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glasilo občine domžale

Ohranimo (duševno) zdravje

GLAS MLADIH AKTUALNO

Maj Hrovat, inovator in 
podjetnik
Maj Hrovat je eden tistih mladih ljudi, 
za katere si lahko le želimo, da bi jih 
Slovenija znala zadržati v svojem oko-
lju. Gre za znanstvenika, podjetnika 
in mladega človeka z željo po razisko-
vanju novih tehnologij v dobro člove-
štva, ki povrhu vsega prihaja še iz na-
šega mesta. Domžalčan, Radomljan, 
ki je pri komaj 21 letih skupaj s sode-
lavcem vstopil v vseslovenski program 
Štartaj Slovenija. Uspešno sta v času 
programa pripeljala izdelek Altburger 
na police slovenskih trgovin. To pa je 
šele začetek uspešne poti.  16

V nesreči nisi nikoli 
sam
Ob letošnjih poletnih neurjih je v sre-
do popoldan udarila strela v hlev, 
ravno ko se je gospodar pripravljal 
k molži. Najprej se je zabliskalo, po-
tem pa je zagrmelo kot v najhujši 
grozljivki. Udar strele je bil tako mo-
čan, da se je v trenutku razvil ogenj, 
ki je še hitreje zajel celoten objekt ter 
prešel v fazo polno razvitega požara. 
Steber nastalega dima se je videl da-
leč naokrog. Sliši se kot uvod v na-
pet roman ali akcijski film, a gre žal 
za resnični dogodek iz letošnjega 22. 
julija.   19

OBRAZI DOMŽAL

Bernard Rožman, 
prostovljec in župnik
Pomanjkanje kadra v domovih za sta-
rejše se je v teh mesecih pokazalo kot 
eden največjih problemov v množi-
ci številnih s katerimi se srečujejo. 
»Kot bi k nam prišlo eno samo svetlo in 
toplo sonce, radost in novo upanje,« so 
bile besede ene od delavk v domžal-
skem Domu upokojencev, ko so nam 
že zelo utrujeni in zaskrbljeni poveda-
li, kako zelo so veseli pomoči in pozi-
tivne energije, ki jo v dom v teh težkih 
časih prinaša prav poseben prostovo-
ljec, župnik Bernard Rožman, ki delu-
je v župnijah Brdo in Zlato Polje.  23

Večina med nami si pred 
tem ni predstavljala, kako 
je biti omejen z gibanjem, 
druženjem, celo z naku-

povanjem določenih stvari, ki so se 
nam prej zdele samoumevne. Da-
nes prav dobro vemo, kako je vsak-
danjim izzivom dodati še enega, ta-
kšnega, ki naše življenje konkretno 
postavi na glavo. Otroci nimajo več 
možnosti biti otroci in hoditi v šolo, 
za katero smo jim ves čas dopovedo-
vali, da je obvezna. Zdaj je kar naen-
krat prepovedana. Odrasli moramo 
služiti, a ne smemo v službo. Vsaj 
ne tako kot prej. Številne stiske so 

se poglobile, marsikatera je nasta-
la na novo. Ohranjati moramo zdrav 
razum, to pa lahko počnemo le, če 
imamo možnost in si znamo utrga-
ti čas zase in za stvari, ki so nam bli-
zu in nam lepšajo vsakdan. Ko se 
pogovarjamo z Domžalčani, kako 
si krajšajo te dneve, jih veliko pove, 
da pomaga pobeg v naravo, marsi-
koga v drug svet popelje dobra knji-
ga. Nekateri si lahko privoščijo ne-
kaj več časa za igro z otroki ali do-
mače ustvarjalne delavnice. Številni 
so se letos že v novembru odločili in 
ustvarili vse tisto, kar sicer počnemo 
v zadnjih dneh leta in se pripravlja-

jo na praznično vzdušje, za katerega 
upamo, da ga bomo uspeli tudi v re-
snici podoživeti. Čeprav nihče ni ide-
alen, pa je načinov, kako preživeti te 
čase, vseeno kar nekaj. A vztrajajmo, 
saj za vsakim dežjem posije sonce.

Če je naša stiska že prešla mejo, po 
kateri nismo prepričani, da si bomo 
znali pomagati sami, pa naj nam ne 
bo nerodno poiskati si strokovno po-
moč. Če se ob fizičnih bolezenskih 
znakih obrnemo na svojega zdravni-
ka, pa ni popolnoma nič narobe, če 
se v primeru duševne stiske obrnemo 
na psihologa ali psihiatra. Tako kot fi-
zično, je tudi duševno zdravje nadvse 

Ljudje se že sicer soočamo z različnimi izzivi v svojem življenju. Ko nas doleti nekaj takšnega, kot 
je ‘korona epidemija’, pa je to zagotovo nekaj, na kar nismo pripravljeni. 

Umrl je častni 
občan
Dr. Velimir Vulikić 
(1931–2020)
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Življenjska pot dr. Velimirja Vu-
likića, častnega občana Občine 
Domžale, se je iztekla. Zaustavilo 
se je srce človeka, ki je med nami 
preživel večji del svoje življenj-
ske in delovne poti ter s svojim 
delom obogatil čas, v katerem je 
živel. Tako njegovo pisateljsko 
delo z vsebinami z našega obmo-
čja kot strokovno delo na podro-
čju stomatologije in zgodovine 
slovenskega zobozdravstva sta 
neprecenljiva.

