6 VELIKI INTERVJU
VESNA VEHOVEC IN ALENKA
ŽNIDARIČ, DRUŠTVO VERJAMEM VATE

10 TEMA MESECA
BIOPLINARNA
IHAN

24 ŠPORT
KLEMEN BOJANC,
TRIATLONEC

glasilo
občine
domžale
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Vodooskrba
v občini
Domžale
V Domžalah že od
maja 2014 poteka
rekonstrukcija
vodovodnih povezav in
izgradnja novih vodnih
vrtin.

Foto: Iztok Dimc

Posledice in sanacije
izpusta bipolinarne Ihan
Krajani Male Loke, Bišč in širše okolice se že nekaj časa pritožujejo nad onesnaževanjem
vodotoka Kamniške Bistrice, zadnji izliv beležijo konec avgusta letos.

P

rav tako smo o težavah, ki
jih imajo prebivalci z izpusti tako v reko kot v zrak, že
pisali v našem časopisu. Ker
smo vprašanja in pritožbe dobivali z
več strani, je bil čas, da tudi v uredništvu Slamnika usmerimo nos naravnost proti … bioplinarni Ihan.
Ihanska bioplinarna je v lasti družbe Petrol, d. d., in kot so nam povedali,
so imeli v preteklosti kar nekaj tehnoloških težav, posledica le-teh pa je bil

izpust neobdelanega digestata tako v
Kamniško Bistrico kot tudi na samo lokacijo. Od tam se je neprijeten vonj širil
do bližnje, ob neustreznem vremenu pa
tudi širše okolice. »Res se nam je v letošnjem letu zgodilo, dvakrat spomladi in
enkrat v avgustu, da smo imeli manjše izlive v Kamniško Bistrico, kar pomeni, da
je izteklo nekaj kubikov tekočine. Vendar
to ne pomeni, da je teklo vso noč. Vzrok
je bil vsakokrat tehnične narave, do izliva ni prišlo namerno. Prav zaradi teh

dogodkov je vodstvo Petrola že spomladi
ugotovilo, da je obrat izredno slabo voden in slabo vzdrževan. Zato se je odločilo, da je tukaj treba narediti spremembe,
posledično smo v celoti zamenjali vodstvo in pol ekipe v bipolinarni Ihan,« je
prve ukrepe za Slamnik predstavila direktorica področja okoljskih rešitev pri
Petrolu Anja Kocjančič. Hkrati s tem so
pripravili tudi sanacijski program, ki se
dotika treh področij: čiščenja zraka in
obvladovanja vonjav, področje zaščite

pred izlivi v Kamniško Bistrico in optimizacija poslovanja. Kot nam je povedala predstavnica lastnika bioplinarne,
so se v preteklih tednih že srečali tudi
z vodstvom Občine Domžale, kjer so
predstavili in pozneje tudi posredovali
poročilo o poteku sanacijskih postopkov. Ti naj bi v večji meri odpravili
nepravilnosti in predvsem konkretno
zmanjšali tako izpuste kot neprijetne
vonjave. 
›8

PORTRET

GLAS MLADIH

OBRAZI DOMŽAL

OKOLJE

David Stražar, ekološki
mlinar

Luka Trtnik, športnik –
invalid

Danni Stražar,
prevajalka

Raba energije in poraba
energentov

Eden od razlogov za portret Davida
Stražarja je pogovor z njim v uvodu
h knjigi Kruh moj vsakdanji; njen
avtor je eden večjih strokovnjakov za
peko kruha Klemen Košir. Ob tem je
Klemen zapisal, da ko ga znanci in
prijatelji sprašujejo, kam po moko, vedno pomisli na Davida, saj ve, da brez
kvalitetne moke iz njegovega mlina,
ni okusnega kruha. Knjiga mu je prenesla veliko novih kupcev, predvsem
pa večjo prepoznavnost. David je eden
redkih, če ne celo edini ekološki mlinar v Sloveniji. 
›9

Luka Trtnik je športnik-invalid - ima
desno stransko hemiparezo (oblika
cerebralne paralize) v lažji obliki.
Je tudi član paraolimpijske ekipe in
tekmuje za slovensko reprezentanco
v namiznem tenisu. Star je 17 let in
obiskuje srednjo šolo v Domžalah. Za
namizni tenis ga je navdušil učitelj telesne vzgoje v osnovni šoli, ki je opazil
njegovo nadarjenost za ta šport. Sedaj
že štiri leta trenira v Namiznoteniški
sekciji Mengeš pod vodstvom trenerja
Davida Orešnika in dosega vidne rezultate.
› 16

Življenje Danni Stražar je razpeto
med slovenskim jugom in švedskim
severom, njene poti so podobne letu
ptic selivk. Po zaključeni Pedagoški
fakulteti se je vrnila na Švedsko, kjer
se je, po študiju švedščine na Univerzi
v Lundu, začela ukvarjati s prevajanjem. Čeprav ima kanček pisateljske
žilice, se bolj najde v poustvarjanju,
ki ji ga ponuja prevajalsko delo. Pravi,
da jo je to kar potegnilo vase, saj uživa
v iskanju pravih jezikovnih rešitev za
vsakega avtorja in vsak stil pisanja.

› 18

Občina Domžale nadaljuje s spremljanjem rabe energije in porabe energentov na območju občine. Prav tako
občina nadaljuje s stalnim informiranjem občanov o izvajanju ukrepov ter
s spodbujanjem občanov k energetsko
učinkovitemu ravnanju v lastnem gospodinjstvu in v svoji okolici. V letošnjem letu sta bila objavljena že dva
članka na to temo. V tokratnem članku na kratko predstavljamo rezultat
analize rabe energije in porabe energentov v letu 2014 ter v primerjavi s
preteklimi leti.
› 23

Mateja Kegel Kozlevčar

Projekt, s katerim, v sodelovanju s
sosednjimi, naša občina kandidira
za nepovratna kohezijska sredstva, je v Domžalah razdeljen na
štiri podprojekte: rekonstrukcijo
primarnih povezav in aktiviranje
Č5 in dolomitne vrtine na Mengeškem polju, izgradnjo nove vodovodne vrtine na območju Kolovca
ter vključitev le-te v obstoječe
vodovodno omrežje in vključitev
dveh zaselkov na območju naselja
Selo pri Ihanu v javno vodovodno
omrežje. Gradnja omenjenih investicij se je zaključila konec letošnjega poletja, trenutno pa poteka
še postopek pridobitve uporabnih
dovoljenj za dva podprojekta, medtem ko je občina za dva dovoljenji
že dobila. Projekt je sicer vreden
več kot 1,3 milijona evrov, njegov
namen pa je zagotavljanje ustrezne
količine vode tudi v primeru povečanja porabe, zagotavljanje nemotene in kakovostne oskrbe s pitno
vodo, zmanjševanje vodnih izgub,
zagotavljanje ustreznega tlaka v
omrežju in zagotavljanje požarne
varnosti. 
›2

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 30. oktobra 2015.
Rok za oddajo prispevkov je v
četrtek, 15. oktobra 2015, do
12. ure.
Pri vsakem prispevku mora biti
jasno razvidno, kdo je avtor
prispevka, podpis fotografa in
komentar k fotografiji.
Prispevke lahko v času uradnih ur
oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih ur
v nabiralniku na stavbi ali na naš
e-naslov.
V skladu z Odlokom o javnem
glasilu Občine Domžale Slamnik
nenaročeni prispevki ne bodo
honorirani, končno odločitev o
objavi prispevkov in njihovi dolžini
pa sprejema uredništvo. Za vsa
vprašanja smo vam na voljo na
e- naslovu:
urednistvo.slamnik@gmail.com
Z urednico Špelo Keber se lahko
osebno pogovorite v sredo, 14.
oktobra, med 16. in 17. uro, v
prostorih Kulturnega doma Franca
Bernika Domžale, Ljubljanska
cesta 61, Domžale. Prosimo, da
svoj prihod obvezno predhodno
najavite do 13. oktobra do 12. ure
Tini Kušar na telefonsko številko 01
722 50 50.
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Drage bralke,
dragi bralci,
zaradi vse pogostejših pritožb
in vprašanj, ki se nanašajo na
Petrolovo bioplinarno Ihan, smo v
temi meseca izpostavili problem
izpustov neobdelanega materiala v reko Kamniško Bistrico kot
tudi problem širjenja neprijetnih
vonjav v bližnji in daljni okolici.
Pogovarjali smo se z mag. Anjo
Kocjančič, direktorico okoljskih
rešitev pri Petrolu. V pogovoru za
Slamnik je spregovorila o konkretnejših ukrepih, ki so se jih morali
lotiti, da bi odpravili neprijetnosti. Vsi našteti ukrepi naj bi bili
zaključeni v nekaj mesecih, najpozneje do konca letošnjega leta, z
njimi pa bi dosegli dva pomembna
cilja: zmanjšali neželene vplive na
okolje in stabilizirali proizvodnjo
tako, da bo proizvodnja elektrike
stabilna in pod nadzorom.
V Velikem intervjuju sta bili
naši sogovornici Vesna Vehovec
in Alenka Žnidarič, ustanoviteljici
društva Verjamem vate, ki lepša
dneve otrokom s telesnimi in
duševnimi motnjami ter lajša življenje njihovim staršem. Društvo
Verjamem vate je ustanovitelj prav
posebne trgovine, v kateri najdete
čudovita oblačila in modne dodatke iz druge roke ter v njej srečate
srčne otroke, mlade odrasle, ki
pod nadzorom mentorjev z veliko
veselja do dela poskrbijo, da trgovino zapustite dobre volje.
Glas mladih smo prepustili
Luki Trtniku, športniku – invalidu
in članu paraolimpijske ekipe za
namizni tenis, znotraj katere tekmuje za slovensko reprezentanco.
Vesel je, da se je našel v tem športu, saj je po duši velik športnik, a
zaradi hibe oviran v gibanju.
Septembrski športni intervju
pripada triatloncu, sedemnajstletnemu Klemenu Bojancu iz
Preserij pri Radomljah, članu
slovenske triatlonske mladinske
reprezentance, za katerim je že veliko uspešnih krajših preizkušenj v
triatlonu, športu, katerega lepota
je po njegovih besedah prav v tem,
da ti ni nikoli dolgčas.
Iz kakšne moke se pripravi
najboljši kruh, nam je zaupal
David Stražar, ekološki mlinar iz
Škocjana pri Krtini. O tem, kako je
živeti na Švedskem v primerjavi z
življenjem v Sloveniji, pa je spregovorila Danni Stražar, ki se je,
po študiju švedščine na Univerzi
v Lundu, začela ukvarjati s prevajanjem. Danni je prevajala za več
založb, v teh letih pa se je nabralo
že trideset literarnih prevodov, od
kriminalk in mladinske literature
do leposlovja. Pogled na domžalsko preteklost nam je osvetlil
Ivan Ložar, ki je od začetka druge
svetovne vojne živel življenje
podobno življenju številnih mladih
kmečkih fantov. Predstavil nam je
svoje doživljanje obdobja partizanstva.
Slamnikova izvidnica se je na
vašo željo soočila s problemom sanitarij v večjih trgovinah oziroma
njihovim pomanjkanjem, v rubriki
okolje pa preberite, zakaj je še
kako pomembno, da nevarne odpadke po njihovi uporabi odložite
v za to namenjene zaboje.
Pisane jesenske dni vam želim,
Špela Keber,
odgovorna urednica

slamnik@kd- dom zale. si

Slavnostno odprtje nove Garažne hiše P+R
v centru Domžal
10. septembra 2015 je potekalo slavnostno odprtje nove sodobne Garažne hiše center Domžale
P+R, na katerem je bil objekt na Masljevi s prerezom traku uradno predan svojemu namenu. Garažna
hiša, ki je bila zgrajena v dobrem letu dni, deluje že od sredine avgusta.

S

lavnostnega dogodka se je
udeležil celotni domžalski občinski vrh na čelu z županom
Tonijem Dragarjem in obema
podžupanjama, mag. Renato Kosec in
mag. Jano Miklavčič. Odprtja so se udeležili tudi nekatere svetnice in svetniki
ter župan Občine Trzin Peter Ložar in

Kranjci. Svoje plesne in akrobatske
veščine so predstavile mlade Sovice,
plesna in navijaška skupina iz Domžal.
Program je povezovala Katja Tratnik.
Po programu je sledil prerez traku in
simbolična vožnja župana in podžupanj v garažno hišo v starodobnem rumenem spačku. Udeleženci prireditve

ru naredila garažno hišo po sistemu
parkiraj in odpelji. Zahvalil se je tudi
svetnicam in svetnikom, ki so odobrili dodatna sredstva za sofinanciranje
gradnje. S 85 odstotki je bila garaža
sofinancirana z evropskimi sredstvi,
15 odstotkov pa je prispevala Občina
Domžale. Prav tako se je zahvalil ob-

Velika pridobitev za mesto Domžale

župan Občine Vodice Aco Šuštar. V kulturnem programu je sodelovala Godba
Domžale, ki je zvesta spremljevalka
vseh velikih občinskih prireditev.
Osrednja glasbena gostja je bila odlična glasbena izvajalka Eva Černe, ki jo
je tokrat spremljala glasbena skupina

Slavnostni trenutek – prerez traku

so se po uradnem odprtju lahko sprehodili po garažni hiši in se na lastne
oči prepričali o novi pridobitvi.
Župan Toni Dragar se je v svojem
govoru zahvalil Regijski razvojni
agenciji, ki je Občini Domžale ponudila možnost, da je lahko na tem prosto-

činskim službam, izvajalcem in nadzoru gradnje. »Vsem uporabnikom
želim, da parkirajo v garažni hiši in se
peljejo z javnim prevozom, kar pomeni zmanjšanje obremenitve okolja, kot
tudi obremenitve Ljubljane z našimi
avtomobili, saj dobro vemo, da se Lju-

Vodooskrba v občini Domžale
EU projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik
V maju 2014 smo začeli z gradnjo obširne rekonstrukcije vodovodnih povezav
ter izgradnjo novih vodovodnih vrtin
na območju Občine Domžale. Gre za
projekt, s katerim skupaj s sosednjimi
občinami Kamnik, Mengeš, Moravče in
Trzin kandidiramo za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev Evropske
unije. Investicija Občine Domžale je
razdeljena na štiri podprojekte z gradnjo katerih smo fizično zaključili v avgustu letošnjega leta. Trenutno poteka
pridobivanje uporabnih dovoljenj in
sicer smo za dva podprojekta že pridobili uporabni dovoljenji, za preostala
dva pa bomo uporabni dovoljenji pridobili predvidoma še v septembru letos. Za samo gradnjo smo v lanskem in
letošnjem letu v proračunu rezervirali
zaokroženo 1.333.000 evrov, poleg tega
še 18.000 evrov za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo. Operacijo
smo prijavili za sofinanciranje s strani
Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega
sklada. S strani ministrstva za okolje
in prostor smo v avgustu letos pridobili obvestilo o odločitvi o podpori, zdaj
čakamo na končno potrditev ter refundacijo večjega dela vloženih sredstev.
Investicija je obsegala štiri podprojekte. Največja je bila rekonstrukcija
primarnih povezav ter aktiviranje Č5
in dolomitne vrtine na Mengeškem

bljana utaplja v avtomobilih,« je povedal Dragar in za zaključek dodal: »Ko
smo pripravljali ta projekt, smo ugotovili, da bi lahko na tem občinskem
zemljišču uredili tudi otroško igrišče,
ki je dolgoletna želja stanovalcev stanovanjsko-poslovnega objekta SPB-1,
ki je brez igrišča. To igrišče je narejeno

Črpališča za obe vrtini na Mengeškem
polju

polju. Pri tej gradnji smo z vključitvijo
novih vodnih virov in izvedbo povezav
z obstoječim vodovodnim omrežjem
omogočili celovito oskrbo z vodo na
območju občin Domžale, Mengeš in Trzin iz dveh neodvisnih vodnih virov, to
je iz prodnega in dolomitnega vodonosnika. Glede na ostale že izvedene vodovodne povezave in druge vodne vire,
ki niso obravnavani v tem projektu, bo
možno v združenem vodovodnem sistemu zagotoviti visoko stopnjo zanesljivosti obratovanja.

Drugi obsežnejši projekt je bila
izgradnja nove vodovodne vrtine na
območju Kolovca ter njena vključitev
v obstoječe vodovodno omrežje. Z izvedbo tega projekta smo zagotovili dodatno količino vode za oskrbo z vodo
na severnem delu občine Domžale.
Tako smo povečali tlak v vodovodnem
omrežju, kar poveča zanesljivost vodooskrbe. Poleg tega smo s povečanjem
zajetih količin pitne vode na območju
Kolovca zagotovili tudi rezervni vodni
vir za potrebe dodajanja vode v osrednji vodovodni sistem.
Ostala manjša podprojekta sta se
izvajala na območju naselja Selo pri
Ihanu in sicer smo v javno vodovodno
omrežje povezali dva zaselka, ki do sedaj še nista bila vključena v sistem.
Namen investicije v komunalno infrastrukturo, ki je obsegala rekonstrukcijo in izgradnjo vodovodnega sistema
s pripadajočimi objekti, je predvsem
zagotavljanje ustrezne količine vode
tudi v primeru povečanja porabe, zagotavljanje nemotene oskrbo s pitno vodo,
zagotavljanje kakovosti vode skladno s
pravilnikom o pitni vodi, zmanjševanje
vodnih izgub, zagotavljanje ustreznega
tlaka v vodovodnem omrežju in zagotavljanje požarne varnosti.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Občina Domžale

iz proračunskih sredstev. V nadaljevanju načrtujemo postavitev še dodatnih
igral ter plezalno steno, tako da bo na
koncu to lep in urejen zaključek severnega dela Domžal.«
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Povabilo
na srečanje
ob Tednu
otroka
Zveza prijateljev mladine
Domžale vas ob Tednu
otroka v sredo, 7. oktobra
2015, med 15. in 18. uro
vabi v park ob stavbi Občine
Domžale.
Pripravili bomo:
• prikaz dejavnosti nekaterih
naših šol in vrtcev ter
invalidskih organizacij
• različne delavnice
• obisk čarovnika
• športni poligon za
najmlajše
• z nami bo Knjižnica
Domžale
• sadje, vodo in sladko
presenečenje
Dobrodošli starši in otroci!
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Medobčinsko društvo
invalidov Domžale praznuje
40. rojstni dan
Desetletja skrbi, uspešne pomoči in odgovornega dela
Hala Komunalnega centra Domžale
je bila 19. septembra 2015 skoraj premajhna za vse, ki so z Medobčinskim
društvom invalidov Domžale želeli
praznovati njihov 40. rojstni dan in
se ob tem spomniti najpomembnejših postaj v zgodovini društva. To še
danes, kot eno redkih, združuje blizu dva tisoč članov in članic iz občin
Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče
in Trzin.
K slavnostnemu vzdušju so prispevali veseli obrazi obiskovalcev, ki
so se razveselili šopkov, izdelanih v
delavnici članic društva, pa tudi številnih pohvalnih besed o štiri desetletja trajajoči skrbi, uspešni pomoči
in odgovornega dela, po katerem je
društvo invalidov posebej znano. Častno pokroviteljstvo nad prazničnim
srečanjem je prevzel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, med
gosti so bili župani občin z območja,
ki ga društvo pokriva s svojimi dejavnostmi, predsedniki oz. predstavniki
društev invalidov, s katerimi jubilanti sodelujejo, posebej toplo so bili
pozdravljeni člani in članice Društva
invalidov Izola, s katerimi MDI Domžale sodeluje že tri desetletja, prisotni
pa so toplo pozdravili tudi državno
sekretarko v Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake
možnosti Martino Vuk ter sekretarko
v Uradu predsednika RS Marijo Pukl.
Zvezo delovnih invalidov, s katero
MDI Domžale uspešno sodeluje, je
zastopala Zdenka Ornik, hotel Delfin
Izola pa Nina Golob.
Kot že številna leta doslej je prijetno prireditev začela Godba Domžale, ki je za dolgoletno uspešno
sodelovanje z društvom prejela posebno priznanje iz rok Vide Perne,
predsednice MDI Domžale. Ta je po
pozdravu gostov na kratko predstavila življenjsko pot društva, spomnila na najpomembnejše dogodke v
zgodovini in vse prisotne opozorila
na bogat zbornik, ki je izšel ob 40.

rojstnem dnevu in prikazuje uspešno
pot društva. Posebej se je zahvalila
vsem članom in članicam, poverjenikom, vodstvu društva, občinam ter
donatorjem in sponzorjem, med njimi tudi Rotary klubu Domžale. V delo
društva je namreč vtkanih na tisoče
ur prostovoljnega dela, razumevanja, pomoči, topline, zagotavljanja
socialne pomoči in obiskov invalidov.
Veliko pohvalnih besed so o delu društva izrekli tudi vsi župani, domžalski Toni Dragar je posebej poudaril
pomen odpravljanja arhitektonskih
ovir ob stavbi občine in upravne enote, in obljubil nadaljnjo pomoč pri
uspešnem delu društva, ki je bilo deležno vrste pohval tudi s strani Zveze
delovnih invalidov, ki je s priznanji
za dolgoletno požrtvovalno delo nagradila Milko Grošelj, Joži Vidmar,
Vero Vukelič, Marijo Dolinar, Ivana
Remsa ter predsednico Vido Perne,
ki je županom ter predstavnici zveze
tudi izročila priznanja za dolgoletno
dobro sodelovanje. MDI Domžale je
priznanja izročilo tudi društvom, s
katerimi sodelujejo, posebej pa so se
spomnili tudi svojih dolgoletnih prizadevnih članov in članic: Pavle Jalševec, Marije Sadar, Zofije Srša, Franca Kerča, Slavka Novaka, Alojzije Hribar, Antona Pustotnika, Janje Bevc,
še posebej so se zahvalili vodji socialnih programov Heleni Weit, člani in
članice društva pa niso pozabili niti
na svojo predsednico Vido Perne ter
ji izročili priložnostno darilo za deset
let uspešnega vodenja društva.
V programu so obiskovalci navdušeno pozdravili nastope ansambla
Prosen, benda Naša hiša, pevk Eve
Černe in Nuše Derenda ter citrarke
Tanje Zajc Zupan in pevke Teje Saksida. Program je prijetno vodil Matjaž
Lovše, za družabni program pa je poskrbel ansambel Jureta Zajca.
Vera Vojska
Foto: Vido Repanšek

DOBRODOŠLI

NOVA SEZONA, NOVA DOŽIVETJA,
SPREMENJEN ODPIRALNI ∞AS!
Galerija Domžale

Mestni trg 1, Domžale
(bivši trgovinski kompleks Vele)
galerija@kd-domzale.si
Odprta v ≠asu razstav: od torka do petka od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00,
ob sobotah od 10.00 do 12.00; ob praznikih, nedeljah in ponedeljkih zaprto. Za
skupine (ve≠ kot 10 oseb) po dogovoru tudi izven ≠asa odprtosti. Vstop prost, dodatna
ponudba pla≠ljiva.

Mena≠enkova doma≠ija

Cankarjeva ulica 9, Domžale
menacenk@kd-domzale.si
Odprta v ≠asu razstav: od torka do petka od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00,
ob sobotah od 10.00 do 12.00; ob praznikih, nedeljah in ponedeljkih zaprto. Za
skupine (ve≠ kot 10 oseb) po dogovoru tudi izven ≠asa odprtosti. Vstop v doma≠ijo in
na razstavo prost, dodatna ponudba pla≠ljiva.

Slamnikarski muzej Domžale

Kajuhova 5, Domžale
T 01 / 724 84 08
slamnikarski.muzej@kd-domzale.si
Odprt: od torka do petka od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sobotah od 10.00
do 12.00; ob nedeljah in ponedeljkih zaprto. Za skupine (ve≠ kot 10 oseb) po dogovoru
tudi izven ≠asa odprtosti. Vstopnina. Muzejska trgovina. Dodatna ponudba pla≠ljiva.
Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale
T 01 / 722 50 50 / F 01 / 722 50 55 / E info@kd-domzale.si
www.kd-domzale.si

Naj živi domžalski etno rock festival!
Petkovo popoldne in večer točno do polnoči, sta v petek, 28. avgusta 2015, minila
v znamenju 19. etno rock festivala. Izrazito domžalski glasbeni festival je izpolnil
pričakovanja in še več kot to.
In smo tam, ko je treba o vsakem nekaj napisati. Najprej generalno. To je
bil eden najboljših etno rock festivalov
doslej, ne glede na to, na katerem startnem mestu se je pojavila posamezna
glasbena zasedba. To torej sploh ni
pomembno, škoda le, da popoldne do
mraka še ni toliko obiskovalcev. Ko se v
Domžalah prižgejo luči, se začne zbirati
tudi občinstvo.
Letos so obiskovalci zares lahko uživali v obeh glasbenih zvrsteh, ki že 19
let privabljata nadvse zanimivo kombinacijo okusov, torej etna in rocka. Skupina D'Plagiators si ne sposoja posameznih taktov, kakor bi lahko kdo pomislil
že ob njihovem imenu. Zasedba, mlada
po letih, je v popoldnevu, ko je sijalo še
svetlo in toplo sonce, zaigrala in predstavila svojo avtorsko glasbo.
Morda ravno nasprotno sta delovala
člana dueta Frenky Music Night, ki bi
jih osebno označil kar za kitarske Mambo Kings ali pa za navdušujočo glasbeno spremljavo večera ob tabornem
ognju. Danes nam ni treba zlaganih in
plastičnih klaviatur in v naprej posnetih skladb ali samo posameznih instrumentov, danes živi lahko le glasba, ki je
dejansko živa in je tako tudi odigrana.
Violina v zasedbi me – ne vem, zakaj – vedno in znova navdušuje, če pa
nanjo igra ženska, še toliko bolj. Prav
zaradi violine Jelene Ždrale in ostalih
odličnih glasbenikov so Radio Mondo
blesteli na domžalskem odru. Matej
Mijatovič spada med tiste domače (tudi
domžalske) ustvarjalce, ki so uresničili
nenavadno lep glasbeni svet, čudovito uglasbeno osebno poezijo, kakršno
zna spisati samo on, Matej M. Nekoliko
večja zasedba Balkan Boys je s svojim
izjemnim muziciranjem najprej dokazala, da ima znotraj zasedbe akademsko
izobražene glasbenike, na čelu skupine
pa trobentača in pevca, ki je, pokrit z
ljubkim klobučkom, deloval naravnost
fantastično in neponovljivo.
Kontrabant se je tokrat uvrstil na zadnje mesto in tudi sklenil 19. ERF. Zvok
zasedbe je že nekaj časa drugačen, zato
pa vodja skupine Béla Szomi Kralj, vsaj
v slovenskih skladbah, vse več pozornosti namenja besedilom, ki so si zaslužila uglasbitev ali morda ravno obra-

tno. V tem razmišljanju smo violino že
omenjali, zdaj jo je v Kontrabantovi
zasedbi zadnjih dveh let ali celo nekaj
več zamenjala mandolina (ter kitara in
glas) Tomaža Juvančiča, ustalila pa se je
tudi mladostno razigrana basovska in
ritmična podpora. Kot kaže, bosta fanta, Pál Szomi in Matijas Severhen, svoji
vlogi lahko kdaj celo zamenjala.
Neverjetno je, da temu festivalu še
vedno stojita ob strani dva od treh, ki sta
idejo o tej glasbeni prireditvi položila v
zibelko domžalskih dogodkov: Pavle Pe-

etno-punk Domžalčanom tako blizu.«
Povzemimo še vlogo Občine Domžale pri »zibanju« zibelke (etno-rocka).
»Občina je že od tretjega festivala leta
1998 ves čas zraven kot glavni financer,
zato jih ne moremo le okarati, temveč si
zasluži tudi vso pohvalo,« ob vsem dodaja Szomi Kralj. »A kot je nadarjenega
otroka treba podrezati, da začne hlepeti
po znanju, je tudi v kulturi tako, da je
treba oblast treba neprestano drezati,
da začne hlepeti po kulturi, predvsem
lastnega naroda. Včasih namreč razne

Balkan Boys v akciji

vec in Béla Szomi Kralj, tretja pobudnica festivala je bila Maja Jovan, lastnica
nekoč zelo znamenite trgovinice Ginko.
»Na videz je festival brez koncepta,
a če se ozremo za 19 let v njegovo preteklost, je bila njegova vsebina skrbno
načrtovana,« pove Szomi Kralj. »Domžale so postale središče nove glasbene
kulture, ki združuje urbano in starinsko,
novodobno-starodobno, strogo začrtani
etno ter njene ostanke v rock besedilih
in sodobni glasbi.«
Če so skoraj vsa prejšnja leta bila na
festivalu velika imena slovenske etno-rock glasbe: Terrafolk, Vlado Kreslin,
Katalena, Adi Smolar, Slon in Sadež,
MI2 itd., nekateri tudi po večkrat, je
zagotovo med njimi izstopala zasedba Orlek, ki je najbolj razgrela srca
Domžalčanov. »Nas čudi?« se sprašuje
glavni organizator in odgovarja: »Sploh
ne, ker ima godbeništvo v Domžalah in
njeni okolici spoštljivo dolgo tradicijo in
mednarodni lesk. Kdor pozna preprosto
prekmursko dušo Vlada Poredoša, se
ne bo čudil, da je svojevrstni melodični

poti in obiske politikov v tujini, ko imajo
ob sebi bend ali dva iz domačega kraja zamenjamo za ustvarjanje glasbene
kulture. Seveda nam godi, če smo med
izbranci, a recimo bobu bob: to je podjetništvo.«
Občina Domžale že 17 let podpira
novonastalo glasbeno kulturo, zato
kapo dol tako Cveti Zalokar, ki je festival podpirala od vsega začetka, kot tudi
sedanji garnituri Občine Domžale.
Pogled naprej: Béla pravi, da bo 20.
etno rock festival dvodnevni, če se bo le
dalo dogovoriti z občino. Prvi dan bi naj
predvidoma nastopili najboljši z dosedanjih festivalov, drugi dan pa Kontrabant z gosti z velikim finalom: Orleki.
»Če ne bo pogojev za izvedbo, pa
bo 20. festival labodji spev začetnikov
te kulture v Domžalah s sladkim priokusom: Glej, kaj sva ustvarila do zdaj!«
sklene glavni etno rock organizator v
Sloveniji Béla Szomi Kralj.
V upanju – na svidenje na 20. etno
rock festivalu v Domžalah!
Besedilo in foto: Primož Hieng

Domžale so gostile največji sejem za ljubitelje živali
Češminov park v Domžalah je bil v nedeljo, 13. septembra 2015, prizorišče prvega in
največjega sejma za ljubitelje živali, ki ga je organiziral Žurnal24.si v sodelovanju s
Kinološko zvezo Slovenije.
Rdeča nit dogodka je bila odgovorno skrbništvo živali in odnos žival –
otrok. Na sejmu so predstavili številne
živali in zanimive stojnice, delavnice
za otroke, brezplačno jahanje, predstavitve kinoloških disciplin in delovnih psov ter bogat dobrodelni srečelov.
Na prvem sejmu za ljubitelje živali
je Kinološka zveza Slovenija pripravila svoj prvi Kinološki dan, kjer so
predstavili pse prek zanimivih disciplin in dela. Pozornost je bila namenjena tudi poteku šolanja mladih psov
in psov azilašev. Prav tako je bilo mogoče videti tudi številne pasje discipline, kot so agility, ples s psom, Fly
Ball in Rally Obedience. Prava paša za
oči je bila tudi predstavitev policijske
enote vodnikov službenih psov, ki so
obiskovalcem nazorno pokazali, kaj
vse počnejo 'policisti na štirih nogah'.
Na prireditvi so med drugim sodelovali člani in konji s Konjeniškega kluba Gibanje, živali s kmetije z
oddelka za zootehniko Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani. Člani
društva za ljubitelje eksotičnih živali
Bioexo so predstavili udave, pitone,
ptičje pajke, bradate agame, stepske-

ga varana in druge zanimive insekte.
S svojimi pticami se je pridružilo Društvo za ljubitelje ptic Lišček iz Kranja.
Obiskovalci so tako lahko spoznali
tudi male in velike papige, kanarčke,
eksote in druge ptice. Svoje mesto so
na sejmu dobila tudi mnoga dobrodelna društva in Zavetišče za zapuščene živali Horjul – tu so obiskovalci
pogrešali štirinožne zapuščene živali.
Svoj predstavitveni dan je imela tudi
Osnovna šola Domžale.

Prireditve se je udeležil tudi župan Občine Domžale Toni Dragar,
ki si je z zanimanjem ogledal sejem.
Podeljena mu je bila tudi posebna
zadolžitev – uradno odprtje sejma in
to na poseben način. V zrak je v znak
miru spustil belega goloba, ki je iz
njegovih dlani poletel v višave. Sledili so mu še ostali golobi iz kletke.
Upamo, da je za golobi varen polet in
da so uspešno prileteli na končni cilj
na Vrhniko.
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Kjer je volja,
je pomoč
Pred nami je oktober - mesec
požarne varnosti. Občina Domžale in Gasilska zveza Domžale
bosta v ta namen v četrtek, 8.
oktobra 2015, v Hali Komunalnega centra Domžale priredila
že šesti dobrodelni gasilski
koncert.
V življenju smo priča
številnim nepričakovanim
dogodkom, ki lahko zaznamujejo naša življenja. Naravne
in druge nesreče nas lahko
presenetijo in čez noč se naš
varen dom in mirno življenje
spremenita v žalost, bolečino,
obup. Takrat, drage občanke in
občani, ne boste sami, mi bomo
z vami! Pomagali vam bomo
in skupaj bomo našli pot iz
stiske. Vedite, da je vsaka ovira
premagljiva, še zlasti, če nam
ob strani stojijo dobri ljudje, ki
so pripravljeni pomagati, pa
naj bo to s spodbudno besedo, z
objemom ali drugimi dejanji.
Na pomoč vam bodo priskočili gasilci, civilna zaščita
in številna društva, ki so vključena v občinski sistem zaščite,
reševanja in pomoči. Njihova
volja, nesebičnost in pogum jih
odlikujejo in hvaležen sem jim
za vsa njihova prizadevanja,
trud in pomoč, ki jo nudijo brez
kakršnegakoli pomisleka. Za
svoja dejanja ne pričakujejo
nagrad ali pohval. Njihova želja, da pomagajo ogroženim, je
v njihovih srcih in tega se ne da
naučiti ali kupiti. Ponosen sem
na njih in se jim v svojem imenu
in v imenu vseh občank in občanov iskreno zahvaljujem.
Da bi lahko prostovoljno
gasilstvo zagotavljalo učinkovite intervencije ob požarih,
poplavah, neurjih in drugih
nesrečah, mora Gasilska zveza
Domžale skrbeti tudi za strokovno usposabljanje in opremljanje operativnih gasilcev. S
preventivnim in propagandnim
delovanjem preprečuje nastajanje požarov in drugih nesreč,
sodeluje pri pripravi in izvedbi
občinskih zaščitno-reševalnih
vaj ter drugih oblik usposabljanja, veliko časa pa namenja
delu z mladimi. Le tako si
lahko za prihodnost zagotavlja
zadostno število usposobljenih
kadrov. Glede na navedeno bo
gasilska zveza s svojimi društvi
tudi v bodoče pomenila steber
občinskega zaščitno-reševalnega sistema. S svojim pristopom
in dosedanjim delom zveza
tako zagotavlja, da bo znanje in
tradicija gasilstva v naši občini
ostala še dolgo na visokem
nivoju, mladina pa predana
humanitarnemu in brezpogojnemu delovanju za javno korist.
»Kjer je volja, je pomoč,« je
naš slogan in ponosno lahko rečem, da smo v občini Domžale
vedno pripravljeni pomagati.

Toni Dragar, župan

slamnik@kd- dom zale. si

Prišel je ves razigran – prvi
šolski dan

Zlatoporočenca Ana in Franc
Kovačič z Vira

Letošnja generacija prvošolčkov je 1. septembra 2015
prvič prestopila prag osnovnih šol, pred njimi je nov svet
raziskovanja, učenja in spoznavanja novih prijateljev.

19. septembra 2015 je bila v poročni dvorani Kulturnega
doma Franca Bernika Domžale prijetna slovesnost, s
katero sta zakonca Ana in Franc Kovačič z Linhartove
ulice na Viru praznovala zlato poroko.

Kot se za tak dan spodobi, so osnovne
šole v občini Domžale za male glavice
pripravile posebne sprejeme, z otroškimi predstavami, igricami in glasbo. Kar 432 prvošolčkov v naši občini
je prvič spoznalo svoje učiteljice in
učitelje, ki so lepo okrasili učilnice in
se potrudili, da se bodo otroci v šoli
karseda prijetno počutili. Tako kot
že vrsto let so tudi letos poskrbeli, da

Varne domžalske rutke za vse
prvošolce v občini

so predstavniki Občine Domžale obiskali domžalske osnovne šole in pozdravili prvošolce ter ostale učence.
Župan Toni Dragar je na OŠ Dragomelj
skupaj z vsemi učenci zapel Dan ljubezni, pozdravil prvošolčke na 'svoji' OŠ
Ihan in si skupaj s prvošolčki ogledal
predstavo, ki so jo pripravili tamkajšnji
četrtošolci na OŠ Preserje pri Radomljah. Podžupanja mag. Renata Kosec
je sprejela prvošolce na OŠ Dob in OŠ
Domžale, kjer si je v znak solidarnosti
tudi sama nataknila rumeno rutko in
se pomešala med prvčke. Podžupanja
mag. Jana Miklavčič je obiskala prvošolčke na Osnovni šoli Venclja Perka
ter jim zaželela prijeten in uspešen začetek novega šolskega leta. Prvega šolskega dneva na OŠ Rodica se je udeležil
direktor občinske uprave Edo Ješelnik.
V sklopu projekta Varno v šolo in domov so na Občini Domžale tudi v letošnjem šolskem letu pripravili rutke za
vse domžalske prvošolce. Varne domžalske rutke so slovenske izdelave, na
obeh straneh trikotnika pa jih krasi
Hrošček Simon. Posebnost letošnjih
rutk je, da imajo na ramenu poseben
patent za zapiranje (na ježka), s katerim lahko otroci preprečijo morebitne
poškodbe, ki bi lahko nastale med prerivanjem in vlečenjem za rutke.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Dobrodošli v Domžalah
Na tržnem prostoru v Domžalah se je konec avgusta
začela nova sezona predstavitev slovenskih občin z
njihovo kulinariko, turizmom in glasbo.
Podčetrtek se predstavi: V soboto, 29.
avgusta, se je s svojimi turističnimi in
kulinaričnimi ponudbami predstavila
občina Podčetrtek. Predstavniki gostujoče občine so na sedmih stojnicah
ponudili kulinarične dobrote iz Podčetrtka in okolice, predstavili so svoje
turistične zanimivosti in lokalne specialitete. Predstavile so se dekleta iz Društva kmetic Ajda, ki so skuhale čudovito
bučno juho. Obiskovalce je pozdravil
direktor lokalne turistične organizacije
Boštjan Misja, ki je predstavil turistično
ponudbo občine Podčetrtek in Kozjanskega parka. Župan Občine Podčetrtek
Peter Misja je predstavil ponudbo Podčetrtka, Terme Olimia, Čokoladnico, župan Občine Domžale Toni Dragar pa je
ob tej priložnosti obdaril župana Podčetrtka s pravim domžalskim slamnikom.
ArtD sejem: Na drugo septembrsko
soboto – 12. 9. je potekal ArtD sejem. Na
njem so rokodelci predstavili veliko svojih unikatnih izdelkov iz različnih materialov. Že prihod na ploščad je bil svojevrsten, saj je obiskovalce pričakala do-

torbic. Regent – modni dodatki Tatjana
je razkazal kvačkane torbice in druge
modne dodatke, Ivan Gabrovec iz društva rokodelcev Moravške doline pa je
predstavil umetniško strugarstvo lesa.
Alja Zevnik in Ne.Ja Art Jerneja Babič
sta razstavili unikatni nakit. Na stojnici
Sonje Repnik iz Goričice pri Ihanu so
bila razstavljena naravna mila in solne
kopeli, na stojnici Matjaža Virjenta pa so
obiskovalci lahko videli, kako doživlja
svet glasbe skozi risbe in slike. Vlasta
Lukek je predstavila izdelke umetnostne
in rokodelske obrti iz volne in svile.
Gorenja vas – Poljane: V soboto, 19.
septembra, je potekala predstavitev običajev, kulinarike in kulture gostov iz
Poljanske doline, ki so obiskovalcem
tržnice predstavili svojo tradicijo in dobrote, ki jih dobrovoljni domačini pripravljajo s svojimi rokami. Člani Kluba
starodobnih koles Rovtarji so se na tržni
prostor pripeljali na starih kolesih in se
zapeljali med množico obiskovalcev,
ki so si jih z zanimanjem ogledali. Občinski Informacijski center je predsta-

Stojnice z dobrotami sta si skupaj ogledala domžalski župan in župan Podčetrtka.

bra stara glasba, ki jo je iz lajne izvabljal
Jože Strajnar iz Domžal. Na stojnicah
so svoje ročne izdelke predstavile oskrbovanke Doma upokojencev Domžale,
družina Čeh svojo domačo obrt lesene
galanterije in Tatjana Ručigaj izdelke iz
polstena, od copat, okrasnega nakita do

vil njihovo bogato turistično ponudbo,
člani Turističnega društva Gorenja vas
pa so pripravili pražen krompir. Predstavitev Poljanske doline sta popestrila
župana Toni Dragar in Milan Čadež.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Kot pred petimi desetletji sta tokrat pred
županom Tonijem Dragarjem potrdila
svojo odločenost, da bosta še naprej po
življenjski poti stopala skupaj. Župan
jima je zaželel veliko zdravja in sreče ter
jima predlagal, da se potrudita, da bo
vsak dan njune poti proti naslednjemu
jubileju njun najlepši dan.
Zlatoporočenka Ana se je kot drugi
od štirih otrok rodila 28. junija 1946 na
majhni kmetiji na Ljubnem ob Savinji.
Družino Zagožen je zaznamovalo trpljenje očeta logarja v koncentracijskem taborišču, saj so ga posledice spremljale
vse življenje. Vajena dela od otroštva
je po osnovni šoli odšla v bližino Skaručne, kjer je bivanje pri teti plačevala

opravljal eno od preizkušenj. Bila je ljubezen na prvi pogled, ostala sta skupaj
in 11. septembra 1965 ju je v Domžalah
kot stoti par poročil tedanji predsednik
Jožef Pogačnik. Žal jima razmere niso
omogočale, da bi zaživela skupaj. Ko je
mož dobil stanovanje v Moravčah, sta
tu ustvarila topel dom za sinova Franja
in Mirka ter se odločila za gradnjo svojega doma na Viru, kjer sta večino dela
opravila sama. Ob službi sta si znala
najti še dodatno delo ter se 1973. leta
vselila v svoj dom, kjer živita še danes,
sinova Franjo in Mirko, oba samostojna
podjetnika, pa z družinama živita na
Viru in v Mačkovcih. Imata štiri vnuke,
Matjaža in Saro, ki sta bila priči starima

Župan je zlatoporočenki pred obredom podaril šopek

z delom, boljše življenje pa skušala zaslužiti v podjetju za kovinsko okovje v
Tacnu. Pozneje se je zaposlila v Tosami,
ob delu končala tekstilno šolo in pokojnino v letu 1992 dočakala v mikalnici.
Življenjska zgodba zlatoporočenca
Franca se je začela v kraju Hum v bližini Ormoža na veliki kmetiji, kjer se
je Franc, za prijatelji Franjo, kot tretji
otrok od štirih, rodil 4. junija 1941. Dela
ni nikoli zmanjkalo. Po meščanski gimnaziji se je odločil za strokovno izobraževanje na Ptuju, za obrtniško in policijsko šolo, ter se ob delu stalno izobraževal in dokončal višjo šolo za socialne
delavce, s čimer je dosegel svoj cilj, saj
je vedno želel pomagati ljudem. Služboval je na Policijski postaji v Moravčah in
skoraj 20 let na Osnovni šoli Dob, kjer je
posebno skrb namenjal tudi prometni
varnosti ter vzgajal mlade v spoštovanju in pravilnem ravnanju v prometu.
Njegovi učenci so v prometu dosegli
vrsto priznanj. Leta 1995 se je upokojil.
Prvič sta se srečala, ko je gospa Ana
v Ljubljano leta 1964 prišla delat izpit za
moped, gospod Franc pa je kot policist

staršema, ter Tjašo in Andreja. Skupaj s
starši so vedno dobrodošli na Viru.
Velik del prostega časa namenjata
čebelarjenju. Sta uspešna, na kar kažejo številna priznanja – tudi najvišja
– Janševa. Pod Šumberkom sta ustvarila pravi mali raj na zemlji. Obiščeta ga
tudi po dvakrat na dan in skrbita za čebele. Zlatoporočenec je strokovnjak za
vzrejo čebeljih družin, tudi lovec in ribič. Imata tudi velik vrt in rože. Oba sta
člana Medobčinskega društva invalidov
Domžale in Društva upokojencev Vir.
Gospa Ana še vedno pridno dela
gobeline, blizu 60 jih je že naredila, in
druga številna ročna dela. Rada imata naravo, nabirata gobe in borovnice.
Oba sta bila tudi krvodajalca, kri sta darovala vsak po 25 krat.
Sta zelo srečna in zadovoljna. Živita
v miru, v lepem delu Vira, s prijaznimi
sosedi in delom, ki sta ga vajena in ga
nikoli ne zmanjka. Ob zlati poroki nimata posebnih želja: zdravje in srečo,
drugo imava, pravita.
Vera Vojska
Foto: Teja Hauptman
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8. seja Občinskega sveta Občine Domžale

Investicije v šolah in vrtcih

V četrtek, 17. septembra 2015, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale
potekala 8. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.
Po ugotovljeni navzočnosti so člani
Občinskega sveta sprejeli zapisnik 7.
seje z dne, 18. junija 2015, ter naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem Odloka o
spremembi Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Domžale - prva obravnava
2. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Jarčeva ulica prva obravnava
3. Obravnava in sprejem Sklepa o dovolitvi odpustov dolgov v skladu z
Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov-hitri postopek
4. Vprašanja, pobude in predlogi

Občinski svetnik Robert Hrovat (SDS)

1. Obravnava in sprejem
Odloka o spremembi Odloka
o občinskem prostorskem
načrtu občine Domžale-prva
obravnava

3. Obravnava in sprejem Sklepa
o dovolitvi odpustov dolgov v
skladu z Zakonom o pogojih
za izvedbo ukrepa odpusta
dolgov-hitri postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale v prvi obravnavi.

2. Obravnava in sprejem
Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem
načrtu za območje Jarčeva
ulica - prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje Jarčeva ulica v prvi obravnavi.

Energetska sanacija stavbnega ovoja na OŠ Rodica

Občinski svet Občine Domžale je
sprejel Sklep, da vrtca in osnovne
šole (upniki), katerih (so)ustanoviteljica je Občina Domžale v skladu z
Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa
odpusta dolgov lahko odpustijo dolg
do višine 100,00 € na posameznega
dolžnika.
Občinski svet Občine Domžale je
podal pobudo organom JP CČN, d. o.
o., in JKP Prodnik, d. o. o., da pristopi
k postopku odpisa dolgov do višine
100,00 €.

4. Vprašanja, pobude in
predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak
(SDS), Matej Oražem (Lista Reza),
Alenka Olroyd (Lista Reza), Peregrin
Stegnar (NSi), Robert Pečnik (SMC),
Uroš Breznik (SD), Damjana Korošec
(LTD), Robert Hrovat (SDS) in Maksimiljan Karba (LTD).
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni
strani www.domzale.si pod rubriko
Občinski svet, svetniška vprašanja.
Prav tako lahko na občinski spletni
strani poiščete celotno gradivo seje
Občinskega sveta Občine Domžale.
Občina Domžale, Urad župana

Dan odprtih vrat na 17. taboru mladih
gasilcev v Libeličah
Zadnje počitniške dni so se mladi gasilci tako kot vsako leto tudi letos izobraževali in
usposabljali na taboru mladih gasilcev v Libeličah.

Mladi gasilci so na taboru zelo uživali.

Tako se je 50 mladih gasilcev iz prostovoljnih društev Domžale-mesto,
Rova, Radomlje, Homec, Vir, Žeje-Sveta Trojica, Studenec, Ihan in Študa od
23. do 29. avgusta 2015 zbralo na 17.
gasilskem taboru v prijazni koroški
vasici Libeliče.
S svojim obiskom, ki je postal že
kar tradicija, je mlade gasilce tudi
letos razveselilo vodstvo Občine Domžale z županom Tonijem Dragarjem in
podžupanjo mag. Renato Kosec pod
vodstvom predsednika in podpredsednika Gasilske zveze Domžale, Staneta Kovača in Toneta Pavliča. Dneva

odprtih vrat, ki je bil na programu 26.
avgusta, sta se poleg staršev mladih
gasilcev in gostov iz Domžal udeležila tudi županja Dravograda Marijana
Cigala in predsednik Gasilske zveze
Dravograd Zdravko Flis.
Na taboru je enajst mentorjev skrbelo, da so otroci prijetno preživeli
taborni teden. Spoznavali so različne
gasilske veščine in preventivo, uživali v športnih aktivnostih in izletih
v okoliške kraje. Spoznali so vasico
Libeliče, obiskali star mlin nedaleč
stran v Potočah v sosednji Avstriji, z
inštruktorji so razvijali plezalne vešči-

ne, se s kanuji spuščali po reki Dravi,
ročne spretnosti pa so preizkušali na
tekmovanju v vezanju vozlov. Mladi
gasilci so gostom pripravili prijetno
vzdušje ter na praktičen in zabaven
način prikazali, kako se je mogoče naučiti novih gasilskih veščin. Seveda so
jim pokazali tudi, kako veselo je v njihovem prostem času in goste pogostili
s pristno domačo hrano. Gostje so pohvalili gasilski tabor in vse sodelujoče
ter poudarili pomembnost vključevanja mladih v tovrstna društva.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Nova kotlovnica v Vrtcu Urša

OŠ Rodica

Obnovili so centralno instalacijo v
kleti, izvajalec je bil Veppo, d. o. o.,
iz Kamnika, vrednost del je znašala
okoli 50.000 evrov. Občina je izvajala energetsko sanacijo stavbnega
ovoja. Izvajalec je bil CE Invest, d. o.
o., iz Trebnjega, vrednost del je bila
442.000 evrov. Od tega je del sredstev
(85 odstotkov upravičenih stroškov)
zagotovila država.

OŠ Domžale

Na OŠ Domžale je bila izvedena obnova vodovodne instalacije v sanitarijah, garderobah in kuhinji. Investicijo
je vodila šola sama, občina je zagotovila sredstva v višini približno 76.000
evrov, izvajalec je bil S3M, d. o. o., iz
Kamnika.

Vrtec Ostržek

Preuredili so kuhinjo ter zamenjali
cevi vodovodnega in ogrevalnega sistema. Staro centralno kuhinjo so preuredili v manjšo razdelilno kuhinjo, s
čimer je bil pridobljen večnamenski
prostor. Izvajalec del je bil Razvojni
GPO, d. o. o., vrednost del je približno
130.000 evrov. Poleg tega so preuredili
tudi sanitarije.

Vrtec Urša

Izvedena je bila obnova kotlovnice,
zamenjava kurilnega olja in prehod
na zemeljski plin. Vrednost del je
znašala 67.000 evrov, dela pa izvedlo
podjetje Instalacije Urbanija, d. o. o.,
iz Radomelj.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek
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MLADE S TELESNO IN DUŠEVNO
MOTNJO VKLJUČUJEMO V ŽIVLJENJE
VESNA VEHOVEC IN ALENKA ŽNIDARIČ, DRUŠTVO VERJAMEM VATE

Društvo Verjamem vate je ustanovitelj prav posebne trgovine, katere sredstva v celoti namenjajo za financiranje delovanja
društva, ki lepša dneve otrokom s telesnimi in duševnimi motnjami ter lajša življenje njihovim staršem.
Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Iztok Dimc

V

sak delovni dan ima od 10.
do 14. ure in od 15. do 17. ure
svoja vrata odprta prav posebna trgovina. V njej najdete čudovita oblačila in modne dodatke
iz druge roke, tako za otroke, ženske
in moške. V tej trgovini srečate srčne
otroke, mlade odrasle, ki pod nadzorom mentorjev z veliko veselja do
dela poskrbijo, da trgovino zapustite
dobre volje. Vesna Vehovec in Alenka
Žnidarič sta ustanoviteljici društva, ki
idejo, moč in energijo črpata iz lastnih
izkušenj, za katere pravita, da so čudovite in bi jih doživele še enkrat na
enak način, kot sta jih doživljali v preteklih več kot desetih letih. In njuna
Lan, fant z downovim sindromom, in
Maruša, dekle z artrogripozo, sta zagotovo dva srečna najstnika, ki kljub
telesnim okvaram skozi življenje lahko hodita sproščeno in ponosno. In to
želita Vesna in Alenka dati tudi vsem
ostalim otrokom in staršem – da jih
sprejemajo, se sprejemajo, verjamejo
vanje in vase.

