom v tednu. Tokrat
se po vrsti let na oder kulturnega doma
vrača Neca Falk, pri koncertu balkanske glasbe pa se nam bo na klarinetu
od druščini ciganskih glasbenikov iz
Niša pridružil tudi Mate Bekavac na
klarinetu. Potem pa še po judovskih in
slovenskih tradicijah, za katere vedno
znova odkrivamo, da so lahko zelo zabavljaške, ter za konec še pogled v svet
flamenka.
Kot zadnji abonma moramo nujno
omeniti tudi otroškega, ki pa ga v kulturnem domu organizirajo v sodelovanju z domžalskimi vrtci in šolami, ki si
vsako leto ogledajo pet prireditev za
najmlajše občinstvo. Poleg lutkovnih
in plesnih predstav ter animiranih filmov, ki jih pospremijo tudi ustvarjalne
delavnice, so v kulturnem domu še
posebej ponosni na lastno produkcijo
Mozartove Pantomime, ki bo pravzaprav nekakšni lutkovni koncert, saj
bodo poleg vrhunskih glasbenikov iz
vrst abonmajskega orkestra na odru
nastopali tudi lutkarji, kar bo povod
za prav posebno izkušnjo. Potem pa
so tu še Sobotne otroške matineje, ki
med letom potekajo vsako drugo soboto, ob desetih zjutraj, in ki ponujajo
pester spored lutkovnih predstav za
vse starosti. Da ustvarjalnih delavnic
v Galeriji Domžale, Menačenkovi domačiji in Slamnikarskem muzeju niti
ne omenjamo.
Pod okvirjem Kulturnega doma
Franca Bernika deluje tudi Mestni kino
Domžale, ki prav tako oblikuje dva
abonmaja po izboru Matjaža Mariniča.
Prvi je sedaj že tradicionalni filmski, ki
predstavlja filmske klasike (letos je to
Chaplinov Cirkus), novosti ter filme, ki
so zaznamovali svetovna festivalska
platna v zadnjih letih. Pravi naslov
torej za filmske sladokusce, ki si od
oktobra do maja ogledajo osem celovečercev, med katerimi verjetno velja
omeniti zelo poseben film Slika, ki je
ni, ki pripoveduje o režiserjevi izkušnji
obdobja Rdečih Kmerov v Kambodži,
ki jo je ob pomanjkanju filmskih dokumentarnih materialov upodobil kar
z glinenimi figuricami. Vizualno osupljiva in pretresljiva zgodba bo le del

zanimivega filmskega leta, ki letos že
drugič ponuja tudi filmski abonma za
starejše ljubitelje filmov, ki je na sporedu ob torkih dopoldne in se ponaša
s posebej sestavljenim izborom naslovov, ki bodo dober povod za dopoldanska filmska druženja.
Vodenje Galerije Domžale v tej
sezoni prevzema domžalski kipar in
predavatelj na likovni akademiji Jure
Smole, ki je izbor mladih in že uveljavljenih likovnikov nadgradil tudi z
malce drugačnimi odprtji razstav, ki
ne bodo več tako uradne, ampak bo
njihov osrednji del pogovor z avtorjem
razstave. To pomeni, da boste imeli
priložnost takojšnjega vpogleda v zakulisje razstavljenih del. Poleg tega
se Galerija Domžale to sezono prvič
pripravlja tudi na potep, in sicer po
velikih razstavah, ki jih ponuja naša
bližnja okolica, od Beneškega bienala
do dunajskih galerij in zanimivih razstav, ki si jih boste lahko organizirano
ogledali ob vodstvu Jureta Smoleta.
To pomeni, da jih boste videli v zelo
drugačni luči in veliko bolj podrobno,
kot če bi si jih ogledali sami. Na prvo
razstavo renesančnega slikarja Paola
Veroneseja in ogled Verone se bodo
ljubitelji likovne umetnosti odpravili
že v oktobru.
Za konec le še na hitro o dogajanju
v Slamnikarskem muzeju in Menačenkovi domačiji, kjer za program skrbi
katarina Rus Krušelj. V tej sezoni se
posvečajo predvsem domžalskim likovnim umetnikom, nekaj pa bo tudi
tematskih razstav, na primer o vitezu
Adamu Raubarju ter o prvi svetovni
vojni, katere stoletnico praznujemo
prav v tem letu. V muzeju je vedno na
ogled tudi stalna slamnikarska zbirka,
spomladi bo na vrsti že tretji slamnikarski sejem, vsak mesec pa boste
tam lahko poslušali tudi Pogovore
pod slamniki, v katerih Cveta Zalokar
predstavlja zanimive osebe iz kulturnega sveta.
Čaka nas torej pestra in bogata sezona, v kateri nam bo Kulturni dom
Franca Bernika ponudil okoli 650 dogodkov, kar pomeni, da lahko vsak
dan izbiramo med skoraj tremi. Kulturno življenje v mestu torej nikoli ne
bo dolgočasno, zato vabljeni k obisku
in vpisu abonmajev.  M. J.
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Prelomnice – filmski
abonma 2014/2015
»Mislil sem, da je najslabše, kar se ti lahko zgodi
v življenju, to, da ostaneš povsem sam. Ni res.
Najslabše je, če ostaneš z ljudmi, ki ti dajejo
občutek, da si povsem sam.«


P

red dnevi je filmski svet pretresla novica o samomoru
igralca Robina Williamsa. Z
oskarjem nagrajeni igralec,
ki je uspešno premagal odvisnost od
mamil in pozneje alkohola, žal ni uspel
premagati depresije, za katero je trpel.
Novico je še toliko teže sprejeti, ker je
Williams veljal za energičnega komika,
znanem po izjemnem smislu za improvizacijo, tako kot tudi po neverjetni intenzivnosti, s katero je v resnih vlogah
prepričal zahtevnejše filmske kritike.
Williamsa si bo marsikdo zapomnil po
njegovi odlični vlogi Johna Keatinga
iz filma Društvo mrtvih pesnikov (Dead
Poets Sociaty, 1989). V omenjenem filmu poskuša Keating učencem razložiti
pomen poezije. »Poezije ne pišemo in
beremo, ker je prisrčna. Temveč ker smo
del človeške rase. In človeška rasa je
polna strasti. Medicina, pravo, inženirstvo so nujno potrebni. A poezija, lepota, romantika, ljubezen. Zanje živimo.«
Poezijo lahko razumemo kot eno izmed
vej umetnosti – in eden izmed mladih
poganjkov je film. Splet nesrečnih okoliščin še nekoliko bolj izpostavlja naslov in tematiko letošnjega filmskega
abonmaja, ki nosi ime Prelomnice.
Naslov abonmaja je treba razumeti iz dveh zornih kotov. Na vsebinski
ravni gre za filme, v katerih se filmski
protagonisti soočijo s prelomnim trenutkom, ki bo določil njihovo nadaljnjo usodo. Drugo razumevanje pa se
veže predvsem na inovativne postopke
pri sami strukturi filmske zgodbe in
na njihov prostor znotraj filmske zgodovine. Prvi film letošnjega abonmaja
Fantovska leta (Boyhood), ameriškega
režiserja Richarda Linklaterja, je zagotovo prelomen v svojem evolucijskem
nastajanju, saj ga je režiser z isto igralsko ekipo ustvarjal dvanajst let. Mnogi
ga označujejo za film o odraščanju, saj
je najbolj izpostavljen lik šestletnega
Masona, čigar življenje spremljamo
do njegove polnoletnosti. Še bolj kot
odraščanje likov pred kamero je občudovanja vreden vsebinski del filma, ki
deluje kot precizno zasnovana koherentna celota, čeprav Linklater ni imel
v naprej pripravljenega scenerija. Tako
kot igralci je scenerij rasel in se razvijal
hkrati s snemanjem.
Inovativen pristop k oblikovanju
vizualnega in čustvenega učinka je očiten tudi v kamboško-francoskem dokumentarnem filmu Slika, ki je ni (L'image
manquant). Režiser filma Rithy Panh
poskuša v dokumentarcu s pomočjo
miniaturnih glinenih figuric in drobcev
arhivskih posnetkov prikazati podobo
nepredstavljivega življenja in smrti v
času Pol Potovega režima Rdečih Kmerov, ki mu je sam uspel ubežati. Film je
bil nominiran za oskarja za najboljši
dokumentarni film leta.
Otožna Jasmine (Blue Jasmin) je
film, ki se v letošnjem filmskem abonmaju dotika vprašanja prelomnic na
ravni psihološkega orisa glavnega lika.
V tej komični drami se mora Jasmine,
ki je vse življenje uživala v brezdelju in
moževem bogastvu, preseliti v sestrino
skromno stanovanje. Film so mnogi
kritiki označili za enega boljših filmov
Woodyja Allena zadnji let, glavno vlogo Cate Blanchett, za katero je prejela
tudi oskarja, pa so kritiki označili za
vrhunec njene kariere.
Pred prelomnico so postavljeni tudi
protagonisti odličnega belgijskega filma Alabama Monroe (The Broken Circle
Breakdown). Mladi starši, Elise in Didier, izvedo, da je hčerka Maybelle zbole-

– Robin Williams

la za rakom. To je začetek dolgega boja
z neusmiljeno boleznijo. V nenehnem
prepletanju sedanjosti in preteklosti
so razkriti trenutki sreče in žalosti, ki
se skozi ves film pretakajo skozi zvoke
bluegrassa. Film je bil nominiran za
oskarja za najboljši tuji film.
V filmu Preteklost (Le passé) iranski
režiser Asghar Farhadi (njegova mojstrovina Ločitev je bila uvrščena v filmski abonma 2012/2013) v svojem značilnem slogu detektivke počasi prepleta
medčloveške odnose, ki protagoniste
in gledalce sčasoma pripelje do nepričakovanih razkritij. Film je bil v ožjem
izboru za oskarja za najboljši tuji film.

Naslov abonmaja je treba
razumeti iz dveh zornih
kotov. Na vsebinski ravni
gre za filme, v katerih se
filmski protagonisti soočijo
s prelomnim trenutkom, ki
bo določil njihovo nadaljnjo
usodo. Drugo razumevanje
pa se veže predvsem na
inovativne postopke pri
strukturi filmske zgodbe in
na njihov prostor znotraj
filmske zgodovine.

Film Dva dneva, ena noč (Dux jours,
une nuit) se dotika aktualnega vprašanja solidarnosti delavcev. Glavna protagonistka filma mora za ceno delovnega
mesta prepričati sodelavce, da se odrečejo povišici. Film sta režirala brata
Dardenne, ki sta znana po intenzivnih
študijah realnosti. V domžalskem filmskem abonmaju 2012/2013 ste si lahko
ogledali njun film Fant s kolesom (Le
gamin au vélo).
Po intenzivnih študijah realnosti in
socialni angažiranosti filmov je znan
tudi režiser Ken Loach. Lani ste si lahko
v abonmaju ogledali njegovo komedijo
Angelski delež (The Angels' Share), v
letošnjem abonmaju pa bo na sporedu
njegov najnovejši film Jimmyjev dom
(Jimmy's Hall). Film v ospredje postavi
Jimmyja Graltona, ki je bil zaradi svobodomiselnosti prisiljen zapreti kulturni
dom. Film se na tematiko abonmaja ne
naša zgolj zaradi prelomnega trenutka,
ki bo določil nadaljnjo usodo glavnega
lika, pač pa tudi zaradi režiserjeve najave, da je to njegov zadnji igrani film.
Chaplinova nema klasika Cirkus, ki
je letos uvrščena v filmski abonma, je
za razliko od omenjenih filmov že zapisana v filmski zgodovini, čeprav ostaja
znotraj Chaplinovega opusa precej prezrta. Morda zato, ker je Chaplin želel
film izbrisati iz spomina, saj bi zaradi
njegovega dolgotrajnega nastajanja ter
ob številnih zapletih in nezgodah skoraj bankrotiral. S filmom se bomo poklonili stoletnici rojstva Chaplinovega
Potepuha.
Lanska sezona je bila prelomna tudi
v tem, da smo prvič izvedli dopoldanski abonma za vse, ki jim bolj ustrezajo
dopoldanski termini filmov. Seznam filmov je dostopen na spletni strani Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Vpis abonmajev pa bo potekal med
11. in 23. septembrom.
Bodite v teh prelomnih trenutkih z
nami v Mestnem kinu Domžale. ❒

(iz)br@no v knjižnici domžale Izbral in uredil: Janez Dolinšek
knjige za odrasle

Lissa Rankin

Z umom nad medicino:
znanstveni dokaz, da se lahko
sami pozdravimo
Gnostica, 2014

Knjiga razkriva znanstvene podatke,
ki dokazujejo, da osamljenost, pesimizem, depresija, strah ter tesnoba škodujejo telesu in da intimni odnosi, hvaležnost, meditacija, spolnost in pristno izražanje sebe v telesu spodbujajo
procese samozdravljenja. Knjiga vam bo odgovorila, ali
so optimisti bolj zdravi kot pesimisti, ponuja pa tudi nekaj vaj za sproščanje. Danes je tovrstnih knjig res veliko.
Marsikdo ne verjame in se huduje, pa vendar tovrstno
znanje in vaje nedvomno ne morejo škodovati.
Nick Davies

Zgodbe s ploščate zemlje
Ciceron, 2011

Britanski novinar se odloči secirati,
odstreti zastor nad zaodrjem novinarskega poročanja, da bi pokazal,
koliko zavajanja in laži použijemo z
dnevnimi novicami, objavljenimi v
različnih medijih. Pokaže, kako so vsebine tiskanih in elektronskih medijev osnovane na pripravljenih
izdelkih velikih agencijskih hiš in raznih tiskovnih
predstavnikov, okoli 90 odstotkov novic naj bi bilo tako
le posredovanih in ne iz prve roke raziskovalnega novinarja … Takšno novinarstvo je pozorno na dogodke,
manjkajo komentarji, individualna presoja, preverjanje,
spregleda se etičnost itd. Uredniške politike narekujejo
korporativni dobički, novinarstvo postaja novičarstvo,
ki se mora prodajati … Kot pravi Davies, »kadar nad
sleherno novinarsko zgodbo lebdi cenzorsko pero tržne
zakonitosti, takrat surovi primež totalitarnega režima
sploh ni potreben.« Javnost verjame medijem, ki so
vodeni s strani piarja v slogu prepričanja, da je Zemlja
ploščata, zdi se, da je kritičnost padla javnosti na najmanjši skupni imenovalec … V medijskih vsebinah je
preveč nedogodkov, kot je nadrobno spremljanje življenja raznih slavnežev, detajlno pokrivanje športa … Zelo
prodorno branje o tem, kako delujejo mediji, o komercializaciji in usodnem mešanju resnega novinarstva s
politično in tržno propagando …
Annie Proulx

Gora Brokeback
Modrijan, 2014

Kratka zgodba Gora Brokeback je izšla
leta 1997, vsebino pa svet pozna predvsem po istoimenskem nagrajenem in
odmevnem filmu iz leta 2005. Zgodba
je torej znana – mlada fanta se sredi šestdesetih let spoznata pri delu na paši, ne da bi se dobro zavedala, kaj se
dogaja, se zaljubita, vendar gre življenje dalje, mladeniča se razideta, živita vsak svoje življenje vsak na svojem
koncu ZDA, in čeprav se občasno srečujeta, jima skupne
prihodnosti v svetu, ki ne odobrava istospolne usmerjenosti, ne uspe ustvariti. Kljub odmevnosti in prepoznavnosti dobrega filma se Goro Brokeback splača prebrati
tudi v knjižni obliki. Avtorica usodo dveh moških, katerima okolje in čas ne dovoljujeta živeti skupnega življenja,
namreč pripoveduje na edinstven način, brez solzavosti
in pretiranih čustev, pa vendar pronicljivo, ganljivo in
bogato.

družbene okoliščine, v katerih je živel, o njegovem osebnem življenju pa izvemo bore malo. Zasebni Emil ostane
prikrit, za zaveso, kar je morda načrtno uporabljen
prijem, saj je bil Emil za zahodnjake človek izza zavese,
konkretno železne zavese. To je knjiga, ki bo navdušila
tekače, pa tudi ljubitelje literature in tiste, ki jih zanima
zgodovinska lekcija o tem, kako lahko režim zlorabi človeka za svojo propagando.
k n j i g e z a o t r o ke i n m l a d i n o

Renate Welsh

Vampek
eBesede, 2014

Renate Welsh je priljubljena pisateljica
za otroke in mladino, ki živi in ustvarja na Dunaju. Za svoj opus je prejela
vrsto priznanj, tako avstrijsko državno
nagrado kot tudi nemško nagrado za
mladinsko književnost, v letu 2014 pa se je uvstila
tudi v ožji izbor za nagrado Hansa Christiana Andersena. Knjiga z naslovom Vampek je namenjena prvi
triadi osnovne šole. Starejša gospa Lizi najde v svojem
stanovanju majhnega vampirja. Sklene, da ga bo hranila z mlekom, tako da ne bo pil krvi kot pravi vampirji.
Vampir raste in kmalu Lizi ugotovi, da je poseben, kajti
ljudem se prisesa na trebuh in iz njih posesa hudobijo,
zato mu nadene ime Vampek. Tako sledimo njunim
doživljajem, ko poskušata narediti svet bolj prijazen;
otroci postanejo med seboj prijatelji, tat pozabi, da je
hotel okrasti ženico, hišnik se več ne jezi na otroke pred
blokom ... A zgodba se zaplete, ko zanj izve profesor
Vrhovšek, ki bi ga rad izkoristil za znanstvene namene.
Čudovita knjiga, polna topline.
Ana Koritnik

Deček z vžigalnikom
Alba 2000, 2013

Tenkočutno napisana zgodba o šestletnem dečku vam bo segla v srce. Jakob
izve, da je v prometni nesreči vinjen
voznik hudo poškodoval njegovo mamico. Čeprav je pogumen fant, ga zelo
skrbi zanjo. Negibna, priklopljena na cevke leži v bolniški postelji. Čas mineva, Jakobova mamica pa se še vedno ne zbudi iz kome. Tudi očka začne počasi izgubljati
upanje. Žalost pa postaja še večja, ker čez noč ostane
brez službe. Nekega dne pa se mamica zbudi. Veselo
objame svojega 'dečka z vžigalnikom'. Babica ji je namreč povedala, kako je Jakoba ganila pravljica o deklici
z vžigalicami. Pretresljiva zgodba s srečnim koncem nas
vodi v razmislek o minljivosti, medsebojni povezanosti
in ljubezni v družini, o upanju …
Nicola Davies

The promise
Walker books, 2013

V neprijaznem sivem mestu hoče mlad
tat ukrasti torbo stari ženski. Ta se
nazadnje vda, ampak od tatu za torbo zahteva obljubo ...
The promise je zgodba o upanju, zgodba o veri v dobro
v človeku, dopuščanju, da se vsakdo lahko kadarkoli
spremeni, se odloči za dobro, za drugačno življenje ...
Ta navidezno nedolžna in skromna slikanica preseneti z
bogastvom sporočila, ki ga nosi v sebi. Sporočila, ki ga
svet ta trenutek nujno potrebuje.
m e d i o t e ka :

Jean Echenoz

DVD

Teči

Ženske iz 6. nadstropja

Založba Litera, 2014

(Les femmes du 6eme etage)

To je knjiga o življenju slavnega tekača
Emila Zatopeka. Spremljamo ga od
skromnih začetkov do velikih športnih
zmag in porazov. Njegovo življenjsko
zgodbo je v romanu Teči obudil priznani francoski pisatelj, med drugim dobitnik Goncourtove nagrade, znan po različnih biografskih romanih.
Tekaški šport ima veliko junakov, legendarnih tekačev,
ki so šli čez meje človeške zmogljivosti, podirali rekorde, bili nepremagljivi. Kljub temu ostaja Emil Zatopek
(1922–2000), imenovan 'Češka lokomotiva', nedosežen
ideal, najverjetneje najboljši tekač na dolge proge vseh
časov. Pisatelj se osredotoči na Emilovo športno pot in

Leto 1960. Jean-Louis in Suzanne,
borzni posrednik in njegova soproga
srednjih let, živita mirno življenje
srednjega razreda v elegantni pariški stanovanjski zgradbi. Otroka sta
v internatu daleč stran. V šestem
nadstropju iste zgradbe prebiva žensko osebje, 'gostujoče delavke' iz Španije, šest žensk različnih starosti. JeanLouisa začne neustavljivo privlačiti njihov drugačni svet.
Nazadnje ga drugačnost tako prevzame, da se ji ves preda in korenito spremeni dolgočasno življenje. Prisluhne
svojemu srcu in gre za njegovim klicem.

Demiurg, 2012
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Šest izbranih predstav slovenskih
profesionalnih gledališč
Jera Ivanc
Prevare

ORanžnI | RuMenI | RDeČI | ZeLenI

1 Jera Ivanc: Prevare

Renesančna komedija o tem, kako s prevarami
do izbranega ljubimca.

Svetlana Makarovič
Mrtvec pride po ljubico

Mestno gledališče ljubljansko / režija: Jaka Ivanc
/ igrajo: Gašper Tič, Viktorija Bencik Emeršič, Jurij
Drevenšek, Uroš Smolej, Nika Rozman, Domen Valič

Makarovič: Mrtvec
2 Svetlana
pride po ljubico

Igra o neizmerni ljubezni v maniri ljudskega
pesništva.

Maja Haderlap
Angel pozabe

Prešernovo gledališče Kranj, Mestno gledališče Ptuj
/ režija: Jernej Lorenci / igrajo: Ana Urbanc, Vesna Pernarčič,
Miha Rodman, Aljoša Ternovšek, Darja Reichman, Borut
Veselko, Vesna Jevnikar, Judita Polak, Ciril Roblek

3 Maja Haderlap: Angel pozabe

Odrska priredba velikega romana, polna
poetičnosti in spominjanja.
SNG Drama Ljubljana / režija: Igor Pison / igrajo:
Barbara Cerar, Saša Pavček, Janez Škof

Ronald Harwood
Garderober

4 Ronald Harwood: Garderober
Drama iz odrskega zakulisja.

SNG Maribor / režija: Veljko Mićunović / igrajo: Ivo Ban,
Ksenija Mišič, Vladimir Vlaškalić, Maša Žilavec, Mirjana
Šajinović, Davor Herga

Nina Mitrović
Srečanje

Ugodnosti z nakupom
abonmaja

Vpis abonmajev na
daljavo

• brezplačno prejemanje mesečnega

Abonma lahko vpišete tudi na daljavo.
Na posebnem obrazcu, ki ga najdete na
internetni strani www.kd-domzale.si,
nam sporočite svoje želje za podaljšanje
abonmaja, spremembo sedeža ali za vpis
novega abonmaja. Več informacij o tej
obliki vpisa abonmajev lahko dobite tudi
na telefonski številki 01/722 50 50 (Simona
Urankar).

koledarja ter gledaliških, koncertnih ali
filmskih listov v tednu pred abonmajsko
prireditvijo
• stalni abonentski sedeži
• brezplačno otroško varstvo pri
gledališkem abonmaju RDEČI
• popusti pri nakupu vstopnic za ostale
prireditve v organizaciji KD Franca
Bernika Domžale
• 40% popust pri nakupu vstopnic za
Mestni kino Domžale za abonente
filmskih abonmajev

Kje in kdaj vpisujemo
abonmaje?
Vpisovanje bo potekalo v KD Franca Bernika
Domžale (Ljubljanska 61) in sicer vsak dan
od 10.00 do 12.00 ure ter od 16.00 do 18.00
ure (ob sobotah samo v dopoldanskem
času).

Vpis dosedanjih abonentov

• od četrtka, 11. septembra, do vključno

ponedeljka, 15. septembra - abonenti,
ki želite obnoviti svoj lanskoletni abonma;
svoje stalne sedeže lahko obdržite le v tem
terminu, kasneje to žal ne bo mogoče
• sreda, 17. septembra - dosedanji abonenti, ki želite zamenjati svoj stalni sedež

Vpis novih abonentov

• od četrtka, 18. septembra, do vključno
torka, 23. septembra

Vpisovanje otroških
abonmajev
Otroške abonmaje bomo vpisovali v mesecu
septembru v sodelovanju z domžalskimi vrtci
in šolami. V abonmaju je pet predstav, ki si
jih otroci ogledajo med šolskim letom, lahko
pa vpišete tudi abonma s tremi predstavami.
Otroci obiskujejo predstave v dopoldanskem
času v sklopu svoje vrtčevske skupine ali
šolskega razreda. Račun za abonma izstavlja
Kulturni dom Franca Bernika Domžale
vsakemu staršu posebej.
Informacije o vpisu lahko dobite tudi preko
elektronske pošte jure@kd-domzale.si
ali preko telefona 01/722 50 50, kontaktna
oseba za vpis je Jure Matičič.

filmski
pon / pet

filmski
DopoLDAnSKI

1. prostor

2. prostor

1. + 2. prostor

1. + 2. prostor

abonma podjetja

75,60 €

70,20 €

32,40 €

25,20 €

redni abonma *

71,40 €

66,30 €

30,60 €

26,78 €

redni abonma **

75,60 €

70,20 €

abonma upokojenci *

67,20 €

62,40 €

28,80 €

25,20 €

abonma upokojenci **

71,40 €

66,30 €

abonma študenti *

50,40 €

46,80 €

abonma študenti **

54,60 €

50,70 €

Słavomir Mrožek
Policaji

Oblikovanje: DC Studio

Slovensko ljudsko gledališče Celje / režija: Jernej Kobal
/ igrajo: Branko Zavšan, Tarek Rashid, Aljoša Koltak, Tanja
Potočnik, Bojan Umek, Damjan M. Trbovc

Koncertni
Vrhunski koncerti klasične glasbe pod
umetniškim vodstvom Mateta Bekavca
C’est la vie

MODRI

1 C’est la vie

Portret skladatelja Gabriela Faureja, sicer brez
kakršnekoli obletnice, kar tako …
program: Faure / nastopajo: Mate Bekavac, Jaka Stadler in
abonmajski ansambel

One

2 One

Kot ustvarjalke, muze in poustvarjalke, takrat in danes.
program: Fanny Mendelsohn, Clara Schumann, Farrenc,
Chaminade, Pejacević, Boulanger, Saariaho, Gubajdulina, Forte,
Šenk, Mauko / nastopa: abonmajski ansambel

Zvoki hrepenenja iz
tihe izolacije

Sibelius:
3 Jean
Zvoki hrepenenja iz tihe izolacije

Portret, usmerjen v nekoliko manj znane skladbe
finskega skladatelja, ki so v večini nastale v povezavi
z gledališčem in fenomenom narave.
program: Sibelius / Kuolema (smrt), Iz suite kralj Christian 2,
andante festivo, Belshazzars feast, Rakastava, Impromtu, Labod
iz Tounele / nastopajo: Orkester Ljubljanski solisti, domžalski
abonmajski ansambel, Mate Bekavac

Sergio Azzolini
Čarovnik s fagotom

s fagotom: Sergiov baročno4 Čarovnik
klasični, orgazmično-poetični bum
Sergio Azzolini je nedvomno eden največjih
fagotistov današnjih dni.

program: Vivaldi, Stamitz, Hummel, Winter / solist in umetniško
vodstvo: Sergio Azzolini, Irena Grafenauer, Mate Bekavac in drugi

5 Cigan v fraku

Ciganska glasba je že od nekdaj navdihovala
klasične komponiste.

Cigan v fraku

program: Telemann, Haydn, Brahms, Liszt, Schumann, Dvorak,
Sarasate, Ravel, Enescu, Bartok ... / nastopajo: Jure Goručan,
Božena Angelova, Aco Bišćević, Mate Bekavac in abonmajski
ansambel

Goebel:
6 Reinhard
Če bi vsaj imeli šalmajke

21,60 €

* takojšnje plačilo, ** plačilo na 2 obroka / Davek na vstopnice in abonma za filmske predstave je obračunan v višini 9,5%.
Davek na ostale vstopnice ni obračunan na osnovi 13. točke 26. člena Zakona o DDV.

SNG Nova Gorica / režija: Primož Bebler / igrata:
Bine Matoh, Blaž Valič

Absurdno smešna komedija človeške neumnosti
in političnega oportunizma.

Cenik abonmajev za sezono 2014/15
gledališki / koncertni /
glasbeno-scenski

Intimna družinska drama o razkoraku med
očetom in sinom.

6 Sławomir Mrožek: Policaji

Informacije
Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Ljubljanska 61, 1230 Domžale
tel.: 01/722 50 50
blagajna@kd-domzale.si / www.kd-domzale.si

5 Nina Mitrović: Srečanje

Reinhard Goebel
Če bi vsaj imeli šalmajke

Pri Goeblu kljub močnemu teoretičnemu ozadju vedno
čutimo plamen, ki greje, peče in včasih tudi žge.
program: Vivaldi, Telemann, Fasch / nastopajo: abonmajski
ansambel, dirigent: Reinhard Goebel, solist: Mate Bekavac
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P. Vetrih, S. Tabaković
MI HA IŠ - kdo si človek?