Dr. Vulikić je bil človek z izje-
mnimi dosežki v svojem življenju 
in človek, na katerega smo obča-
ni Občine Domžale zelo ponosni, 
kar smo mu tudi dokazali s tem, 
da mu je Občinski svet Občine 
Domžale leta 2012 za bogat knjižni 
opus, ki pomembno prispeva k po-
znavanju kulture in zgodovine Ob-
čine Domžale ter za publicistično 
delo s področja zgodovine zoboz-
dravstva podelil naziv častni ob-
čan Občine Domžale. Posebej pa 
je treba omeniti tudi njegov pri-
spevek k poznavanju zgodovine 
gasilstva na našem območju ter 
delo na področju informiranja in 
urednikovanja.

Hvala, dr. Velimir Vulikić, za 
vse opravljeno delo, s katerim ste 
vedno znova dokazovali, da ima-
te Domžale radi.

Občina Domžale in Toni  
Dragar, župan Občine Domžale

pomembno, saj gresta z roko v roki za 
naše dobro počutje. Ena od možnosti, 
kako do pomoči, je klic na telefonsko 
številko 080 51 00, ki je bila vzposta-
vljena za psihološko podporo prebi-
valcem ob epidemiji. Kot pravijo na 
NIJZ, je številka namenjena vsem ose-
bam, ki zaradi danih razmer občutijo 
psihično stisko.

Vsem skupaj želimo, da nam ukre-
pi in situacija, v kateri smo se znašli, 
in to ne po svoji krivdi, ne odvzamejo 
še tistega kančka človečnosti, ki smo 
ga v sebi gojili vse življenje.

 
  8

ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide v 
četrtek, 24. decembra 2020.
Rok za oddajo prispevkov je v sredo, 
9. decembra 2020, do 12. ure.



Drage bralke, 
dragi bralci,
koronavirus še vedno v veliki me- 
ri kroži med prebivalstvom, če- 
prav nekateri ukrepi, kot so zapr- 
ti vrtci, šolanje na daljavo itd., 
trajajo že mesec dni. Tudi v dom- 
žalski občini je še vedno veliko 
okužb. Številne stiske so se po-
globile, marsikatera je nastala 
na novo. Naša sogovornica v Ve-
likem intervjuju, Andreja Novak, 
dr. med., specialistka psihiatrije, 
zaposlena v Zdravstvenem do- 
mu Domžale, pravi, da nas je 
drugi val zajel v velikem obsegu. 
Ljudje pa običajno zmoremo ob-
vladovati stres le v določenem 
obsegu. Če stres traja predolgo, 
se marsikdo zlomi, še zlasti, ker 
bolezni sledijo posledice, kot so 
brezposelnost, finančne težave, 
družinska nesoglasja in ločitve. 
Pomembno je, da v tem času oh- 
ranjamo zdrav razum, to pa lah- 
ko počnemo le, če imamo mož- 
nost in si znamo utrgati čas zase  
in za stvari, ki so nam blizu in 
nam lepšajo vsakdan.

Posebej smo se dotaknili pro-
blematike varnosti starejših. O 
stiskah in težavah, s katerimi se 
soočajo v tem času, smo se po-
govarjali z zagovornico starejših 
Tejo Primc, ki je v letih 2018 in 
2019 v okviru LAS Za mesto in 
vas izvajala projekt Varna sta-
rost na območju Trzina, Medvod 
in Domžal. Teja opozarja, da 
gre pri iskanju rešitev za zaščito 
starejših v trenutni zdravstveni 
krizi za očiten pojav starizma 
s strani političnih odločevalcev. 
Projekt Varna starost je nastal 
iz želje, da bi starejše informira-
li o njihovih pravicah in možno-
stih ukrepanja v situacijah, ko 
doživljajo nasilje. 

V Temi meseca si lahko pre- 
berete o nenadzorovanem odla- 
ganju odpadkov vseh vrst v nara- 
vo in na nekatere lokacije po na- 
seljih, ki še zdaleč niso name-
njene odlaganje odpadkov. Tako 
sta v Preserjah pri Radomljah in 
Študi dobesedno čez noč nastali 
dve črni odlagališči odpadkov. 
Med letošnjim jesenskim kosov-
nim odvozom pa se je izkazalo 
tudi, kako obremenjujoči so od- 
padki za našo občino in kako je 
ločevanje in odlaganje odpad-
kov še vedno zelo velik problem. 

Predstavljamo vam tudi 
Bernarda Rožmana, župnika z 
Brda pri Lukovici, prostovoljca v 
Domu upokojencev Domžale, ter 
mladega znanstvenika in pod-
jetnika Maja Hrovata, ki je eden 
tistih ljudi, za katere si lahko le 
želimo, da bi jih Slovenija znala 
zadržati v svojem okolju.

Želim vam, da bi kljub vsem 
omejitvam, ki nam jih prinaša 
trenutni čas, znali poiskati čim 
več svetlih trenutkov in se spro-
stili v prazničnem vzdušju, ki 
ga obljublja prihajajoči mesec. 
Špela Trškan, 
odgovorna urednica
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ROK ZA ODDAJO
Naslednja številka Slamnika izide v 
četrtek, 24. decembra 2020.
Rok za oddajo prispevkov je v sredo, 
9. decembra 2020, 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

Prav zaradi tega lahko priča-
kujemo, da bo vlada predla-
gala podaljšanje veljavnosti 
ukrepov. Še vedno je veliko 

število potrjenih primerov okužb v 
občini Domžale. V zadnjih 21 dneh 
je bilo potrjenih 557 primerov okuž-
be, kar je 1518,7 potrjenih primerov 
na 100.000 prebivalcev, zaradi covi-
da-19 je v tem obdobju umrlo osem 
prebivalcev. Skupno so doslej v ob-
čini Domžale potrdili 1599 primerov 
okužb, kar je 4359,9 potrjenih prime-
rov na 100.000 prebivalcev, zaradi 
covida-19 pa je umrlo 18 prebivalcev.