Verjamem vate. Beseda, ki jo ljudje
potrebujemo v življenju. V koga
pravzaprav verjamete v vašem
društvu?
Vesna: V prvi vrsti v društvu verjamemo vase in zato lahko verjamemo tudi v druge. Verjamemo v starše otrok z razvojno motnjo, da bodo
zmogli, in v njihove otroke. Verjamemo tudi v ljudi, ki se nas dotaknejo,
prestopijo naš prag in nam zaupajo
svoje, včasih tudi neprijetne zgodbe.
Verjamemo v naše delavce, pomagače
in mlade, ki delajo pri nas. Verjamemo v vse, ki verjamejo.
Pa se vam zdi, da ljudje to
premalokrat pokažemo navzven?
Vesna: Vsekakor premalokrat pokažemo navzven, premalo se pogovarjamo, poslušamo brez sodb in predvidevanj. Velikokrat pomaga samo, da
ti nekdo prisluhne, pa že najdeš sam
pravo rešitev.
Kakšno je vaše poslanstvo in od kod
ideja, verjetno iz lastnih izkušenj?
Alenka: Ideja izhaja iz tega, da imava tudi sami otroke s posebnimi potrebami, jaz imam 13-letnega sina z
downovim sindromom, Vesna pa ima
hči Marušo, ki ima telesno okvaro artrogripozo.
Vesna: Sama sem Marušo skozi leta
masirala in ves čas, ko je bila še majhna, sem želela aktivno delati z njo,
hkrati pa pomagati tudi staršem skozi izkušnje, ki sem jih dobila sama.
Ko sva se srečali z Alenko, ki je želela
enako, sva skupaj ustanovili društvo.
Alenka: Predvsem si to želiva tudi
zato, ker so najini otroci že najstniki
in bo po končani osnovni šoli z njima
težko, vsaj za mojega je tako. Nekoliko drugače bo za Marušo, ki hodi v redno šolo, medtem ko Lan hodi v šolo s
prilagojenim programom. Kako potem
naprej? Otroci se želijo, ko odrastejo, zaključijo šolanje, tudi sami zaposliti, imajo željo po tem, da so koristni,
da nekomu pripadajo. V našem društvu imamo tako fanta Jako, ki je star
20 let in ki smo ga povabili, da prihaja k nam na delo dvakrat tedensko po

Alenka (levo) in Vesna

Sama v trinajstih letih
nikdar nisem imela
problemov z ljudmi, ker
imam otroka z downovim
sindromom. Otroka
sem sama brezpogojno
sprejela, in če starš
otroka brezpogojno
sprejme, oddaja
drugačno energijo.
Nikoli ne vidim čudnih
pogledov, ker je moj
otrok drugačen, ker se
tudi on počuti sprejetega
in je sprejet v okolico. Če
pa starši, moram priznati,
da je takih zelo veliko,
tega ne sprejmejo in se
smilijo sami sebi, potem
otrok čuti, da ni sprejet,
čeprav ga imajo pri sebi,
ga hranijo, skrbijo zanj.

– Alenka

Trgovino Verjamem vase lahko
obiščete na Ljubljanski c. 104 v
Domžalah

štiri ure. On bi prihajal vsak dan, še
ob sobotah in nedeljah! Počuti se koristnega in se dobro počuti, ker prihaja
k nam in iz tega izhajava tudi sami.
Vesna: Prav tako nas poleg Jaka vsako sredo razveseljuje tudi Meta, ki
zelo rada dela in ji ni prav nič odveč.
Naše poslanstvo je dati možnost mladim z razvojno motnjo, da se uveljavijo in osmislijo svoje življenje.
Od kod pravzaprav ideja prav za
trgovino?
Vesna: Društvo že od vsega začetka financirava iz lastnih sredstev in hitro
se je pojavila želja, da bi otrokom omogočili več. Potrebovali smo denar, da
smo lahko odšli na sladoled ali kak izlet. Zato sva se z Alenko odločili in začeli smo sodelovati na sejmih ter prodajati rabljena oblačila, igrače, knjige.
Mladi so bili navdušeni in prebudila se
je želja po lastni trgovinici. S pomočjo
ljudi, ki so nama brezpogojno pomagali, nama je tudi uspelo.
Je pa najbrž pomembno
združevanje staršev otrok s
posebnimi potrebami?
Vesna: Vsekakor je združevanje staršev otrok s posebnimi potrebami izrednega pomena. Med seboj se zelo
dobro razumejo, razumejo bolečino, tako psihično kot telesno, ob rojstvu otroka z razvojno motnjo in težave, ki te spremljajo v letih odraščanja.
Na koncu pa še skrb, kaj bo z otrokom, ko odraste in ko tebe več ne bo.
Tako si lahko stojimo ob strani z izkušnjami in znanjem, ki smo jih pridobili skozi leta in še tako potrebnimi kontakti glede raznih strokovnjakov, ki
lahko pomagajo našim otrokom. Pogovor in objem pozdravita še tako

hude rane. Predvsem pa moč, ki jo
damo drug drugemu, da gremo naprej.
Kdo pa dela v popravljalnici?
Vesna: Že od maja smo registrirani kot
socialno podjetje in tako trgovina kot
šiviljska popravljalnica sta odprti v
okviru socialnega podjetja. Z oktobrom
se pri nas zaposli tudi gospa, ki prihaja iz ranljive skupine, kar je tudi namen
socialnega podjetja. Gospa bo zaposlena pri nas za polovični delovni čas, njeno delo pa bo popravljanje oblačil kot
tudi delo v trgovini. Gospa je sicer že
več let brez službe, je pa včasih delala v
šivalnici in popravljalnici v Vele.
Kako pa se dejansko financirate?
Vesna: Trenutno se v celoti financiramo s pomočjo trgovine, kar pomeni, da vse, kar prodamo, vsa sredstva
usmerimo v delovanje društva.
Alenka: Vsi smo prostovoljci, kot
omenjeno, bo zaposlena gospa, ki razume naš način dela. Najstniki, s katerimi delamo, sami delati ne morejo, lahko delajo ob pomoči nekoga,
mene, Vesne, gospe Stanke. Mi smo
odgovorni, oni pa pomagajo, se vključujejo tako, da napišejo in natisnejo
račun, prevzamejo blago, počistijo. A
vedno je nekdo z njimi.
Vesna: Na ta način si ovrednotijo življenje, dobijo smisel, da nekaj počnejo in moram reči, da so zelo veseli. Na
koncu dneva gredo tako srečni domov,
pravzaprav bi še naprej kar delali!
Najbrž ni toliko težava vključevanja
otrok, ki imajo motnje, pač pa na
drugi strani, tistih, ki tega nočejo ali
pa predvsem ne znajo sprejemati?
Vesna: Zelo pomembno je, da se z
njimi srečujejo tudi drugi ljudje, po-

Marsikdo, ki nas ne
pozna, reče: uboge reve.
Me sploh nismo reve!
Jaz sem srečna, da imam
takega otroka, ker če
bi mi nekdo še enkrat
ponudil takšno izkušnjo,
bi jo takoj sprejela.

– Alenka

memben je obojestranski stik. Sama
vedno pravim, da s tem nimajo koristi
le mladi, ki so vključeni, ampak tudi
ljudje veliko pridobimo od njih. Veliko se naučimo in veliko nam dajo.
Kako ljudi pravzaprav pripraviti na
to, da bodo sprejemali?
Vesna: Najprej moramo sprejeti mi,
starši, skrbniki, družina in vsi, ki so z
mladimi v odnosu. Potem se sprejmejo tudi naši otroci, ki počasi odraščajo in so vedno bolj vključeni v družbo. Vsak pa se potem sam odloči, ali
to sprejme ali ne.
Alenka: Sama v trinajstih letih nikdar nisem imela problemov z ljudmi,
ker imam otroka z downovim sindromom. Otroka sem sama brezpogojno sprejela, in če starš otroka brezpogojno sprejme, oddaja drugačno energijo. Nikoli ne vidim čudnih pogledov, ker je moj otrok drugačen, ker se
tudi on počuti sprejetega in je sprejet v okolico. Če pa starši, moram priznati, da je takih zelo veliko, tega ne
sprejmejo in se smilijo sami sebi, potem otrok čuti, da ni sprejet, čeprav
ga imajo pri sebi, ga hranijo, skrbijo zanj. Težje je tudi pristopiti k star-
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šu, ki je ves nesrečen in se izogiba
ljudi, kot pa če si odprt in sprejemaš
to. Tudi jaz sem imela grozen občutek,
ko se je rodil, a ko vidiš, da je to čisto
normalno, le da moraš nekoliko več
delati z otrokom, ubrati malce drugačen pristop, je življenje lahko normalno. In prav to bi radi pokazali ostalim
ljudem, ki imajo take otroke, pa tudi
tistim, ki jih nimajo. Marsikdo, ki nas
ne pozna, reče: uboge reve. Me sploh
nismo reve! Jaz sem srečna, da imam
takega otroka, ker če bi mi nekdo še
enkrat ponudil takšno izkušnjo, bi jo
takoj sprejela.
Vesna: Če ti otroka sprejemaš, je zelo
pomembno, da tudi on sprejema sebe.
Ne moreš pripraviti drugih ljudi, da

Imamo pa tudi člane,
ki nimajo otrok s
posebnimi potrebami,
ampak hočejo, da se
njihovi otroci srečajo
z drugačnostjo. Tudi ti
otroci se skupaj z nami
vključujejo na delavnice.
Želimo si vključevati tudi
druge otroke z običajnimi
problemi. 
– Alenka

bi te sprejeli, če se ne sprejmeš sam.
Problem nastane, ko gredo otroci v
šolo. Alenkin Lan sicer hodi na šolo
s prilagojenim programom in je med
mladimi, ki imajo enake težave. Problem nastane pri otrocih in mladih,
ki imajo telesno okvaro in hodijo v
običajno šolo, tam pa jih otroci lahko
zafrkavajo. Že tako prepogosto prihaja do takih situacij pri zdravih otrocih.
Alenka: Zafrkavajo že, če nimaš pravih kavbojk, telefona, kaj šele, če si ti
telesno drugačen.
Vesna: Pri moji hčeri takih težav nimam, ker sem jo jaz sprejela in se
tudi sama sprejema. Sicer se še vedno
pogleda v ogledalo in ni zadovoljna. Pomembno je otroku pokazati, da
je to življenjsko in je treba iti preko
tega. Zato je res zelo pomembno sprejemanje staršev in tudi v društvu želimo delati tako, da sprejmemo sebe in
svoje otroke, take kot so.
Kdo so vaši člani in kako
pravzaprav postati vaš član?
Vesna: Naši člani so starši otrok s telesno in duševno motnjo. Vpišejo se
v naše društvo, hodijo na naše delavnice za odrasle, prvotno pa so delavnice namenjene otrokom. Smo pa vedno na voljo tudi staršem, lahko se
pogovorimo o čemerkoli.
Alenka: Imamo pa tudi člane, ki nimajo otrok s posebnimi potrebami,
ampak hočejo, da se njihovi otroci
srečajo z drugačnostjo. Tudi ti otroci se skupaj z nami vključujejo na delavnice. Želimo si vključevati tudi
druge otroke z običajnimi problemi.
Tako smo v preteklosti že pripravili delavnico o samopodobi za najstnice, kjer smo spregovorili o negi telesa.
Nakupili smo vse potrebno za osebno
higieno in dekletom razložile, čemu
je namenjeno kaj. So stvari, ki starše težko vprašajo in starši ne poznajo odgovora, zato se z njimi lahko pogovorimo mi.
Če se še enkrat vrnemo na trgovino.
Kaj v trgovini ponujate?
Vesna: V trgovini ponujamo rabljena
oblačila, torej oblačila iz druge roke,
imamo tudi nekaj domačih ustvarjalcev, ki jih podpiramo in lahko pri nas
prodajajo svoje izdelke, tako ponujamo obleke od Knofle, Mojca Ljubešek
ustvarja voščilnice in nakit iz papirja,
domači slikar ima pri nas slike in nakit. Pri nas se lahko kupi tako darilni program, kot tudi obleke iz druge
roke; ženska oblačila, otroška obla-

čila, tudi za moške imamo del oblačil, potem pa še čevlje in nakit za zraven. Pri nas se ljudje lahko kompletno oblečejo. Poudariti pa moram, da
so vse stvari v trgovini očiščene, zašite, res so lepe, kot bi bile nove. Cena
oblačila je nizka, od enega do petnajstih evrov, cene so simbolične, celoten izkupiček pa gre za delovanje
društva Verjamem vate. So pa vsa
oblačila, ki jih prejmemo, darovana, tudi vse ljudi vabimo, da darujejo oblačila, ki jih ne potrebujejo. Vsa
oblačila, ki so primerna za prodajo,
damo v prodajo, nekatera shranimo
in podarimo socialno ogroženim družinam, iz tistih, ki pa niso več primerna za nošenje, pa izdelujemo krpice. Te bomo začeli prodajati po avtomehaničnih delavnicah, saj tudi z njihovo izdelavo mladim zapolnimo čas,
pa tudi nekaj zaslužimo.
Kdo so vaši kupci?
Vesna: Predvsem si želiva razbiti predsodke glede rabljenega blaga. Vsi vemo, da imajo nova oblačila v sebi lahko veliko kemikalij, tukaj
pa je prednost v tem, da tega ni toliko. Ob vsem tem je pomembno tudi
varovanje okolja. Sicer pa naši kupci
niso samo socialno ogrožene družine,
sploh ne. Gre za ozaveščene ljudi. V
resnici si ne želimo, da bi se socialno
ogroženi bali vstopiti v našo trgovino, da bi imeli strah pred tem, da jih
bo kdo videl, da kaj kupujejo. K nam
prihajajo ozaveščene stranke, ki so finančno preskrbljene in jim to, da lahko sodelujejo, veliko pomeni.
Sicer pa sodelujete tudi s
strokovnjaki na različnih področjih.
Katera so tista področja in kdo so
strokovnjaki?
Vesna: V naših vrstah imamo strokovno sodelavko, ki nam pomaga. Sicer pa za zdaj z Alenko sami izvajava veliko delavnic in k sodelovanju
povabiva ljudi, ki delavnice izvajajo.
Naša želja je, da bi imeli tudi predstavitve knjig z vabljenimi gosti. Sicer pa sta v našem društvu v preteklosti dve psihologinji že pripravili delavnice za otroke, s katerimi smo
bili vsi zelo zadovoljni. Usmerjamo
se namreč v to, da so naše delavnice
zelo poučne narave. Tudi če je delavnica ustvarjalna, se trudimo ob tem
naučiti čim več, predvsem za življenje, samostojnost.
Alenka: Že v šoli se otroci učijo za
znanje, mi pa skrbimo za vsakdanje
življenje. Eden od primerov je, da gre
že zdrav otrok zelo rad v knjižnico,
radi gledajo knjižnice, so na računalniku, pregledajo DVD-je, starši vsakega od naših otrok res ne morejo vedno peljati, saj imajo doma tudi po
več otrok ali pa niti nimajo energije,
ne vedo, če lahko in kako. Jaz običajno peljem tri otroke skupaj ob četrtkih, so tako srečni. Sami si v trgovini
kupijo za jest, skupaj gremo na kavo,
naročijo sami, plačajo sami, nato se
odpravimo v knjižnico, kjer nas že vsi
poznajo. Tam tudi sami vrnejo gradivo, izberejo novo in si izposodijo knjige. Za vse to pa ni dovolj le enkratni
obisk, ampak jih je treba večkrat peljati, potrebujejo rutino. Seveda so
dobrodošli psihologi v našem društvu, a kot rečeno, tega imajo veliko
že v šoli, potrebujejo pa predvsem socializacijo.
Vesna: Radi imamo ljudi, ki nam pomagajo, res pa je tudi, da sami veliko
vemo iz življenja in želimo si, da so
otroci kot družina, da se počutijo domače, da ni šolskega pridiha, ampak
se pogovarjamo skozi igro, medtem
ko pečemo palačinke, kostanj … Tudi
sicer delamo dogodke ob praznikih
in jih spoznavamo na ta način, skozi
praktično delo.
Koliko so stari otroci?
Vesna: Otroci so stari od pet do dvajset let, najstarejši je Jaka. Vsi otroci hodijo na delavnice skupaj, ne ločujemo jih po starosti, saj je vsak,
ki pride, dobrodošel. Želimo, da so
otroci skupaj, saj moramo konec koncev tudi živeti skupaj. Je pa pogoj, da

so tisti, ki delajo v trgovini, stari nad
18 let. Seveda pomagajo tudi mlajši,
zložijo kakšno blago, skozi delavnice režejo oblačila, skupaj pečemo palačinke … in se ob vsem tem tudi pogovarjamo.
Omenili ste, da se financirate
skozi trgovinico, kaj pa kakšne
subvencije?
Vesna: Do zdaj smo dobili 500 evrov
subvencije od občine, a računamo, da bomo s časom dobili več subvencij. Seveda pa razumeva, da se
je najprej treba dokazati, pridobiti zaupanje. Društvo imamo registrirano dve leti, ves čas pa delamo in
smo aktivni. Nam je pa občina po-

Predvsem si želiva
razbiti predsodke glede
rabljenega blaga. Vsi
vemo, da imajo nova
oblačila v sebi lahko
veliko kemikalij, tukaj
pa je prednost v tem,
da tega ni toliko. Ob
vsem tem je pomembno
tudi varovanje okolja.
Sicer pa naši kupci niso
samo socialno ogrožene
družine, sploh ne. Gre za
ozaveščene ljudi. – Vesna
nudila res lepe prostore in bomo takoj, ko bomo finančno zmožni, priložnost tudi zagrabili. Trenutno pa vse
skupaj dejansko financirava z lastnimi sredstvi.
Ali so Domžale okolje in
Domžalčani ljudje, ki znajo
sprejemati ljudi, ki so drugačni, ki
imajo drugačne potrebe?
Vesna: Mislim, da vedno bolj. Ni težav, ko pridejo ljudje v trgovino k našim otrokom, saj se z njimi zelo lepo
pogovarjajo. Še nikoli se ni nihče obrnil in odšel, vedno so prijazni in se
vračajo k nam. Mogoče s kakšnimi, ki
jih ne sprejemajo, niti ne pridemo v
stik, zato se v to ne poglabljamo. Mi
vemo, da smo vsi enakovredni, zato
se s tem ne obremenjujemo.
Kakšne projekte načrtujete v
prihodnje in kje vas pravzaprav,
poleg trgovinice, lahko srečamo?
Vesna: Veliko načrtov imamo na področju socialnega podjetništva, zagotovo želimo zaposlovati in se širiti na tem področju, lahko tudi v različne smeri.
Alenka: S prostori smo v tem trenutku še omejeni, bi pa radi, da nas spozna čim več ljudi, želimo si še več sodelovanja, tako kot smo sodelovali s knjižnico, predstaviti se gremo na
Osnovno šolo Roje, želimo se predstaviti tudi v Kamniku, pri nas so bile
gospe iz Centra za socialno delo. Se
pa zavedava, da moramo rasti počasi,
da ne smemo prehitevati, tudi sami
imava družino, Vesna ima tri otroke,
jaz imam dva, moža …
Vesna: Predvsem pa si želimo, da bi
ljudje prišli do nas brez zadržkov, da
se ne bi bali stopiti naprej s svojimi
problemi. V naši trgovini je tudi varna točka, k nam se lahko zatečejo
otroci, kar je naš prvoten namen. Seveda si želimo širitve, a četudi je ne
bo, upamo, da bomo uživali tukaj,
kjer smo, še z drugimi dejavnostmi,
ki jih priključujemo korak po koraku.
Alenka: V svoje vrste pa vabimo tudi
prostovoljce, morda tudi študente, ki
želijo izkušnje. Ena od naših aktivnosti je tudi modna revija z našimi
oblačili, pa sodelovanje na Mihaelovem sejmu v Mengšu. Vedno smo odprti za nove ideje, ki jih ljudje želijo predstaviti, kaj zanimivega naučiti
naše otroke, izvesti delavnico, predstaviti knjige ali se le družiti. Seveda
pa smo veseli tudi vsakega darovanega oblačila. ❒
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VPLIV IHANSKE BIOPLINARNE NA
KVALITETO ŽIVLJENJA
V Petrolu, d. d., ki je lastnik ihanske bioplinarne ne zanikajo, da so imeli tehnične težave, katerih posledice so bili tako izpusti
neobdelanega materiala v reko Kamniško Bistrico, kot tudi širjenje neprijetnih vonjav v bližnji in daljni okolici.
Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Iztok Dimc

S

lednje se je še posebej intenzivno dogajalo v juliju,
ko so opravili prek 300 prevozov. V tistem obdobju so
namreč praznili deponijo, ki danes
ni več namenjena odlaganju digestata, materiala, ki nastaja kot posledica
proizvodnje. Pripravili so sanacijski
program, skozi katerega bodo zagotavljali čistejši zrak, preprečevali izlive
in optimizirali poslovanje. Kako?
»Obrat (bioplinarne Ihan op. p.) je bil
slabo vzdrževan, preurediti smo morali
obratovalne procese in obnoviti naprave, da bi zagotovili varno obratovanje.
Postopkov še nismo zaključili, saj so nekateri posegi veliki, pridobiti je potrebno
dovoljenja, opraviti meritve, pripraviti
projekte in nato izvesti rešitve. A kot
sem obljubila županu in Krajevni skupnosti Študa, bomo te postopke do zime
zaključili, že zdaj pa smo prek polovice
doseganja zastavljenega cilja,« pravi
mag. Anja Kocjančič, direktorica
okoljskih rešitev pri Petrolu. Vezano
na bioplinarno je k podajanju odgovorov družbo Petrol pozvalo tudi vodstvo
občine. »Srečala sem se z županom in
tudi pripravila poročilo. Prav tako smo
ves čas v stiku z inšpektorji, imamo vsa
veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Seveda pa tudi, če imaš dovoljenja, to še ne pomeni, da nimaš težav
v proizvodnji. Tega ne zanikamo in to
hočemo odpraviti,« odkrito spregovori
Kocjančičeva o težavah, ki so povzročale nevšečnosti našim občanom.
V pogovoru za Slamnik je spregovorila o konkretnejših ukrepih, ki so
se jih morali lotiti, da bi odpravili neprijetnosti. Ena od težav so bili izpusti
v Kamniško Bistrico, za katere pravijo,
da niso strupeni, niti niso povzročili
pomora rib, je pa grdo in smrdi. Prav
slednje tudi sami ocenjujejo kot največji problem. »Da bi zaščitili pretakalne
ploščadi tako, da ne bo prihajalo do nekontroliranega izliva, smo zgradili poseben zadrževalni bazen. Obe ploščadi

oddali in popolnoma spraznili deponijo.« V juliju so spraznili deponijo in v
enem mesecu naredili prek 300 prevozov. »Kamioni so v tistem času vozili
po šestkrat dnevno. Tega zdaj ni več,
kontejner se polni le enkrat na 24 do
48 ur in odpelje na tri lokacije,« nam je
povedala direktorica okoljskih rešitev.
V načrtu imajo še dva manjša ukrepa za odpravo omenjene težave. Na
prevzemni ploščadi bodo vgradili kovinski vsipnik za surovine, ki bo omogočil krajšo manipulacijo pri pretovarjanju surovin, izpopolnili pa bodo
tudi sistem za natovarjanje digestata
v transportni zabojnik, ki bo v veliki
meri onemogočal širjenje neprijetnih
vonjav. Neprijetne vonjave bodo s tem
konkretneje zmanjšali, a so odkriti,
da v celoti jih ne morejo odpraviti, jih
bodo pa omejili na samo lokacijo. Do
ceste naj se vonj, po zaključku vseh
ukrepov, ne bi več širil.

»Vsi našteti ukrepi bodo zaključeni v nekaj mesecih, najpozneje do konca letošnjega leta. Z njimi bomo dosegli dva pomembna cilja: zmanjšali bomo neželene vplive na okolje in stabilizirali proizvodnjo tako, da bo proizvodnja elektrike stabilna in pod nadzorom,« so tako nam kot občini zatrdili pri Petrolu.
bosta v celoti obnovljeni, postopek še
ni zaključen. Kanalizacija, ki bo speljana po cesti, površinah, kjer ne poteka
tehnološki postopek, pa bo dodatno
zaščitena s koalescenčnim lovilnikom
olj in maščob z ustreznim usedalnikom.
Posledično bo dodatno očiščena tudi
meteorna voda še pred izpustom v reko
Kamniško Bistrico,« pravijo v Petrolu.

V prihodnje naj ne bi bilo več
neprijetnih vonjav, ker …

Največ neugodja je prebivalcem povzročal neprijeten vonj. Na obratu je
bila namreč odprta deponija digestata, poltekočega oziroma tekočega
materiala, ostanka iz bioplinarn, ki
ima neprijeten vonj. Prav slednji je
povzročal največ neprijetnosti. »Digestat ima značilen oster vonj, ki ga je
bilo možno zaznati tudi izven lokacije
bioplinarne. Odločili smo se, da bomo
digestat iz lokacije odvažali sproti in
ne bomo več uporabljali začasnega
skladišča. Ves skladiščen digestat smo

Prav na to onesnaženje lokalnih
cest in ozračja so opozarjali občani,
še posebej v poletnem času, ko je bilo
najhujše. Problem je v tistem obdobju
povzročal tudi prevoz razmočene trde
faze digestata z deponije na končni
cilj v Zasavje. Odpadki pa ne potujejo
le v trboveljski rudnik, pač pa tudi na
druge lokacije. V Trbovljah s pomočjo
digestata iz Ihana izboljšujejo zemljino, s katero zasipajo dnevne kope.
Tudi tam Petrolovo ekipo nadzorujejo
inšpektorji. Drugi del digestata gre v
kompostarno na Viru pri Domžalah,
kjer jo tamkajšnji lastnik uporabi za
mešanico in posledično nadaljnjo prodajo. Še tretja lokacija je razdeljena
med kmete, ki digestat uporabljajo za
gnojenje zemlje. »Naš digestat je prve
kategorije, kar pomeni, da je primeren
za uporabo na vseh kmetijskih zemljiščih, tudi na kmetijskih zemljiščih za
proizvodnjo hrane. Torej ni strupen,
daleč od tega, edino smrdi,« razloži Kocjančičeva. Če temu ne bi bilo tako in

digestat iz domžalske bipolinarne ne
bi bil prvega kakovostnega razreda, ga
ne bi smeli uporabljati na kmetijskih
zemljiščih. »Tak status digestat pridobi
le, če se v bioplinarni uporabljajo ustrezne vhodne surovine, vsak predelovalec
pa je dolžan ob prodaji digestata izdati
predpisano deklaracijo vsakemu uporabniku,« pravijo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, kjer dodajajo,
da je gnojenje z digestatom iz biopolinarn pri nas še vedno novost za kmete,
ki bi ga želeli uporabljati kot gnojilo.
»Z nakupom bioplinarne smo poleg
obrata pridobili tudi usposobljeno ekipo
strokovnjakov, ki dobro poznajo postopke za predelavo odpadkov. Z njimi bomo
oblikovali razvojno sredino za izvedbo
novih projektov s tega področja,« so v
Petrolu zapisali ob prevzemu bioplinarne v Ihanu. Nekaj let pozneje je prav na
tem področju – torej kadrov – prišlo do
ključnih sprememb, ki so bile potrebne
za odpravo napak in so pripeljale do izboljšav. Vodstvo Petrola se je odločilo za
zamenjavo vodstva in velikega dela zaposlenih v bioplinarni v Domžalah. Prav
tako so že ves čas v stiku z inšpektorji, so
nam zagotovili. Da je temu tako, so potrdili v praksi. Ko smo po našem pogovoru
na Petrolu po elektronski pošti prejeli še
nekaj dodatnih informacij (ki so jih že
pred tem posredovali tudi občini), je
bilo poročilo hkrati poslano tudi Francu Veiderju, višjemu nadzorniku s pooblastilom za opravljanje posameznih
dejanj v postopku pred izdajo odločbe
v inšpekcijskih zadevah s področja inšpekcije za okolje in naravo. Odgovorne
službe so namreč dobile prijavo in tudi
izvedle nadzor, a kot pravijo pri Petrolu,
z njimi redno sodelujejo, pomagajo pri
odstranjevanju nepravilnosti in se medsebojno usklajujejo. »Stalno spremljajo
napredek, če se jim kakšna od rešitev zdi
sporna ali če smo mi kaj spregledali, se o
tem pogovorimo,« pravi Anja Kocjančič.
Zadnji inšpekcijski obisk bioplinarne je
bil v začetku septembra.

Eden od ključnih ukrepov:
stabilizacija proizvodnega
procesa

Naslednji ukrep, ki so se ga lotili za preprečevanje neprijetnih vonjav, je dobrih
70.000 evrov vredna obnova biofiltra
(naprava za čiščenje zraka, op. p.). »Za
zmanjšanje neprijetnih vonjav imamo
na lokaciji vgrajena dva biofiltra. Eden
ni deloval dobro, zato smo se odločili, da
biofilter in vse dovodne kanale za zrak
popolnoma obnovimo. Rekonstrukcija
je zaključena, v nekaj tednih bo vzpostavljeno tudi ustrezno mikrobiološko stanje, ki bo omogočalo optimalno delovanje biofiltra,« pravi vodstvo bioplinarne.
Prav stabilizacija proizvodnega
procesa je eden od treh ključnih ukrepov. »Za večjo zanesljivost obratovanja
smo izvedli serijo vzdrževalnih postopkov, naredili pregled vseh delujočih črpalk in nadomestili tiste, ki so bile na
robu zmogljivosti,« pravi Kocjančičeva,
ki je povedala tudi, da je bil proizvodni
proces v preteklosti krmiljen pretežno
ročno, kar je povzročalo nihanja v
proizvodnji bioplina. »Proizvodni postopek posodabljamo in ga bomo delno avtomatizirali. Vse kemikalije bodo
dozirane avtomatsko in hranjene v dvoplaščnih rezervoarjih. Vsi reaktorji bodo
dodatno zaščiteni s sondami za zaščito
pred prepolnitvami, dozirne naprave pa
bodo dodatno opremljene z merilniki
tlaka oz. pretoka.« Krmilna naprava je
ravno v tem času v montaži, v celoti pa
bo priključena na obratovanje predvidoma v oktobru. »S tem bomo močno
zmanjšali verjetnost, da bi prišlo do
prepolnitve katerega od rezervoarjev
za kemikalije ali anaerobnih reaktorjev,
hkrati pa bo imela tudi tehnološka voda,
ki jo oddajamo v nadaljnjo obdelavo na
čistilno napravo Domžale, stabilnejšo
kakovost, kar je tudi zahteva čistilne
naprave.« Po vseh teh postopkih bodo
lahko dejansko zaznavali odstopanja
in preprečevali nesreče, še preden
bodo dosegli Kamniško Bistrico.

Končna investicija v izboljšavo procesov znotraj ihanske bioplinarne bo
predvidoma več kot 300.000 evrov. V tem trenutku še ne razpolagajo s točnimi številkami, saj pričakujejo, da bodo ukrepe, ki bodo zadostili zahtevam,
še dodajali.

Z novimi tehnološkimi rešitvami torej prihajajo spremembe tudi pri odvajanju voda do Centralne čistilne naprave (CČN) v Domžalah. S CČN so bili do
sedaj povezani na interni kanalizaciji.
Po novem bomo tehnološko vodo, ki jo
oddajajo v nadaljnjo obdelavo na čistilno napravo Domžale, vodili na napravo
po novem tehnološkem vodu, ki bo speljan v vhodno črpališče čistilne naprave.
»Ta ukrep bo bistveno zmanjšal vpliv bioplinarne na delovanje čistilne naprave,
saj bo voda iz bioplinarne vstopala na
čistilno napravo skupaj z vso drugo vodo,
ki se čisti na čistilni napravi in nihanje v
kakovosti vode ne bo imelo več večjega
vpliva,« dodaja Kocjančičeva.
Prebivalci so vsekakor imeli nižjo
kvaliteto življenja na račun neprijetnega vonja v času slabšega delovanja
bioplinarne. Zanimalo nas je tudi, če
so temu primerno – prebivalci ali krajevna skupnost – dobili kakšno odškodnino oziroma se jim je na kakršen koli
način 'izplačalo' bivati v takem okolju.
»Mi seveda sponzoriramo dogodke tudi
v občini Domžale, najpogosteje gasilska
društva. V lokalnih skupnostih, kjer je
Petrol prisoten, pomagamo in sodelujemo z občinami, ko se pokaže priložnost,« dodaja Kocjančičeva, ki pa je
zanikala, da bi sicer lokalni skupnosti
plačevali 'penale' v kakršnikoli obliki.

Sedem tisoč MWh električne
energije iz domžalske
bioplinarne

V družbi Petrol so se v strategiji do
leta 2014 zavezali, da bodo razvijali
projekte energetske izrabe odpadkov,
v načrtu je bil tudi nakup nekaj bioplinarn, med drugim so načrtovali od
leta 2011 do leta 2015 vsako leto zgraditi po eno bioplinarno, kot so zapisali
na svoji spletni strani. Na ta način so
želeli postati prepoznavni kot uspešni
proizvajalci zelene električne energije.
Danes, ko smo v letu 2015, je zgodba
drugačna. Petrol ima v lasti dve bioplinarni, poleg domžalske še tisto v
Črnomlju. »V Črnomlju nimamo težav,
bioplinarna lepo obratuje in smo usklajeni s planom,« pravi direktorica okoljskih rešitev pri Petrolu. Petrol v danem
trenutku v Sloveniji ne načrtuje širitve
portfelja bioplinarn, imajo pa zato
načrte čez mejo. »V naslednjem letu
bomo postavili bioplinarno v Srbiji, saj
v Sloveniji najbolj kvalitetnih bioloških
odpadkov, ki jih mi predelujemo, niti ni
več. Ne želimo pa v bioplinarni koristiti
silažne koruze in proizvajati elektrike iz
produktov, ki so potencialno lahko hrana. Želimo delati izključno z odpadki in
biti obnovljiv obrat za proizvodnjo obnovljivih virov energije (OVE),« pravi in
poudarja, da je v Srbiji teh odpadkov
veliko več. »Tam tovrstna proizvodnja
hrane predstavlja potencial za vsaj deset bioplinarn, prav tako so večje potrebe na Hrvaškem.«
Za konec nas je zanimalo, če že imamo tovrsten objekt v Domžalah, koliko
energije proizvede in kam se energija
usmerja. »V obeh bioplinarnah skupaj
proizvedemo 15.000 MWh na leto, od
tega v Domžalah 7.000 MWh, kar zadostuje za oskrbo energije od 100 do 150
gospodinjstev,« pojasnjuje Kocjančičeva. Energijo oddajajo v omrežje.
Tresla se je gora … a tokrat se ni rodila miš, pač pa so se zgodili premiki,
za katere verjamemo, da bodo v nekaj
tednih prinesli večjo kvaliteto bivanja
prebivalcem bližnje in daljne okolice
ihanske bioplinarne. Ko kaj ne gre, je
pač potrebno ukrepati. ❒
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SRCE VSAKEGA MLINA JE KAMEN –
IN MLINAR
DAVID STRAŽAR, EKOLOŠKI MLINAR IZ ŠKOCJANA PRI KRTINI

Eden od razlogov za portret Davida Stražarja je pogovor z njim v uvodu h knjigi Kruh moj vsakdanji, katere avtor je eden večjih
strokovnjakov za peko kruha Klemen Košir. Ob tem je Klemen zapisal, da ko ga znanci in prijatelji sprašujejo, kam po moko,
vedno pomisli na Davida, saj ve, da brez kvalitetne moke, ki jo lahko dobi iz njegovega mlina, ni okusnega kruha.
blja polno kemije, vsako leto jih morajo
na novo zapliniti.« Ko pa moko kupimo, nam glede hranjenja doma David
svetuje: »Najboljše je moko hraniti na
sobni temperaturi, na okoli 20 stopinjah Celzija, v shrambah. Malo več
problemov je lahko v poletnem času,
ko lahko pridejo molji.«

Cveta Zalokar
Foto: Iztok Dimc

K

njiga mu je prenesla veliko
novih kupcev, predvsem pa
večjo prepoznavnost. David
je eden redkih, če ne celo
edini ekološki mlinar v Sloveniji. S
kvalitetnimi mokami in hladno stiskanimi olji nas pričakuje v trgovini na
domačiji Stražar, kamor zavijete s ceste, ki pelje od Krtine proti Moravčam.

Po novem Bio mlin Stražar

Mlinarstvo je del družinske
tradicije Stražarjev

David Stražar živi skupaj s starši na
domačiji Stražarjevih v Škocjanu pri
Krtini in je eden od znanih članov Stražarjevega rodu – njegovi strici so Lojze,
režiser in gonilna sila KD Mirana Jarca,
pesnik France, že pokojni kronist Stane, širše znan je tudi njegov bratranec
Aleš, jamar, s katerim si od nedeljskih
dopoldnevih privoščita jahanje po bližnji okolici z lipicancema … Domačijo
je po prvi svetovni vojni podedoval po
stricu njihov ded, še danes pa se Stražarji radi vračajo domov in z veseljem
spremljajo njen razvoj, ki je v zadnjih
letih v rokah mladega gospodarja Davida. Zanimivo je, da se je David rodil na
Švedskem, kjer je v času njegovega rojstva živela družina, a so se pozneje vrnili v Slovenijo. V tej skandinavski državi je ostal še en njegov stric, priznani
slikar in kipar Jože Stražar Kiyohara.
David Stražar se je že zelo zgodaj odločil, da se bo ukvarjal z nečem, povezanim s kmetovanjem: »Najprej je bilo
načrtovano, da bo kmetijo prevzel brat,
ki pa se je potem odločil za prevozništvo.
Po neuspešnem poskusu na domžalski
kovinarski šoli sem končal šolanje na
mariborski srednji živilski šoli, kjer sem
zaključil poklicni program pekarstva.
Dobil pa sem tudi potrebno znanje za
mlinarsko delo.« Kmetijo je prevzel od
očeta Janeza pred petimi leti, ko mu je
bilo 33 let: »Oče me je dalj časa nagovarjal. Pred tem smo se večinoma ukvarjali
z ovčjerejo. Glede na družinsko tradicijo,
ki jo je začel že ded, smo imeli konvencionalni mlin že od nekdaj pri hiši, žit pa
sami skoraj nismo pridelovali. Vedno pa
smo bili zelo ekološko osveščeni. Čeprav
nismo imeli ekološke kmetije, smo obdelovali brez škodljivih škropiv in gnojil.
To je bila naša zavestna odločitev, stvar
odnosa in usmeritve do zdrave hrane.
Pri tem ne gre le za način pridelovanja
in vzgajanja poljščin, gre tudi način razmišljanja in skrbi za naravo, za željo, da
ostane še kaj za bodoče rodove. Tako so
bile naše njive zelo čiste in to je pomagalo pri urejanju formalnih dokumentov za
status ekološke kmetije.«

Mletje na kamen je zaenkrat
tehnološki vrhunec

Ko je bil David star 17 let, so na mestu
starega mlina najprej postavili konvencionalni valjčni mlin, s katerim so potem mleli 12 let. Mlin je deloval v treh
etažah, vse je bilo bolj preprosto in 'odprto', tako da so potrebovali za njegovo čiščenje, če so na primer zamenjali
žito, ves teden. Ko pa je kmetijo prevzel
David, se je odločil, da se bo v celoti
usmeril v ekološko mlinarstvo in ekološko pridelavo žit. Tako se je najprej lotil
postavitve povsem novega, sodobnega
mlina na kamne, ki omogoča menjavo
mletja žit brez problemov, saj je mlin
očiščen v 10 minutah: »Srce vsakega mli-

na je kamen, ta omogoča boljšo kvaliteto
moke, saj kamen zrna drobi, industrijski
mlin pa jih stiska med vrtečimi se kovinskimi valji, ob tem se sprožajo višje temperature, zaradi katerih ima moka nižjo
hranilno vrednost, manj vitaminov in mineralov. Mletje na kamen je naravnejši
način, ki temelji na preteklih izkušnjah.
Naš prvi mlin na kamen je bil manjši,
zdaj pa imamo že četrtega. Najnovejši je
največji, saj lahko zmelje kar 450 kg na
uro. Kamen, premera okoli 2 metra, je iz
Švice. To je poseben samobrusni kamen,
ki se ne drobi ob mletju, ogrodje mlina
pa je bilo izdelano v Avstriji. To je edini
tovrstni mlin v Sloveniji.«

Dober mlinar mora vedeti vse
o žitih

Na kmetiji so se pod novim gospodarjem Davidom izključno usmerili v
pridelavo in predelavo, to je mletje žit.
Stremijo k temu, da bi čim več pridelali
sami: »Letos smo na skupaj 17 hektarih
svojih in najetih površin pridelovali različna žita, tako pšenico, piro, rž, oves,
ječmen, ajdo in kamut, pa tudi lan, konopljo in fižol. Tako imamo kar 70 odstotkov vsega, kar prodamo naprej, iz lastne
pridelave. V celoti na primer piro, lan,
konopljo, preostanek, predvsem pšenico,
proso in koruzo pa nam dobavijo druge
slovenske ekološke kmetije.« Poskrbeli
so za celotno verigo: od pridelave, sušenja, mletja, luščenja in pakiranja …
Postopki od setve do spravila, od mletja do skladiščenja so dolgotrajni in
zahtevajo, kot nam pove David Stražar,
veliko znanja in izkušenj: »Mi sejemo
izključno ekološka semena, večino jih
pridelamo sami, zelo pomembno je, da
so čista. Če opazimo dobra zrnja pri drugih ekoloških pridelovalcih, pa sejemo
tudi njihova. Veliko je starih sort, najbolj
znana je pira. Pri ekološki pridelavi se
držimo nekaterih posebnosti. Tako vso
slamo že ob žetvi zmeljemo in ostane kot
kompost na njivah, tudi druge ostanke,
luščine, pleva vrnemo na njive. Slama
se sicer dobro prodaja, a mi jo uporabimo za gnojenje. Tako se zemlja sama
obnavlja. Njive nikoli niso neobdelane,
prazne. Takoj po žetvi posejemo zelo na
gosto ajdo, tudi do 120 kg na hektar, kar

je še enkrat več od običajnih količin, a se
je po naših izkušnjah to dobro obneslo.
Prav tako je pri ekološki pridelavi zelo
pomembno kolobarjenje. Tako poleg žit
posejemo občasno tudi konopljo, fižol in
deteljo.« Najbolj preprosti in nezahtevni
sta pridelavi pire in rži, dobro uspevata,
celo na travnikih, kjer včasih še trava
ni rasla. Konopljo sejejo že tretje leto,
lani so z njo posejali tri hektare, letina
je bila odlična, zato so letos sejali malo
manj: »Bili smo med prvimi v naših koncih, ki smo sejali konopljo, zdaj nas je že
nekaj več. Tudi pri njeni pridelavi je kar
nekaj pasti. Pomembno je, da je sejana
zelo gosto in da je ne žanjemo prepozno,
saj ne dozoreva enakomerno.« V njihovi ponudbi so tako konopljina semena
in moka ter v lastni proizvodnji hladno
stiskana olja: konopljino, sončnično in
laneno iz lastnih semen. Sami pa ne stiskajo bučnega olja: »Še posebej bi opozoril na izjemno kvalitetno in okusno hladno stiskano sončnično olje, ki se v vsem
razlikuje od rafiniranih industrijskih olj,
ki spadajo med škodljive maščobe in naj
bi se jih v prehrani izogibali.«

Kako do kvalitetne moke?

David podrobno tudi pojasni, kakšna
je pot od zrnja do moke: »Najprej se
požeto žito očisti, iz čistilne komore pa
potujejo zrnja do kamna. Tam ga kolesi
zmeljeta bolj ali manj grobo, odvisno
od njune razdalje. Zmlevek gre skozi
tri sita različne prepustnosti, na koncu
dobimo troje mok različne čistosti.« Te
lahko združijo (na primer pri ajdovi moki), ali pa prodajajo ločeno kot
belo, polbelo ali črno moko – tako je
na primer v primeru pšenične moke:
»Potem se nadaljuje proces oksidacije, staranja, ki močno vpliva na tvorbo
glutena, s tem pa na poznejše vzhajanje, elastičnost in voljnost sredice. Sveža moka, ki slabše vzhaja kot starana,
je sicer zaželena pri slaščičarjih, pri
pekih pa ne. Industrijska oksidacija
se pospešuje s kemičnimi sredstvi, pri
nas pa ni nobenih dodatkov.« Poduči
nas, da moka največ izgubi v prvih 24
urah po mletju, nato pa se kvaliteta
niža relativno počasi. Pri skladiščenju
mora tradicionalna industrija upora-

Srce vsakega mlina je
kamen, ta omogoča boljšo
kvaliteto moke, saj kamen
zrna drobi, industrijski
mlin pa jih stiska med
vrtečimi se kovinskimi
valji, ob tem se sprožajo
višje temperature, zaradi
katerih ima moka nižjo
hranilno vrednost, manj
vitaminov in mineralov.
Mletje na kamen je
naravnejši način, ki temelji
na preteklih izkušnjah.

bljati v silosih mnoge kemikalije, ki
jih ekološki mlinarji ne poznajo. Seveda pa se trudijo, da so moke čim bolj
sveže in sproti meljejo manjše količine, dolgotrajnega skladiščenja pa se
izogibajo. In še na eno razliko nas je
opozoril David: »Pri mletju na kamen
zmeljemo tudi kalčke in jih ne odstranjujemo. Zato ima moka višjo energijsko vrednost na račun maščob, je pa
njena obstojnost zato krajša.« Moke
pri ekološki pridelavi skladiščijo v večjih papirnatih vrečah, tako da moka
diha, prostori pa so suhi, temni in hladni. Žita se skladiščijo pri okoli 15 stopinjah Celzija, zato so nujno potrebne
klimatske naprave. Seveda pa morajo
biti zelo pazljivi, saj v tako čisto zrnje
škodljivci, kot so molji in črvi, pridejo
še rajši: »Tudi škodljivci imajo veliko
rajši bolj zdravo in neškropljeno žito,«
se pošali. Dejstvo je, pravi David, da
ekoloških žit in mok pravzaprav ne
moremo primerjati z industrijsko
pridelanimi: »Neekološko pridelana
žita, jih v času rasti škropijo, ki rastejo
na nečisti zemlji, nase potegnejo vse.
Najhujše je na primer pri polnozrnatih
mokah, kjer se zmelje vse in je potem
v moki še več strupov. V silosih, kjer se
skladiščijo industrijska žita, se upora-

Pred kratkim se je David odločil za
preimenovanje podjetja: iz Damlina
so se preimenovali v Bio mlin Stražar.
Na slovenskem tržišču so prisotni že
17 let, močno pa so se tako glede količin kot ponudbe razširili v zadnjem
obdobju: »Za preimenovanje sem se
odločil, ker smo z družinskim imenom
Stražar bolj prepoznavni, mnogi pa so
nas tudi težko našli in zamenjali ter
iskali tudi po Dolenjski ali Primorski.«
V podjetju je trenutno zaposlenih pet
delavcev, vključno z Davidom in njegovo ženo. Veliko pa imajo občasnih
zunanjih sodelavcev, ki pomagajo pri
posameznih fazah pridelave in predelave. Ko so pred kratkim na križiščih
v bližini postavili tudi nekaj večjih
panojev, ki vabijo v njihovo domačo
trgovino, se je obisk krepko povečal:
»Lastna trgovina na domu ima veliko
prednosti za nas, seveda pa je to tudi
posebna možnost za kupce, ker se
lahko sami prepričajo, kako delamo,
kje smo, lahko jim tudi neposredno
marsikaj pojasnimo in pokažemo.« Poleg trgovine v Škocjanu imajo še eno
svojo na tržnici na Pogačarjevem trgu
v Ljubljani. Seveda so njihovi izdelki
prisotni že več let skoraj v vseh večjih
ekoloških trgovinah po Sloveniji, od
Kopra, Nove Gorice, Sežane, Velenja,
Maribora do Ptuja, pa celo v nekaterih lekarnah jih imajo. Nekaj moke
izvozijo tudi v Avstrijo in Italijo. Po
njihovih izdelkih povprašujejo tudi
večje trgovske verige, a zaenkrat se o
tem še odločajo. »Zanimivo je, da smo
v zadnjem letu znižali cene za več kot
30 odstotkov, povsem smo se že približali cenam industrijskih mok, tako da
danes ne moremo več trditi, da kvalitetna in ekološka moka nista dostopni
vsakemu kupcu.« Sodelujejo tudi z nekaterimi pekarnami, na primer Nonino špajzo iz Tržiča, kjer pečejo izključno iz njegove moke. Glede načrtov za
prihodnost eko mlinar David pravi,
da ima vedno kako novo idejo, čeprav
upa, da se bo po stresnem obdobju,
zaradi večjih sprememb in investicij,
zdaj življenje nekoliko umirilo: »Radi
bi kupili še eno napravo, ki nam manjka v verigi, gre za rengenski prebiralec
za žita na fotocelice, za prebiranje žita
po barvah. Tako bomo ločevali drobna
žita ob večjih.«

Kakšen kruh jedo pri
Stražarjevih?

»Ne spomnim se, da bi kadarkoli kupili
kruh. Zelo radi mešamo različne moke.
Ker meljemo vsak dan, si privoščimo
vedno sveže, kar je ravno v mlinu. Seveda se držimo tradicije in žena Sabina
vsak teden speče 12 svežih hlebcev, te
pa potem damo v skrinjo,« nam pojasni David, ki pohvali svojo ženo kot
odlično gospodinjo, ki poleg dela v
podjetju, skrbi za družino. Veliko tudi
sama peče in zato lahko tudi svetuje
strankam. David je tudi ponosni očka
triletnega nadebudneža, ki zelo rad
pohaja po mlinu in »včasih tudi kaj
pritisne, kar ne bi smel«. ❒
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na kratko

Spominska srečanja

center požarne varnosti

Poročilo za avgust 2015
Poklicni gasilci centra požarne
varnosti smo v avgustu posredovali osemindvajsetkrat. Pogasili
smo štiri požare, posredovali ob
dvanajstih prometnih nesrečah in
svojo pomoč nudili dvanajstkrat.
24. 8. smo bili obveščeni o prometni nesreči na avtocesti iz Domžal
proti Šentjakobu. Zaradi nastajajoče kolone je voznica močno zavirala in ostro zavila, pri tem manevru
pa izgubila nadzor nad vozilom,
ki je končalo na boku z voznico v
njem. Po prihodu na kraj smo mesto nesreče zavarovali in pomagali
reševalcem pri oskrbi ponesrečenke, ki je bila že izven vozila. Skupaj
s poklicnimi gasilci GB Ljubljana
smo vozilo postavili na kolesa in
odklopili akumulator na vozilu.
27. 8. smo prek 112 dobili klic, da
se je na Mengeški cesti v Trzinu
zgodila prometna nesreča. Ob prihodu na kraj smo mesto nesreče
zavarovali in osvetlili. V osebnem
vozilu je bila poškodovanka. Skupaj z reševalci NMP Domžale smo
poškodovanko oskrbeli in jo s pomočjo lopatastih nosil izvlekli iz
vozila. Skupaj s prostovoljnimi gasilci PGD Trzin smo odklopili akumulator na vozilu in posuli razlite
motorne tekočine. Ponesrečenka je
bila odpeljana v Klinični center.
31. 8. so nas prek regijskega centra
za obveščanje obvestili o prometni
nesreči na izvozu za Domžale. V
prometni nesreči je bilo udeleženih več vozil. V nesreči je bila ena
oseba poškodovana in odpeljana
z reševalnim vozilom. Na vozilih
smo odklopili akumulatorje, razlite
motorne tekočine pa posuli z vpojnim sredstvom. Iz enega rezervoarja smo prečrpali gorivo, saj se je
med trkom rezervoar poškodoval.
Uslužbenci Darsa so zavarovali kraj
dogodka in počistili cestišče.
31. 8. so nas obvestili o hudi prometni nesreči na avtocesti med
Blagovico in Krtino. Voznik tovornega vozila je trčil v stoječo kolono
in pri tem poškodoval še tri vozila.
V nesreči je bila ena oseba težje
poškodovana. Lažje so bile poškodovane še tri osebe, ki so bile vse
odpeljane z reševalnim vozilom.
Skupaj s prostovoljnimi gasilci
PGD Blagovica smo odklopili akumulatorje na vozilih, posuli razlite
motorne tekočine in pomagali pri
transportu ponesrečencev. Uslužbenci so poskrbeli za protinaletno
zaščito in odstranitev vozil. Cesta
je bila dlje časa zaprta.