Glasbeno scenski

Filmski

Zabavni trenutki med glasbo, kabarejem,
gledališčem in vsem, kar se zgodi vmes

Večne klasike, novitete in filmi, ki so
zaznamovali festivalska platna v zadnjih letih

PRVI | DRuGI

Fantovska leta

1 MI HA IŠ – kdo si človek?

Cankarjev dom, Allegro / igrata: Polona Vetrih, Saša
Tabaković / glasbeniki: Janez Dovč, Boštjan Gombač,
Goran Krmac, Vasilij Centrih

Alabama Monroe

Cirkus

Jararaja

Film o moralni dilemi delavke, ki poskuša ohraniti
svoje delovno mesto.

Dva dneva, ena noč

6

Slika, ki je ni

Anatomija srečanja:
Sylvia, Carmen, Maria

Otožna Jasmine

7 Preteklost

Filmska mojstrovina iranskega režiserja o etiki,
ljubezni in zvestobi.
Le passé / drama / režija: Asghar Farhadi / 2013, Francija,
Italija

Zgodba o političnem aktivistu, ki se odloči na
irskem podeželju zgraditi kulturni dom.

Preteklost

Jimmy’s Hall / zgodovinska drama / režija: Ken Loach /
2014, Velika Britanija, Irska, Francija

Otroški

Filmski

Razigrane predstave za naše
najmlajše

Dopoldanska srečanja za starejše
ljubitelje filmske umetnosti

Projekcija filma bo pospremljena z delavnico, v
kateri bodo otroci spoznavali principe filmske
animacije.

Rumeni in rdeči slon

animirani film s kreativnimi delavnicami

Jimmyjev dom

V pravljici, ki povzema južnoameriško legendo, se
Veliki medved spusti iz zvezd na zemljo in živalim
ukrade toplo vreme.

Po perujski legendi
Kam je šlo toplo vreme

Lutke Uš / lutkovna predstava / režija: Jelena Sitar /
nastopajo: Renata Kalemba, Matevž Gregorič, Andrej Žibert

Igralska ikona pred odločitvijo o vrnitvi v filmski svet
ali prevzemom novih dolžnosti princese.

Grace Monaška

Film o deklici, ki se odloči kupiti kolo kljub prepovedi
konservativne družbe.

Zeleno kolo

Gimesi
4 Dóra
Kako ujeti zvezdo

Brezčasna filmska mojstrovina z značilnim
Chaplinovim sentimentom in humorjem.
The Circus / komedija / režija: Charles Chaplin / 1928, ZDA

Fant s kolesom

Le gamin au vélo / drama / režija: Jean-Pierre Dardenne in Luc
Dardenne / 2011, Belgija, Francija, Italija

Nebraska

Zoran, moj nečak idiot

Predstava z glasbo, plesom in besedo
pripoveduje preprosto zgodbo o odraščanju, o
sprejemanju odgovornosti in o sodelovanju.

En knap group / plesna predstava / režija: Iztok Kovač /
plešejo: Luke Thomas Dunne, Ida Hellsten, Bence Mezei,
Ana Štefanec, Tamás Tuza in Tanja Skok

5 Nebraska

Humorna parabola o družinskih nesporazumih ob
navideznem milijonskem dobitku.
Nebraska / komična drama / režija: Alexander Payne / 2013,
ZDA

Mini teater / lutkovna predstava / režija: Ágnes Kuthy /
igrajo: Saša Pavlin Stošić, Tadej Pišek, Robert Korošec

5

4 Fant s kolesom

Ganljiva moralna drama slovitega belgijskega
režijskega para.

Med iskanjem izgubljene zvezde glavni junak išče
in najde pravzaprav tudi samega sebe.

Po predlogi Branka Rudolfa in Marijana
Vodopivca
Huda mravljica

Wadjda / drama / režija: Haifaa Al-Mansour / 2012, Savdska
Arabija

3 Cirkus

Kulturni dom Franca Bernika Domžale / lutkovni
koncert / zamisel in režija: Mate Bekavac, Lutkovno
gledališče Zapik / nastopajo: hišni koncertni ansambel in
Lutkovno gledališče Zapik

W. A. Mozart
Pantonima

Grace of Monaco / biografska drama / režija: Olivier Dahan
/ 2014, Francija, ZDA, Belgija, Italija

2 Zeleno kolo

A. Mozart
3 W.Pantonima

Kaj pravite, kako bi se med nastopom na odru
razumeli godalni kvartet, pianist in skupina
razigranih lutkarjev?

DOPOLDanSKI

1 Grace Monaška

legendi
2 PoKamperujski
je šlo toplo vreme

Huda mravljica

Trpko komična drama o posledicah zatiskanja oči
pred resnico.

8 Jimmyjev dom

Strastno srečanje treh elementov flamenka: plesa,
pesmi, glasbe.

1 Rumeni in rdeči slon

Dóra Gimesi
Kako ujeti zvezdo

6 Otožna Jasmine

Blue Jasmine / komična drama / režija: Woody Allen / 2013,
ZDA

Anatomija srečanja: Sylvia,
Carmen, Maria

PKD Flamenko / pleše: Ana Pandur, poje: Vesna Zornik,
kitara: Vito Marenče

5 Slika, ki je ni

L’image manquante / dokumentarni film / režija: Rithy Panh
/ 2013, Kambodža, Francija

Balkanski glasbi posvečamo koncert, ki ga s
prijatelji iz Niša pripravlja Mate Bekavac.

Tenkočutnost Balkana

Deux jours, une nuit / drama / režija: Jean-Pierre in
Luc Dardenne / 2014, Belgija, Italija, Francija

Oseben film o grozotah, ki jim je režiser filma uspel
pobegniti.

5 Tenkočutnost Balkana

nastopajo: Jelena Jakovljević (vokal), Srdjan Kurtić
(harmonika), Selim (violina), Mate Bekavac (klarinet) /
melodije in pesmi z Balkana

Brezčasna filmska mojstrovina z značilnim
Chaplinovim sentimentom in humorjem.

4 Dva dneva, ena noč

Upesnjeno in uglasbeno življenje pomembnih
ustvarjalcev slovenske kulture.
režija: Marko Bratuš / nastopa skupina Jararaja: Gregor
Budal (vokal, klarinet), Vasilij Centrih (vokal, violina), Janez
Dovč (vokal, harmonika), Petra Trobec (vokal, kontrabas),
Ana T. Kus (vizualije)

3 Cirkus

The Circus / komedija / režija: Charles Chaplin / 1928, ZDA

Pevka brezštevilnih klasik z novim albumom in
osveženo ekipo glasbenikov.

“Trubar in drugi trubadurji
4 Jararaja
slovenske kulture”

2 Alabama Monroe

The Broken Circle Breakdown / glasbeno romantična drama
/ režija: Felix van Groeningen / 2012, Belgija

Neca Falk “Od daleč”

nastopajo: Neca Falk (vokal), Boštjan Narat (kitara, klavir),
Boštjan Gombač (klarinet, krilovka, tolkala ...), Žiga Golob
(kontrabas)

Neca Falk

Boyhood / drama / režija: Richard Linklater / 2014, ZDA

Film, ki skozi trenutke sreče in trpljenja postavlja
ljubezen na preizkušnjo.

Prelet čez muzikal, kabaret, minstrel šou in
opereto iz »zaodrja«.

3

POneDeLJeK | PeTeK
Nov filmski mejnik Richarda Linklaterja, zgodba o
odraščanju, ki je nastajala dvanajst let.

2 Veter norosti

Slovensko mladinsko gledališče / režija in koreografija:
Mark Tompkins / igrajo: Primož Bezjak, Aleš Hadalin, Uroš
Kaurin, Boris Kos, Maruša Oblak, Blaž Šef

xxx

1 Fantovska leta

Polona Vetrih, Saša Tabaković

Veseljaški glasbeno-gledališki večer z judovskim
karakterjem.

Veter norosti
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6 Zoran, moj nečak idiot
Film o prijateljstvu in vinu.

Zoran, il mio nipote scemo / črna komedija / režija: Matteo
Oleotto / 2013, Italija

7 Kraljev govor

Film o Juriju VI., ki se poskuša s pomočjo
neobičajnega govornega terapevta znebiti jecljanja.

Kraljev govor

The King’s Speech / zgodovinska drama / režija: Tom
Hooper / 2010, Velika Britanija, Avstralija
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ld / metod marčun

Ponovno na volišča?

Časovni stroj volitev

Da, res je. Brez volitev v demokraciji pač ne gre.
Res pa je, da smo v Sloveniji zamenjali kvaliteto
s kvantiteto. Pa ne gre kriviti nesposobnih politikov, ki nas zadnje čase vse prepogosto silijo
na volišča. Saj jih vsakokrat znova mi izvolimo.
Vendar so te volitve drugačne. So redne, in kar
je najpomembnejše, so lokalne volitve. Na njih
lahko z aktivno kandidaturo za člana/-ico občinskega sveta in sveta krajevne skupnosti ali
pa vsaj z aktivno podporo tistim, za katere smo
prepričani, da lahko nekaj naredijo za naš kraj,
poskrbimo, da bodo naše želje, mnenja in stališča ustrezno zastopana in tudi uresničena.
Sedaj ne sme biti v ospredju vprašanje, katere
stranke ali liste so manj slabe. Vprašati se moramo, kateri posameznik ali skupina nam bo dolgoročno omogočila okolje za življenje in bivanje,
čim bolj podobno našim željam in hotenjem. Res
je, da so želje eno, praksa pa je navadno čisto nekaj drugega. Vendar smo ravno na lokalni ravni
najbliže centru odločanja in lahko, v mejah mogočega, aktivno poskrbimo, da bo bodo Domžale
postale privlačen prostor, ki bo omogočal prijetno bivanje vsem starostnim skupinam.
Premislimo, kakšne Domžale hočemo? Zeleno
mesto, ki skrbi za svoje okolje. Urejeno, s prepoznavnim centrom z veliko zelenja, kjer bodo
prevladovali pešci, ne pločevina. Z urejenimi
pločniki in kolesarskimi stezami v celotni občini, ne samo v središču mesta. Mesto z urejenim,
cenovno ugodnim, po možnosti brezplačnim javnim prevozom. Z dobrimi povezavami tako znotraj kot zunaj Domžal, vse dni v tednu, še posebej
z Ljubljano. Energetsko varčno mesto, usmerjeno
v uporabo energije iz obnovljivih virov. Ugledno

Za spremembo volimo ljudi,
ne neke leve, desne ali tretje
politične opcije.

in uspešno gospodarsko središče, ki aktivno podpira razvojne pobude na vseh področjih, tudi v
kmetijstvu in turizmu, in ustvarja pogoje za nova
delovna mesta. Učeče se mesto, ki bo temeljilo
na vseživljenjskem izobraževanju, kjer bo medgeneracijsko sodelovanje postalo način življenja.
Mesto, prijazno ljudem, ki bo še posebej pazilo
na vključenost najšibkejših družbenih skupin.
Bere se kot spisek želja, vendar to ni. Navsezadnje je podoben spisek želja in še mnogo več
njih že zapisan v razvojnem programu občine
Domžale 2012–2025. Samo od nas pa je odvisno,
da ocenimo, kaj je pomembno in v katerem vrsten redu, če sploh, in s kakšno hitrostjo bomo
v skladu z danimi možnostmi uresničevali svoje
želje in hotenja.
Dajmo za spremembo voliti ljudi, ne neko
levo, desno ali kako tretjo politično opcijo. Ste
pripravljeni sodelovati in prevzeti tveganje za
delovanje in razvoj Domžal?
Mi smo!

lds / anton preskar, podpredsednik lds in oo lds domžale

Občinske volitve – nova
priložnost za Občino Domžale
Končno imamo mandatarja nove slovenske vlade,
dr. Mira Cerarja, koalicijo s stranko SD in DeSUS.
Vzpostavitev pravnega reda, etike v političnem
prostoru, prijaznih in javnih pogojev za tuje vlagatelje in domače podjetnike, borba za nova delovna
mesta ter znižanje stroškov upravljanja države –
to so le nekatere želje oziroma upanja vseh nas,
državljanov – predpogoj za uspešno Slovenijo.
Pred nami so volitve župana, Občinskega
sveta Občine Domžale in svetov krajevnih skupnosti. LDS Domžale se je strinjal, da kljub
upadu članstva na lokalnem nivoju in težavam

na državnem nivoju strnemo vrste in nastopimo na volitvah v občinski svet SAMI. Pogovori o
skupnih nastopih namreč niso pokazali dodane
vrednosti – razen v številčnosti liste. Prepričani
smo, da so naši kandidati dovolj znani in so se s
svojim dolgoletnim delom v občini že izkazali.
Za volitve župana ne bomo imeli kandidata
oz. kandidatke. Menimo, da ima dosedanji župan močno podporo občanov in številnih društev. Od večjih projektov je začeta rekonstrukcija
Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik,
niso pa stekle pomembnejše naložbe: Industrij-

smc / kamal izidor shaker, poslanec dz rs

Veliko zaupanje terja veliko
odgovornost
Cenjene občanke, cenjeni občani! Najprej naj se
vam vsakomur posebej v svojem imenu, v imenu
domžalske sokandidatke Jane Miklavčič in imenu SMC – Stranke Mira Cerarja zahvalim za vaš
glas ter izraženo zaupanje na predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije. Predvolilna kampanja je bila kratka, skromna in intenzivna, vendar glede na dosežen rezultat lahko
rečem, da smo dobili zaupanje velikega števila
vas, volilk in volilcev. Pravzaprav bi zelo težko
opisal mešane občutke, ki jih imam ta trenutek,
ampak zagotovo jih bom v kateri izmed prihodnjih številk. Država in državljani sedaj nismo
v najboljši kondiciji, zaradi tega je odgovornost
izvoljenih toliko večja in že na začetku mandata se moramo spopasti z najrazličnejšimi izzivi,
začenši s sestavo trdne, stabilne koalicije. Koalicije, ki bo sprejemala reforme v korist državljank
in državljanov ter generacij, ki prihajajo za nami.
V SMC – Stranki Mira Cerarja se zavzemamo za
pravičnejšo državo, ki bo temeljila na dobrih zakonih in spoštovanju le-teh. Menimo, da se morata pravna država in nacionalna politika usmeriti nazaj k človeku ter mu po najboljših močeh
služiti – odpirati prostor za razvoj državljank
in državljanov z različnimi pozitivnimi ukrepi.
Prav tako je treba poenostaviti tako imenovane
birokratske ovire, ki nas ovirajo na vseh ravneh
razvoja, predvsem pri zagonu gospodarstva, šolstvu, zaposlovanju, stanovanjski problematiki
itn. Kot poslanec v Državnem zboru RS si želim,
kot sem to poudarjal v svoji predvolilni kampaniji, posvetiti predvsem problematiki mladih,
problematikam nevladnih organizacij, črpanju
EU sredstev s poudarkom na sredstvih evropske-

V SMC – Stranki Mira Cerarja se
zavzemamo za pravičnejšo državo,
ki bo temeljila na dobrih zakonih in
spoštovanju le-teh. Menimo, da se
morata pravna država in nacionalna
politika usmeriti nazaj k človeku
ter mu po najboljših močeh služiti –
odpirati prostor za razvoj državljank
in državljanov z različnimi
pozitivnimi ukrepi.

ga socialnega sklada ter evropskega sklada za
regionalni razvoj. O svojih aktivnostih in aktivnostih SMC – Stranke Mira Cerarja na nacionalni
ravni pa vas bom tudi sproti obveščal, tako v Slamniku kot tudi prek družbenih omrežij.
Nedavne volitve v Državni zbor RS pa ne pomenijo, da bomo v SMC – Stranki Mira Cerarja
delovali le nacionalno. Izraženo zaupanje in odgovornost želimo prenesti tudi na lokalno raven,
in sicer na prihajajočih volitvah za župane ter
občinske svete, ki predstavljajo izjemno pomemben del družbeno-političnega življenja. Poleg
sestave vladne ter vladne koalicije na nacionalni
ravni intenzivno potekajo tudi priprave za lokalne volitve, na katerih bo stranka SMC prav tako
nastopila. Več o tem pa v prihodnji številki Slamnika.

Čas dopustov je čas sprostitve in nabiranja novih moči za prihajajočo jesen, ko nastopi čas lokalnih volitev. Kljub temu pa se je časovni stroj
volitev že sprožil in pričel odštevati do ciljne točke – 5. oktobra. Zato je nujno in potrebno spremljati ter spoštovati rokovnik opravil, da se pripravi kakovosten konkreten program stranke in
verodostojno člansko podprto ekipo. Tako bomo
lahko uspešno uresničili vse svoje cilje.
To je čas, ko se počasi izrisuje oblika mogoče
nove prihodnje, drugače urejene in zastavljene lokalne politike. Seveda se postavljajo tudi
vprašanja, kakšni bodo njeni novi temeljni cilji,
v čem bo drugačna od sedanjih 'neprimernih'
ciljev. Kaj vse bomo zajeli in zapisali v program
zastavljenih ciljev, ki bi pripomogli in prispevali
izboljšanju življenjskega standarda in kvaliteti
življenjskega prostora okrog nas.
Nenehno je potrebno idejno in materialno
spodbujati okolje, da se začnejo izvajati zamisli
in pobude. Ob tem pa potrebujemo vrsto usklajenih ukrepov, ki bodo omogočili krepitev gospodarstva in izboljšali njihove ustvarjalne in proizvodne možnosti. Tudi pri uresničevanju pravih
zamisli in programov je treba vključiti širši krog
ljudi in jim pustiti proste roke, namesto da jim
omejujejo togi predpisi.
Vse to naj bo torej rdeča nit preobrazbe in napredka naše Občine, ki bi jo morali premakniti z
mrtve točke, na kateri smo obstali. Več kot očitno lahko ugotovimo, da ni bilo pravih oziroma
večjih projektov za dvig ekonomske rasti. Lahko
le opazujemo, kako večina velikih proizvodnih
obratov zapira vrata ali menja lastnike. To seveda vpliva na zmanjšanje števila delovnih mest,

Tudi pri uresničevanju pravih
zamisli in programov je treba
vključiti širši krog ljudi in jim
pustiti proste roke, namesto
da jih omejujejo togi
predpisi.

ska cona Želodnik, Center Domžale (kare Alko),
Univerzale, telovadnica pri Srednji šoli Domžale, avtocestni izvoz Študa, pogrešamo občinski
prostorski načrt, ki ga občani čakajo že vrsto let.
Veseli smo številnih investicij in naložb v družbene dejavnosti, kjer smo uspešnejši kot po številu novih ali ohranjanju starih delovnih mest.
Še pomnite, da je imela občina večji družbeni
proizvod kot Črna gora in bila najbogatejša občina v bivši državi. Seveda to ni krivda občinska
oblast, bi pa lahko naredili več. Ponosni smo na
bogato društveno dejavnost, pa naj gre za kulturo, šport, gasilstvo ali druge dejavnosti.
O programu in kandidatih v času volilne
kampanje, že sedaj pa smo vam na voljo za pisne
pobude in osebna srečanja.
Upam, da nas boste za naše preteklo delo in
nove ideje nagradili na prihajajočih volitvah!

LDS Domžale se je strinjal, da
kljub upadu članstva na lokalnem
nivoju in težavam na državnem
nivoju strnemo vrste in nastopimo
na volitvah v občinski svet sami.

kar tako samo še dodatno siromaši in obremenjuje tudi občinski proračun. Očitno je napočil
čas, primeren za spremembe, nove prijeme, nove
obraze in nove poglede za rešitev iz krize.
To je tista prava rdeča nit, ki ji bomo sledili v Listi za Domžale, ki bo pomagala postaviti
nove in trdne temelje ter pomagala poiskati pot
v boljši jutri. Za kakovosten in uspešen program
pa potrebujemo čim več vaših predlogov in pobud. Z veseljem bomo prisluhnili vsem, ki se boste obrnili na nas ali se nam pridružili na skupni
poti. Še je čas, zato ne oklevajte!

desus / marija pukl, predsednica oo desus

Upokojencem ponovno
pravica do regresa
Kmalu se bo pričel že tretji krog volilnih bojev v
tem letu, zares naporno za vse, ki peljemo volilne
aktivnosti, tako kot tudi za volivce, ki se morajo
odločati med ponujenimi kandidati. Po vsebini si
volitve sledijo, lahko bi rekli, od daljnega k bližnjemu, torej od evropskega parlamenta do državnega zbora in oktobra še občinskega sveta.
Stranka DeSUS je v prvih dveh volilnih nastopih dosegla zelo dobre rezultate tudi v naši občini. Za zaupanje se vsem, ki ste nam namenili svoj
glas, najlepše zahvaljujem.
Po odzivih sodeč mnogi zelo pozorno spremljate koalicijska pogajanja, ki so zelo naporna, a verjemite, da se želimo dogovoriti za čim več dobrih
rešitev za vse generacije, za upokojence, za srednjo generacijo in mlade.
Na seji izvršnega odbora stranke, na kateri je
bil tudi Borut Pahor še kot predsednik vlade, sem
pred leti v zvezi z ukinitvijo upokojenskega regresa
rekla, da se izgubljena pravica težko povrne. Z doslednostjo in vztrajnostjo je naša stranka ponovno
izpogajala pravico do regresa, tako bo zunaj izven
te pravice samo pribl. 8 odstotkov upokojencev.
Prav je tako. Pokojnine so nizke, že več let se ne
usklajujejo s plačami, medtem pa se cene vztrajno
dvigajo. Povsem jasno je, da bodo zaradi stanja v
gospodarstvu, neizpolnjevanja zakonskih obveznosti, nizkih plač in neplačevanja prispevkov bodoče generacije upokojencev še bolj revne. Delež
te generacije se nenehno povečuje, po čemer smo
v evropskem vrhu, a kljub temu nimamo nobene
strategije. Zato je treba čim prej sprejeti rešitve za
varno starost, tako z vidika vsebinske opredelitve
kot tudi jasno postavljenega finančnega sistema.

Če ne bi bilo v parlamentu in
v vladi stranke DeSUS, bi bile
pokojnine znižane tako kot v ostalih
delih nekdanje države.

Če ne bi bilo v parlamentu in v vladi stranke
DeSUS, bi bile pokojnine znižane tako kot v ostalih
delih nekdanje države, kjer pokojnina znaša komaj
40 odstotkov povprečne plače.
Še o tem, da upokojenci kar naprej nekaj zahtevamo! Generacija upokojencev je pustila lepo zapuščino tako v tovarnah, šolah, vrtcih, zdravstvenih
in kulturnih domovih, športnih dvoranah in v vsej
infrastrukturi. Kako se s temi dobrinami gospodari,
smo priče vsak dan. Odrekli smo se pribl. 8 odstotkom pokojninskega prispevka, torej kar polovici,
ki so ga plačevali delodajalci. Rekli so, da bo zato
gospodarstvo uspešnejše, da bodo vlagali v razvoj,
kar bo to dalo več novih delovnih mest za mlade.
Kje so delovna mesta, kje je ta razvoj?
Občinski svet končuje mandat, v katerem sva
bila dr. Janez Svoljšak, direktor Zdravstvenega
doma Domžale, in Marija Pukl, menedžerka in samostojna podjetnica v pokoju. Prizadevala sva si
za izboljšanje življenja občanov in občank, a z doseženim nisva zadovoljna, saj nisva uspela 'spraviti skozi' nekaterih pomembnih zadev. Delovala sva
zavzeto in aktivno, a sta dva svetnika premalo za
uresničitev pomembnejših nalog.
Hvala vsem za zaupanje! Zdaj začnemo volilne
aktivnosti!
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Bravo gasilci, zaslužite si več, ste
eden izmed stebrov naše skupnosti

Gorski kolesarji – priložnost za
turistični razvoj Domžal

Za nami je že skoraj polovica poletja in zaključek
občinskega mandata. S čim se lahko svetniki pohvalimo, razen s poceni karto za kopanje v bazenu, ki ga ogreva sonce. Hja, odvisno, s katerega
zornega kota gledate. Uspelo nam je narediti novo
obrtno cono, naredili in uredili smo nov športni
center, pripeljali mestni potniški promet, postavili smo telovadnico pri srednji šoli, zamenjali
azbestne cevi za pitno vodo, ki povzročajo raka
med volivci, uredili smo brezplačna parkirišča v
središču Domžal, uredili in oživili smo SPB, pridobili smo evropska sredstva za rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave, zmanjšali smo čakalne
vrste v zdravstvenem domu, nadgradili Kulturni
dom Bernik, izničili pomanjkanje mest v vrtcih za
naše najmlajše in ne nazadnje našim najstnikom
omogočili, da se zabavajo v Domžalah. Potem pa
cingljanje budilke. Opa, napačen mandat. Dobro
jutro! Od vsega naštetega nismo naredili ničesar.
Uspelo pa nam je prodajati meglo. Kaj mislim s
tem? Predvsem to, da smo nekateri imeli kar nekaj
vprašanj na občinskem svetu o upravljanju občine, da smo želeli imeti odgovore na vprašanja, na
katera nismo nikoli dobili odgovorov. Zato se postavlja vprašanje, zakaj smo tam greli riti in ničesar storili. Zakaj nismo nikoli oz. skoraj nikoli nasprotovali občinski politiki, če smo menili, da je z
njo nekaj narobe. Da je to politika, ki bi jo lahko
imenovali 'oprostite, ampak tole se pa ne da', smo
vedeli skoraj vsi. Zase lahko rečem, da zato, ker
je politika, kjer nimaš večine, politika 'fehtanja' in
konsenza. 'Fehtanja' denarja za šolo, za najstarejše, za mlade, za društva … Zato sem sedel tam in
'fehtal' oz. z amandmaji pomagal oblikovati proračun. Je kar nekaj takih, za katere je vredno 'fehtati'. Med drugimi so to gasilci. To so tisti fantje

Zase lahko rečem, da zato, ker je
politika kjer nimaš večine, politika
'fehtanja' in konsenza.
in dekleta, ki se s svojim delovanjem trudijo, da
bi s srcem oživili lokalno skupnost. Gasilci predstavljajo enega izmed stebrov lokalne skupnosti,
vendar ne samo zato, ker v naših najtežjih trenutkih rešujejo življenja, ampak tudi zato, ker so to
tudi prostovoljna društva, ki s svojim delovanjem
in organiziranjem veselih dogodkov (veselic) razveseljujejo in zadržujejo mlade v ožji okolici. Samo
poglejte, kje se kaj dogaja. Kam odhajajo mladi.
Na veselice, in to v času facebooka in interneta.
Tudi to je reševanje življenj, saj se mladi, ki so prevečkrat 'dobre volje', tako ne vozijo v Ljubljano in
nazaj. Bravo, fantje! Želel bi si, da bi vam lahko
dali več sredstev za delovanje, pa ne samo zato,
da nam priskočite na pomoč z najnovejšo opremo,
ampak tudi zato, ker nam pričarate tudi zabavne
trenutke. Želel bi si, da bi vam lahko kot občinski
svetnik omogočil kontinuiran razvoj. Da imate kaj
več kot samo to, da morate 'fehtati' za denar, za
katerega menim, da vam pripada. Pripadajo pa
vam tudi čista in urejena razmerja v Centru požarne varnosti Domžale. Na občinskem svetu smo se
s sveta v svet seznanjali z nedorečenimi zadevami, dajali smo pobude občinski upravi, ki pa se
je nanje odzvala medlo, z izgovori. Vsekakor je
naredila samo to, da je v nov prostorskoureditveni
plan umestila nov center požarne varnosti. Zakaj?
Tukaj se postavljajo vprašanja, zakaj se ne bori za
obstoječega, zakaj se ne bori za vaša delovna mesta? Morda veste vi?

ltd / andreja pogačnik jarc

Pripravljeni na nove izzive
Poletje se počasi poslavlja, bliža se jesen in z njo
lokalne volitve. Za nami so štiri leta konstruktivnega dela in dobrega sodelovanja. Zaradi slabega
gospodarskega položaja v državi je bilo na voljo
manj proračunskih sredstev, soočeni smo bili z
mnogimi izzivi. Vseeno smo uresničili večino zadanih ciljev ter z njimi še izboljšali kvaliteto bivanja vseh občanov.
Zaključili smo mnoge projekte na področju družbenih dejavnosti (gradnja vrtcev in širitev šol),
komunalne in cestne infrastrukture (gradnja
mostov, cest, pločnikov, javne razsvetljave ipd.),
uredili tržni prostor v Domžalah, vzpostavili brez-

plačno internetno omrežje, poseben poudarek pa
smo namenili pogojem za preživljanje prostega
časa, sprostitev in oddih. Kvalitetno preživljanje
prostega časa je še zlasti v teh stresnih časih toliko
bolj pomembno, zato nas veseli, da lahko uživate
v zelenih oazah naše občine, naj si bo na rekreacijski poti ob Kamniški Bistrici, pod Šumberkom
na plezalni steni ali trim stezi, na poučni poti
Blata Mlake, v parkih ali ostalih mirnih kotičkih v
naravi, ki jih v naši občini ne manjka.
Veliko zastavljenega smo izpolnili in uspešno
izvedli, ostajajo pa tudi še naloge, ki jih nismo
zaključili. Morebiti menite, drage občanke in ob-

Gorsko kolesarjenje je šport v porastu. Kar je pred
štiridesetimi leti pomenil za Slovenijo razvoj smučarskega turizma, lahko, če bomo znali izrabiti
priložnost, pomeni za prihodnost razvoj gorskokolesarskega turizma. Ob tem moramo posebej izpostaviti, da je smučanje zaradi segrevanja ozračja,
milih zim in pomanjkanja snega žal šport, ki je v
zatonu in z njegovim vzdrževanjem posegamo v
naravo, medtem ko gorsko kolesarjenje predstavlja
čist šport z minimalnimi posegi v okolico. Sam profil gorskih kolesarjev zajema ljudi med tridesetim
in petdesetim letom, ki imajo uspešno poslovno
karierio in so za svoj šport pripravljeni odšteti kar
zajetno vsoto denarja. Spoštujejo naravo in največjo zabavo jim pomeni odkriti dobro kolesarsko
pot, na kateri ne srečuješ ostalega prometa. Če kdo
dvomi o smiselnosti razvoja gorskokolesarskega
turizma, si lahko ogleda razvoj turizma v Črni na
Koroškem, kjer so se že pred desetletjem zavedali
pomena gorskokolesarskega turizma. Zgradili so
gorskokolesarski park ter ekološki gorskokolesarski hotel, ki ima kapacitete prodane večino, leta in
to v osemdesetih odstotkih tujim gostom.
Domžale s svojo lego v bližini prestolnice, pa
vendar obdane s čisto naravo, travniki, polji, bližino reke in številnimi potoki, zelenim hribovjem in
neposredno bližino Kamniških Alp kar kličejo po
uporabi gorskega kolesa. Ravnica in gričevje sta
še kako primerna za družinske izlete, medtem ko
se resnejši gorski kolesarji lahko podajo v strmejše
hribe. Torej priložnost za odlično kolesarjenje za
vsakogar, od začetnikov do izkušenih in zahtevnih
kolesarjev. Če torej Domžalčani želimo izkoristiti
svojo lego in usmeriti občino deloma tudi v turizem, bi bilo prav, da izkoristimo to naravno dano
priložnost, saj za njeno udejanjenje ne potrebuje-
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čisto naravo, kar kličejo po uporabi
gorskega kolesa.