Koronavirus še vedno v veliki 
meri kroži med prebivalstvom, če-
prav nekateri ukrepi, kot so zaprti 
vrtci, šolanje na daljavo itd., trajajo 
že mesec dni. Če so v nekaterih drža-
vah po nekaj tednih trajanja ukrepov 
– denimo v Avstriji – zaznali umirja-
nje epidemiološke situacije, pri nas 
tega ni zaznati, kar vodja svetovalne 
skupine za covid-19 pri ministrstvu 
za zdravje dr. Bojana Beović pripisu-
je drugačnemu dojemanju teh ukre-
pov v naši družbi. Virus se po nje-
nih besedah več kot očitno širi v de-
lovnih okoljih. Eden izmed razlogov, 
da se virus širi naokoli, je tudi ta, da 
smo ljudje premalo pozorni na zače-
tne znake bolezni, ki se lahko kažejo 
zelo različno. Ljudje pa se na zdrav-
nika obrnejo šele, ko se bolezen raz-
vije in se pokažejo hujši simptomi. V 
obdobju blagih simptomov pa ljudje 
širijo virus naokoli, namesto da bi se 
odzvali takoj, opravili testiranje in 
doma počakali na rezultate.

Aktivnosti štaba CZ Občine 
Domžale
Štab Civilne zaščite Občine Domžale 
nadaljuje z dnevnim spremljanjem 
številčnega stanja okuženih v obči-
ni. Vse aktivnosti potekajo nemote-
no, vzpostavljena je redna komuni-
kacija med javnimi zavodi in orga-
nizacijami (ZD Domžale, CZR, Ob-
močnim združenjem Rdečega kri-
ža Domžale, Domom upokojencev 
Domžale, Policijsko postajo Domža-
le) ter drugimi službami, ekipami ter 
regijskim štabom Civilne zaščite. Re-
dno se izvajajo tudi biološke dekon-
taminacije opreme, osebja, vozil in 
javnih prostorov (CZR) ter obvešča-
nje javnosti o aktivnostih in ukrepih. 
Prav tako je vzpostavljen sistem po-
moči za občane, o čemer smo pisali 
že v prejšnji številki Slamnika.

Premalo pozorni na začetne 
znake bolezni, ki so lahko zelo 
različni
Kot smo že omenili v uvodu, je v dom-
žalski občini še vedno veliko okužb. 
Po besedah direktorice Zdravstvene-
ga doma Domžale mag. Renate Raja-
pakse, dr. med. spec., so na vrhuncu 
opravili tudi 350 testov na dan, tre-
nutno pa se ta številka giblje pod 150 
opravljenih testov na dan. Zaskrblju-
joč je podatek, da je delež pozitivnih 

Bolezen s tisočerimi obrazi 
Še vedno smo soočeni z drugim valom epidemije covida-19, ki je bistveno hujši od prvega 
vala spomladi, zaradi česar smo že nekaj časa soočeni z ukrepi, ki pa zaenkrat še ne prinašajo 
rezultatov, saj se epidemija ne umirja, številke pa padajo prepočasi.

od 30 do 45 %, včasih pa tudi čez 50 
%. »Sklepamo, da so ljudje premalo 
pozorni na začetne znake bolezni, ki 
se lahko kažejo zelo različno. Šele, ko 
se bolezen razvije in so že hujši simp-
tomi, se običajno obrnejo na osebne-
ga zdravnika in nato opravijo testira-
nje. V obdobju blagih simptomov ho-
dijo v službo in s tem širijo bolezen 
naokrog. Prav zaradi tega je največ 
okužb v delovnih organizacijah. Ape-
liram na vse, da že ob blažjih znakih 
bolezni, kot so glavobol, utrujenost, 
kihanje, kašelj … pokličejo osebnega 
zdravnika ali zdravnika na urgenco, 
ki bo iz razgovora s pacientom lahko 
razbral prave simptome in ga napo-
til na testiranje. V obdobju, ko čakajo 
na test, pa naj ostanejo doma. Prej ko 
dobimo diagnozo, mnogo lažje ukre-
pamo,« poudarja mag. Rajapakse in 
doda, da je ta virus bolj nalezljiv kot 
v spomladanskem obdobju in da se 
ta bolezen v začetnih znakih kaže 
zelo neznačilno.

Covid-19 je lahko zelo resna 
bolezen
Zaradi čakanja, da se bolezen razvi-
je, je tudi vedno več obolelih oseb s 
hujšimi simptomi in težjo klinično 
sliko. Na domžalski urgenci zaradi 
hujših simptomov bolezni vsak dan 
v bolnišnico prepeljejo od tri do šti-
ri paciente. Prav zaradi tega velja še 
enkrat poudariti, da je nujno potreb-
no zgodno reagiranje, zato naj vsak 
ob najmanjših znakih bolezni osta-
ne doma, pokliče osebnega zdravni-
ka, da se naroči na testiranje, s tem 

pa prepreči širjenje virusa. Mag. Ra-
japakse pravi, da se testi praviloma 
opravijo že isti dan, ko se pacient 
naroči, prav tako v domžalski zdra-
vstveni organizaciji skrbijo, da je na 
voljo vedno dovolj testov: »Mi smo 
tukaj za naše paciente in bomo za-
gotovili testiranje za vse, prav tako 
bomo poskrbeli za vse obolele paci-
ente. Trudimo se in poskušamo čim 
prej zamejiti to bolezen. Težko je, ko 
se zdravstveni delavci srečujemo s 
pacienti s hujšimi bolezenskimi zna-
ki, ko jih peljemo v bolnišnico. Težko 
je, ko gledaš pacienta, ki ima v krvi 
samo še 47 % kisika in pred tem ni 
bil nič bolan. Takrat vidiš in se zave-
daš, kaj pomeni covid-19. Ljudje umi-
rajo zaradi njega. Gre za bolezen, ki 
ima tisoč obrazov in se lahko kaže na 
različne načine. Moramo se zaveda-
ti, da je to lahko zelo resna bolezen.«