Društvo vojnih invalidov Domžale se v svojem programu redno udeležuje spominskih
srečanj, navadno skupaj z občinskim odborom borcev za vrednote NOB Moravče.
društvo vojnih invalidov domžale Tako smo se udeležili slovesnosti ob 74-letnici odhoda prvih borcev
v partizane v Križkarjevih smrekcah
v Radomljah. Devetega avgusta smo
se udeležili slovesnosti ob 72-letnici
ustanovitev VI. SNOUB Slavka Šlandra in 70-letnici zmage nad nacifašizmom, ob veličastnem spomeniku
na Šipku nad vasjo Gabrje. Šestega
avgusta 1943 je bila na tem kraju kot
sedma po vrsti ustanovljena slovenska partizanska brigada, ki je dobila
ime po revolucionarju Slavku Šlandru, ki je bil ena prvih žrtev okupatorjevega režima v Sloveniji. Brigada
je bila tudi prva večja uporniška enota v velikem nemškem rajhu, kamor
je takrat spadala Štajerska. O brigadi
in njenem pomenu je govoril slavnostni govornik Milan Gorjanc, član
predsedstva ZZB NOB Slovenije za
vrednote NOB Slovenije.
Organizatorji tradicionalnega srečanja so bila območna združenja in
občine Kamnik, Domžale, Celje, Mozirje, Žalec in Lukovica. V kulturnem
programu so nastopili častna enota območnega združenja častnikov
Domžale, MPZ Janko Kersnik Lukovica, recitatorji in Društvo Triglav. Harmonikarji so z domačimi vižami ogreli
srca navzočih. Med udeleženci so bili
še živeči borci, med njimi Franc Sever
Franta, komandant takratnega operativnga štaba Šlandrove brigade, in

Stanislav Simčič, borec Dolomitskega
odreda. Bilo je veliko pohodnikov, kolesarjev in predsedniki borčevskih organizacij, praporščaki, župan Občine
Lukovica Matej Kotnik in podžupan
Občine Kamnik Igor Žavbi.
Udeležili smo se tudi tradicionalnega spominskega srečanja borcev,
veteranskih združenj in planincev
Graška gora 2015, ki je bilo 22. avgusta pod velikim šotorom. Bilo je
veliko praporščakov, med njimi tudi
prapor generala Maistra. Slovesnost
je bila namenjena 70-letnici konca
druge svetovne vojne, obletnici podpisa delne kapitulacije v Topolšici ter
140-letnici premogovništva v Velenju.
Pozdravni nagovor je imel predsednik

OO ZZB Velenje Bojan Kontič, ki je jasno in odločno povedal, da se ve, kdo
je v drugi svetovni vojni zmagal, kdo
je sodeloval z okupatorjem in zato ne
smemo dovoliti potvarjanja zgodovine in zato člani organizacije ne dajo
svojih simbolov odpora in svobode,
zlasti ne rdeče zvezde. Več kot 3000
udeležencev je pozdravila ministrica
za obrambo Andreja Katič, ki je poudarila, da je potrebno storiti vse, da
se take grozote ne bodo več zgodile,
hkrati pa moramo Slovenci danes bolj
verjeti vase.
V okviru Društva vojnih invalidov
Domžale se bomo tudi v prihodnje
udeleževali spominskih slovesnosti.
Jože Novak

Z izmenjavo izkušenj do več strokovnega znanja
Čebelarsko društvo Krtina, Dob na obisku pri kočevskih čebelarjih
čebelarsko društvo krtina,
dob Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla čebelarji pridelujejo na širšem območju Kočevske,
katere gozdnata krajina se zaradi ne-

na kratko pa se zaustavili pod najdebelejšim znanim orehom v Sloveniji.
Njegov obseg znaša 434 cm in je visok
15 metrov. Že prej se nam je pridružil
eden od čebelarjev kočevskega zdru-

čebelnjak in se v spomin na prijetno
druženje tudi fotografirali.
Pred odhodom domov smo obiskali Pokrajinski muzej v Kočevju, se v
spominskem kompleksu Pod Krenom

okrnjene narave uvršča med najbolj
ohranjena območja Evrope. Posebej
je potrebno poudariti, da se čebelja
paša odvija v ekološko neokrnjeni,
pretežno gozdnati pokrajini, z zelo
pestro floristično sestavo, kar omogoča pridelavo visoko kakovostnega
medu.
Te, za kočevski gozdni med najpomembnejše informacije, so člani in
članice Čebelarskega društva Krtina,
Dob poznali, še preden so se napotili
k čebelarjem v tem delu Slovenije, s
katerimi želijo v prihodnje navezati
tesnejše stike. Avtobus jih je popeljal
mimo Turjaka in Ribnice v Kočevsko
dolino, mimo Gotenice v Kočevsko
Reko, kjer smo prisluhnili pravi zgodovinski uri o tem območju, si ogledali imenitno cerkev Janeza Krstnika,

ženja in nas vso pot podrobno seznanjal z zgodovino tega območja, največ
besed pa namenil delu združenja čebelarjev, o katerega delu smo se posebej pogovarjali z enim najbolj znanih
čebelarjev na tem območju, Viktorjem
Pešljem, ko smo obiskali njegov čebelnjak. Seznanil nas je z dolgoletnimi prizadevanji čebelarjev, ki so bila
potrebna za zaščito medu s tega območja – kočevski gozdni med. Predstavil nam je ekološko in bio čebelarjenje, posebno skrb pa je namenil
zdravju in zaščiti čebel ter predstavil
nekatera domača zdravila, s katerimi
skušajo zdraviti čebele. Obiskovalci
so mu postavili vrsto vprašanj, povezanih s čebelarjenjem na Kočevskem,
po preizkušnji pa pohvalili pridelke
njegovih čebel. Ogledali smo si velik

podrobneje seznanili z zgodovino
povojnih pobojev, se ustavili na območju nekdanjih žag, kjer je bilo nekoč zaposlenih več kot 150 delavcev,
občudovali pa smo tudi črmošnjiško
jelko, ki s svojimi 270 leti, premerom
1,9 metra in višino 45 metrov zares zasluži vse občudovanje.
Pot domov je bila priložnost, da je
predsednik Marjan Koderman predstavil program Čebelarskega društva
Krtina, Dob do konca letošnjega leta
ter povabil člane in članice, da v čim
večjem številu sodelujejo pri različnih aktivnostih, med katerimi bo tudi
strokovno usposabljanje. Posebej so
mu čebelarji prisluhnili, ko je govoril o pripravi čebel na zimo in zaščiti
pred varozo.

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.
01/72 45 106
031/353 347

Pamet v noge! NOVO:
• Sanacija vraščenega nohta s sponko
iz steklenih vlaken.

Za Društvom izgnancev
Domžale je prijetno
poletje, v katerem so se
člani in članice udeleževali
spominskih slovesnosti in
se spominjali dogodkov iz
druge svetovne vojne.
društvo izgnancev domžale S prvim septembrom smo v prostorih krajevnih skupnosti Domžale ponovno
organizirali uradne ure – vsak ponedeljek med 9. in 10. uro, kjer lahko
dobite vse informacije, povezane z
nekdanjim izgnanstvom.

A. V.

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)

Pred nami je
prijetna jesen

Vera Vojska

Pogled na hlev in konjušnico z dvoriščne
strani, 1. oktobra 2006.

V začetku oktobra bomo pripravili
obisk gradu Rajhenburg - Brestanica,
kjer je tudi muzej slovenskih izgnancev, pa tudi nekatera gospodarska poslopja, v katerih je bilo med vojno zbirališče družin, ki so jih nato odpeljali
v izgnanstvo. Poslopja obnavljajo tudi
s finančno pomočjo naših članov. Društvo bo v skladu s svojim programom
vsem članom in članicam, ki se obiska želijo udeležiti, nudilo brezplačni
avtobusni prevoz. Ob tej priložnosti
si bomo ogledali tudi nekatere druge
zanimivosti in znamenitosti. Sicer nas
v letošnjem letu čaka še obisk Primorske in njihovega znanega kakijevega
praznika. O obeh izletih bodo člani
in članice, ki so se nanju prijavili,
pravočasno obvestili. Vse naše člane
in članice tudi prosimo, da v kolikor
še niso, v času uradnih ur poravnajo
članarino za leto 2015, lahko pa v tem
času lahko izpolnijo tudi obrazce za
ugotavljanje, koliko članov Društva
izgnancev Slovenije 1941–1945 bi uveljavljalo premoženjsko vojno škodo iz
druge svetovne vojne.
Pred kratkim je Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski
iz Krašnje izdalo Izgnančev dnevnik,
ki ga je po dnevniku Josipa Štolfa priredila Vera Beguš, za kar ji iskreno čestitamo. Iz dnevnika izvemo marsikaj
zanimivega iz življenja in dela Josipa
Štolfe, ki so ga, skupaj z družino, izgnali v Srbijo že poleti 1941. Knjižica je
zelo pomembna, saj avtentično opisuje življenje izgnancev med drugo svetovno vojno. Dnevnik je mogoče kupiti
pri izdajatelju, Kulturno umetniškemu
društvu Fran Maselj Podlimbarski, naročite pa ga lahko tudi pri društvu.
Vsem našim članom želimo prijetne jesenske dni in jih vabimo, da se
še naprej v velikem številu udeležujejo naših aktivnosti.
Vera Vojska
Foto: arhiv društva

ROK ZA ODDAJO

Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 30. oktobra 2015. Rok za
oddajo prispevkov je v četrtek,
15. oktobra 2015, do 12. ure.
Prispevke lahko v času uradnih ur
oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih
ur v nabiralniku na stavbi ali jih
pošljete na naš e-naslov:
urednistvo.slamnik@gmail.com
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Še nikoli toliko prijateljev planin

Strokovna ekskurzija
Čebelarskega društva Domžale

23. tradicionalno srečanje domžalskih planincev in planink na Veliki planini
Zadnja nedelja v avgustu je že več kot
dve desetletji rezervirana za srečanje
domžalskih planincev na Veliki planini, kjer že precej dlje na višini 1534
metrov popotnike prijazno pozdravlja Domžalski dom. Tam se je točno
ob 11. uri začelo že 23. tradicionalno
srečanje domžalskih planincev in
planink, ki jih je s svojimi zvoki privabila tudi domžalska godba. Fantom in
dekletom, ki so dan prej poželi veliko
navdušenje z igranjem v Radovljici,
ni bilo težko z instrumenti priti pred
Domžalski dom in prijateljem planin
pod vodstvom Damjana Tomažina, ki
se je izkazal tudi kot odličen solist,
pripraviti pravi koncert, pa ne le glasbe, temveč tudi petja. Z njim so nas
v prijetne planine popeljali tudi tradicionalni gostje, Moški pevski zbor
Janko Kersnik Lukovica. Kot veleva
tradicija, je prisotne pozdravil Janko
Vodlan, predsednik Planinskega društva Domžale, ki počasi, a zanesljivo
koraka proti 70. društvenemu jubileju. Po pozdravu prisotnih, med katerimi sta bila tudi podžupanja Občine
Domžale mag. Renata Kosec in častni
občan Občine Domžale, tudi dolgoletni predsednik Planinskega društva
Domžale, Peter Primožič, je predsednik Vodlan govoril o sposobnostih
doživeti in čutiti vse trenutke in užitke, ki jih doživljamo ob vsakem stiku
z naravo, z gorami. Te radosti, užitke
doživljamo sicer vsak po svoje, vsak
na svoj način, tudi iščemo jih vsak
po svoje, nekateri v stenah, drugi v
iskanju tihih kotičkov narave, spet
tretji v dirkanju z vrha na vrh, nekateri pa v počasnem sprehodu po cvetočih pašnikih – vsi pa imamo radi
planine. Spomnil je na prehojeno 67
let dolgo pot društva, polno ljubezni

do planin in gora ter številnih ur prostovoljnega dela vseh generacij planincev, ki je bilo posebej namenjeno
gradnji in vzdrževanju Domžalskega
doma na Veliki planini, ki bo do jeseni doživel še nekatere popravke, da
bo lažje počakal na zimo. Posebej je
predsednik Vodlan, ki je zelo ponosen na blizu 600 članov Planinskega
društva Domžale, omenil ureditev še
enih igral za mlade, pridobitev certifikatov Okolju in družini prijazna
koča, pohvalil pa tudi sodelovanje z
Občino Domžale, s Planinskim društvom Bajtar, s katerim so pripravili
tudi čudovito razstavo del Luke Boštjančiča, človeka, ki je bil zaljubljen
v svet gora in čarobnost Velike planine. Pohvalne besede je našel tudi za
oskrbnika doma Lojzeta in njegovo
ekipo. Ob koncu se je zahvalil vsem
obiskovalcem kulturnega in družabnega programa ter zaželel: »Upam,
da se naslednje leto spet srečamo in

Občani se glede na svoj interes vključujemo v društva
ali pa tudi ne. Tisti, ki smo včlanjeni, vemo, da aktivno
društvo nudi veliko strokovnega znanja pa tudi
prijetnega druženja.

poveselimo pri našem domu, seveda
bogatejši še za leto novih in lepih
doživetij.«
Obiskovalce je v imenu Občine
Domžale pozdravila podžupanja mag.
Renata Kosec in pohvalila tako delo
Planinskega društva Domžale kot
domžalskih godbenikov, ki spadajo
v sam vrh slovenske tovrstne glasbe.
Poudarila je pomen prostovoljnega
dela članov društva in zaželela, da bi
društvo tudi v prihodnje dosegalo velike uspehe, obljubila pa tudi, v okviru možnosti, pomoč Občine Domžale
pri njihovih projektih, ki izboljšujejo
pogoje njihovega dela. Vsem je zaželela prijetno nedeljsko popoldne in jih
povabila, da se v planinah, še posebej
pa v Domžalskem domu, srečajo večkrat, ne le ob tradicionalnih srečanjih.
Dobrodošli v Domžalskem domu na
Veliki planini tudi v jesenskih dneh!
Vera Vojska
Foto: Vido Repanšek

September je zelo naporen, vendar zelo uspešen
Območno združenje slovenskih častnikov Domžale je v preteklih mesecih postopno
stopnjevalo izvajanje svojih aktivnosti in v septembru uspešno izvedlo kar tri
pomembne akcije.
ozsč domžale Strelsko prvenstvo
ZSČ, društveni piknik in izvedba Kolesarskega kroga OZSČ Domžale so bile
seveda naše aktivnosti, ki smo jih v
celoti izvedli načrtovano. Zato so bile
obsežne priprave izvedene že v juliju in
avgustu, vzporedno na vseh področjih.
Prva našo obveznost smo izvedli
na strokovnem področju, z udeležbo
na neuradnem strelskem prvenstvu
ZSČ. Izvedeno je bilo na strelišču
Ojstro v Trbovljah. Tekmovanje je
potekalo z vojaško puško in vojaško
pištolo, udeležilo pa se ga je deset
naših članov. Rezultati so bili odlični:
med posamezniki s pištolo je Marjan
Galien zasedel odlično drugo mesto z
91/100 krogi, Ludvig Savernik je bil 15.
z 81/100 krogi, Bojan Dorič pa 17. z doseženimi 79/100 krogi. Ostali smo se
držali zlate sredine. Potrebno je dodati, da je s pištolo nastopilo 88 strelcev
iz različnih združenj in društev.
Z vojaško puško so bili rezultati še
boljši: Milan Habjan je nastrelil 96/100
krogov in zasedel 2. mesto, Miran Stopar je bil s 95/100 krogi četrti in Branko Žebovec s 93/100 krogi šesti. Tudi
ostali člani niso veliko zaostajali za
najboljšimi. S puško je nastopilo posamezno 95 strelcev iz različnih organizacij. Pri puški je to ekipno izreden
rezultat, ki ga bomo na naslednjih tekmovanjih poskusili še izboljšati.
Druga naša aktivnost, društveni piknik, ki je bil prvič izveden v letu 2014,
smo organizirali z namenom, da se oddolžimo našim ženam in partnericam
za vse odsotne sobote in nedelje, ki jih
s seboj potegnejo vse aktivnosti. Prav
zato so na druženje povabljena tudi dekleta in naše boljše polovice so piknik

čebelarsko društvo domžale
Člani Čebelarskega društva Domžale
smo kot vsako leto v septembru imeli
strokovno ekskurzijo. Šli smo v Belo
krajino.
Najprej smo si blizu Črmošnjic,
sredi kočevskih gozdov, ogledali vzrejališče rodovniških matic. Posebnost
so bile močne kovinske kletke za panje,
saj je v teh gozdovih doma medved.
Nekaj panjev je bilo na balkonu v
prvem nadstropju brunarice. Ogled
je vodil čebelar Jože Sever iz Semiča,

in medenega likerja, veliko pa smo
izvedeli tudi o izdelavi mednih pijač.
Nato nas je pot vodila v Krupo, kjer
smo si ogledali izvir reke Krupe in tipično belokranjsko hišo. Kosilo smo
imeli na Turistični kmetiji Cerjanec.
Po kosilu smo si ogledali še baročno
cerkev sv. Trojice, ki stoji na razgledni,
z vinogradi zasajeni vzpetini nad vasjo
Vinji Vrh pri Semiču.
Naš predsednik Bine Kladnik je
poskrbel za brezhibno organizacijo pa
tudi zabavo. Čeprav nas je sem in tja

poznan po pridelavi sortnih medov
in vrhunskih medenih pijač. Po predstavitvi in izmenjavi izkušenj je sledil
ogled Čebelarstva Sever v Semiču. Zanimiva je bila pokušina šestih medov

lovil dež, smo se vrnili zadovoljni, saj
smo izvedeli marsikaj novega in imeli
priložnost izmenjati izkušnje pri čebelarjenju.

Okrogle obletnice praznujejo
tudi članice vodstva
Društvo podeželskih žena Domžale
Štiri desetletja minevajo letos od dni,
ko so se prvič organizirala dekleta in
žene, ki so svoja življenja v glavnem
namenile delu na kmetijah – tedaj še
v nekdanji občini Domžale. Združile so se, ker so želele na organiziran
način pripomoči k razvoju kmetijstva,
predvsem pa so si želele izmenjati izkušnje, pridobljene pri delu na kmetijah, hkrati pa z različnimi oblikami
pridobiti čim več znanja in se tudi
družiti. Vse to obdobje pomembno
skrb namenjajo tudi promociji svojega dela, saj s kmečkimi dobrotami

vzele za svojega. Takšno druženje tudi
priložnost za športne in družabne igre,
pri katerih sodelujejo vsi, brez izjeme.
Velika zahvala za naše prijetno druženje velja organizatorjem piknika Milanu, Branku in Bojanu. Še enkrat pohvala našim dekletom, ki so poskrbela,
da smo se po dobrem srninem golažu
in žaru posladkali tudi z domačimi dobrotami in nikakor ne nazadnje, našemu članu, kuharju Boštjanu in njegovi
Mateji, da sta nas lepo postregla in poskrbela, da je bila miza polna dobrot.
Zadnja naša uspešna akcija v septembru je bila izvedba Kolesarskega
kroga Domžale–Moravče–Lukovica–
Mengeš–Trzin–Domžale. Bila je tudi
najtežja in zato smo se pri naši športni
sekciji temeljito pripravili na načrtovano aktivnost. Priprave so se nanašale
predvsem na nabavo opreme za vse kolesarske navdušence iz našega združenja. Tako smo uspeli opremiti dvanajst
članov, štirje pa še čakajo na opremo.
Naši kolesarski 'dresi' so približek re-

prezentančnim dresom, s tem da so
opremljeni z našimi oznakami OZSČ in
ZSČ ter prilagojeni za naše potrebe. Gre
za varnost, saj naše kolesarske ture potekajo na odprtih cestah po pravilih in
določilih Zakona o cestno-prometnih
predpisih. Tako je bilo tudi na našem
kolesarskem krogu, ki je ga je uspešno
prevozilo enajst udeležencev. Posamezniki smo tistim 42 uradnim kilometrom med mesti naših občin dodali še
nekaj dodatnih, do svojih domov.
Za dobro in varno kolesarjenje je
skrbel koordinator športne sekcije Janez Pogačar, za dobro počutje in pomoč na cesti pa gre posebna zahvala
našemu članu Slavku Belaku, ki je z
vozilom spremljal kolono. Bili smo res
prava kolesarska ekipa in najavljenih
je kar nekaj novih članov, da se nam
bodo na prihodnjih akcijah pridružili
v naših novih kolesarskih uniformah.
Ne pozabite, v začetku oktobra gremo
v Portorož.
Miran Stopa

Elena Skok

prinašajo prijetne trenutke in priložnosti za izmenjavo izkušenj, hkrati
pa jubilejno leto pomeni še tri obletnice, saj za dekleta iz najožjega vodstva
leto 2015 predstavlja za vsako posebej
jubilejno leto.
Tako se je pred kratkim z abrahamom srečala predsednica Sergija Šuštar, deset let več polnega življenja pa
sta praznovali tajnica Mojca Hafner
in blagajničarka Rozi Gaberšek. Tudi
srečanja ob njihovih življenjskih jubilejih so bila priložnost za pogovor
o nadaljnjem delu društva, predvsem

Jubilantke Mojca, Sergija in Rozi (od leve), srečno!

nastopajo na različnih prireditvah in
sejmih, poznane pa so tudi po številnih priznanjih z razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.
Vsakomesečno druženje in druge
aktivnosti jim tudi v jubilejnem letu

pa za voščila in dobre želje za zdravje in veliko prijetnih trenutkov vseh
treh. Zato, Sergija, Mojca in Rozi, vse
najboljše in naj vas prijazne poti vodijo proti naslednjim jubilejem.
Vera Vojska

Tržni prostor Domžale
8.00 – 13.00 | DOBRODOŠLI V
DOMŽALAH: DOMŽALE
Predstavitev občine Domžale s svojimi turističnimi
in kulinaričnimi ponudbami na sedmih stojnicah.

3. oktober sobota

20.00 | MARSOVEC
Znan. fant. film / astronavt Mark je ostal sam na
neusmiljenem planetu.

Mestni kino Domžale
18.00 | POPOLN DAN
Glej opis pod 1. oktober.

Kulturni dom Radomlje
18.00 | FESTIVAL LJUBITELJSKEGA FILMA
IN VIDEA
Na odprtju bo sodelovala Folklorna skupina KD
Mengeš / prikazani bodo kratki dok. filmi o dogodkih
v naši in v sosednjih občinah ter igrani filmi članov
dramske in filmske sekcije FKVK Mavrica Radomlje.

Slamnikarski muzej
17.00 | SPREHOD MED TOVARNAMI SLAMNIKOV
Vodenje po tematski poti s Sašo Roškar, ZVKDS, OE
Kranj / v okviru DEKD in TDK 2015 / vstop prost /
zbor v muzeju / pot traja približno eno uro.

Knjižnica Domžale
17.00 | REPA VELIKANKA: LEV TOLSTOJ
Lutkovno-ustvarjalna delavnica / za otroke od 5 + / delavnico izvajata: Mirjam Slanovec in Nives Podmiljšak
/ izdelava lutk: Mirjam Slanovec / obvezna prijava.

2. oktober petek

Mestni kino Domžale
20.15 | POPOLN DAN
Drama / 106’ / popoln dan je zgrajen kot babuška,
znotraj vojnega filma skriva film ceste, v njem komedijo in znotraj te dramo.

Menačenkova domačija
19.00 | MATJAŽ BROJAN: SLOVENSKI
ORNAMENTI, IZREZLJANI V LESU
Odprtje razstave / v okviru DEKD in TDK 2015 /
vstop prost / slavnostni govornik: Primož Hieng.

Mestni kino Domžale
18.00 | EVEREST
Pustolovska drama / film po resničnih dogodkih.

Center za mlade Domžale
18.00 | DIVJE KAMPIRANJE PO OMANU
Potopisno predavanje / prost vstop.

1. oktober četrtek

Menačenkova domačija, 1. oktobra

Slovenski ornamenti, izrezljani v lesu

20.15 | MARSOVEC

Mestni kino Domžale
18.00 | POT DO SLAVE
Biografska drama / 123’ / zgodba o francoskem vrvohodcu Philippu Petitu, ki se je leta 1974 po napeti jekleni žici 400 metrov nad tlemi sprehodil med
stolpnicama WTC v New Yorku.

Kulturni dom Radomlje
18.00 | FESTIVAL LJUBITELJSKEGA FILMA
IN VIDEA
Prikazani bodo kratki dok. filmi o dogodkih v naši
in v sosednjih občinah ter igrani filmi članov dramske in filmske sekcije FKVK Mavrica Radomlje.

Knjižnica Domžale
16.00-18.30 | DVORANA IGRAČ
Od igrače do igroknjige / predstavitev knjižnične
igroteke / za otroke od 3. leta dalje / vstop prost.

Knjižnica Domžale
12.00 | PRVA RAČUNALNIŠKA POMOČ
Vsak drugi petek / prijave sprejemata: Gorazd Jesihar in Janez Dolinšek (01 724 12 04) / vabljeni.

9. oktober petek

KD Franca Bernika Domžale
20.00 | VITOMIL ZUPAN: ŠLAGERJI IN PESMI
Abonma glasbeno-scenski DRUGI in IZVEN
Glej opis pod 7. oktober.

HKC Domžale
19.00 | 6. DOBRODELNI GASILSKI KONCERT
Organizator: Gasilska zveza Domžale in Občina
Domžale / prodaja vstopnic: Gasilska zveza Domžale, Gostilna Keber Domžale, Gostilna Pirc Rova,
Gostilna Repanšek Homec in uro pred prireditvijo
v HKC Domžale.

Center za mlade Domžale
18.00 | ZAČETNI TEČAJ KITAJŠČINE
Tečaj kitajščine za mlade do 30. leta / vodi Anja
Trampuš, dipl. sin. / obvezne predhodne prijave
na: 040 255 568 / cena: 60 €.

8. oktober četrtek

KD Franca Bernika Domžale
20.00 | VITOMIL ZUPAN: ŠLAGERJI IN PESMI
Abonma glasbeno-scenski PRVI in IZVEN
Glasbeno-gledališki večer / nastopajo: Vita Mavrič,
Jani Kovačič, Jaka Pucihar, Anže Langus Petrovič,
Jure Rozman / Zupanova poezija dobi ritem ...

Center za mlade Domžale
17.30 - 20.00 | USTVARJALNE DELAVNICE
Za mlade od 13 let dalje, dijake in študente / obvezne predhodne prijave na: 040 255 568.

Odstrti pogledi knjižnice
Knjižnica Domžale, 7. oktobra

Galerija Domžale
19.00 | TOMAŽ FURLAN: KIPI ZA
VSAKDANJO RABO
Odprtje razstave in pogovor z umetnikom / pogo-

Knjižnica Domžale
19.00 | ALJOŠA KUZMANOVSKI: LCHF
Predavanje LCHF – low carb healthy fat: prehrana z
nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov / vstop prost.

Center za mlade Domžale
18.00 | ZAČETNI TEČAJ KITAJŠČINE
Glej opis pod 8. oktober.

Alternativa-zdravje, Radomlje
9.15 - 9.50 | GLASBENA URICA ZA
DOJENČKE IN STARŠE
Aktivna predstavitev glasbene urice za dojenčke s
starši / za dojenčke od 3. meseca dalje / vodi glasbena pedagoginja dr. Veronika Šarec / brezplačno
/ obvezna prijava na prijava@glasbeni-svet.si.

15. oktober četrtek

KD Franca Bernika Domžale
20.00 | FREDERIC SONNTAG: GEORGE KAPLAN
Abonma gledališki RDEČI in IZVEN
Prešernovo gledališče Kranj / Vohunska komedija o
zakulisju ideoloških bojev.

Knjižnica Domžale
19.00 | MARIJA DODIČ: ODTIS DUŠE
Predstavitev pesniške zbirke / povezuje: Zlatka Levstek / sodelujejo: Janka Jerman, Mija Stupica in Mira
Smrkolj ter Glasbena šola Domžale/ vstop prost.

Center za mlade Domžale
17.30-20.00 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 7. oktober.

Center za mlade Domžale
14.30 - 15.45 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 7. oktober.

14. oktober sreda

Mestni kino Domžale
20.00 | IDILA
Akcijska groz. in pogovor z ekipo filma / 83’ / prva
slov. grozljivka, ki v objemu idiličnih gozdov razkrije skrivališče s krvavim presenečenjem.

Knjižnica Domžale
19.00 | C. GUSTAV JUNG ZA DANAŠNJI ČAS
Filozofski večer / predava: dr. Dušan Rutar / vstop
prost.

Mestni kino Domžale
18.00 | POPOLN DAN
Glej opis pod 1. oktober.

Idila
Mestni kino Domžale, 13. oktobra

Dogaja se ...

slamnik

Center za mlade Domžale
14.30 - 15.45 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 7. oktober.

Knjižnica Domžale
10.00 | KO SE DVOJINA SPREMENI V
MNOŽINO
Biba leze – cikel srečanj za starše z dojenčki / predavata: Mojca in Primož Šeme / vstop prost.

KD Franca Bernika
9.30 | RUMENI IN RDEČI SLON
Abonma OTROŠKI
Glej opis pod 12. oktober.

21. oktober sreda

Mestni kino Domžale
20.00 | NERAZUMEN ČLOVEK
Glej opis pod 16. oktober.

Center za mlade Domžale
17.30 | ŠOLA? NI PANIKE!
Glej opis pod 12. oktober.

Knjižnica Domžale
17.00 | PREK IGRE V ITALIJO
Glej opis pod 6. oktober.

Mestni kino Domžale
10.00 | 45 LET
Abonma filmski DOPOLDANSKI
Glej opis pod 16. oktober.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Glej opis pod 6. oktober

20. oktober torek

Mestni kino Domžale
20.15 | 45 LET
Abonma filmski PONEDELJEK
Glej opis pod 16. oktober.

Knjižnica Domžale
19.00 | PRIPRAVA DOMAČE LEKARNE Z
ETERIČNIMI OLJI NA JESEN IN ZIMO
Predavanje / predava: Maja Jakša / vstop prost.

Mestni kino Domžale
18.00 | VOLČJI TOTEM
Glej opis pod 5. oktober.

18.00 | KORAK ZA KORAKOM DO DOBRE FOTKE
Glej opis pod 5. oktober.

Center za mlade Domžale
17.00 | ZAPOSLITVENI START
Glej opis pod 12. oktober.

George Kaplan
KD Franca Bernika Domžale, 14. oktobra

KD Franca Bernika Domžale

Knjižnica Domžale
17.00 | Z IGRO V GLASBENI SVET
Glasbena urica / vodi: Veronika Šarec / za otroke
od 0 do 5 let s starši / obvezna prijava.

Center za mlade Domžale
17.00 | ZAPOSLITVENI START
Glej opis pod 12. oktober.

Center za mlade Domžale
9.00 - 15.00 | VESELE JESENSKE POČITNICE
Druženje, ustvarjalne delavnice ... / od 1. razreda
OŠ dalje / obvezne prijave na: 040 255 568.

26. oktober ponedeljek

20.00 | MARSOVEC
Glej opis pod 2. oktober.

17.45 | DVOBOJ STOLETJA
Glej opis pod 23. oktober.

Mestni kino Domžale
16.00 | HOTEL TRANSILVANIJA 2
Animirana druž. komedija / 89’ / nadaljevanje legendarnega Hotela Transilvanija.

25. oktober nedelja

20.00 | ČRNA MAŠA
Glej opis pod 23. oktober.

Mestni kino Domžale
18.00 | UTRIP LJUBEZNI
Glej opis pod 22. oktober.

Menačenkova domačija
16.00 | DELAVNICA Z ZELIŠČARKO METKO
MAČEK: HERBARIJ
Osvojili bomo znanje izdelave herbarija / 3 ure
/ kotizacija: odrasli 10 €, mladina 5 €, otroci v
spremstvu staršev brezplačno / št. udeležencev
omejeno / obvezne prijave do 19. 10.

Knjižnica Domžale
RAČUNALNIŠKI TEČAJ ZA ZAČETNIKE
Knjižnica Domžale za svoje člane organizira računalniški tečaj za začetnike, kjer vam bomo predstavili delovanje in zgradbo računalnika, seznanili

Tečaji, natečaji

22.00 | ŠKRLATNI VRH
Noč čarovnic v kinu Domžale
Grozljivka, gotska romanca / 120’ / nekatere stare
graščine med iskanjem nove krvi postanejo skoraj žive ...

20.00 | IDILA
Noč čarovnic v kinu Domžale
Glej opis pod 13. oktober.

18.00 | ZLO ZA PETAMI
Noč čarovnic v kinu Domžale
Srhljivka / 100’ / tesnobna, napeta psihoseksualna srhljivka se spretno poigrava z elementi žanrskih klasik, negotovostjo in strahom.

Mestni kino Domžale
10.00 | HOTEL TRANSILVANIJA 2
Glej opis pod 25. oktober in delavnica.

31. oktober sobota

20.00 | ŠIŠKA DELUXE
Komična drama / 108’ / novi film Jana Cvitkoviča o
treh prijateljih, ki se odločijo odpreti pizzerijo in z
vsemi komičnimi zapleti, ki pridejo zraven.

18.00 | HOTEL TRANSILVANIJA 2
Glej opis pod 25. oktober.

Mestni kino Domžale
10.00 | MUN - VARUH LUNE
Pustolovski animirani film in počitniška delavnica
/ 85’ / sinhronizirano, 6+ / mali in šegavi Mun postane novi varuh Lune, a kaj ko pri tem ni posebej
spreten, zato mora popraviti cel kup napak in rešiti ravnovesje dneva in noči.

Knjižnica Domžale
10.00 | NOČ ČAROVNIC
Ustvarjalna delavnica / za otroke od 6. do 15. leta
starosti / vodi: Nives Podmiljšak / obvezna je predhodna prijava na oddelku za otroke in mladino.

Center za mlade Domžale
9.00 - 15.00 | VESELE JESENSKE
POČITNICE
Glej opis pod 26. oktober.

Tržni prostor Domžale
8.00 – 13.00 | DOBRODOŠLI V
DOMŽALAH: VTD GADOVA PEČ
Predstavitev Gadove peči s svojimi turističnimi in
kulinaričnimi ponudbami na sedmih stojnicah.
KD Franca Bernika
10.00 | KAM JE ŠLO TOPLO VREME
Sobotna otroška matineja za IZVEN
Lutkovna predstava / Lutke Uš / 35' / 3+ / južnoameriška legenda o velikem medvedu, ki se spusti
na zemljo in ukrade toplo vreme.

30. oktober petek

KD Franca Bernika, 24. oktobra

Kam je šlo toplo vreme

24. oktober sobota

Slovensko-dalmatinski večer
KD Groblje, od 17. oktobra

Koledar kulturnih prireditev v
občini Domžale/ oktober
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koledar dogodkov

Center za mlade Domžale
14.30 - 15.45 | USTVARJALNE DELAVNICE
Za otroke od 7. do 12. leta / obvezne predhodne prijave na info@czm-domzale.si ali 040 255 568.

Knjižnica Domžale
8.00 - 19.00 | ODSTRTI POGLEDI KNJIŽNICE
Bukvarna, anketni vprašalniki in knjižne uganke
za najmlajše / ob praznovanju obletnice selitve
Knjižnice Domžale na novo lokacijo / vabljeni.

7. oktober sreda

19.00 | ALEŠ ZDEŠAR: ZAVARUJMO!
Gorniški večer / pogovor vodi: Borut Peršolja /
vstop prost.

17.00 | PREK IGRE V ITALIJO
Cikel spoznavanja italijanskega jezika / od 4. do 6.
leta / animatorka: Maruša Zalogar / obvezna prijava.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Za otroke od 3. leta dalje ter starše, skrbnike, dedke in babice / animatorki: Petra Strajnar in Maruša
Zalogar / obvezna predhodna prijava.

6. oktober torek

Mestni kino Domžale
20.00 | VOLČJI TOTEM
Pustolovski film, drama / 121’ / leto 1967, študent
Chen se iz Pekinga odpravi k nomadskim plemenom v Mongoliji, kjer mu k srcu prirastejo volkovi.

Knjižnica Domžale
19.00 | SREČANJA Z USTVARJALCI
Lenart Zajc: Agencija / pogovor o njegovem delu
in ustvarjanju bo vodila Cveta Zalokar.

Mestni kino Domžale
18.00 | EVEREST
Glej opis pod 1. oktober.

Center za mlade Domžale
18.00 | KORAK ZA KORAKOM DO DOBRE FOTKE
Fotografska delavnica / vodi Klemen Brumec / obvezne predhodne prijave na: 040 255 568.

Center za mlade Domžale
17.30 | ŠOLA? NI PANIKE!
Delavnice o tehnikah učinkovitega učenja / vodi
Nina Mavrič, univ. dipl. psih. / brezplačno / obvezne prijave na: 040 255 568.

Knjižnica Domžale
17.00 | PREK IGRE V ITALIJO
Glej opis pod 6. oktober.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Glej opis pod 6. oktober.

13. oktober torek

20.15 | AMY
Dok. biografski. film / zgodba pevke Amy Winehouse

Mestni kino Domžale
18.00 | EVEREST
Glej opis pod 1. oktober.

Center za mlade Domžale
17.00 | ZAPOSLITVENI START
Karierne delavnice za mlade do 30. leta / brezplačno / obvezne predhodne prijave na: 040 255 568.

KD Franca Bernika
9.30 | RUMENI IN RDEČI SLON
Abonma OTROŠKI
Izbor anim. filmov s festivala Animateka z ustvarjalnimi delavnicami / distribucija: Društvo 2 koluta

12. oktober ponedeljek

20.15 | VOLČJI TOTEM
Glej opis pod 5. oktober.

18.15 | POT DO SLAVE
Glej opis pod 9. oktober.

Mestni kino Domžale
16.00 | PAN: POTOVANJE V DEŽELO NIJE
Fantaz. film / podnapisi, 7+ / uporniški dvanajstletnik se znajde v deželi Nije ...

Krajevna skupnost Toma Brejca Vir
14.00 - 19.30 | FENOMEN BRUNO GRÖNING
Dok. film / vstop prost, prosimo za prostovoljne
prispevke / dva odmora / info., rez. na: 051 386 202.

11. oktober nedelja

20.00 | MARSOVEC
Glej opis pod 2. oktober.

Mestni kino Domžale
18.00 | POPOLN DAN
Glej opis pod 1. oktober.

Menačenkova domačija
10.00 | SOBOTNA USTVARJALNICA: KAJ JE
SLOVENSKI ORNAMENT?
Vodeni ogled po razstavi Matjaža Brojana in ustvarjalna delavnica; v okviru vseslovenske muzejske
akcije Z igro do dediščine 2015 / za družine z otroki
3+ / 60’ / prijave na: 01 722 50 50 / vstop prost.

KD Franca Bernika Domžale
10.00 | RDEČA KAPICA
Sobotna otroška matineja / za IZVEN / igrano-lut.
predstava / KŠD Štumf / 40' / 3+ / Rdeča Kapica z
dvema zmedenima klovnoma, ki bo le s pomočjo
otrok prišla do srečnega konca.

Tržni prostor Domžale
8.00 – 13.00 | DOBRODOŠLI V
DOMŽALAH: ŠENTJERNEJ
Predstavitev občine Šentjernej s svojimi turističnimi
in kulinaričnimi ponudbami na sedmih stojnicah.

10. oktober sobota

Glej opis pod 2. oktober.

KD Franca Bernika
9.30 | RUMENI IN RDEČI SLON
Abonma OTROŠKI
Glej opis pod 12. oktober.

19. oktober ponedeljek

20.00 | NERAZUMEN ČLOVEK
Glej opis pod 16. oktober.

18.15 | JULIJA IN ALFA ROMEO
Najstniška kom. / 83’ / postavnemu gimnazijcu se
zamajejo tla pod nogami, ko se na videz nedolžna
prisega ljubezenske zvestobe sprevrže v pravi čustveni vrtiljak smrti, ljubezni in urokov.

Mestni kino Domžale
16.00 | PAN
Glej opis pod 11. oktober.

Kulturni dom na Močilniku v Dobu
16.00 | ČISTO PRAVA PREDSTAVA
Abonma ŽIV-ŽAV in IZVEN
Zabavna gledališko lutkovna predstava / gostuje
gledališče KU-KUC, / informacije: 041 420 610.

18. oktober nedelja

Mestni kino Domžale
20.00 | MARSOVEC
Glej opis pod 2. oktober.

Kulturni dom Groblje
19.00 | SLOVENSKO-DALMATINSKI VEČER
Z vami bodo citrarka Tanja Zajc Zupan, klapa Gallus,
pevka Teja Saksida in voditeljica Ana Zupan / info.
na: 041 250 480.

Mestni kino Domžale
18.00 | IDILA
Glej opis pod 13. oktober.

Mestni kino Domžale
10.00 | ZMAJČEK KOKOS
Anim. druž. pustolovščina / 88’ / sinhronizirano,
5+ / film za najmlajše iz slikanic Inga Siegnerja.

Galerija Domžale
10.00 | USTVARJALNA SOBOTA V GALERIJI
DOMŽALE
Ustvarjalna sobota za najmlajše ob razstavi Tomaža
Furlana / 3+ / 90’ / vstop prost.

17. oktober sobota

20.00 | 45 LET
Abonma filmski PETEK
Drama / ganljiva zgodba o krhkosti ljubezni in zakona.

Mestni kino Domžale
18.00 | NERAZUMEN ČLOVEK
Misteriozna drama / 95’ / film Woodyja Allena o trpečem profesorju, ki si povrne voljo do življenja.

Knjižnica Domžale
17.00 | ZAPLEŠIMO V PRAVLJICO
Ples in gibanje / za otroke od 4. do 6. leta starosti
/ v sodelovanju s Plesno šolo MIKI / prijavite se na
oddelku za otroke in mladino.

KD Franca Bernika
9.30 | RUMENI IN RDEČI SLON
Abonma OTROŠKI
Glej opis pod 12. oktober.

16. oktober petek

KD Franca Bernika Domžale
20.00 | FREDERIC SONNTAG: GEORGE KAPLAN
Abonma gledališki ZELENI in IZVEN
Glej opis pod 14. oktober

vor vodi Jurij Smole / razstava bo odprta do 29. oktobra / vstop prost.

20.15 | ČRNA MAŠA
Kriminalka / 122’ / po resničnih dogodkih posnet
film o zvezi med ambicioznim agentom FBI in prvim možem bostonske irske mafije.

Mestni kino Domžale
18.00 | DVOBOJ STOLETJA
Biografska drama / zgodba o Bobbyju Fischerju,
enem največjih šahistov vseh časov in njegovem
dvoboju s sovjetskim prvakom Borisom Spaskijem.

Kulturni dom Radomlje
18.00 | FESTIVAL LJUBITELJSKEGA FILMA
IN VIDEA
Prikazani bodo kratki dok. filmi ter igrani filmi članov FKVK Mavrica Radomlje.

KD Franca Bernika
9.30 | RUMENI IN RDEČI SLON
Abonma OTROŠKI
Glej opis pod 12. oktober.

23. oktober petek

Mestni kino Domžale
20.00 | UTRIP LJUBEZNI
Mladinski film in pogovor z ekipo filma / 77’ / film,
v katerem se mladi 'raper' zaljubi v klasično violinistko.

Knjižnica Domžale
19.00 | MATEJ KOŠIR: MJANMAR
Potopisno predavanje / vstop prost.

Mestni kino Domžale
18.00 | SPREHOD PO GOZDU
Komična pustolovščina / postarana prijatelja se
odpravita na 3540 kilometrov dolg pohod.

Center za mlade Domžale
18.00 | ODPRTJE RAZSTAVE AJDE
OSOJNIK: SLIKARIJE
Prva razstava 10-letne domžalske slikarke / vstop
prost.

Center za mlade Domžale
18.00 | ZAČETNI TEČAJ KITAJŠČINE
Glej opis pod 8. oktober.

KD Franca Bernika
9.30 | RUMENI IN RDEČI SLON
Abonma OTROŠKI
Glej opis pod 12. oktober.

22. oktober četrtek

Mestni kino Domžale
20.00 | POPOLN DAN
Glej opis pod 1. oktober.

Knjižnica Domžale
19.00 | MARJAN ŽIBERNA: NORMA
Literarna kavarna / pogovor vodi: Mirjam Slanovec
/ vstop prost.

Slamnikarski muzej
18.00 | SREČANJA POD SLAMNIKI
Predstavili se bosta dr. Urša Stankovič Elesini in
dr. Alenka Pavko Čuden, dve od avtoric knjige Tekstilne poti po ljubljanskih ulicah / pogovor vodi
Katarina Rus Krušelj / vstop prost.

Mestni kino Domžale
18.00 | 45 LET
Glej opis pod 16. oktober.

Center za mlade Domžale
17.30 - 20.00 | USTVARJALNE DELAVNICE
Glej opis pod 7. oktober.

Knjižnica Domžale
17.00 | IGRAJMO SE!
Pikina čajanka / za otroke od 5. leta dalje / animatorki: Lidija Smerkolj Turšič in Katarina Peterc /
obvezna prijava na oddelku za otroke in mladino.

20.15 | ČRNA MAŠA
Glej opis pod 23. oktober.

Mestni kino Domžale
18.00 | DVOBOJ STOLETJA
Glej opis pod 23. oktober.

Mestni kino Domžale
10.00 | MINIONI
Animirana druž. kom. in počitniška delavnica /
104’ / sinhronizirano, 6+ / avanture malih rumenih Minionov iz časa, ko še niso spoznali barabneža Gruja, od pradavnine naprej …

Knjižnica Domžale
10.00 - 12.00 | ODKLOPI SE!
Glej opis pod 28. oktober.

Center za mlade Domžale
9.00 - 15.00 | VESELE JESENSKE
POČITNICE
Glej opis pod 26. oktober.

29. oktober četrtek

Mestni kino Domžale
20.00 | POT DO SLAVE
Glej opis pod 9. oktober.

Knjižnica Domžale
19.00 | POGUMNI ČEVLJAR (DANSKA
PRAVLJICA)
Pravljice za odrasle / pripovedovanje in analiza:
Mirjam Slanovec in Luka Hrovat.

Mestni kino Domžale
18.00 | JULIJA IN ALFA ROMEO
Glej opis pod 18. oktober.

Mestni kino Domžale
10.00 | HOTEL TRANSILVANIJA 2
Glej opis pod 25. oktober in počitniška delavnica.

Knjižnica Domžale
10.00 - 12.00 | ODKLOPI SE!
Družabne igre / za osnovnošolce / vabljeni.

Center za mlade Domžale
9.00 - 15.00 | VESELE JESENSKE
POČITNICE
Glej opis pod 26. oktober.

28. oktober sreda

20.15 | VOLČJI TOTEM
Glej opis pod 5. oktober.

Mestni kino Domžale
18.00 | DVOBOJ STOLETJA
Glej opis pod 23. oktober.

Knjižnica Domžale
17.00 | PREK IGRE V ITALIJO
Glej opis pod 6. oktober.

Mestni kino Domžale
10.00 | ZMAJČEK KOKOS
Glej opis pod 17. oktober in počitniška delavnica.

Knjižnica Domžale
9.30 | IGRALNE URICE
Glej opis pod 6. oktober

Center za mlade Domžale
9.00 - 15.00 | VESELE JESENSKE
POČITNICE
Glej opis pod 26. oktober.

27. oktober torek

20.00 | MORE THAN TWO CELLOS: MED
PEKLOM IN RAJEM
Abonma koncertni MODRI in IZVEN
Program: Ligeti, Bach, Tavener, Prokofijev, Pärt,
Sollima, Monteverdi, Popper, Ravel, Lobos
se boste z osnovno uporabo računalnika, programom Word in se naučili osnov interneta. Tečaj bo
potekal vsako sredo in petek od 10.00 do 12.00.
Obvezne prijave sprejema Helena Dakič Prelc na
tel. št. 01 724 12 04 ali helena.prelc@dom.sik.si.
Število mest je omejeno. Tečaj je brezplačen.

koledar dogodkov
Koledar kulturnih prireditev izhaja v glasilu Slamnik. Urednik ne odgovarja za spremembe programov. Za točnost informacije odgovarja prijavitelj dogodka. Uredništvo si pridružuje pravico do krajšanja
prispelih informacij.
Informacije o dogodkih v novembru pošljite v pisni
obliki, do 23. oktobra 2015, na elektronski naslov:
koledar@kd-domzale.si.

Fotografije:
promocijsko gradivo

Koledar dogodkov

Zbiranje in urejanje koledarja:
Matija Kralj

Galerijski atelje
Ulica Matije Tomca 6, Domžale

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

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

Kulturno društvo Jožef Virk Dob
Ulica 7. avgusta 13, Dob
T 041 420 610

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

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

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

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

Info

VPIS V LIKOVNO DRUŠTVO
Likovno društvo Senožeti Radomlje do začetka oktobra vpisuje v stare in nove skupine. Razpisani so
začetni in nadaljevalni risarski in slikarski programi. Delo poteka enkrat tedensko po tri šolske ure
pod mentorskim vodstvom akademskega slikarja
Janeza Zalaznika. Organiziramo projektne tečaje
risanja in slikanja človeške figure, tečaje fotografije in osnov računalniške obdelave fotografij. Ob
zadostnem zanimanju organiziramo tudi zahtevnejše tečaje kreativne fotografije in Photoshopa.

slamnik@kd- dom zale. si

5. oktober ponedeljek

20.00 | ODRAŠČAMO – PROGRAM
KRATKIH FILMOV (15+)
Film na oko - filmski festival za otroke in mladino
Štirje kratki filmi / slovenski podnapisi / 68’ / izbor
kratkih filmov z Antropološkega filmskega festivala otrok in mladih.

18.00 | TUDI GRDI STE (12+)
Film na oko - filmski festival za otroke in mladino
Igrani film / 79’ / stric in nečakinja nerodno pričenjata novo življenje na irskem podeželju.

Mestni kino Domžale
16.00 | MAMI, RAD TE IMAM (12+)
Film na oko - filmski festival za otroke in mladino
Igrani film / Raimonds je neprestano v težavah, kar
skuša skriti pred mamo ...

4. oktober nedelja

20.30 | DVOJNIK (16+)
Film na oko - filmski festival za otroke in mladino
Igrani film / napeta kriminalka o ustvarjanju več
različnih identitet.

18.00 | KO SMO SANJALI (15+)
Otvoritveni film festivala Film na oko
Igrani film / odraščanje skupine mladostnikov v
Leipzigu, tik po padcu berlinskega zidu.

Mestni kino Domžale
10.00 | MALI MOŽ (6+)
Film na oko - filmski festival za otroke in mladino
Anim. film / sinhronizirano, 6+ / avantura malega
možička, ki sanja o veliki avanturi …
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Vseslovenska humanitarna akcija
Pomoč beguncem 2015

Prodajni center Breza z novo
parkirno ureditvijo

Območno združenje Rdečega križa Domžale vabi k sodelovanju

H

umanost, nepristranskost,
nevtralnost, neodvisnost,
prostovoljnost, enotnost,
univerzalnost so temeljna
načela delovanja Rdečega križa Slovenije, ki veljajo že pet desetletij. Po
njih se ravna tudi Območno združenje
Rdečega križa Domžale, ki vas želi
seznaniti z nekaterimi svojimi projekti, ki so jim posebno skrb namenili v
počitniškem času, še posebej pa vas
želi opozoriti na aktivnosti, ki so del
njihovega programa v jesenskem času.
Ob tem se vam želijo zahvaliti za dosedanje sodelovanje in vas povabiti,
da s svojimi prispevki tudi v prihodnje
pripomorete k blažitvi socialnih stisk.