čani, da jim nismo posvečali dovolj pozornosti, a
ni tako. Eden izmed takšnih projektov je ureditev
centra Domžal. Nakupovalno središče in veliko
makadamsko parkirišče ob Tušu je v lasti podjetja
Engrotuš, d. d., s katerim Občina Domžale že več
let vodi intenzivna pogajanja za njegovo ureditev.
Žal neuspešno. Gospodarska kriza je prehitela namere investitorja (Engrotuša), zato do uresničitve
projekta ni prišlo. Podobo centra tako kazijo neurejena ploščad pred nakupovalnim centrom Tuš
ter razpadajoče stopnice in klančine. A ker Občina
Domžale ni lastnica zemljišč, na katerem so tako
ploščad kot tudi stopnišče in klančine, jih pravzaprav ne sme urejati, saj bi šlo, gledano s finančnega vidika, za nezakonito porabo javnih sredstev.
Vedno so in tudi v prihodnje bodo obstajale ovire, zaradi katerih določenih projektov ni mogoče

Z vami smo pripravljeni na nove
izzive.

mo dosti. Vzpostaviti moramo mrežo označenih
gorsko kolesarskih poti, pri čemer zadošča, da se
uporabijo obstoječi kolovozi in steze, le primerno
jih je treba označiti. Izkoristiti moramo reke in potoke ter ob njih očistiti poti za kolesarjenje, kot je
na primer že deloma storjeno ob Bistrici. Seveda
je treba vzpostaviti tudi bivanjske kapacitete, lahko so to turistične kmetije, ki kolesarjem nudijo
možnost bivanja in tudi vzdrževanja koles, lahko
so gorskokolesarski kampi, dostopni le s kolesi,
lahko tudi manjši hoteli. Treba je ustanoviti izposojevalnice koles, in mrežo kolesarskih servisov.
Predvsem pa je treba vzpostaviti dobro povezavo s
sosednjimi občinami, saj so Domžale same po sebi
premajhne za razvoj takšne panoge.
Razmislek v tej smeri bo za našo občino nujen,
saj pomeni zanjo samostojen razvoj in pridobivanje
delovnih mest in zaslužka za prebivalce občine.

zaključiti, naj si bo zaradi problema lastništva,
umika morebitnih investitorjev ali birokratskih
in zakonskih omejitev. A v vsakem primeru bomo
tudi v bodoče naredili vse, kar bo v danem položaju mogoče. Tudi za nov mandat si bomo zadali
realne in uresničljive cilje.
LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije je imela vedno posluh za vse občane, in tako bo ostalo
tudi v prihodnje. Nikoli ni bilo pomembno ime ali
položaj, temveč je bil človek, nikoli ni bil pomemben kraj kot tak, temveč njegov razvoj, in nikoli ni
bila pomembna starost, temveč potrebe posameznih generacij.
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Zagnanih svetnikov in
ambicioznega župana voščim!

Slovenija si prihodnosti brez reform
ne more več privoščiti

Ob prihajajočih volitvah si želim, da bodo mesta
v občinskem svetu in županski pisarni zasedli tisti, ki jih vodi notranja strast spremeniti na bolje
življenje in pogoje v naši občini. Ki so toliko vpeti
v lokalno skupnost, da stvari poznajo, ki so toliko odprti, da znajo videti in slišati, ter so s svojim
dosedanjim delom tudi že pokazali, da znajo in
zmorejo spreminjati stvari in izpeljati zadane si
naloge.
Občini Domžale in njenim prebivalcem iskreno
privoščim, da bo večina novih svetnic in svetnikov
vsaj tako zagnanih in 'nabrušenih', kot sem bil sam
na začetku. Po dveh mandatih se namreč ne bom
aktivno potegoval za novega. Enako privoščim
tudi županu/županji, kdorkoli že bo. Naj aktivne
in glasne svetnike ne dojema kot morebitne ovire
ali nasprotnike, ampak sodelavce, zaradi katerih
bo sam samo še boljši.
Še vedno ostajajo težave, ki jih kljub letom
vztrajnih opozarjanj ne uspemo izboljšati. Ena od
njih cestna infrastruktura v krajih, ki niso ravno
središče občine. Dejstvo je, da se je podoba vasi po
naši občini precej spremenila. Predvsem je naraslo
prebivalstvo, povečalo se je število rekreativnih
uporabnikov tako cest kot narave, infrastruktura
pa je marsikje na ravni sedemdesetih let prejšnjega stoletja. V prihodnje bo treba nameniti več pozornosti prav prometni varnosti. V tem smislu tudi
ne morem razumeti, zakaj je toliko nesporazumov
in težav pri organiziranju prevoza otrok v osnovne
šole?! Zakaj se odgovorni toliko lovijo okoli raznih
pravilnikov in ostalih izgovorov? Če ocenimo, da je
šolska pot za otroke nevarna, smo po zdravi pame-

Če ocenimo, da je šolska pot
za otroke nevarna, smo po zdravi
pameti dolžni organizirati prevoz, pa
če to pomeni nekaj tisoč evrov več iz
proračuna – naj bo pa to nadstandard,
ki bi si ga 'znamenita' občina Domžale
pač lahko privoščila.
ti dolžni organizirati prevoz, pa če to pomeni nekaj
tisoč evrov več iz proračuna – naj bo pa to nadstandard, ki bi si ga 'znamenita' občina Domžale
pač lahko privoščila. Popolnoma drugo vprašanje
je v tem primeru učinkovito soočanje s 'poslovnimi
taktikami' ponudnikov prevozov.
Zahvaljujem se vsem, ki so Slovenski ljudski
stranki ali meni osebno v preteklih letih izkazali
zaupanje in podporo. Zahvaljujem se vsem, ki so
se name obračali s svojimi težavami, vprašanji,
predlogi – prav zaradi vas je tudi moje delovanje
vedno dobivalo še večji smisel. Žal smo prevečkrat
skupaj spoznavali, kako omejene so možnosti in
moč člana občinskega sveta. Po drugi strani pa je
to vendarle najhitrejša pot, da nekaj pride vodstvu
občine 'na mizo'. Z neuspehom SLS na zadnjih volitvah je pomemben del delovanja stranke res okrnjen. Vendar pa je to stranka, ki ima ob številnih
županih po slovenskih občinah ter z znanim posebnim posluhom za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter skrb za razvoj podeželja izkušnje in
program, da v vsaki občini prispeva svoj delež za
prijaznejše življenje, sobivanje in blaginjo vseh.

V preteklih tednih se je NSi pogajala o vstopu
v vladno koalicijo. Že pred volitvami smo opozarjali, da naša domovina potrebuje jasne strukturne reforme, ki bodo temelj novega gospodarskega zagona. Ker razumemo, da nas le dobro
delujoče gospodarstvo lahko reši iz finančne
krize, smo že v začetku letošnjega leta vse moči
usmerili v pripravo jasnega paketa reform in
tako tik pred volitvami predstavili tudi program
z naslovom Odgovori za prihodnost. V strokovni
in tudi laični javnosti je bil program NSi ocenjen
zelo dobro in je bil tako rekoč proglašen za pravo
pot iz krize.
Krščanski demokrati smo že pred začetkom
pogajanj napovedali, da bomo vstopili le v takšno
koalicijo, v kateri bo mogoča uresničitev petih
nujnih reform – na področju zdravstva, sodstva
in trga dela ter na področju davkov in pokojnin.
V NSi trdimo, da le izboljšanje gospodarskega
okolja prinaša spremembe, ki bodo omogočale
nova delovna mesta za mlade, starejšim pa dostojne pokojnine. Prav tako samo gospodarsko
močna država lahko najšibkejšim zagotavlja
določene socialne pravice, vsem državljanom
pa ponudi kvalitetno šolstvo, zdravstvo, pravno
varnost, potrebno infrastrukturo in vse tisto, kar
naj bi država zagotovila za dostojno življenje in
delo svojih prebivalcev.
Po več kot dveh tednih intenzivnih pogajanj
se je izkazalo, da stranka Mira Cerarja ni pripravljena v pogodbo zapisati ključnih reform s konkretnimi ukrepi in namesto tega želi sestaviti nekakšen splošen sporazum, ki naj bi koalicijske

Po več kot dveh tednih
intenzivnih pogajanj se je izkazalo,
da stranka Mira Cerarja ni
pripravljena v pogodbo zapisati
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nekakšen splošen sporazum, ki naj
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deklarativni ravni.

stranke povezoval na deklarativni ravni. V NSi
smo kljub vsemu vztrajali na konkretnih rešitvah
z jasno opredeljenim časovnim rokom izvedbe,
a se naši pogledi nikakor niso mogli zbližati. Po
natančni preučitvi predloga koalicijskega sporazuma in ob vseh naštetih konceptualnih razlikah
je Izvršilni odbor NSi sklenil, da stranka ne vstopi v vlado in tako ostane v opoziciji. Kljub našim iskrenim naporom, da za dobrobit Slovenije
naredimo korak v smeri reform, je na koncu žal
prevladala ocena, da so razlike med strankami
prevelike in da NSi v takšni koaliciji ne bi mogla
biti garant nujno potrebnih sprememb. Zavezali
pa smo se, da bomo konstruktivna opozicija in
da bomo vedno podprli in zagovarjali predloge
tistih, ki želijo ustvarjati pogoje za nova delovna mesta in vedo, da se ključ do uspešne države
skriva predvsem v uspešnem gospodarstvu.

20 | slamnik

številka 8 | avgust 2014 | letnik liv

politične stranke | šport

Žan Podboršek, evropski prvak v
karateju
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Občinske 'drobnarije' lahko
močno vplivajo na naše
življenje
Za nami je štiriletni mandat v domžalskem občinskem svetu in v tem času
sem spoznal mnoge zadeve – tako težave kot tudi poti do uspešnega dela
na občinskem nivoju. Pred nekaj dnevi
sem ob vožnji v nevihti skozi postojnsko občino lahko ponovno videl, kako
zlata vredne so na primer urejene ceste, kjer se odtočne kanale redno čisti
in vzdržuje. Tudi v domžalski občini
imamo kar nekaj takšnih občinskih
'drobnarij', ki bi jih vseeno lahko hitro
in poceni uredili.
V naši občini ob večjih nalivih marsikje voda poplavlja ceste, dvorišča ter
travnike in tako ogroža imetje naših
občanov – pa ne gre za veliko denarja, le nekaj skrbnosti, odgovornosti in
smisla za širšo skupnost je treba imeti.
V NSi smo že večkrat opozarjali na čiščenje zanemarjenih jarkov, prav tako
smo dali več pobud za popravilo cest
in cestnih robov skozi Turnše in Češenik. Tu bi z malo dobre volje lahko
hitro preprečili nevarne udarne jame
ob robu ceste, prevečkrat pa je na nepreglednih odsekih močno razraščeno
tudi grmovje, ki ovira vožnjo in poleg
tega kaže na zanemarjenost naše občine. Mislim, da bi v času krize, ko na
dnevnem redu ni večjih projektov, lahko uredili take malenkostne težave, ki
ne stanejo veliko, za kvaliteto življenja
v občini pa veliko pomenijo. Marsikje
bi se dalo tudi z nekaj samoiniciativnosti narediti kakšno koristno delo, pa še
zadovoljni bomo, da nam je uspelo narediti nekaj koristnega za skupnost.
V času recesije je tudi primeren čas
za načrtovanje nadaljnjih korakov,
ko bo na voljo več finančnih sredstev.
Trenutno imamo tako priložnost, da v
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toku obravnave Občinskega prostorskega načrta (OPN) pomagamo s svojimi pripombami in se izognemo napakam ali zlorabam. Treba bo pristopiti
tudi k projektu Domžale v naši regiji
in skupaj s sosednjimi občinami izoblikovati regijski center. Tako bomo
pravočasno naredili protiutež, da ne
postanemo predmestje Ljubljane in
s tem ne izgubimo svojega statusa. V
tem času lahko naredimo na primer
vsaj idejni projekt mestnega centra in
okoliških krajev. Treba pa bo razmišljati tudi o posodabljanju železnice,
ki bi šla tudi skozi Brnik, Kranj in krožno nazaj čez Ljubljano, saj je vedno
več zaposlenih v Kranju. Prepričan
sem, da bi bilo treba urediti še mnogo
stvari, a jih nisem omenil, ker zanje
pač ne vem. Prav zato pa ste vsi prebivalci naše občine lepo vabljeni, da
nam pošljete svoje pripombe in predloge za izboljšave v svojih krajih.

Tek za zdravje, sprostitev in
zabavo
V večernih urah na sprehajalnih poteh kar mrgoli
tekačev. Nekateri se pripravljajo za različne jesenske
tekaške prireditve, drugi pa v teku najdejo sprostitev od
vsakodnevnih skrbi.
Tek je zelo prijetna oblika rekreacije,
ki ima poleg pozitivnih učinkov na telo
tudi zelo velik vpliv na odpravljanje
stresa. Kljub vsemu pa je pomembno,
da se teka lotimo pravilno. Če želimo
v teku uživati in laže prebroditi začetne težave, upoštevajmo predvsem
postopnost. Na ta način bomo telo obvarovali poškodb in tek ne bo le nujno dnevno zlo, temveč se bomo s teka
vračali zadovoljni in sproščeni.
Zakaj teči? Tek velja za eno najbolj
enostavnih oblik rekreacije, saj nam
je skoraj vedno na dosegu roke. Le odpremo vrata, in že smo na poti. Z njim
lahko zadostimo kar precej priporočil
glede redne telesne aktivnosti, ki nam
omogoča lažje vzdrževanje primerne
telesne teže, zmanjšanje tveganje za
metabolični sindrom in sladkorno bolezen. Prav tako pa pomembno vpliva
na vzdrževanje krvnega tlaka v njegovih normalnih mejah. Poleg tega pa je
teči zabavno, sproščujoče in vznemir-
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ljivo, ko odkrivamo povsem nove poti.
Vadba v naravi pa ima tudi za kar 50
odstotkov boljši učinek na duševno
zdravje, v primerjavi s tisto v zaprtih
prostorih.
Kako začeti? Čeprav je tek za človeka povsem naravno gibanje, pa je
pomembno, da se ga lotimo na pravilen način. Če ste popolni začetnik ali
začetnica, na začetku tek kombinirajte s hojo. Tako bo vaš tekaški korak
postajal vse bolj lahkoten in kmalu
boste že lahko tekli brez vmesne hoje.
Za lažje premagovanje kilometrov si
poiščite tekaško družbo ali se pridružite tekaški skupini, kjer bodo poskrbeli za dobro družbo, večji napredek,
verjetno pa bo tudi vaša vadba bolj
redna in sistematična. Pred začetkom
vadbe je priporočljiv tudi pregled pri
zdravniku in posvet o vadbi s strokovnjakom s Fakultete za šport.
Luka Hren
vodja vadb v KinVitalu

Tik pred odhodom v Veliko Britanijo, med spremljanjem svetovnega nogometnega
prvenstva ali še raje katerega izmed tekmovanj v borilnih veščinah, smo za kratek
pogovor ujeli novopečenega prvaka z Evropskega S.K.I.F. karate prvenstva, člana
Karate društva ATOM Shotokan-Do Domžale Žana Podborška. Po sedmih letih
osvajanja naslovov slovenskega prvaka v vseh disciplinah je bil čas za nekaj večjega, in
to za nič manj kot za zlato medaljo za mladince v borbah.
Kakšna je tvoja zgodba o osvojitvi
naslova evropskega prvaka?
Na Evropsko prvenstvo v Dresden sem
odšel kot A-reprezentant SKIF Slovenije, kjer sem v katah nastopil že prvi
dan. Kljub moji dobri pripravljenosti
in dejstvu, da sem mnoge tekmovalce že premagoval, me je v trenutku,
ko sem med prvimi stopil na tatami,
premagala nervoza. Zatresle so se mi
noge in naredil sem manjšo napako,
ki pa je bila usodna za uvrstitev v
naslednji krog. Velikega razočaranja
ne morem opisati, predvsem pa sem
vedel, da sem razočaral tudi trenerja
senseia Lovra. Zaradi slabega začetka se nisem mogel zbrati za nastop
v borbah, ki so še bolj nepredvidljive. V skupini nas je bilo 30, moj prvi
tekmec je prihajal iz Srbije. Tokrat mi
je uspelo uspešno prebiti led in prva
zmaga mi je dvignila motivacijo, ki je
bila iz borbe v borbo večja. V finalni
borbi sem se boril z Grkom. Vedel
sem, da ne smem tvegati z udarci,
ki bi mi lahko prinesli tudi kazenske
točke. Grk je bil zelo hiter in boriti
sem se moral taktično. Poskušal sem
poslušati svojega vodjo, s tribune pa
mi je nasvete delil tudi sensei Lovro.
Želja postati evropski prvak je bila
neizmerna, in ko mi je to uspelo, so
mi na obraz pritekle solze sreče in
cilj, ki sem si ga zastavil, mi je uspelo
izpolniti.

z uspehi pa so moji treningi postajali vse pogostejši, tako da sem vrsto
let treniral petkrat tedensko. Sobote
so običajno namenjene seminarjem
ali tekmovanjem. V zadnjem letu
sem karate treniral štirikrat tedensko, ker sem dodal še kickbox in
taekwondo, čas pa namenjam tudi
kondicijskim pripravam; fizično me
pripravlja osebni trener Matej Cankar. Prve uspehe sem zabeležil na
tekmovanju v katah, kjer sem večletni državni prvak in nosilec mnogih
medalij z mednarodnih tekmovanj v
Sloveniji, Avstriji, Srbiji, Belgiji in na
Nizozemskem. Z izkušnjami sem dodal še borbe, ki pa me iz leta v leto
bolj navdušujejo. Tudi na teh tekmo-

začela že pred vstopom v šolo. Danes
na tekmovanja hodiva skupaj in kot
izkušenejši tekmovalec ji poskušam
pomagati z nasveti. Sicer pa je odlična
tekmovalka in nosilka rjavega pasu.

vanjih sem dosegel veliko dobrih rezultatov, seveda pa je ta zadnji uspeh
nepozaben.

Ima tudi karate črno stran?
Tako kot v vsakem športu, kjer se
uspešnost tekmovalca gleda skozi oči
sodnikov, se tudi pri karateju zgodi,
da se nam tekmovalcem sojenje ne
zdi vedno pravično. Malo se sicer privadiš, a vseeno moti, če sodnik navija
za tekmovalca iz svojega kluba oz. države. To se mi je nazadnje zgodilo na
tekmi v Srbiji, mojemu prijatelju pa
na letošnjem evropskem prvenstvu.
Trenerji vedno pravijo, da pač moraš
biti toliko boljši, pa se ti to ne bo zgodilo.

Tvoj recept za uspešno karate
kariero?
Moja mami vedno pravi: Kjer je volja,
je pot. Menim, da uspeh ne izostane,
če si nekdo nečesa zelo želi in seveda
v to vloži veliko truda. Vsakodnevni
treningi ob tako dobrem trenerju, kot
je sensei Lovro, in uspeh je tu. Tu so
še izobraževanja tako v Sloveniji in
tujini, kjer pridobivaš nova znanja in
seveda tekmovanja, kjer pridobivaš
izkušnje.

Poslušati himno je čast za vsakega
športnika.
Sprva se uspeha sploh nisem zavedal,
naslednji dan, ko je potekala podelitev, pa sem začutil, da sem tudi sam
prispeval k prepoznavnosti naše mlade države. Bil sem ponosen, da sem
Slovenec, in ni mi žal truda, ki sem ga
sam – in moji trenerji – vložil v to, da
sem danes evropski prvak.
Se še spomniš svojih začetkov, prvih
karate korakov?
Šport me je zanimal že od mladih nog,
že v vrtcu sem obiskoval različne športne programe, karateist društva ATOM
Shotokan Do Domžale pa sem postal
z vstopom v šolo. Od vsega začetka je
bil moj trener sensei Lovrenc Kokalj
5. DAN, ki je pomemben del mojega
uspeha. Zelo cenim njegovo strokovnost, voljo in veliko ljubezen do karateja, ki jo prenaša tudi na nas, mlajše
karateiste. Njegov Dojo je vedno široko
odprt vsem, ki imajo radi ta šport.
Kako poteka pot karateista od
prvih kat in kumite borb do naslova
evropskega prvaka?
Sprva sem treniral bolj rekreativno,

Na najvišjo stopničko si stopil kot
mladinec. Kam in kako naprej?
Priznati moram, da imam rad tudi
druge borilne veščine, v katerih že
osvajam dobre rezultate. Želim si izpopolniti znanje v taekwondoju in
kickboksu (treniram v klubu Sonkal
Mengeš, pod vodstvom Ivana Budimirja), rad pa bi spoznal tudi tajski
boks. V karateju je naslednje veliko
tekmovanje naslednje leto, ko bo v
Venezueli svetovno prvenstvo. Če mi
bo čas dopuščal in mi bo šola (naslednje leto bom dijak Gimnazije Ljubljana Šiška) omogočila izostanek, se ga
bom udeležil.
Še nekaj kratkih vprašanj: črni pas?
Dobil sem ga lansko leto, pri štirinajstih letih, ko je bil na obisku v Sloveniji japonski Karate-Do strokovnjak,
mojster Shihan Manabu Murakami 7.
DAN. Meni osebno predstavlja dokaz
znanja, vem pa, da je to, kot pravijo
nekateri, šele začetek učenja karateja.
To je torej pot, ki se bo šele začela.
Tudi sestra Karin je karateistka?
Karin je bila moja zvesta spremljevalka
na prvih tekmah, s treningi karateja je

Imaš na zalogi misel, ki je povezana
s karatejem?
Karate je umirjen in premišljen šport,
kjer ni dovolj samo to, da ga treniraš
za to, da boš nekoč imel črn pas. Višja
stopnja pasu pomeni več zrelosti in
predvsem več razumevanja lepote in
miselnosti tega športa. Vsakdo karate
doživlja na svoj način, pomembna je
pozitivna moč, ki jo ta šport zagotovo
nudi. Moja misel povezana s karatejem je misel senseia Lovra, ki jo pogosto slišimo na treningu: Red in disciplina je naša vrlina. Dan za dnem,
Karate-Do.
Čestitke za naslov evropskega prvaka, hvala za tvoj čas in uspešno na
vseh področjih še naprej!
Bojana Muhič Vojska
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Slovenija Open 2014

40 let dela in uspehov

Matej Šebenik, državni prvak

Gostitelji zmagovalci jubilejnega mednarodnega
balinarskega turnirja

šah V Ljubljani je julija potekalo državno člansko prvenstvo v šahu, ki je
sicer imelo posrečen naslov, tokrat prvič – Slovenija Open 2014. Vendar pa
turnir nikakor ni opravičil tega naziva,
saj se ga je zaradi nizkih nagrad udeležil le en tujec, mednarodni mojster Biti
Ozren iz Hrvaške.
Dokaj zanesljivo je slavil Vrhničan
Matej Šebenik, ki je v devetih kolih
zbral sedem točk in pol. V zadnjih
dveh kolih si je lahko privoščil remija
z Janžljem in Kastelicem, Marko Tratar s sedmimi točkami pa ga ni mogel
več ujeti, čeprav je zadnji dve partiji
zmagal. Na odlično tretje mesto se
je uvrstil Tim Janželj z Iga, rojen leta
1994, s šest točkami in pol. Janžej že
ima rejting za fide mojstra, tako da
je samo še vprašanje časa, kdaj bo ta

naslov tudi uradno osvojil. Izjemno je
igral tudi mojstrski kandidat Nesib Jukan iz Trzina, ki je zbral pet točk in pol
in se uvrstil na izvrstno 11. mesto.
Na turnirju so sodelovali tudi trije
šahisti iz domžalske občine. Dobljan
Boštjan Jeran je pristal na 22. mestu in
osvojil pet točk. Virjan Boris Skok je
začel turnir precej slabo, saj je denimo
v tretjem kolu zaradi nepazljivosti prekoračil čas za razmišljanje v dobljenem
položaju z Jankom Saradjenom. Potem
pa je igral iz kola v kolo boljše in naposled pristal na dobrem 28. mestu, zbral
je štiri točke in pol. Domžalčanu Jožetu
Skoku se je poznalo, da zadnje čase veliko igra, prenasičenost pa lahko tudi
škoduje. Na lahek način je izpustil vsaj
točko in pol, s tremi točkami in pol pa se
je uvrstil na 39. mesto.
Jože Skok

Mikijevci na DP osvojili 27 odličij

Balinarski športni klub Budničar Količevo
Najbrž se kar precej občanov in občank spominja, kako so se pred štirimi
desetletji pred papirnico na Količevem zbirali budničarji ter obiskali vse
okoliške kraje ter ljudi spomnili, da je
prvi maj – praznik dela, nepozaben
pa je bil tudi vedno okusen golaž. Budnici je sledilo razširjeno praznovanje
prvega maja, kresovi, tudi ognjemeti,
ob njih pa je na Količevem začel rasti
šport, primeren za vse generacije, tekmovanje ali rekreacijo.
V štirih desetletjih je bilo predvsem s prostovoljnim delom zgrajeno
moderno pokrito balinišče z najnujnejšimi prostori za delovanje balinarskega kluba, ki je še posebej ponosen,
ker so šli po stopinjah ustanovnih in
drugih članov tudi njihovi sinovi in
vnuki. Skrb za mlade tudi sedaj ostaja

avgusta pa so na Količevem pripravili
tradicionalni mednarodni balinarski
turnir za pokal Občine Domžale. Sodelovalo je 16 ekip iz Hrvaške, Italije
in Slovenije. Ob začetku turnirja jih je
pozdravil in jim zaželel veliko uspeha
mag. Lovro Lončar, podžupan Občine
Domžale. Balinarski športni klub Budničar Količevo je poskrbel tudi za obtekmovalne dejavnosti, med katerimi
je bil tudi srečelov, predvsem pa veliko gostoljubnosti in priložnosti za prijateljska srečanja. Turnir je prinesel
veliko borbenosti vseh ekip, za najbolj borbeno in uspešno pa so se izkazali člani domače ekipe Elektroinstalacije Skočaj – Balinarski športni klub
Budničar Količevo, ki so osvojili prvo
mesto pred ekipo BK Sloga Ljubljana,
tretji so bili balinarji iz BK Mengeš, četrti pa BK Kastav iz Hrvaške. Medalje
in pokale je podelil predsednik Bali-

V športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici je v
zadnjih dneh junija potekalo državno prvenstvo vseh treh
sekcij Plesne zveze Slovenije: modernih tekmovalnih plesov,
standardnih in latinskoameriških plesov ter rokenrola.
Skupno državno prvenstvo je bilo organizirano prvič v 60-letni zgodovini
Plesne zveze Slovenije, organizirala
ga je Plesna zveza Slovenije, udeležilo
pa se ga je okoli 3500 plesalcev, sodilo
je 100 sodnikov.
Plesalci Plesnega kluba Miki tekmujemo v okviru dveh sekcij: MTP
(moderni tekmovalni plesi) in SLP
(standardni in latinskoameriški plesi).

standardnih) je potekalo v torek, 24.
6. Zastopal nas je članski par Andraž
Koritnik in Neža Škofljanc, ki trenira
pod okriljem učitelja Matevža Ogorelca. Osvojila sta odlično 4. mesto!
Državno prvenstvo v modernih
tekmovalnih plesih je potekalo vse
dni, porazdeljeno po disciplinah in
kategorijah. Zastopali so na plesalci
in skupine pod vodstvom Andraža

Chocolate dream crew

V vseh tekmovalnih kategorijah skupaj (otroci, mladinci, člani in člani 2)
je nastopilo 154 plesalcev Plesnega
kluba Miki. Z osvojenimi medaljami
na državnem prvenstvu in tistimi s celoletnega pokalnega tekmovanja smo
osvojili kar 27 odličij.
Državno prvenstvo v kombinaciji
desetih plesov (latinskoameriških in

Mraka (hip hop, street show in EB),
Andree Zanardi (orientalski plesi),
Anje Radonjič (hip hop, show dance
in street show), Maje Lavrinc (jazz
balet in show dance), Nastje Horvat
(hip hop in street show) ter Saše Eminič Cimperman (show dance).
Miki predajamo
Saša Eminič Cimperman
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Še zadnje tekme Mance
Avbelj pred svetovnim
prvenstvom za mladince
Eno izmed 13 slovenskih zmag na
atletskem mladinskem peteroboju,
5. julija v Slovenj Gradcu, je zabeležila Manca, ki je v suvanju 4 kg težke krogle suvereno zmagala z rezultatom 13,92 m. Dosežek je bil daljši
kot mladinskem prvenstvu Slovenije teden dni pozneje, kjer Manci
z rezultatom 13,41 m ni uspelo premagati njene večne konkurentke
Veronike Domjan, in se je morala
zadovoljiti s srebrno medaljo.