Treba je zračiti prostore
Zdravstveni strokovnjaki ugotavlja-
jo, da če se več ljudi nahaja v zapr-
tem prostoru (pisarni) z masko na 
obrazu, le-te ne pomagajo, saj se 
lahko virusa nalezeš tudi skozi oči. 
Prav zaradi tega je nujno potrebno 
zračenje prostorov. Za 5 ali 10 minut 
je potrebno odpreti na stežaj, da se 
zrak dejansko spremeni.

V ZD Domžale prosijo za 
strpnost in razumevanje
Treba se je zavedati, da tudi zdra-
vstveni delavci niso imuni na virus, 
okužba slednjih pa pomeni še manj 
razpoložljivega kadra. S tem se sre-

Miha Ulčar 
Foto: CZR Domžale in Alenka Klinar

čujejo tudi med zaposlenimi v ZD 
Domžale, saj jih je nekaj obolelo, 
nekaj pa jih je trenutno v karanteni, 
ker so zboleli njihovi svojci. V kolek-
tivu imajo tudi nekaj obolelih oseb-
nih zdravnikov, ki jih nadomešča-
jo drugi zdravniki, ki delajo dvojno, 
zaradi česar se pozna utrujenost. Ob 
tej priložnosti pozivajo vse pacien-
te, ki se na zdravnike obračajo pre-
ko e-pošte, da so strpni glede odgo-
vorov, saj je zaradi velikega števi-
la prejete pošte fizično nemogoče 
vsem odgovoriti takoj, kot bi si žele-
li. Odgovore vedno prejmejo vsi, če-
prav vedno ne v istem dnevu.

Na pomoč priskočile občine in 
tudi druge organizacije
Se pa ob tej priložnosti mag. Rajapa-
kse zahvaljuje vsem občinam usta-
noviteljicam za vso pomoč. Med 
drugim se zahvaljuje Občini Dom-
žale, ki jim je med drugim zagoto-
vila dodatno vozilo, ki se uporablja 
za obiske pacientov na domu. Eki-
pi enote prve pomoči Območnega 
združenja Rdečega križa Domžale, 
ki jim pomaga pri sprejemu in triaži 
otrok pred sistematskimi pregledi, 
ki so jih začeli izvajati ločeno v nji-
hovem Centru za krepitev zdravja. 
Prav tako se mag. Rajapakse zahva-
ljuje zaposlenim v Centru za zaščito 
in reševanje Domžale, ki že od spo-
mladanskega časa skrbijo za biolo-
ško dekontaminacijo njihovih vo-
zil, opreme in kombinezone: »Tako 
smo brez skrbi. Ko paciente odpelje-
mo v bolnišnico, vemo, da bodo reše-
valno vozilo, oprema in kombinezoni 
ponovno razkuženi in čisti ter pripra-
vljeni za nadaljnje delo.«

Priložnost, da se v družini 
bolje posvetimo drug drugemu
Če želimo premagati to bolezen in 
poskrbeti, da bo čim manj okuženih, 
potem moramo upoštevati ukrepe 
in čim več ostajati doma. Marsikdo 
bo ob tem rekel, da je z ukrepi izgi-
nil dosedanji način življenja in da se 
ob tem počutijo utesnjene. Dejstvo 
pa je, da se moramo, dokler ne bo 
na voljo cepivo, prilagoditi in neka-
ko preživeti to obdobje. Ker večino 
časa preživljamo v domačem oko-
lju, je to tudi priložnost, da popra-
vimo medosebne odnose v družini 
in se bolj posvetimo drug drugemu, 
kar se običajno zaradi hitrega tempa 
življenja premalokrat.

Redno izvajanje biološke 
dekontaminacije opreme, 
osebja, vozil in javnih 
prostorov
Poveljnik CZR Domžale Matjaž Mer-
kužič nam je povedal, da je bil po-
stopek biološke dekontaminacije 
sprva namenjen predvsem zaščiti 
osebja NMP ZD Domžale in opera-
tivnega kadra javne gasilske službe 
pred okužbo na delovnem mestu in 
je obsegal oskrbo osebja z ustrezno 
osebno varovalno opremo, v nada-
ljevanju pa dekontaminacijo osebja 
vozil in opreme službe NMP in javne 
gasilske službe. ❒
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Arboretum Volčji Potok v 
decembru
Sprehod med lučkami tudi zvečer

Dobrodelni gasilski koncert letos drugače
Lani oktobra je v Športni dvorani Domžale že desetič potekal dobrodelni gasilski 
koncert, ki ga skupaj organizirata Gasilska zveza Domžale in Občina Domžale. Letos 
organizatorji koncerta zaradi epidemioloških ukrepov niso mogli organizirati in 
nadaljevati s to plemenito tradicijo, ki je prepletena z glasbo in humorjem.