Lepo je bilo na morju

Tudi letos so se nadaljevale tradicionalne aktivnosti, katerih cilj je bil, da
počitnice prijetno preživijo tudi otroci
iz socialno ogroženih družin, ki sicer

zagotoviti kar največ pomoči v obliki
razdeljevanja prehrambnih artiklov,
ki jih je mogoče na sedežu RK Domžale, Ljubljanska cesta 36 dobiti vsako
sredo med 8. in 13. uro ter 14. in 16.
uro. O tovrstnih možnosti pomoči, če
jo potrebujete, pa je še niste bili deležni, se na sedežu RK Domžale lahko
pogovorite v času njihovih uradnih
ur, ko vas bodo seznanili s pogoji za
pridobitev te pomoči. V kratkem pričakujejo prehrambne pakete iz sredstev FIHO, v oktobru pričakujejo hrano iz evropskega sklada, RK Slovenije
pa je vključena tudi v akcijo ‚ruski embargo‘, na osnovi katere bodo dobili
zabojčke jabolk, ki so tudi namenjeni
socialno ogroženim.
Ob tej priložnosti Območno združenje RK Domžale ponovno želi opozoriti na prostorsko stisko, saj prostori, s katerimi razpolaga za zbiranje
različne pomoči, ne omogočajo shra-

na Rdeči križ Slovenije, Mirje 19,
1000 Ljubljana TRR: SI56 0310 0111
1122 296, sklic 00 96868; BIC banke
SKBASI2X, koda namena CHAR.
Zbrana finančna sredstva bo RK
namenil za materialno pomoč za izvajanje programa pomoči za begunce.
Vseslovenska humanitarna akcija,
imenovana Pomoč beguncem 2015, bo
potekala v sodelovanju z območnimi
združenji RK iz vse države, osredotočena pa bo na lajšanje trpljenja ljudi ter
spodbujanje človeškega dostojanstva
in strpnosti. S svojim aktivnostmi Rdeči
križ želi pomagati pri reševanju potreb
najbolj ranljivih skupin, ne glede na
nacionalnost, raso, versko prepričanje,
razred, politična mnenja ali pravni status ter zagotoviti celostno obravnavo
ranljivih beguncev. Po svojih možnostih in z zbranimi sredstvi bomo prispevali k zagotavljanju pomoči in zaščiti
ranljivih oseb – tako s takojšnjo huma-

Prodajni center Breza, Breznikova cesta iz Domžal že vrsto let vabi s pestro
ponudbo prodajnih in storitvenih lokalov. Obiskovalci so opozarjali na problem parkiranja, saj se je večkrat zgodilo, da so bila parkirna mesta (ki jih
ni bilo malo) zasedena. Zato je Mazur,
d. o. o. – upravnik PC Breza – uredil
parkiranje v zadovoljstvo vseh strank.
Odločili so se za vgradnjo dveh parkirnih sistemov, saj center razpolaga z
zgornjim parkiriščem (34 mest), obiskovalci pa lahko parkirajo tudi v kletni
etaži (38 mest), skupaj torej 72 mest. Na
obeh parkiriščih so zagotovili tudi parkirna mesta za invalide. In kako koristiti
enega od obeh sistemov parkiranja?

Pri zapornici vzameš listek in ga
po koncu parkiranja pritakneš na
kodo ob izhodni rampi. Parkiranje
je za stranke PC Breza do ure in pol
brezplačno. Urejevalci sistema so
namreč na podlagi izkušenj drugih
centrov ocenili, da je to čas, v katerem lahko obiskovalci obiščejo želene trgovine, se ustavijo pri frizerju in
poklepetajo ob kavici. Če se tak obisk
podaljša, obiskovalci za vsako dodatno ura parkiranja plačajo 2 evra.
Parkomata sta v garaži in na glavnem
severnem vhodu. Sistem je opremljen
video nadzorom.
Vera Vojska
Foto: Miha Ulčar

OOZ Domžale obvešča: opozorilo
za samostojne podjetnike
Kdor želi zapreti svoj s. p., naj bo pozoren na zakonske spremembe. Te
med drugim pomenijo obvezno objavo obvestila na spletni strani AJPES
o prenehanju opravljanja dejavnosti
samostojnega podjetnika.
V praksi to pomeni, da mora po novem na podlagi drugega odstavka 75.
člena Zakona o gospodarskih družbah
vsak samostojni podjetnik, ki želi prenehati z dejavnostjo, obvezno objaviti
namero o prenehanju opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika na spletni strani AJPES in to vsaj 15 dni pred
prenehanjem opravljanja dejavnosti.
nimajo možnosti, da bi vsaj nekaj dni
preživeli med vrstniki na morju. Tako
se je tudi letos domžalski RK vključil
v Tušev projekt Pričarajmo nasmeh.
Med več sto otroki je na Debelem rtiču
brezplačno letovalo tudi sedem socialno ogroženih otrok z območja, ki ga
s svojimi aktivnostmi pokriva OZ RK
Domžale. Za 14 otrok, ki so letovali v
okviru Zveze prijateljev mladine Domžale v Domžalskem domu na Krku je
RK doniral 1.600 evrov.

njevanja večjih količin prehrambnih
artiklov. Zelo omenjeni so tudi s prostori za skladiščenje oblačil in obutve
ter drugih materialov, ki jih socialno
ogroženi lahko dobijo vsako sredah
med 9. in 12. uro. Če bi želeli tovrstne
pomoči oddati RK, to lahko storite v
času uradnih ur ob ponedeljkih in
petkih 8. do 13. ure, ob sredah pa od 8.
do 13. ure in od 14. do 16. ure.

Pomagali ob začetku šolskega
leta

V pisarni Območnega združenja RK
Domžale se je v zvezi s prejeto zakonodajo, ki omogoča odpis dolgov, z željo,
da dobijo čim več informacij, oglasilo
kar nekaj občank in občanov. Rdeči
križ je na tem področju lahko pomagal
le z nasveti, v pisarni pa so obiskovalci
lahko prejeli potrebne obrazce, ki jih
posamezniki, ki izpolnjujejo zakonske
osnove za odpis dolgov, vložijo na finančno upravo, pristojno ministrstvo
ali pristojno lokalno skupnost, javni
zavod ali javno podjetje. Sekretarka
pozdravlja odločitve nekaterih naših
občin, da bodo tudi same pristopile k
projektu odpisa dolgov, kjer pa je Rdeči križ le en od vmesnih členov.

Kot nam je povedala sekretarka OZ
RK Domžale Majda Mernik, se še kako
zavedajo problemov, ki socialno ogrožene družine spremljajo ob začetku
šolskega leta. Nakup učbenikov in
šolskih potrebščin je namreč za marsikateri družinski proračun kar velik
zalogaj, zato so se tudi letos odločili, da najbolj ogroženim pomagajo
z boni, s katerimi je bilo mogoče vse
potrebno za šolo nakupiti v Mladinski
knjigi. Tovrstne pomoči v vrednosti
4.220 evrov je bilo deležnih 187 otrok.
Sredstva so bila zagotovljena v okviru
Tedna rdečega križa Slovenije in so
mnogim družinam iz vseh petih občin
še kako olajšala začetek letošnjega
šolskega leta.

Pomagamo tudi s
prehrambnimi paketi

Zaradi gospodarske krize tudi na območju OZ RK Domžale že dlje časa
opažajo povečane potrebe po pomoči
s prehrambnimi artikli, saj se velikokrat dogaja, da osebni dohodki ne
zagotavljajo socialne varnosti, še posebej pa se kažejo problemi v primeru
nezaposlenosti. OZ RK Domžale zato,
v sodelovanje z RK Slovenije, skuša

Pri odpisu dolgov lahko le
svetujemo

Rdeči križ zbira pomoč za
begunce

Čeprav je na področju naše skrbi,
predvsem pa odnosa do beguncev,
ki bodo v prihodnjih dneh zanesljivo
potrkali tudi na naša vrata, še precej,
je Rdeči križ Slovenije že začel z
zbiranjem pomoči za begunce. Tako
je bil že odprt račun za zbiranje prostovoljnih finančnih prispevkov za
pomoč beguncem, na katerega lahko posamezniki in pravne osebe
nakažejo prostovoljne prispevke za
akcijo RKS – Pomoč beguncem 2015

nitarno pomočjo kot tudi z iskanjem
trajnostnih rešitev. RK se bo, glede na
svojo usposobljenost, če bo potrebno,
vključil tudi v iskanje pogrešanih oseb.
Rdeči križ Slovenije je za humanitarno pomoč beguncem v Sloveniji
namenil prvih 20.000 evrov iz svojega
solidarnostnega sklada. Skupaj s 56
območnimi združenji Rdečega križa
Slovenije (njihove kontaktne podatke
najdete na spletni povezavi www.rks.
si/sl/Kdo_smo/ in še posebej z območnimi združenji RKS na območjih, kjer
bodo nastanitvene enote za begunce
ali najverjetnejše tranzitne poti, zbiramo konzervirano hrano (brez svinjskega mesa), pitno vodo (izključno v
plastenkah, najbolje pollitrskih), higienske pripomočke (milo, zobna pasta,
zobne ščetke, brisače, higienske vložke, plenice za otroke, vlažilne robčke),
odeje, manjše šotore, spalne vreče in
ležalne podloge. Oblačil in obutve trenutno ne zbiramo!
Javnost pozivamo, da prispeva po
svojih močeh in prinese hrano ali higienske pripomočke na najbližje območno združenje.
Vse informacije lahko dobite na telefonski številki 01 729 23 33 v času
uradnih ur in na spletni strani www.
domzale.ozrk.si/.
Številni člani in članice Območnega
združenja Rdečega križa Domžale in
vsi ostali so se doslej vselej v velikem
številu udeleževali humanitarnih
aktivnosti in s tem pokazali svojo
človečnost in pripravljenost pomagati
ljudem v stiski. Prepričani smo, da
tudi tokrat ne bo drugače, zato že v
naprej iskrena hvala!
Vera Vojska
Foto: OZ RK Domžale

Samostojni podjetnik lahko obvestilo o prenehanju v objavo pošlje
prek Ajpesove aplikacije OOPS (Oddaja objav poslovnih subjektov), skenirano po elektronski pošti na naslov:
objava.prenehanja@ajpes.si, ali pa
pošlje po pošti oziroma dostavi osebno na katerokoli izpostavo AJPES.
Pri odločanju o nameravanem
datumu prenehanja opravljanja dejavnosti vas opozarjamo, da morate
obvezno objaviti obvestilo o nameravanem prenehanju dejavnosti vsaj
15 dni pred datumom prenehanja na
spletni strani AJPES.

Zaplešite!
Domžalah se zadnji teden v septembru
in v začetku oktobra, od 29. septembra
do 2. oktobra 2015, na široko odpirajo
vrata vsem plesa željnim. Vrhunska
tekmovalna plesalka, znana kot plesni
par z bratom Matejem, Špela Kralj, sedaj v vlogi plesne učiteljice in sodnice
standardnih in latinsko-ameriških
plesov omogoča otrokom, mladini in
starejšim, da spoznajo korake in gibe
športnega plesa ter doživijo čudovite

plesne trenutke. Otroci, fantje in dekleta, pridružite se najlepšemu dvoranskemu športu, študentje, starši in
najstarejši občani pa vabljeni k odlični
vadbi z ritmom in prijetnemu druženju v plesnem studiu King dance, kjer
boste od 29. septembra do 2. oktobra v
okviru tedna odprtih vrat lahko zaplesali brezplačno. Več informacij na telefonski številki 031 814 114 ali elektronski pošti: spela.kralj@hotmail.com.

Odraščanje ob najboljših knjigah
»Knjižni svet je zabaven in mikaven, saj
se v njem lahko zgodi vse tisto, kar je
včasih bolje, da se v realnem življenju
ne,« razlaga pisatelj Damijan Šinigoj,
avtor romana za mlade z naslovom Iskanje Eve. Knjigo, napeto in tudi duhovito, bo letos, v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo, v šolskih
knjižnicah brezplačno prejelo 22.000
slovenskih sedmošolcev. Javna agencija za knjigo (JAK), ki v sodelovanju
s številnimi državnimi ustanovami že
vrsto let pripravlja omenjeni projekt
za spodbujanje branja med mladostniki, je mislila tudi na malce starejše
najstnike: med dijake prvih letnikov
srednjih šol bo zato razdelila 22.500
izvodov stripovske, vedno aktualne
zgodbe Živalska kmetija, ki jo je po
Orwellovi literarni predlogi priredil
Andrej Rozman Roza, ilustriral pa Damijan Stepančič. Rozo, kot pravi avtor,
veseli, da omenjeni projekt na ta način

Po koncu evropskega košarkarskega
prvenstva si bodo naši košarkarji prosti
čas spet radi popestrili z branjem knjig.

spodbuja mladostnike h kakovostnemu načinu preživljanja prostega časa,
Stepančič pa dodaja: »Strip postaja
vedno vitalnejša literarna zvrst, ki po
obliki že od nekdaj privlači mlade, zdaj
pa v knjigah pridobiva tudi sporočilno
vrednost.« Nad obema omenjenima
knjigama iz založbe Miš z Gorjuše pri
Dobu se navdušujejo tudi slovenski
košarkarski asi: JAK se namreč že vrsto let povezuje s Košarkarsko zvezo
Slovenije, s katero promovira šport in
knjige. Vse za kakovostnejše preživljanje obdobja odraščanja!
V. S. P.
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INVALIDI SMO LAHKO DOBRI
ŠPORTNIKI IN SREČNI LJUDJE
LUKA TRTNIK

Luka Trtnik je športnik-invalid – ima desno stransko hemiparezo (oblika cerebralne paralize) v lažji obliki. Je tudi član
paraolimpijske ekipe in tekmuje za slovensko reprezentanco. Vesel je, da se je našel v tem športu, saj je po duši velik
športnik, a zaradi hibe oviran v gibanju.
Janez Stibrič
Foto: Iztok Dimc

pri samem udejstvovanju v športu. Moj
prosti čas je v bistvu namizni tenis.

i znano, ali ima to od rojstva, bolj kaže, da je bila
to posledica obveznega
cepljenja v prvih dveh
letih starosti. Star je 17 let in obiskuje
srednjo šolo v Domžalah, smer tehnik računalništva. Za namizni tenis
ga je navdušil učitelj telesne vzgoje
Sebastjan Habjan v OŠ Bežigrad,
bolj po naključju kot ne – na šoli so
imeli neko prireditev in med drugim
so igrali tudi namizni tenis, kjer je
bil Luka zelo uspešen. Učitelj je to
opazil in ga usmeril naprej. Tako je
prišel v klub v Mengeš, kjer že štiri
leta trenira znotraj Namiznoteniške
sekcije Mengeš pod vodstvom trenerja Davida Orešnika.

Verjetno pa se ne ukvarjaš samo
z namiznim tenisom? S čim se še
ukvarjaš?
Poleg namiznega tenisa me seveda
veseli še vrsta drugih stvari, a za vse,
kar bi me še veselilo, zmanjka časa.
Kljub temu si ga lahko odtrgam toliko, da občasno igram nogomet in košarko ter razne druge športe. Šport
seveda spremljam tudi prek televizije, navdušen sem nad dobrimi predstavami in igrami športnikov, ki jih
lahko vidim. Največkrat spremljam
razne nogometne in košarkarske tekme, tudi tenis rad spremljam, pa
moto GP … Seveda del prostega časa
namenim tudi zabavi za računalnikom, saj rad igram tudi računalniške igrice.

N

Luka, za uvod nam najprej povej,
zakaj se ukvarjaš ravno z namiznim
tenisom?
Ker mi je ta šport zelo všeč, je hiter, dinamičen in tudi taktičen. Namizni tenis mi predstavlja velik izziv,
saj je igra kar zahtevna, čeprav ni videti tako. Predvidevati moram, kam
in kako bo nasprotnik vrnil žogico,
nato pa moram tudi jaz udariti žogico
s pravilnim udarcem in naklonom loparja, seveda na kar najmanj ugoden
način za nasprotnika, da bi čim prej
dosegel točko in zmago. Teh udarcev
je veliko in jih rad osvajam. Najboljši in tudi najučinkovitejši je spin udarec. S spinom lahko ubraniš vsako žogico, ne glede na to, kateri udarec je
uporabil nasprotnik. Ker je v namiznem tenisu žogica zelo hitra – to je
najhitrejši šport z žogo (in ker je igralna površina zelo kratka, mora biti reakcijski čas izjemno hiter, podoben tistim v formuli 1 ali smučarskim skakalcem pri odskoku), zato se je potrebno za način udarca odločati hitro.
Včasih pa mi hitri gibi povzročajo težavo in mi je to še večji izziv.
Si športnik-invalid. Kaj ti pomeni
udejstvovanje s športom?
Udejstvovanje v športu mi pomeni zelo veliko. Rad se gibam ter sem
športnik po duši in srcu. Menim, da
sem zato tudi uspešen. Šport me ne
samo veseli, pomaga mi tudi ohranjati kondicijo in fizično pripravljenost
telesa. Če se ne bi ukvarjal s špor-

Tvoji športni cilj?
Moj športni cilj je postati čim boljši v namiznem tenisu in priti na paraolimpijske igre, kjer je namizni tenis ena od športnih panog. Naslednje
leto, ko so paraolimpijske igre v Rio
de Janeiru v Braziliji, verjetno še ne

Rad bi povedal, da se
dobro počutim v družbi
s svojimi vrstniki v šoli in
na treningu ter drugje, in
da hiba, ki jo imam, zame
ni prevelika ovira. Tudi
športniki-invalidi smo
lahko dobri športniki in
srečni ljudje.
tom, moje telo ne bi bilo tako usklajeno, kot je, saj se mi ena stran počasneje razvija. S športom pa vzpodbudim tudi drugo stran k razvoju. Super
je, da lahko združim prijetno s koristnim.
Je namizni tenis res idealen šport
za invalide?
Da, mislim, da je zelo primeren, saj
ga lahko igrajo vsi, ne glede kakšno
poškodbo imajo. Na tekmovanjih oz.
pripravah med športniki invalidi sem
videl, kako zelo uspešni in spretni so.
Videl sem njihovo neverjetno voljo in

moč. Kot zanimivost naj navedem, da
sem imel možnost videti, kako igra
Egipčan Ibrahim Hamato, ki je pri desetih letih v prometni nesreči ostal
brez rok. To mu ni vzelo volje do življenja. S preostanki rok je hotel igrati namizni tenis, a ni šlo. Zato je vzel
lopar kar v usta in s to igro navdušuje po svetu. Mnogi invalidi se s pomočjo namiznega tenisa 'vrnejo nazaj v
življenje'. Nekateri igrajo s protezami, drugi so na invalidskih vozičkih
… Vsak igra v svoji kategoriji. Od kategorije TT 1 do TT 5 so igralci na invalidskih vozičkih. TT 1 je bolj poškodovan kot TT 5. Od kategorije TT 6 do
TT 10 so igralci, ki igrajo stoje in imajo različne poškodbe. TT 6 je bolj poškodovan kot TT 10. Sam sem v kategoriji TT 7. Z veliko truda in treninga
dosegajo zelo dobro igro in dobre rezultate. Marsikdo bi premagal zdravega soigralca.
Koliko časa, kje in kako pogosto
treniraš?
Treniram približno štiri leta, štiri do
petkrat na teden po dve uri na trening
znotraj Namiznoteniške sekcije Mengeš. Moj trener je David Orešnik. Prek
zveze za šport invalidov Slovenije –
paraolimpijski komite, imam priprave in tekmovanja mednarodnega tipa.
Tu imam priložnost igrati v svoji kategoriji in spoznati veliko igralcev z
vsega sveta, s katerimi smo tudi prijatelji. Zveza si prizadeva, da bi bilo
več mladih invalidov, ki bi igrali namizni tenis, saj je ta šport zelo perspektiven.
Želja vsakega športnika je, da se na
tekmovanjih pomeri z drugimi in
vidi, kako dober je. Kako gre tebi na
tekmovanjih?
Na tekmovanjih mi gre kar dobro,
včasih bolje, včasih slabše. Želel bi si
kakšno zmago več, saj večkrat izgubim zaradi svojih napak, kar v bistvu
pomeni, da moram še precej trenirati – v namiznem tenisu je namreč res
ogromno različnih udarcev, svojo vlo-

go pa igra tudi 'material', kot se temu
reče. Gumijaste obloge na loparju so
res zelo različne ter jih je ogromno
in igro je treba podrediti tudi temu, s
kakšno vrsto oblog igra nasprotnik.
Včasih zato nekaj časa traja, da ugotovim, s kakšnim loparjem igra nasprotnik in nato skušam čim prej podrediti svojo igro. Sem pa vsako leto
boljši. Nemalokrat je tudi odvisno,
kakšen dan imam, kakšna je moja
dnevna forma. Včasih je moj dan, kot
se temu reče, včasih pa ni – kot povsod v športu.
Tvoji trenutni največji dosežki
na tekmovanjih in kje vse si že
tekmoval?
Moji največji dosežki: šolski državni
prvak za invalide, državni prvak med
invalidi v svoji kategoriji, med zdravimi igralci sem osvojil nekaj tretjih
mest, osvojil sem tudi skupno tretje mesto na gorenjskih tekmovanjih
med dijaki. Od mednarodnih tekmovanj bi izpostavil letošnje tekmovanje na Madžarskem, ko sem igral proti veliko boljšemu nasprotniku iz Nizozemske, a sem tesno izgubil z 2:3
v setih. Na svojo igro sem ponosen,
saj je bil res zelo dober igralec. Naj
omenim še tradicionalni namiznoteniški turnir svetovnega ranga, ki
se že vrsto let odvija pri nas, v Laškem, kjer je letos maja na 12. Thermana Open sodelovalo rekordnih več
kot 400 igralk in igralcev iz več kot
50 držav. V ekipi sem igral z Yip Ming
Lee (Hongkong) in prišla sva v četrtfinale. Bronasta medalja nama je za
las ušla.
Kako usklajuješ treninge,
tekmovanja, šolo in tvoj prosti čas?
Treningi mi vzamejo kar nekaj časa,
zato šola malo trpi, a nekako uskladim tudi čas za učenje. Poleg tega me
profesorji razumejo, me podpirajo in
se skupaj dogovarjamo, kdaj in kako
bom imel preverjanje znanja. Zato se
jim še posebej zahvaljujem, saj mi njihova podpora zelo veliko pomeni tudi

(smeh), na naslednjih, leta 2020, ki
bodo na Japonskem, v Tokiu, pa bi bil
že čas, kajne?
Kaj pa življenjski?
Uspešno končati šolo in postati dober programer – zavedam se, da je računalništvo panoga, ki ponuja vedno nove in nove izzive za prihodnost.
Upam, da bom po končanem šolanju
dobil dobro službo, sicer pa si tudi kot
življenjski cilj vidim v namiznem tenisu, saj je postal moj sestavni del življenja in brez njega enostavno ne gre.
Kaj bi še povedal, pa te nismo
vprašali?
Rad bi povedal, da se dobro počutim
v družbi s svojimi vrstniki v šoli in na
treningu ter drugje, in da hiba, ki jo
imam, zame ni prevelika ovira. Tudi
športniki-invalidi smo lahko dobri
športniki in srečni ljudje. Sem vesel
in razigran, rad se šalim in smejem
ter uživam življenje. Z igranjem namiznega tenisa in z udeležbo na tekmovanjih tudi veliko potujem, saj tekmovanja potekajo ne samo v mestih
v naši državi, ampak tudi v številnih
državah po svetu. ❒
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Novičke iz Zveze prijateljev mladine Domžale Sončki na Šuštarski nedelji
V nedeljo, 6. septembra 2015, smo se članice in člani
plesne skupine Sončki zavrteli v Tržiču na Šuštarski nedelji.

O prijetnih počitnicah, pomoči pri šolskih potrebščinah in donatorjih
Zveza prijateljev mladine Domžale se
je tudi letos potrudila, da čim več otrokom, posebej tistim iz socialno ogroženih družin, zagotovi primerne počitnice. Poleg počitnic v Domžalskem domu
na Krku so mladi lahko koristili tudi prijetne počitnice v okviru Športnega društva Sonček, kjer je bila posebna skrb
namenjena učenju plavanja, čas pa so
si popestrili tudi z jahanjem, igranjem
tenisa in prijetnimi sprehodi v naravo.

V drugem tednu smo imeli tudi različne dejavnosti izven šole. V sredo, 26.
avgusta, smo obiskali Kulturni dom
Franca Bernika v Domžalah in si ogledali animirano komedijo Minione, nad katero so bili otroci navdušeni. Po ogledu
smo se vrnili nazaj v šolo, kjer je bila na

V Tržič smo prišli malo pred 10. uro,
kjer so nas zelo prijazno sprejeli. Že
prej smo dobili VIP dovolilnice, da
smo se lahko z avtomobili pripeljali prav v središče dogajanja, saj bi
drugače trajalo kar precej časa, da

žni in veseli, da smo smeli biti del te
zgodbe.
Sončki smo plesna skupina otrok s
posebnimi potrebami, trenutno predvsem z Downovim sindromom, ki uživamo v plesu, dobri glasbi in družbi.

bi prišli do tja. Na vrsti smo bili malo
pred 11. uro. Najprej so o nas povedali nekaj besed, naredili kratek intervju z učiteljico Moniko Rozman,
ki ji sicer pomagam tudi Bernarda
Rozman, nato pa zaplesali kar štiri
plese. Najprej smo šli z vlakom na pot
okoli sveta, nato smo povedali, kam
se je skril medvedek Jaka, pokazali,
kakšni smo, ko smo srečni in se ob
Avsenikovi melodiji veselili, ker smo
mladi. Občinstvo je bilo nad nami
neverjetno navdušeno, prav tako pa
župan Borut Sajovic, s katerim smo
se tudi fotografirali. Za konec smo
se posladkali z zasluženo nagrado –
slastnim krofom in se pred odhodom
domov še sprehodili po stojnicah. Bil
je čudovit dan in Sončki smo hvale-

Smo člani Medobčinskega društva
Sožitje za pomoč osebam z motnjami
v duševnem razvoju občin Domžale,
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, ki smo se mu pridružili
letos, sicer pa smo prej samostojno
delovali že nekaj let. Srečujemo se
enkrat na teden, ob petkih ob 17.15 v
telovadnici Podružnične osnovne šole
Voklo. Plešemo otroške plese, radi
pa imamo tudi harmoniko, tako da z
veseljem zaplešemo tudi na kakšno
narodno-zabavno pesem. Vsako leto
imamo nekaj nastopov, marca letos
smo med drugim skupaj z ansamblom
Saša Avsenika nastopili v oddaji Slovenski pozdrav.

Šolske potrebščine

V času uradnih ur je bilo konec avgusta
in v začetku septembra v pisarni Zveze
prijateljev mladine Domžale zelo živahno, saj so številni starši z otroki prišli po šolske potrebščine, ki jih je ZPM
Domžale prejela v okviru akcije Poštar
Pavli. Tako so dobili predvsem zvezke,
knjige in druge potrebščine, vsaj nekaj
šolarjev pa tudi posebne šolske torbice in vrečke za copate, ki jih je doniral
Lions klub Domžale, ki dobrodelno že
dolgo sodeluje z ZPM Domžale. Tako so
poleg šolskih torbic in vrečk ZPM darovali tudi izkupiček od modne revije, ki
ga je ta namenila za letovanje otrok iz
socialno ogroženih družin. Lions klubu iskrena hvala za pomoč, novemu
vodstvu pa obilo uspeha!

Počitniško varstvo v
sodelovanju z OŠ Rodica

Počitniško varstvo je bilo zadnja dva
tedna v avgustu v Osnovni šoli Rodica,
ki se ji ZPM Domžale najlepše zahvaljuje za sodelovanje. Kot sta povedali
mentorici Teja Medle in Nena Tomelj
Bobnar so se ga udeležili učenci iz različnih okoliških šol, od prvega pa vse
tja do četrtega razreda osnovne šole.
Ob tem sta še zapisali: »Letos se je na
počitniško varstvo prijavilo zelo veliko
otrok, vse skupaj jih je bilo čez 30. Program je otrokom omogočil aktivno preživljanje prostega časa, ki je temeljil na
gibanju, druženju in ustvarjanju.
V prvem tednu nam vreme ni bilo
najbolj naklonjeno, zato smo se bolj
posluževali raznih družabnih iger, veliko smo ustvarjali, odvečno energijo pa
smo porabili v telovadnici, kjer smo se
igrali najrazličnejše gibalne igre, skakali na trampolinu, igrali namizni tenis
in izvajali vse mogoče vragolije. Izpod
otroških rok so nastali različni izdelki.
Izdelovali smo zapestnice iz perlic, hobotnice iz rolic toaletnega papirja, kolumbusove ladje, naredili smo si kape
z motivom morskega psa in razne risbe
ter slike z različnimi likovnimi tehnikami. Iz papirja smo oblikovali letala,
nato pa smo na šolskem hodniku uprizorili pravi letalski turnir.

razvajalo z raznoliko prehrano. Otroci
so bili za malico najbolj veseli čokoladnega namaza, za kosilo pa jim je bilo
najbolj všeč, ko je kuhar pripravil špagete s polivko. Naše druženje se je kar
hitro končalo, zato upamo, da se kmalu
zopet vidimo.«

Kar 14 tovrstnih šolskih torbic je Lions
klub Domžale daroval ZPM Domžale.

vrsti ustvarjalnica. S pomočjo tulcev in
tempera barvic so učenci ustvarili vsak
svojega miniona, Boba, Kevina ali Stuarta. V tem tednu smo se udeležili tudi treninga Sankukai karateja v Domžalskem
domu, kjer smo se spoznali z osnovami
karateja in se izkazali v štafetnih igrah,
ki so nam jih pripravili trenerji. Otroci so
radi hodili tudi na sprehode, še posebno
če smo si za cilj izbrali igrala ali fitnes na
prostem ob Kamniški Bistrici.
Otroci so pohvalili tudi malice in kosila, ki so jih posebej za nas pripravljali
v šolski kuhinji. Kuhinjsko osebje nas je

Teden otroka

O aktivnostih ZPM Domžale v Tednu
otroka od 5. do 11. septembra pišemo
posebej in vas vabimo k sodelovanju.
Posebej se naši šolarji veselijo tradicionalnega sprejema pri županu Občine
Domžale Toniju Dragarju, ki ga bodo ob
obisku seznanili s svojimi dejavnostmi.

Dohodnina za ZPM

Tudi tokrat bralce Slamnika vabimo,
da del svoje dohodnine namenijo
delovanju Zveze prijateljev mladine
Domžale, ki si prizadeva, da bi imeli
vsi naši otroci prijetno otroštvo. Hvala!
Vera Vojska
Foto: ZPM

Bernarda Rozman
Foto: Dušan Podrekar

Sprejem prvošolčkov na Osnovni šoli Domžale

Jezikovni tabori

V torek, 1. septembra, smo na OŠ Domžale pripravili prireditev ob sprejemu prvošolcev.

Letošnje poletje na petih jezikovnih taborih otroci iz
devetih držav

oš domžale Prvošolce in njihove starše sta pozdravila ravnatelj Uroš Govc in
podžupanja mag. Renata Kosec. Prvošolcem in njihovim staršem smo pripravili kratek kulturni program. Nastopil je
mladinski pevski zbor OŠ Domžale pod
vodstvom Jane Lamberšek Starbek s pesmijo The Lion Sleeps Tonight.
Lanskoletni učenci 1. c razreda so se
pod vodstvom učiteljic Angeline Bolta
in Lili Jaševec naučili in predstavili glasbeno pravljico Medvedek Nikec. Sledila
je plesno-navijaška točka Petje in Neli,
ki sta članici plesno-navijaške skupine
Mini sovice. Program je povezoval Luka
Štiftar. Po koncu prireditve so učiteljice
prvih razredov prvošolce pospremile v

njihove učilnice, pomočnica ravnatelja
Mateja Chvatal pa je nagovorila starše.
78 prvošolcev je bilo navdušenih nad
čudovitim sprejemom. Pogumno in polni pričakovanj so odkorakali v učilnice.

Mladi pustolovci in pustolovke različnih starosti so od začetka julija do sredine avgusta uživali na mednarodnih
poletnih jezikovnih taborih, ki jih je
letos že osmo leto organiziral Zavod
Jezikovni svet Navitas iz Radomelj. Na
letošnjih poletnih jezikovnih taborih
v Solčavi, na Kozjanskem in na Rogli
je bilo skupaj prijavljenih preko 70
otrok iz devetih držav, ki so tkali pri-

taborih skoraj četrtina otrok iz tujine.
Na letošnjih poletnih taborih je bilo
kar nekaj mladih pustolovcev iz domžalske občine.
Poleg učenja jezika je na taborih
neprecenljivo, da se otroci naužijejo
svežega zraka, spoznavajo slovensko
podeželsko tradicijo, obiskujejo kmetije, spoznavajo živali, molzejo krave,
jezdijo konje, raziskujejo potok, gozd

jateljske vezi s sovrstniki iz različnih
kulturnih okolij.
Na skupaj petih taborih so se otroci
urili v različnih jezikih: v angleščini,
nemščini, španščini, italijanščini in
ruščini. Otroci iz tujine so izpopolnjevali znanje slovenščine in spoznali slovensko podeželsko življenje
na zelo pristen način. Kot zanimivost
lahko izpostavim, da je bila letos na

in travnik, nabirajo zelišča in plodove v
naravi …Ustvarjajo izdelke, zakurijo taborni ogenj, spoznavajo nebo skozi teleskop in se naučijo fotografirati ter na
nekaterih taborih celo snemati filme.
V zavodu Jezikovni svet Navitas že
razmišljajo o jezikovnih taborih v naslednjem letu in iščejo tudi primerno
lokacijo za izvedbo taborov v domači
– domžalski občini.

Znanje prihaja skozi vsa vrata, le odpreti jih je treba. Naj bodo vrata znanja v
tem šolskem letu vsem na stežaj odprta.
Luka Štiftar
učenec 8. razreda OŠ Domžale

Začetek novih športnih programov
ŠD Sonček je tudi v letu 2015 otrokom in mladim ponudil možnost aktivnega
preživljanja poletnih počitnic.
šd sonček je v Domžalah poleti v
petih različnih terminih ponudilo otrokom in mladim intenzivni plavalni tečaj, ki so jih spremljale različne zabavne dogodivščine. V desetih letih delovanja društva so se za najatraktivnejše
izkazali rolerji, tenis, športno plezanje,
v zadnjem času pa tudi jahanje konj in
mini golf. Vsak teden je bil zaključena
celota, ki je poleg aktivnosti ponujal
tudi celodnevno varstvo in dva obroka. Otroci in mladi so se družili, medgeneracijsko povezali in se seznanili z
novimi športi. V letu 2015 je bilo največ
navdušenja nad športnim plezanjem.
Po uspešnem poletju je ŠD Sonček v
septembru začelo z organizacijo vsako-

letnih športnih vadb za otroke in mlade.
Športne vadbe ŠD Sončka niso usmerjene le v eno vrsto športa, ampak v
kvalitetne, za otroke in mlade zanimive
aktivnosti. In sicer: Sonček malček (2–3
let), Športni program Malček (3–5 let),
Športnik začetnik (5–7 let), Športnik nadaljevalni (7–10 let), Kombinirani športni program (od 5 do 10 let) potekajo v
telovadnici OŠ Preserje pri Radomljah.
Letošnja novost 2015 je Športna gimnastika in akrobatika za otroke imlade od 5. do 15. leta. Z vadbami so začeli
21. septembra 2015. Prijava je možna
na spletni strani www.sd-soncek.si/.
Člani najmlajše skupine udeležencev
aktivne počitnice

Neva, ŠD Sonček
Foto: Arhiv ŠD Sonček

18 | slamnik

številka 9 | september 2015 | letnik lv

obrazi domžal

slamnik@kd- dom zale. si

POTI, PODOBNE LETU PTIC
SELIVK
DANNI STRAŽAR, DOMŽALČANKA, KI ŽIVI NA ŠVEDSKEM

Danni Stražar je drobno in živahno dekle z veliko energije. Njeno življenje je razpeto med slovenskim jugom in švedskim
severom, njene poti so podobne letu ptic selivk.
Hudo mi je, kadar vidim,
ko nekdo nekaj pohvali,
kako je lepo v Sloveniji,
pa se takoj usuje ploha
pritožb, da sploh ni tako in
kaj vse je narobe.

Miomira Šegina
Foto: Jana Jocif

R

ojena je na Švedskem, v
Södertälju, kjer je preživela
zgodnje otroštvo in se nato,
z mamo in bratoma, vrnila v
Domžale. Po zaključeni Pedagoški fakulteti se je vrnila na Švedsko, kjer se
je po študiju švedščine na Univerzi v
Lundu začela ukvarjati s prevajanjem.
Čeprav ima kanček pisateljske žilice,
se bolj najde v poustvarjanju, ki ji ga
ponuja prevajalsko delo. Pravi, da jo
je to kar potegnilo vase, saj uživa v
iskanju pravih jezikovnih rešitev za
vsakega avtorja in vsak stil pisanja. V
obdobju od 2007 do danes je Danni
prevedla iz švedskega v slovenski
jezik vrsto romanov. Najbolj znan je
gotovo prvi, avtorja Stiega Larssona
– Moški, ki je sovražil ženske (bolj
znan pod naslovom Dekle z zmajskim
tatujem). Na Švedskem je bil roman
nagrajen z nagrado Glasnickeln za
najboljši švedski roman leta 2005. Žal
tega uspeha avtor ni dočakal, saj so
vsi njegovi romani izšli šele po njegovi smrti (2004). Prvemu romanu sta
sledila še dva, Dekle, ki se je igralo z
ognjem, 2006, in Dekle, ki je dregnilo
v osje gnezdo, 2007, in tako je nastala
trilogija Millenium, na podlagi katere
so bile posnete filmske uspešnice, ki
smo si jih lahko ogledali tudi pri nas.
Danni je prevajala za več založb,
v teh letih se je nabralo trideset literarnih prevodov, od kriminalk in
mladinske literature do leposlovja.
Zadnji roman Dekle v pajkovi mreži,
ki je pravkar izšel (27. avgusta 2015),
je nadaljevanje zgodbe o dekletu z
zmajskim tatujem. Tega je na podlagi
zapisov Stiega Larssona napisal David Lagercrantz. To je bil tudi razlog
za najino kratko srečanje v Domžalah, ko je nastal ta pogovor na temo
Švedske.
Kako si se počutila na Švedskem kot
otrok priseljencev? So bile situacije,
v katerih so se do tebe obnašali
drugače, kot bi se sicer?
Moram priznati, da v zgodnjem otroštvu – torej do samega 6. leta – ne
vem za to, da bi to občutila. Otroci so

da v osnovi obstajajo kulturne razlike in tudi razlike v vzgoji. A po vsem,
kar lahko primerjamo sama in moje
kolegice, moram priznati, da so slovenski vrtci in tudi šole na visoki ravni – se mi pa zdi, da se tega premalo
zavedajo. Morda je včasih preveč papirologije in pravil v slovenskih vrtcih, a strokovnost in sama izvedba
sta izredno dobri in se zares veliko
dela za otroke. Seveda pri tem dopuščam možnost, da ima kdo drugačno
izkušnjo s sistemom v Sloveniji, ampak po mojih izkušnjah je pač tako.
Na Švedskem je mogoče opisati predšolsko vzgojo kot morda bolj 'preprosto', otroci veliko več časa preživijo
zunaj ne glede na vreme – sprejemanje otrok in oddajanje otrok je skoraj
vedno na zunanjih površinah vrtca –
tukaj nihče ne tarna, če je otrok zunaj
v dežju ali snegu, se je pač treba primerno obleči. Običajno je posledica
tega tudi boljše zdravje otrok, saj postanejo odpornejši. Slovenskim staršem mogoče manjka tega, da bi se
manj obremenjevali s tem, kako umazan ali čist bo otrok prišel iz vrtca in
da bi bili manj obremenjeni s tem, če
pade nekaj kapelj dežja ali par snežink in bi morali biti otroci že na suhem. In da, definitivno je slovensko
izobraževanje, vsaj za predšolsko
vzgojo to lahko trdim z gotovostjo, na
visoki ravni.

pač tisti, ki še najmanj to občutijo in
se najhitreje povežejo. Malce razlikovanja lahko pride zaradi vnaprejšnjih
predsodkov, ampak načeloma so Švedi precej vajeni priseljencev in se vsaj
v izobraževalnih institucijah veliko
poudarka daje različnosti, multikulturnosti in podobno.

Ker si tudi ti pedagoginja, sicer
za predšolsko vzgojo – se ti zdi
naš pristop k otroškemu varstvu
na evropskem nivoju, glede na
izobrazbo zaposlenih v vrtcih?
Ravno o tem se v zadnjih letih veliko
pogovarjam s kolegicami pedagoginjami, ki poznajo obe državi. Jasno je,

»Čas zaceli rane - da
do ran ne pride,
pa skrbi vaš
farmacevt.«
Primož Mrakič, mag. farm., Lekarna Radomlje

Dežurni lekarni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015:
Lekarna Kamnik sob, ned in prazniki 17.00 - 20.00
Lekarna Domžale ned in prazniki 09.00 - 12.00
Obiščete nas tudi na www.mestnelekarne.si

Migracijska gibanja so zadnje čase
zelo v porastu, tudi pri nas je opaziti
precej izseljevanja na tuje. Koliko se
je, po tvoji oceni, spremenilo število
Slovencev na Švedskem v zadnjih
desetih letih? Ali gre za ekonomske
migracije in kako so te uspešne?
Pri nas je občutno v porastu
brezposelnost žensk, še posebej
visoko izobraženih, ali je tudi na
severu čutiti takšne tendence?
V zadnjih letih opažamo izredno veliko priseljevanje. Vsi moji 'novi' prijatelji, ki sem jih spoznala v zadnjih letih, so uspešno našli službe, se naučili jezika in so finančno stabilni, imajo
svoja stanovanja ipd. Seveda pa to še
zdaleč ni celotna slika. Niti najmanj ni
tako zelo preprosto najti službe in je
zelo zmotno prepričanje, da na Švedskem skorajda ni brezposelnosti. Je in
tudi zato stvari postajajo s številom
novih priseljencev precej težje. Služba žal ne čaka na prvem vogalu, v zadnjih letih pa imajo ljudje na začetku veliko težav prav s tem, da si najdejo stanovanje, ne glede na to ali gre za
veliko ali manjše mesto. Če imaš 'pravi' poklic, službo dobiš hitreje, če pa
ne, pa lahko traja precej časa ali pa na
koncu počneš nekaj čisto tretjega.
Če se dotakneva knjig, zanima
me katere knjige so bolj brane:
domačih ali tujih avtorjev? Koliko
Švedi poznajo naše ustvarjalce,
predvsem pisatelje?
Švedska ima precej bogato domače
založništvo, so pa v zadnjih letih res

zelo brane kriminalne zgodbe, sicer
pa pokrivajo vse literarne zvrsti in je
tudi veliko prevedene tuje literature.
Slovenski ustvarjalci v Stockholmu občasno pripravljajo delavnice
ali predstavitve slovenskih pesnikov
in pisateljev. Na eni takšnih delavnic
sem lani novembra sodelovala tudi
sama. Pomagala sem pri prevajanju
nekaterih pesmi v švedščino, potem
pa so pesniki – slovenski in švedski
– sami 'izboljševali' prevode. Ta projekt sta organizirala Lucija Stupica
in njen mož Henrik Enbohm, vem
pa, da je bilo v preteklih letih veliko
podobnih zadev na drugih ravneh.
Noben slovenski avtor ni 'splošno
znan', saj so bolj literarne zvrsti
(pesmi in romani) vedno bolj stvar
ožjega kroga bralcev. Vem pa, da je
precej del različnih avtorjev vseeno
prevedenih v švedščino.
Omenila si nov način 'branja' knjig –
ali nam o tem poveš kaj več?
To so zvočne knjige, ki so zelo priljubljene na Švedskem. Zdi se mi, da se
ljudje zanje odločajo, ker so praktične – potrebuješ samo telefon in slušalke, pa jih lahko poslušaš na vlaku
ali avtobusu. Se pa na splošno še veliko bere. Je pa res, da so cene knjig
mogoče kanček nižje, pa ljudje še vedno radi kupujejo knjige.
Katero zvrst literature imaš najraje?
Sama kriminalk pravzaprav nikoli
prej, dokler jih nisem začela prevajati, nisem brala. Sama sem bolj navdušena nad romani, včasih resnejšimi,
včasih lahkotnejšimi. V resnici, mogoče prav zaradi prevajanja, so mi postali všeč tudi mladinski romani, ki so
včasih zelo primerni tudi za odrasle.
Del tvoje družine živi v domžalskem
koncu, zato se v Slovenijo vračaš
vsako leto. Tvoj pogled od zunaj je
dragocen, povej, kaj ti je v Sloveniji
najljubše, poleg tvojih najbližjih?
Slovenija je res lepa dežela – to še bolj
opazim zadnja leta. Prej sem bila bolj
usmerjena na Švedsko in če živiš v neki
državi, tako ali tako gledaš na stvari
drugače. Vidim pa pozitivne spremembe v Sloveniji, sploh urejenost – konkretno letos mi je v oči padla urejenost
poti ob Kamniški Bistrici, knjige, telovadne naprave. Sem rekla prijateljici, da sicer živim v Stockholmu, ki je
prekrasen, in sprehajalne poti na otočku, kjer trenutno živim, so lepo urejene,
vendar lahko rečem, da je pot ob reki
stoodstotno bolje urejena kot naša v
središču mesta, ki tudi poteka ob vodi.
Hudo mi pa je, kadar vidim, ko nekdo nekaj pohvali, kako je lepo v Sloveniji, pa se takoj usuje ploha pritožb, da
sploh ni tako in kaj vse je narobe. Včasih res ne razumem, zakaj Slovenci ne
bi bili ponosni na tisto, kar imamo, saj
ni treba v drugem stavku takoj kritizirati tistega, česar ni. Začneš s tistim, kar
imaš, potem pa gradiš naprej.
Dela, ki so izšla v Danninem prevodu: poleg že omenjenih romanov
iz serije Millennium (založba Učila)
še devet uspešnih kriminalk Camille
Läckberg, (od Ledene princese do Krotilca levov), knjige za otroke Martina
Widmark o mladih detektivih Lovru in
Maji, pa mladinski romani (Zvezde sijejo v temi Johanne Thydell), še posebej
pa je svoje bogato prevajalsko znanje
izrazila v knjigi Märte Tikkanen, Veliki
lovec (izšla pri Cankarjevi založbi). ❒
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izbr@no v knjižnici domžale
knjige za odrasle

Christopher Ryan in Cacilda Jethá

Seks ob zori
Modrijan, 2013

Splošno sprejete predstave o monogamnem zakonu, ki traja, dokler naju smrt
ne loči, klecajo pod neznosno težo lažnega prepričanja. Kaj je bistvo človeške
spolnosti in kako je postala taka, kakršna je? V knjigi
avtorja želita pojasniti, kako so kulturni premiki, ki so
se začeli pred približno deset tisoč leti, povzročili, da je
resnična zgodba o človeški spolnosti postala tako prevratniška in nevarna, da so ji verske avtoritete za dolga
stoletja zavezale usta, da so zdravniki spolnost povezovali z boleznijo in da se znanstveniki niso menili zanjo.
Ker si tako močno prizadevamo, da bi prikrili resnično
naravo človekove spolnosti, pol naših zakonov tone v
dolgočasju, ki ubija libido, vodi v nezvestobo in zmedenost. Ja, res je –med tem kar nam dopovedujejo, da
čutimo, in tem, kar v resnici čutimo, je veliko navzkrižje.
Provokativno in vroče branje.
Margaret Mazzantini

Ne premikaj se
Mladinska knjiga, 2015

Italijanska pisateljica Margaret Mazzantini v romanu piše o ljubezni, strasti,
laži in prevari. Ta roman je bil nagrajen
z najvišjo italijansko literarno nagrado
Strega, po njem je bil posnet film s Penelope Cruz v vlogi ljubice. Znani rimski kirurg, prvoosebni pripovedovalec, nam pripoveduje o svojem vzporednem življenju,
ki ga je kot pozoren mož in oče živel. Njegova 15-letna
hči Angela se je hudo ponesrečila z motorjem in čaka
na operacijo. Med čakanjem na novice iz operacijske
dvorane se v Timotejevi glavi odvije film, ki nas pripelje
v čas pred in med hčerinim spočetjem. Glavno vlogo
v njegovem vzporednem življenju je imela naključna
znanka, na pogled neprivlačna ženska, ki pa je v sebi
imela vse tisto, kar mu je ob njegovi lepi, urejeni in
popolni ženi manjkalo. K tej divji in strastni ženski je
vsa leta uhajal skrivaj, a vedno bolj odločen, da bo ženi
nekega dne priznal svoje dvojno življenje. Napetost in
intenzivnost Timotejeve izpovedi bralca vleče, da ne
more odložiti knjige. Roman globokih čustev, strasti in
nenavadnih preobratov.
Pascal Dibie

Etnologija vrat
Založba /cf*., 2015

Pascal Dibie, francoski etnolog, ki ga pri
nas poznamo po delu Etnologija spalnice, se tokrat fasciniran nad fenomenom
vrat sprehodi vse tja do starega veka. V vešče napisani
knjigi, ki presega običajno etnološko pisanje, preiskuje
mesto vrat v našem materialnem in predstavnem svetu.
Vrata implicirajo zunanji svet in tisto, kar je znotraj,
verjetno nastanejo zaradi potrebe po varnosti, zamejitvi. Grški portal, rimske arkade, srednjeveški dvižni
mostovi, sodobne ključavnice, ki jih odpre prstni odtis.
A vrata niso le predmet zamejevanja, ampak predvsem
točka prehoda, iniciacije, vrata v visoko družbo, starostno skupino, nebeška vrata. Dibie pokaže na pomen
vrat v bivanjskih, gospodarskih, ženitvenih in še kakšnih praksah. Veliko pozornosti nameni simbolnemu
pomenu vrat v običajih, obredju in njihovi metaforični
jezikovni teži. Knjiga Etnologija vrat se bere kot zgodovina vsakdanjega življenja, ki nam obenem pokaže,
kako še tako vsakdanji predmeti, ki jih v njihovi vseprisotnosti spregledamo, v sebi skrivajo številne simbolne
odtise.
Masanobu Fukuoka

Revolucija ene slamice
Porezen, 2014

Žal že pokojni avtor je bil svoje čase znanstvenik - mikrobiolog z dobro plačano
državno službo. A je po bolezni in nepričakovanem razsvetljenju postal razmišljajoči kmet in
filozof; na lastni zemlji je uresničeval svoja globoka spoznanja in revolucionarne ideje o zdravem življenju. Bil je
zapriseženi zagovornik nedejavnosti, saj vse, kar človek
počne, nam v bistvu slej ko prej škodi. Zagovarjal je čim
manjše vmešavanje človeka v naravo in bil zgrožen nad
nadutostjo zahodnjaškega načina farmskega, monokulturnega kmetovanja. Ker je lahko veliko potoval, je do

Izbral in uredil: Janez Dolinšek

svoje pozne starosti predaval po celem svetu in tako širil
revolucijo ene slamice, ki jo je na lastni koži in zemlji
preizkusil in dokazal. Njegovo poslanstvo dandanes nadaljuje njegov sin.
k n j i g e z a o t r o ke i n m l a d i n o

Jennifer Niven

Vsaj en popoln dan
Učila, 2015

Zgodba se dogaja v majhnem mestecu v
zvezdni državi Indiana. Glavna junaka
se na začetku šolskega leta srečata na
najvišji polici šolskega zvonika. Oba sta
gor zašla z namenom 'končati' svoje življenje.
Za Fincha, mestnega posebneža, fanta z tisočerimi
obrazi, to ni nič nenavadnega in tudi ljudje se z njim
več ne obremenjujejo – na zvoniku ga sploh ne opazijo. Potem pa se tam znajde še Violet, ki išče novo
pot v življenju po tragični smrti svoje starejše sestre in
najboljše prijateljice. Odšteva dneve, ko bo lahko zapustila mesto. Ni jasno, kdo koga reši, vendar po spletu
'naključij' pristaneta skupaj v paru, da opravita šolsko
nalogo, za katero morata raziskati 'naravna čudesa'
svoje države. Kmalu spoznata, da če sta skupaj, pozabita na vse svoje težave. Violet ob Finchu začne znova
živeti in rasti tako osebnostno kot čustveno, Finch pa
se kljub vsej silni ljubezni, ki jo čutni do Violet, začne
zapirati vase – njegov svet se ponovno krči in nihče mu
ne more pomagati.
Antje Damm