Denis Kumek, član ekipe metalcev AK Domžale

Gabrijela in Denis Kumek
bosta morala počakati
na naslednje veliko
tekmovanje

njihova prva naloga. Lepe uspehe so
dosegli v vseh kategorijah – od pionirjev do mladincev vse do članov, ki že
nekaj let uspešno tekmujejo v državni ligi. Številni pokali in medalje pa
pričajo tudi o uspešnih nastopih na
različnih mednarodnih balinarskih
turnirjih. Klub je postal prepoznaven
tudi kot odličen organizator različnih
balinarskih turnirjev, še vedno pa
njihovo prvomajsko praznovanje privablja na tisoče obiskovalcev od blizu
in daleč.
40. rojstni dan bodo slovesno praznovali v septembru, že v začetku

narske zveze Slovenije Sandi Kofol,
med gosti pa je bila tudi Silva Keber iz
Območne balinarske zveze Ljubljana.
Tako vse gostujoče ekipe kot njihovi navijači in drugi obiskovalci so
hvalili odlično organizacijo turnirja,
saj so se gostitelji resnično potrudili,
da je bilo na pokritem balinišču na
Količevem, tako kot vedno, prijetno
vzdušje, pravo tekmovalno, pa vendar
prijateljsko srečanje, ki bo vse spominjalo na jubilejno 40. leto uspešnega
dela Balinarskega športnega kluba
Budničar Količevo.

Vera Vojska

Srečno, Tamara in Rok
8. avgusta 2014 sta se poročila Tamara Radkovič in Rok
Švajger, odlična in zagnana športnika, ki ju je pred leti na
prav 8. avgusta združila ljubezen, zato sta ta dan izbrala
za poroko.
klub borilnih veščin domžale Tamara Radkovič s Količevega je že
od mladih nog navdušena športnica. Je
bivša šampionka kickboxinga, sedemkratna državna prvakinja, osvojila pa
je tudi tretje mesto v Evropi. Po športni karieri je sedaj še vedno povezana
s športom, saj opravlja funkcijo tajnice v Klubu borilnih veščin Domžale.
Rok Švajger iz Vrhpolja pri Kamniku je prav tako navdušen športnik.
Nekdanji nogometaš je bil nekaj časa
trener v Nogometnem klubu Kamnik,
sedaj pa trenira selekcijo U12 v Nogometnem klubu Domžale. Poroke staršev sta se ob domačih ter prijateljih iz
obeh klubov posebej veselili prisrčni
hčerkici Hana in Pija. Mladoporočencema Tamari in Roku iskrene čestitke.
Sicer pa so se avgusta v Olimlju kadeti in mladinci pripravljali za Svetovno kadetsko in mladinsko prvenstvo v
kickboxingu v Riminiju v Italiji, ki bo
med 6. in 14 septembrom 2014. V ožji
izbor reprezentance KBZS so bili iz
Kluba borilnih veščin Domžale izbrani
starejši kadetinji Hana Mihelčič, - 42
kg, ter Teja Mihelčič, - 50 kg, in Andrej
Repnik, mladinec - 63 kg. Držimo pesti
za njihove kar najboljše uvrstitve.
Vera Vojska

Kljub veliki želji in trudu tako atletov kot trenerja Danila Emberšiča,
da bi bili na svetovnem mladinskem prvenstvu julija v ameriškem
Eugeneu trije člani AK Domžale, se
načrti Gabi in Denisu niso uresničili. Kladivašica in diskaš sta normo
lovila vse od prvih tekem marca do
prav zadnje priložnosti – prvenstva
Slovenije za mladince, 12. in 13. julija v Mariboru. Na rezultatski tabli
izpisani dosežki so bili s tekmovanja v tekmovanje daljši, a sta se morala zadovoljiti z reprezentančnimi
nastopi in zlato državno medaljo.
Pod slovensko zastavo sta bila na
mladinskem peteroboju sedma,
oba pa sta osvojila tudi naslov mladinskega prvaka Slovenije – Gabi z
metom 4 kg kladiva 52,78 m, Denis
pa z metom diska 53,03 m.

Slovenska mladinska
prvakinja tudi Nina Pavlič
Hren
Da ne bi bili v ospredju prvenstva
Slovenije za mladince le metalci, je
z zlatim odličjem v teku na 3000 m
z zaprekami poskrbela Nina. Njen
zmagovalni rezultat v disciplini,
kjer se je treba poleg zaprek sedemkrat spopasti tudi z vodno oviro
je bil 13:05,92 min. Med metalci je
kopje do srebrnega odličja vrgel še
Anže Trapečar (54,07 m), tik pod
stopničkami pa sta ostala še Gregor
Šnajder in Nejc Krušnik.

Še člansko državno
prvenstvo in potem zares
premor!
2. in 3. avgusta je Celje gostilo (mlajše) člane in članice, ki so se v dveh
dnevih na dveh prvenstvih pomerili
za kar 80 naslovov atletskih prvakov Slovenije. Med mlajšimi člani je
bila srebrna in bronasta Petra Pavlič
v metu diska oziroma kladiva, na
nehvaležno četrto mesto se je v teku
na 3000 m uvrstil Jakob Vodnjov. Na
tretjo stopničko sta med članicami
stopili Erika Pirnat v metu diska
in Gabrijela Kumek med kladivašicami, tik pod stopničkami sta bila
Jože Pirnat v suvanju krogle in Petra
Pavlič v disku, peti je bil Denis Kumek v disku, šesti Gregor Šnajder v
krogli, med osem najboljših pa so
se uvrstili še sedmouvrščeni Mateja
Grum v kopju, Erika in Jože Pirnat v
kladivu in Filip Pirnat, ki je bil osmi
v metu kladiva.

Bojana Muhič Vojsk a
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Atletski klub Domžale pripravil
slovesni sprejem

ples

Andraž in Dejan ubranila
naslov evropskih prvakov
V Riminiju je v času od 11. do 13.
julija potekalo evropsko prvenstvo
v hip hopu in electric boogieju. V
največji konkurenci članskih elec-

tric boogie parov doslej sta Andraž
Mrak in Dejan Djurovič ubranila
naslov evropskih prvakov.
Ostali rezultati:
3. mesto: Dejan Djurovič - electric
boogie solo člani,
4. mesto: Niko Komac in Žiga Colarič - electric boogie pari mladinci,
6. mesto: Chocolate dream crew,
mala skupina člani 2,
12. mesto: Niko Komac - electric boogie pionirji,
13. mesto: Maša Skočaj in Žiga Farkaš – hip hop pionirji,
17. mesto: Domen Nahtigal in Matija Ternovec - electric boogie
pari člani.
Miki predajamo
Saša Eminič Cimperman

tak

Opravili z odliko
Težkoatletski klub Domžale je prvi
del sezone opravil z odliko. Vodijo
namreč v državnem prvenstvu, v
pokalnem tekmovanju pa so skoraj
izenačeni s prvouvrščenim Celjem.
Konec junija so v Domžalah priredili tradicionalni turnir v olimpijskem dviganju uteži, kjer so v
močni mednarodni konkurenci zasedli prvo mesto. Za klub so tekmo-

vali Jernej Orešek (120 kg + 137 kg),
Anže Kosmač (100 + 120) in Luka
Svetlin (74 + 100). Poletni čas je namenjen pripravam, vendar bodo že
v avgustu v Subotici tekmovali na
mednarodnem turnirju, ki bo pravi pokazatelj pripravljenosti pred
jesenskim delom sezone. Petra
Pavlič in Boštjan Peterca pa sta pridobila pomemben in visoko cenjen
certifikat v olimpijskem dviganju
uteži. Po večletnem izobraževanju
sta pridobila naziv trenerja najvišje A-kategorije. To je pomembna
pridobitev tudi za klub, saj v Sloveniji trenerje s tovrstnim nazivom
lahko preštejemo na prste dveh
rok. Izobraževanje je potekalo pod
mentorstvom mednarodno uveljavljenih avtoritet v olimpijskem
dviganju uteži.
T. O.

Metalka krogle Manca Avbelj nastopala na svetovnem
prvenstvu
Med uspehi, ki posebej ob posameznih obletnicah kažejo na odlične rezultate Atletskega kluba Domžale, so
zanesljivo nastopi atletov na mednarodnih, evropskih in svetovnih prvenstvih, pa tudi na olimpijskih igrah. V
mozaik teh uspehov je v letu 2014 svoj
kamenček pridala tudi atletinja Manca Avbelj, ki je julija v mestu Eugene
v ZDA na Svetovnem atletskem prvenstvu za starejše mladinke zastopala
barve Slovenije in Atletskega kluba
Domžale. V suvanju krogle je v ostri
konkurenci najboljših atletinj z vsega

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v ZDA je Manca Avbelj s 13,20
zasedla 29. mesto v suvanju krogle. Z
metom si je ni uspelo prebiti v finale,
za katerega ne bi zadostoval niti njen
sedanji rekord, za finale bi morala
krogla preleteti mejo 15 m … Žal ji je,
da je zaostala je za svojimi pričakovanji, a izkušnja je dragocena, če bi
bil zraven trener Danilo, malo boljši
pogoji doma, saj, kot je dejal trener, je
bila najbrž edina na svetu, ki v klubu
nima prhe in primernih prostorov za
preoblačenje.

Pred novo sezono
Konec julija in začetek avgusta smo prebili na poletnih
pripravah v Kranjski Gori (bivali smo v Železničarskem
domu) – sodelovalo je 30 klubskih igralcev in igralk pod
vodstvom štirih trenerjev, imeli smo tudi dva zunanja
igralca in eno zunanjo igralko (iz drugih klubov).
namizni tenis Poudarek je bil na
osnovni kondiciji in posebni namiznoteniški pripravi. Opravljenih je
bilo 10 treningov na prostem, poleg
fizične priprave je bil velik poudarek
na 'team buildingu'; mladi so skoraj ves prosti čas preživeli v skupni
družbi. Po opravljenih pripravah pa
so se že začeli intenzivni treningi v
mengeški dvorani, za zelenimi mizami, kjer šest dni v tednu mladi člani

Aljaž Frelih. Pripravljalno obdobje
je izredno pomembno tudi za mlado
Taro Kobetič, ki se je pripravljala za
10. 'Euro Mini Champs' za najmlajše
igralke in igralce stare celine (od 22.
do 24. avgusta v Franciji).
Z novo namiznoteniško sezono se
uveljavlja tudi novo pravilo – igralo
se bo z drugačnimi žogicami, da se
je zaradi svetovne prepovedi uporabe
celuloida (ki je že desetletja osnovna

Ena skupinska s skupnega treninga NTS Mengeš ter tekmovalkami in trenerjem iz Duge Rese

Pozdrav pred začetkom izpitov (Foto: Maja Kotar)

sveta dosegla skupno 29. mesto! Vodstvo AK Domžale, ki ga vodi Gregor
Golja, ji je ob vrnitvi pripravilo prisrčen sprejem, na katerem niso manjkali niti njen trener Danilo Emberšič,
starši, številni prijatelji in atleti, čestital pa ji je tudi podžupan Občine
Moravče – Manca je namreč doma iz
Zgornjih Kosez –, Stane Ravnikar.
Manca Avbelj, rojena leta 1996,
se je z atletiko srečala na atletskih
osnovnošolskih tekmovanjih in bila
opažena med trenerji zaradi sposobnosti in odličnih metov krogle. Pred
dobrimi tremi leti je začela redne
treninge pod vodstvom trenerja AK
Domžale za mete, Danila Emberšiča,
uspehi pa so prišli čez noč. V treh letih so ji prizadevnost, pridnost in dobro sodelovanje s trenerjem prinesli
vrsto odličnih rezultatov, državnih rekordov in dosego norme za svetovno
prvenstvo za starejše mladinke, kar je
bila tudi nagrada za njeno dosedanje
delo.
Med državnimi rekordi posebej
omenimo rekord z lanskega spomladanskega metalskega mitinga, ko je
z metom krogle 15,19 m za skoraj 30
cm popravila državni rekord za mlajše
mladinke, starejši od nje same. Samo
Manca in trener Danilo vesta, koliko
metov prek 14 metrov, tudi prek 16
metrov je letela krogla in koliko vaj,
treningov in moči je bilo treba za to.
Novi rekord je bil zanjo pravi izziv
in leto 2014 leto še večjih uspehov, saj
je krogla na treningih letela precej več
od državnega rekorda. Vztrajnost, želja, pridnost so ji prinašali vedno nove
medalje, med njimi tudi zlato na finalu državnega prvenstva srednjih šol
v Domžalah, kjer je dijakinja Srednje
frizerske šole v Ljubljani popravila
srednješolski rekord za skoraj pol metra. Maj je bil zanjo sploh zelo uspešen. Kroglo je v Novem mestu vrgla
14,53 m in postavila novo znamko.
Kot sama pravi, se z rekordi ne
obremenjuje, jo pa vodi želja, da bi
nekoč nastopala na olimpijskih igrah.
»To je zagotovo želja vsakega športnika, in jasno tu nisem nobena izjema,«
pravi Manca, ki čisto potihem pa sanja o dobrih 16 metrih, ki bi zadoščali
za finale na svetovnem prvenstvu.

Podrti rekordi in dobri rezultati ji
prinašajo veselje, predvsem pa motivacijo. »Še vedno bom pridno trenirala,« pravi Manca in ne pozabi pohvaliti trenerja Danila Emberšiča: »Super
trener. Že sami rezultati, ne le moji,
ampak tudi ostalih njegovih varovancev, povedo dosti. Zna biti tudi glasen,
a se mi zdi to pravilno. Jaz sem z njegovim delom zelo zadovoljna.«
Presenečena in zadovoljna pa je
bila tudi s sprejemom, ki so ga pripravili posebej zanjo, vesela, ker so se
ga udeležili njeni starši, ki jo skupaj s
fantom podpirajo in so ponosni nanjo.
Manca je vsem, ki ji pomagajo, iskreno
hvaležna, hkrati pa še naprej trdno odločena, da napreduje – z nekaj talenta,
predvsem pa z garanjem in veseljem,
brez veselja do atletike, do meta krogle ne bi šlo. Zato ji bo sodelovanje na
svetovnem atletskem prvenstvu velika
spodbuda za naprej, tudi zaradi vseh
mladih, ki so skupaj z njo poskušali doseči čim več na njem. Odločena je, da
to ni bilo zadnje srečanje z njimi in da
bo dosegla cilje, o katerih sedaj sanja,
je pa pripravljena zanje narediti vse –
skupaj s trenerjem Danilom, pomočjo
AK Domžale in še koga. Tisti, ki jo poznamo, vemo, da to niso le besede, zato
srečno, Manca, in naj krogla leti ...
Vera Vojska

NTS Mengeš trenirajo dopoldan in
popoldan; 1. tekmovalna skupina
trenira dvakrat dnevno, po tri ure, 2.
tekmovalna skupina pa popoldan dve
uri in občasno še dopoldan tri ure.
Vodstvo kluba skrbi, da so treningi
zanimivi in da prihaja do nenehnega
dotoka novega znanja, zato se povezujemo z zunanjimi klubi – slovenskimi in tudi prek meja. Tako smo od
11. do 14. avgusta gostili igralke namiznoteniškega kluba STK Duga Resa
(Hrvaška); 5 igralk je treniralo s 1. tekmovalno skupino; treninge sta vodila
domači glavni trener David Orešnik in
ugledni hrvaški trener g. Nikica Vukelja; treningov se je udeleževalo 16 do
18 mladih igralcev; gostje so bivale pri
domačih igralkah in tako poglobile
prijateljske vezi med kluboma. Proti
koncu avgusta je sledil podoben projekt, tokrat z mladimi igralci iz avstrijske Koroške.
Naša tekmovalka Ana Tofant, ki je
v letošnji sezoni prestopila med mladinke, je bila vpoklicana na članske
reprezentančne priprave na Otočec,
kjer je od 12. do 21. avgusta trenirala
z najboljšimi pinkponkašicami v Sloveniji; Ana se je nedavno vrnila tudi
z Evropskega mladinskega prvenstva
(Riva de Garda), na katerem je dosegla
odlične uvrstitve: posamezno 33. do
64., dvojice 17. do 32., mešane dvojice
33. do 64. mesto; omenjenega tekmovanja se je v mladinski kategoriji udeležil tudi predstavnik našega kluba,

surovina za namiznoteniške žogice)
svetovna namiznoteniška zveza (ITTF)
odločila, da se bo zaradi upoštevanja
te prepovedi odslej igralo s plastičnimi in ne več celuloidnimi žogicami.
Ker pa izdelava teh novih žogic ne dohaja povpraševanja, je bilo določeno
prehodno obdobje, v katerem se posamezne državne namiznoteniške zveze
lahko same odločijo, kdaj bodo začele
igrati z novimi žogicami. Vsa tekmovanja v okviru ITTF pa se od 1. januarja
2015 obvezno igrajo z novimi žogicami. Kaj več o tem kdaj drugič, za zdaj
samo še toliko, da se bo v Sloveniji namiznoteniška liga zanesljivo že sedaj
igrala z novimi žogicami. Tekmovanja
v 1. slovenski namiznoteniški ligi, v
kateri sodeluje tudi NTS Mengeš, so že
tik pred začetkom, članska ekipa NTS
Mengeš ostaja v enaki sestavi (David
Orešnik, Andraž Avbelj, Klemen Jazbič in trener Gregor Gostiša), ekipi pa
se bosta letos priključila še najboljša
mlada člana NTS Mengeš: Nejc Erjavec
in Aljaž Frelih.
Za zaključek še povabilo k vpisu:
Vse zainteresirane vabimo, da se vpišejo v tečaj začetnikov, ki bo potekal v
PON, TOR, SRE, PET, od 15.30 do 16.30
v telovadnici ŠD Partizan Mengeš (poleg slaščičarne Flere) s pričetkom 1.
septembra – več informacij prek kontaktov: David Orešnik (031 502-157; david.oresnik@gmail.com), Janez Stibrič
(031 612-835, janez.stibric@siol.net).
Janez Stibrič
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Treningi, treningi in treningi

Odprto pismo občinskemu
svetu in županu Domžal
Košarkarski klub iz Domžal je v samem vrhu slovenske košarke, tako v
članskih kot v mladinskih kategorijah. Pod vodstvom naših trenerjev v
klubu trenira več kot 700 otrok. Košarka predstavlja posebno in pomembno
vlogo v življenju vsakega izmed teh
otrok. Med njimi so bodoče zvezde
košarke, ki bodo predstavljale nacionalni ponos na evropskih in svetovnih
prvenstvih v vseh kategorijah. Domžale so že od nekdaj prepoznane kot
košarkarsko mesto in vsi smo ponosni
na to. Naš skupni cilj bi moral biti, da
košarkarjem zagotovimo podporo, ki
si jo zaslužijo.
V zadnjih mesecih je družba Helios
v klub vložila veliko denarja in drugih
virov. Da bi navijače pripeljali v dvorane in presegli njihova pričakovanja
poleg tega pripravljamo tudi številne
novosti: novo ime, podobo in barve
kluba, nove drese ekip, posodobitev
dvorane ter inovativne zabavne vložke, ki bodo ob odlični igri v prvi vrsti
skrbeli za privlačne tekme.
Kot smo na novinarski konferenci
KK Heliosa Domžale povedali že junija, želi družba Helios košarkarski
klub v Domžalah podpirati tudi dalje.
Vendar bomo nadaljnjo podporo lahko zagotovili, le če bo z večjim finančnim vložkom podporo klubu izkazala
tudi občina ter tudi ljubitelji košarke
v lokalnem okolju z nakupom sezon-

Že vrsto let imamo zelo uspešne invalidke balinarke, ki dvakrat ali celo trikrat na teden
trenirajo na balinišču Budničar.

i

helios.s

www.kk

skih vstopnic. Prodaja le-teh že lepo
napreduje in prepričani smo, da bodo
ljubitelji košarke z nakupom 500 sezonskih vstopnic dokazali, da si želijo
košarke tudi v prihodnje.
Gospod župan in občinski svetniki,
ponovno vas pozivamo, da klub in košarko v Domžalah podprete s finančnim vložkom 150.000 € do 200.000 €.
Vaš vložek je odločilnega pomena za
obstoj košarke in razvoj mladih talentov v tem tradicionalnem športu.
Aleš Klavžar
Predsednik KK Helios Domžale.

Atletska piramida se začne
z najmlajšimi ...
... bi bil lahko moto trenerke Alenke Zavadlav, pod
vodstvom katere vadijo za trening in tekmovanje vedno
pripravljeni člani Atletskega društva AS. Nagrada so
osebni in klubski rekordi, piko na i pa predstavljajo
odličja s prvenstev Slovenije, letos so jih AS-ovi pionirji
osvojili sedem.
atletsko društvo as Prvenstvo
Slovenije v atletiki za pionirje pod
12 let: Trije atleti, tri različne discipline in tri odličja – to je povzetek uspehov s prvenstva Slovenije za najmlajše
pionirje, 21. in 22. junija v Mariboru. Za
zlato medaljo je poskrbel Žan Vrhovnik, ki je z odliko opravil s skokom v
višino – za najvišjo stopničko je preskočil letvico na 140 cm. Le nekaj cm
je zmanjkalo, pa bi na stopničko stopil
tudi v metu vorteksa. Še sreča, da je
odličje kljub temu ostalo domžalskim
ASom – za met 44,24 m je bron prejel
Miha Strmčnik. Še eno bronasto odličje je osvojil David Hribar v hoji na
800 m. Z uvrstitvijo v finalni tek na 60
m se je izkazal Jaka Hace (8,88 s), ki
je bil končno sedmi. Enako uvrstitev je
dosegla najvišje uvrščena ASovka Ana
Spahić v metu vorteksa.
Prvenstvo Slovenije v atletiki
za pionirje pod 14 let: Hkrati z najmlajšimi pionirji so se v Mariboru za
naslove atletskih prvakov Slovenije
borili tudi mlajši pionirji. Prvo ime
ekipe ASov je bil Tilen Ulčar z dvema srebrnima medaljama v tekih na
60 m z ovirami in 200 m z ovirami. Le
trije centimetri so mu zmanjkali do še
enega odličja v skoku v daljino, je pa
nehvaležno četrto mesto ublažil nov
klubski rekord, ki je sedaj 515 cm. Tik
pod stopničkami je v skoku v višino
ostal Jure Hribar, Maks Ulčar je bil
deveti v skoku v daljino, Tomaž Stibrič pa 12. v metu vorteksa.
Prvenstvo Slovenije v atletiki za

Žan Vrhovnik – najmlajši prvak Slovenije
iz ekipe domžalskih AS-ov

pionirje pod 16 let: Priložnost za prikaz hitrosti, vzdržljivosti in atletskih
spretnosti so 28. in 29. junija v Celju
dobili pionirji pod 16 let. Hitra hoja,
skok v višino, tek na 100 m, skok v daljino in tek na 300 m je pet disciplin,
s katerimi je uspešno opravila peterica AS-ov. Vid Savnik je osvojil zlato
v hitri hoji, Juš Smole je bil z novim
osebnim rekordom 186 cm v višino
odličen drugi. Sofia Kokot je bila z novim osebnim in klubskim rekordom
na 1000 m osma, 17. je bila daljinašica
Neža Hren, 25. pa je bil v podaljšanem sprintu še Luka Dragar.
Med najboljše slovenske mlajše
člane se je prvi avgustovski vikend
vpisal tudi AS Gregor Lazar, ki je bil
tretji v teku na 3000 m z zaprekami.
Bojana Muhič Vojska

medobčinsko društvo invalidov domžale Vsako leto tekmujejo
na območnem tekmovanju za uvrstitev
na državno prvenstvo invalidov v balinanju. Območna tekmovanja potekajo
po regijah in tako se prvouvrščena ekipa uvrsti na državno prvenstvo.
Letos je bilo območno tekmovanje
gorenjske regije v Škofji Loki, kjer so
naše balinarke visoko premagale ekipi
iz DI Radovljica in DI Jesenice. Zasedle
so prvo mesto in se uvrstile na državno
prvenstvo invalidov v balinanju.
Prvenstvo je potekalo v Rogaški
Slatini, kamor so se odpeljale z društvenim kombijem in navijači. Pet
ženskih ekip so razdelili v dve skupini.
Naše tekmovalke so tekmovale z DI Trbovlje neodločeno in premagale ekipo
MDI KRN Tolmin ter se tako uvrstile v

Ves trud je poplačani s tretjim mestom na državnem prvenstvu.

polfinale. V polfinalu so dobile nasprotnice iz MDI Velenje in nesrečno izgubile. Za tretje mesto pa so premagale
ekipo DI Trbovlje.
Kakšno veselje je bilo med našimi
navijači, posebej pa so bile vesele tekmovalke Lojzka HRIBAR, Urška KOVAČ,
Joži KREMIČ in Pavla HROVAT za dosežen odlični rezultat. »Lani smo bile druge, letos tretje in drugo leto bomo naskakovale prvo mesto,« so dejale v en glas.