Ključ do rešitve
Svetovni dan otroka, 20. november letos obeležuje geslo: Vključite me, sem KLJUČ do rešitve

Dan otroka je dan, ko še posebej po-
zorno razmišljamo o otrokovih pra-
vicah in jih postavimo v ospredje; 
damo jim vedeti, da je njihov glas 
slišan in tudi upoštevan. V Sloveni-
ji je na tem področju pomemben za-
govornik otrokovih pravic Unicef Slo-
venije, ki spremlja položaj in blaginjo 
otrok, prav tako pa spodbuja tudi ure-
sničevanje otrokovih pravic na pod-
lagi Konvencije o otrokovih pravicah. 
Pod okriljem imajo tudi projekt Otro-
kom prijazna Unicefova mesta.

Tudi naša občina je leta 2009 po-
stala otrokom prijazna občina, veči-

noma pa koordinacijo na tem podro-
čju prevzema Center za mlade Dom-
žale, ki svoje delo opravlja odlično.

Pravice otrok so pomembne, njiho-
vo mnenje spoštujemo in želimo, da 
so v svojih željah jasni. Trudimo se 
tudi, da ustvarjamo površine in objek-
te za otroke, jih obnavljamo in načr-
tujemo nove. V prihodnosti imamo v 
planu večji projekt, ki bo pripomogel 
k večji vključenosti otrok in mladih v 
naši občini, ker si želimo njihove mla-
dostne igrivosti, energije in idej.

Zavedamo se, da je letošnje leto 
za otroke še posebej težko. Prikraj-

šani so za marsikatero izkušnjo in 
doživetje. Zaradi stisk, ki jih lahko 
doživljajo, je pomembno, da poslu-
šamo njihove želje in se z njimi po-
govarjamo, slišimo njihov glas.

Marsikdo te podpore žal nima in 
tako kot Otrokom prijazno mesto po 
Domžalah omogočamo 16 varnih 
točk (Knjižnica Domžale, CZM Dom-
žale, ZD Domžale, Policijska postaja 
Domžale; vse ostale enote pa lahko 
najdete na spletni strani www.czm-
-domzale.si), kamor se otroci lahko 
zatečete, ko se znajdete v težavah. 
Trenutno so nekatere izmed omenje-
nih točk zaprte, vendar pa je na vo-
ljo veliko organizacij, kjer bodo tvo-
jim težavam zagotovo prisluhnili:

TOM telefon: 116 111 (vsak dan od 
12. do 20. ure)

SOS telefon: 080 11 55 (vsak de-
lovnik od 12. do 16. ure, od 19. do 22. 
ure, sobote, nedelje in praznike pa 
med 18. in 22. uro)

Unicef Slovenija: 031 510 200 
(vsak dan med 9. in 17. uro)

Ne pozabimo torej na naše otroke, 
so KLJUČ do rešitev in sprememb.

 Občina Domžale, Urad župana

Ker na Gasilski zvezi Domžale in Ob-
čini Domžale ne želijo prekiniti ple-
menite ideje, ki je pred enajstimi leti 
nastala na pobudo tedanjega predse-
dnika Gasilske zveze Domžale Rajka 
Novaka in njegove soproge Mirijam, 
da bi nekaj naredili za naše gasilce 
in njihove družine, kadar se znajdejo 
v stiski, so se letos organizatorji od-
ločili, da s to dobrodelno noto nada-
ljujejo na edini možni način, ki jo tre-
nutno lahko in s tem ohranijo to ple-
menito idejo. V sodelovanju s Foto, 
kino, video klubom Mavrica so pri-
pravili krajši video pregled vseh iz-
vedenih dobrodelnih koncertov, ki 
so se zvrstili v desetih letih. S tem 
so obudili deset nepozabnih večerov, 
ki so jih poleg gasilcev za svoje vze-
li tudi številni prijatelji in podporni-
ki. Med njimi je bilo več kot 110 na-
stopajočih glasbenikov in glasbenih 
skupin, humoristov in povezovalcev 
prireditev, ki so se odpovedali hono-
rarju in zbranim na najlepši možen 
način polepšali večere.

Video bo luč sveta ugledal v sredo, 
9. decembra 2020, ob 18. uri, ogleda-
li pa si ga boste lahko na spletnem 
portalu domžalec.si, spletni strani 
Gasilske zveze Domžale in Občine 
Domžale ter na družabnih omrežjih.

Istočasno bo od decembra 2020 
pa vse do aprila 2021 potekala do-
brodelna akcija za pomoč gasilcem 
in njihovim družinam v primeru ne-
sreče. Prostovoljni gasilci in njiho-
ve družine se prav tako soočajo s fi-
nančnimi težavami in problemi, ki 
jih le s svojimi dobrimi dejanji žal ne 
morejo rešiti. Tudi njim, kadar so v 
stiski, je treba priskočiti na pomoč. 
Ne le z našimi rokami in materialom, 
ampak tudi z določenimi finančnimi 
sredstvi. To jim omogočajo zbrana 
sredstva na vsakoletnem dobrodel-
nem koncertu, ki jih zbirajo na po-
sebnem računu Gasilske zveze Dom-
žale, namenjena izključno pomoči 
gasilskim družinam. V desetih letih 

so na posebnem računu zbrali 59.717 
evrov. Ta številka veliko pove o tem, 
da so bili vsakoletni dobrodelni ga-
silski koncerti več kot na mestu. Do 
zdaj smo imeli šest primerov, ko smo 
priskočili na pomoč s tako zbranimi 
sredstvi. Le-ta se podeljujejo po pra-
vilniku, ki natančno določa kriterije, 
pogoje in postopke, na podlagi kate-
rih lahko hitro pripravijo predlog za 
morebitno potrebno pomoč. Za po-
moč so skupaj namenili 26.000 evrov.