Obisk
Založba Zala, 2015

Elza je starejša gospa, je zelo boječa, boji
se pajkov, ljudi in celo dreves. Zato je ves
čas doma, podnevi in ponoči. Nekega dne pa
se zgodi nekaj neverjetnega: skozi okno prileti čudna
reč in pristane ob njenih nogah. Naslednji dan se zgodi še nekaj bolj nenavadnega. Na njena vrata nekdo
potrka. Fantič Emil, ki išče svoj avionček. Emil vdre v
njen zaprti svet, hoče se pogovarjati, hoče se igrati in
poslušati pravljice … Slikanica tenkočutno spregovori
o medsebojnih človeških odnosih, osamljenosti in prijateljstvu.
Jan Ormerod

Zamenjam bratca
Založba Zala, 2015

Mama Krokodilka občuduje svojega malega sinčka: »Zelen je kot mlaka in njegove oči so
kot rumenjaki.« Mala Krokodilka Karolina pa ni tako
navdušena nad svojim bratcem. Samo slini se, smrdi,
mama je ves čas zaposlena z njim ... Karolina postane
zelo ljubosumna. Tudi ona želi biti mamina ljubljenka.
Zato hoče bratca zamenjati v otroški trgovini. Prodajalec ji ponudi malega pando (je izbirčen), slončka
(preveč škropi naokrog), pujsek tudi ni pravi zanjo ...
Karolina spozna, da je njen bratec zelo ljubek in ga bo
kar obdržala. Zanimiva slikanica ponuja iztočnico za
pogovor o družini, prijateljstvu, medsebojnih odnosih
... Knjiga je zelo priljubljena tudi v Španiji, Franciji,
na Norveškem, Kitajskem, Tajskem, Nizozemskem,
Finskem ...
m e d i o t e ka

DVD

Smrt človeka na Balkanu
(Smrt čovjeka na Balkanu)
Brigada, 2013

Film se začne s samomorom moškega
pred kamero. Po strelu, ki so ga seveda
slišali vsi v bloku, en za drugim pritečejo zgroženi sosedje, ki ne vedo, da jih spletna kamera
snema. Celoten film je namreč posnet v enem samem
kadru s statično kamero. Gre za črno-humorno nizanje
stereotipov o človeku z Balkana, a tudi za njihovo razgradnjo. Pod krinko dobrote, dobrososedstva in gostoljubnosti se skrivajo vse slabosti navadnega človeka.
Podobno delujejo tudi ostali predstavniki uradništva,
pogrebna služba in policija. Pravi zasuk v obnašanju
vseh protagonistov se zgodi, ko dojamejo, da jih kamera ves čas snema. Prav zaradi očitno nizkega filmskega
proračuna je toliko pomembnejše vse ostalo – dober
scenarij in odlična igra pod taktirko vrhunskega režiserja. Prava satirična poslastica!
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Festival slovenskega filma: Utrip Ljubezni,
Psi brezčasja in bolj malo drugega

Žanr – upodabljanje
vsakdanjega življenja

Prišel in odšel je še en portoroški festival slovenskega filma. Najdaljši do zdaj,
a nikakor ne tudi najbolj kvaliteten.
Videli smo standarden déjà vu povprečnih filmov z dvema svetlima izjemama v
tekmovalnem programu, ki se imenujeta Utrip ljubezni in Psi brezčasja.
Utrip ljubezni, celovečerni prvenec
Borisa Petkoviča, je odlično zrežiran
in tehnično izveden filmski izdelek, ki
kaže na avtorsko zrelost ustvarjalca.
Za nameček je igra nemoteča in deluje
skrajno nevsiljivo, kar je za slovenski
film prava redkost. Sama zgodba ni na
prvi pogled nič posebnega: gre za energično mladostniško hip-hop skupino,
katere vodja Bruno (prepričljivi Jernej
Gašperin) je državni prvak v glasbenem žanru free stylea, ki pa ogrozi svoj
obstoj, ko se le-ta zaljubi v čedno violinistko Nino (odlična Judita Frankovič).
Vendar ravno zaradi takšne razmeroma
enostavne dramaturške strukture je še
toliko večji režijski izziv zgodbo narediti
nepatetično, torej organsko in gledljivo,
kar pa je Petkoviču nedvomno uspelo.
Igralska zasedba na platnu diha kot
eno, mestoma je vzdušje celo ganljivo,
kar lahko uspe le veščemu režijskemu
dirigentu, zato me prav čudi, da je omenjeni film na festivalu dobil zgolj nagra-

Najbrž večina bralcev in bralk Slamnika že dolgo časa ve,
da jedilni pribor in lonci niso samo za kuhanje, ampak so
uporabni še za marsikaj drugega.

do za montažo. Želimo si lahko le, da bi
film našel pot do src čim več gledalcev,
saj gre za enega boljših slovenskih mladinskih filmov sploh. Če ne drugače, bi
distribucijski kanali lahko nekako našli
kakšno krivuljo do osnovnih in srednjih
šol, saj poleg dobre izvedbe film deluje
tudi izrazito vzgojno in prikazuje hip-hop kulturo kot način življenja, ki je
lahko zadosti 'kul' tudi za mladostnike.
Drugi omembe vreden film je v marsikaterem pogledu na slovenski filmski
sceni prelomen – za nameček pa še
neodvisen – celovečerec Psi brezčasja,
prav tako debitantskega režiserja Mateja Nahtigala. Ne smemo pozabiti, da gre
za izrazito zahteven žanr filma noir, ki
pa je izveden do te mere spretno, da se
je iz njega praktično nemogoče norčevati. Na tem mestu je potrebno omeniti,
da je večina slovenskih filmov izvedena
tako, da se slej ko prej sprevrže v nekakšno parodijo, torej film, ki ga nikakor
ne moremo jemati resno. Filmski značaji postanejo nenaravni in vsepovprek
pretiravajo ter karikirajo do te mere, da
slednje potem postane norma dobre
igre, kar je sicer višek ironije. Nikakor
pa slednjega ne moremo trditi za Pse
brezčasja, ki v umirjenem tempu in dobro grajeni atmosferi stavijo na naravno

igro svojega igralskega ansambla, z izjemo nekaterih igralcev stare šole, ki so
vendarle nekoliko bolj nagnjeni k literaturi na filmu. Kljub temu pa Psi brezčasja s hipnotično fotografijo v svoji izvedbi po eni strani koketirajo z magičnim
realizmom utopične družbe v utopičnem mestu, po drugi strani pa so, prav
zaradi omenjene deklarativne distance,
bliže naši realnosti od kateregakoli drugega filma. Sicer tak film v slovenskem
filmskem prostoru resda lahko po krivici izzveni v prazno, vendar smo tega pri
nas že dodobra vajeni, kar pa seveda ne
sme biti nikakršen izgovor. Zaenkrat ga
je opazila vsaj žirija filmskih kritikov in
mu upravičeno podelila nagrado za najboljši film festivala.
Ob tej priložnosti naj omenim še
nagrajenca za eksperimentalni film
Kompozicija, Mitjo Mančka, ki postaja
čedalje bolj uveljavljen in tudi mednarodno priznan filmski ustvarjalec. Študentka Visoke šole za umetnost v Novi
Gorici, Mengšanka Valerija Zabret alias Valerie Wolf Gang, je v najboljšem
študijskem filmu Oddaljen spomin zvrsti video-poezije, razodela svoj dar za
poetičnost v kombinaciji z vizualnim
medijem – filmom. Čestitamo!
Žiga Čamernik

Različnost pogledov
Razstava fotografij članic Likovnega društva Mengeš Bince Lomšek in Miomire Šegina
likovno društvo mengeš V redni
razstavi letnega programa dela Likovnega društva Mengeš se fotografsko predstavljata dve članici društva
z dolgoletnim ustvarjalnim stažem,
Binca Lomšek, slikarka in fotografinja, in Miomira Šegina, slikarka, popotna fotografinja, pesnica, pisateljica, nekaj let tudi članica pevskega
zbora Kombinatke.
Binca Lomšek je članica Likovnega društva šele dve leti, še prej pa
je, po upokojitvi leta 2005, vrsto let
obiskovala slikarski krožek pri Univerzi Lipa v Domžalah. S fotografijo
se je začela resneje ukvarjati, ko se
je dejavnost društva razširila tudi
na fotografsko področje. To je njena
prva samostojna predstavitev širšega
izbora fotografij s tematskim predznakom.

Poudarjeno je bilo skupinsko delo, v
okviru dogovorjenih oblikovnih izhodišč pa je vsak udeleženec iskal svoj
izraz. Udeleženci so analizirali pomen in vlogo žanra in iskali odgovor
na vprašanje, ali je žanr danes sploh
možen in smiseln. Delo je potekalo v
smislu aktualizacije in konceptualizacije žanra.

Udeležence likovne delavnice bo
na ustvarjalni čas v Šmartnem ob Paki
spominjalo praktično darilo, še posebej pa se bo razstave v Galeriji Domžale zanesljivo rad spomnil koordinator
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Domžale
Pavle Pevec, saj je v zahvalo za vsestransko pomoč prejel darilo Danice
Šraj, predsednice Likovnega društva
Senožeti.

Vera Vojska

Osrednja nit življenja bo glasba …
Ema Smolnikar – državna prvakinja v igranju na
diatonično harmoniko

Predstavljene zbirke predstavljajo izbor najboljših posnetkov na določene teme. Likovno najčistejše in
izrazno najmočnejši so vsekakor po-

TOMAŽ FURLAN
KIPI ZA VSAKDANJO
UPORABO
15. – 29. oktober 2015

▶

galerija domžale Tako za risanje
in slikanje kot za pravi glasbeni dogodek, kar sta dokazala tolkalista Gašper Obšteter in Grega Plamberger, ki
sta s svojim igranjem na lonce v Galeriji Domžale obogatila odprtje razstave ustvarjanja 29. likovne delavnice
Šmartno ob Paki v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
Tema likovne delavnice je bila Žanr
– upodabljanje vsakdanjega življenja v
spontanih in nenarejenih življenjskih
situacijah na različnih področjih realne
in pristne podobe življenja. Dvanajst
ljubiteljskih likovnikov iz različnih likovnih društev, med njimi tudi Danica
Šraj in Veronika Židanek iz LD Senožeti
Radomlje, je ustvarjalo pod mentorstvom akademskega slikarja specialista
Dušana Fišerja. Na razstavi je povedal,
da se je delavnica začela s spoznavanji
likovnih ustvarjalcev, spontano prešla
v kompleksnejše zadeve in se iztekla v
dosego zastavljenega skupnega cilja.
Razstava je študija, ne gre za izdelke. Iz
praktično nič so naredili čim več, dodali
materialom vsebino ter skupaj naredili
korak naprej v likovnem izražanju.
Tako voditeljica kratke slovesnosti
ob odprtju razstave, koordinatorica
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Šmartno
Tatjana Vidmar kot mentor Dušan
Fišer sta ugotovila, da je bil namen letošnje 29. likovne delavnice dosežen.

Vabimo vas na odprtje razstave,
ki bo v četrtek, 15. oktobra 2015,
ob 19. uri v Galeriji Domžale.
Z umetnikom se bo pogovarjal
Jurij Smole.
www.kd-domzale.si / tel.: 01/722 50 50

snetki moderne arhitekture s poudarjeno geometrijsko prisotnostjo, če
ne že kar vsiljivostjo v urbano okolje.
Binca s svojim izborom kota posnetka več zakrije, kot odkrije, v čemer
se pokaže prava vrednost motiva,
saj gledalcu ni potrebno identificirati lokacije, ker ob izčiščeni likovni vrednosti to sploh ni potrebno.
Na podoben način se loteva iskanja
zanimivih podrobnosti, detajlov predvsem starih objektov, kot so vrata,
okna, interierji, na katerih so vidna
vsaj desetletja človekovega sobivanja in uporabljanja, tako so postali
nepogrešljiv del našega življenja in
tako kot človek želi prenesti vse svoje
vedenje in videnje na svoje potomce,
tako nam Binca želi prikazati svoj nostalgični pogled na te motive, topel,
očiščen in večen.
Miomira Šegina je tokratno predstavitev omejila na reportažne posnetke z njenih popotovanj po različnih deželah sveta. Zbirki zaokroženih
drobnih utrinkov po tri fotografije na
deželo daje pomenljiv naslov Življenje
je čas, vreden spomina.
Seveda vsako potovanje zasluži
več podrobnosti, a Miomira zavestno
izzove gledalca v fotografski haiku
predstavitvi, tri na videz naključne
posnetke poveže v šopek lirično zaključene celote in nas potegne vase s
podvprašanji: kje, kako, zakaj.
Razstavo Različnost pogledov si v
preddverju Kulturnega doma Mengeš
lahko ogledate do 7. oktobra 2015 ob
sredah med 10 in 12. uro, med 18. in
20. uro ter uro pred predstavo v dnevih predstav Špas Teatra.
Likovno društvo Mengeš

Čeprav v naših narodno-zabavnih ansamblih prevladujejo harmonikarji,
je v Sloveniji kar nekaj zelo poznanih
harmonikaric. K povečanju števila so
zanesljivo prispevala različna tekmovanja, med njimi tudi državno tekmovanje, letos že 18. po vrsti. Letos smo
Domžalčani lahko še posebej ponosni, zmagovalka v absolutni konkurenci je namreč Ema Smolnikar, doma
z Gorjuše. Kot smo lahko prebrali v
različnih časnikih, je pometla s konkurenco, si pridobila naziv državna
prvakinje 2015, hkrati pa ji je občinstvo podelilo tudi nagrado za najprikupnejšo tekmovalko.

Prvi učitelj je bil Martin Vodlan iz
Podgorja pri Kamniku. Po enem od
koncertov ansambla Franca Miheliča, je postala njegova učenka. Uči se
po posluhu. Vadi vsak dan, enkrat na
teden intenzivneje – približno dve uri.
Najraje igra Miheličeve, Slakove in
Avsenikove skladbe, pa tudi druge.
Državna prvakinja je rojena na
god sv. Martina, 11. novembra 1998,
ter obiskuje Gimnazijo in srednjo šolo
Rudolfa Maistra v Kamniku – program predšolske vzgoje. Šolo jemlje
resno, velika motivacija je občinska
štipendija. Je odločno mlado dekle, ki
poudarja, da se vse da, če se hoče. Je

Strokovna žirija je mladi glasbenici Emi Smolnikar okoli vratu obesila
zlato medaljo, ki je ni pričakovala.
Ženskega državnega tekmovanja v
igranju na harmoniko se je udeležila
četrtič. Po pohvali in vedno boljših
ocenah je letos prišla zmaga, ki se je
je zelo razveselila. Zaveda se, da brez
dobrega mentorja, vztrajnih vaj in posluha ne gre. Za igranje so jo navdušili
lokalni harmonikarji, na instrument
je prvič zaigrala na miklavževo jutro
leta 2005. To zvrst glasbe imajo doma
radi, ob spremljavi njene harmonike
pa pogosto zapojejo.

tudi prostovoljna gasilka v PGD Žeje Sv. Trojica, aktivno sodeluje v župniji
Dob, kjer je v pomoč pri učenju verouka predšolskih otrok, poleti pa animatorka na oratoriju. Rada si ogleda
koncert ali gledališko predstavo. Če ji
dopušča čas, poišče sprostitev v hribih.
V življenju se vidi kot vzgojiteljica
v enem izmed vrtcev v občini Domžale oz. učiteljica razrednega pouka
v osnovni šoli. Osrednja nit življenja
pa bo, kaj pa drugega: glasba, z njo bo
razveseljevala sebe in druge.
Vera Vojska
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Notburga pleše

Pikin
rojstni dan

Folklorno društvo Groblje: 7. folklorni večer
kd folklorna skupina groblje
Najbrž ste bralci Slamnika že slišali
za sv. Notburgo, svetnico, ki je vzor
pridnosti in srčne dobrote. Njena najpomembnejša božja pot je bila v Grobljah, njena podoba pa še danes krasi

enega od oltarjev v grobeljski cerkvi.
Kot zanimivost naj zapišem, da je konferenca avstrijskih škofov že leta 2008
podelila dovoljenje Zvezi avstrijskih
društev ljudskega izročila, da sv. Notburgo lahko uradno častijo kot zaščitnico društev narodnih noš in plesov.
S tem se je seznanila tudi KD Folklorna skupina Groblje, ki zgodovino
domače župnije dobro pozna. Odločila
se je, da skupaj s Kolegijem sv. Notburge pripravi 7. folklorni večer – malce
drugačen, kot je bilo šest dozdajšnih.
Tudi zato, ker so se junija osamosvojili. Doslej so sedem let delovali kot
sekcija Kulturnega društva Groblje,
odslej pa so Folklorno društvo Groblje.
Ob tem so hvaležni vsem dosedanjim

prijateljem in podpornikom ter obljubljajo, da bodo s svojim poslanstvom
nadaljevali. Nadaljevali pa bodo tudi s
stiki s folklornimi skupinami iz Avstrije, Italije, tudi z zamejskimi Slovenci
iz Italije, in skupino s Hrvaške. Letos

so se jim, po uspešnem nastopu folkloristov iz Grobelj na Madžarskem,
na 7. folklornem večeru pridružili prijatelji iz Madžarske. Tem so ob obisku
pripravili strokovni ogled Ljubljane,
posebej pa so bili veseli pozornosti s
strani konzula te države v Ljubljani, ki
je skupino spremljal do njene vrnitve.
Zdaj pa o 7. folklornem večeru V
Groblje kot nekoč, ki je bil 12. septembra 2015 v polni dvorani Antonovega
doma na Viču. Čudovito kulturno
prireditev, polno spominov na preteklost, je povezoval Anton Jurečič,
prvi pa so se obiskovalcem predstavili
mladi plesalci Otroške folklorne skupine Domžale. Sledil je nastop gostiteljev – Folklornega društva Groblje,

ki so najprej zaplesali Prvi rej koroških plesov, v drugem nastopu pa so
navdušili z gorenjskimi plesi – Devej,
devej dreto. Dolenjsko je s spletom
plesov s te slovenske pokrajine predstavila Osrednja FS Židan parazol

Ljubljana, ki je v drugem nastopu
prikazala gasilsko dejavnost; gostje
iz Madžarske – Gencsapati traditional
folkdance ensemble so se predstavili s
svojimi plesi in pesmimi. Manjkalo pa
ni niti pesmi, saj se je pevska skupina
Cintare z ljudskimi pesmimi sprehodila po Sloveniji. Skupaj se je tako na
odru zvrstilo 142 izvajalcev, ki so ob
zaključku prijetnega plesno-pevskega
večera zapeli tradicionalno Nocoj je
ena luštna noč in bili deležni priznanj
gostiteljev. Veliko pohvalnih besed so
o nepozabnem večeru izrekli gostje:
Gergely Schuchart, madžarski konzul,
Andreja Pogačnik Jarc, Občina Domžale, Janez Cimperman, župan občine
Ig, Cvetko Zupančič, predsednik Kme-

Razstava Monike Zabret: Ujeti trenutki

Monika Zabret je diplomirana slikarka šole za risanje in slikanje. Ker
je želela svoje znanje nadgraditi,
slediti svojim sanjam in ilustracijo
spraviti v gibljivo sliko, se je odločila
študij nadaljevati na magistrski stopnji Akademije za likovno umetnost
in oblikovanje. V otroštvu je osem
let pridobivala znanje v likovni šoli
slikarke Vere Terstenjak ter v okviru njenega likovnega društva svoja

dela v Knjižnici Domžale razstavljala ob koncu posameznega likovnega
obdobja. Z njenim ustvarjanjem smo
se lahko srečevali na številnih skupinskih in posameznih razstavah ter

drugih projektih, saj je za njo kljub
mladosti vrsta razstav.
Na razstavi v Centru za mlade
Domžale je pod naslovom Ujeti trenutki predstavila akvarele in akrile.
Posebej smo si lahko ogledali njeno
diplomsko delo, ki ga je namenila
otrokom. Naslov dela je Igra vetra na
rumeni travi s podnaslovom Uganke
za otroke in odrasle, sama pa je ob
ilustracijah napisala tudi vsebino

Vera Vojska
Foto: Vilijem Kaker

otroška
lutkovna
predstava

Kulturni dom na Močilniku v Dobu
Ali sploh še znamo praznovati? Se še znamo preprosto družiti in se veseliti? Na Pikinem
rojstnem dnevu je že tako! Živahna predstava v izvedbi Studia Anima otrokom sporoča,
kako brez bogatih daril zgolj
z igro in veseljem podarimo
sebi in drugim najlepše darilo. Oder bo s prvo abonmajsko predstavo Živ-žav oživel v
nedeljo, 27. septembra 2015,
ob 16. uri, predstava je tudi za
izven.
Rezervacije in informacije:
041 420 610

ROK ZA ODDAJO

Naslednja številka Slamnika izide
v petek, 30. oktobra 2015. Rok za
oddajo prispevkov je v četrtek,
15. oktobra 2015, do 12. ure.
Prispevke lahko v času uradnih ur
oddate v Kulturnem domu Franca
Bernika Domžale, zunaj uradnih
ur v nabiralniku na stavbi ali jih
pošljete na naš e-naslov:
urednistvo.slamnik@gmail.com

v:MUZEJU Oktober ‘15
MEN A∞ENKOVA DOM A∞I JA
Četrtek, 1. oktober 2015, ob 19. uri | Odprtje

V Centru za mlade Domžale je v preteklih letih našlo priložnost za širšo predstavitev
občinstvu že kar nekaj mladih umetnikov in ustvarjalcev, ki so želeli s svojimi
razstavami opozoriti nase, predvsem pa z njimi polepšati trenutke obiskovalcem, ki jih
nikoli ne manjka.
center za mlade domžale Tako
je bilo tudi v začetku septembra 2015,
ko je v Centru za mlade svoje akvarele
in akrile razstavljala mlada slikarka
Monika Zabret.

tijsko gozdarske zbornice Slovenije,
Tjaša Ferenc Trampuš, JSKD Ljubljana, in Pavel Pevec, JSKD Domžale.
Tudi tokrat so se folkloristi iz Grobelj izkazali kot odlični izvajalci programa, predvsem pa kot organizatorji
in dobri gostitelji. Najbolj zaslužni za
folklorni večer so dr. Franc Hribovšek,
Branko Korenčan, Nevenka Unk Hribovšek, Betka Kralj in Andreja Šušteršič, ki se za sodelovanje zahvaljujejo
prav vsem dobrim prijateljem.
Ob tem zapišimo še, da je Folklorno društvo Groblje v juniju plesalo
za KS Ihan, predstavili so se na Slamnikarskem sejmu ter na državnem
srečanju veteranskih in upokojenskih
skupin Slovenije v Bistrici ob Dravi.
Še ta mesec sledi nastop na tradicionalni Zeljadi v Ljubljani. Nastopi jih
čakajo tudi v oktobru, ko se že veselijo predstavitve v Cankarjevem domu
v Ljubljani na festivalu za 3. življenjsko obdobje, kjer bodo zastopali našo
občino. Za vse nastope iskrene čestitke, saj s svojimi kvalitetnimi nastopi
vedno znova presenečajo. Dokaz za
to je tudi priznanje JSKD za dosežen
regijski nivo na letošnjem območnem
srečanju Kamnik- Domžale.
Folkloristi se zahvaljujejo vsem,
ki so jim pomagali pri organizaciji in
izvedbi 7. folklornega večera. Vse ljubitelje folklornih plesov in ljudskega
izročila že sedaj vabi na 8. folklorni
večer V Grobljah kot nekoč – 10. septembra 2016. Gostili bodo prijatelje
iz Italije, zaplesali pa tudi nov splet
– dolenjske plese, ki se jih že pridno
učijo. Dobrodošli!

ter ob tem modro ugotovila: »Tudi
pravljice so resnične, če želimo stopiti
vanje.«
Ob diplomskem delu je v posebnem delu razstave razstavila akvarele,
posebej pa smo lahko občudovali tudi
njena umetniška dela, kjer spremlja
medvedka pri odraščanju skozi štiri
letne čase.
Slikanje za otroke je njena velika
ljubezen in najbrž tudi v prihodnje ne
bo nič drugače, njim bo namenila tudi
magistrsko nalogo, o slikanju pa pravi:
»Ko zaprem oči, se mi prikažejo čudovite male podobe. Od živalskih, čarobnih,
drobnih, smešnih, preprostih, igrivih,
veliko jih je. Vedno nove in drugačne.
Ko odprem oči, tiho in počasi izginjajo v
mojem spominu. Hitro jih skušam spraviti na list moje skicirke, z nje jih prenesem v različne medije. Akril akvarel
mešane tehnike, veliko izdelkov pa nastane tudi v računalniških programih.«
Mladi ustvarjalki ob razstavi Ujeti
trenutki iskrene čestitke, Centru za
mlade Domžale pa še veliko uspeha
pri predstavljanju mladih ustvarjalcev.
Vera Vojska

Matjaž Brojan

Slovenski ornamenti izrezljani v lesu
Razstava | 1. – 23. oktober 2015 | Vstop prost.

Sobota, 10. oktober 2015, ob 10. uri
Vseslovenski muzejski projekt Z igro do dedišcine 2015

Kaj je slovenski ornament?
Sobotna ustvarjalnica

Družine z otroki 3+ / 60 min. / vstop prost / prijave zaželjene do 8. oktobra
na menacenk@kddomzale.si ali 01-722 50 50 (KDFBD)

Sobota, 24. oktober 2015, ob 16. uri
Delavnica z zeliš≠arko Metko Ma≠ek

Herbarij
3 ure / kotizacija: odrasli 8 eur, mladina 4 eur, otroci v spremstvu staršev
brezplačno / št. udeležencev omejeno / obvezne prijave sprejemamo do
19. oktobra na e-naslov info@kddomzale.si ali 01-722 50 50 (KDFBD)

SLAMNIKARSKI MUZEJ
Petek, 2. oktober 2015, ob 17. uri

Sprehod med tovarnami
slamnikov
V okviru DEKD in TKD 2015 bo po tematski slamnikarski poti
vodila Saša Roškar, ZVKDS, OE Kranj.
zbor v muzeju / pot traja približno eno uro / vstopnine ni

Sreda, 21. oktober 2015, ob 18. uri | Vstop prost.

Sprehod po tekstilnih poteh
O knjigi Tekstilne poti po ljubljanskih ulicah z avtoricama
dr. Alenko Pavko ∞uden in dr. Uršo Stankovi≠ Elesini.
Pogovor bo vodila in pripravila Katarina Rus Krušelj.
Menačenkova doMačija Cankarjeva ulica 9, 1230 Domžale, menacenk@
kd-domzale.si | Odprta v ≠asu razstav od tor. do pet. od 10.00 do 12.00 in od
17.00 do 19.00, ob sob. od 10.00 do 12.00; ob praznikih, ned. in pon. zaprto.
SlaMnikarSki Muzej doMžale Kajuhova 5, 1230 Domžale (domuje v
Godbenem domu Domžale), slamnikarski.muzej@kd-domzale.si | Odprt od tor.
www.kd-domzale.si do pet. od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sob. od 10.00 do 12.00;
T: 01/722 50 50
ob praznikih, ned. in pon. zaprto.
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sd / uroš breznik

ltd / mag. renata kosec

Kaj manjka trenutnemu OPN-ju?

Trudimo se, da bi bili invalidom
prijazna občina

Jesen je tu in prav tako seje občinskega sveta.
Verjetno najpomembnejši dokument, ki ga bo
sprejel občinski svet v tem mandatu, je bil v prvi
obravnavi. Govora je o Občinskem prostorskem
načrtu (OPN).
Po oceni Socialnih demokratov je dokument
korektno pripravljen in primeren za nadaljnjo
obravnavo, ima pa kar nekaj pomanjkljivosti, ki
jih je treba odpraviti. Pa poglejmo.
Kot smo že navajeni od občinskega vodstva,
so v OPN-ju kar se tiče gospodarstva več ali manj
fraze, ki se vlečejo že vrsto let. Veliko se govori,
kaj moramo narediti in mislim, da bi vsakomur
do danes to več ali manj že moralo biti jasno. Je
pa najbolj indikativen primer industrijske cone
Želodnik. Ne bom šel v podrobnosti, ker je zgodba več ali manj poznana, vendar v dokumentu
kljub temu piše, da bo ta cona glavni nosilec
gospodarskega razvoja občine. Vsi pripravljavci dokumenta, vključno z najodgovornejšimi,
se pravi županom, pa so priznali, da je projekt
praktično mrtev. In to je samo najbolj jasen primer. Potem bi lahko nekaj podobnega govorili o
turizmu, kot večni temi pogovorov, predlogov in

Občina je pripravila predlog
o dovolitvi odpustov dolgov. Vsi
svetniki smo ga potrdili in Socialni
demokrati upamo, da bo pomagal
ljudem v teh časih.
pobud. Pa vendar se vsa ta leta v občini nič ne
premakne. Pa stanovanjska gradnja. Kaj z oskrbovanimi stanovanji? O tem praktično nič.
O OPN-ju kakšne velike debate na seji ni bilo.
Mislim, da smo porabili manj kot dve uri za vse
skupaj. Vključujoč pol ure za predstavitev. Je pa
res, da je bilo to prvo branje. Nadaljevanje bo
nekje v začetku prihodnjega leta. Pozivam vse
občanke in občane, da se pozanimajo in informirajo o tem dokumentu na javni razgrnitvi ter
na ta način sooblikujejo prihodnost našega mesta in občine.
Na koncu pa še to. Občina je pripravila predlog o dovolitvi odpustov dolgov. Vsi svetniki
smo ga potrdili in Socialni demokrati upamo, da
bo pomagal ljudem v teh časih.

V občini Domžale so mnoga zelo aktivna društva, v katera se združujejo ljudje z različnih področij. Mednje sodi Medobčinsko društvo invalidov Domžale, ki nudi pomoč in skrbi za invalide
v občini Domžale, poleg tega pa potekajo številne aktivnosti vseh občin z območja nekdanje
Občine Domžale (Lukovica, Mengeš, Moravče in
Trzin). Društvo se že 40 let ukvarja s plemenitim
poslanstvom, članice in člani obiskujejo invalide na domu, jim pomagajo pri njihovih zdravstvenih, socialnih, psihičnih in drugih težavah,
za člane organizirajo srečanja in druženja, skrbijo za obveščanje svojih članov o področni zakonodaji, dogodkih in dejavnostih društva.
Štirideseta obletnica delovanja Medobčinskega
društva invalidov Domžale je visok jubilej in ob
tej priložnosti vsem članom in članicam iskreno
čestitam in želim uspešno delo tudi v prihodnje.
Tudi na Občini Domžale posebno pozornost
namenjamo odpravi arhitektonskih ovir, s finančno podporo pomagamo pri delovanju invalidskih društev, na osnovi razpisov sofinanci-

Štirideseta obletnica delovanja
Medobčinskega društva invalidov
Domžale je visok jubilej in ob tej
priložnosti vsem članom in članicam
iskreno čestitam in želim uspešno
delo tudi v prihodnje.
ramo redno dejavnost tako društev s sedežem v
občini kot društev s sedežem v drugih občinah,
če so v njih delovali občani in občanke iz naše
občine. Društev, ki združujejo različne invalide,
je mnogo in vedno smo skušali pomagati društvom tudi pri njihovih posebnih projektih.
Trudimo se z urejanjem dostopov za invalide
in otroške vozičke, zato smo preuredili vhod v
občinsko stavbo, kjer deluje tudi UE Domžale.
Kmalu sledi še izvedba zunanjega dvigala, ki bo
še dodatno olajšalo dostop do prostorov Občine
Domžale in UE Domžale vsem gibalno oviranim
in staršem z otroškimi vozički.

sds / mag. tomaž deželak

nsi / peregrin stegnar, predsednik oo

Kadrovski golaž – psi lajajo,
karavana gre dalje

NSi poziva k predlaganju ukrepov
za nižje davke

Na 7. seji občinskega sveta 18. junija 2015 smo
sprejeli Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport in rekreacijo
Domžale (zavod). Citirani odlok na čudovit način
rešuje gordijski vozel glede pogojev za imenovanje direktorja zavoda, ki mora biti sedaj hišnik
s 7. stopnjo izobrazbe in štiriletnimi izkušnjami
vodenja vsaj 10 zaposlencev. Namesto da bi na
isti seji posvetili več pozornosti prispevku kolega Oražma, ki predlagal več sredstev iz proračuna za šport, ki se vsakoletno zmanjšujejo. S tem
smo rešili zaplet, ki je begal velik del športne
srenje. Za tiste, ki ste temo kadrovanja izpustili,
si jo lahko preberete na http://www.domzalskenovice.si/default.asp?mID=sl&pID=novice_
notranja&novicaID=14786. Članek na 'duhovit'
način opiše primer rahlo naivnega vodenja zavoda in neprimernega vmešavanja v kadrovsko
politiko, po načelu: saj ni važno, ali izpolnjuje
pogoje, samo da je naš. Zaradi take politike v preteklosti je treba pri delovanju zavoda opozoriti,
da je v dokončnem poročilu Nadzornega odbora Občine z dne 12. 12. 2015 (datum ni pravi !!!)
med drugim navedeno: »Ob celotnem pregledu
zavoda se je nadzorna skupina pogosto srečala z
neučinkovito organizacijo znotraj zavoda, saj zavod ne razpolaga z zadostnim številom zaposle-

Citirani odlok na čudovit način
rešuje gordijski vozel, glede
pogojev za imenovanje direktorja
zavoda, ki mora biti sedaj hišnik s
7. stopnjo izobrazbe in štiriletnimi
izkušnjami vodenja vsaj desetih
zaposlencev.
nih kadrov, ki bi bili uspešno učinkoviti pri nalogah, ki so naložene zavodu. Zavedati se je treba,
da zavod upravlja z objekti milijonskih vrednosti,
kjer neučinkovito ravnanje ne pripomore k njihovemu bogatenju temveč stagniranju.« Sam vidim
zgodbo kadrovanja rahlo drugače, menim, da
formalna izobrazba sama po sebi ne bo prinesla
dobrega vodenja zavoda, kar je vodilo tudi občine
Kamnik, ki je 23. marca 2015 s spremembo Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest … znižala kriterije za imenovanje direktorja, in sicer je do sedaj
zahtevanih pet let izkušenj na vodilnem položaju
znižala na tri leta in spremenila zahtevano smer
izobrazbe. Zato predlagam, ker se od leta 2012 do
danes ni spremenilo skoraj nič, več časa posvetite reševanju kadrovske podhranjenosti zavoda in
razvoju športa ter manj kadrovski kuhinji.

Kdo so svetniki Občine Domžale?
Peregrin Stegnar, NSi

Občinski svetnik Nove Slovenije Peregrin Stegnar že od rojstva živi v vasi Turnše pri Dobu,
kjer si je z ženo Olgo, s katero ima tri sinove.
ustvaril dom. Je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Deset let je bil zaposlen
v Iskri v Pržanu, v tovarni televizorjev, gramofonov in brivnikov, nato pa skoraj toliko časa
tudi na Hidrometeorološkem zavodu. Sledila
je odločitev za samostojno podjetniško pot, na
njej vztraja že 28 let. »Ukvarjam se z laboratorijsko opremo za meritev kvalitete zraka. S to
dejavnostjo sem prisoten v Sloveniji in v tujini.
V prostem času se ukvarjam s športom, čebelarstvom in vrtičkarstvom. V družbenem življenju
sodelujem že od mladih dni, saj se zavedam, da
je mogoče k razvoju posameznega kraja in občine prispevati le na ta način. Aktivno sodelujem
tudi v župnijskem življenju župnije sv. Martina v
Dobu,« pravi Peregrin Stegnar.
Delovne izkušnje je nabiral tako v gospodarstvu kot v javni upravi, zato rad poudari,
da iz prve roke pozna delovanje obeh sektorjev in njune težave. »Kot podjetnik tudi zato
dobro vem, kako pomembne so prave politične
odločitve in dobro zapisani zakoni. V politiko
sem se vključil kmalu po osamosvojitvi, ko sem
se pridružil krščanskim demokratom. Konca
prejšnjega režima sem bil zelo vesel, saj se je
s tem poslovilo tudi politično enoumje in diskriminacija zaradi osebnega prepričanja, kar

sem doživel tudi na lastni koži,« pravi o svojih
političnih začetkih.
Mineva sedmo leto, odkar je prevzel vodenje in vlogo predsednika občinskega odbora
NSi v Domžalah, znotraj občinskega sveta
Domžale pa je aktiven tudi kot predsednik
odbora za gospodarstvo. »Politiko razumem
kot najplemenitejše zavzemanje za dobro vseh
ljudi, žal pa ima dandanes dokaj slab sloves,
saj jo nekateri grdo zlorabljajo za svoje privilegije. Kot krščanski demokrat skušam delovati
za dobro vseh ljudi, še posebno tistih, ki so v
stiskah in težavah. Stavim na dialog, sodelovanje, poštenost in preudarno načrtovanje
projektov, saj velike stvari lahko dosežemo le
s skupnimi močmi,« pravi svetniki, ki podpira prizadevanja, da tudi v lokalnem okolju
ustvarimo dobre pogoje za gospodarstvo ter
nagradimo podjetne in inovativne. »Trudim
se, da bi slovensko kmetijstvo v družbi dobilo položaj, ki mu pripada. Treba se je namreč
zavedati, da je pridelava hrane osnovna in
strateško pomembna dejavnost za državo. Kot
občinski svetnik se zavzemam, da bi Domžale
postale močan regijski center v povezavi s sosednjimi mesti in občinami. V prihodnje pa si
želim, da bi se sloves slovenske politike izboljšal in bi ljudje raje prihajali na volitve ter bolj
skrbno pretehtali, koga bodo volili.«
Mateja Kegel Kozlevčar

Nova Slovenija je pred lanskimi državnozborskimi volitvami predstavila ambiciozen gospodarski program z naslovom Odgovori za prihodnost.
Program, ki je po mnenju številnih uglednih gospodarstvenikov najboljši predstavljeni gospodarski program, predstavlja jasen načrt za izhod
iz krize in temelji na treh področjih – zahtevi po
nižjih davkih in enostavnejših administrativnih
postopkih ter zavzemanju za bolj odprto gospodarstvo.
Kljub trenutni opozicijski vlogi želimo v NSi
še naprej delati za razvoj Slovenije in blaginjo
naših ljudi ter ponuditi alternativo obstoječi
vladi. Za začetek smo pripravili predlog petih
ukrepov za nižje davke in prijaznejše poslovno
okolje v Sloveniji, s katerimi odpiramo razpravo tako znotraj kot zunaj stranke. Med prvimi
petimi ukrepi NSi za nižje davke so omejitev
obveznosti plačevanja prispevkov za socialno
zavarovanje, širitev razredov in ukinitev najvišje mejne stopnje pri dohodnini, znižana stopnja
davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja, enakopravna davčna obravnava dohodkov iz
razdelitve dobička in enaka fiskalna obravnava
božičnice in regresa.
Tudi sam kot podjetnik podpiram predlagane
ukrepe, še posebno pa tretji ukrep za znižano sto-

Vabim vas, da se naši razpravi
pridružite s svojimi predlogi ali
kritikami na spletni strani www.
nsi.si/ukrepi. Krščanski demokrati
smo stranka blizu ljudem in želimo
prisluhniti prav vsem dobrim
predlogom, ki bi Slovenijo vodili k
višjemu življenjskemu standardu.
pnjo davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja, ker mi bo s tem ukrepom ostalo več sredstev za
vlaganje v novo opremo in s tem tudi večjo možnost
pridobitve novih strank. Posledično to pomeni tudi
več dela, kar mi bo omogočilo zaposlitev enega ali
več novih sodelavcev.
Vabim vas, da se naši razpravi pridružite s svojimi predlogi, spremembami ali kritikami na
spletni strani www.nsi.si/ukrepi. Krščanski
demokrati smo stranka blizu ljudem in želimo
prisluhniti prav vsem dobrim predlogom, ki bi
Slovenijo vodili k višjemu življenjskemu standardu. Predlagajte vaš ukrep in z veseljem ga
bomo dodali prvim petim! Naša razprava bo
predvidoma potekala do 1. oktobra 2015.

nsi / ljudmila novak, predsednica

Begunska kriza postavlja Evropo
pred pomemben izziv
Evropa se v teh dneh sooča s sto tisoči beguncev in migrantov, ki so v boju za preživetje in
svetlejši jutri zapustili svoje domove na Bližnjem
vzhodu in v Afriki. Če je bil val beguncev v zadnjih letih značilen za jug Evrope, so begunci
zdaj prispeli že v njeno osrčje. Pokazalo se je,
da Evropska unija (še) nima skupnega načrta in
vizije, kako problem rešiti. Tako smo priča različnim odzivom posameznih držav – Madžari so
postavili ograjo z bodečo žico, Avstrija in Nemčija sprejemata vsak dan nove begunce in že uvajata omejevalne ukrepe, Slovenija pa naj bi bila
pripravljena za sprejetje nekaj sto beguncev. Ker
jih v prihodnjih tednih lahko pričakujemo nekaj
tisoč, smo v NSi zahtevali sklic nujne seje parlamentarnega odbora, na kateri bi se pogovorili o
tem, kako postopati v takem primeru – kje bomo
te ljudi nastanili, kako bomo za njih poskrbeli,
kakšen status jim bomo dodelili. Krščanski demokrati smo opozorili tudi na do tedaj pomanjkljivo komunikacijo med vlado in občinami, ki
se bodo morale prve soočiti s prihodom beguncev in migrantov. Vlada je nato le organizirala
sestanek z občinami in sprejela načrt ravnanja v
primeru prihoda večjega števila beguncev.
Begunska kriza nas vse skupaj sili tudi k ponovnemu premisleku o tem, koliko v resnici živimo
vrednote, iz katerih je vzklila združena Evropa.
To so vrednote, ki nam narekujejo pravičnost,
poštenost, demokratičnost, miroljubnost, solidarnost, sodelovanje, medsebojno spoštovanje

Begunska kriza nas vse skupaj
sili tudi k ponovnemu premisleku
o tem, koliko v resnici živimo
vrednote, iz katerih je vzklila
združena Evropa.

in odgovorno ravnanje. Te vrednote ustvarjajo
boljši svet in zagotavljajo spoštovanje in upoštevanje slehernega človeka, ne glede na njegovo
narodno, rasno, politično pripadnost, ne glede
na spol ali premoženjsko stanje. Prav zaradi spoštovanja teh vrednot je Evropska unija najbolj
zaželeni cilj mnogih, ki iščejo varno zatočišče in
boljše življenje. Prav je, da se na begunsko krizo
v tem trenutku odzovemo evropsko, solidarno,
človekoljubno in tudi hitro. A ko rešujemo begunce in migrante, ne smemo prezreti varnostnega vidika in drugih posledic množičnega
preseljevanja. Množičen nekontroliran prestop
meja Evropske unije pač ne more biti prava in
dolgoročno vzdržna rešitev.
Menim, da bodo morali evropski in tudi svetovni voditelji najti takšno rešitev, ki bo težave
reševala predvsem pri njihovem izvoru. Treba bo
rešiti zlasti varnostno situacijo v Siriji in omejiti
vedno bolj agresivno t.i. islamsko državo, ki s sejanjem terorja ljudi prisiljuje v begunstvo.
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Raba energije in poraba
energentov na območju
občine Domžale 2014

kolumna • kam greš, človek?

anton komat

DRAGOCENOSTI VODE
SE ZAVEMO, KO JE
ZMANJKA

Enako kot v preteklih letih Občina Domžale nadaljuje s
spremljanjem rabe energije in porabe energentov na njenem
območju.

Pri nas velja iluzija obilja vode in kakor vsaka druga iluzija tudi ta
prinaša grenka spoznanja.

O

Č

bčina nadaljuje tudi s stalnim informiranjem o izvajanju ukrepov ter
spodbujanju občanov k energetsko
učinkovitemu ravnanju v gospodinjstvu in okolici. Tokrat bomo predstavili rezultat
analize rabe energije in porabe energentov v letu
2014 in v primerjavi s preteklimi leti.
V analizi so bile poštevane tudi klimatske značilnosti, ki se razlikujejo glede na prostorsko lego
posameznih naselij. Del območja občine, ki je na
južnem in osrednjem delu, ima tako klimatske
značilnosti podobne kot v Ljubljani, v ostalem
delu pa je razviden vpliv iz severa oziroma zahoda. Trajanje kurilne sezone se glede na dolgoletno
povprečje zmanjšuje. V letu 2014 je bilo v povprečju trajanje kurilne sezone na območju občine
Domžale 224 dni, kar je skoraj 20 dni manj kot leta
2013. Tudi temperaturni primanjkljaj je bil konkretno manjši. To pomembno vpliva na to, koliko
energije porabimo za ogrevanje.
Raba energije in poraba energentov v stanovanjskih stavbah je določena na podlagi prejetih podatkov o porabi zemeljskega plina s strani
upravitelja omrežja (Petrol d. d.) in na podlagi
analitične ocene ostalih energentov. Baza za porabo zemeljskega plina je postavljanja na naselja
natančno. V občini Domžale je skupno 51 naselij,
zemeljski plina pa jih trenutno uporablja 30. Iz podatkov o številu priključkov na plinovodno omrežje je razvidno, da se v obdobju 2009–2013 stalno
povečujejo. V letu 2014 se je njihovo število na območju občine glede na leto 2009 povečalo za 23,8

Delež posameznih kurilnih naprav na
območju občine
lahko kurilno olje

– elko 33 %

naravni les v vseh oblikah 32,8 %
utekočinjeni naftni plin

– unp 7,6 %

zemeljski plin 26,6 %

la za okoli 37,3 MWh, to je za 20,5 %. Poraba energije za ogrevanje stanovanjskih objektov, preračunana na prebivalca v letu 2014, znaša približno
4.100 kWh, kar je bistveno zmanjšanje glede na
leto 2009. Potrebno pa je upoštevati, da se je glede na leto 2009 zmanjšal tudi čas trajanja kurilne
sezone. Preračun rabe končne energije za ogrevanje stanovanjskih objektov na ocenjeno ogrevano
površino izraža energijsko število, ki v povprečju
na območju občine Domžale znaša 94,6 kWh/m2.
Poleg porabe energentov za ogrevanje je bila
analizirana tudi raba električne energije, ki se je v
letu 2013 povečala glede na leto 2012, v letu 2014 pa
se je glede na leto 2013 zmanjšala. Končna poraba
električne energije v gospodinjstvu se je leta 2013
glede na 2012 povečala tudi na nivoju celotne Slovenije in sicer za 1,6 %. Leta 2014 se je na javnem
distribucijskem omrežju Elektro Ljubljana raba
električne energije glede na leto 2013 zmanjšala za
0,5 %. Samo v sektorju gospodinjstev se je končna
raba električne energije v letu 2014 glede na leto
2013 zmanjšala za 0,9 %.
Iz porazdelitve rabe električne energije (graf) je
razvidno, kaj vpliva na višino položnice. Z učinkovitimi napravami se poraba zmanjšuje, z gospoda-

Porazdelitev rabe električne energije po
namenu porabe
ogrevanje sanitarne vode 19,64 %
hlajenje prostorov 3,04 %
ogrevanje prostorov 11,62 %
kuhanje 8,43 %
razsvetljava 7,31 %
hladilniki in kombinirani hladilniki 8,27 %
zamrzovalne skrinje in omare 6,78 %
pralni in pralno sušilni stroji 6,16 %
pomivalni stroji 4,15 %
osebni računalniki in monitorji 3,31 %
televizije 6,60 %
drugo 14,68 %

Vir: MOP, Dimnikarska dejvanost

Vir: SI-STAT portal, SURS

% . Zmanjšanje porabe zemeljskega plina v gospodinjstvih glede na leto 2013 je 21 %, pri čemer pa
se je število priključkov povečalo le za dober odstotek. Zmanjšanje je v vseh naseljih prisotno približno enako. Razlog za zmanjšanje je tako milejša
zima kot tudi izvedeni ukrepi URE.
Za učinkovito rabo energije se zavzema tudi
upravljavec omrežja zemeljskega plina Petrol d.
d., ki uporabnike stalno informira in ozavešča o
ukrepih za doseganje zmanjšane porabe. Na območju občine so prisotne tudi številne investicije
v energetsko sanacijo. Posledično je prisoten trend
zmanjševanja porabe, čeprav se število objektov
povečuje. Na območju občine Domžale je bilo v obdobju od leta 2009 zgrajenih 347 novih stanovanj v
skupni površini 42.977 m2.
Z Ministrstva za okolje in prostor, oddelka za
dimnikarsko dejavnost pridobljene specifikacije
kurilnih naprav na območju občine Domžale kažejo, da je največje število kurilnih naprav še vedno
uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO), vendar
se je njihov delež zelo zmanjšal glede na leto 2009.
Povečalo se je število kurilnih naprav na zemeljski
plin in na različne oblike naravnega lesa.
Največje število kurilnih naprav je v intervalu
moči od 20 do 30 kW in sicer 59,4 %, sledijo najmanjše (od 1 do 10 kW) s 24,0 %. Kurilnih naprav
z močjo večjo od 40 kW je samo 0,8 %. Ker gre za
gospodinjski sektor, je to pričakovano, saj je najpogostejše ogrevanje stanovanj z lastnimi kurilnimi napravami. Starost kurilnih naprav na območju
občine se giblje vse od vgrajenih leta 1955 pa do
čisto novih, iz leta 2014. Delež kurilnih naprav,
vgrajenih od leta 2000, znaša približno 45 %.
Skupna raba končne energije za ogrevanje stanovanjskih objektov v letu 2014 je okoli 143.750 MWh
in se je glede na leto 2009 (priprava LEK) zmanjša-

rim ravnanjem pa seveda tudi. O izvedenih ukrepih na nivoju občine in direktno izvedenih ukrepih s strani Občine Domžale smo lahko prebrali v
prejšnjem članku. Tudi v prihodnje bodo v sklopu
lokalnega časopisa predstavljene aktivnosti Občine Domžale o ukrepih učinkovite rabe energije in
izrabi obnovljivih virov. Pred kurilno sezono, še
nekaj preprostih ukrepov za zmanjšanje porabe.
• Pred kurilno sezono preverimo tesnjenje oken
in vrat. V primeru netesnosti prilepimo gumijaste trakove za boljšo tesnitev. To namestimo
na vse stične površine. Na tak način lahko prihranimo do 6 %, ponoči zaprte rolete pa nam
lahko dajo dodatnih 15 % toplotne energije, ki
uhaja skozi okna oziroma vrata.
• Vsaka dodatna stopinja v prostoru predstavlja
povečanje rabe energije za okoli 6 %. Če temperaturo prostorov znižamo s 23 °C na 20 °C, prihranimo pri stroških za kurjavo približno 20 %.
• Povsem prijetna temperatura v prostorih je
med 18 in 20 °C, v nočnem času okoli 16 °C, v
kopalnici pa največ 24 °C.
• Pokrivanje radiatorjev preprečuje neovirano
širjenje toplote po prostoru, zato to počnemo
čim manjkrat, najbolje pa, da tega sploh ne.
Tudi z dolgimi zavesami preko radiatorjev,
postavljenim pohištvom tik ob radiatorjih in
sušenjem perila ob radiatorjih preprečujemo
neovirano širjenje toplote. Na tak način lahko
izgubimo tudi do 20 % toplote.
• Potrebno je vzdrževanje in pravilna raba peči in
napeljave za ogrevanje. Z rednim vzdrževanjem
tako poleg varnega obratovanja in preprečevanja okvar dosežemo tudi manjšo rabo energije.
Želimo vam toplo in varčno kurilno sezono.
Občina Domžale in
Matija Matičič (MM SOL, s. p.)

e bodo vodni viri zastrupljeni, bomo
tudi ob obilju vode žejni. Pijemo, kar
polijemo! Predniki so sicer rekli, da
»voda še za v čevelj ni dobra« in raje
pili vino. Od preveč vina boli glava, prav tako
pa se ne počutimo najbolje, če nam »teče voda
v grlo«, kakor pravimo ob hudih življenjskih
preizkušnjah. Vsekakor pa velja obuditi še neko
ljudsko modrost, ki svari: »Ne pustite se peljati
žejne čez vodo!«
Pitna voda postaja v svetu vse redkejša dobrina in pritisk na vodne vire vse hujši. Tudi pri nas
v Sloveniji se začenja postopek komodifikacije
vode, kar pomeni, da voda postaja vse bolj predmet ekonomskih kalkulacij in državnega proračuna. To bomo vsekakor kmalu občutili tudi vsi
državljani ob bistveno povišani ceni vode, ki nas
čaka v bližnji prihodnosti. Na tem mestu bi posebej opozoril na tajna pogajanja TTIP in TISA,
med Evropo in ZDA, kjer se mimo vseh demokratičnih institucij finančne elite za zaprtimi vrati
dogovarjajo tudi o privatizaciji vodnih virov in
vodovodov. Slovenija bo zaradi obilja vodnih virov nedvomno eden od prvih tarč vodnega udara
korporacij. Če ne prej, bomo takrat vsi spremljali
porabo vode na domačih vodovodnih števcih.
Vsekakor bi morali vsi državljani zahtevati, da
se pravica do vode kot javne in skupne dobrine
zapiše v ustavo. Če se je fiskalno pravilo, po nareku tujine, bi se morala tudi voda, po naravnem
pravu ljudi.
Danes je večini že jasno, da je voda podcenjena, in prav zato je razvrednoten naš odnos do
nje. Tak je pač naš svet, nekateri so ozaveščeni
že po svojem prepričanju in tako tudi žive, druge pa prepričajo šele visoke cene, davki ali pa
kazenski zakonik. Pa nikakor ne bi smeli biti
brezbrižni, če bi se zavedali, za kako dragocen
naravni vir gre. Že dolgo tega je Benjamin Franklin zapisal: »Dragocenosti vode se zavedamo
šele takrat, ko so vodnjaki prazni.« Podobno kot
pri denarju, varčevati je potrebno takrat, ko je
denarja dovolj. Ko so denarnice prazne, ni kaj
varčevati. Takrat gre za golo preživetje.
Po drugi strani pa moramo izhajati iz temeljne resnice, da bi se moral človek nenehno
prilagajati stalno spreminjajočemu se planetu.
Vendar tega ne počnemo, temveč planet nasilno
preurejamo po svojih zamislih. V tej naši bolni
ambiciji tiči vzrok večine okoljskih problemov,
ki nas pestijo. Človekov linearni um najraje deluje po sila poenostavljenem obrazcu 'komandiraj in kontroliraj'. Komandirati je sicer lahko,
težje pa je kontrolirati, posebej ko zadeve uidejo
izpod nadzora. Potem postanemo na simbolni
ravni gasilci požara, ki smo ga samo zanetili, pa
še za gašenje ognja potrebujemo vodo.
Kakorkoli že, z vodo bo treba varčevati. Prednost bodo imeli tisti, ki bodo prvi začeli ali pa
to že počno. Vsekakor boste delili moje mnenje
in izkušnje, da se ob varčevanju z vodo nikakor
ne zniža kakovost našega življenja. Nasprotno,
veliko zadoščenje občutimo ob misli, da smo
končno nekaj naredili za varnejšo prihodnost
naših otrok.
V razvitih območjih sveta niti ne pomislijo,
da bi z vodovodno vodo zalivali vrtove ali prali
avtomobile, kot to počnemo pri nas. Lastniki hiš
imajo zbiralnike deževnice (betonska zajetja ali
plastične zabojnike) ter zajeto meteorno vodo
uporabljajo tudi za pranje perila in tuširanje. V
pralnem stroju, ki bi uporabljal mehko meteorno vodo, ni pričakovati vodnega kamna. Tudi pri
nas sem že videl zunanje instalacije za prhanje,
ki jih sestavljajo na primerno višino pritrjena
(črno obarvana) grelna posoda, dovod vode in
nastavek za tuširanje. Lično izdelana nikakor
ni podobna sračjemu gnezdu, ki kazi estetiko
domačije. Primerno ozelenjena omogoča, da se
prhamo goli, kar je v vročih poletnih dneh prav
poseben užitek. Domačo mini nudistično plažo
lahko opremimo z ležalniki, pa še energetsko
brezplačna je, ker vse skupaj ogreva sonce.
Veliko in popolnoma nepotrebno potrato
vode povzročajo izplakovalniki v sanitarijah.
Čim starejši so, tem večjo količino vode pljusknejo na vsebino sanitarne školjke. Prostornina
izplakovalnikov postaja vse manjša, saj se tudi

industrija zaveda, da je treba varčevati z vodo.
Prav pregrešno potratni so izplakovalniki iz 70.
let ali še starejši, ki odnesejo 15 ali celo 20 litrov
vode. Tisti, ki so bili izdelani v 80. letih, premorejo povprečno 12-litrsko porabo vode, sodobni
pa že dolgo delujejo s polovico te količine. Pride
dan, ko moramo zamenjati ostareli izplakovalnik, če pa vam trenutni proračun tega ne dopušča, v izplakovalnik preprosto vložite zaprto
plastenko (ali zavarjeno vrečko), napolnjeno s
peskom. Vsakokratna poraba vode se bo znižala
natančno za njihovo prostornino. Brezplačni in
hiter ukrep se takoj obrestuje.
Pozorni pa moramo biti tudi na številna opravila, ob katerih nam v kanalizacijo uhaja mnogo
več vode, kot bi bilo potrebno. Poglejmo si jih
nekaj:
• zaženite pomivalni in pralni stroj le, kadar
sta polna. Če kupujete nov stroj, nabavite sodoben model, ki je varčen z vodo;
• zelenjavo in sadje umivajte v pomivalnem koritu in jo le oplaknite pod tekočo vodo;
• ne kuhajte zelenjave v vodi, temveč jo dušite
(s tem tudi ohranite več vitaminov);
• pitno vodo imejte v hladilniku, namesto da
pustite vodo teči iz pipe, dokler ne priteče
hladna;
• zamrznjeno hrano odtajajte v hladilniku, ne
pod tekočo vodo;
• pazite, da izplakovalnik ne pušča vode. Vzrok
so velikokrat obloge vodnega kamna;
• medtem ko si ščetkate zobe, naj ne teče voda.