Koliko truda, odpovedovanja, treningov je potrebno za dosego tako velikega rezultata, posebej če si invalid.
Povedo pa, da si želijo podmladka:
»Mladi invalidi, pridružite se nam, boste videli, koliko pridobite na samozavesti, fizičnem in psihičnem zdravju.«
Iskreno čestitamo ekipi in ji želimo
še veliko športne sreče in uspehov na
vseh tekmovanjih.
Helena Weith

KK Helios Suns Domžale
Trener Hafnar, Rebec ostaja, prihajajo Američani
Domžalski košarkarji v prihajajoči se- ločili, da se bo nova ekipa gradila prav
zoni dobivajo novo preobleko na več okoli nadarjenega organizatorja igre,
nivojih. Zagotovo je najodmevnejša ki ima s klubom sklenjeno še dveletno
sprememba imena, novi pa so tudi na- pogodbo. Da je Rebec pomembno jedro
čin delovanja kluba, obogatitev košar- domžalske ekipe, dodaja tudi novi trekarskega in spremljevalnega programa ner prvoligaša Gregor Hafnar. »Matic
in nova marketinška strategija, ki že Rebec je zelo nadarjen mlad igralec in
ponosni smo, da se je v našem malem
prinaša prve rezultate.
Zagotovo pa je košarkarskim nav- mestu naredil takšen košarkar. Od voddušencem v tem trenutku pomembna stva kluba in generalnega sponzorja smo
informacija, da mladi košarkar Matic dobili nalogo, da ustvarimo svežo, mlado
Rebec, ki avgust preživlja v reprezen- in privlačno ekipo, ki bo uživala v igranju
tančnem dresu na številnih prijatelj- košarke.« V klubu tako ciljajo tudi na
skih turnirjih, ostaja v domžalskem vrnitev v Jadransko ligo in na evropska
košarkarskem dresu. Čeprav je bil tik tekmovanja, za kar pa, so prepričani,
pred odhodom v ljubljansko Olimpijo, potrebujejo prav takšno ekipo.
Ekipa Heliosa ima letos resnično pripa je v minulih tednih odjeknila novica, da je prestop zaustavljen. Kot glavni ložnost, da zakoraka na novo pot. Trerazlog je navedena neustrezna ponud- ner Gregor Hafnar je z vodstvom kluba
ba Olimpije, in kot pravi predsednik KK v Domžale na preizkus že povabil pet
Helios Suns Aleš Klavžar: »Domžale so ameriških NCAA in tri srbske košarkarponosne na številne košarkarske ekipe, ske kandidate, ki so skupaj s štirimi noki delujejo pod okriljem kluba, in na vimi domačimi sodelovali na taboru in
največjo bazo mladih talentov, ki se raz- prijateljskih tekmah, ki bodo sledile kot
vija v izjemne igralce. Rebec je odličen vrhunec preizkusnega obdobja. Nato
vzornik, po katerem se lahko zgledujejo sledi izbor zmagovalne kombinacije za
mlajši igralci. Dajte mu še leto ali dve in novo sezono, pravijo v klubu.
Pisali pa smo že o tem, da je v dompritegnil bo mlade talente z vseh delov
sveta.« Tehtnico je na domžalsko stran žalski košarki zavel nov veter. Poleg
prevesilo več dejavnikov: prenizka od- tega, da so spremenili v Helios Suns
škodnina, nezmožnost zagotavljanja Domžale, razlog za to je dejstvo, da so
ustreznega financiranja odškodnine s 'Domžale največji vir vzhajajočih kostrani Olimpije in vidnejša vloga Matic šarkarskih zvezd', kot pravijo v klubu,
Rebca v domžalski ekipi. Kot pravijo v pa klub dobiva še nekaj novosti. Prihaklubu, je Olimpija že pridobila dva iz- ja nov logotip, čisto prava Heliosova
med vodilnih domžalskih košarkarjev, maskota, nove barve in dresi, posodozato ima menedžment odgovornost, da bljena dvorana, profesionalna plesnozaščiti
interese domačega kluba. V klu- navijaška skupina, tematsko obarvane
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bu so šli tako še korak naprej in se od- tekme in številna presenečenja, ki jih

Mateja Kegel Kozlevčar

www.sankukai.org

SANKUKAI
KARATE KLUB DOMŽALE

031 231 440 (11.-14.ure)

VPIS NOVIH ČLANOV
DOMŽALE

RODICA

MENGEŠ

TRZIN

OŠ Venclja Perka
Ljubljanska 58a
torek in četrtek
od 16.45 do 17.30

OŠ Rodica
Kettejeva 13
torek in četrtek
od 17.30 do 18.30

OŠ Mengeš
Šolska ulica 11
torek in četrtek
od 17.00 do 18.00

OŠ Trzin
Mengeška 7b
torek od 17.00 do 18.00
petek od 16.00 do 17.00

RADOMLJE

DOB - KRTINA

DRAGOMELJ

OŠ Preserje pri Radomljah
Pelechova 83
torek in četrtek
od 17.00 do 18.00

Podružnična šola Krtina
Krtina 41
torek in četrtek
od 17.00 do 18.00

OŠ Dragomelj
Dragomelj 180
torek in četrtek
od 17.30 do 18.30

Vabimo vas, da se nam pridružite!

bodo domači gledalci prvič srečali na
otvoritveni tekmi nove sezone. »Svoje
gledalce želimo nagraditi in dokazati,
da sta šport in zabava lahko združena.
Radi bi, da tekme niso več na nivoju gledališča, temveč bo to družabni dogodek,
poln glasbe, zabave, nagrad, animacije
in presenečenj. V Sloveniji so ljudje navajeni sedeti in gledati tekmo. Šele ob
privlačnih potezah se dvignejo s stolov
in oživijo. Mi želimo takšno veselje na
vseh tekmah, vso tekmo. V tujini je to zabava in način sprostitve,« pravi Gerald
Martens, predsednik NS družbe Helios,
ki se je aktivno vključil v prenovo domžalske košarke.
V klubu pa še naprej pozivajo k
nakupu letnih vstopnic za ogled vseh
tekem košarkarjev Heliosa v domači
dvorani. Prodaja je v prvih tednih že
presegla lanskoletno, vsekakor pa
imate na voljo še nekaj časa, da si jih
zagotovite po ugodnih cenah. Vsi imetniki sezonskih vstopnic bodo deležnih
številnih ugodnostih v športnih trgovinah in restavracijah. Več informacij
in nakup vstopnice pa lahko opravite
z obiskom spletne strani www.kkhelios.si. »Cilj je prodati 500 sezonskih
vstopnic, zatorej ponovno pozivam vse
ljubitelje košarke, da skupaj z nami
omogočijo številnim otrokom aktivno in
rekreativno treniranje košarke,« pravi
Klavžar. Kot pravijo v klubu, 'brez vas
ni nas', zato vabijo k sodelovanju tudi
prostovoljce, ki bi želeli pomagati pri
organizaciji na tekmah, da jim pišejo
na info@kkhelios.si.
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Kako se znebiti gradbenih
odpadkov po sanaciji ali gradnji
doma?
Moramo gradbene odpadke sami odpeljati na deponijo? Koga lahko
pokličemo, da nam pri tem pomaga, in katere javne službe so temu
zavezane?
Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Rgbstock

O

bnova stanovanja in hiše,
gradnja novega doma ali
druga oblika sanacija so
običajno sezonske naloge,
ki si jih zadamo na nekaj (deset) let.
Takrat se soočamo predvsem s tem,
katere materiale bomo kupili, kdo bo
tisti, ki bo vodil in izvajal dela ter skrbel, da bo naš dom na koncu takšen,
kot smo si ga zamislili. Redko pa (v
prvi fazi) pomislimo na to, kam bomo
z vsemi temi gradbenimi odpadki, ki
se bodo pojavili ob tem. Jih moramo
sami odpeljati na deponijo? Koga
lahko pokličemo, da nam pri tem pomaga, in katere javne službe so temu
zavezane?
Če je za gradnjo novega objekta,
rekonstrukcijo objekta, nadomestno
gradnjo ali odstranitev objekta predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, mora investitor
projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja priložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pravi Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih. Vendar pozor, to
ne velja za vse. Ne glede na določbe
prejšnjega odstavka načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni treba
priložiti projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je investitor
fizična oseba ali ne gre za gradnjo ali
rekonstrukcijo zahtevnega objekta v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, razen če je za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta predvideno, da je
prostornina zemeljskega izkopa 1.000
m3 ali več ali je zemeljski izkop tako
onesnažen z nevarnimi snovmi, da bi
se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadki.

Kaj so in kaj niso gradbeni
odpadki?

Vsekakor pa je prav, da najprej ugotovimo, kaj predstavljajo gradbeni
odpadki. Jasno je, da so to (skoraj vsi)
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih, od betona, zemlje, kamenja,
opeke, keramike, izolativnih materialov, omet, les, steklo, plastika, premogov katran, katranski izdelki, opeka,
kovine z zlitinami, pa tudi okna, vrata, skratka stavbno pohištvo. Gradbeni odpadki pa niso kosovni odpadki

iz gospodinjstev, ki jih dvakrat letno
poberejo 'na vašem domu' oziroma jih
fizične osebe lahko brezplačno oddajo na deponiji. Kot še navaja Uredba
o ravnanju z gradbenimi odpadki, pa
med gradbene odpadke ne spada odpadna embalaža, ki je ovijala material ali gradbene izdelke, prav tako ne
komunalni odpadki, ki so jih ustvarili
delavci na gradbišču. Med klasične
gradbene odpadke prav tako ne spadajo nevarni gradbeni odpadki, ki jih
ureja druga uredba. »Pri ravnanju z
gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest, je treba upoštevati tudi določbe
predpisa o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, in predpisa o pogojih,
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji
ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah
ali napravah odstranjujejo materiali,
ki vsebujejo azbest,« navaja Uredba.
Na kratko to pomeni, da morate biti
pri azbestnih gradbenih materiali še
posebej pozorni, da bodo končali na
za to predvidenih mestih.

Kam oddati in kako do
zabojnika za gradbene
odpadke?

Preverili smo, na koga se Domžalčani
in Domžalčanke lahko obrnemo, ko
ugotovimo, da bomo proizvedli večjo
količino gradbenih odpadkov. Dejstvo
je namreč, da odlaganje odpadkov danes predstavlja strošek, pa naj gre za
naše kuhinjske odpadke ali odpadke
drugih vrst. »Prevzem ločeno zbranih
frakcij in kosovnih odpadkov v zbirnem
centru je uporabnikom zaračunan v
sklopu izvajanja javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki za naslednje
vrste odpadkov: papir in lepenka vseh
vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke, stekla vseh
velikosti in oblik, vključno z odpadno
embalažo iz stekla, plastika, vključno
z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, odpadki iz kovin,
vključno z odpadno embalažo iz kovin,
les, vključno z odpadno embalažo iz

lesa, oblačila, tekstil, jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, detergenti, baterije in akumulatorji, odpadna električna in elektronska oprema,
kosovni odpadki in nevarni odpadki iz
gospodinjstev. V zbirni center pa lahko
uporabniki pripeljejo tudi gradbene odpadke,« pravijo v Javnem komunalnem
podjetju Prodnik, ki skrbi za odpadke
tudi na območju domžalske občine. Ob
tem pa poudarjajo, da stroški ravnanja
s tovrstnimi odpadki, na podlagi pozitivno pravne okoljske zakonodaje, niso
vključeni v izvajanje javne službe in se
uporabnikom zaračunajo ob dovozu v
zbirni center.
»Poleg tega, da uporabniki lahko
oddajo gradbene odpadke v zbirnem
centru, lahko naročijo tudi zabojnik velikosti 5 m3.« Cena take zabojnika znaša 275,89 evrov za občino Domžale, zajema pa: dostavo in odvoz zabojnika,
predelavo in obdelavo vsebine zabojnika, odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja ostankov
odpadkov na odlagališčih in davek
na dodano vrednost. »Za večje količine gradbenih odpadkov uporabnikom
svetujemo, naj se obrnejo neposredno
na predelovalce gradbenih odpadkov,«
pravijo v Prodniku, kjer vas bodo torej
tudi usmerili naprej. Zgoraj omenjeni
zabojnik lahko sicer naročite po elektronski ali klasični pošti, najamete pa
ga lahko za sedem dni.
Gradnja ali prenova doma je res
zahteven projekt, ki ga je treba izvesti skladno z varnostnimi pravili. Kakor omenjeno, pa nikakor ne smemo
pozabiti na okoljske standarde, na
dejstvo, da moramo ustrezno poskrbeti tudi za ob tem nastale gradbene
odpadke. Teh pa na našem območju
ni malo. Glede na Poročilo o izvajanju
javne gospodarske službe ravnanja z
odpadki je bilo v minulem letu 2013 na
našem območju v strukturi odpadkov
kar 12,78 odstotka gradbenih odpadkov. ❒
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VABILO / DAN ODPRTIH VRAT »KAPLJICA ZA ŽIVLJENJE«
Na prvo septembrsko soboto, dne 6. 9. 2014 ob 9:30 uri,
vas vljudno vabimo v našo družbo na CČN Domžale Kamnik, kjer bi vam radi predstavili, kaj delamo in
kakšni so naši načrti za prihodnost, ki jo ustvarjamo za
vas in za čisto reko Kamniško Bistrico.
kdaj /
kje /

sobota 6. september 2014 ob 9:30 uri
Študljanska 91, Domžale

program / 9:30 ...
9:45
10:00
10:45
11:15

...
...
...
...

prihod obiskovalcev
pozdrav Godbe Domžale
začetek prireditve
ogled po lokaciji
druženje ob prigrizku

Vljudno vabljeni !
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Seznam prodajalcev na tržnem prostoru v Domžalah v septembru 2014
Tržni prostor obratuje ob torkih, sredah, četrtkih, petkih in sobotah. Prodajalci z oznako * imajo
mesečni najem zaprtih stojnic in možnost prodaje vse dneve obratovanja tržnega prostora.
NAZIV PRODAJALCA

PRODAJNI ARTIKLI

DNEVI PRODAJE

ČERNIVEC ALOJZIJ, Radomlje

mleko iz mlekomata

HRIBAR NATAŠA

zelenjava lastne pridelave: solata, fižol,
korenje, paradižnik, paprika, feferoni,
peteršilj, por, zelje, ohrovt, zelena,
cvetača, brokoli, romanesko, pesa, bučke,
kumare, koromač

*

SAŠO ŽALJEC, s. p., Domžale

nagrobne sveče, dišeče in okrasne sveče,
kokošja jajca

*

VRABEC RIKARDO, Dutovlje

vino, likerji, žgane pijače, sadni sokovi

*

KOKALJ JOŽE

gozdni sadeži – jurčki, lisičke, kostanj,
borovnice, maline, gozdne jagode

*

kruh, krušni izdelki ter pecivo

*

Vače

EDI GRADIŠEK, s. p., Senožeti, Dol krofi, flancati, različne vrste potic
pri Ljubljani

*

DOMES, D. O. O., Zajelše, Dol pri
Ljubljani

suhomesnati izdelki, polizdelki in obarjeni
izdelki

*

ANŽIČ BRANKA, Bišče, Domžale

vse vrste mlevskih izdelkov, orehi, med,
zelenjava, fižol in jajca

*

SRČEK, D. O. O., Lukovica

pekovsko pecivo, kruh, keksi, sladice in
testenine

*

HUBAT, D. O. O., Dobeno, Mengeš

rezano cvetje, ikebane, lončne krizanteme,
mačehe, enoletnice in trajnice

*

*
KRIŽMAN MARJAN, Ižanska cesta, skuta, maslo, jogurti, kislo mleko, kajmak,
kisla smetana, surovo mleko, različne vrste
Ljubljana
sirov, sirotka in jajca
*
različne vrste sirov, jogurti, kislo in surovo
Kmetija – sirarna BOGATAJ,
mleko, skuta, pinjenec, sirotka, surovo
Gorenja vas
maslo, različne vrste namazov
suhomesnati izdelki iz svinjskega mesa
*
GLOBOČNIK DUŠAN, Radomlje
ter izdelki iz konjskega mesa (klobase,
salame, pršut)
*
primule, spomladansko cvetje in
PROSENC ANA, Beričevo, Dol pri
zelenjavne sadike, krizanteme, božične
Ljubljani
zvezde in ciklame
različne vrste sveže zelenjave iz
srede, sobote
BUČAR PETER, Ljubljana
integrirane pridelave, kislo zelje in zeljne
glave, kisla repa
sobote
različne vrste kruha in potic, pecivo,
GORŠEK HILDA, Frankolovo
rezanci, različni sokovi, domače sušeno
sadje in zelišča, mesni izdelki (salame,
slanina, ocvirki, prekajene domače
klobase, bunke, budjola, pašteta)
torki, srede, petki,
različne vrste zelenjave, kislo zelje, kisle
SVETEK FRANC, Dobrunjska
zeljne glave in kisla repa, sadje, jabolčni
sobote
cesta, Ljubljana
sok in kis
sobote
OSTANEK JOŽE in DAMJANA, Male različna zelenjava, kislo zelje in repa,
domači ajvar, domača vegeta, vložena
Pece, Šentvid pri Stični
zelenjava, sušena mleta ali drobljena
zelenjava in začimbe
razne vrste kruha, kruh iz krušne peči,
srede, petki in sobote (6.
PRI STAREM KOVAČU, PERNEK
pekovsko in slaščičarsko pecivo, veganski
9., 20. 9. in 27. 9. 2014)
PEC ALENKA, HIŠA KRUHA,
program sladic in presne tortice
Selnica ob Dravi
različne vrste zelenjave
torki, srede, četrtki,
KOPAČ JANEZ, Podgorica,
petki, sobote
Ljubljana – Črnuče
ZELIŠČNA KMETIJA HANUMAN,
TOMAŽ MULEJ, Konjšica, Polšnik

zeliščne tinkture in mazila, čaji

PERC SLAVKO, Vodranci, Kog

mlečni izdelki (skuta, mladi sir, maslo,
kisla smetana, jogurt ipd.), meso in mesni
izdelki (tradicionalni izdelki iz Prlekije –
tunka, klobase, salame ipd.), kruh, sadni
kruh, mlinci
bučno olje, vino, likerji, marmelade in
rekviziti 'Naša Republika Prlekija'

MUNDA STANKO in BELEC SAMO,
Lačaves, Kog

srede, petki
13.9. in 27.9.2014

6.9.2014

PIRNAT STANISLAV, Ljubljana –
Črnuče

različne vrste zelenjave

petki, sobote

MODER ELIZABETA MARJETA,
Domžale

različne vrste zelenjave

petki, sobote

BOHINEC JAMNIK DRAGICA,
Šmarca, Kamnik

sadike zelenjavnih in okrasnih rastlin,
različna zelenjava, rezano cvetje

PREGELJ NEVO, Renče

kozji siri, jogurti, skute, mleko in sirotka

MIHELIČ JANEZ, Prelog, Domžale

Med in ostali čebelji pridelki

EKO KMETIJA ŠKANDER,
ŠKANDER URBAN, Bovec

ovčji sir, ovčja skuta, ovčji jogurt, ovčja
sirotka

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

sadike zelenjave, sadike cvetja za
balkone, gredice in grobove, sadike zelišč
in dišavnic, rezano cvetje in cvetlični
aranžmaji, suhe čajne mešanice in zelišča,
različne vrste zelenjave, sadni in zelenjavni
sokovi, konzervirano sadje in zelenjava
sezonsko sveže pridelana zelenjava

PUCELJ MARKO, Ljubljana

anton komat

TKANJE ŽIVLJENJA

24 ur na dan

Domžale

ŠTRAJHAR MATEJ, Tučna, Kamnik

kolumna • kam greš, človek?

torki, srede, četrtki,
petki, sobote
sobote
petki
13.9. in 20.9.2014
petki

sobote

ŽUGEC BARICA, Domžale

različne vrste zelenjave, začimbnice in
različne vrste sadja

sobote

BOŽIČNIK DRAGO, Maribor

gozdni sadeži (borovnice, gobe, kostanj)
in slive, orehi, fižol

sobote

ŠKERIČ ALIJA, Blanca

različne vrste sadja, zelenjave, jabolčni
sok in kis iz lastne pridelave

ERKLAVEC VALENTIN, Domžale

različne vrste zelenjave, sadje in jajca

LOBODA ŠTEFI, Domžale

različne vrste zelenjave

TOMAŽIN VINKO, Straža pri Raki

vino cviček PTP, modra frankinja,
dolenjsko belo vino in 'raška čebula'

četrtki, petki, sobote
torki, srede, petki,
sobote
sobote
petki

Opomba: Na seznamu so navedeni ponudniki, ki so zakupili stojnice do oddaje tega obvestila.

Ljudje skupaj z vsemi živimi bitji predstavljamo sestavine
organske celote življenja. Vsako živo bitje je del našega obstoja,
je del naš preteklosti in prihodnosti. Vsaka vrsta v ekosistemu
je potreben vozel v tkanju življenja, zato je ohranjanje biotske
pestrosti naravna osnova našega preživetja.

O

b tem moramo pozabiti simpatije, s katerimi dajemo prednost določenim vrstam, hkrati pa neusmiljeno pobijamo
druge. Za zaščito ljubkih pand in veličastnih kitov se hitro najde na tisoče zagovornikov. Toda s stališča narave je panda enakovredna
deževniku v prsti, kit pa vodni bolhi v mlaki. V
naravi ni koristnih in škodljivih bitij, niti ljubkih
in nagnusnih. Vsa ta poimenovanja so posledica
človekove sebične drže.
Ta čas, ko se srečujemo s šestim velikim izumiranjem, ki ga tokrat povzroča človekova dejavnost,
je izgubo biotske pestrosti težko opisati na dovolj
dramatičen način. Morda se bomo zganili ob misli,
da je izguba biotske pestrosti za las podobna noremu dejanju, v katerem bi ljudje sežgali vse knjige
civilizacije, uničili umetnine vseh kultur človeštva
in zbrisali datoteke vseh računalnikov sveta. Morda se bomo vzdramili ob vprašanju: »Ali bomo na
potovanje v negotovo prihodnost krenili sami?«
Ali bo na Noetovi kozmični barki, planetu Zemlji,
v prihodnost potoval le Noe z ducatom svojih hiberniranih klonov? Zanimivo, da je dr. Narcis Mršič (1951–1997), sijajni slovenski biolog, iz Geneze
povzel prav priliko o Noetovi barki in jo zapisal v
uvodu svoje izjemne knjige: 'Biotska raznovrstnost
v Sloveniji'. Ta knjiga je izšla leta 1997, v letu njegove smrti, zato jo berem kot njegovo oporoko. V
njej Narcis Mršič sporoča, da Slovenija premore zaklad, ki nima izračunljive cene, svojo izjemno biotsko pestrost. Podatki, ki jih navaja, so prepričljivi.
Sloveniji pripada manj kot 0,004 % celotne zemeljske površine in 0,014 % vsega kopnega. Vendar v
Sloveniji živi več kot 1 % vseh znanih živečih vrst
bitij na Zemlji in več kot 2 % celinskih (kopenskih
in sladkovodnih) vrst ali vsaj vsaka stota znana
vrsta današnjih živih bitij in vsaj vsaka petdeseta
znana celinska vrsta. Dr. Mršič piše: »Tako veliko število vrst na tako majhnem prostoru uvršča
našo deželico med naravno najbogatejša območja
Evrope in vsega sveta. Zato lahko o Sloveniji upravičeno govorimo kot o evropskem biotskem parku.« Toda večina naklade navedene knjige je bila
zadržana na takratnem MOP-u in uničena. Tako
deluje sodobna protireformacija. Lahko bi postali
biotski park Evrope, toda takratna oblast je imela
drugačne načrte s Slovenijo, ki jih v vseh usodnih
posledicah vse bolj prepoznavamo.
V današnjem času neznanje ni edina ovira
ohranjanja raznolikosti živega sveta, marveč sta
to predvsem brezobzirnost in brezbrižnost. V tem
prednjači nasilna ekonomska paradigma, ki v imenu dobička uničuje vse, kar je pohlepu napoti, tako
človeka kot naravo. Trpljenje ljudi zaradi nizkih
mezd, brezposelnosti in porasta degenerativnih
obolenj občutimo dovolj dramatično, manj pa zaznamo obolevanje, umiranje in izumiranje živih bitij okrog nas. Kdo se še zgane ob številnih pomorih
rib v vodotokih? Kdo še opazi, da izginjajo metulji?
Kdo se zaveda, da je vse manj ptičjega petja? Kaj
pa drobno življenje v prsti, ki je osnova pridelave
hrane? Ali so naši otroci, kdaj pokukali skozi mikroskop, da bi se lahko čudili, koliko življenja premore živa prst? Narcis Mršič je življenju prsti posvetil življenje. V knjigi 'Živali naših tal' lahko vidite
na stotine njegovih risb, ki so rezultat večletnega
mikroskopiranja in natančnega risanja. Leta 1991 je
izdal knjigo 'Monografija o deževnikih Balkana', v
kateri je opisal 231 vrst, od tega 76 vrst v Sloveniji,
med njimi je nekaj prvič opisanih. Za povprečnega
državljana je deževnik pač le 'glista', ki se zvija ob
prekopavanju zemlje, in tudi ime Narcisa Mršiča je
po krivici pozabljeno. Bolj pa so medijsko pokrite
'invazivne rastline', kot so jih napačno imenovali?
Zganja se cirkus okrog ambrozije, ker je pač alergena, toda poglejte le na bregove naše Bistrice. Tam
se razraščajo nedotike, rudbekija, kanadska zlata
rozga in dresnik prav na mestih, kjer je težka mehanizacija uničila naravna rastišča gozdnega korena (angelike), pegastega kačnika, dišeče vijolice,
lusneca in številnih drugih rastlinskih vrst. Okrog
Šumberka se je uredila pešpot, toda hkrati smo dobili učno pot, kjer si lahko ogledamo 'vdor invazivk'
zaradi rušilnega poseganja v prostor na stiku gozda
in reke. Bilo je tako, kot bi s krampom in lopato popravljali računalnik.

Ohranjanje biotske pestrosti spada med temeljne nacionalne in kulturne obveze. Naše uspešno
delovanje pri ohranjanju biotske pestrosti pa je
tesno povezano s poznavanjem dejavnikov, ki biotsko pestrost uničujejo, to pa so predvsem:
• uničevanje naravnih bivališč (habitatov) rastlin
in živali,
• drobljenje življenjskega okolja in zmanjševanje
življenjskih prostorov posameznih vrst,
• človekovi nespametni posegi v življenjsko okolje in onesnaževanje narave,
• pretirano odstranjevanje domačih (avtohtonih)
vrst in vnos tujih (alohtonih) vrst.

Slovenija premore zaklad, ki nima
izračunljive cene, svojo izjemno
biotsko pestrost. Sloveniji pripada
manj kot 0,004 % celotne zemeljske
površine in 0,014 % kopnega.
Vendar v Sloveniji živi več kot vsaka
stota znana vrsta današnjih živih
bitij in vsaj vsaka petdeseta znana
celinska vrsta.

Našteti dejavniki delujejo sinergično, zato se
njihov skupni učinek ne sešteva, temveč množi.
Pri nas v uničevanju biotske pestrosti premoremo posebnosti, kot so: številne katastrofalne melioracije in regulacije vodotokov, hitra urbanizacija
in nesmotrne gradnje infrastrukturnih objektov ter
industrijsko kmetijstvo z monokulturami, kemičnimi gnojili in pesticidi.
Pomudimo se za trenutek pri prsti! Pri iskanju
odgovora na vprašanja rodovitnosti prsti spoznamo izjemen pomen biotske pestrosti prsti za oživitev opustošenih površin, ki so nastale zaradi človekovega delovanja. V Bochumu so zgradili veliko
sežigalnico, v kateri naj bi razstrupljali prst, polno
pesticidov. Toda mrtva prst tudi po letu dni ni oživela in zamisel je propadla. Kaj pa, če bi v mrtvo
prst vnesli zadostno število otočkov žive prsti? To
je bila revolucionarna zamisel, ki jo je v Holandiji
dokazal dr. Mršič. Povedal mi je, da je iz Slovenije
prinesel valje z živo prstjo in jih 'vsadil' v mrtvo
prst, ki je v nekaj tednih oživela. Pedologi, strokovnjaki za prst, so v Sloveniji do sedaj popisali
več kot 900 tipov tal, ocenjujejo pa, da premoremo
vsaj 1.500 tipov. Slovenija bi bila lahko vodilna v
proučevanju naravne rodovitnosti in vodilni raziskovalni center za obnavljanje uničenih površin
Evrope. Pri nas pa nadaljujemo z zastrupljanjem
prsti, medtem ko zblojeni politiki gradijo gradove v
oblakih, 'Silicijeve doline' in 'svetilnike napredka'.
Ali se sploh zavedamo, kakšno biotsko pestrost
kljub vsemu še premoremo? Najbrž ne, kajti vzrok
tiči v naši vzgoji in zavesti. Neodarvinizem in socialni darvinizem sta dobra primera zlorabe neke
znanstvene teorije. Ta zloraba je opredelila naše
intelektualno razmerje do narave in sočloveka.
Narava, s krvjo oškropljena arena, ostri zobje, ki
trgajo, srpasti kremplji, ki režejo, vsepovsod neusmiljen boj, žri ali bodi požrt, napadi in ubijaj, zbeži ali skrij se! To se je preneslo na človeško družbo
kot načelo 'brezobzirne konkurence!', človeštvo
pahnilo v obe svetovni moriji in danes potisnila
civilizacijo v doslej največjo krizo obstoja.
Etike in morale ne smemo izpeljevati iz znanosti, saj smo vsako tako zablodo vedno plačevali s
človeškimi katastrofami. Narava nam v tisočerih
podobah pripoveduje, da življenje ni boj, ampak
sobivanje; da preživetje ni vprašanje moči, ampak
sožitja in da namesto naravnega izbora življenje
pleše v harmoniji odnosov med živimi bitji. Neverjetna pestrost življenja torej ni posledica 3,5 milijarde let dolgega boja za obstanek, ampak nežno
tkanje evolucije, v katerega je življenje zapisalo
odnose vseh živih bitij. Živa bitja nenehno skupaj
iščejo najboljše možnosti za preživetje. Skupno iskanje rešitev pa zahteva vedno boljše medsebojno
sodelovanje in sporazumevanje. Tudi najmanjše sodelovanje je boljše kot tekmovalnost. Ali se
bomo končno kaj naučili iz narave? ❒
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Prva povojna leta domžalskega šolstva
V preteklih nadaljevanjih pogledovanja v zgodovino domžalskega šolstva smo oživili spomin na
dogajanja v šolah, kakršno so doživljali naši predniki.
pop., govoril prof. Bojc, recitirali dijaki, Dumo je rec. Vavpetič.
30. I., obiskali v Ljubljani dramo
Tugomer.
31. I., proslava v počastitev spomina Prešernove smrti.
27. IV., baklada in svečana akademija v počastitev 7. obletnice OF.
3. VI., celovečerna prireditev Mala
balerina (Pio Pina in Mlakar).
5. VI., akcija za zatiranje koloradskega hrošča.
10. VI., ob 8. uri zvečer, poje Slovenski vokalni kvintet članov Narodnega gledališča (Ježek).
19. VI., ocenitev prvih in drugih
razredov.
23. VI., ocenitev ostalih razredov.
2. občni zbor podružnice Sindikata
prosv. delavcev, 12. V. 1948, je pokazal,
da je bilo osem sestankov in delovnih
konferenc.