Lepo vabljeni, da se dobrodel-
ni akciji odzovete tudi vi ter po svo-
jih močeh pomagate skladu in ga-
silcem, kadar se bodo znašli v stiski. 
Skupaj bomo dokazali, da nam ni 
vseeno za družbo, v kateri živimo in 
da nam predvsem ni vseeno za nje-
ne posameznike.

Sredstva lahko donirate na tran-
sakcijski račun Gasilske zveze Dom-
žale, Količevo 2 a, 1230 Domžale, in 
sicer na številko TRR: SI56 0267-

7025-8503-323 s kodo namena CHAR 
ter z obveznim pripisom namena: 
Pomoč gasilcem in njihovim druži-
nam v primeru nesreče ali pa pošlje-
te SMS (GZDOMZALE5) na številko 
1919 za donacijo v vrednosti 5 evrov.

Ob tej priložnosti se predsednik 
Gasilske zveze Domžale Matjaž Ko-
rošec vsem, ki boste prek TRR raču-
na ali SMS prispevali svoj prispevek 
v sklad za pomoč gasilcem in njiho-
vih družin, v imenu Gasilske zveze 
Domžale iz srca zahvaljuje in doda-
ja: »Tako kot vsi, si želim, da se trenu-
tna situacija čim prej umiri in da se 
življenje ponovno vrne v ustaljene tir-
nice. In seveda, da se prihodnje leto 
ponovno vsi skupaj v živo srečamo na 
12. dobrodelnem gasilskem koncertu. 
Še enkrat, hvala vsem! Vse skupaj že-
lim prijeten ogled videa in vas poz-
dravljam z gasilskim pozdravom: NA 
POMOČ!«

 Miha Ulčar

V (najbrž) mrzlih zimskih dneh, zavi-
tih v zgodnjo temo, vsepovsod drob-
ne novoletne lučke pričarajo skriv-
nostno vzdušje in nas spomnijo na 
čarobnost decembrskega časa. Tudi 
obrisi Arboretuma Volčji Potok, v 
Sloveniji najbolj obiskane botanič-
ne in kulturne ustanove, si bodo na-
deli praznično podobo. Krasilo jih 
bo na tisoče lučk, ki bodo pregnale 
zimski mrak in razžarile srce ter nam 
mogoče vsaj malo pomagale pozabiti 
na koronavirus, ki bo, vse tako kaže, 
s svojimi posledicami in ukrepi za 
njegovo zajezitev, oblikoval letošnje 
praznične dni prehoda v leto 2021.

V Arboretum Volčji Potok se bo, 
takoj ko bo to mogoče, saj je kot kul-
turna ustanova doživel zaprtje, kot 
vse ostale, v novembru in decem-
bru možno sprehajati tudi zvečer. 
Blizu 15 hektarjev parka je namreč 
osvetljenega s prazničnimi lučka-
mi. Kot je povedala Melita Miš Str-
gar, ki med drugim skrbi tudi za sti-
ke z javnostjo, so naravne danosti 
Arboretuma, krajinske ureditve in 
prostranost odlična kulisa za zgod-
be luči. Najopaznejše bo gotovo naj-
večje osvetljeno drevo, zanesljivo 
pa boste občudovali tudi petmetrs-
ko zlatorumeno kroglo, očarala vas 
bo plavajoča smreka z lučkami in še 
in še je presenečenj, ki čakajo na vaš 
obisk z željo, da vam polepšajo dni 
pred novim letom.

Večerni sprehod po osvetlje-
nem Arboretumu bo možen takoj, 
ko bodo epidemiološke razmere to 
dovoljevale. Lučke so pripravljene. 
Načrtujejo in predvidevajo, da bi 
bil park za ogled odprt med 17.30 in 
20.30. Vstopnina v praznični park je 
po veljavnem ceniku, letne karte ne 
veljajo, imajo pa lastniki le-teh ugo-
dnejšo ceno za večerne vstope, več 
boste izvedeli na www.arboretum.si. 
Glede na hitro spremljajoče se ukre-
pe vas vabijo, da si dogajanja spro-
ti ogledate na spletni strani Arbore-
tuma, kjer boste lahko prebrali vse 
tudi o ostalih aktivnostih, ki jih ne 
naštevamo, saj jih lahko obiščete 
šele, ko bo park odprt.

V Arboretumu Volčji Potok so se 
pravzaprav vse leto trudili, da bi v 
svoje osrčje privabili čim več obi-
skovalk in obiskovalcev. Enak cilj 
bo tudi v letu 2021, ko načrtujejo 
tudi nekatere novosti in preseneče-
nja, povezana z nekaterimi oblet-
nicami. Zato vas že zdaj vabijo, da 
jih obiščete vse leto 2021, posebej 
pa prazničnih in pričakovanju pol-
nih decembrskih dneh, ko vam bo 
čarobno okrašen Arboretum Volčji 
Potok zanesljivo ogrel srce in vzbu-
dil novo upanje za lepše 2021. Do-
brodošli!

 Vera Vojska
 Foto: Arboretum Volčji Potok



Zgodilo se bo 
nekaj lepega

Magični december je pred 
nami. V zraku že diši po zimi, 
kratki dnevi nas po vsako-
dnevnih obveznostih že pre-
ganjajo v topla stanovanja. 
Veliko sem razmišljal o tem, 
kako bi ob vsem tem doga-
janju sploh še lahko občutili 
srečo tega čudovitega dela 
leta. Morda letos ne bomo 
brezglavo hiteli naokoli, da 
bi nakupili še zadnja božična 
darila za svoje najdražje, 
ne bo klasičnih zaključnih 
zabav in kosil, druženja v 
mestnih središčih in plesa 
pod bleščečimi lučmi. Miklavž 
in dedek Mraz bosta svoje 
poslanstvo letos opravljala 
bolj skrivoma, s seboj pa 
bosta prinesla tudi pomemb-
na sporočila, ki jim velja 
prisluhniti. S svojim skrivnim 
prihodom nas navdihujeta, da 
tudi mi v tem času umirimo 
svoj tempo in pravljične dneve 
obarvamo po svoje. V tem 
miru poskušajmo najti morda 
že popolnoma skrite radosti 
veselega decembra.