Vsekakor bi morali vsi državljani
zahtevati, da se pravica do vode
kot javne in skupne dobrine zapiše
v ustavo. Če se je fiskalno pravilo,
po nareku tujine, bi se morala tudi
voda, po naravnem pravu ljudi.

Vsako minuto odteče več kot 12 litrov vode;
• med miljenjem pri prhanju zaprite pipo;
• zaprite odtok pred polnjenjem kadi in skušajte znižati raven vode v njej;
• nabavite novejši model pršilne glave tuša, ki
prepolovi porabo vode;
• vrta ne zalivajte z razpršilniki, ki prše drobne kapljice, ker te hitro izparijo. Zalivajte v
najhladnejšem času dneva in ne ob vetru, da
preprečite prehitro izparevanje vode;
• na vrtu dodajajte prsti kompost in šoto ter
uporabljajte zastirke;
• vrtne trate nikakor ne kosite pod višino 8 cm.
Daljše travne bilke bolj zasenčujejo prst in
imajo bistveno močnejši koreninski splet, ki
je odličen zadrževalnik vode;
• tlakovanih pešpoti in dvorišča, asfaltiranega dovoza in zunanjih stopnic ne spirajte z
vodo, temveč jih pometajte z dobro staro metlo. To je brezplačen fitnes;
• če imate zunanji bazen, naj bo pokrit, da
omejite izparevanje vode;
• če sami najbolje operete avto, ga umivajte z
vedri vode in le splahnite s tekočo vodo. Sicer
pa pranje avta sodi v avtopralnico;
• pazite, da vodovodne instalacije nikjer ne kapljajo in curljajo.
V tujem priročniku, ki je namenjen domačemu varčevanju z vodo, sem našel kar petdeset
praktičnih nasvetov, vendar naj bo teh sedemnajst dovolj. Presenečeni boste nad manjšo porabo vode, kar vam bo natančneje pokazal domači vodomer. Naj vam preide v vsakodnevno
navado in spoznali boste, da vaše udobje ni bilo
niti najmanj prizadeto. Če je sodobnega človeka
vzgojila vodovodna pipa, naj se končno spomni
in spoštuje, od kod prihaja voda. ❒
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VODA, KOLO IN TEKAŠKI COPATI
KLEMEN BOJANC, TRIATLONEC

Sedemnajstletnik iz Preserij pri Radomljah, član slovenske triatlonske mladinske reprezentance, ima za seboj že veliko
uspešnih preizkušenj v triatlonu, športu, v katerem ni nikoli dolgčas.
supersprinti, to so kratke in zelo hitre
preizkušnje. Nasploh mi je všeč sprint,
dokaj hitre in dokaj dolge preizkušnje.

Vera Vojska
Foto: Iztok Dimc

Č

Sicer si že pošteno v sezoni 2015,
pa vendar – kako si zadovoljen s
preteklo sezono 2014? Bil si drugi
v slovenskem triatlonskem pokalu
med mlajšimi mladinci, zabeležil si
tudi zmago v Portorožu?
S sezono 2014 nisem povsem zadovoljen, vzrok gre iskati tudi v močno
zmanjšani količini treningov v zadnjem
mesecu pred sezono, predvsem zaradi
šolskih obveznosti.

e združite 3,8 km plavanja,
180 km kolesarjenja in tekaški maraton 42,195 m, dobite
ironman, eno najzahtevnejših oblik triatlona. Tega se sedemnajstletni Klemen Bojanc iz Preserij pri
Radomljah, član slovenske triatlonske
mladinske reprezentance, sicer še ni
lotil, je pa za njim že veliko uspešnih
krajših preizkušenj v triatlonu, športu,
katerega lepota je po njegovih besedah prav v tem, da ti ni nikoli dolgčas.

Na koledarju sezone 2015 je 23
tekmovanj. Nekatera so že za tabo,
kako si zadovoljen?
19. aprila 2015 je bilo v Ribnici prvenstvo Slovenije v duatlonu, tek in kolesarjenje. Najprej smo tekli 5 km, kolesarili 20 km in nato spet tekli 5 km.
Bil sem tretji med mlajšimi mladinci.
Potem je bil prav tako v aprilu Dnevnikov duatlon v Čatežu, kjer sem bil
tretji v sprint duatlonu absolutno in
najboljši med mlajšimi mladinci. Sledil je 14. ptujski triatlon 10. maja, tam
sem bil v sprint triatlonu četrti absolutno in najboljši med mlajšimi mladinci. Sedmega junija sem bil v Portorožu v sprint triatlonu (750 m plavanja/15,8 km kolesarjenja/4 km teka)
tretji absolutno in drugi med mlajšimi mladinci.

Zanimiv je trenutek, ko si se začel
ukvarjati s triatlonom.
S triatlonom sem se začel ukvarjati
na točno moj 12. rojstni dan, prej sem
šest let igral nogomet.
Odlično se znajdeš tudi na srednjih
progah v teku. Lani si bil tretji med
dijaki na Ljubljanskem maratonu,
ekipno ste bili dijaki Gimnazije
Kamnik najboljši, uvrstil si se med
najboljše srednješolce na 1000 m
na finale državnega prvenstva v
atletiki za srednje šole. Te je kdaj
zamikala tudi atletika?
Ko sem še treniral nogomet, sem pogosto tekel s svojim očetom in enkrat ali
dvakrat tedensko obiskoval atletiko,
bolj za igro kot za resen trening. Nikoli
nisem imel težav s treningi teka, pravzaprav mi je tek vedno predstavljal veselje. Nikoli pa nisem razmišljal, da bi
se posvetil samo teku oz. atletiki.
In nato si se točno na 12. rojstni dan
odločil za 'venček športov' ...
Za triatlon me je navdušil predvsem
oče. Predstavil mi je šport, mi dal potrebno motivacijo. Tudi zdaj me velikokrat pripravi do treninga. Pogosto
med počitnicami trenirava skupaj, saj
je dobro imeti nekoga, ki ti dela družbo, malo tekmovalnosti tudi vedno
popestri trening, pri tem pa se še lahko pogovoriva o stvareh kot oče in sin.
Se spomniš svojega prvega triatlona?
Moja prva triatlonska tekma je bil duatlon, in sicer sem v Ribnici v svoji kategoriji zasedel 3. mesto. To tekmo sem
si zapomnil, ker takrat še nisem vedel,
kako tekme potekajo, kako izgleda start
in podobno. Iz vsake tekme se naučiš
nekaj novega in to uporabiš na drugi.
Kaj je v tvojih očeh čar tega
kompleksnega in napornega športa?
Kateri del triatlona ti je najljubši?
V sklopu triatlona mi gresta dobro
predvsem tek in kolo, pri plavanju pa
največ izgubim. To se najbolj pokaže
na tekmah evropske serije.
Del triatlona je zagotovo tudi
načrtovanje poteka tekmovanja.
Taktika je na tekmah pomembna.
Pred tekmo si zamislim, kako bi rad
oddirkal, potem pa se tega poskušam
držati. Vendar je skoraj nemogoče, da
se ti vse izide čisto po načrtih, saj se
med tekmo pogosto znajdem v situacijah, ki jih je težko predvideti. Tako
si taktiko sestavljam sproti in jo gradim do konca tekme.
Vsak izmed športov zahteva svoj čas,
kako spraviš vse treninge v en teden?
Zaradi količine treningov prilagajaš
prehrano? Kaj pa poškodbe?
Triatlon treniram vsak dan, trikrat tedensko ob ponedeljkih, sredah in četrtkih pa dvakrat dnevno. Vmes imamo še druge treninge, na primer fitnes,
ne izpustimo pa niti raztezanja. Med
vikendi imamo tekme ali pa daljše tre-

Triatlon je unikaten šport
s tremi disciplinami. In
prav zato se ga ne moreš
naveličati. Sam vem, da se
kolesa po težkem treningu
naveličam vsaj za dva
dneva. Ta čas nato porabim
za plavanje in tek, tako da
sem vseskozi v pogonu ...
ninge kolesa ali teka, pogosto kar oboje skupaj. Prehrana je v športu zelo pomembna, vendar temu še ne posvečam
pozornosti, čeprav bi moral. Pomembna je za hitrejšo regeneracijo. Poškodb
do sedaj še nisem imel in upam, da bo
tako ostalo tudi v prihodnosti.
In kako uvrstiš med treninge
triatlona še 'trening šole'?
Kadar imamo dva treninga, enega naredim že pred šolo. Obiskujem Gimnazijo v Kamniku, naravoslovni oddelek. Za učenje in šolske obveznosti
mi zelo redko zmanjka časa, če pa mi
ga, je to zaradi 'lenobe' pri učenju.
Glede na raznovrstnost treningov
in potrebno opremo so postavka
triatlona zagotovo tudi finančna
sredstva. Sponzorji, Triatlonska
zveza Slovenije?
Sponzorjev do sedaj še nimam, so pa
dobrodošli. Zaenkrat sta glavna sponzorja starša. Triatlonska zveza Slovenija mi omogoča nastope na evropskih
tekmovanjih in različne v okviru zveze
organizirane brezplačne priprave.
Če pogledamo vsakega izmed
športov posebej: kje treniraš
plavanje, kje kolesariš, kje nabiraš
tekaške kilometre?
Pozimi imamo plavalne treninge v Radovljici, poleti pa na odprtem bazenu
v Kamniku. Kolesarimo v okolici Ka-

mnika, tudi do Kamniške Bistrice, ki
pa je bolj za ogrevanje. Bili smo tudi že
na pripravah v Dolomitih, kjer smo štiri dni vozili prelaze. Pozimi na gorskih
kolesih velikokrat obiščemo Veliko planino. Za kolo poskrbim sam ali oče, ga
pa redno vozim tudi na servis, tako da
zaenkrat s kolesom še nisem imel problemov. Sem pa lani dvakrat padel med
tekmo. Tečemo v okolici Kamnika, največkrat na novem stadionu v Kamniku.
Si član Triatlonskega kluba Trisport
Kamnik in nastopaš med mlajšimi
mladinci. Najboljši slovenski
triatlonec Matevž Planko je član
istega kluba. Je biti njegov klubski
kolega problem ali priložnost?
V TK Trisport Kamnik treniram že peto
leto, moj trener je Grega Zore. Je odličen motivator, trener in prijatelj obenem. Šele pod njegovim vodstvom sem
res začel napredovati. Trenirati z Matevžem mi predstavlja priložnost, saj
imam ob sebi vedno nekoga, ki me 'vleče' naprej. Sva tudi dobra prijatelja in
to je pomembno v športu. Seveda je
tudi moj največji konkurent, tako na
tekmah kot na treningih.
Si mladinski reprezentant
Triatlonske zveze Slovenije, pri
mednarodni triatlonski zvezi kot tvoj
prvi mednarodni nastop beležijo
mladinsko štafeto 2013 na evropskem
prvenstvu na Nizozemskem.
Bil sem že na kar nekaj tekmovanjih
višje serije. Vsekakor je zame najpomembnejši nastop na kvalifikacijah
za mladinske olimpijske igre v Weertu, ki pa se mi žal ni posrečil zaradi
napačne izbire pozicije na plavanju.
Znotraj triatlona je več različnih
preizkušenj, olimpijski triatlon je
tudi olimpijski šport. Katera izmed
različic: sprinterski, triatlon jeklenih,
ironman, ultraman, duatlon,
akvatlon ... je trenutno tvoja izbira?
Najbolj mi je všeč sprint triatlon, trenutno dirkam samo to. Všeč so mi tudi

In nato smola!
Na začetku junija sem padel s kolesom, tako da sem moral izpustiti letošnje državno prvenstvo v sprintu zaradi zvina gležnja in drugih površinskih ran. Moje misli so že bile osredotočene predvsem na evropski pokal septembra 2015 na Bledu, državno prvenstvo v skupinskem triatlonu
in balkansko prvenstvo. K sreči mi ni
bilo treba čakati tako dolgo, saj sem
že 21. junija lahko nastopil na Ambrož triatlonu Kamnik 2015, kjer sem
bil v sprint triatlonu tretji absolutno
in najboljši mlajši mladinec.
Avgust je bil nato v znamenju
mednarodnih nastopov za slovensko
mladinsko reprezentanco.
Drugega avgusta je bil v češkem Taboru evropski pokal. Tekma je bila deževna in hladna – jezero je imelo dobrih 20 stopinj. Od samega starta do
prve boje se mi je po približno 300
metrih uspelo prebiti v prvo polovico
in se izogniti prerivanju v ozadju. Plaval sem v stiku z najboljšimi, žal pa
so mi v zadnjem delu plavanja moči
pošle, saj sem veliko energije porabil
za sam start in začetek. Za prvo skupino sem zaostal dobrih 10-15 sekund,
kar je bilo preveč, da bi lahko odpeljal kolo z najboljšimi. Tek sem začel
s 26. mesta in po treh krogih vzponov
in hitrih spustov v cilj pritekel kot 21.
s prvimi točkami v seštevku evropskega pokala do 19 let. Osmega avgusta se je v madžarskem Tiszaujvarousu odvijala zelo močna tekma z več
kot 120 tekmovalci, ki smo bili razdeljeni v štiri skupine. Za uvrstitev v finale se je bilo potrebno uvrstiti med
prvih osem v skupini, kar pa mi ni
uspelo; spet se je zataknilo pri plavanju, kjer sem zaradi pretepanja in
prerivanja v vodi izgubil stik s prvo
skupino. Na Madžarskem smo nato
ostali še na enotedenskih pripravah.
In nato zelo moker prvi septembrski
vikend, ko se vas je 5. septembra
2015 na Bledu pomerilo več kot 500
triatloncev iz 22 držav?
Tekmo evropskega pokala je zaznamovalo močno deževje, obilo vode

na cesti in zelo močna konkurenca. Start plavanja je bil iz vode in ponovno bitka do prve boje. Po slabšem plavanju sem veliko pridobil s
hitrim tekom do menjalnega prostora, si hitro nadel čelado in s kolesom
odtekel na kolesarski začetek. Vedel
sem, da je proga zelo težka in tehnično zahtevna, kar mi je pisano na
kožo. Po plavanju sem bil 48., zato
ni bilo časa za taktiziranje na kolesu,
moral sem dati vse od sebe. V prvem
krogu sem ogromno pridobil in peljal nekaj za vodilno skupino, v moji
skupini je bil tudi aktualni evropski
in nekateri pravijo tudi bodoči mladinski svetovni prvak iz Nemčije. Po
končani in kar nevarni kolesarski
preizkušnji sem končno obul tekaške
copate in se odpravil na 3,3 km dolgo progo po razgibanem terenu. Odtekel sem po načrtu, pridobil še nekaj mest in v cilj pritekel kot 24. Glede na številčno (71 tekmovalcev) in
močno konkurenco ter slabše plavanje sem z razpletom tekmovanja zadovoljen.
Kakšni so tvoji načrti za
prihodnost? Katera so najboljša
leta za triatlonce?
Načrti za prihodnost so usmerjeni
tako v šolo kakor tudi v triatlon. Čim
več bom poskušal trenirati, v načrtu imam izboljšati prehrano, želim si
uspešno končati gimnazijo in opraviti maturo. Sicer pa so najboljša triatlonska leta še pred mano – za hitre preizkušnje so predvsem od 20.
do 26. leta, odvisno od posameznika. Starejši se udeležujejo daljših triatlonov, kot sta ironman in polovični ironman.
Pa sva prišla do najtežjih
preizkušenj – je triatloncem končni
cilj ironman oziroma nastop na
Havajih, v zibelki triatlona?
Poskušal bom čim dlje tekmovati na
krajših in hitrih triatlonih, pozneje pa
je seveda tudi moj cilj nastop na Havajih. Sicer so sanje triatloncev lahko zelo različne, od zmage na slovenski tekmi in vse do nastopa na olimpijskih igrah.
Mateja Šimic in David Pleše
sta trenutno prvi dve slovenski
triatlonski imeni. Šport se pri nas
šele uveljavlja, kako gledaš na
množico rekreativnih triatloncev?
Triatlon je šport, ki v svetu in Sloveniji zelo hitro raste. Tako je čedalje
več ljudi, ki se želijo spopasti s triatlonom. Podpiram vse, ki si želijo poskusiti. V večini primerov je pri rekreativcih problem v plavanju. Zanimivo
je opazovanje triatlonov mlajših, začetnikov in rekreativcev, ker me spominjajo na sebe in moje začetke v triatlonu. Večinoma se dobri triatlonci pripravljajo na sezono v toplih krajih, kjer jim vremenski pogoji omogočajo vožnjo s kolesom tudi v decembru in januarju.
Imaš kaj prostega časa, s katerimi
tremi stvarmi bi se odpravil na
popolni poletni ali zimski oddih?
Prostega časa mi ne ostane veliko. S
seboj pa bi vzel vso triatlonsko opremo, punco in družino.
Še to: med triatlonskimi rezultati
sem opazila tudi Domna in Matjaža
Bojanca ...
Da, Matjaž je moj oče. Domen pa je
brat, ki je tudi zelo uspešen, predvsem v plavanju. Na tekmah vedno
pride prvi iz vode, kar je užitek gledati. Ker je star šele 9 let, ima pred sabo
še dolgo triatlonsko pot. ❒

letnik lv | september 2015 | številka 9slamnik | 25

šport

slamnik@kd- dom zale. si

na kratko

Čez pet ovir do državnega rekorda
»Zmagovalec in novi državni rekorder v teku na 200 m z ovirami za pionirje do 14 let je Tilen Ulčar,« je v vročem
sobotnem dopoldnevu 29. avgusta odmevalo po Športnem parku Domžale.
domžalska atletik In ob rekordu
so z navijači pestro pobarvane tribune
na 2. mitingu Mladi ASi v organizaciji Atletskega društva AS v petih urah
videli številne napete preizkušnje.
Še preden se je sonce močno uprlo
v tartan, so najmlajši v okviru mavričnega teka premagali 400 m z različnimi preprekami. Veseli so bili ličnih medalj, nato pa so tudi za nagrado lahko
spremljali morda nekoč svoje vzornike.
Za rekordni začetek je velika ura
ob ciljni črti že po prvem teku pokazala čas novega državnega rekorda. Postavil ga je domačin, AS Tilen Ulčar,
ki je znamko 200 m z ovirami postavil
na 27,45 s. To je kar 68 stotink hitreje
od slabo leto starega prejšnjega rekorda, Tilen pa se je s tem zapisal med le
sedem Domžalčanov, trenutno zapisanih med atletske rekorderje Slovenije. V obeh sprinterskih disciplinah
na 100 (12,32 s) in 200 m (24,71 s) je
med mladinkami slavila Kamničanka
Agata Zupan, ki je tekmovanju dodala pridih mednarodne veljave, saj
je letos nastopila tudi na svetovnem
prvenstvu za mlajše mladince. Obakrat ji je bila za petami ASovka Tea
Podbevšek. Veliko ASov je bilo na
stopničkah tudi po skoku v višino; Juš

V ospredju državni rekorder na 200 m z ovirami Tilen Ulčar

Smole je zmagal s 183 cm med mladinci, Žan Vrhovnik z 145 cm (U12),
Jure Hribar pa je bil drugi (U14, 151
cm). V sprinterskih disciplinah so bili
dvojni zmagovalci še: v kategoriji U16
na 100 in 200 m Domen Benedetič iz
Kronosa in Tami Ščančar iz Murske
Sobote, med pionirkami U14 na 60 in
200 m Zala Istenič iz Massa.

V množici 250 atletov s skupaj več
kot 400 nastopi je bilo lepo videti
tudi goste iz sosednje Hrvaške, ki so
mitingu dodali kanček pomembnosti, da smo gledalci spremljali tek
mladincev na 800 m prav do konca
pa sta poskrbela domžalski in ljubljanski atlet. O zmagovalcu so namreč odločale tisočinke – in bile so

šd sonček

na strani ASa Luke Vrhovnika, ki je
z osebnim rekordom in rezultatom
2:01,29 min le za štiri tisočinke premagal tekmeca iz Olimpije. Na 800
m je med pionirji U16 slavil AS Matic
Ulčar, zlato medaljo in praktično nagrado pa sta iz vrste ASov prejela še
Maks Ulčar in David Hribar.
Za zaključek atletskega praznika v
Domžalah, kot je atletsko prireditev
poimenoval predsednik Atletskega
društva AS Roman Lazar, je poskrbel sedmi tek TF10ka. Po 10 km je v
času 34:00,8 min čez cilj prvi pritekel Janez Mulej, po še 21 preostalih
tekmovalcih v cilju, so bile na mestu
le še sklepne misli Romana Lazarja:
»Lepi dosežki in organizacija mitinga sta odgovor našim mladim ASom,
ki so letos ob 34 odličjih na državnih
prvenstvih kar štirinajstkrat stopili na
najvišjo stopnico. Na tak način se jim
želimo oddolžiti in jim omogočiti nastop na domačem terenu. Iskrene čestitke vsem atletom! Zahvala pa tudi
tistim, ki so požrtvovalno in težkim
pogojem navkljub uspešno zaključili
prireditev. Zato, spoštovani sponzorji,
atletski sodniki, starši in atleti, iskrena vam hvala!«
Bojana

Mednarodni balinarski turnir za
pokal Občine Domžale

Veter v laseh znova zapihal v
Domžalah

V finalu balinarji Mengša in Budničarja

Novo šolsko leto smo spet začeli športno. V Češminovem
parku se je v četrtek, 17. septembra 2015, odvijala
prireditev Veter v laseh – s športom proti odvisnosti,
ki sta jo v sodelovanju s Športno unijo Slovenije
organizirala Center za mlade Domžale in Športno
atletsko društvo Mavrica.

Štiri desetletja so minila v lanskem letu,
od kar je bil na Količevem ustanovljen
Balinarski športni klub Budničar, eden
redkih v Sloveniji, ki ima pokrito balinišče, vedno odprto za tekmovanja,
predvsem pa za rekreacijo balinarjev
vseh generacij. Balinarji s Količevega
so vsa leta znani po uspešnem vključevanju mladih v ta šport, s svojimi
nasveti in strokovnim znanjem pa so
pomagali tudi klubom v sosednjih krajih. Večletno nastopanje v državni ba-

tekmovalcem. V finalu sta se pomerili
ekipi Balinarskega kluba Mengeš in
Balinarskega športnega kluba Budničar Količevo. Prvi so bili tokrat boljši
in so domov odnesli prehodni pokal
Občine Domžale. Tretje mesto so zasedli balinarji iz kluba Kastav s Hrvaške,
BK Ihan pa je bil četrti. Gostoljubni
BŠK Budničar je poskrbel tako za pokale kot medalje, številni, ki so ta dan
obiskali pokrito balinišče, pa so bili
nad tekmovanjem navdušeni.

Prireditve se je udeležilo 490 otrok
iz šestih domžalskih šol, ki so jih na
delavnicah in ob njih spodbujali tudi
župan Toni Dragar, podžupanja Renata Kosec ter športni ambasadorji:

plakate, maskote in zastave, ter na
literarni delavnici.
Ob zaključku prireditve, ki je potekala kar tri ure, je župan Toni Dragar
v sodelovanju z ravnateljem Srednje

Čarobni dan z atletsko
gibalnim poligonom
V Arboretumu Volčji Potok se je
tradicionalnemu
družinskemu
praz
niku Čarobnemu dnevu pridružilo tudi Športno društvo Sonček. Zadnjo nedeljo v avgustu se
je društvo predstavilo z atletskim
gibalnim poligonom in s tem poudarilo pomen gibanja in športa pri
otrocih in najmlajših ter njihove
vzgoje v športno aktivne odrasle.
Obiskovalci so bili nad izzivi, postavljenimi v poligonu, navdušeni.

Skupina obiskovalcev skupaj v
vaditelji ŠD Sonček v gibalnem
poligonu Medex

Primož Ahačič, predsednik ŠD
Sonček, je s svojimi vaditelji na tradicionalnem družinskem prazniku
Čarobni dan postavil atletski gibalni poligon Medex. Obiskovalce je
skupaj z vaditelji vabil na poligon
ter jih izobraževal o pomenu športa, gibanja med otroci in mladimi:
»Nerealno je pričakovati, da bo vsak
otrok postal Tina Maze oziroma
vrhunski športnik. Vendar pa je
gibanje pri otrocih in mladih izredno
pomembno, ne samo za telesni
razvoj, ampak tudi za druženje, za
razvoj socialnih veščin. Z rednim,
tedenskim gibanjem bomo otroci
in mladi razvili navado aktivnega
preživljanja prostega časa, kar
jim bo omogočilo kvalitetnejše
življenje. Delež prekomerne telesne
teže med otroki in mladimi narašča,
kar ogroža njihovo zdravje. Na
to nedvomno vpliva vse hitrejši
tempo življenja njihovih staršev in
moderne IT naprave.« Čarobni dan
je ponovno posegel po rekordih,
tako s številom obiskovalcev kot z
lepim vremenom.
Neva, ŠD Sonček

tak domžale

Zmaga in trije državni
rekordi
Prvi del sezone olimpijskega
dviganja uteži se je zaključil na
močnem mednarodnem turnirju

linarski ligi kakor tudi osvojeni naslovi
mednarodnih in evropskih prvakov –
vse kaže na uspešen klub, ki tudi v letu
2015 nadaljuje z uspešnim delom.
Stalnica v njihovem delovanju je
tudi tradicionalni avgustovski mednarodni balinarski turnir, ki je v zadnjih
letih znan kot turnir za pokal Občine
Domžale. Športna sobota, vedno druga v avgustu, je tudi letos na Količevo
privabila petnajst tekmovalnih ekip
iz Hrvaške, Italije in Slovenije, ki so
bili tudi tokrat prijetno presenečeni
nad gostoljubjem organizatorjev. Ti
so se tudi letos ob pomoči sponzorjev
in donatorjev, posebej se zahvaljujejo
Restavraciji Park Domžale in Gostinskemu podjetju Trojane, potrudili, da
tekmovalcem in njihovim spremljevalcem ni prav nič manjkalo. Ob zagrizenih in hrabrih bojih pa niso pozabili
na prijetno tovariško druženje in obujanje spominov na vedno prijetno počutje pri Balinarsko športnem klubu
Budničar Količevo. Manjkalo ni niti
zvestih navijačev, ki so znali z aplavzom nagraditi dobre poteze, s strokovnimi nasveti pa tudi ‚pomagati‘

Balinarski športni klub Budničar nadaljuje z dobrimi igrami v prvi državni
balinarski slovenski ligi, že sedaj pa na
pobudo številnih njihovih ljubiteljev
razmišljajo o aktivnostih v letu 2016.
Veliko pobud so namreč prejeli – od
blizu in daleč, da je velika škoda, ker
v letošnjem letu ni bilo tradicionalnega prvomajskega kresovanja z ognjemetom, ki ga je navadno obiskalo več
tisoč obiskovalcev od blizu in daleč.
Prav zaradi pobud, predlogov in želja
ljubiteljev te prireditve, da se prvomajsko srečanje vrne na Količevo, kakor
tudi prijetni spomini na več deset tovrstnih prireditev, ob katerih so pomen
praznika dela spoznavale številne generacije, BŠK Budničar Količevo razmišlja o ponovni organizaciji tovrstne
prireditev že v letu 2016. Brez pomoči
sponzorjev in donatorjev, predvsem pa
občine ne bo šlo, saj, tako pravita predsednik Milan Skočaj in tajnik Stanislav
Žavbi, so dobra volja in številne ure
prostovoljnega dela prizadevnih budničarjev za pripravo in izvedbo tako
množične prireditve premalo!
Vera Vojska

smučarski skakalec Jernej Damjan,
strelka Živa Dvoršak in kickboksar
Marjan Bolhar.
Učenci in učenke so se lahko pomerili na 27 delavnicah, na katerih
so različna društva in organizacije
iz Domžal mladim pripravili različne
športne in druge preizkuse. Tekmovali so v košarki, nogometu, kolesarjenju, boksanju, odbojki, gimnastiki,
atletiki in drugih športih. Svoje znanje in veščine so lahko nadgradili
še na drugih delavnicah, ki spodbujajo zdrav način življenja. Tako so
spoznali delo gasilcev, policistov in
reševalcev ter se naučili ločevanja
odpadkov. Nismo pa pozabili niti na
umetniške duše, ki so svojo ustvarjalno žilico lahko pokazale na ustvarjalnih delavnicah, kjer so lahko izdelali

šole Domžale Primožem Škoficem in
ravnateljico Osnovne šole Venclja
Perka Petro Korošec podelil MEPI
– mednarodna priznanja za mlade.
Gre za program, ki spodbuja aktivno,
kreativno in angažirano preživljanje
prostega časa.
Da je bila prireditev znova uspešna in se je je lahko udeležilo tako
veliko število učencev in učenk, so
zaslužni sponzorji. Materialno so
nam pomagali: Občina Domžale,
Športna unija Slovenije, Javno komunalno podjetje Prodnik, Pekarna
Pečjak, Mercator d. d. in Nogometni
klub Domžale. In ne nazadnje, gre
pohvala še vsem društvom in organizacijam, ki so sodelovale na prireditvi in mladim omogočile, da so dan
preživeli športno.

Alpe-Adria. Letos je tekmovanje
potekalo v Vidmu (Udine). Slovensko reprezentanco je zastopala
tudi članica Težkoatletskega kluba
Domžale Petra Pavlič, ki je odlično
dvigala in zmagala, postavila pa je
tudi tri državne rekorde. V potegu
je dvignila 70 kg, v sunku 90 kg in
olimpijskem biatlonu 160 kg. Tekmovanje Alpe-Adria je močno mednarodno tekmovanje, ki ima več
kot 50-letno tradicijo. Prvič v zgodovini tekmovanja se je zgodilo, da
je zmagala predstavnica iz Slovenije. Prvi del sezone je tako zaključen, tekmovalke in tekmovalci TAK
Domžale pa že pridno trenirajo, saj
bo prva tekma konec septembra, s
čimer se bo začel drugi del sezone.
Valentin Orešek
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Casey iz Helios Suns v ligo NBA!
Pozitivne košarkarske zgodbe tokrat prihajajo naravnost izpod domžalskih košev.

judo

Več kot šport

Kaj je judo? Judo je individualni
šport, ki vpliva na psihološko stabilnost, vztrajnost in enakomerno
fizično krepitev telesa mladega
človeka, saj se le-ta uči, kako premagati strah pred nasprotnikom in
ovirami, ki se pojavljajo na vadbi
v življenju nasploh. Zakaj učenje
padanja? Vzrok za 70 odstotkov
poškodb pri otrocih je padec pri
igri, pri skoku z višine, pri vožnji s
kolesom ali z rolerji. Zato je potrebno otroka naučiti pravilnega oz.
varnega padanja in obvladovanja
položaja telesa v prostoru – vse to
pa omogočajo prav osnovni elementi juda. Programi in lokacije:
V Judo klubu Domžale v prihajajočem šolskem letu vpisujejo v tri
programe na štirih osnovnih šolah.

Judo vrtec – Za otroke med 4.
in 5. letom: Vadba poteka na judo
blazinah z dvema strokovno usposobljenima učiteljema dvakrat
tedensko po 60 minut.Program se
izvaja na OŠ Rodica.
Začetniki – Za osnovnošolsko
mladin: Program je namenjen os
novnošolski mladini. Vadba poteka dvakrat tedensko po 60 minut.
Vadba temelji na razvoju psihološke
stabinosti, krepitvi telesa in učenju
tehnik premagovanja strahu pred
nasprotnikom in ovirami, ki se pojavljajo na treningu, pred tekmovanji,
strahom v šoli in v življenju nasploh.
Program se izvaja na: Oš Rodica, Oš
Venclja Perka, Oš Preserje pri Radomljah, Oš Dragomelj.
Judo šola – Za osnovnošolsko
mladino in tudi starejše: Program je namenjen osnovnošolski
mladini in tudi starejšim. Vadba
poteka dvakrat oz. trikrat tedensko po 60 oz. 90 minut v različnih
skupinah pod vodstvom strokovno
usposobljenih judo učiteljev.
Vadba temelji na izboljšanju
osnovnih in specifičnih judo spretnosti: na izboljšanju hitrosti, na
povečanju telesne vzdržljivosti, na
pridobivanju moči ter na osvajanju
vrednot spoštovanja, prijateljstva,
poguma, discipline, samokontrole
in vztrajnosti. Program se izvaja
na: OŠ Rodica, Oš Venclja Perka,
OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ
Dragomelj.
Špela Lampe
Foto: Tilen Perko

šah

Državna mladinska
prvenstva na Otočcu
Na državnem ekipnem mladinskem
prvenstvu v pospešenem šahu so
Domžalčanke med devetimi ekipami osvojile sedmo mesto, v postavi
Kaja Faganel in Kaja Grošelj. Zmagala je Radenska Pomgrad. Mladinska zasedba se je uvrstila na deseto
mesto, nastopalo je 12 ekip, igrali
so Matija Straže, Klemen Košak in
Jurij Straže. Tudi v tej kategoriji je
zmagala Radenska Pomgrad. Na državnem posamičnem mladinskem
prvenstvu se je dobro odrezala Kaja
Faganel, ki je zasedla deseto mesto
med 17 udeleženkami in zbrala 4,5
točke iz devetih partij, Kaja Grošelj pa je bila na 12. mestu. Slavila
je Barbara Skuhala, Radenska Pomgrad. Med mladinci se je Matija
Straže uvrstil na 20. mesto, nastopalo je 32 igralcev, zanesljivo je slavil Peter Urbanč, Triglav Krško.
Jože Skok

košarka Košarkar Kyle Casey, ki je še
minulo sezono branil barve domžalskega prvoligaša Helios Suns, bo v novi sezoni oblekel dres NBA moštva Phoenix
Suns. Z moštvom, ki smo ga Slovenci
in Slovenke v preteklosti že aktivneje
spremljali, ko je njihove barve branil
Goran Dragić, je Casey podpisal enoletno pogodbo v vrednosti 600.000
evrov. S tem pa se je pokazalo, kot pravijo v Heliosu, da se iz slovenskega košarkarskega okolja lahko preskoči tudi
na najvišji oder svetovne košarke.
To pa ni edina pozitivna zgodba izpod ‚peresa‘ domžalskih košarkarjev.
Da v prihajajoči sezoni ne bodo poceni prodajali svoje kože je jasno, to so
pokazali že z odločnostjo in jasnim
pristopom k ustanovitvi mednarodnega pokalnega tekmovanja, ki bo kar
nekaj klubom iz Slovenije, Avstrije,
Italije, Madžarske in Hrvaške služilo
za krepitev lastnih vrst na račun mednarodnih obračunov pod koši.
Da mednarodna srečanja, četudi
prijateljska, vzamejo zares, kaže tudi
zmaga na pripravljalnem turnirju v
avstrijskem Steinbrunnu, kamor so
Domžalčani odpotovali na povabilo
avstrijskega drugoligaša Mattersbur-

ga. Na turnirju sta se, poleg omenjenih klubov, pomerila še madžarski
Sopron in avstrijski prvaki minule
sezone Güssing Knights. Na turnirju
je Helios pričel z zmago proti gostiteljem, ki so jih ugnali s 76:44 in v finalu
nato premoč pokazali tudi nad aktualnimi avstrijskimi prvaki, kjer je moral
Güssing na koncu priznati premoč He-

lios Sunsev, ki so finalno tekmo slavili
s 83:76. Tudi naziv MVP-ja je odšel v
Slovenijo, z atraktivno igro in 19 točkami na zadnji tekmi si ga je priboril
domžalski Američan Hugh Robertson.
Barve Slovenije so košarkarji Heliosa dostojno zastopali tudi na turnirju
v Novem mestu, kjer so se srečali z novomeško Krko, zagrebško Cedevito in

Igokeio iz Aleksandrovca. Po porazu
proti poznejšemu zmagovalcu turnirja Cedeviti iz Zagreba so se v boju za
tretje mesto srečali z ekipo Igokeie,
ki bo v prihajajoči sezoni tresla koše
tudi ABA lige. Slednji so v polfinalu
klonili proti Krki, ki je na koncu osvojila drugo mesto, Helios pa je poskrbel
za zmago in osvojeno tretje mesto po
tem, ko so ekipo iz Aleksandrovca
premagali s 83:75.
V Halo komunalnega centra se
uspešno vrača košarkar, ki je moral
pred nekaj leti prekiniti športno pot.
Govora je seveda o visokoraslem, kar
213 centimetrov visokem Urbanu Gorjancu, ki je po uspešni operaciji v Južni Koreji okreval in se vrača na parket
pripravljen na vrhunske izzive.
Kot smo že pisali, je pred nami
vroča sezona, ki bo domžalski publiki omogočala redno spremljanje
kar dveh košarkarskih prvoligašev. V
prvem krogu lige Telemach, ki se bo
začela 17. oktobra, se bodo v domači
Hali KC z Elektro pomerili Helios Sunsi, Lastovka pa bo prvo tekmo odigrala v gosteh pri Rogaški.
Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Peter Koprivnikar

Povabljeni med borbene in
hrabre športnike

JK Ravbar še vedno vodi v Pokalu
Slovenije

Ob Evropskem tednu športa

Ekipa JKR Suunto Racing Team trenutno vodi v svojem
razredu.

klub borilnih veščin domžale
Klub borilnih veščin Domžale je s svojimi dejavnostmi že večkrat dokazal,
da ga sestavljajo hrabri in borbeni tekmovalci ter rekreativci vseh generacij,
ki so uspešni tako na organizacijskem
kot pri športnem in rekreacijskem
udejstvovanju, ob tem pa se velikokrat predstavljajo tudi na različnih
prireditvah, sodelujejo pa tudi pri
drugih aktivnostih.
Večkrat si njihovo dejavnost lahko organiziramo v okviru različnih
prireditev. Ena izmed njih je potekala
9. septembra 2015 v Športnem parku
Domžale, namenili pa so jo Evropskemu tednu športa. Člani in članice
vseh generacij, ki pridno trenirajo,
so predstavili boks in kickboxing ter
pritegnili številne obiskovalce. Mnogi
izmed njih so imeli priložnost pokazati svoje spretnosti in znanja na tem
področju.
Organizatorji niso pozabili niti na
pripravo na prikaz dejavnosti. Posebej
zanimiv so bili najmlajši tekmovalci,
ki so kljub mladosti pokazali kar veliko spretnosti, predvsem pa borbenosti in hrabrosti. Te ni manjkalo niti pri
prikazu samoobrambe deklet, ki niso
le lepša, temveč tudi zelo uspešna polovica Kluba borilnih veščin Domžale.
Športni kickboxing in boks sta
prinesla največ navdušenja številnih
obiskovalcev, ki so se tako lahko prepričali, da so najboljši klubski člani
resnično hrabri borci. Z zanimanjem
so spremljali tudi prvaki kluba ekshi-

bicijski boks, kjer so bile glavne velike
boksarske rokavice – Big gloves.
Prijeten športni dan, s katerim so
člani in članice Kluba borilnih veščin
Domžale še enkrat več dokazali, da so
pravi športniki!
Vera Vojska
Foto: Miro Pivar

jk ravbar Zadnja dvodnevna regata
v spomladanskem delu regat za Pokal
Slovenije, OneSails v organizaciji JK
Skipper iz Maribora, nam je dala vetra. Tako in drugače. Med regato za
Pokal Slovenije, One Sails je bila namreč polovica ekipe na klubski regati
daleč v Dalmaciji, preostanek pa je
začel sobotni dan s plohami in v dežju vztrajal vse do popoldneva. Pristali
smo na tretjem mestu.
Konec avgusta smo bili spet na dvodnevni regati za Pokal Val navtike. Vse
je bilo, kot mora biti. No, tako je bilo
prvi dan. Same enke. Nedelja pa čisto
presenečenje. Pluli smo iz Izole proti
oceanografski boji, nato nazaj do Izole,
kjer je bil leteči start proti Kopru, od koder spet nazaj proti Izoli. Napačna odločitev pri izbiri polja, pa smo obtičali
na drugem mestu. Štiri minute zaostanka iz prvega plova smo nadoknadili v
drugem plovu, in ker se je vmes veter
okrepil, nas je celo vse po vrsti prehitela jadrnica, ki je bila ves čas na zadnjem mestu. Važno, da smo zmagali.

Prva septembrska je bila pa Šavrinka v organizaciji JK Ljubljana, že 41.
po vrsti, regata z najdaljšo tradicijo.
Vsa ta leta je start pod piransko cerkvijo do Izole, nato v Koper, za konec
pa dolga flanka nazaj do Pirana.
Ekipa JKR Suunto Racing Team
trenutno vodi v svojem razredu. In ne

samo to - v skupnem seštevku 30 jadrnic smo na tretjem mestu! V družbi
pravih regatnic, prekaljenih mačkov,
uigranih ekip (ki so vedno, ampak res
vedno v polni postavi na tekmi). Kar v
redu, če tako ostane.
Pa mirno morje!
Besedilo in foto: Miha Požek
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Domžalski nogometaši s prvo domačo zmago letos
Če smo še konec avgusta pisali, da domžalski nogometaši še čakajo prve domače točke, smo jih v 9. krogu tudi
dočakali.
nogomet Vse kar je bilo potrebno, je
bil prihod krškega prvoligaša. Štejejo
pa v Nogometnem klubu Domžale ponovno tudi minute – tiste, brez prejetega zadetka, ki se trenutno gibajo pri
364 minutah, saj vratar Nejc Vidmar
ostaja zadnje štiri kroge brez prejetega zadetka.
Zmago so nogometaši Domžal zabeležili že v 8. krogu, ko so gostovali pri
Celju in z visokih 3:0 odšli domov. ‚Krvniki‘ Celja so bili tokrat Husmani, ki je
mrežo domačinov zatresel v prvem polčasu (30. minuta), Šišić v 64. minuti in
Dobrovoljc v 83. minuti. Prva domača
zmaga se je zgodila 13. septembra. Kot
omenjeno, so v domžalskem športnem
parku gostovali nogometaši Krškega,
ki prav tako niso uspeli zatresti mreže
domačega vratarja Vidmarja. Na drugi
strani so Domžalčani poskrbeli, da se
je žoga v mreži gostov znašla dvakrat.
Strelec obeh zadetkov je bil Slobodan
Vuk, najprej v 13. minuti, končni izid
pa je postavil v 63. minuti, ko je po predložku Trajkovskega žogo v mrežo po-

slal z glavo. Še druga domača zmaga je
padla že v naslednjem krogu, ko so v
Domžalah gostovali nogometaši Luke
Koper. Zadetek Matica Črnica je bil dovolj, da so v 43. minuti Domžalčani po-

stavili končni izid in zabeležili tri nove
točke na prvoligaški lestvici, kjer v tem
trenutku zasedajo 3. mesto za Olimpijo in Gorico ter pred četrtouvrščenim
Mariborom. V naslednjih dneh Dom-

žalčane čakata prav dva večja izziva,
najprej gostovanje v Mariboru, nato
pa še domače srečanje z ljubljansko
Olimpijo.
Pred nekaj dnevi je bil opravljen
tudi žreb četrtfinalnih parkov slovenskega pokala. Na sedežu Nogometne
zveze Slovenije so Domžalčani, po
zmagi nad Ilirijo, ki so jo premagali s
3:1, dobili na nasprotno stran aktualne pokalne prvake. Prav pokalno srečanje med Luko Koper in Domžalami
bi znalo biti najatraktivnejše v tem
delu tekmovanja, čeprav tudi nekateri ostali pari napovedujejo zanimive
dvoboje. Poleg Domžal in Kopra se
bodo v četrtini finala tako med seboj
pomerili še: Zavrč in Drava, Rudar Velenje in Maribor ter Olimpija in Celje.
Prvo tekmo bodo Domžalčani proti
Kopru odigrali v sredo, 21. oktobra, v
Športnem parku Domžale, teden dni
pozneje pa bosta moštvi moči pomerili še na Bonifiki v Kopru.
Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Peter Koprivnikar

Ulična košarka

Obvestilo in vabilo

Ulična košarka (v ang. streetball ali street basketball) je oblika košarke, ki se igra na
zunanjih igriščih namesto v dvorani.

Smučarski klub Ihan obvešča
vse občane in krajane ter
ostale udeležence v prometu,
da bo v soboto, 26. 9. 2015,
od 14. do 17. ure na območju
Ihana potekalo tradicionalno tekmovanje na tekaških
rolkah

Poleg tega pravila niso tako striktna,
kar igralcem omogoča gledalce še dodatno ogreti z individualnim prikazom veščin. Je igra dveh trojk na en koš. Vsaka
ekipa šteje štiri igralce, vendar tekmo
igrajo naenkrat le trije igralci. (podrobna pravila košarke 3x3: http://www.
kzs.si/tekmovanja-in-projekti/3x3/pravila/tekmovalna/). Ulična košarka se je
v zadnjem desetletju zelo razvila, zato
bo na poletnih Olimpijskih igrah leta
2020 v Tokiju predstavljena kot samostojna panoga. Sam svetovni tekmovalni ustroj ulične košarke je zelo podoben
teniškemu. Ekipe se lahko prek državnih prvenstev in svetovnih Challengerjev uvrstijo na World Tour tekmovanja
(6). Letošnjo sezono so World Tour tekmovanja potekala v naslednjih mestih:
Manila (Filipini), Praga (Češka), Peking
(Kitajska), Toronto (Kanada), Lausanna
(Švica) in Mexico City (Mehika). Zaključni World Tour najboljših 12 ekip na
svetu bo potekal v Abu Dhabiju (ZAE).
Vse turnirje ulične košarke so prenašajo v živo ali prek spleta ali prek televizijskih sprejemnikov.
Kdo smo? 3x3 Domžale smo mlada,
izredno motivirana skupina fantov, sestavljena iz naslednjih igralcev: Jakob
Čebašek (1991), Aljaž Korošec (1993),
Nik Gregorčič (1990), Luka Snoj (1990).
Prijatelji smo tako na igrišču kot v
zasebnem življenju. Vsi štirje igralci
spadamo med 125 najboljših uličnih
košarkarjev na svetu. Prav vsi štirje posamezniki v ekipi smo v svoji mladosti
tudi zastopali barve mlajših selekcij
reprezentance Slovenije v dvoranski
košarki 5 na 5. Kot zanimivost lahko navedemo, da je Aljaž Korošec tudi igralec
in kapetan članske ekipe domžalskih
Helios Sunsev. Kljub naši mladosti smo
letošnje leto imeli odlično sezono in se
uvrstili med dvanajst najboljših ekip v
Evropi. Kot najmlajša ekipa na turnirju
3x3 World Tour v Lausanni smo dosegli
končno 7. mesto. S tem smo dosegli svoj
cilj, vendar kljub temu ostaja grenak
priokus, saj smo s poznejšimi zmagovalci turnirja, ekipo Vilnus iz Litve, izgubili
le za dve točki. Da smo dosegli vrhunski
rezultat, smo morali premagati nemalo
svetovnih ekip in prepotovali pol Evrope (7. mesto v Evropi). V maju smo zmagali turnir v Zürichu. Nato smo v juniju
odšli na Dansko (2. mesto) in v Rusijo (3.
mesto). Vendar smo za konec pustili najboljše. V juliju smo na finalu državnega
prvenstva na Kongresnem trgu dosegli
2. mesto in tako postali državni podpr-

Rolkanje
Ihan 2015

vaki. Le teden prej smo osvojili Challenger v Luganu (Švica). Tako smo se skozi
celotno sezono več kot enakovredno
kosali z vsemi najboljšimi ekipami na
svetu (Beograd (SRB), Novi Sad (SRB),
Sao Paolo (BRA), Schiocchi Ballers
(ITA), Istanbul (TUR), Zurich (ŠVI)
itd.). Vložili smo veliko truda in znoja
ter se potili na igriščih v Domžalah in
Ljubljani ter v raznih fitnes centrih.
Hitro smo se rehabilitirali in odšli
na turnir v tujino. Ko smo se vrnili,
smo stvar večkrat ponovili. Prišle so
tudi zahrbtne poškodbe, ki so nam
prekrižale marsikatere načrte, vendar
smo se vrnili še močnejši in bolj predani
delu. Kljub uspehom smo še lačni zmag
in komaj čakamo prihajajočo sezono.
Obljubljamo, da bomo naslednje leto
še močnejši. Želimo priti med svetovno
deseterico! Vemo, da ne bo lahko,
ampak z grbom Domžal na dresu nam
bo lažje.
3x3 FIBA svetovna jakostna lestvica ulične košarke: Luka Snoj – 31.
igralec, Jakob Čebašek – 59. igralec,
Nik Gregorčič – 58. igralec in Aljaž Korošec – 124. igralec na svetu.
Letos smo sodelovali na več kot 20
turnirjih po Sloveniji in Evropi. V nadaljevanju vam predstavljamo naše
največje uspehe letošnje sezone: Raiffeisen 3x3 Torneo - Lugano (SUI) 1.
mesto; Saint-Petersburg Elite Challenger (RUS) 3.mesto; Game Copenhagen
3X3 Challenger 2015 (DEN) 2. mesto;
1st Qualifying Tournament – Ljubljana
(SLO) 1. mesto; Newballunity 3x3 2015
Powered By Kickz.com, Zurich (SUI) 1.
mesto; finale Državnega Prvenstva Slovenije (SLO) 2. mesto; 3x3 FIBA World
Tour Lausanne (SUI) 7. mesto.