Matjaž Brojan

Z

animivi so podatki za prva
leta po vojni (po letu 1945
zbrani v priložnostni publikaciji, ki jo je ob 10-obletnici
(septembra 1955) domžalska gimnazija izdala v samozaložbi, uredil pa
prof. Etbin Bojc). Za bralce bodo zanimivi podatki, v kaj vse se je v teh letih
ob svojem rednem delu moral vključevati profesorski zbor in pri čem vse
so sodelovali učenci oz. dijaki šole. Z
urednikovo roko je omenjeno delo v
celoti zabeleženo in ohranjeno.

Šolsko leto 1946/47

Pionirska organizacija po pesniku in
pisatelju Miranu Jarcu.
21. septembra: 1946 je bila pripravljena akademija v počastitev 100-letnice dr. Svetozarija Markoviča. Sicer
udarniški dan na šolski njivi.
7. novembra: 29. obletnica oktobrske revolucije, zvečer akademija v
Domu kulture, povorka po trgu z zastavami in baklami.
22. novembra: zbirka za albanske
poplavljence.
23. novembra: žalna akademija v
počastitev borcev za svobodo in slovesen pokop na novem pokopališču v
nedeljo popoldne.
28. novembra: v proslavo 3. obletnice II. zasedanja AVNOJ-a in prve
obletnice proglasitve nove Jugoslavije
za republiko ob 19. uri baklade. Dijaki
so pod vodstvom razrednikov odkorakali na Glavni trg.
29. novembra: ob 20. uri zvečer
akademija v počastitev obletnice republike.
7. decembra: zvečer, ob 19. uri,
akademija RK v Domu kulture.
11. decembra: ob 14. uri popoldne
prvi sestanek Sindikata prosvetnih
delavcev (ustanovljen je bil 6. XII.) in
zapisnik naglaša, da vlada dobra povezava med domom in starši, kar se kaže
na rednih sestankih roditeljskega sveta. Dalje beremo, da so učenci to drugo
leto pokazali manj znanja kot v prvem
letu, ker so bili tečaji za sprejemne izpite boljši. Razdeljeni so referati za naslednje sestanke. Prešernova proslava
je letos poverjena prof. Bojcu, Bevcu,
Korošcu in Senici. Vsega 9 sestankov.
29. I. 1947 razberemo iz zapisnika:
tov. prof. Korošec poda referat Statut
pionirske organizacije. Ob tej priložnosti prof. Bojc predlaga, da nosi odred ime pok. pesnika Mirana Jarca iz
Krtine. Ker je bil ta predlog soglasno

Šolsko leto 1948/49

V prvih letih po vojni so učenci domžalske osnovne šole s fizičnim delom sodelovali v mnogih delovnih akcijah. Na fotografiji so učenci
ob čiščenju ruševin med vojno požganega Sokolskega doma v Domžalah. Ruševine so čistili v šolskem letu 1945/1946.

progo Šamac–Sarajevo ter tam med potjo prirejali koncerte. Skupina dijakov
in dijakinj se je prostovoljno javila in v
počitniškem času odšla v izmenah po
14 dni čistit pašnike na Menino planino
pod vodstvom prof. Bukovca.

Šolsko leto 1947/48

V prvih letih po 2. sv. vojni se je skoraj vse
v zvezi z domžalskih šolstvom dogajalo v
stavbi domžalske državne gimnazije.

V letu 1955 je v priročni brošuri izšlo
desetletno poročilo o delu Domžalske
gimnazije. V njem so profesorji, ki so
domžalski mladi rod učili med letoma
1945 do 1955, popisali svoja doživetja in
različne dogodke, ki so se zgodili v tem
obdobju na šoli.

sprejet, bo govoril o pesniku Jarcu v
vsakem razredu njegov razrednik.
Polletna akademija v soboto, 5. II.
1947, ob 8. uri zvečer, v Godbenem
domu.
21. I. 1947, akademija v počastitev
23-letnice V. J. Lenina, ob 19.30.
29. I., Ljudska iniciativa priredi
predavanje o imperializmu.
7 II., Akademija v počastitev Prešernove smrti.
12. IV., Manifestacijsko zborovanje,
ob 7. uri zvečer, za priključitev Koroške k FLRJ.
26. IV., Proslava 6. obletnice OF v
spomin talcev, ki so padli na mostu
Bistrice 3. IX.
1. maj: praznik dela

9. maj: ob drugi obletnici osvoboditve proslava po povorki in zborovanje.
16. V., zdravniški pregled za priglaščence v zdravstveno kolonijo.
Organizira se skupni izlet učencev in
staršev v Opatijo.
31. V., fizkulturni nastop se določi
na 22. junija.
25. VI., zaključna akademija
Profesorji sodelujejo kot člani političnih organizacij, sindikatov, fizkulturnih društev, zadružništva, čebelarstva
in sadjarstva, šoferskih tečajev, večerne
gimnazije, gospodarskih strokovnih šol
itd. Dijaki so člani Društva domžalskih
harmonikarjev in so letos pod vodstvom
tov. ravnatelja Milana Mehleta obiskali

Zbirali so tudi polže in pobirali koloradske hrošče.
6. oktobra, v Godbenem domu akademija RK. Ta čas zbirajo dijaki polže
za Drž. posestvo Črnelo, po 5 din za en
kilogram.
5. oktobra 1947, fizkulturna ekskurzija vsega zavoda v Kamniško
Bistrico.
11. oktobra, ogled filma: Na ščukino zapoved – Zvečer v proslavo festivala OF za Kamnik povorka, potem
akademija v Godbenem domu.
12. oktobra, ves zavod se udeleži
Okrajnega festivala v Kamniku s parado dela. Po povorki akademija.
23. decembra, skupni obisk barvnega filma: Mladost naše domovine.
28. I. 1948 smo imeli ob polletju le
dva odličnjaka.
20. I., za počastitev 21-letnega spomina Leninove smrti se določi po 1
šolsko uro.
23. I., proslava 70-letnice rojstva O.
Župančiča v šoli, skupna akademija v
Domžalah že prejšnji večer, ob 6. uri

Ustanovljena je bila mlečna kuhinja.
Pričetek pouka s slovesnostjo na
dvorišču, 10. oktobra 1948.
Prošnje za obutev revnih dijakov
zavoda so zbrane.
3. novembra: udarniško delo (zbiranje zidne opeke na viru pri Zadružnem domu).
26. XI., 5. obletnica zasedanja AVNOJ-a, zvečer povorka, nato slavnostna akademija v Godbenem domu.
27. XI., obisk filma: Zadnja noč.
Prva šol. ura se v soboto posveti prazniku.
2, XII., obisk filma Pot v globino
študentovske duše.
30. XII., proslava novoletne jelke
bo 2. I. v Godbenem domu.
4. I., ustanovi se mlečna kuhinja,
ki daje dijakom hrano – malico popoldne.
7. II., Prešernova proslava (govori
prof. Bojc, recitirajo dijaki in dijakinje).
10. II., predvaja se film: Na svoji
zemlji.
3, II., 3. občni zbor sindikata prosv.
delavcev na gimnaziji Domžale.
12. III. 1949, uveden radijski zvočnik po razredih in s tem prekinjeno
poročanje in objavljanje po okrožnicah.
8. IV., akcija za zbiranje starega železa in pogozdovanje na Drž. posestvu
v Trzinu (Jablje).
12. Vi., udarniško delo v tednu cest.
Podpore v obutvi, obleki in zračnicah
so razdelile med potrebne dijake. Nekateri so vložili tudi prošnje za štipendije. Dijaška knjižnica se uredi, dopolni in pomnoži.
26. junija, fizkulturni nastop. ❒
(se nadaljuje)
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Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana dne, 5. oktobra 2014, v Občini Domžale
VOLIŠČE 023. 01. 001 – OSNOVNA ŠOLA DOB I, Dob, Šolska
ulica 7
Dob: Aškerčeva ul., Bevkova ul., Cankarjeva ul., Češeniška ul.,
Čopova ul., Erjavčeva ul., Gubčeva ul., Kajuhova ul. št. 1, Ljubljanska c. št. 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,23, 25, 27, 29, 31 in 33, Prešernova ul.
vsa, razen št. 36, 36a, 38 in 40, Šolska ul., Tavčarjeva ul. št. 4, 5,
6 in 8, Ulica 7. avgusta št. 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 in 45,
Vegova ul. ter Župančičeva ul. št. 1, 3, 3a in 5.
Gorjuša
VOLIŠČE 023. 01. 002 – OSNOVNA ŠOLA DOB II, Dob, Šolska
ulica 7
Dob: Finžgarjeva ul., Kajuhova ul. vsa, razen št. 1, Kersnikova
ul., Kidričeva ul., Linhartova ul., Ljubljanska c. št. 22, 24, 24a,
26, 28, 28a, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 in 44, Prešernova ul. št. 36,
36a, 38 in 40, Staretova ul., Stritarjeva ul., Tavčarjeva ul. št. 1,
2 in 3, Trdinova ul., Ulica Mirana Jarca, Ulica 7. avgusta št. 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 30a,
31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 in 40a, Vodnikova ul. ter Župančičeva
ul. vsa, razen št. 1, 3, 3a in 5.
Češenik, Turnše in Želodnik.
VOLIŠČE 023. 01. 003 – DOM KRAJANOV V ŽEJAH, Žeje, Žeje 10
Brezovica pri Dobu, Laze pri Domžalah, Sv. Trojica in Žeje.
VOLIŠČE 023. 01. 004 – SLAMNIKARSKI MUZEJ, Domžale,
Kajuhova cesta 5
Domžale: Cankarjeva ul. vsa, razen št. 1, 2 in 3, Kajuhova c. št. 1,
2, 2a, 3, 4 in 5; Ljubljanska c. št. 69 in 71, Radio c. vsa, razen št.
9, Savska c. št.: 2, 4, 6, 12, 12a, 20, 20a, 22, 24, 24a, 24b, 28, 28a,
30, 30a, 32, 34, 36, 37, 38, 38a, 38b, 40, 40a, 40b, 40c, 42, 42a,
45a, 45b, 46, 46a, 47, 47a, 47b, 49, 49a, 51 in 51a, Tabor št. 13, 14,
15 in 15a ter Ulica Simona Jenka.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 01. 005 – AMD DOMŽALE, Domžale, Krakovska cesta 18
Domžale: Aškerčeva ul., Brejčeva ul., Karantanska c. vsa, razen
št. 1, 3, 5 in 13, Karlovškova c., Kasalova ul., Kopališka c., Krakovska c., Mačkovci, Savska c. št. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 13a, 13b, 15, 17,
19, 21, 21a, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 31a, 33, 35, 35a, 39, 41, 43, 44, 45,
48, 55 in 57, Stranska ul., Študljanska c. št. 1 in 5, Ulica Antona
Skoka, Usnjarska ul. ter Vodnikova ul.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 01. 006 – GASILSKI DOM ŠTUDA, Domžale,
Študljanska cesta 86
Domžale: Brezova ul., Hrastova ul., Javorjeva ul., Jesenova ul.,
Radio c. št. 9, Savska c. št. 50, 52, 53, 53a in 54 ter Študljanska c.
vsa, razen št. 1 in 5.
Šentpavel pri Domžalah.
VOLIŠČE 023. 01. 007 – SREDNJA ŠOLA DOMŽALE POKLICNA
IN STROKOVNA ŠOLA, Domžale, Ljubljanska cesta 105
Domžale: Kamniška c. št. 7, 11, 12, 13, 14, 16 in 18, Levstikova c.,
Ljubljanska c. št. 96, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106a, 108, 110,
110a, 112, 114, 114a, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 134a,
135, 136, 138 in 140, Ulica Ivana Pengova, Ulica Nikola Tesla, Vodopivčeva ul. ter Župančičeva ul. št. 4 in 6.
VOLIŠČE 023. 01. 008 – GALERIJA DOMŽALE, Domžale, Mestni trg 1
Domžale: Karantanska c. št. 1, 3, 5 in 13, Ljubljanska c. št. 73, 81,
83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 in 99, Lobodova ul., Mestni trg, Slamnikarska c. št. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 3, 3a, 3b, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 23, 25 in
27, Ulica Matije Tomca ter Župančičeva ul. št. 1, 3, 5, 7, 9 in 11.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 01. 009 – OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE I, Domžale, Bistriška cesta 19
Domžale: C. talcev, Miklošičeva ul. št. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 3, 5, 7, 9,
9a, 11, 13, 15, 17 in 19 ter Slamnikarska c. št. 2, 4 in 6.
VOLIŠČE 023. 01. 010 – OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE II, Domžale, Bistriška cesta 19
Domžale: Gregorčičeva ul. št. 1, 3, 5 in 7, Miklošičeva ul. št. 2a,
2b, 2c, 2d, 4a, 4b, 4c in 4d ter Slamnikarska c. št. 17, 19 in 20.
VOLIŠČE 023. 01. 011 – OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE III, Domžale, Bistriška cesta 19
Domžale: Bistriška c., Detelova ul., Gostičeva ul., Gregorčičeva ul.
vsa, razen št. 1, 3, 5 in 7, Ješetova ul., Ljubljanska c. št. 105, 107,
111, 113, 117, 119, 119a, 121, 123, 127, 129, 131, 133 in 137, Miklošičeva
ul. št. 35, Murnova ul., Plečnikova ul., Potočnikova ul., Rojska c.,
Sejmiška ul., Slamnikarska c. št. 22, 26, 28 in 29 ter Vegova ul.
VOLIŠČE 023. 01. 012 – OSNOVNA ŠOLA RODICA, Domžale,
Kettejeva ulica 13
Domžale: Adamičeva ul., Bernikova ul., Breznikova ul., Češminova ul., Fajfarjeva ul. št. 15, Jarčeva ul. št. 1, 2, 7, 12, 12a, 13, 18 in 23,
Kettejeva ul. št. 13, 14, 14a, 15, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28 in 30, Ljubljanska c. št. 150 in 151, Rodiška ul., Staretova ul., Šolska ul. št. 1,
1a, 12, 14, 17, 19 in 21, Trdinova c., Triglavska ul. ter Zoranina ul.

VOLIŠČE 023. 01. 013 – SREDNJA ŠOLA DOMŽALE GIMNAZIJA, Domžale, Cesta talcev 12
Zaboršt: Ihanska c., Krumperška ul., Pot pod hribom, Pot za
Bistrico ter Šumberška c.
VOLIŠČE 023. 01. 014 – PISARNA ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV DOMŽALE, Domžale, Ljubljanska cesta 36
Domžale: Kosovelova ul., Krožna c., Ljubljanska c. od št. 1 do
46 in št. 47, 49, 49a, 49b, 51 in 53, Na Zavrteh, Poljska pot, Pot
na Pridavko, Ravnikarjeva ul., Stobovska c., Tabor št. 6, 6a, 8,
12, 16, 17, 18 in 19, Taborska c. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22,
24, 26 in 28, Trubarjeva ul. ter Trzinska ul.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 01. 015 – PROSTORI DRUŠTVA LIPA DOMŽALE,
Domžale, Ljubljanska cesta 58
Domžale: Cankarjeva ul. št. 1, 2, 2a in 3, Kajuhova c. vsa, razen
št. 1, 2, 3, 4 in 5, Kersnikova ul., Ljubljanska c. št. 48, 52, 54, 54a,
55, 56, 58, 58a, 59, 60, 61, 61a, 62, 63, 63a, 65, 65a, 67 in 67a,
Masarykova ul. vsa, razen št. 18, 19, 20, 21, 22 in 23, Nova ulica,
Obrtniška ul., Partizanska ul., Prečna ul., Prešernova c., Roška
ul., Tabor št. 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 9, 9a, 10 in 11, Taborska c. št. 3, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 in 27, Ulica Urha Stenovca, Varškova
ul., Vodovodna c. ter Železniška c.
VOLIŠČE 023. 01. 016 – VARNOST LJUBLJANA d.d., PE DOMŽALE, Domžale, Ljubljanska cesta 68
Domžale: Kamniška c. št. 2, 3, 5, 5a, 6, 8, 8a, 9 in 10, Kolodvorska c., Ljubljanska c. št. 64, 66, 68, 70, 72, 72a, 74, 76, 76a, 80,
80a, 82, 84, 84a, 86, 88, 90, 90a in 92 ter Masljeva ul.
VOLIŠČE 023. 01. 017 – ČISTILNI SERVIS (ZOREC), Depala
vas, Depala vas 5
Depala vas.
VOLIŠČE 023. 01. 018 – OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ, Dragomelj, Dragomelj 180
Dragomelj in Pšata.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 01. 019 – GASILSKI DOM HOMEC, Homec, Bolkova ulica 46
Homec: I. ulica, II. ulica, III. ulica, IV. ulica, V. ulica, VII. ulica –
del št. 13 in od 16 do 35, VIII. ulica vsa, razen št. 1, 2 in 3, Bolkova
ul., Gostičeva c. in Vaška pot št. 28, 29, 30, 31, 31a, 32, 32a, 33, 34,
34a, 35, 36, 37, 38 in 38a.
Nožice: Gostičeva c., Grašičeva ul., Partizanska ul., Pionirska
ul. ter Šeskova ul.
VOLIŠČE 023. 01. 020 – OSNOVNA ŠOLA IHAN I, Ihan, Šolska
ulica 5
Ihan: Bistriška c., Breznikova c., Češminova c., Dragarjeva ul.,
Drinova c., Emonska I. ulica, Emonska II. ulica, Emonska III.
ul., Igriška c., Ihanska c., Lipova ul., Na ledinah, Pokopališka
c., Pot na žago, Šolska ul. ter Taborska c.
Selo pri Ihanu.
VOLIŠČE 023. 01. 021 – OSNOVNA ŠOLA IHAN II, Ihan, Šolska
ulica 5
Brdo, Dobovlje, Goričica pri Ihanu,
Prelog: Bistriška ul., Breznikova c., Drinova ul., Krožna pot,
Pod hribom, Prečna pot, Preloška c., Stara c., Tablarjeva ul. ter
Ul. Slavka Pengova.
VOLIŠČE 023. 01. 022 – SAMOSTAN MALA LOKA, Mala Loka,
Mala Loka 8
Bišče in Mala Loka.
VOLIŠČE 023. 01. 023 – OSNOVNA ŠOLA JARŠE, Spodnje Jarše, Šolska ulica 1a
Rodica: Dragarjeva ul., Fajfarjeva ul., Groblje, Jarčeva ul., Kamniška c. št. 15, 17 in 19, Kettejeva ul. št. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
11a, 11b, 12, 12a in 14b, Masarykova ul. št. 18, 19, 20, 21, 22 in 23,
Miševa ul., Perkova ul., Petrovčeva ul. ter Slomškova ulica.
Spodnje Jarše: C. Petra Majdiča, Čevljarska ul., Groharjeva ul.,
Jakopičeva ul., Jarška c., Jelovškova ul., Kamniška c. št. 2, Prežihova ul., Smoletova ul., Šolska ul. ter Šubljeva ul.
VOLIŠČE 023. 01. 024 – GASILSKI DOM SREDNJE JARŠE, Srednje Jarše, Jarška cesta 37
Srednje Jarše: Čevljarska ul., Gasilska pot, Golčajska ul., Jarška
c., Kamniška c., Kokaljeva ul., Mlinska c., Rožičeva ul., Ručigajeva ul., Rudniška ul. ter Volfova ul.
Zgornje Jarše: Brigadirska ul., Gregorčičeva ul., Industrijska c.,
Kamniška c., Krožna c., Preserska c., Puhova ul. ter Rusjanova ul.
Volišče je dostopno invalidom.

Preserje pri Radomljah: VI. ulica, VII. ulica od št. 1 do 14, razen
št. 13, VIII. ulica št. 1, 2, 3, 22 in 30, Bistriška ul., Gajeva ul., Igriška ul., Kajuhova ul., Kamniška c., Levstikova ul., Pelechova c.,
Staretova ul., Tovarniška ul., Vaška pot od št. 1 do 27, ter št. 27a,
27b, 27c, 27f, 28a, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 in 56.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 01. 027 – KULTURNI DOM RADOMLJE I, Radomlje, Prešernova cesta 43
Radomlje: Cesta Radomeljske čete vsa, razen št. 1 in 3, Gregorčičeva ul., Opekarniška ul., Pernetova ul., Pod hribom, Prečna
ul., Prešernova c. št. 21, 21b, 23, 25, 25a, 27, 27a, 29, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 38 in 41, Ravnikarjeva ul., Šlandrova ul. vsa, razen št. 1,
3, 5, 7 in 8 ter Trata.
VOLIŠČE 023. 01. 028 – KULTURNI DOM RAaDOMLJE II, Radomlje, Prešernova cesta 43
Hudo: Hujska c., Kovaška c., Mlinarska ul., Na loki, Ob Mlinščici, Potočna ul., Prešernova c. št. 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81 in 83
ter Vrtnarska ul.
Radomlje: Bukovčeva c., Cesta borcev, Cesta Radomeljske čete
št. 1 in 3, Dermastijeva ul., Prešernova c. št. 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 4a,
5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 24, 24a, 28, 30, 32, 40, 40a, 42, 43, 44, 45, 46, 46a, 46b, 47,
47a, 47b, 47c, 48, 49, 50, 51, 52, 53 in 54, Šlandrova ul. št. 1, 3, 5,
5a, 7 in 8 ter Triglavska ul.
Škrjančevo.
VOLIŠČE 023. 01. 029 – GASILSKI DOM ROVA, Rova, Žiška
cesta 10
Dolenje, Jasen, Kolovec,
Rova: Brezovica, Cesta k cerkvi, Cesta v Dolenje, Hrastičje, Kolovška c., Na klancu, Pod klancem, Pot na Blata, Pot ob Rovščici, Rovska c. ter Žiška c.
Zagorica pri Rovah in Žiče.
VOLIŠČE 023. 01. 030 – DELAVSKI DOM VIR I, Vir, Šaranovičeva cesta 19
Vir: Bevkova ul., Borova ul., Bukovčeva ul. št. 2, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17c, 18, 18a, 19, 19a, 20,
21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 37a, 38, 40, 42, 44, 44a, 46, 46a, 46b, 48 in 54, Čufarjeva
ul., Dvoržakova ul., Erjavčeva ul., Finžgarjeva ul., Gubčeva ul.,
Hubadova ul. št. 6, 6a, 8, 9 in 10, Ipavčeva ul., Šaranovičeva c.
št. 10a ter Zoisova ul. št. 1a, 3, 4, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 30a,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 45a, 45b in 51.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 01. 031 – DELAVSKI DOM VIR II, Vir, Šaranovičeva cesta 19
Vir: Aljaževa ul., Bukovčeva ul. št. 1, 3 in 4, Koliška ul., Litijska ul., Rožna ul., Sončna ul., Šaranovičeva c. vsa razen št. 10a,
Tkalska ul. in Zoisova ul. št. 1, 2, 2a, 4a, 4b, 5, 6a, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 14a, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 31, 46, 46a, 46b, 47,
47a, 47b, 48, 48a, 48b, 49, 49a, 49b, 49c, 50, 50a, 50b, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 60, 60a, 61 in 61a.
Podrečje.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 01. 032 – VRTEC PALČEK VIR, Vir, Dvoržakova
ulica 15
Vir: Bukovčeva ul. št. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49a, 50, 53 in 53a, Hubadova ul. vsa, razen št. 6, 6a, 8, 9 in 10, Jurčičeva ul., Kuharjeva ul.,
Linhartova ul., Maistrova ul., Metelkova ul., Nušičeva ul., Osojna
ul., Parmova ul., Robova ul., Stritarjeva ul., Šubičeva ul., Tolstojeva ul. ter Umekova ul. št. 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 in 25.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 01. 033 – KOLIČEVO KARTON, d. o. o., UPRAVA,
Vir, Papirniška cesta 1
Količevo
Vir: Papirniška c., Umekova ul. št. 2, 4, 8, 10, 10a, 12, 14, 16, 18 in
20, Valvazorjeva ul., Zrinjskega ul. ter Žnidaršičeva ul.
VOLIŠČE 023. 01. 901 – DOMŽALSKI DOM, Domžale, Ljubljanska cesta 58
Predčasne volitve
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 01. 950 – DOMŽALSKI DOM, Domžale, Ljubljanska c. 58
Volišče za invalide
VOLIŠČE 023. 01. 997 – OBČINA DOMŽALE, Domžale, Ljubljanska cesta 69
Volišče za ugotavljanje izida glasovanja po pošti

VOLIŠČE 023. 01. 025 – OSNOVNA ŠOLA KRTINA, Krtina, Krtina 41
Brezje pri Dobu, Kokošnje, Krtina, Rača, Račni vrh, Studenec
pri Krtini, Škocjan in Zalog pod Sv. Trojico.
VOLIŠČE 023. 01. 026 – OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 83

Številka: 0410-7/2014
Datum: 23. 7. 2014 

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.
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Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
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Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

VOLIŠČE 023. 05. 01 – OSNOVNA ŠOLA JARŠE,
Spodnje Jarše, Šolska ulica. 1a
Rodica: Dragarjeva ul., Fajfarjeva ul., Groblje, Jarčeva ul., Kamniška c. št. 15, 17 in 19, Kettejeva ul. št. 1,
2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, 12, 12a in 14b, Masarykova
ul. št. 18, 19, 20, 21, 22 in 23, Miševa ul., Perkova ul.,
Petrovčeva ul. ter Slomškova ul.
Spodnje Jarše: C. Petra Majdiča, Čevljarska ul., Groharjeva ul., Jakopičeva ul., Jarška c., Jelovškova ul.,
Kamniška c. št. 2, Prežihova ul., Smoletova ul., Šolska ul. ter Šubljeva ul.

VOLIŠČE 023. 12. 01 – SREDNJA ŠOLA DOMŽALE,
Domžale, Ljubljanska cesta 105
Domžale: Kamniška c. št. 7, 11, 12, 13, 14, 16 in 18, Levstikova c., Ljubljanska c. št. 96, 100, 101, 102, 103, 104,
106, 106a, 108, 110, 110a, 112, 114, 114a, 116, 118, 120,
124, 126, 128, 130, 132, 134, 134a, 135, 136, 138 in 140,
Ul. Ivana Pengova, Ul. Nikola Tesla, Vodopivčeva ul.
ter Župančičeva ul. št. 4 in 6.

VOLIŠČE 023. 01. 01 – OSNOVNA ŠOLA DOB I, Dob,
Šolska ulica 7
Dob: Aškerčeva ul., Bevkova ul., Cankarjeva ul., Češeniška ul., Čopova ul., Erjavčeva ul., Gubčeva ul.,
Kajuhova ul. št. 1, Ljubljanska c. št. 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a,
6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 ,23, 25, 27, 29, 31 in 33, Prešernova ul. vsa, razen št.
36, 36a, 38 in 40, Šolska ul., Tavčarjeva ul. št. 4, 5, 6 in
8, Ulica 7. avgusta št. 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
in 45, Vegova ul. ter Župančičeva ul. št. 1, 3, 3a in 5.
Gorjuša

VOLIŠČE 023. 11. 01 – SLAMNIKARSKI MUZEJ,
Domžale, Kajuhova cesta 5
Domžale: Cankarjeva ul. vsa, razen št. 1, 2 in 3, Kajuhova c. št. 1, 2, 2a, 3, 4 in 5; Ljubljanska c. št. 69 in 71,
Radio c. vsa, razen št. 9, Savska c. št. 2, 4, 6, 12, 12a,
20, 20a, 22, 24, 24a, 24b, 28, 28a, 30, 30a, 32, 34, 36,
37, 38, 38a, 38b, 40, 40a, 40b, 40c, 42, 42a, 45a, 45b,
46, 46a, 47, 47a, 47b, 49, 49a, 51 in 51a, Tabor št. 13,
14, 15 in 15a ter Ul. Simona Jenka.
Volišče je dostopno invalidom.