Glede na trenutno situa-
cijo se je v marsikom porajal 
tudi dvom o upravičenosti 
postavitve prazničnih luči, ki 
osvetljujejo naše mesto. Ob 
vsem tem, kar je bilo ljudem v 
tem letu odvzeto, tu ostajamo 
jasni – prazničnega vzdušja 
občanom in občankam ne 
bomo odvzeli. Kar nekaj je 
idej, s katerimi vam želimo 
polepšati prihajajoči čas, in 
potrudili se bomo, da vam v 
vaše domove pripeljemo vsaj 
kanček veselega decembra. 
Skupaj lahko ustvarjamo 
svojo, edinstveno božično 
zgodbo, ki jo bomo še dolgo 
po tem pripovedovali svojim 
zanamcem.

Naj bo lep in zdrav pra-
znični december! Zagotovo se 
bo zgodilo marsikaj lepega.

Župan Občine Domžale
Toni Dragar
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OŠ Domžale
Na Osnovni šoli Domžale čaka na 
osnovnošolce povsem nova jedilnica.

OŠ Rodica
Na Osnovi šoli Rodica se, kot je že 
bilo omenjeno, obnavlja obstoječa 
jedilnica. Pravkar so bila zaključe-
na betonska dela, v nadaljevanju 
pa se bo saniralo še streho, fasado, 
notranje instalacije in okolico. Prav 
tako je bila porušena in odstranje-
na stara kuhinja, začenja se z gra-
dnjo nove. Kuhinja bo za približno 
60 m2 večja od obstoječe, jedilnica 
pa bo torej dobila prizidek k obsto-
ječi, kjer pa bo mogoče nastaniti do 
100 sedežev s pripadajočimi mizami.

Ljubljanska cesta v Domžalah
V zadnjih mesecih so potekala dela 
na Ljubljanski cesti. Izjemno obse-
žen projekt je bil v prvem delu voden 
s strani podjetja JKP Prodnik, d. o. o., 
kjer je najprej sledila obnova vodovo-
da in kanalizacije. Vodovod, ki pote-
ka po Ljubljanski cesti, je izrednega 
pomen za vodooskrbo celotnih Dom-
žal, in ravno zaradi tega je bil celoten 
pristop zelo zahteven in dolgotrajen.

Po obnovi je sledilo asfaltiranje in 
urejanje ceste s strani Občine Dom-
žale. Cesta je na podlagi ustreznih 
predpisov zasnovana nekoliko dru-
gače. Kolesarska pot, ki je pred tem 
potekala po glavni cesti, je pridruže-
na pločniku. Namen je bil vzposta-
viti varnejši in prijazen cestni odsek 
ter na tak način voznike opozoriti, da 
so pri vožnji previdni in pozorni na 
varnost vseh udeležencev v prometu. 
Vozišče morda zaradi širšega ploč-

nika deluje ožje, vendar je v skladu 
s cestnimi določili dovolj široko za 
ustrezno srečevanju tudi dveh tovor-
nih vozil ali avtobusov, na pločniku 
pa dovolj prostora za pešce kot tudi 
kolesarje. Za še večjo varnost so do-
dane tudi ustrezne talne označbe.

Umeščena je bila tudi nova javna 
led razsvetljava ter položeni grani-
tni robniki in kocke.

Nov most na Viru čez 
Kamniško Bistrico
V poletnih mesecih smo začeli z gra-
dnjo novega mostu za pešce in kole-
sarje pri Sahari na Viru prek Kamni-
ške Bistrice. Most v dolžini dobrih 
34 metrov in širine štiri metre je za-
snovan kot okvirna prednapeta ar-

miranobetonska konstrukcija prek 
enega polja, z osnim razponom 31,4 
metra. Most stoji na štirih armirano-
betonskih pilotih premera 1,20 me-
tra, ki segajo v globino 14 metrov. V 
okolici mostu bodo nameščeni ko-
lički in klopi. Izvajalec del je podje-
tje RGP, d. o. o. Občina Domžale s 
tovrstno infrastrukturo krepi pove-
zavo med obema bregovoma Kamni-
ške Bistrice, kjer poteka priljubljena 
zelena rekreacijska pot.

Cesta Dob–Češenik–Turnše
Občina Domžale je na cesti Dob–Če-
šenik–Turnše pravkar zaključila inve-
sticijsko vzdrževalna dela. Trasa po-
pravil je potekala od naselja Češenik 
do regionalne ceste v Dobu. Zaključe-
na je sanacija kanalizacije, vodovoda 
in javne razsvetljave. Izvedena so bila 
dela na cestnem tamponu in umešče-
ni robniki, primerno prometu je bilo 
cestišče tudi zasnovano v večji širini. 
Vozišče in pločniki so asfaltirani, ure-
dili so dovoze in okolico. Postavljene 
so bile tudi prometne označbe.