Sledite nam lahko tudi na socialnih omrežjih www.facebook.com/
3x3domzale in twitter 3x3 Domžale:
3x3Domzale. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št.
041/800-986 (Luka Snoj) ali na e-mail
u luka.snoj90@gmail.com.
Najlepša hvala vsem navijačem in
občini Domžale za nepozabno sezono.

V času tekmovanja bo občasno
moten promet zaradi zapore
cestišča in sicer na odseku
Ihan–Goričica–Žabar–Goropeče. Vse udeležence v prometu zato naprošamo, da upoštevate navodila redarske službe
in prometno signalizacijo oziroma ureditev v času zapore.
Hvala za razumevanje!!!
Hkrati vas vabimo, da se nam
pridružite v Športnem parku
Ihan, kjer boste lahko navijali
za 'laufarje', ki so se v Ihanu
preizkušali že pred 80 leti.
Naj tradicija živi še naprej!

kk pirueta

Tanita se ne vrne brez
medalje

Tanita Kaja Černe, biser slovenskega umetnostnega kotalkanja in članica domačega kotalkarskega kluba
Pirueta, se ne vrne iz evropskih in
svetovnih tekmovanj brez medalje.
Tudi tokrat je osvojila srebrno
medaljo na evropskem prvenstvu za
mladinke, ki je bilo v italijanskem
mestu Ponte di Legno. V izredno
močni konkurenci je bila odlična
tako v obveznih likih kot v prostem
kotalkanju. Z osvojitvijo srebrne
medalje je dokazala, da trenutno
nima prave konkurence ne doma ne
v Evropi. Zdaj se temeljito pripravlja
za nastop na svetovnem prvenstvu
za mladinke, ki bo konec septembra
v kolumbijskem mestu Cali.
Nestrpno pričakujemo dobre
novice tudi iz svetovne arene umetnostnega kotalkanja. Svetovna
kotalkarska zveza je spremenila
pravila tako, da se na svetovnih prvenstvih tekmuje lahko samo v obveznih likih in posebej v prostem
kotalkanju, kar pomeni, da ne bo
več kombinacije in s tem prizadela
'manjše' kotalkarske države, kamor spadamo tudi mi.
Seveda pa upamo, da nas bo Tanita kljub temu razveselila, saj brani bronasto medaljo z lanskega svetovnega prvenstva v obveznih likih.
Na letošnjem evropskem prvenstvu v Ponte di Legno je bilo hkrati
tudi člansko prvenstvo na katerem
je tekmovala tudi tekmovalka Kotalkarskega kluba Pirueta Veronika
Brešar in osvojila štirinajsto mesto,
kar je za mlado tekmovalko zelo
vzpodbudno in upamo, da ji bo ta
rezultat dal navdih za prihodnost.
Anton Grilj
Foto: Raniero Corbeletti

Luka Snoj

Sprejme vSak izziv
Omejena serija Dacia

s klimo, radiem CD MP3, meglenkami.

DACIA DUSTER LIFE
že za 12.790 €
VkLjUčENO

obvEZNo

iN kaSko

zaVaROVaNjE**

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

* Velja do izpolnitve prvega od pogojev: 7 let ali 100.000 km in ob nakupu z Dacia Financiranjem. 3 leta tovarniške garancije in podaljšano
jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto. **Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto in dodatnih 500 EUR prihranka podari Dacia kupcem novih
osebnih vozil, ki opravijo nakup preko Dacia Financiranja. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

AVTO SET d.o.o.
Setnikar

www.dacia.si

Zanesljiva. Ne glede na vse.

Tel. : 01/56 27 111, GSM: 031/648 166
Renault pomoč: 080 1 080, Avtovleka: 041/597 567
E-mail: info@avtoset.si, Internet: www.avtoset.si

Dragomelj 26, 1230 Domžale

DELOVNI ČAS: SALON: od 8. do 18. ure, SERVIS: od 8. do 17. ure

Poraba pri mešanem ciklu: 4,7 - 9,0 l/100 km. Emisije CO2: 123 - 185 g/km. Emisijska stopnja EURO 5b+ / EURO 6b. Emisije NOx:

0,026 - 0,1581 g / km. Emisije trdnih delcev: 0 – 0,00084 g / km. Število delcev (x1011): 0,76 – 1,49. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti
k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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planinsko društvo domžale

Septembra začnemo s
plezanjem
Gore, umetne in naravne stene,
markirane poti in brezpotja, povsod nas je dovolj. Za izziv in do-

sežke, za večjo varnost in znanje
ter vedno za dobro družbo – športnoplezalni in alpinistični odsek
vabita:
Športno plezanje za osnovnošolce – mladi od 6. do 14. leta,
ki že znate plezati ali pa si to veščino želite osvojiti, ste vabljeni na
vadbo na pisano balvansko 'stenco' na Rodico. Vpis je v sredo, 30.
septembra 2015, med 16.30 in 19.
uro na umetni steni Osnovne šole
Rodica (vhod je z zadnje strani
šole). Več informacij: spo.domzale
@gmail.com.
Alpinistična šola – predstavitev in učenje letnega in zimskega
plezanja, vrvne tehnike, orientacije, osvajanje sten in vrhov ter s
tem povezane vsebine bodo od
septembra 2015 do aprila 2016 obogatili izkušeni alpinisti in predavatelji. Uvodni sestanek in predstavitev šole bo v ponedeljek, 28. septembra 2015, ob 18. uri v prostorih
Planinskega društva Domžale, Kopališka 4 (pri bazenu). Vodja šole
je Janez Kosirnik. Več informacij:
040 995 500, aodomzale@gmail.
com in www.pdd.si.
šah

DU Domžale drugo
v Zagorju ob Savi
Ob prireditvah ob občinskem prazniku Zagorja ob Savi je tudi tokrat
potekal tradicionalni moštveni
tur
nir, na katerem so nastopala
društva upokojencev. Letos se ga
je udeležilo le pet ekip, ki so štele
po štiri člane, igralni čas je bil 10
minut na igralca. Zmagalo je DU
Trbovlje, DU Domžale pa je bilo
drugo in ni ubranilo prvega mesta
iz minulega leta. Spodrsljaj se je
zgodil že v prvem kolu, ko so Domžalčani igrali nedoločeno z Velenjem, potem s 4:0 premagali Moravče, v nadaljevanja pa igrali nedoločeno s Trbovljami in Zagorjem
ob Savi in niso mogli več ujeti Trboveljčanov, ki so trikrat zmagali,
remizirali pa le z Domžalami. V DU
Domžale sta bila najboljša Marjan
Karnar, ki je zbral tri in pol točke,
in kapetan Mirko Čokan s tremi
točkami, oba iz štirih partij. Vrstni
red: DU Trbovlje 13, DU Domžale
10, DU Zagorje ob Savi 6.5, DU Velenje 6 in DU Moravče 4.5.
Na 31. mednarodnem šahov
skem turnirju Faakersee Open v
Lo
čah (Latschachu) na avstrijskem Koroškem je nastopalo 89
udeležencev iz devetih držav, med
temi trije velemojstri. Zmagal je
velemojster Vladim Malakhatko
iz Belgije, izvrsten pa je bil na tretjem mestu Tržičan Matej Keršič.
Član Domžal Jože Skok se je uvrstil na 31. mesto, v devetih kolih je
zbral pet točk.
Jože Skok

ROK ZA ODDAJO

Naslednja številka Slamnika
izide v petek, 30. oktobra 2015.
Rok za oddajo prispevkov je v
četrtek, 15. oktobra 2015, do
12. ure.

Ko bom velika, bom balerina …

Začetek namiznoteniške sezone

… ali baletnik! Čeprav slednje slišimo v Sloveniji vse bolj
redko, namreč v sodobni družbi velja balet za nežen in
predvsem ženski plesni stil.

V Cerknici je potekalo odprto prvenstvo za mladince in
mladinke in letošnje prvo uradno tekmovanje je prineslo
določene spremembe.

pk miki Zanimivo je, da sloves o nežnosti ne velja, ko se v balet poglobimo. Za izvedbo baletnih obratov, skokov in korakov je namreč potrebnih
ogromno mišic, kar pomeni veliko
trdega dela in treningov. Zaradi svoje
tehnične zapletenosti se ga mnogi izogibajo, vendar pa je to edini plesni stil,
na katerem so zgrajeni elementi vseh
drugih plesnih stilov, zato je osnove
baleta zelo dobro poznati.

Tudi prej omenjeni balet ima na
otroka ogromno pozitivnih učinkov. Tukaj je naprej poudarek na pravilni drži
telesa, kar je osnova za vsakršno plesno
v udejstvovanje. Na videz lahkotna,
vendar trda drža, je posledica krepkih
mišic trupa, pomembna pa ni samo v
plesu, temveč tudi v vsakdanjem življenju. Poleg drže z baletom izboljšamo
tudi svojo gibčnost telesa in samozavest. Prav tako ima izjemno pozitiven

Za slovensko reprezentanco U-13 je v Franciji nastopala tudi Gaja Kobetič (peta od leve).

Začetek šolskega leta je poln informacij o aktivnostih, ki nam jih društva in podjetja ponujajo za našega
otroka. Predsednica Plesnega kluba
Miki Saša Eminič Cimperman pravi:
»Pri izbiri športa ne smemo poslušati
samo svojih želja in se ozirati le na
cene, ampak moramo poslušati tudi
otroka. Pomembno je otroku izbrati
gibalno prostočasno dejavnost, bodisi
splošno telovadbo ali usmerjeno gibanje v okviru športov, kot so ples, nogomet, košarka, atletika, ipd. Ob tovrstni
dejavnosti otrok razvija svojo telesno
inteligenco, prepozna svoje telo in njegove sposobnosti, hkrati pa se priuči
discipline, medsebojnega sodelovanja
in organizacije svojega časa.«

učinek na otroke in odrasle, ki se ukvarjajo z baletom, glasba. Prek nje namreč
otroci razvijejo čustvene elemente,
zbranost, glasbeni in gibalni spomin
ter koordinacijo gibanja. Odrasli pa s
poslušanjem le-te zmanjšujejo stres in
celo izboljšujejo svojo inteligenco.
Ker se tega zavedamo tudi sami, balet poučujemo tudi v Plesni šoli Miki.
Plesna pedagoginja, ki se je usposabljala na konservatoriju, čaka otroke,
stare od 5. leta dalje, da jim preda svoje
znanje in jih navduši za ples. Če si vaš
otrok želi preizkusiti v baletu in uživati v tem čudovitem plesnem stilu, vas
vabimo, da ga poslušate in mu omogočite izpolnitev te želje, pri tem pa vam
bomo z veseljem pomagali tudi mi.

namizni tenis Tekmovalci igrajo
več tekem, posledično se za nekaj ur
podaljša tekmovanje, povečala pa se
je tudi preglednost kvalitete posameznih igralk in igralcev. V Cerknici smo
bili priča številnim izenačenim dvobojem, rezultati naših predstavnikov
pa so bili več kot zadovoljivi. Pri mladinkah je Aleksandra Vovk dosegla 2.
mesto, Katarina Stražar 3., Ana Tofant
5. in Nika Kobetič 8. V konkurenci mladincev je Aljaž Frelih osvojil 4. mesto,
Nejc Erjavec 5., Tim Pavli 11., Bor Rutar
21.-24. V tolažilni skupini je Matej Prezelj osvojil 5. mesto, Javor Zavec 15.-16
in Luka Trtnik 21.-24.
Potekajo seveda tudi številna mednarodna namiznoteniška tekmovanja.
Na 11. Euro mini champ's turnirju,
ki je bilo v Franciji, je za slovensko
reprezentanco nastopila tudi Gaja Kobetič pod vodstvom trenerja in vodje
odprave Davida Orešnika. V močni
mednarodni konkurenci iz 30 držav
smo se lahko veselili ob treh odličnih
igrah in zmagah Gaje Kobetič, ki pa
ob petih porazih žal niso zadoščale
za uvrstitev v finalni del. Kljub vse-

Karate
društvo ATOM
Shotokan-Do
Domžale

TVD Partizan Domžale vabi

V pričakovanju
mednarodnega karate
turnirja 11. oktobra 2015 v
Domžalah
»Napetost pred karate turnirjem že narašča. Smo še pred zadnjimi koraki glede dokončnega dogovora o lokacijah,
sledi sestava razporeditve, vse pa bo
nared do 9. oktobra, ko se začne dvodnevni Karate-Do z japonskim strokovnjakom Miuro 9. Dan,« na hitro pove
Lovrenc Kokalj, glavni organizator že
9. S.K.I.F. karate turnirja, ki bo tokrat
med 9. in 11. oktobrom 2015.
Kot vsako leto doslej, se bo tudi letos treba potruditi za pokal Domžale
2015, saj so po besedah organizatorja
udeležbo v velikem številu že obljubili
Romuni, Italijani in Madžari, pozabiti
ne gre na predstavnike iz Bosne in Srbije, med finalisti pa bodo Domžalčani
zagotovo lahko pozdravili tudi karateiste iz Slovenije – in iz ATOMa, upamo:
»Iz Domžal pričakujemo dobro uvrstitev Luke Reparja in Matjaža Kljuna ter
uspešno vrsto veteranov, največ pa od
Žana Podborška, ki v zadnjem letu še
ni izgubil boja. Žan je še mladinec, a
že tekmuje pri članih. Lani je bil prvak
Evrope v Dresdnu, letos pa je že zmagal
med mladinci na evropskem prvenstvu
v kickboxsu v Španiji. V telovadnici je
že pred šolo in nato še zvečer!«
Po seminarju v petek in soboto bo
tekmovalni del turnirja v nedeljo, 11.
oktobra. Turnir se bo začel ob 9.30, najprej Kate in nato športni boji – Kumite.
Najbolj zanimivo bo od 15. ure naprej,
ko bodo na tatamiju finalni obračuni.
Bojana

mu pa je bil to zelo dober dosežek,
kajti tekmovanje ima neuraden naziv
Evropsko prvenstvo za mlade do 13
let in konkurenca je res številčna ter
močna, zato vse čestitke Gaji Kobetič
za uvrstitev v slovensko reprezentanco in dobro predstavo na tekmovanju.
V oktobru se začnejo tekmovanja v
1. slovenski namiznoteniški ligi. Vabljeni na ogled in podporo s tribun za našo
ekipo. Po gostovanjih v prvih dveh krogih se bo prvoligaška moška ekipa NTS
Mengeš v tretjem krogu, ki bo 17. oktobra ob 17. uri v domači dvorani (v Mengšu, poleg slaščičarne Flere), pomerila
z vedno neugodno ekipo iz Maribora.
Mlade vabimo v namiznoteniško
šolo, ki poteka v klubski telovadnici
NTS Mengeš vsako popoldne – starši,
oglasite se z vašimi otroci in jih vpišite, saj je igranje namiznega tenisa zelo
prijetno in družabno. Lahko jih vpišete tudi v krožke namiznega tenisa, ki
jih v osnovnih šolah naše občine vodita David Orešnik in Janez Stibrič, oba
trenerja z mnogoletnimi izkušnjami
ter odličnimi dosežki na tem področju.
Besedilo in foto: Janez Stibrič

Pridružite se rekreaciji mladih in starejših v novi vadbeni sezoni 2015/16
Športno-rekreativno društvo TVD Partizan Domžale vas kot vsako leto vabi,
da se nam pridružite pri rekreaciji mladih in starejših v novi vadbeni sezoni
2015/16, ki se začenja s 1. oktobrom po
takem razporedu, kot ste ga vajeni že
iz prejšnjih sezon. Najprej poglejmo
na OŠ Domžale. Naši najmlajši bodo
imeli svojo vadbo ob sredah od 17.30
dalje, potekala pa bo v dveh skupi-

nah, starosti od 4 do 12 let. Članice
bodo imele enourno rekreacijo ob
ponedeljkih od 19.30 dalje. Vadba je
namenjena ženskam vseh starosti, ki
si želijo povečati ali ohraniti telesno
gibalne sposobnosti celotnega telesa.
Rekreacija z žogo in sicer odbojka ter
košarka, ki je namenjena moškim in
ženskam vseh starosti, bo ob torkih
od 20.00 naprej. Rekreacijska vadba

moških v nogometu bo organizirana
ob torkih in nedeljah.
Pomembno je poudariti, da imamo
ob torkih organizirano rekreacijo košarke in odbojke za moške in ženske še na
OŠ Vencelj Perko, na OŠ Roje pa odbojko ob sredah. Vsi vljudno vabljeni!
Natančnejši razpored lahko najdete na naši spletni strani:
www.tvdrustvo-partizandomzale.si/

Čaroben karatejski dan
V nedeljo, 30. avgusta 2015, je v Arboretumu v Volčjem Potoku potekal Čarobni dan, ki
smo se ga, poleg velikega števila obiskovalcev, udeležili tudi Sankukai karateisti.
sankukai karate klub domžale
Na prireditvi smo imeli svojo stojnico,
na kateri so obiskovalci lahko dobili
informacije o našem delu in aktual-

Otroci izvajajo krožni udarec z nogo.

nem vpisu, poleg stojnice pa smo imeli
tudi prostor, kjer so se bodoči karateisti lahko naučili nekaj osnov karateja.
Ko so osvojili stav 1 in kijaj, so imeli

obiskovalci možnost videti tudi, kako
karate izgleda, ko že nekaj časa pridno treniramo. Sankukai karateisti,
od tistih najmlajših pa vse do tistih
s črnimi pasovi, so namreč prikazali
vrsto zanimivih in atraktivnih tehnik,
ki so gledalce navdušile in jih spodbudile, da se v karateju preizkusijo
tudi sami.
Ti že trenirajo na lokacijah po vsej
Sloveniji in skupine se počasi polnijo. Vendar pa vpis še naprej pridno
poteka. Vse tiste, ki se nam še niste
uspeli pridružiti, lepo vabimo, da nas
obiščete na kateri izmed naših lokacij. Treningi v Domžalah, Dragomlju,
Trzinu, Lukovici, Radomljah, Mengšu, na Dobu in Rodici potekajo pod
vodstvom izkušenih trenerjev, ki vam
bodo z veseljem podali želene informacije.
Se vidimo!
 Tjaša Šinkovec
 Foto: Blaž Filipič
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PONOSEN NA VSE SVOJE POTI

IVAN LOŽAR

Večkrat lačni kot siti, velikokrat premočeni do kože. Obleka se je posušila kar na naših telesih.
bolj zagrizeni belogardisti. Izobesili so belo zastavo, nas spustili na približno 200 metrov in z vsem orožjem udarili po bataljonu, ki ni imel na
ravnini nobenega kritja. Na pomoč so
jim prišla tudi nemška letala z letališča Cerklje. Padlo je veliko borcev, bivši belogardisti pa so pobegnili k svojim. Od šestindevetdesetih mož nas je
v četi ostalo samo devet. Zbrali smo
se v Šentjerneju. Drugi dve četi nista
imeli izgub, le belogardisti so tudi od
njih pobegnili.

Vera Vojska
Foto: osebni arhiv Ivana Ložarja

Ž

ivljenjska zgodba mojega
sogovornika, Domžalčana
Ivana Ložarja, se bere kot
zanimiv roman o življenju
odločnega, klenega Slovenca, ki kljub
visoki starosti – 25. septembra 2015
je dopolnil 90 let –, ostaja trden in
odločen rodoljub. Pesnik s pesniško
zbirko Zapoznelo brstje, pisatelj, ki se
je kalil v Društvu Lipa – Univerza za
tretje življenjsko obdobje Domžale, ob
visokem življenjskem jubileju pa izdal
knjigo Utrinki iz mojega življenja. Njegova ljubezen ostajajo narava, posebej
planine, kulturna in naravna dediščina, žena Ema in spomini. Marsikaj bi
lahko napisala o njegovem življenju,
ki je bilo ob začetku druge svetovne
vojne podobno usodam številnih mladih kmečkih fantov. Prav na vse svoje
poti je moj sogovornik ponosen, posebej pa na obdobje partizanstva ...
Iz morečega vzdušja začetka druge
svetovne vojne se spominjam številnih
izjav, najbolj pa je mojo odločitev za
vstop v partizane zaznamovalo srečanje z borci Radomeljske čete v bližini
moje rojstne domačije v Vinjah pri
Dolskem, ki je kmalu zatem doživela
katastrofo na Golčaju, kjer jih je veliko
padlo. Radoveden sem odšel do njih in
eden me je vprašal, koliko sem star. Ko
sem mu odgovoril, da 16 let, mi je dejal: »Ti boš pa tudi kmalu za med nas.«
Takrat nisem mislil, da se bo to kdaj
zgodilo, vendar sem že čez dobrega
pol leta postal partizan.
Vaš odhod v partizane je bil kar
malce nenavaden.
Res je, vendar sem še danes prepričan,
da je bila to tedaj najboljša odločitev.
Nemci so začeli rekrutirati slovenske
fante v svojo vojsko in januarja 1943
sem moral tudi sam na nabor. Dobro
se spomnim, kako sem moral najprej
po nemško, potem po slovensko za nekim članom komisije ponavljati: »Sposoben za vsa orožja, najbolj za lahko
artilerijo, rezerva številka ena!«
»Klinc vas gleda,« sem si mislil, ker
sem bil trdno odločen, da nikoli ne
bom oblekel okupatorjeve uniforme
in je tudi nisem, kljub dilemi, kaj bo
s starši, petimi brati in sestrami, ki
jim je pretil, če bi jaz izginil, izgon
v Nemčijo. Razmišljal sem, kaj naj
naredim, da se to ne bo zgodilo moji
družini in se odločil, da bom zaigral
smrt z utopitvijo v Savi. V mrzlem
februarskem dnevu sem na podstrehi
z drgetajočimi prsi napisal poslovilno
pismo, ki ga je moj sorodnik, partizanski sodelavec, pozneje pa zagrizen
domobranec, odnesel skupaj z mojimi
čevlji, površnikom in klobukom kljub
policijski uri na most, ki so ga Nemci
zgradili čez Savo v Dolskem. To naj bi
bil dokaz, da sem skočil v Savo in utonil. Odšel sem k teti in tam prenočil,
naslednji dan pa v sosednjo vas, kjer
se je z menoj vred zbralo še nekaj kandidatov za partizane. Po dvodnevnem
čakanju sta prišla po nas dva partizana, Litijčana Berto in Slovan.
Hodili smo vso noč. Ko se je začelo
daniti, smo se ustavili blizu Slivne nad
Vačami, kjer smo predahnili. Zvečer
smo šli naprej po cesti skozi Vidergo
in nekaj vasi na pobočju Svete gore.
Zjutraj smo se znašli na hribu Roviškovec, kjer je taboril Zasavski bataljon,
ki je imel nekaj čez sto borcev.
17. februar 1943 je torej dan, ko ste
vstopili v Zasavski bataljon.
Tedaj je bil komandant Franc Poglajen
s partizanskim imenom Janez Kranjc,
izredno dober voditelj, pozneje koman-

Kako je bilo po tej tragični izkušnji?
Bataljon se je premaknil v Novo mesto, kjer smo se vkrcali na vlak in se
prek Trebnjega odpeljali do Mirne.
Namestili smo se na položaje ob nemški meji na bližnjih vzpetinah in vaseh. Tu smo ostali dober teden, začeli uspešno ofenzivo čez mejo in se potem premaknili v Vinico v Belo krajino. Odbijali smo napade nemških
tankov, ki niso mogli s hrvaške strani preko porušenega mostu in narasle
Kolpe. Nemška letala so nas obstreljevala in zasipala z letaki, na katerih so
bile navedene vse brigade in odredi v
Sloveniji. Na njih je pisalo: »Zapeljani borci, pobijte vaše rdeče komisarje
in se predajte nemškim oboroženim silam, ki vam jamčijo življenje in delo.«
Ob tem sem pomislil: »O, ti vrag ti,
mečeš mi listke in vabiš k sebi, hkrati
pa me hočeš ubiti …«
Naslednjo noč je svoj položaj zapustila ena četa in odšla v neznano.
Iz smeri Črnomelj so nam prišle za
hrbet močne nemške kolone, zato
smo se prek Sinjega vrha umaknili v
kočevske gozdove.
Kočevski gozdovi so nudili zavetje
mnogim partizanskim enotam, kako
se spominjate vašega prihoda?
Brez hrane in vode, ki je v teh gozdovih ni, smo se po enotedenskem umikanju in prebijanju znašli v vasi Su-

Partizan Ivan Ložar jeseni 1944. leta

dant VII. korpusa NOB in general JLA.
Takrat smo taborili le v gozdovih, večkrat lačni kot siti, velikokrat premočeni do kože. Obleka se je posušila kar na
naših telesih. Prepovedano je bilo sezuti čevlje med spanjem. Če si se sezul
in te je odkril dežurni, si moral takoj
zamenjati enega od stražarjev. V Zasavskem bataljonu sem sodeloval v mnogih akcijah in bojih.
Posebej vam je v spominu ostala
ustanovitev VI. slovenske brigade
Slavko Šlander.
Šestega avgusta smo se zbrali borci
vseh treh bataljonov, ki so delovali na
kamniško-zasavskem in savinjskem terenu na Šipku nad Blagovico in ustanovili VI. slovensko brigado Slavka Šlandra. Spregovoril nam je komisar novoustanovljene brigade Mitja Ribičič. Komandant brigade je postal Janko Sekirnik - Simon, poslan z Dolenjskega. Brigada je mobilizirala več sto novincev,
čeprav za vse nismo imeli orožja. Nekaj
jih je takoj zbežalo. Poročali so Nemcem, kjer smo in koliko nas je. Nemci so
z močnimi silami začeli veliko ofenzivo
in temeljito razbili novo brigado. Bilo
je veliko žrtev. Skoraj vsi mobiliziranci
so pobegnili domov. Ostali smo le tisti,
ki smo prostovoljno prišli v partizane.
Močno razredčeni smo 25. avgusta pri
Ribčah prebrodili Savo, po celonočnem
pohodu v dežju prekoračili zaminirano
nemško-italijansko mejo in se ustavili v
Moravčah pri Gabrovki. Prvič po šestih
mesecih sem bil podnevi v vasi.
Kakšni so vaši spomini na
kapitulacijo Italije?
Iz Moravč pri Gabrovki nas je pot vodila do Šentruperta, od tod pa do do-

lenjskih partizanov. Veseli so nas
pozdravili. Rekli so nam Štajerci, čeprav smo bili večinoma s kamniško-litijskega konca. Kmalu zatem je nastala nova združena brigada, ki se je
imenovala Dvanajsta. Zadrževali smo
se v vasi Stara Gora. Devetega septembra zgodaj zjutraj smo morali hitro v zbor. Pričakovali smo napad Italijanov. Čudno se nam je zdelo, da
štabovci niso bili zaskrbljeni in so se
veselo pogovarjali. Kmalu smo izvedeli, da je Italija kapitulirala. Veselje
je bilo nepopisno. Nespametno smo
mislili, da bo vojne kmalu konec. Naslednji dan smo odšli v Novo mesto
na slavnostni postroj bataljona pred
mestno hišo. Spotoma smo se prebijali skozi množico umikajočih se italijanskih vojakov. Med nami je vladalo
veselje. Dekleta so nas zasipala s cvetjem in cigaretami. Začela so se pogajanja s štabom italijanske divizije Isonza. Naši so zahtevali, da vojaki odložijo orožje in potem lahko nemoteno odidejo domov. Italijani so se strinjali. Ob cestah, po katerih so se Italijani umikali, so nastale gore odloženega orodja. Tudi topovi in minometi s strelivom so bili vmes. Odhajajoči vojaki so vzklikali: »Buoni partigiani!« Še pred tremi dnevi so z vso močjo obstreljevali partizanske položaje.
Iz tega obdobja je tudi vaša zelo
negativna izkušnja z belogardisti.
V Novem mestu smo se preoblekli,
dobro oborožili, brigado so okrepili novinci, tudi številni belogardisti, ki so jih po njihovi vdaji vključili v
naše vrste. Odrinili smo nekateri proti Šentjerneju, drugi pa proti Kostanjevici, kamor so se premaknili naj-

Vrh Triglava je osvojil kar 52-krat.

horje nad Brusnicami na dolenjski
strani Gorjancev. Prešteli smo se. Od
bataljona, ki je v dneh po kapitulaciji Lahov štel 360 mož, nas je ostalo le
44. Tudi komandant se je med potjo
nekje izgubil. Komando je prevzel Moravčan Mito, jaz pa intendanturo. V
vasi Gabrje smo dobili nekaj krompirja
in zelja, od partizanov Gubčeve brigade pa meso. Tako smo po tednu dni, 1.
novembra 1943, prvič dobili nekaj toplega v sestradane želodce. Dvanajsta
brigada si je počasi opomogla in nadaljevala z boji in premiki po Dolenjski.
Potem pa ste postali obveščevalec.
V začetku decembra je prišel v naš bataljon Franc Krese - Čoban, z nalogo,
da izbere nekaj pogumnih fantov za
obveščevalni vod, ki se je formiral pri
štabu XV. divizije, v katero so spadala Cankarjeva, Gubčeva, Dvanajsta in
Belokranjska brigada. Tako sem postal

obveščevalec. V naslednjih mesecih
sem prekrižaril skoraj vso Dolenjsko.
Sredi poletja 1944 so me premestili v
obveščevalni vod pri štabu VII. korpusa NOV. Iz te enote so me pozneje poslali na opazovalno točko vzhodno od
Bele krajine v hrvaški Žumberak. V začetku decembra je prišla zahteva Glavnega štaba NOV Slovenije, naj iz vseh
enot izberejo 120 mladih perspektivnih partizanov, starih od 16 do 20 let,
ki bodo odšli na šolanje za pilote.
Bil ste izbrani v to skupino, pa
vendar niste postali pilot!
Bil sem izbran v skupino in zbrali smo
se ob Kolpi v vasi Krasinec, kjer smo
kopali izsuševalne jarke na zamočvirjenih travnikih, da bi lahko pristala
angleška letala, s katerimi bi poleteli v
Beograd ali Anglijo. Pri urejanju zasilnega letališča smo bili še bolj lačni kot
obe leti mojega partizanstva. Vreme je
bilo megleno in deževno. Na pristanek
letal nismo mogli računati. Dan pred
božičem so nas po zajtrku, neslani nezabeljen močnik je bil kot vsak dan,
pozvali, naj se z vsem svojim bornim
imetjem zberemo za na pot. »Gremo
peš v Srbijo,« so nam dejali. Mučnega,
skoraj 1000 km dolgega pohoda čez
okupirano Hrvaško in Madžarsko, ne
bom opisoval. Bil je prava kalvarija.
Morda kot zanimivost: ko smo prečkali
Madžarsko, smo srečevali rusko armado, ki je napredovala proti Budimpešti. Na vseh tankih je bilo z belo barvo
napisano Dlja (za) Berlin; dlja (za) fašistični berlog. Po tritedenskem potovanju smo prišli v zbirno bazo v Beli
Cerkvi na jugu Banata ob romunski
meji. Za pilota sem bil po preizkusu
nesposoben kot še mnogi drugi, zato
smo bili določeni za letalske mehanike. V Novem Sadu smo opravili tritedenski podoficirski tečaj in dočakali
tudi konec druge svetovne vojne.
V vojski ste bil vse do 22. februarja
1948, kar pomeni, da je vaše
partizanstvo, tako ste napisali
tudi v svoji knjigi Utrinki iz mojega
življenja, trajalo pet let in štiri dni.
Se radi spominjate tega obdobja?
Obdobja partizanstva se spominjam
zelo rad, zaradi tovarištva, poguma,
ljubezni do svobode in domovine. Manj
obdobja po vojni. Po koncu vojne, sredi maja 1945, smo se iz Novega Sada selili v Kraljevo v Šumadiji, južno od Beograda, kjer smo nadaljevali šolanje. Jeseni smo se spet preselili in sicer v Rajlovac v bližini Sarajeva, kjer smo šolanje dokončali. Ker sem bil med boljšimi, sem moral opraviti še trimesečni tečaj za predavatelja konstrukcije bombnika PE-2. Po končanem šolanju sem
dobil po treh letih prvi dopust.
V letalstvu bi moral ostati še tri leta
kot aktivni podoficir. Zelo sem si želel
domov, zato nisem hotel podpisati izjave. Zabredel sem v velike težave. Štiri
mesece sem ostal brez plače. Izstopil
sem tudi iz SKOJ-a, ker so mi očitali, da
dober skojevec ne sme zahtevati demobilizacije. Obetali so mi tudi kazenski
bataljon in zapor. Zato sem se končno
vdal, vendar nisem ostal vsa tri leta,
ker so se me naveličali. Bil sem slab
zgled podoficirja in predavatelja. Po
letu in pol sem lahko zapustil vojaško
službo. Dvaindvajsetega februarja
1948 sem se po petih letih in štirih dnevih znašel na svojem domu v Vinjah in
tako zaključil svojo vojaško odisejado,
v kateri sem pustil najlepša mladostna
leta. Ob tem naj še povem, da zaradi
te slabe življenjske izkušnje in izstopa
iz SKOJ-a nikoli nisem bil član partije,
čeprav so me vanjo velikokrat vabili.
Hvala in iskrene čestitke ob 90. rojst
nem dnevu! ❒
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objave
Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne
resnice sonce ne stemni. (S. Gregorčič)

Zavedno si odšla od nas –
A v srcih vedno domovala boš pri nas.
Hvaležni vsi smo ti za dni,
Vse dni, ko vzgajala nas si.
A zdaj odšla v raj si večen,
Le spomin na te bo večen.
A v srcih tiha, skrita bolečina …
14. avgusta 2015 nas je zapustila najdražja

slamnik@kd- dom zale. si

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

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 66. letu starosti sklenil naš dragi mož,
oče, brat, stric in svak

Tone Pohlin
z Vira, Gubčeva ulica 18

Marija Rape

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, darove, sveče in
svete maše ter spremstvo na njegovi zadnji poti.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili ob
njenem slovesu z nami. Iskrena hvala sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, podarjene svete maše in sveče.
Hvala ga. Tjaši in ga. Janji, ki sta ji nesebično pomagali ob
njeni bolezni in lepšali trenutke. Iskrena zahvala ihanskim
pevcem za tako ganljivo zapete pesmi in domžalski godbi za
prečudovito zaigrane pesmi.

Hvala župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen cerkveni obred,
hvala pevcem in Pogrebni službi Vrbančič.

roj. Kralj, Mganova Mici iz Zaboršta pri Domžalah

Hvala gasilskim društvom PGD Ihan, PGD Žeje in PGD
Študa ter Gasilski zvezi Domžale ter besedam ob slovesu
predstavnika pevskega zbora Ihan in PGD Ihan. Hvala župniku
za lepo opravljeno sveto mašo, Pogrebni službi Vrbančič,
pevcem zasedbe Cvet in zaigrano pesem na trobento ter
Cvetličarni Slovnik.
Hvala vsem, ki ste ji kakor koli lepšali življenje, ji dajali voljo
in jo bodrili na njeni najdaljši poti.
Vsi njeni

Posebno se zahvaljujemo osebju Doma upokojencev Deos
Črnuče za njegovo oskrbo v zadnjih dveh letih.

v spomin
Po težki bolezni smo se 12. avgusta
poslovili od naše drage mame, žene,
sestre, tete in prijateljice

zahvala
Po težki bolezni nas je v 76. letu starosti
zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, tast, brat in stric

Alojzij Prašnikar
iz Šubljeve ulice 1, Spodnje Jarše

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za
darovano cvetje, svete maše in sveče.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste našega očeta v času
njegove bolezni obiskovali ter mu s tem lepšali in bogatili
življenje. Zahvaljujemo se ZD Domžale, še posebno patronažni
sestri Tanji Kralj.
Hvala župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen obred, pevcem
skupine Cvet in Pogrebni službi Vrbančič. Hvala tudi vsem,
ki ste se prišli poslovit od našega predragega očeta in ga v
velikem številu pospremili v poslednji dom. Hvala vsem!

Vsi njegovi

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

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

V 89. letu je sklenil življenjsko pot naš dragi
oče, tast, ata, pradedek, brat, svak in stric

Bojan Bogataj
iz Kersnikove ulice 13, Domžale

Telo tvoje je zaspalo,
misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

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

zahvala
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, znancem, sodelavcem in vsem ostalim, ki ste nam
stali ob strani, izrekli sožalje, podarili cvetje in sveče.
Posebna zahvala Franciju Gerbcu za izrečen govor in Pogrebni
službi Vrbančič za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste si vzeli
čas in ga pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: sinova Bojan in Marko z družinami ter ostalo
sorodstvo

zahvala
Na pot večnosti se je v 84. letu odpravil
naš dragi mož, oče, dedek in brat

Ivan Muzga
iz Depale vasi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala
za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in mašne namene.
Posebna zahvala gre župniku Klemenu Svetelju, PGD Stob
- Depala vas, pevcem zasedbe Krt in cvetličarni Jože Gričar.
Iskrena hvala vsem, ki ste našega dragega Ivana pospremili k
njegovi zadnji poti.
Žalujoči: žena Antonija, sinovi in hči z družinami

Rezke Capuder
rojene Žerak, z Vira pri Domžalah
27. 9. 1947–7. 8. 2015

Iskrena hvala vsem, ki ste bili z njo, ko ji je bilo najtežje.
Najlepša hvala sestram z Onkološkega inštituta za prijaznost
in človeškost. Prav tako hvala vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti. Hvala lepa tudi župniku Pavlu Okolišu za
lepo oblikovane misli ob obredu. In nenazadnje hvala vsem za
podarjene sveče, izrečena sožalja in tolažeče besede.
Za vedno bo ostala v naših mislih.
Vsi njeni

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

Tiho se je poslovila naša upokojenka, gospa

Boža Lenič
učiteljica

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

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 83. letu starosti
sklenila naša draga mami, babica, prababica,
sestra in teta

Frančiška Novak

rojena Peterc, iz Radomelj, Prešernova cesta 33
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za darovano cvetje, svete maše in sveče. Iskreno se
zahvaljujemo vsem, ki so našo mami obiskovali ter ji s tem
lepšali in bogatili življenje.
Hvala župniku Janezu Jarcu za lepo opravljen poslovilni
obred, pevcem skupine Krt in trobentaču ter Pogrebni službi
Vrbančič.
Žalujoči: vsi njeni

S spoštovanjem:

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

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 84. letu starosti
sklenila naša draga mama, babica,
prababica, sestra in teta

Marija Poljanc – Minka
z Vira, Borova ulica 16

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Zahvala župniku Pavlu Okolišu in Pogrebni službi Vrbančič za
lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti!

Kolektiv OŠ Venclja Perka Domžale

Vsi njeni

Če bi te solza ljubezni zbudila,
ne bi tebe dragi zemlja krila.

Odšla si tja, kjer ni trpljenja,
ni bolečin in ne solza.
Zdaj v grobu mirno spiš,
a v naših srcih še živiš.

zahvala
Ob izgubi mojega moža

Boga Klobučarja
se iskreno zahvaljujem njegovi sestri Karmen, vsem
sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem za
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Posebna zahvala urgentni službi ZD Domžale, dr. Banku in dr.
Podbregarju v Kliničnem centru Ljubljana za izreden trud in
skrb za mojega moža. Zahvala tudi medicinskemu osebju ob in
po operaciji.
Žena Marjeta in sestra Karmen

v spomin

Branki Bradeško
rojeni Grčar

5. septembra je minilo leto dni od našega slovesa, a v mislih in
srcih si še vedno z nami.
Zelo te pogrešamo!
Vsi tvoji
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v spomin
14. septembra je minilo žalostno leto,
odkar nas je za vedno zapustil naš mož,
oče, stari ata in praded

Kamilo Marinc

v spomin

(9. 4. 1919 – 14. 8. 2015)

Bojan Bogataj

Janez Capuder

Konec avgusta smo se v lepem sončnem popoldnevu na
domžalskem pokopališču poslovili od našega prijatelja in
sotovariša Bojana Bogataja iz Domžal.

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

Njegova življenjska pot je bila – tako kot številnih
njegovih vrstnikov – zaznamovana s težkimi življenjskimi
preizkušnjami, pa tudi z obdobji radosti, veselja in
ponosa.

z Vira

Vsi, ki smo ga imeli radi

zahvala
Svojo življenjsko pot je 31. avgusta 2015
sklenil

Štefan Dolinšek
Ljubljanska cesta 54 a, Domžale

Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Spomin …
Edini, ki ostane močan nad vsem,
edini cvet, ki ne oveni,
edini val, ki se ne porazbije,
edina luč, ki ne ugasne.
(Jimenez)
1. septembra je minilo eno leto, odkar
nam je bolezen za vedno vzela ljubljenega
moža, očeta, dedka in tasta.

Franca Dolinška
iz Doba

Dragi ata, pogrešamo Te!
Njegovi

V naša srca si se vpisal,
čas ne bo te več izbrisal.
In čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

v spomin
25. septembra mineva eno leto, odkar nas
je zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in tast

Viktor Stanič
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in ga ohranjate v
lepem spominu.
Vsi njegovi

zahvala
V 85. letu starosti se je od nas poslovil

Janez Sever

upokojeni avtoličar iz Krtine 15
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz
Spodnje Krtine, prijateljem in znancem za izrečena ustna
sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darove za svete maše in
cerkev.
Posebna zahvala župniku Juretu Ferležu, pevcem, Pogrebni
službi Vrbančič in dobski cvetličarni.
Hvala vsem in vsakemu posebej!
Žalujoči njegovi

Rodil se je 28. aprila 1927 mami Ljudmili iz Rovt in očetu
Ivanu iz Žirov. Leta pred vojno je preživel skupaj z mamo
v Križevcih, kjer je mama delala kot gospodinja pri dr.
Cirilu Komotarju, dokler se nista skupaj z njim in njegovo
družino preselila na Brdo pri Lukovici. Bojan je ostal
pri družini dr. Komotarja kot peti družinski član vse do
odhoda v partizane 15. januarja 1944. Osnovno šolo je
končal na Brdu, meščansko šolo pa v Domžalah. Med
vojno se je že kot petnajstletnik vključil v vrste tistih,
ki so na terenu aktivno delali za narodno osvobodilno
gibanje, ne samo zaradi boja proti okupatorju, temveč
tudi zaradi želje po boljšem življenju malega človeka. Kot
mlad partizan je bil najprej član skupine VOS v Ihanu
od aprila do avgusta 1944, ko so ga poslali na oficirski
tečaj pri Glavnem štabu NOV in POS v Belo krajino, nakar
je bil komandir čete v III. brigadi VDV (Vojske državne
varnosti).
Po vojni so ga poslali v Beograd v enoletno oficirsko šolo
KNOJ in ga kot mladega oficirja razporedili v III. brigado
KNOJ. Ta je še nekaj let po končani vojni vodila boje
proti ostankom nekdanjih kvislingov – okupatorjevih
pomagačev in proti tujim diverzantom, ki so jih nekdanji
vzhodni in zahodni zavezniki pošiljali v tajne akcije proti
novi državi in oblasti. Danes si težko prestavljamo, da se je
moral mladi Bojan še tri leta po končani vojni bojevati za
obstoj nove države.
Potem je oktobra 1949 končal pilotsko šolo v Pančevu in
postal pilot-lovec, nazadnje kot namestnik komandirja
jurišne eskadrilje lovcev v Cerkljah na Dolenjskem. Hudi
vojni in povojni napori so Bojanu ‚prinesli‘ hudo bolezen
na pljučih, ki se je po njegovi poroki z ženo Vido leta 1950
potem ponovila in je bil že leta 1952 invalidsko upokojen,
star komaj 25 let.
Radost ob rojstvu prvega sina Bojana koncem leta
1951 je Bojanu in ženi Vidi skalila izključitev iz partije
(Zveze komunistov), ker sta dala sina krstiti. To je
skupaj z boleznijo vodilo k njegovi zgodnji upokojitvi.
Danes nekateri zelo radi in veliko govorijo o privilegijih
nekdanjih partizanov. Toda Bojanu ni nihče pomagal,
ko je dobil ‚črno piko‘ zaradi omenjenega dogodka.
Vendar, kot je sam zapisal v svojem življenjepisu, zato
ni spremenil svojih prepričanj in človeških idealov.
Dolga leta je potem vodil občinsko organizacijo vojaških
vojnih invalidov in delal kot član predsedstva občinske
organizacije Zveze borcev.
Kot mlad upokojenec je kljub bolezni želel delati in je
postal zasebni avtoprevoznik ter s tovornjakom vozil
za gradbena podjetja, predvsem za SCT, več kot 20 let.
Bil je eden od ustanoviteljev prve organizacije zasebnih
avtoprevoznikov v petdesetih letih prejšnjega stoletja.
Malokomu je danes sploh še znano, da se je Bojan v
tistih časih ‚trdega‘ socializma aktivno bojeval za pravice
zasebnih avtoprevoznikov in da je takrat (petdeseta leta)
organiziral enega prvih štrajkov v takratni Jugoslaviji za
izboljšanje položaja avtoprevoznikov.
Bojan je ostal celo življenje zvest sebi in svojim idealom
socialne pravičnosti in solidarnosti ter dela tudi za
skupno dobro ožje in širše skupnosti, zavedajoč se, da se
je za njihovo uresničevanje potrebno aktivno bojevati.
Zato nam bo ostal za vzgled pokončnega in pravičnega
človeka, ki je storil veliko za skupno dobro in za svojo
domovino ne glede na velika in manjša razočaranja ter
krivice, ki jih je doživljal v svojem okolju.
Radost in smisel njegovemu življenju so mu vseskozi
dajali žena Vida, katere smrti pred enajstimi leti nikakor
ni mogel preboleti, kakor tudi sinova Bojan in Marko ter
štirje vnuki in enajst pravnukov.

Sredi poletja smo se poslovili od Kamila Marinca,
katerega življenje in delo sta bila desetletja neločljivo
povezana z našo občino, še posebej s tovarno Induplati
iz Jarš. Tudi zadnja leta svojega plodnega življenja je
preživel skupaj z ženo Almo v novem domžalskem domu
za starejše občane MGC Bistrica. Tako smo se lahko
nekdanji njegovi sodelavci in sodelavke z njim redno
srečevali. Kljub burnemu življenju je dočakal častitljivo
starost in ostal do zadnjega dne bistrega duha.
Še kot otrok se je iz rodnih Brežic z družino preselil
pred vojno v Kamnik, saj je bil oče davčni uradnik v
Kamniku in potem v Ljubljani. Kamilo je pred vojno
končal tehnično šolo. Zgodaj se je vključil v predvojno
napredno mladinsko gibanje in triindvajsetleten odšel
v partizane. Bil je borec Gubčeve brigade in se boril v
številnih hudih bitkah te brigade, ki je bila ustanovljena
2. septembra 1942 nad Trebelnim na Dolenjskem, z
Italijani in njihovimi pomagači, potem pa z Nemci.
Z Gubčevo brigado je po hudih bojih, ki so zahtevali
številne žrtve tudi med Gubčevci na Orlah pri Ljubljani
tik pred osvoboditvijo, 9. maja 1945 vkorakal v Ljubljano.
Sam je zapisal v prvi drobni brošuri Tri leta borbe in
zmag Gubčeve brigade, ki jo je napisal skupaj s soborcem
Mirkom Vivodom že leta 1946, kako so v najtežjih
trenutkih dolgih pohodov po dolenjskih in notranjskih
gozdovih sanjali, da bodo enkrat vkorakali v belo
Ljubljano.
Po vojni ga je ministrstvo za industrijo poslalo najprej
za direktorja v tekstilno tovarno v Škofjo Loko in Kranj,
dokler ni prišel leta 1948 za direktorja v Induplati
Jarše kot devetindvajsetletnik. Tovarna je bila tri leta
po končani vojni še vedno v precejšnem razsulu,
pol strojev je stalo. Kamilo Marinc se je izkazal kot
dober organizator, saj je kmalu pridobil vrsto novih
strokovnjakov in skrbel desetletja za štipendiranje
mladih bodočih kadrov. Vrsta sodelavcev se je
izobraževala ob delu in so postopno prevzeli ključna
vodstvena in vodilna mesta. Induplati Jarše je pod
njegovim vodstvom zraslo v eno vodilnih jugoslovanskih
tekstilnih podjetij in je v sedemdesetih letih zaposlovalo
okrog 1100 delavcev. Postopno so gradili tudi svojo lastno
trgovsko mrežo v večjih mestih po Jugoslaviji in se vedno
bolj usmerjali v izvoz.
Ob tem je tovarna že zelo zgodaj v drugi polovici
petdesetih let aktivno začela pomagati delavcem pri
gradnji lastnih hiš, številni od njih v novem naselju
v Zgornjih Jaršah, zgradila je samski dom in stadion,
takrat zelo sodoben obrat družbene prehrane, splošno
in zobozdravstveno ambulanto, lastno kino dvorano,
v kateri so bile tudi druge kulturne prireditve, velik
počitniški dom v Umagu in še sedaj imenovani Jarški
dom na Mali planini. Tovarna je bila dejansko središče ne
le proizvodnje, temveč tudi družbenega napredka širše
izven tovarne.
Po letu 1967 je služboval v Beogradu, kjer je skrbel za
državno centralizirano nabavo tekstilnih surovin.
Zato je Marinc v zadnjih dvajsetih letih z ogorčenjem in
nemočno opazoval razkroj nekdanje tovarne Induplati,
kot je rekel »zaradi pohlepa in nesposobnosti ljudi«. Sam
je bil sicer kritičen tudi do samoupravljanja, češ da je to
včasih oviralo hitrejši razvoj, toda zdajšnji povampirjeni
kapitalizem ga je do kraja razočaral. Menil je, da bo šele
potrebno ustvariti pametno kombinacijo socializma in
kapitalizma oziroma ureditve, ki ne bo temeljila samo na
grobem izkoriščanju delavcev.
Obdobje razvoja nekdanje tovarne Induplati je še danes
vsaj do neke mere s svojimi rezultati vidno v našem
okolju, čeprav ni več njenega pomembnega razvojnega
vpliva.
Za Kamilom Marincem ostaja tako kljub vsemu trajen
spomin na njegov velik prispevek k razvoju domžalske
občine in širše skupnosti.