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Jarše-Rodica, dne, 5. oktobra 2014

VOLIŠČE 023. 05. 02 – GASILSKI DOM SREDNJE
JARŠE, Srednje Jarše, Jarška cesta 37
Srednje Jarše: Čevljarska ul., Gasilska pot, Golčajska ul., Jarška c., Kamniška c., Kokaljeva ul., Mlinska c., Rožičeva ul., Ručigajeva ul., Rudniška ul. ter
Volfova ul.
Zgornje Jarše: Brigadirska ul., Gregorčičeva ul., Industrijska c., Kamniška c., Krožna c., Preserska c., Puhova ul. ter Rusjanova ul.
Volišče je dostopno invalidom.
Občina Domžale
Občinska volilna komisija
Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Homec-Nožice, dne, 5. oktobra 2014
VOLIŠČE 023. 03. 01 – GASILSKI DOM HOMEC, Homec, Bolkova ulica št. 46
Homec: I. ulica, II. ulica, III. ulica, IV. ulica, V. ulica,
VII. ulica - del št. 13 in od 16 do 35, VIII. ulica vsa,
razen št. 1, 2 in 3, Bolkova ul., Gostičeva c. in Vaška
pot št. 28, 29, 30, 31, 31a, 32, 32a, 33, 34, 34a, 35, 36,
37, 38 in 38a.
Nožice: Gostičeva c., Grašičeva ul., Partizanska ul.,
Pionirska ul. ter Šeskova ul.
Občina Domžale
Občinska volilna komisija
Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Radomlje, dne, 5. oktobra 2014
VOLIŠČE 023. 08. 01 – KULTURNI DOM RADOMLJE
I, Radomlje, Prešernova cesta 43
Radomlje: C. Radomeljske čete vsa, razen št. 1 in 3, Gregorčičeva ul., Opekarniška ul., Pernetova ul., Pod hribom, Prečna ul., Prešernova c. št. 21, 21b, 23, 25, 25a, 27,
27a, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 in 41, Ravnikarjeva ul.,
Šlandrova ul. vsa, razen št. 1, 3, 5, 7 in 8 ter Trata.
VOLIŠČE 023. 08. 02 – KULTURNI DOM RADOMLJE
II, Radomlje, Prešernova cesta 43
Hudo: Hujska c., Kovaška c., Mlinarska ul., Na loki,
Ob Mlinščici, Potočna ul., Prešernova c. št. 70, 71, 72,
73, 75, 77, 79, 81 in 83 ter Vrtnarska ul.
Radomlje: Bukovčeva c., C. borcev, C. Radomeljske
čete št. 1 in 3, Dermastijeva ul., Prešernova c. št. 1, 1a,
1b, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24a, 28, 30, 32, 40, 40a,
42, 43, 44, 45, 46, 46a, 46b, 47, 47a, 47b, 47c, 48, 49,
50, 51, 52, 53 in 54, Šlandrova ul. št. 1, 3, 5, 5a, 7 in 8 ter
Triglavska ul.
Škrjančevo.

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Slavka Šlandra dne, 5. oktobra 2014

VOLIŠČE 023.12. 02 – GALERIJA DOMŽALE, Domžale, Mestni trg 1
Domžale: Karantanska c. št. 1, 3, 5 in 13, Ljubljanska
c.št. 73, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 in 99, Lobodova ul., Mestni trg, Slamnikarska c. št. 1, 1a, 1b, 1c, 1d,
3, 3a, 3b, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 23, 25 in 27, Ul. Matije Tomca ter Župančičeva ul. št. 1, 3, 5, 7, 9 in 11.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 12. 03 – OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE
I, Domžale, Bistriška cesta 19
Domžale: C. talcev, Miklošičeva ul. št. 1a, 1b, 1c, 1d,
1e, 3, 5, 7, 9, 9a, 11, 13, 15, 17 in 19 ter Slamnikarska
c. št. 2, 4 in 6.
VOLIŠČE 023. 12. 04 – OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE
II, Domžale, Bistriška cesta 19
Domžale: Gregorčičeva ul. št. 1, 3, 5 in 7, Miklošičeva
ul. št. 2a, 2b, 2c, 2d, 4a, 4b, 4c in 4d ter Slamnikarska
c. št. 17, 19 in 20.
VOLIŠČE 023. 12. 05 – OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE
III, Domžale, Bistriška cesta 19
Domžale: Bistriška c., Detelova ul., Gostičeva ul., Gregorčičeva ul. razen št. 1, 3, 5 in 7, Ješetova ul., Ljubljanska c. št. 105, 107, 111, 113, 117, 119, 119a, 121, 123, 127,
129, 131,133 in 137, Miklošičeva ul. št. 35, Murnova ul.,
Plečnikova ul., Potočnikova ul., Rojska c., Sejmiška ul.,
Slamnikarska c. št. 22, 26, 28 in 29 ter Vegova ul.
VOLIŠČE 023.12. 06 – OSNOVNA ŠOLA RODICA,
Domžale, Kettejeva ulica 13
Domžale: Adamičeva ulica, Bernikova ulica, Breznikova ul., Češminova ul., Fajfarjeva ul. št. 15, Jarčeva ul.
št. 1, 2, 7, 12, 12a, 13, 18 in 23, Kettejeva ul. št. 13, 14, 14a,
15, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28 in 30, Ljubljanska c. št. 150 in
151, Rodiška ul., Staretova ul., Šolska ul. št. 1, 1a, 12, 14,
17, 19 in 21, Trdinova c., Triglavska ul ter Zoranina ul.
VOLIŠČE 023. 12. 07 – SREDNJA ŠOLA DOMŽALE,
GIMNAZIJA Domžale, Domžale, Cesta talcev 12
Zaboršt: Ihanska cesta, Krumperška ul., Pot pod
hribom, Pot za Bistrico ter Šumberška c.
Občina Domžale
Občinska volilna komisija
Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Krtina, dne, 5. oktobra 2014
VOLIŠČE 023. 06. 01 – OSNOVNA ŠOLA KRTINA,
Krtina, Krtina 41
Krtina
VOLIŠČE 023. 06. 02 – OSNOVNA ŠOLA KRTINA,
Krtina, Krtina 41
Brezje pri Dobu, Studenec pri Krtini, Škocjan
VOLIŠČE 023. 06. 03 – OSNOVNA ŠOLA KRTINA,
Krtina, Krtina 41
Rača, Račni vrh
VOLIŠČE 023. 06. 04 – OSNOVNA ŠOLA KRTINA,
Krtina, Krtina 41
Kokošnje, Zalog pod Sv. Trojico.
Občina Domžale
Občinska volilna komisija
Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Občina Domžale
Občinska volilna komisija
Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Preserje, dne, 5. oktobra 2014

VOLIŠČE 023. 09. 01 – GASILSKI DOM ROVA, Rova,
Žiška cesta 10
Dolenje, Jasen, Kolovec,
Rova: Brezovica, C. k cerkvi, C. v Dolenje, Hrastičje,
Kolovška c., Na klancu, Pod klancem, Pot na Blata,
Pot ob Rovščici, Rovska c. ter Žiška c.
Zagorica pri Rovah in Žiče.

VOLIŠČE 023. 07. 01 – OSNOVNA ŠOLA PRESERJE
PRI RADOMLJAH, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 83
Preserje pri Radomljah: VI. ulica, VII. ulica od št.
1 do 14, razen št. 13, VIII. ulica št. 1, 2, 3, 22 in 30,
Bistriška ul., Gajeva ul., Igriška ul., Kajuhova ul., Kamniška c., Levstikova ul., Pelechova c., Staretova ul.,
Tovarniška ul., Vaška pot od št. 1 do 27, ter št. 27a,
27b, 27c, 27f, 28a, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55 in 56.
Volišče je dostopno invalidom.

Občina Domžale
Občinska volilna komisija

Občina Domžale
Občinska volilna komisija

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Rova, dne, 5. oktobra 2014

Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Dob, dne, 5. oktobra 2014

VOLIŠČE 023. 01. 02 – OSNOVNA ŠOLA DOB II,
Dob, Šolska ulica 7
Dob: Finžgarjeva ul., Kajuhova ul. vsa, razen št. 1,
Kersnikova ul., Kidričeva ul., Linhartova ul., Ljubljanska c. št. 22, 24, 24a, 26, 28, 28a, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42 in 44, Prešernova ul. št. 36, 36a, 38 in 40,
Staretova ul., Stritarjeva ul., Tavčarjeva ul. št. 1, 2
in 3, Trdinova ul., Ul. Mirana Jarca, Ulica 7. avgusta
št. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 29 a, 30, 30a, 31, 32, 33, 34,36,38,40 in 40a,
Vodnikova ul. ter Župančičeva ul. vsa, razen št. 1, 3,
3a in 5.
Češenik, Turnše in Želodnik.
VOLIŠČE 023. 01. 003 – DOM KRAJANOV V ŽEJAH,
Žeje, Žeje 10
Brezovica pri Dobu, Laze pri Domžalah, Sv. Trojica in
Žeje.

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Dragomelj-Pšata, dne, 5. oktobra 2014
VOLIŠČE 023. 02. 01 – OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ, Dragomelj št. 180
Dragomelj in Pšata.
Volišče je dostopno invalidom.
Občina Domžale
Občinska volilna komisija
Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir, 5. oktobra 2014
VOLIŠČE 023. 10. 01 – DELAVSKI DOM VIR I, Vir,
Šaranovičeva cesta 19
Vir: Bevkova ul., Borova ul., Bukovčeva ul. št. 2, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17c,
18, 18a, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 26a, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 40, 42,
44, 44a, 46, 46a, 46b, 48 in 54, Čufarjeva ul., Dvoržakova ul., Erjavčeva ul., Finžgarjeva ul., Gubčeva
ul., Hubadova ul. št. 6, 6a, 8, 9 in 10, Ipavčeva ul.,
Šaranovičeva c. št. 10a ter Zoisova ul. št. 1a, 3, 4, 6, 7,
8, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 30a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 45, 45a, 45b in 51.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 10. 02 – DELAVSKI DOM VIR II, Vir,
Šaranovičeva cesta 19
Vir: Aljaževa ul., Bukovčeva ul. št. 1, 3 in 4, Koliška
ul., Litijska ul., Rožna ul., Sončna ul., Šaranovičeva
c. vsa razen št. 10a, Tkalska ul. in Zoisova ul. št. 1, 2,
2a, 4a, 4b, 5, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 21,
23, 25, 25a, 26, 27, 28, 31, 46, 46a, 46b, 47, 47a, 47b,
48, 48a, 48b, 49, 49a, 49b, 49c, 50, 50a, 50b, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 60, 60a, 61 in 61a.
Podrečje.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 10. 03 – VRTEC PALČEK VIR, Vir,
Dvoržakova ulica 15
Vir: Bukovčeva ul. št. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49a, 50,
53 in 53a, Hubadova ul. vsa, razen št. 6, 6a, 8, 9 in
10, Jurčičeva ul., Kuharjeva ul., Linhartova ul., Maistrova ul., Metelkova ul., Nušičeva ul., Osojna ul.,
Parmova ul., Robova ul., Stritarjeva ul., Šubičeva
ul., Tolstojeva ul. ter Umekova ul. št. 1, 3, 7, 9, 13, 15,
17, 19, 21, 22, 24 in 25.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 10. 04 – KOLIČEVO KARTON d.o.o.,
UPRAVA, Vir, Papirniška cesta 1
Količevo
Vir: Papirniška c., Umekova ul. št. 2, 4, 8, 10, 10a, 12,
14, 16, 18 in 20, Valvazorjeva ul., Zrinjskega ul. ter Žnidaršičeva ul.
Občina Domžale
Občinska volilna komisija

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

VOLIŠČE 023. 11. 03 – GASILSKI DOM ŠTUDA,
Domžale, Študljanska cesta št. 39
Domžale: Brezova ul., Hrastova ul., Javorjeva ul., Jesenova ul., Radio c. št. 9, Savska c. št. 50, 52, 53, 53a in 54
ter Študljanska c. vsa, razen št. 1 in 5.
Šentpavel pri Domžalah.
Občina Domžale
Občinska volilna komisija
Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

VOLIŠČE 023. 11. 02 – AMD DOMŽALE, Domžale,
Krakovska cesta št. 18
Domžale: Aškerčeva ul., Brejčeva ul., Karantanska c.
vsa, razen št. 1, 3, 5 in 13, Karlovškova c., Kasalova
ul., Kopališka c., Krakovska c., Mačkovci, Savska c.
št. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 13a, 13b, 15, 17, 19, 21, 21a, 23, 25, 26,
27, 29, 31, 31a, 33, 35, 35a, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 55 in
57, Stranska ul., Študljanska c. št. 1 in 5, Ul. Antona
Skoka, Usnjarska ul. ter Vodnikova ul.
Volišče je dostopno invalidom.

Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

Občina Domžale
Občinska volilna komisija
Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka dne, 5. oktobra 2014

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Venclja Perka dne, 5. oktobra 2014
VOLIŠČE 023. 13. 01 – PISARNA ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV DOMŽALE, Domžale, Ljubljanska cesta 36
Domžale: Kosovelova ul., Krožna c., Ljubljanska c.
od št. 1 do 46 in št. 47, 49, 49a, 49b, 51 in 53, Na Zavrteh, Poljska pot, Pot na Pridavko, Ravnikarjeva ul.,
Stobovska c., Tabor št. 6, 6a, 8, 12, 16, 17, 18 in 19,
Taborska c. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 in
28, Trubarjeva ulica ter Trzinska ul.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 023. 13. 02 – PROSTORI DRUŠTVA LIPA
DOMŽALE, Domžale, Ljubljanska cesta 58
Domžale: Cankarjeva ul. št. 1, 2, 2a in 3, Kajuhova
c.vsa, razen št. 1, 2, 3, 4 in 5, Kersnikova ul., Ljubljanska c. št. 48, 52, 54, 54a, 55, 56, 58, 58a, 59, 60, 61, 61a,
62, 63, 63a, 65, 65a, 67 in 67a, Masarykova ul. vsa, razen
št. 18, 19, 20, 21, 22 in 23, Nova ul., Obrtniška ul., Partizanska ul., Prečna ul., Prešernova c., Roška ul., Tabor
št. 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 9, 9a, 10 in 11, Taborska c. št. 3, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 in 27, Ul. Urha Stenovca,
Varškova ul., Vodovodna c. ter Železniška c.
VOLIŠČE 023. 13. 03 – VARNOST LJUBLJANA, d. d.,
PE DOMŽALE, Domžale, Ljubljanska cesta 68
Domžale: Kamniška cesta št. 2, 3, 5, 5a, 6, 8, 8a, 9 in
10, Kolodvorska c., Ljubljanska c. št. 64, 66, 68, 70, 72,
72a, 74, 76, 76a, 80, 80a, 82, 84, 84a, 86, 88, 90, 90a in
92 ter Masljeva ul.
VOLIŠČE 023. 13. 04 – ČISTILNI SERVIS (ZOREC),
Depala vas, Depala vas 5
Depala vas.
Občina Domžale
Občinska volilna komisija
Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-3, 45/08 in 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Domžale

SKLEP O DOLOČITVI
VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Ihan, dne, 5. oktobra 2014
VOLIŠČE 023. 04. 01 – OSNOVNA ŠOLA IHAN I,
Ihan, Šolska ulica 5
Ihan: Bistriška c., Breznikova c., Češminova c., Dragarjeva ul., Drinova c., Emonska I. ulica, Emonska
II. ulica, Emonska III. ulica, Igriška c., Ihanska c.,
Lipova ul., Na ledinah, Pokopališka c., Pot na žago,
Šolska ul. ter Taborska c.
Selo pri Ihanu.
VOLIŠČE 023. 04. 02 – OSNOVNA ŠOLA IHAN II,
Ihan, Šolska ulica 5
Brdo, Dobovlje, Goričica pri Ihanu,
Prelog: Bistriška ul., Breznikova c., Drinova ul., Krožna pot, Pod hribom, Prečna pot, Preloška c., Stara
c., Tablarjeva ul. ter Ul. Slavka Pengova.
VOLIŠČE 023. 04. 03 – SAMOSTAN MALA LOKA,
Mala Loka 8
Bišče in Mala Loka.
Občina Domžale
Občinska volilna komisija

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.

Številka: 0410-8/2014
Datum: 23. 7. 2014 

Predsednik
Mag. Bojan Arh, l.r.
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ZAHVALA
Zatisnile so se njegove trudne oči,
ugasnil je njegov žametni glas,
prenehalo je biti njegovo plemenito srce.

Za vedno je odšel v kraj tišine naš ljubljeni in ljubeči mož, oči
in ata

Franci Marolt
s Pšate 64

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

ZAHVALA
Sporočamo žalostno vest, da je v 82. letu svojo življenjsko pot
sklenila naša ljuba mama, babica in prababica

Marija Cerar
roj. Zajc, iz Kokošenj

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
Dante Alighieri

Zahvala

ob bolečem slovesu dragega

Matjaža Glinška
iz Homca

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje, sveče in sv. maše.
Zahvaljujemo se g. Vinku Kepecu za poslovilne besede ter
pogrebni službi Vrbančič in gospodu župniku za lep poslovilni
obred.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste
še naprej ohranjali v lepem spominu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sorodnikom in
sovaščanom za iskrene besede podpore, cvetje in ostale
darove, župniku Hostniku za obred, Vidu Repanšku in Mihi
Ulčarju za besede slovesa, pevcem kvarteta Grm in pogrebni
službi Vrbančič. Posebej se zahvaljujemo sodelavcem iz
podjetja Lek za podporo in pomoč v težkih trenutkih. Iz srca
hvala tudi vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili na
zadnji poti in ga tako kot mi ohranjate živega v lepih spominih.

Vsi njegovi, ki ga imamo neizmerno radi.

Otroci: Mari, Ivi, Jane, Fani, Bojan in Iztok z družinami

Sonja, Katja, Sebastjan in Karin ter Cirila z družino

Dragocena je v očeh Gospodovih smrt
njegovih zvestih. (Ps 116,15)

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
Simon Gregorčič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za besede sočutja in tolažbe, vsem,
ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti. Še posebej iskrena
zahvala številnim gasilcem za spoštljivo in veličastno
spremstvo do njegovega zadnjega doma. Zahvala tudi
župniku za opravljen obred, pevcem za lepo zapete pesmi ter
pogrebnemu zavodu Vrbančič za besede sožalja in obzirno
pripravljeno žalno sobo.

ZAHVALA

V Bogu je zaspala moja draga mami

Marinka Jeretina

ZAHVALA

29. 8. 1941–7. 6. 2014

Zahvaljujem se vsem, ki ste jo pospremili na njeni poti k
večnemu počitku. Iskrena hvala za izražena sožalja, darovane
svete maše, molitve, prispevke za dobrodelne namene, cvetje in
sveče. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi: sorodnikom, prijateljem
in sosedom. Hvala zdravnikoma dr. Mojci Zajc Kraševec in
dr. Maticu Kališniku, patronažni sestri ge. Marjeti Lovšin in
reševalni ekipi ZD Kamnik. Še posebej hvala g. župniku Janezu
Jarcu za darovano pogrebno sveto mašo in duhovnikom mag.
Janezu Cerarju, mag. Tonetu Česnu, g. Janezu Gerčarju, p. dr.
Andreju Šeguli in dr. Francu Zorcu za somaševanje. Zahvaljujem
se tudi cerkvenima pevskima zboroma župnije Radomlje,
sodelujočim pri molitveni uri, krasilkam in pogrebni službi
Vrbančič. Hvala sosedom in prijateljem, ki ste bili ob meni v
najtežjih trenutkih. Hvala vsem, ki mi vlivate upanje, da za
velikim petkom zasije velikonočno jutro. Molimo za pokoj njene
duše. Naj nam pomaga, da bomo skupaj z njo mogli zaupljivo
reči: »Kar Bog stori, vse prav stori, četudi nam se prav ne zdi.«

V 85. letu starosti nas je za vedno zapustila
naša draga

Hči Simona

Vsi njeni

Frančiška Valenčič Pavli
iz Vira

Ob težki in boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ker ste nam bili
v oporo, izrekali sožalje, darovali sveče, cvetje in svete maše
ter jo pospremili do njenega preranega groba.
Iskrena hvala njeni osebni zdravnici, dr. Vodetovi, in sestri
Simoni, osebju nujne medicinske pomoči ZD Domžale ter
patronažni sestri Poloni. Hvala tudi vsem, ki ste jo zdravili in
negovali v psihiatrični kliniki, gospodu župniku in pogrebni
službi Vrbančič pa hvala za lepo opravljen poslovilni obred.

Zahvala

Svojo življenjsko pot je v 77. letu starosti zaključil naš dragi
mož, oči, dedek, tast, brat, stric in svak

Ivan Radušević
iz Preloga pri Ihanu

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja
ter darovano cvetje in sveče vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in sodelavcem. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste
se poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi g. župniku za lepo opravljen obred in
pogrebni službi Vrbančič.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v juliju sklenila
naša draga mami, mama, prababica,
sestra, teta, tašča

Jožefa - Pepca Gostič
roj. Slapar, iz Vira, Valvazorjeva 21

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
znancem in sosedom z Valvazorjeve ulice. Zahvaljujemo se
tudi Društvu upokojencev Domžale, ZB Domžale, gospodu
župniku in pogrebni službi Vrbančič za lepo opravljen obred
in Domu starejših občanov Domžale.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal
V 82. letu nas je zapustil mož, ata,
stari ata, tast in stric

Govekar Mihael
Mišo

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja in spodbudne besede, darovano
cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se ge. Miri Savnik za nesebično pomoč na
domu, g. župniku Juretu Ferležu za lep mašni obred ter
pogrebni službi Vrbančič.
Vsi njegovi

Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti
nositi v srcu srečnih dni spomine.
			
Dante

ZAHVALA

V 68. letu je svojo življenjsko pot sklenila
naša draga mami, mama, sestra, teta,
svakinja in tašča

Ivana Cerar roj. Bizjak iz Domžal
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom, vsem, ki ste se poslovili od nje, za
izrečena sožalja in tolažilne besede, za darovano cvetje
in sveče. Zahvaljujemo se tudi gospodu kaplanu, pevcem,
trobentaču in pogrebni službi Vrbančič.
Vsi njeni

Te dni mineva pet let
odkar te več med nami ni,
le spomin grenak ostal je.
A v naših srcih ti še vedno živiš.

V SPOMIN

21. 8. 2009 si se za vedno poslovil od nas,
naš dragi sin, mož, ata in stric

Jani Maučec

Svojo življenjsko pot je v 95. letu starosti
sklenil

Janez Mav

Pehčanov Janez iz Pehčanije (Jasen pri Rovah)
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se mu poklonili ob
slovesu, za podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše.
Zahvaljujemo se dr. Burji in patronažni sestri Marjeti Lovšin za
zdravstveno oskrbo. Najlepša hvala župniku, g. Janezu Jarcu,
za duhovno oskrbo in poslovilne besede. Hvala tudi cvetličarni
Na ovinku, pogrebni službi Vrbančič in pevcem kvarteta Krt.
Vsi njegovi

Čas teče,
toda spomin nate
ostaja v srcih.

V SPOMIN
5. avgusta je poteklo pet let, odkar nas je
zapustila

iz Preloga

Metka Peršolja

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

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu in postojite ob
njenem grobu.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA

V 70. letu starosti je sklenila svojo življenjsko
pot naša draga mami, stara mama, tašča,
sestra in teta

Ana Žibert

rojena Flerin, iz Domžal, Na Zavrteh 10, upokojenka podjetja
TOKO Domžale
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja
in tolažbo, za topel stisk roke, podarjeno cvetje, sveče in
darovane maše. Iskrena hvala g. kaplanu Janezu Evangelistu
Rusu za lepo darovano pogrebno mašo in pogrebni službi
Vrbančič za lepo opravljen obred.
Iskreno se zahvaljujemo tudi godbi Domžale, cerkvenemu
pevskemu zboru in družini Kozjek za ganljivo petje. Hvala tudi
mamini nečakinji in naši sestrični, ge. Mirjam Oražem, za lepe
besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste v težkih trenutkih sočustvovali z nami in jo
v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: Ine, Ana in Matjaž z družinami ter ostalo sorodstvo

Zdaj ne trpiš več, draga mama.
Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen,
opustošen za nas,
odkar te več med nami ni.
		
S. Makarovič

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 84. letu starosti
zapustila naša draga

slamnik@kd- dom zale. si

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 88. letu starosti sklenila naša draga
mama, babica in prababica

Marija Kovač
roj. Razboršek, iz Vira

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem,
sodelavcem, dr. Hajdinjakovi, sestri Andreji, urgenci ZD
Domžale, ekipi urgence UKC Ljubljana, gospodu župniku
Pavletu za lepo opravljeno sveto mašo, pevcem, trobentaču,
cvetličarni Vijolica in pogrebni službi Vrbančič.
Njeni domači

Iskreno se zahvaljujemo za vsa izrečena sožalja, besede tolažbe,
darovano cvetje in sveče, vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem ter vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji
poti. Iskreno se zahvaljujemo tudi osebju Doma upokojencev
Domžale za vso skrb in nego v času njenega bivanja v Domu ter
župniku Pavlu Okolišu za lep in čuteč obred.
Razum nam pravi, da je odrešitev. A srce tega ne razume in
tako zelo boli.
Vsi njeni

OKLIC
V nepravdni zadevi predlagatelja: MAJDA JERMAN, Depala vas 47, Domžale, ki jo zastopa Majda Lokovšek, notarka iz Domžal, zoper nasprotno udeleženko: MARIJA ŠIMENC, poročena SCHLEIMER, nazadnje stanujoča Depala
vas 38, takrat Mengeš, sedaj Domžale, zaradi predloga za
razglasitev pogrešane za mrtvo,
se pokliče pogrešanko MARIJA ŠIMENC, poročena SCHLEIMER, rojena 17. 8. 1890, v kraju Depala vas 38, takrat
Mengeš, zadnji znani naslov: Depala vas 38, takrat Mengeš, sedaj Domžale, da se oglasi, in tudi vse, ki kaj vedo
o njenem življenju, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Domžalah v 3 mesecih po objavi tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije; po poteku roka bo sicer sodišče
pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Vita Hribar, l.r., sodnica

V 84. letu starosti nas je za vedno
zapustil dragi mož, oče, dedek,
pradedek in brat

Stanko Bolhar
Iz Štude pri Domžalah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom, sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in
sveče. Posebej se zahvaljujemo vsem gasilskim društvom, ki
ste ga častno pospremili na zadnjo pot.
Vsi njegovi

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

ZAHVALA
Sporočamo vam žalostno vest, da je v 79. letu starosti umrl

Franc Semprimožnik st.
iz Homca

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom,
prijateljem, sosedom in vsem, ki ste se poslovili od njega, za
izrečena sožalja in tolažilne besede, za darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se tudi g. župniku, pevcem, pogrebni služni
Vrbančič, gasilcem in papirnici Karton Količevo.
Vsi njegovi

ŠIVALNI STROJI; servis in prodaja šivalnih strojev (gospodinjskih in industrijskih). Marko Pratneker, s. p., Slamnikarska 3b,
Domžale.