Franci Gerbec

V imenu dolgoletnih sodelavcev – prijateljev
Mira Kavčič

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.

Naslednja številka Slamnika izide v petek, 30. oktobra 2015.
Rok za oddajo prispevkov je v četrtek, 15. oktobra 2015, do
12. ure. Prispevke lahko v času uradnih ur oddate v Kulturnem
domu Franca Bernika Domžale, zunaj uradnih ur v nabiralniku
na stavbi ali jih pošljete na naš e-naslov:
urednistvo.slamnik@gmail.com
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v spomin

spominjamo se

100-letnice rojstva častnega občana Občine Domžale

Nežka Kušar

Nismo vas pozabili,

(1925–2015)

prof. Milan Flerin
Prvega septembra 2015 je minilo 100 let od rojstva prof. Milana
Flerina, ki mu je Občinski svet Občine Domžale v aprilu 1997
za vse, kar je storil za Občino Domžale, zlasti na področju
vzgoje in izobraževanja, podelil najvišje priznanje: postal je
častni občan občine. Priznanja je bil ob podelitvi iskreno vesel, saj smo mu z njim končno povedali, da je opravil ogromno
tlela, na katero smo tudi danes, ob spominu nanj, ponosni.
Desetletja svojega požrtvovalnega in prizadevnega dela,
odpovedovanja, pa tudi številnih uspehov, srečnih in manj
srečnih dni, je podaril naši občini, na katero ni nikoli pozabil
ter je bil nanjo vselej ponosen in nam je znal to tudi povedati.
Na zadnjo pot smo ga pospremili aprila 2003.
Kot bi ga usoda želela zaznamovati že ob rojstvu, se je rodil 1.
septembra 1915 v Domžalah – na navadno prvi šolski dan. V
družini je bil deležen liberalne vzgoje, zato je že kot odličen dijak sodeloval v naprednih organizacijah. Na Filozofski fakulteti
je iz geografije in zgodovine diplomiral tik pred začetkom druge
svetovne vojne. Med vojno je opravljal razna upravna dela in bil
aktivist NOV. Po vojni je bil imenovan za delegata na Meščanski
šoli v Domžalah, kar je pomenilo začetek njegovega enaintridesetletnega uspešnega dela na področju šolstva. Sprva je bil organizator šolstva na drugi stopnji – v Domžalah smo po njegovi
zaslugi takoj po vojni krajši čas imeli gimnazijo, organizirana
je bila Šola učencev v gospodarstvu raznih strok, vajensko
šolo je vodil od leta 1947 do 1963, sodeloval je pri ustanovitvi
Višje gospodinjske šole v Grobljah ter bil v letu 1955 pobudnik
in ustanovitelj večerne Ekonomske šole in pozneje samostojne
Ekonomske srednje šole v Domžalah. Skupaj z učitelji je bil pravi oralec ledine in je s svojim vplivom, predvsem pa s požrtvo-

valnim in predanim delom vseskozi aktivno posegal v družbeno
dogajanje v Domžalah. Velik je tudi njegov prispevek k društveni dejavnosti. Dolga leta je bil predsednik Izobraževalne skupnosti Domžale in ravnatelj v Osnovni šoli Domžale. Posebno
rad je govoril o svojem delu pri lokalnem časopisu, današnjem
Slamniku. Tako je leta 1958 sam uredil posebno številko Domžalca o prvi gospodarski razstavi domžalskih obrtnikov, ki je pomenila začetek novega razvoja obrtništva v Domžalah. Urednik
časopisa je bil v obdobju 1962 do 1972. Pred upokojitvijo je bil
svetnik na Komiteju za vzgojo in izobraževanje v Ljubljani.
Njegovo predano delo ni bilo in ne bo pozabljeno. Živi v njegovih številnih učencih in sodelavcih, živi v dobro organiziranem osnovnem in srednjem šolstvu v naši občini, katerega
temelje je poslavljal. Živi tudi na porumenelih straneh našega
lokalnega glasila in v društvih, kjer je pustil svoje sledi.
Ob 100-letnici rojstva lahko ob obujanju spominov na njegovo
delo le ponovimo besede nekdanje županje Cvete Zalokar, ki je
ob poslednjem slovesu od velikega Domžalčana dejala: »Vse nas
pa bo tudi v prihodnje spremljala prijazna misel na spoštovanega
profesorja, Milana Flerina, častnega občana Občine Domžale,
čigar delo je za vedno postalo del novejše zgodovine naše občine
in ne bo nikoli pozabljeno. Bili ste in boste ostali izjemen strokovnjak, človek, prijatelj in tovariš. Smrt je sicer pretrgala nit vašega
življenja, ne more pa pretrgati spominov na opravljeno delo človeka, ki je vse svoje življenje namenil svojim Domžalam. Zato za vas
še bolj kot za vse velja: Umrejo tisti, ki jih pozabimo.«
Vas, spoštovani prof. Milan Flerin, nismo.

Vera Vojska

Vrtec Domžale

popoldanski programi za otroke, ki niso vključeni v redne oddelke vrtca
Cicibanove urice
Za otroke 3–6 let v enoti:
Ostržek, Rodica – vsak ponedeljek od 16.do 18. ure
tel. 01 721 18 43; mobi: 031 403 821 (Nena)

Biba se igra
Za otroke 1–3 let skupaj s starši:
Palček, Vir – vsak ponedeljek od 17.15 do 18. ure
tel. 01 724 28 70; mobi: 031 422 873 (Mojca)

Dejavnosti bodo potekale od 5. oktobra 2015 do vključno maja 2016.

Ko smo v Krajevni organizaciji borcev za vrednote NOB
Dob, Krtina sprejemali program obiskov naših članov v
letu 2015, smo se posebej veselili praznovanj življenjskih
jubilejev, med njimi tudi 90. rojstnega dne naše članice
Nežke Kušar. Žal smo jo sredi vročega poletja pospremili
na zadnjo pot na dobsko pokopališče. V spomin pa namesto prijaznega voščila nekaj besed, ki naj bodo zahvala za
vaše delo, spoštovana Nežka Kušar, ki ste nam s kratko
napisano knjigo svojega življenja za vedno ohranili svojo
življenjsko in delovno pot ter ljubezen do domačih.
Nežka Kušar se je rodila 19. decembra 1925 v Celju, neporočeni mami, otroštvo in mladost pa preživela v Šentgotardu pri
mamini sestrični. Otroštvo je bilo polno dela, a se ga je rada
spominjala. Ob začetku vojne je z mamo odšla v Šoštanj. Mlado dekle, željno lepšega življenja in ljubezni, je skušalo boljši
svet najti v tedanji Avstriji. Zaradi bolezni in domotožja je
Avstrijo zapustila, se vrnila v Šentgotard in aprila 1944 odšla
v partizane, kjer je srečala tudi bodočega moža Franca Kušarja. Ozebla se je spomladi 1945 prebila do domačije v Šentgodardu, kjer se je na domačiji zdravila in vsa srečna dočakala
svobodo. Leta 1948 se je poročila in ob velikem odrekanju
ter polno dela sta z možem skrbela za sina Lada in hči Fani.
Najprej so živeli vrh trojanskega klanca. Leta 1957 se je mož
zaposlil v oljarni, tik pred božičem tega leta pa so se preselili
v Dob – v hišo Župnije Dob. Marca 1958 se je tudi sama zaposlila v Tosami, od koder je šla 1980 v pokoj. Leta 1961 se je
rodil sin Franci. Ob delu v tovarni je pomagala v župniji, po
odhodu tedanjega mežnarja pa sama opravljala njegova dela.
Bila je tudi članica Rdečega križa, Karitas in Društva upokojencev Vir. V največje veselje so ji bili vsi trije otroci, ki so se
osamosvojili, si ustvarili družine, gradili domove, veselila se
je vsakega vnuka posebej. Po smrti bolehnega moža je veliko
žalost reševala z delom. Marsikdo se bo spomnil, kako rada
je pomagala, zalivala rože po grobovih, prižgala ugasnjene
sveče in bila dobri duh dobske župnije vse do leta 2004, ko
se je s sinom Ladom preselila v Litijo, 2006 pa se odločila za
dom starejših na Izlakah. Tu so jo radi obiskovali domači, veselila se je tudi vrste pravnukov. Kljub starosti si je še do pred
nedavnega zapisovala vse datume, vedela za dneve porok,
rojstev in drugo, kar je smatrala za pomembno v življenju.
Bila je prava mama, dobra žena, ljubeča stara mama,
babica in dobra krajanka, ki se je bomo radi spominjali,
njenim domačim pa v imenu Krajevne organizacije borcev
za NOB Dob, Krtina izrekam iskreno sožalje.

Vera Vojska

OBČINA DOMŽALE

OBČINA DOMŽALE

Ljubljanska 69, 1230 Domžale

Ljubljanska 69, 1230 Domžale

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
Občina Domžale objavlja

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
Občina Domžale objavlja

JAVNO NAZNANILO

JAVNO NAZNANILO

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI
OBRAVNAVI ODLOKA O OBČINSKEM
PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA OBMOČJE JARČEVA ULICA

Občina Domžale naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Domžale (OPN).

Občina Domžale naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Jarčeva ulica

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI ODLOKA O OBČINSKEM
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE DOMŽALE

Gradivo bo javno razgrnjeno od 1. oktobra do vključno 30.
oktobra 2015, in sicer:

Na Oddelku za urejanje prostora Občine Domžale in krajevnih
skupnostih bo gradivo na vpogled v času uradnih ur.

–na
– spletni strani www.domzale.si, v celoti;
–na
– Občini Domžale, Oddelku za urejanje prostora, Savska 2,
Domžale, v celoti;
–v
– prostorih vseh krajevnih skupnosti: KS Dob, Ulica 7. avgusta 9, 1233 Dob; KS Dragomelj Pšata, Pšata 28a, 1262 Dol
pri Ljubljani; KS Homec Nožice, Bolkova ulica 46, 1235 Radomlje; KS Ihan, Breznikova cesta 76, Ihan, 1230 Domžale; KS Jarše Rodica, Groblje 1, 1230 Domžale; KS Krtina, Krtina 41, 1233 Dob; KS Preserje, Pelechova 15, Preserje, 1235
Radomlje; KS Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje; KS
Rova, Žiška 10, Rova, 1235 Radomlje, KS Toma Brejca Vir,
Šaranovičeva 19, Vir, 1230 Domžale; KS Simona Jenka, KS
Slavka Šlandra in KS Venclja Perka, Ljubljanska 58, 1230
Domžale,

Javna obravnava bo v sejni sobi Občine Domžale, Ljub
ljanska 69 (1. nadstropje), Domžale, 21. oktobra 2015 ob 17.
uri.

v elektronski obliki v celoti, v analogni pa delno, in sicer:
–Odlok
–
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale,
ki vsebuje strateška in izvedbena določila ter priloge;
–Kartografski
–
del Občinskega prostorskega načrta (strateške
karte in prikaz osnovne namenske rabe prostora z omrežji
gospodarske javne infrastrukture) na A3 formatu.

V času javne razgrnitve se pripombe in predlogi posredujejo
na obrazcu, dostopnem na spletni strani e-razgrnitve (www.
domzale.si), vpišejo v knjige pripomb, ki bodo na mestih
javne razgrnitve ali posredujejo pisno na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Ljubljanska 69, 1230
Domžale.
Občina Domžale bo proučila pripombe in predloge javnosti in
po končani javni razgrnitvi do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na spletni strani Občine Domžale.
Občina Domžale
Oddelek za urejanje prostora

Številka: 359-30/2008
Domžale, 18. 09. 2015

Gradivo bo javno razgrnjeno od 1. oktobra do vključno
30. oktobra 2015, in sicer:
–na
– spletni strani www.domzale.si;
–na
– Občini Domžale, Oddelku za urejanje prostora, Savska
2, Domžale;
–v
– prostorih: KS Jarše Rodica, Groblje 1, 1230 Domžale;
–v
– prostorih: KS Slavka Šlandra, Ljubljanska 58, 1230
Domžale,
Na mestih javne razgrnitve bo gradivo na vpogled v času
uradnih ur.
Javna obravnava bo v sejni sobi Občine Domžale, Ljub
ljanska 69, Domžale (1. nadstr.) 14. oktobra 2015 ob 17. uri.
V času javne razgrnitve se pripombe in predlogi vpišejo
v knjige pripomb, ki bodo na mestih javne razgrnitve ali
posredujejo pisno na naslov: Občina Domžale, Oddelek za
urejanje prostora, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
Občina Domžale bo proučila pripombe in predloge javnosti
in po končani javni razgrnitvi do njih zavzela stališče, ki bo
objavljeno na spletni strani Občine Domžale.
št.: 359-2/2015
Datum: 18. 09. 2015

Občina Domžale
Oddelek za urejanje prostora
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OBČINA DOMŽALE

KLUB ŠTUDENTOV DOMŽALE

Ljubljanska 69, 1230 Domžale

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

RAZPIS CELOLETNIH ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE V OBČINI DOMŽALE

ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

1. PREDMET RAZPISA
Občina Domžale za šolsko leto 2015/2016 razpisuje celoletne štipendije za:
––nadarjene dijake in študente, ki se izobražujejo v Republiki
Sloveniji in ki s svojo nadarjenostjo dosegajo izjemne rezultate (v
nadaljevanju: štipendije nadarjenim dijakom in študentom),
––nadarjenega študenta, ki se izobražuje v tujini in ki s svojo nadarjenostjo dosega izjemne rezultate,
––dijake, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in pri katerih dohodek na družinskega člana ne presega z Odlokom o štipendiranju v občini Domžale določenega zneska (v nadaljevanju: štipendije socialno šibkim dijakom),
––dijake in študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendije deficitarnih poklicev):
• elektrikar-elektronik, elektrikar-energetik, pek, zidar, kuhar,
mizar, pečar, mesar, elektrotehnik, strojni tehnik, lesarski tehnik, gradbeni tehnik,
• inženir gradbeništva.
V razpisu uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki se
uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
2. OBRAZEC IN OBVEZNA DOKAZILA
Vsi kandidati morajo predložiti:
––izpolnjen obrazec: Vloga za dodelitev štipendije,
––življenjepis,
––dokazilo o vpisu v tekoče šolsko ali študijsko leto oziroma ustrezen
prevod dokazila, v kolikor se kandidat izobražuje v tujini,
––dokazilo o učnem ali študijskem uspehu preteklega šolskega ali
študijskega leta oziroma ustrezen prevod dokazila, v kolikor se
kandidat izobražuje v tujini.
Kandidati, ki kandidirajo za štipendijo nadarjenim dijakom in
študentom, poleg navedenega obvezno priložijo še:
––dokazila, s katerimi izkazujejo izjemne dosežke na posameznem
področju družbenega življenja v zadnjih dveh letih,
––dokazila o vključevanju v delo društev ali drugih organizacij v občini v zadnjih dveh letih.
Kandidati, ki kandidirajo za štipendijo za nadarjene študente, ki se
izobražujejo v tujini, poleg navedenega obvezno priložijo še:
––ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,
––dokazila, s katerimi izkazujejo izjemne dosežke na posameznem
področju družbenega življenja v zadnjih dveh letih.
Kandidati, ki kandidirajo za štipendijo socialno šibkim dijakom
priložijo še:
––veljavno dokončno odločbo pristojnega Centra za socialno delo
(v nadaljevanju: CSD) o dodeljenem otroškem dodatku za kandidata za tekoče leto (s potrdilom o dokončnosti).
Kandidati, ki kandidirajo za štipendijo deficitarnih poklicev priložijo še:
––dokazila o vključevanju v delo društev ali drugih organizacij v občini v zadnjih dveh letih.
3. MERILA, KI SE UPOŠTEVAJO PRI PODELJEVANJU ŠTIPENDIJ:
––štipendija nadarjenim dijakom in študentom, ki se izobražujejo v Rep. Sloveniji se lahko dodeli dijaku in študentu od vključno drugega letnika dalje, s prav dobrim (povprečna ocena vseh
številčno izraženih ocen preteklega šolskega leta je vsaj 4,00) ali

odličnim uspehom v preteklem šolskem letu oziroma študentu, ki
ima vsaj prav dobro (8,00) povprečno oceno vseh številčno izraženih ocen preteklega študijskega leta (kot prvi letnik šteje le letnik
po pridobljeni 2. ravni izobrazbe za dijake in po pridobljeni 5. ravni
izobrazbe za študente).
Prednost pri izbiri imajo kandidati z boljšim uspehom oziroma višjo
oceno oziroma kandidati, ki dosegajo izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja.
––štipendija nadarjenemu študentu, ki se izobražuje v tujini se
lahko dodeli kandidatu, od vključno drugega letnika dalje, ki ima
vsaj prav dobro (8,00) povprečno oceno vseh številčno izraženih
ocen preteklega študijskega leta.
Prednost pri izbiri ima kandidat z boljšim uspehom oziroma višjo oceno oziroma kandidat, ki dosega izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja in ki izkaže, da se v tujini
izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s
predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa.
––štipendija dijakom in študentom deficitarnih poklicev se lahko
dodeli dijaku od vključno drugega letnika dalje, praviloma s prav
dobrim ali odličnim uspehom v preteklem šolskem letu oziroma
študentu od drugega letnika dalje, ki ima praviloma vsaj prav dobro
(8,00) povprečno oceno vseh številčno izraženih ocen preteklega
študijskega leta (kot prvi letnik šteje le letnik po pridobljeni 2. ravni
izobrazbe za dijake in po pridobljeni 5. ravni izobrazbe za študente).
Prednost pri izbiri imajo kandidati z boljšim uspehom oziroma višjo
oceno.
––štipendija socialno šibkim dijakom se lahko dodeli dijakom,
pri katerih iz za tekoče leto veljavne in dokončne odločbe CSD o
dodeljenem otroškem dodatku izhaja, da je povprečni mesečni
dohodek na osebo največ do 30% od neto povprečne plače in redno opravljajo šolske obveznosti, ne glede na uspeh.
Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki predložijo priporočilo CSD.
V primeru, da je priporočil CSD več, imajo prednost tisti dijaki, ki
izhajajo iz družin, katerih socialni položaj, ki je razviden iz veljavne
dokončne odločbe CSD o dodeljenem otroškem dodatku, je slabši.
4. PRIJAVE
Obrazec Vloga za dodelitev štipendije z ustreznimi prilogami naj
kandidati pošljejo priporočeno najkasneje do četrtka, 15. oktobra
2015 na naslov Občina Domžale, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ali oddajo osebno na vložišču
Občine Domžale, soba 4.
Obvezni obrazec Vloga za dodelitev štipendije lahko kandidati
dvignejo na vložišču Občine Domžale oziroma je objavljen na spletni strani Občine Domžale (www.domzale.si) pod rubriko: Razpisi.
Strokovna služba bo obravnavala popolne in v roku razpisa
prispele vloge v skladu z določili Odloka o štipendiranju v občini
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/15-UPB1).
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po
opravljenem izboru.
Vse dodatne informacije lahko kandidati za štipendije dobijo
na telefonski številki: 01 724 13 05.
Datum: 25.09.2015
Številka: 1103-2/2015

Župan Toni Dragar

Prihaja nova šolska in študijska sezona ter s tem
tudi nove obveznosti. V Klubu študentov Domžale
vam ob tej novi sezoni ne bomo naprtili nobenih
obveznosti, ampak le ugodnosti. Iz tega razloga
vas vabimo, da z novimi potrdili o šolanju skočite
do naših prostorov ali pa nam jih posredujete prek
elektronske pošte (info@studentski-domzale.si)
in tako podaljšate ali obnovite članstvo.
Nekaj informacij o tem, kako se lahko včlaniš v klub ali pa
samo podaljšaš članstvo in tako še naprej koristiš ugodnosti, ki ti pripadajo kot dijaku oziroma študentu.
Za včlanitev potrebuješ:
–potrdilo
–
o šolanju za tekoče šolsko/študijsko leto
–podpisano
–
pristopno izjavo (dobiš jo na spletni strani
www.studentski-domzale.si)
Ob vpisu prejmeš člansko izkaznico, potrjeno za tekoče
študijsko leto, s katero boš lahko koristil ugodnosti kluba.
Zakaj je dobro biti član?
Kot naš član lahko med drugim ugodneje:
–uživaš
–
na aerobiki, fitnesu, v savni ali pri košarki
–se
– rekreiraš na rekreacijah kluba
–poslušaš
–
koncerte, obiskuješ potopisna predavanja
–obiskuješ
–
izobraževalne tečaje
–se
– učiš na delavnicah
–hodiš
–
na klubske izlete ali druge dogodke kluba
–koristiš
–
popuste kot član kluba
Ob vseh projektih kluba boš prav tako pravočasno obveščen
prek elektronske pošte, mesečnika in naše spletne strani.
Kot član našega kluba si lahko v naših prostorih izposodiš
tudi kak film, družabne igre, knjige, lonely planet ali pa
se samo družiš z nami. Lahko si tudi natisneš seminarsko
nalogo ali preprosto brskaš po spletu.
Članarine ni!
Za vse druge informacije smo ti na voljo na:
info@studentski-domzale.si ali pa na telefonski številki
070 255 202.

ROK ZA ODDAJO

Naslednja številka Slamnika izide v petek, 30. oktobra 2015.
Rok za oddajo prispevkov je v četrtek,
15. oktobra 2015, do 12. ure. Prispevke lahko v času uradnih
ur oddate v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, zunaj
uradnih ur v nabiralniku na stavbi ali jih pošljete na naš
e-naslov: urednistvo.slamnik@gmail.com

ZA življenje
Povabilo na tečaj temeljnih postopkov oživljanja z
uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja
Tečaj bo potekal v Zdravstvenem domu Domžale. 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.
termin – 16. oktober 2015
od 19. do 21. ure
Ker je za tečaj na voljo 15 prostih mest, pohitite s prijavo.
Prijave zbiramo v dopoldanskem času v Zdravstvenem
domu Domžale na telefonski številki:
01 724 52 15 (Cvetka Vesel).
Ker nam ni vseeno za človeka v stiski!

Občina Domžale in
Zdravstveni dom Domžale
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DRUŠTVO LIPA – UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE DOMŽALE
Ljubljanska 58, 1230 Domžale
tel.: 01 722 66 70
gsm: 041 727 873
el.pošta: lipa.domzale@t-2.net
spletna stran: drustvo-lipa.si

VABILO STAREJŠIM OBČANOM
Pride dan, ko se upokojimo in vsakodnevne obveznosti nam ne poberejo
več vseh štiriindvajset ur dneva.
To je pravi čas, da ustrežemo svoji duši, prisluhnemo sebi in uresničimo neizpolnjene želje: rad bi govoril tuj jezik, igral na instrument, pel
v pevskem zboru, prijel za čopič in likovno ustvarjal, spoznal zgodovino
in kulturo drugih narodov, užival v naravi, spoznaval zgodovinske in
naravne lepote sveta, zvedel več o književnosti in pisal pesmi, povesti …
Z dejavnostjo Društva Lipa - Univerze za tretje življenjsko obdobje
Domžale krepimo dejavno starost, premagujemo socialno izključenost,
gojimo in razvijamo umetniško in kulturno ustvarjanje, skrbimo za zdravo življenje in ohranjanje psihofizičnih sposobnosti starejših.
Program Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale je
usmerjen na štiri poglavitne dejavnosti: izobraževanje, kultura,
šport in rekreacija ter humanitarna dejavnost.
Največ članov obiskuje izobraževalne programe z jezikovnega in
splošnega izobraževanja, se spoznavamo z etnologijo, zgodovino religije, umetnostno zgodovino in geografijo.
Kulturna dejavnost in ustvarjalnost naših članov se kaže na številnih kulturnih prireditvah in razstavah del likovnih, keramičarskih krožkov, klekljarskih izdelkov in lično izdelanih punčk za Unicef. Znani smo
po literarnem ustvarjanju. V 17 letih delovanja društva smo izdali že 14
literarno- likovnih zbornikov in v njih povezali literarne ustvarjalce iz
drugih univerz.
Področje šport in rekreacija zajema sedem različnih oblik šport
no-rekreacijske dejavnosti. V šolskem letu 2015/2016 bomo začeli tudi z
vadbo pilatesa in aerobike.
Organiziramo različna predavanja z zgodovinsko, kulturno, geografsko, etnološko in potopisno vsebino in razgovore s priznanimi kulturnimi ustvarjalci ter vsak mesec vsaj en ogled zgodovinskih in kulturnih znamenitosti doma ali v tujini.
Redni letni program v študijskih skupinah teče strnjeno osem mesecev. V poletnih mesecih potekajo športno-rekreativne dejavnosti: kolesarjenje in pohodništvo.
V programu Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale
vsakdo lahko najde nekaj zase.
V letu 2015 smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanosti in
šport ter Ministrstva za kulturo pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju izobraževanja, kulture in športa.

PROGRAM DRUŠTVA LIPA DOMŽALE
JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE
• vsi svetovni jeziki v različnih
stopnjah zahtevnosti: nemščina, angleščina, italijanščina,
francoščina, španščina, ruščina, kitajščina (bralna značka v
tujih jezikih)
ZGODOVINA IN SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE
• zgodovina in kultura drugih narodov
• umetnostna zgodovina
• zgodovina religij sveta
• etnologija
• lokalna zgodovina Domžal, Kamnika in okolice
• geografija –slovenska in svetovna
• ajurveda – najstarejša medicina
na svetu
RAČUNALNIŠTVO
• osnove dela z računalnikom in
posebni programi po dogovoru
• digitalna fotografija

KULTURNO PODROČJE
• literarni krožek (bralna značka
v slovenskem jeziku)
• likovni krožek
• risanje mandal
• keramičarski krožek
• krožek klekljanja
• ženski pevski zbor
• punčke Unicef – Špelce domžalske
• ljudski plesi
• orientalski ples
• igramo na citre – začetni in nadaljevalni tečaj
• igramo na kitaro
ŠPORT IN REKREACIJA
• telovadba
• pohodništvo
• kolesarjenje
• joga
• aerobika
• pilates
ORGANIZIRAMO TUDI:
• različna predavanja z zgodovinsko, kulturno, geografsko, etnološko in potopisno vsebino
• razgovore s priznanimi kulturnimi ustvarjalci
• vsak mesec organiziramo vsaj
en ogled zgodovinskih in kulturnih znamenitosti doma ali v
tujini.

Vpisi v študijsko leto 2015/2016 bodo potekali v času uradnih ur:
od 2. 9. do vključno 30. 9. 2015 in sicer v ponedeljek in sredo od 10. do
12. ure in od 16. do 18. ure (samo v septembru).
PRIDRUŽITE SE NAM,
VAŠE ŽIVLJENJE BO ZANIMIVEJŠE, LEPŠE IN BOGATEJŠE!

slamnik@kd- dom zale. si

Sanacija SPB-1

pisma bralcev

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

SPB-1
Spoštovani župan Toni Dragar in
direktor občinske uprave Edvard Ješelnik!
Nadzorni odbor SPB-1 (NO SPB-1)
se vam in Občini Domžale zahvaljuje,
ker vlagate napore v iskanje legalnih
možnosti porabe javnih sredstev za
prenovo pasaže SPB-1, ki je v zasebni
lasti vseh solastnikov.
Da bomo vsi skupaj lahko zakorakali v boljšo skupno prihodnost,
je prav, da si razjasnimo dejanja pri
prenovi kompleksa SPB-1, ki se je
dogajala pred leti. Vloženo je bilo
veliko napora in kot največji izkupiček projektne skupine štejemo vpis
etažne lastnine kompleksa v zemljiško knjigo. Vpis je bil po mnenju
pravnika prof. Mihe Juharta opravljen zelo dobro.
Objekt se je začel graditi v osemdesetih letih prejšnjega stoletja na
pobudo takratnih političnih funkcionarjev in v času obstoja družbene
lastnine. Iz tega razloga je Občina
Domžale ves čas gradila odnos do
pasaže SPB-1 v smislu, kot da je njena – v javni uporabi. V kleti objekta
(garaži) je celo potekala javna cesta,
ki je omogočala prehod iz enega do
drugega konca objekta vsem občanom. To je bil tudi razlog, da je občina krila stroške razsvetljave in čiščenja pasaže, priporočila je požarno
varovanje itd.
Način, kako se je objekt gradil,
je ljudem, ki so bili priča, do danes
ostal v jasnem spominu: od začetka
gradnje pa vse do konca je šlo vse v
napačno smer. Celo tako daleč, da
se je avtor projekta po sodni poti
odrekel njegovemu avtorstvu. Pa vsi
vemo, kako so arhitekti praviloma
ponosni na svoje delo. Koliko hiš se
je na račun gradnje SPB-1 zgradilo v
Domžalah, pa ne bomo raziskovali.
Sedanji etažni lastniki nismo
zgradili SPB-1 ter nismo odgovorni za
slabo gradnjo in stanje pasaže, skozi
katere tlak zamaka voda in s tem počasi, a vztrajno uničuje temelje kompleksa. Vse to smo podedovali od investitorjev (tlaki so brez hidroizolacije), izvajalcev in seveda nadzornikov.
Zdaj, ko je SPB-1 zasebna lastnina,
smo dolžni te napake odpraviti ali
vsaj znatno omiliti, če želimo ohraniti vrednost in varnost stanovanj in
poslovnih prostorov ter dobro poslovanje poslovnikov.
Zakaj so pravzaprav nekateri etažni lastniki sprožili tožbo zaradi motenja posesti? Ne zato, ker niso želeli
prenove objekta, temveč zaradi prevelikih apetitov Občine Domžale po
lastninjenju pasaže. Določene dele
pasaže je občina začela prodajati zasebnikom, postala je lastnica kar velikega števila garažnih mest (v kleti)
in takratni lastniki pasaže so se upravičeno uprli takšnemu načinu njene
razprodaje. Znan je podoben primer z
Goriškega, v katerem je Občina Nova
Gorica v kleti nekega večstanovanjskega objekta postavila zapornice in
etažnim lastnikom začela zaračuna-

ROK ZA ODDAJO

vati uporabo parkirnih mest. Da do
tega ne bi prišlo tudi v primeru SPB1, sedanji NO SPB-1 ocenjuje, da so
takratni etažni lastniki upravičeno
zaustavili apetite Občine Domžale po
prilastitvi pasaže.
Ko se je pred leti izvedel vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo, so
vsi solastniki kompleksa postali tudi
solastniki zemljišča – pasaže. Po tem
dogodku je Občina Domžale z dopisom upravniku kompleksa sporočila, da ne bo več plačevala stroškov
čiščenja, razsvetljave in vzdrževanje
pasaže, čeprav je bil podpisan sporazum (in zaveden v zemljiško knjigo)
o delitvi stroškov pasaže v razmerju
50:50.
Pred volitvami oktobra 2014 smo
vas obiskali z željo po ponovni vzpostavitvi dialoga med občino in predstavniki etažnih lastnikov SPB-1 (NO
SPB-1). Vsi skupaj smo se strinjali, da
je kompleks potreben prenove (v prvi
fazi seveda pasaža) in vsi smo se strinjali, da je pasaža dejansko v javni
uporabi vseh krajanov. Dobro vemo,
da SPB-1 stoji v samem centru mesta
in s tega stališča je tudi center neurejen, za kar je (so)odgovorna tudi
politika, ki jo vodite že tretji mandat.
Še enkrat poudarjamo, da uporabniki SPB-1 na leto v občinski proračun prispevamo več kot 1,17 milijona
evrov. Zavedamo se svoje velikosti in
želje, da tudi mi prispevamo k boljšemu izgledu centra Domžal.
Javno dobro je lahko v zasebni
lasti in po naših pridobljenih pravnih mnenjih ni potrebna nikakršna
pogodba z vsemi solastniki. Z razglasitvijo javnega dobra na zasebni
lastnini se vsebinsko namenska raba
skupnih delov (prostora) ne spreminja, kar pomeni, da ni potrebnega
popolnega soglasja vseh solastnikov. To, da pasaža SPB-1 postane
javno dobro, samo pomeni, da jo
lahko uporabljamo vsi krajani pod
istimi pogoji. To se že sedaj izvaja v
praksi. Razlika je le v tem, da solastniki kompleksa krijemo vse stroške
čiščenja, razsvetljave in vzdrževanja
pasaže, ki jo uporabljamo vsi občani. To je skoraj podobno scenariju,
ko bi vsega nekaj občanov plačevalo
stroške čiščenja in razsvetljave pločnika, ki bi ga uporabljali vsi. Dejstvo
je, da je trenutna zakonodaja takšna,
da kdor želi, lahko kadarkoli najde
razloge proti takšni rešitvi, ki smo jo
našli člani nadzornega odbora.
Eno od možnih rešitev za trenutno
stanje je NO SPB-1 našel v javnem
razpisu, ki ga občina (če seveda želi)
objavi, pogoji za pridobitev sredstev
pa bi bili takšni, da mu zadosti samo
SPB-1 (na primer, da morajo biti v
kompleksu locirane državne ustanove, ki služijo vsem občanom ipd.).
Prvi del pisma (nadaljevanje sledi)
Nadzorni odbor SPB-1
Frenk Orel
Koordinator NO SPB-1

Naslednja številka Slamnika izide v petek, 30. oktobra 2015. Rok za oddajo
prispevkov je v četrtek, 15. oktobra 2015, do 12. ure. Prispevke lahko v času
uradnih ur oddate v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, zunaj uradnih
ur v nabiralniku na stavbi ali jih pošljete na naš e-naslov:
urednistvo.slamnik@gmail.com

Domžale se ponašajo z največjo poslovno stanovanjsko stavbo v državi, obenem pa z največjim gospodarskim vprašanjem, kako ta kolos sanirati. Problem
ni samo v dotrajanosti in neprimernem
videzu zunanjosti, kot se vprašanja obnove skupaj s stanovalci in uporabniki
poslovnih prostorov lotevajo občinske
oblasti. Bistveno večjo težavo predstavljata konstrukcijska in požarna varnost ter energetska potratnost stavbe.
Že površen pogled v konstrukcijske
detajle kaže na pomanjkljivo zaščito
jeklenih nosilnih delov objekta, ki rjavijo, del stavbe pa se menda tudi poseda. Glede požarne varnosti je glede na
požarne smernice zaščita pred požarom
nezadostna, možnosti gasilske intervencije in evakuacije pa so izjemno slabe. Energetska neučinkovitost in potratna raba energentov, katerih vzrok sta v
slabih toplotnih izolacijah ovoja stavbe
ter v zastarelih ogrevalnih sistemih,
bosta ključna problema obnove. Zaradi
razpršenega lastništva ne vidim realne
možnosti celovite sanacije SPB-1, bojim
se, da se tega ne zavedajo niti občinska
oblast in uporabniki prostorov.
Ob vsem tem naj spomnim na še eno
zamujeno priložnost; del prevelike in
verjetno nikdar popolnoma zasedene
parkirne hiše bi bil lahko namenjen sodobno zasnovani kurilnici na obnovljiv
vir energije, lesne sekance, kar bi zadostovalo potrebam ogrevanja celotnega
kompleksa SPB.
Domžale, 9. 9.2015
Za DVO Domžale-Kamnik
Jože Nemec

Spoštovani
ljubitelji
kulture!
Zanikamo komentar Občine Domžale,
ki je bil objavljen na drugi strani v prejšnji številki Slamnika z dne 28. 8. 2015.
Na način, ki je opisan, smo se člani Kulturno-umetniškega društva Kontrabant
opekli v preteklem letu 2014. Do danes
– 28. 8. 2015, ko sem ta dopis napisal,
nas komisija za družbene dejavnosti ni
obvestila, da bi kakor koli kršili razpisne pogoje iz leta 2015.
Ker idejo o FER, tridnevnem festivalu za Domžalčane v letu 2014 nismo
uspeli realizirati z ustrezno finančno
podporo vseh, ki bi takšen festival podprli (lani – leta 2014 smo zato pogodbo
z Občino Domžale sklenili le za Etno
rock festival in JariERF), smo v letu
2015 oddali tri prošnje, vsako zase. KUD
Kontrabant je na prvem razpisu občine
kandidiralo za 19. etno rock festival, na
drugem razpisu pa za otroški festival z
imenom 5. JariERF, kulturno društvo
Živi! pa je na prvem razpisu kandidiralo
za festival Živi!.
Vsem, ki v resničnost podatkov
društva dvomijo, sta na razpolago dokumentaciji, ki smo ju na oba razpisa
poslali. Še enkrat več naj napišem, da
do dne 28. 8. 2015 nismo dobili nobenega obvestila o tem, da smo se na dva
razpisa prijavili z istim projektom. Če bi
temu bilo tako, bi verjetno Občina Domžale imela kak dokaz, npr. podpis predsednika društva na obvestilu priporočene pošte ali preprosto kakšen citat iz
e-maila predsednika društva.
Vztrajamo. JariERF smo odpovedali,
ker do 28. 8. 2015 s strani občine nismo
dobili niti odločbe niti obvestila o izločitvi naše prošnje, dobili smo le poziv za
dopolnitev prošnje (zmotili smo se pri
seštevku stroškovnika), kar smo sredi
julija (po e-mailu) tudi storili.
Kljub temu pa se občini Domžale zahvaljujem za podporo festivalu, s čistim
srcem in velikim upanjem pa zremo v
prihodnost, da ne bo podobne usode
kot JariERF doživel še trdo prigarani jubilejni 20. etno rock festival v letu 2016.
Béla Szomi Kralj, predsednik
Kulturno-umetniškega društva
Kontrabant
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Strokovnost v imenu koga?
V avgustovski številki Slamnika je bilo
objavljeno pismo bralcev, z naslovom
Odziv na kolumno V imenu očeta, v
katerem, očitno predstavnik stroke,
Marko Šempihar, ošteva Antona Komata, ker zastopa mnenje, da zdrava
vzgoja mora vključevati tudi kaznovanje. Štempihar se nad opravičevanjem
fizičnega kaznovanja zgraža in predstavi najnovejša spoznanja stroke.
Ne gre dvomiti, da je stroka tista, ki
ima največ vedenja o 'svoji' temi, saj
je tam koncentracija znanja, časa in
usposobljenih delavcev! Le kako ne bi
zaupali inštituciji, ki premore vse to?
Zaupali? Ob odsotnosti neposrednega
nadzora tistih, ki služijo ljudstvu, res
preostane le slepo zaupanje. Samo
verjamemo lahko v dobronamernost
stroke in ji zaupamo, da ni postala
plen kake od interesnih skupin. Toda
vemo ne! V današnjem svetu različ-

nih motivov kar mrgoli, z izrivanjem
javnosti iz stroke pa so možnosti tudi
zagotovljene. Teorija zarote? No, ja.
Dejstvo je, da kdor ima kratek spomin, komur se razmišljanje upira, kogar niso usposobili učiti se iz izkušenj
(zgodovine), ta je večni revež!
Naj slepo verjamemo stroki, ki po
vplivanju lobijev spremeni 'strokovno'
stališče? Zakaj ga spremeni? Številni
primeri kažejo, kakšno je danes stanje v družboslovnih strokah. Pravijo,
da strokovnjaki, ki zavračajo uporabo stroke za uveljavitev 'višjih ciljev',
ostanejo na kariernem obrobju ali celo
brez službe. Spomnite se kakega novinarja, zgodovinarja, arheologa ali
žrtev kake druge stroke, ki je zanimiva
za zlorabo javnega mnenja. Njihove žrtve se večinoma potuhnejo, na površje
pa lobiji lansirajo največje lažnivce in
manipulatorje. Odtlej ti predstavljajo
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'stroko'. Tu ni zadosti prostora, da bi
navajal številne primere žrtev 'stroke',
večine medijev in sprevrženih centrov
moči, ki so med seboj zalizani kot
kače. Ali 'stroka' meni, da je psihično
in materialno kaznovanje civilizacijsko sprejemljivejše od fizičnega?
Zadnjih nekaj letih se držim preverjenega vodila: ne poslušaj besed,
glej dejstva!
Izkušnje pa kažejo, da grejo večini
bolj v tek laži, oblite s sladkimi besedami, kot pa neprijetna dejstva. To pa
je vrt, v katerem odlično uspevajo manipulacije vseh vrst. Besede, besede,
besede … Vse je stvar verjetja. Drugače
pa je pri dejstvih. Ta pokažejo resnico.
Stroka z besedami in številnimi študijami zvenečih imen z lahko zavaja, z
dejstvi pa precej težje. Dejstvo, ki jih
dojema čedalje več ljudi, je, da liberalna vzgoja (nekateri se radi skrivajo

za izrazom permisivna) producira izrazito nadpovprečno število uporniških osebkov, večnih pubertetnikov,
ki zaposlujejo cele štabe strokovnih
služb in javnosti. Družbo paralizirajo,
ji oslabijo energijo za reševanje vzrokov problemov, ki jih ustvarjajo lobiji
(kraje, korupcija, klientelizem, omrežnine, monopoli, uničevanje narodne
identitete, idr.). Če ljudje že dojemajo,
da je nekaj narobe z liberalno vzgojo,
pa večini ne potegne, da je ta le derivat
liberalne politike in da je po analogiji
nekaj narobe že s samim kukavičjim
gnezdom. Le kako to, da si učitelji ne
upajo na maturantski izlet skupaj s
produkti svoje liberalne vzgoje? Kdo
se svojega golaža ne dotakne, drugim
pa ga servira kot najvišji dosežek kulinarike? Dobronamerni? Dejstva proti
besedam 'stroke'. Kaj boste izbrali?
Marko Hrovat

Spoštovani g. župan!
Po dolgem razmisleku sem se tudi
jaz odločila, da vas seznanim s problemom, ki ga najbolj občutijo prav
naši otroci, to so generacije, ki rastejo za nami, otroci, ki so biseri našega
planeta, ki so zaklad, ki ga je vredno
čuvati. Pa je temu res tako, ali je samo
fraza, ki smo se jo naučili ponavljati?
Nisem domačinka, v Ihanu živim
20 let, in 12 let odkar imam otroka, se
srečujem s problemi, ki se vedno vrtijo samo okoli naših otrok. Problem
je bil vrtec, ki je naenkrat postal premajhen, čez čas se je razširil z gradnjo
novega, zdaj pa je prevelik! Problem
je bila šola, namenjena je otrokom

samo do 5. razreda, tudi to se sliši, da
se bo uredilo, problem je varna pot in
še bi lahko naštevala. Da, res je, nekaj
se dogaja v dobro teh otrok, ki bodo
šole in vrtce še potrebovali. Kaj pa tisti
otroci, ki hodijo v OŠ Domžale, kaj pa
je poskrbljeno za njih? Zelo malo in to
je razlog, da vam pišem.
Problem so postajališča oz. čakališča teh naših šolarčkov. Živim v Goričici in prvi problem se pojavi na postaji za kombi. Otroci čakajo sredi gozda, blata, podrtih dreves in nekateri
'divjaki', ki vozijo mimo. Da si ne zaslužijo vsaj ene oznake, da je tam postaja, vsaj enega metra ravne in suhe

površine, da ne stopijo takoj v blato!
Drugi problem, ki je še bolj žalosten,
pa je postaja, če temu lahko tako rečemo, v Ihanu. Vzemite si enkrat toliko
časa in pojdite pogledat, kje te otroci
čakajo, kadar je dež oz. naliv z vetrom, ki ni več tako redek pojav. Prizor
je žalosten. Stojijo pod nadstreškom
nevarne in napol podrte hiše, ki je mimogrede 'okras' ihanskega centra, tisti, ki pa so med prvimi na postaji, pa
si priborijo mesto v telefonski govorilnici, ki je v času mobilnih telefonov
izrednega pomena! Sprašujem vas, ali
si ti otroci res ne zaslužijo vsaj enega
nadstreška, vsaj takega, ki ga imajo

nakupovalni vozički pred Tuš centrom v Domžalah!? Ker živimo v zelenem okolju, v katerem smo obdani z
gozdovi, mislim, da bi lastniki gozdov
z veseljem oddali kakšen podrti 'hlod'
ali dva v namen izdelave nadstreška.
Toliko pridnih in z znanjem močnih
mož imamo v Ihanu, da bi s skupnimi
močmi mogoče projekt naredili sami!
Ne mislite si,da bo z gradnjo devetletke v Ihanu problem rešen, na postaji
stojijo tudi tisti, ki obiskujejo srednje
šole. Tudi oni si to zaslužijo! Otroci so
naša prihodnost, pa je temu res tako?
S spoštovanjem!
Sabina Vugrinec

nagradna
križanka

9

t: 041 920 149

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

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

Brezplačen odvoz bele tehnike in
vseh kovinskih predmetov.
t: 040 780 078

Naučite se francosko – poučevanje
odraslih, otrok, tečaji poslovnega
jezika, inštrukcije. Prva ura je brezplačna. Mateja Kopač , s. p.
t: 041 841 515

Male oglase sprejemamo 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

SIMAX
Domžale Masljeva 11, 1230 Domžale

tel. 01 724 16 56

Kamnik Ljubljanska c. 21A (Duplica)

tel. 01 831 17 96

PRENOVLJENA SPLETNA TRGOVINA:
www.simax-slo.com
AVTODELI - AVTOMEHANIKA
VULKANIZERSTVO

nagradna križanka 9

nagradna križanka 8
Nagrajenci, ki so pravilno rešili
križanko v glasilu Slamnik
št. 8-2015:
Emilija Krevs iz Domžal (2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2015/2016)

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

Andreja Kerč iz Domžal (2 vstopnici
za ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2015/2016)
Vesna Avbelj Dovžan iz Komende
(2 vstopnici za ogled filma v Kulturnem
domu F. Bernika za sezono 2015/2016)

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

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

Rešitev križanke je:
NOVA KINOSEZONA

Nagrajuje Kulturni dom
Franca Bernika Domžale
Nagrade:
Trikrat po dve vstopnici za
ogled filma v Kulturnem domu
F. Bernika za sezono 2015/2016
Pravilne odgovore nam lahko
pošljete do ponedeljka, 19. 10. 2015
na naslov: Uredništvo Slamnika,
Ljubljanska c. 61, 1230 Domžale
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Sanitarije na dosegu Poskrbimo za okolje in nevarne
odpadke oddajmo ločeno
vsakega kupca?
Stališča o tem, ali je dostop do stranišča
človekova pravica ali ne, so bila dolgo predmet
razprave, vse dokler ni Generalna skupščina
OZN pred petimi leti sprejela resolucijo, s
katero je izrecno priznala človekovo pravico
do varne in čiste vode ter sanitarij. Našega
bralca zanima, kako je z dostopom do stranišč
v trgovinah, oziroma zakaj nekatere trgovine
nimajo sanitarij za svoje stranke.

V oktobru na območju občine Domžale poteka zbiranje nevarnih
odpadkov v premičnih zbiralnicah.

Z

di se samoumevno, da je dostop do stranišč urejen praktično v vseh javnih objektih.
A z naglim porastom diskontnih trgovin v Sloveniji, kot sta
denimo Lidl in Hofer, se odpira tudi
vprašanje o določenih tehničnih pogojih, ki jih trgovske verige (ne)izpolnjujejo. »Ker smo med kupci omenjenih trgovin tudi bolniki, ki moramo
jesti diuretike, starejši ljudje, mamice
z otroki, ker se med nabavo živil lahko
tudi umažemo, smo prisiljeni poiskati
WC,« trdi bralec Jože. Kaj storiti, ko
sanitarij ni?
Za informacije smo se obrnili najprej na Hofer, kjer pojasnjujejo, da
vse njihove poslovalnice zadostujejo
pogojem slovenske zakonodaje, ki jih
ureja Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske
dejavnosti. Slednji sanitarij za stranke v tovrstnih trgovinah ne predvideva. »Kljub temu ob prošnji izjemoma
omogočimo dostop do službenih sanitarnih prostorov otrokom v spremstvu
odraslih, starejšim in invalidnim osebam,« dodajajo. Podobno odgovarjajo iz uprave Lidl: »Naše trgovine so
mnogo manjše, kot je zakonsko določena velikost trgovin, ki morajo zagotavljati sanitarije za obiskovalce. Če
se zgodi, da je potreba po sanitarijah
nujna, naši zaposleni radi pomagajo
in stranki tudi omogočijo uporabo sanitarij za zaposlene.«
Z vedno večjim obiskom diskontnih trgovcev rastejo tudi želje in po-

Nevarni odpadki so odpadki, ki vsebujejo
večje koncentracije okolju nevarnih
snovi in ob nepravilnem odlaganju lahko
škodijo okolju.

N

evarni odpadki zaradi njihove sestave ob nepravilnem odlaganju okolju povzročijo veliko škodo, zato
je pomembno, da jih zberemo ločeno.

Odpadno jedilno olje, baterije,
zdravila, barve, laki …
trebe njihovih kupcev. Tega se očitno
zavedajo tudi trgovska podjetja, saj
nekatera izmed njih že razmišljajo
o možnostih, ki bodo poleg našega
občana Jožeta, gotovo razveselile
tudi številne druge stranke. »Z veseljem lahko povemo, da bodo vse novo
zgrajene Lidlove trgovine v Sloveniji
zgrajene po najsodobnejših standardih
gradnje Lidlovih trgovin, ki predvideva
tudi sanitarije za stranke. Prvo takšno
bomo predvidoma do konca tega leta
postavili v Mariboru,« sporočajo iz
Lidlove uprave. Nakup živil bo tako
strankam v bodoče prijaznejši.
Tjaša Banko

Nevarni odpadki so odpadki, ki vsebujejo večje koncentracije okolju
nevarnih snovi. Mednje spadajo:
akumulatorji, baterije, zdravila, pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila,
gume osebnih avtomobilov, motorno
olje, pločevinke s potisnim plinom,
razredčila, odpadno jedilno olje in
embalaža, v kateri se je nevarna snov
nahajala.

Nepravilno odloženi odpadki
škodijo okolju

Sestavine, ki se sproščajo v okolje ob
nepremišljenem odlaganju takšnih
odpadkov, lahko onesnažijo podtalnico ali druge dragocene vodne vire.
Ob odlaganju nevarnih odpadkov
skupaj z drugimi odpadki se nevarne snovi, na primer težke kovine iz
baterije, prenesejo tudi na druge odpadke.

Bodimo pozorni na oznake na
embalaži izdelka

Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so vam lahko v pomoč simboli na
embalaži izdelka.

Ločeno zbrane odpadke
prevzamejo pooblaščena
podjetja

Ločeno zbrane nevarne odpadke prevzame za to pooblaščeno podjetje, ki
poskrbi za njihovo uničenje oziroma
ustrezno nadaljnje ravnanje v skladu
s strogimi zakonodajnimi določili.
Nekatere odpadke predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in
razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline
nevtralizirajo, baterije pa predelajo.

Nevarne odpadke skozi vse
leto prevzemamo v zbirnem
centru

V času zbiranja nevarnih odpadkov v
premični zbiralnici imamo uporabniki torej možnost, da odpadke oddamo
v neposredni bližini svojega doma.
Tako lahko z malo truda naredimo
veliko za okolje, v katerem živimo. Sicer pa lahko uporabniki javne službe
ravnanja z odpadki nevarne odpadke
brez doplačila oddamo kadar koli v
zbirnem centru v Dobu. ❒

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI DOMŽALE (JESEN 2015)
DATUM

12. 10. 2015
13. 10. 2015
14. 10. 2015
15. 10. 2015
16. 10. 2015

17. 10. 2015

URA

NASELJE
NASELJA

LOKACIJA

KS Slavka Šlandra

Parkirišče Bistra (Nikola Tesla 16) - pri vrtcu

16.30–18.00

KS Dragomelj - Pšata

Pri osnovni šoli

14.30–16.00

KS Venclja Perka

Parkirišče pred veleblagovnico Vele

16.30–18.00

KS Simona Jenka

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

14.30–16.00

KS Vir

Pri uvozu na Avtoodpad

16.30–18.00

KS Jarše - Rodica

Pri gasilskem domu

14.30–16.00

KS Ihan

Športni park

16.30–18.00

KS Dob

Športni park (pri nogometnem igrišču)

14.30–16.00

KS Krtina

Pri zbirališču mleka v Brezjah

16.30–18.00

KS Homec - Nožice

Pri gasilskem domu

9.00–10.30

KS Preserje

Ob odcepu Igriške ulice s Pelechovo cesto

11.00–12.30

KS Radomlje

Pri parkirišču kulturnega doma

13.00–14.30

KS Rova

Pri gasilskem domu

14.30–16.00

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

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

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

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