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

t: 041 920 149

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 (Kulturni
dom Franca Bernika Domžale)
ali pisno v nabiralnik pri vhodu
z zadnje strani oziroma po
e-pošti slamnik@kd-domzale.si

Prodam leseno vikend hišico v
avtokampu v Vinici, s spalnico,
kuhinjo in pokrito teraso.
Notri je voda in elektrika in je
20 m oddaljena od Kolpe. Cena
7.000,00 €.
Mojca

RAZPORED ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV –
JESEN 2014 v Občini domžale
datum
krajevna skupnost zajema naselja
15. 09. 2014

KS Radomlje

Hudo, Radomlje, Škrjančevo

KS Rova
16. 09. 2014

KS Homec - Nožice

Dolenje, Kolovec, Rova, Zagorica
pri Rovah, Žiče
Homec, Nožice

17. 09. 2014

KS Preserje

Preserje

18. 09. 2014

KS Jarše - Rodica

19. 09. 2014

KS Venclja Perka

22. 09. 2014

KS Slavka Šlandra

23. 09. 2014

KS Simona Jenka

Rodica, Sp. Jarše, Sr. Jarše, Zg.
Jarše
Domžale (predel KS Venclja Perka),
Depala vas
Domžale (predel KS Slavka
Šlandra), Zaboršt
Domžale (predel KS Simona Jenka)

24. 09. 2014

KS Tomo Brejc - Vir

Količevo, Podrečje, Vir

26. 09. 2014

KS Dob

Brezovica, Češenik, Dob, Gorjuša,
Laze, Sv. Trojica, Turnše, Žeje,
Želodnik
Brezje pri Dobu, Kokošnje, Krtina,
Rača, Studenec, Škocjan, Zalog
pod Sv. Trojico
Bišče, Dragomelj, Mala Loka, Pšata, Šentpavel
Brdo pri Ihanu, Goričica pri Ihanu,
Ihan, Prelog, Selo pri Ihanu

KS Krtina

LOKALNE VOLITVE 5. 10. 2014

JAVNO GLASILO SLAMNIK

Na podlagi Zakona o volilni kampanji in 6. d člena Odloka o
izdajanju javnega glasila Slamnik, ki ga je sprejel Občinski
svet Občine Domžale na svoji 13. seji, dne 12. 4. 2012,je Svet
javnega zavoda na predlog direktorice sprejel

PRAVILA

o izrabi oglasnega prostora javnega glasila Slamnik za
predstavitev kandidatov ob lokalnih volitvah župana/
županje in članov/članic Občinskega sveta v Občini Domžale, dne 5. oktobra 2014, na območju Občine Domžale

ZAHVALA

MALI OGLASI

t: 070 371 230

Anica Belcijan

rojena Marn, iz Vira, Koliška ulica 8

sprejem zahval

Zahvale in v spomin sprejemamo vsak delavnik med 10. in 12. uro,
v sredo pa tudi med 14. in 16. uro osebno v uredništvu (Kulturni
dom Franca Bernika Domžale) ali pisno v nabiralnik pri vhodu
z zadnje strani oziroma po e-pošti slamnik@kd-domzale.si.

V Skladu s 6. d členom Odloka o izdajanju javnega glasila
Slamnik mora v času volilne kampanje, ob razpisu volitev in
referendumov, glasilo del prostora nameniti za predstavitev
kandidatov in kandidatnih list. Odgovorna urednica mora
vsem organizatorjem zagotoviti enake pogoje za objavljanje.
Podrobnejša pravila za objave je v skladu z zakonom, ki ureja
volilno kampanjo, sprejel na predlog direktorice Svet zavoda Kulturnega doma Franca Bernika na 4. seji dne 9. 7. 2014.
Pravila so objavljena na spletni strani Občine Domžale in v
avgustovski številke glasila Slamnik, ki izide 29. 8. 2014.
V javnem glasilu Slamnik bo vsem kandidatom oziroma kandidatnim listam na predčasnih volitvah za župana/
županjo in člane/članice Občinskega sveta Občine Domžale, ki bodo 5. oktobra 2014, zagotovljena enakopravnost
pri njihovi predstavitvi, kakor tudi predstavitvi njihovih
programov in volilnih propagandnih sporočil.
Objava bo omogočena v deveti številki glasila Slamnik,
ki bo izšla 26. 9. 2014.
Kandidati za župana/županjo imajo na voljo največ četrtino časopisne strani (format objave 128 mm in višine 176 mm),
posamezna kandidatna lista pa ima na voljo prav tako največ
četrtino časopisne strani (format objave širine 128 mm in višine 176 mm). Vlogo z naročilnico za objavo oglasnega sporočila morajo oddati pooblaščeni organizatorji volilne kampanje
do 8. 9. 2014, do 12. ure, na uredništvo javnega glasila Slamnik, in sicer na naslov Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale (s pripisom 'lokalne
volitve 2014') ali na elektronski naslov urednistvo.slamnik@
gmail.com. Cena oglasa je 55,00 EUR brez DDV-ja, kar predstavlja ekonomsko ceno oglasnega prostora.
Javno žrebanje vrstnega reda in mesta objave prispelih oglasov bo 17. 9. 2014, ob 17. uri, v prostorih KLUBA
Kulturnega doma Franca Bernika (klet). Pooblaščeni organizatorji volilne kampanje morajo končno obliko oglasa v
predpisanem formatu poslati po elektronski pošti na naslov urednistvo.slamnik@gmail.com, do 22. 9. 2014, do
12. ure, skupaj s predložitvijo dokazila o predhodnem
plačilu oglasa, kar je pogoj za objavo oglasa.
Uredništvo lahko objavi v javnem glasilu Slamnik tudi
dodatne prispevke oziroma večje formate oglasnih sporočil, ki presegajo s sklepom določen prostor, o čemer pooblaščeni organizatorji volilne kampanje obvestijo odgovorno
urednico glasila Slamnik do 8. 9. 2014, do 12. ure, na elektronski naslov urednistvo.slamnik@gmail.com. Oglas bo
objavljen pod pogojem predložitve dokazila o predhodnem
plačilu najpozneje do 22. 9. 2014, do 12. ure, po veljavnem
Ceniku oglasov, malih oglasov in zahval v glasilu Slamnik.
Odgovorna urednica Špela Keber l. r.

29. 09. 2014

KS Dragomelj - Pšata

30. 09. 2014

KS Ihan

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev ne sodijo: nevarni odpadki kot so embalaže škropiv, olj, barv in lakov; avtomobilski
deli, akumulatorji, gume; sodi; gradbeni material; veje drevja in
živih mej.		
Kosovni odpadki morajo biti na predvideni dan odvoza do 5. ure
zjutraj postavljeni na odjemnem mestu pobiranja komunalnih odpadkov.		
V primeru vprašanj smo vam na voljo na telefonski številki 01/72954-30 ali elektronskem naslovu info@jkp-prodnik.si.
RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV –
JESEN 2014 v Občini domžale
datum
ura
krajevna
zajema naselja
skupnost

29. 09. 2014

14.30–16.00

KS Vir

Pri uvozu na Avtoodpad

16.30–18.00

Pri gasilskem domu

14.30–16.00

KS Jarše - Rodica
KS Venclja
Perka
KS Simona
Jenka
KS Slavka
Šlandra
KS Dragomelj
- Pšata
KS Ihan

16.30–18.00

KS Dob

14.30–16.00

KS Krtina

Športni park
(pri nogometnem igrišču)
Pri zbirališču mleka
v Brezjah
Pri gasilskem domu

30. 09. 2014 14.30–16.00
16.30–18.00
01. 10. 2014

14.30–16.00
16.30–18.00

02. 10. 2014

03. 10. 2014

16.30–18.00
04. 10. 2014

KS Homec Nožice
09.00–10.30 KS Preserje
11.00–12.30

KS Radomlje

13.00–14.30

KS Rova

Parkirišče
pred veleblagovnico Vele
Parkirišče Prodnik d.o.o.,
Savska c. 34
Parkirišče Bistra
(N.Tesla 16) - pri vrtcu
Pri osnovni šoli
Športni park

Ob odcepu Igriške ulice
s Pelechovo cesto
Pri parkirišču
Kulturnega doma
Pri gasilskem domu

Med nevarne odpadke sodijo: akumulatorji, baterije, zdravila,
pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim plinom, razredčila, odpadno jedilno olje. 		
		
OPOZORILO:
• nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos
do zbirnega kraja,		
• tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano,
• odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, ker
lahko pride med njimi do kemične reakcije,		
• odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju
z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili
z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
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pisma bralcev | križanka

slamnik@kd- dom zale. si

'Zeleni raj' – kakor za koga

Pisma bralcev

Odprto pismo županu Občine Domžale
V prvi polovici junija ste bili obveščeni, da je na Potočnikovi ulici 13, na
meji s parkom ob Kamniški Bistrici,
začel obratovati gostinski lokal v lesenem objektu, za katerega predvidevam, da nima obratovalnega dovoljenja. Objekt se širi na območje parka
s postavljenimi mizami, senčniki,
stojali za kolesa in otroškimi igrali.
Menim, da lokal nima ne gradbenega
ne obratovalnega dovoljenja zaradi
naslednjih dejstev:
• je brez samostojnega električnega
in komunalnega priključka ter kanalizacije,
• ob objektu sta le premična WCobjekta (neustrezno?),
• je brez parkirnih mest, dohod je
mogoč le s strani parka,
• objekt je požarno nevaren,
• nima ustreznih zabojnikov za smeti, samo za potrebe lokala,
• obratuje velikokrat zunaj določenega odpiralnega časa.
Je mogoče naključje, da se je hkrati
z odprtjem lokala na ekološkem otoku
na Potočnikovi ulici pojavil črn zabojnik (ostali odpadki), ki ga je naročila
Občina? Ob zabojniku so se nabirale
črne vreče odpadkov, ki so privabile
roje muh, da o smradu niti ne govorim. Na moje večkratne pritožbe na
JKP Prodnik so ta zabojnik in ostale
smeti odstranili (smeti so se ponovno pojavile na ekološkem otoku dne
12. 8. 2014). S strani Občine sem prek
KS Slavka Šlandra v vednost preje-

la odgovor glede moje pritožbe. Ne
bom ponavljala vaše hvale, kaj vse
ste storili za občane Občine Domžale
z ureditvijo nabrežja in sprehajalnih
poti ob Kamniški Bistrici. V dopisu
ste navedli, da se pojavljajo množice
drobnih pobud zasebnih podjetnikov, ki bi s svojimi dopolnilnimi dejavnostmi lahko popestrili aktivnosti
in ponudbo za aktivne uporabnike
območja ob Kamniški Bistrici. Tako
torej niste nasprotovali ideji o letnem
gostinskem lokalu in dovolili prosto
rabo prostora javnega parka ob zasebnem zemljišču? Sprašujem vas,
katero od množičnih pobud zasebnih
podjetnikov na območju parka ste še
uresničili? Po sklepu katerega organa
je bilo izdano dovoljenje za uporabo
parkovnih površin in ali je bila sklenjena kakšna pogodba? Ste se morda
dogovorili kar tako, po domače, ker
je prokurist tega zasebnega podjetja zaposlen kot občinski delavec na
Inšpektoratu – Uradu župana? V nadaljevanju pišete, da občine nimajo
pristojnosti opravljati inšpekcijskih
postopkov (gradbene, tržne ....). Ste
morda povprašali na Upravno enoto,
kako je z ustreznimi dovoljenji, in ali
ste mogoče obvestili republiško gradbeno, sanitarno ali tržno inšpekcijo?
Kaj če pride do požara, kdo bo takrat
odgovarjal? Ker navajate, da ste skupaj s policijo odgovorni za nadzor nad
mirujočim prometom, predlagam, da
katerikoli ponedeljek dopoldne, okoli desetih, pridete na ogled menjave
premičnih WC-objektov, ki se izvaja

prek območja parka (zelenica) in v
navzočnosti gostov. Na zelenici v parku so prav tako večkrat parkirana motorna kolesa. Kot mi je znano, je park
namenjen le pešcem ter kolesarjem
in je uporaba motornih vozil na tem
območju prepovedana. Ali potem tudi
to spada med popestritev ponudbe?
Prav tako v dopisu navajate, da do sedaj niste zaznali nobenih konkretnih
očitkov v zvezi z obratovanjem lokala.
Predvidevam, da moj dopis, ki sem ga
poslala prek KS in ste ga prejeli 18. 6.,
ne vsebuje konkretnih očitkov? Morda pa to smatrate le kot še eno pismo
neke sitne ženske, ki nima drugega
dela? Ali je mogoče, da se na enem
mestu tako očitno kršijo prav vsi predpisi, ki veljajo za odprtje lokala. Veste
za pismo, ki je bilo poslano na UE in
nato svetnikom, s strani sicer anonimnih, zaskrbljenih občanov, v katerem so podani enaki očitki? Pismo je
bilo žal poslano anonimno, ker se
pisci bojijo negativnih posledic s strani komunalnega redarja – prokurista
'Zelenega raja'. Se moram sedaj koga
bati? Pričakujem konkretne odgovore
in ustrezno ukrepanje. Eden izmed
naslednjih korakov v primeru neukrepanja bo lahko tudi prijava suma na
Protikorupcijsko komisijo.

Frančiška Kralj
Domžale

Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov, v skladu s
svojo uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Vsi prispevki za rubriko
Pisma bralcev morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom
odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organizacij, strank,
društev ipd.) ter po možnosti s telefonsko številko, na kateri je mogoče
preveriti avtentičnost avtorja.

Previdnostno načelo
Slovenske železnice postavljajo ob
progah relejne postaje za brezžične
komunikacije, katerih vpliv elektromagnetnega sevanja na zdravje okoliških stanovalcev še ni zadovoljivo
pojasnjen. Na listu papirja, ki naj
bi nadomeščal gradbiščno tablo, ni
bilo zapisane številke gradbenega
dovoljenja, iz česar sklepam, da to
ni bilo izdano. Ker Uredba o razvrstitvi objektov glede na zahtevnost take
gradnje ne uvršča med nezahtevne in

nagradna
križanka

8

Za DV Domžale – Kamnik
Jože Nemec

ROK ZA ODDAJO

Naslednja številka Slamnika izide v petek, 26. septembra 2014. Rok za oddajo
prispevkov je četrtek, 11. septembra 2014, do 12. ure.
Pri vsakem prispevku mora biti jasno razvidno, kdo je avtor prispevka, podpis
fotografa ter komentar k fotografiji. Prispevke lahko v času uradnih ur oddate
v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, zunaj uradnih ur v nabiralniku na
stavbi ali na naš e-naslov: urednistvo.slamnik@gmail.com
Z urednico Špelo Keber se lahko osebno pogovorite v sredo, 10. septembra,
med 16. in 17. uro, v prostorih Kulturnega doma Franca Bernika Domžale,
Ljubljanska cesta 61, Domžale.

nagradna križanka 8

nagradna križanka 7
Nagrajenci, ki so pravilno rešili
križanko v glasilu Slamnik
št. 7-2014
Jože Milkovič iz Domžal (2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2014/2015)

enostavne, je ta poseg v gosto naseljeno mestno okolje nedovoljena – črna
gradnja. Odziva pristojnih občinskih
in inšpekcijskih služb na to okoljevarstveno sporno dogajanje ni bilo
zaslediti. Za te in podobne primere
pa bi moralo veljati previdnostno načelo; če ne poznaš škodljivih vplivov
in posledic, opusti tovrstna sporna
ravnanja.

Bojana Kavčič iz Domžal (2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2014/2015)
Marta Jakšič iz Domžal (2 vstopnici za
ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2014/2015)

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

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

Rešitev križanke je:
1. kino v parku
2. poletni filmi v Češminovem parku

Nagrajuje Kulturni dom
Franca Bernika Domžale
Nagrade:
3 x 2 vstopnici za ogled filmske
predstave
Pravilne odgovore nam lahko
pošljete do ponedeljka, 15. 9. 2014
na naslov: Uredništvo Slamnik,
Ljubljanska 61, 1230 Domžale

Koledar dogodkov
Pripravila: Maša Rener

Foto: Bojan Stepančič

Petek, 29. avgust 2014

glasbeni festival
☛☛Pred blagovnico Vele

18. Etno-rock festival

Na osrednjem festivalskem dnevu
ERF se bodo predstavile ena lokalna,
ena mlada, tri uveljavljene glasbene
skupine in še ena iz tujine. V primeru
dežja bo prireditev v športnem parku Domžale (drsališče). Nastopajoči:
16.30 Tamburaški orkester Vrhpolje,
17.30 Beer Belly, 18.45 Hadik Mihaly
bend, 20.00 Kontrabant, 21.15 Las Cuerdas, 22.30 Terrafolk.
Ponedeljek, 1. september 2014

pravljične urice
☛☛Knjižnica Domžale

Vabilo k vpisu

Knjižnica Domžale vas vabi k vpisu
k Pravljičnim uricam. Potekale bodo
ob četrtkih, ob 17. uri, od oktobra do
maja, namenjene pa so otrokom od
četrtega leta dalje. Skupina bo stalna
in številčno omejena. Vpis bo trajal do
zasedbe prostih mest. Vpisnice dobite
na oddelku za otroke in mladino.

novem parku. Poleg vseh delavnic
in predstavitev društev se bo podelilo tudi nagrade za naj mladinski
projekt ter izbralo naj prostovoljca v
občini.
Petek, 12. september 2014

cikel ruskega filma
☛☛Knjižnica Domžale

Oče vojaka (1964), vojna
drama

Knjižnica Domžale v sodelovanju
s Slovansko knjižnico in Mednarodnim klubom slovanskih rojakov
Ruslo prireja ciklus ruskega filma.
Drugi ruski film s slovenskimi podnapisi bo na ogled ob 19. uri. Vstop
je prost! Vojna ruši in uničuje. Star
delaven gruzijski kmet Georgij težko
razume, kje je smisel tega uničenja.
Sam je prestar za vpoklic, v boj proti Nemcem pa mora njegov sin. Ko
Georgij izve, da je bil ta ranjen, se
odpravi v bolnišnico na obisk, ta neusmiljena pot skozi vojno pa ga prisili, da še sam postane vojak. Režija:
Rezo Čheidze.

razpis
☛☛Knjižnica Domžale

Bralni krožek v Domžalah
išče tri nove člane

Ljubiteljice in ljubitelje knjig in branja, knjižne molje vabimo, naj se nam
pridružijo v bralnem krožku. Sestajamo se enkrat mesečno v domžalski
knjižnici, pogovarjamo se o določeni
prebrani knjigi, beremo odlomke in
delimo mnenja. Za podrobnejše informacije pokličite vodjo, Tanjo Vamberger, na GSM: 051 348-731.

javni natečaj
☛☛Center za mlade Domžale

Oblikovanje novega logotipa
Centra za mlade Domžale

Javni zavod, Center za mlade Domžale (v nadaljevanju CZM), objavlja
javni natečaj za oblikovanje novega
logotipa. Namen natečaja je izbrati logotip, ki bo kot uradni simbol
predstavljal CZM. Z logotipom želimo
vzpostaviti lastno identiteto in prepoznavnost. Logotip bomo uporabljali
za različne promocijske materiale:
letake, plakate, objave v medijih, na
dopisnih listih, žigu, spletni strani,
tisk na majice … Več o natečaju na
spletni strani: www.czm-domzale.si
ali 01/722-66-00.

natečaj
☛☛Center za mlade Domžale – v sodelovanju s
FKK Mavrica Radomlje

Vseslovenski fotografski
natečaj POGLED

Razpisani natečaj je za mlade, stare
do 29 let, brezplačen. Rok za oddajo
fotografij je 26. oktober 2014. Več o
razpisu na spletni strani: www.czmdomzale.si ali 01/722-66-00.
Sobota, 6. september 2014

FESTIVAL
☛☛Češminov park

Festival mladih

Mladinski svet Domžale vabi na že
drugi Festival mladih, ki bo v Češmi-

☛☛Knjižnica Domžale

la v Športnem parku Domžale, med
9. in 13. uro in 16.30 in 18. uro. Več
o prireditvi na spletni strani: www.
czm-domzale.si ali 01/722-66-00.

Računalniški tečaj za
začetnike

predstavitev in odprtje
razstave

Sreda, 17. september 2014

brezplačen tečaj

Knjižnica Domžale organizira računalniški tečaj za začetnike, na katerem vam bomo predstavili delovanje
in zgradbo računalnika, seznanili se
boste z osnovno uporabo računalnika, programom Word ter se naučili
osnov interneta. Tečaj bo potekal
vsako sredo in petek, s pričetkom v
sredo, 17. septembra 2014, ob 10. uri.
Zaključek tečaja bo v petek, 10. oktobra 2014. Obvezne prijave sprejema
Helena Dakič Prelc, na tel. št. 01/724
12 04 ali e-pošti: helena.prelc@dom.
sik.si. Število mest je omejeno. Tečaj
je brezplačen. Vabljeni!

delavnice za mlade
☛☛Center za mlade Domžale

Začetek ustvarjalnih
delavnic

Predstavitev zbornika
in odprtje razstave ob
150-letnici šolstva na
Domžalskem

Mesto Domžale se letos spominja
začetka delovanja prve šole pred 150
leti. Ob tej priložnosti je nastal zbornik, ki osvetljuje zgodovino in razvoj
šolstva v tem obdobju. Zbornik sestavljajo prispevki vseh šol, ki zdaj
delujejo v občini, s poudarkom na
šolah, ki so izšle iz najstarejše šole.
Iz zbranega gradiva bo na ogled razstava v Knjižnici Domžale. Vabljeni
na predstavitev zbornika in odprtje
razstave, ki bo ob 19. uri. Vstop je
prost!
Petek, 19. september 2014

Na delavnicah vas čaka veliko slikanja, risanja, barvanja, fotografiranja,
oblikovanja, sodelovanje na natečajih, zaključna razstava …Razpisane
so naslednje starostne skupine: otroci od 7 do 11 let, Mavrična skupina
(zaključena) ter mladi od 12. leta dalje, dijaki, študenti. Prijave zbiramo
v CZM Domžale, Ljubljanska 58, tel:
01/ 722-66-00 ali na info@czm-domzale.si.

Torek, 16. september 2014

videoprojekcija in
predstavitev knjige

otroška delavnica
☛☛Knjižnica Domžale

Z igro v glasbeni svet

Vabimo vas na delavnico Z igro v glasbeni svet, ob 17. uri. Pod vodstvom dr.
Veronike Šarec bomo otroci in odrasli
skupaj ustvarjali in odkrivali čarobni
glasbeni svet, poln otroških pesmi,
gibanja, plesa, iger … Delavnica je
namenjena otrokom, starim od 0
do 5 let, skupina je številčno omejena, vpis poteka na oddelku za otroke
in mladino. Obisk delavnice je brezplačen.
Nedelja, 21. september 2014

☛☛Knjižnica Domžale

za otroke

Sporočilo upanja

Toplo vabljeni na videoprojekcijo Sporočilo upanja in predstavitev knjige
Umetnost življenja – živeti po zakonih
življenja, ki bo ob 19. uri, v Knjižnici
Domžale. V videointervjuju Sporočilo
upanja britanski pisec, predavatelj in
ezoterik Benjamin Creme razkriva scenarij svetle prihodnosti in človekovega duhovnega razcveta v dobi, v katero smo pravkar vstopili. V svoji knjigi
Umetnost življenja – živeti po zakonih
življenja, ki bo ob tem predstavljena,
pa oriše temeljne univerzalne zakone
življenja, ki nenehno delujejo v ozadju
razvoja človeka kot posameznika, tako
kakor tudi vsega življenja na planetu.
Sredi današnjih vojn in vsesplošnega
kaosa, ki je po njegovih besedah le
prehoden, tako prinaša dobre novice
in navdih.

☛☛Knjižnica Domžale

☛☛Kulturni dom na Močilniku v Dobu

Otroška gledališka
predstava

Četrtek, 18. september

prireditev
☛☛Center za mlade Domžale

Prireditev Veter v laseh

Športnorekreativna prireditev, ki
spodbuja aktivno preživljanje prostega časa. Tema letošnje prireditve je
'S športom do zabave z družino'. Dopoldanski del prireditve je namenjen
šolskim skupinam. V popoldanskem
delu pa k sodelovanju vabimo družine. Omenjena prireditev se bo odvija-

Pikec Ježek in Gasilko Jež sta prva,
ki se bosta v novi sezoni gledališkolutkovnega ŽIV-ŽAV-a predstavila
na odru Kulturnega doma v Dobu. V
ospredju zgodbe je neustrašni gasilec
Jež, ki pomaga malim gozdnim živalim, ki se znajdejo v težavah. Tudi
zaradi Pikca Ježka, ki rad kaj ušpiči,
predvsem pa zaradi goljufive podgane, ki ves čas načrtuje roparske podvige. Živahna predstava v izvedbi Lutkovnega gledališča Fru-Fru je hkrati
tudi poučna, saj otroci na prijazen in
nevsiljiv način izvejo, kako se obvaro-

brezplačno predavanje
☛☛Energetska pisarna Srca Slovenije

Energetska izkaznica – kdo
jo potrebuje?

Ob 16. uri vas v Energetski pisarni Srca
Slovenije pričakujejo na brezplačnem
predavanju z naslovom 'Energetska
izkaznica – kdo jo potrebuje?'. Potekalo bo v prostorih JUB Design Studia
v Dolu pri Ljubljani. Energetska izkaznica je postala obvezen dokument za
vse stavbe, ki potrebujejo uporabno
dovoljenje, se prodajajo ali se oddajajo za več kot eno leto. Več informacij:
energetska.pisarna@dol.si, Energetska
pisarna Srca Slovenije je sicer odprta
vsak torek, od 15. od 18. ure.

V

abimo vas, da se nam ob
150-letnici ustanovitve osnovne šole v Domžalah
pridružite na naslednjih dogodkih:

18. september 2014

Knjižnica Domžale ob 19. uri
predstavitev zbornika
»Šolstvo v domžalski občini«
in
odprtje razstave

26. september 2014

Hala komunalnega centra Domžale ob 19.30 uri
»Slavnostna akademija«

Vabljeni!

vati nesreč, koga poklicati na pomoč
in kako se je treba odzvati v primeru
požara, poplave, potresa ali drugih
nesreč. Predstava je ob 16. uri, za abonma ŽIV-ŽAV in izven. Vabljeni tudi k
vpisu abonmaja ŽIV-ŽAV! Informacije
in rezervacije vstopnic na telefonu:
041 420 610.
Torek, 23. september 2014

predstavitev knjige
☛☛Knjižnica Domžale

Predstavitev knjige Angeli
nikoli ne umrejo

Knjižnica Domžale vabi na predstavitev knjige mladega domžalskega
avtorja Tomaža Jegliča z naslovom
Angeli nikoli ne umrejo. Knjigo, v kateri najdejo svoje mesto pustolovščine, ljubezni in drama, bo predstavil
avtor. Za dobro voljo bo poskrbljeno.
Vabljeni, ob 19. uri.
Sreda, 24. september 2014

pikina čajanka
☛☛Knjižnica Domžale

Pika začne hoditi v šolo

Vabljeni na Pikino čajanko, kjer bomo
ponovno vstopili v svet Pike Nogavičke. Tokrat bomo Piko spremljali
pri njenih šolskih dogodivščinah.
Vabimo vas, da se nam pridružite ob
17. uri. Pikina čajanka je namenjena
otrokom od petega leta starosti dalje.
Obvezna prijava na oddelku za otroke
in mladino! Vstop je prost!
Četrtek, 25. september 2014

brezplačna projekcija
filmov
☛☛Knjižnica Domžale

Projekcija filmov
andragoškega centra
Slovenije

Na Andragoškem centru Slovenije
so izdali zbirko štirih kratkih filmov
– primerov dobrih praks s področja
izobraževanja odraslih. Vsi filmi so
uglašeni na primere dobrih praks, ki
se izvajajo v Sloveniji. Protagonisti
v filmih so ljudje 's terena', ki vedo,
kaj počnejo, in odgovarjajo na konkretna vprašanja s področja programov usposabljanja. Priložnosti so!
(projekcija ob 10. in 18. uri) – tema
je brezposelnost; kakšne so priložnosti v primeru brezposelnosti. Stkane
zgodbe (projekcija ob 10.45 in 18.45)
– možnosti izobraževanja na podeželju, opismenjevanje na podeželju
skozi zanimive in koristne projekte.
Svetovanje za znanje (projekcija ob
11.30 in 18.30) – svetovanje in vrednotenje neformalno pridobljenih
znanj. Kam se obrniti po informacije,
kaj tam ljudje dobijo, če se znajdejo v različnih življenjskih položajih
(nedokončana šola, brezposelnost,
poklicna preusmeritev, potrditev že
usvojenega znanja in veščin). Z roko
v roki (projekcija ob 12.15 in 19.15) –
učenje v lokalnih skupnostih, kaj lahko lokalne skupnosti naredijo skupaj
s pomočjo učenja. 
Posamezen film traja do pol ure, po
vsaki projekciji bo na voljo tudi strokovni delavec Andragoškega centra
Slovenije, ki bo odgovarjal na vaša
vprašanja. Vabljeni na ogled vseh
ali le posameznega filma. Vstop je
prost!
Petek, 26. september 2014

za otroke
☛☛Knjižnica Domžale

Gibalna igralnica

Knjižnica Domžale vabi malčke od
18. meseca do tretjega leta starosti,
da se skupaj s spremljevalci (starši/
starimi starši/skrbniki) udeležijo
Gibalne igralnice, ki poteka v sodelovanju s Plesno šolo MIKI. Naučite
se novih gibov, orientacije v prostoru in prvih plesnih korakov. Skupaj
z nami zaplešite in se igrajte. Prijave potekajo na oddelku za otroke in
mladino.