Potekajo tudi asfaltiranja po ob-
novi vodovodov in kanalizacij. Na 
Stritarjevi cesti v Dobu podjetje JKP 
Prodnik, d. o. o, izvaja obnovo vodo-

voda in kanalizacije. Investicija bo 
zaključena v začetku prihodnjega 
leta. Občina trenutno izvaja še ob-
novo in izgradnjo pločnika na Lin-
hartovi ulici v Dobu.

 Občina Domžale, Urad župana
 Foto: Vido Repanšek in  
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Ob koncu leta zaključujemo 
tudi z investicijami v spomin

Dr. Velimir Vulikić
častni občan Občine Domžale

(1931–2020)

Misli, spomini in čustva, ki se porajajo v nas ob smrti našega častnega 
občana dr. Velimirja Vulikića, se v veliki meri osredotočajo na njegovo 
bogato literarno zapuščino, v kateri na mnogih straneh najdemo ohra-
njeno zgodovino naše občine na različnih področjih. Ob tem pa se naš 
pogled zaustavlja tudi na drugih postajah njegovega življenja, ki je tesno 
povezano z delom v nekaterih društvih, njegovim strokovnim literarnim 
delom, predvsem pa z njegovo delavnostjo, srčnostjo in pridnostjo, ki so 
ga spremljale vse življenje, in njegovim prijateljstvom, ki smo ga bili de-
ležni. V svojem srcu ni nikoli pozabil svoje rojstne domovine, svojih do-
mačih, obenem pa je bil neizmerno ponosen na Slovenijo, in se je vselej 
trudil, da bi bila njegova slovenščina dobra, da bi s svojim prizadevnim 
delom pomagal in da bi ostali za njim sledovi človeka, ki je imel našo 
občino, še posebej pa njene posamezne kraje in ljudi, izredno rad.

Rodil se je 9. aprila 1931v Vitomerici pri Peći na Kosovem in o svo-
ji družini je rad govoril, tudi pisal o razmerah doma in svoji veliki že-
lji, da bi si ustvaril boljše življenje. Po zaključeni Sanitetni oficirski šoli 
v Beogradu je prišel v Slovenijo, ki je postala njegov drugi dom. Opra-
vljal je vrsto pomembnih strokovnih zadolžitev, med drugim je bil 
predstojnik stomatološkega oddelka Vojaške bolnišnice, pa tudi njen 
primarij. V Domžalah si je z ženo Malči ustvaril prijeten dom. V dogo-
voru z Zdravstvenim domom Domžale je leta 1965 v zobni ambulanti 
ustanovil ordinacijo za ortodontijo, tako da otrokom in staršem ni bilo 
treba hoditi na tovrstno zdravljenje v Ljubljano. Leta 1957 je vpisal štu-
dij stomatologije na ljubljanski Medicinski fakulteti. Ves čas se je ob 
delu ukvarjal z raziskovanjem, publiciranjem, urejanjem vojaškega 
strokovnega časopisa in se podiplomsko izpopolnjeval v stroki. Leta 
1985 je zagovarjal doktorsko disertacijo Zobozdravstvo v NOB na Slo-
venskem. Ker je mislil s svojo glavo, so ga hoteli premestiti v drugo re-
publiko. Zahteval je demobilizacijo, vendar so prošnjo zavrnili. Tako je 
ostal v Mladiki do invalidske upokojitve leta 1978. V letu 1991 (in pred 
tem) je aktivno podpiral osamosvojitev Slovenije in aktivno sodeloval 
tudi na obeh zborih kulturnih delavcev na temo Suverenost slovenske-
ga naroda. Po upokojitvi je začel z novim življenjem, kakršnega si je 
želel. Imel je dovolj časa za svojo ljubezen – raziskovanje in pisanje.

S svojo pridnostjo in predanostjo pisateljevanju si je ustvaril bo-
gat knjižni fond, v katerem naštejemo blizu 30 naslovov. V njem 
najdemo tako strokovno literaturo kot prozna dela, v katerih ohra-
nja pomemben del domžalske kulture in zgodovine. Sam je večkrat 
govoril, da je rad med nami, Domžalčani, da ceni delo društev in 
pridnih posameznikov, ki jih je podrobneje spoznaval tudi ob pisa-
nju svojih knjig, ki je vsaka zase zanimiva in pomembna.

Pisatelj Veljko, kot ga radi imenujemo prijatelji, je dobil vrsto na-
grad, med njimi naštejmo le najpomembnejše: dve Kajuhovi nagra-
di, priznanje Zveze združenj ortodontov nekdanje Jugoslavije, dve 
priznanji Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture 
Slovenije in srebrno plaketo Občine Domžale, leta 2012 pa mu je te-
danji Občinski svet Občine Domžale podelil tudi naziv častnega ob-
čana Občine Domžale.

Večji del svojega življenja se je ukvarjal s pisanjem črtic, strokov-
nih stomatoloških prispevkov in proze, v kateri smo našli vrsto vse-
bin z našega območja. Naštejmo nekatere: V zrcalu Račnega potoka, 
Senator s Sv. Trojice, Bratje Pirnat (avtor je častni član svetovno zna-
nega Okteta bratov Pirnat), Ljudje izpod vrha Svete Trojice, Glasbenik 
Stane Habe – Vrhničan v Domžalah, Domžalska leta prof. Matije Tom-
ca, Knjiga iz življenja vojaškega zobozdravnika – to je njegovo avto-
biografsko delo, Gregor Ahčin, slovenski kiropraktik, 60 let poletne-
ga gledališča na Studencu in 50 let Gasilske zvez Domžale. Zelo po-
membne so njegove strokovne knjige s področja zgodovine zobozdra-
vstva, kjer se je izkazal kot izjemni poznavalec slovenske zdravstve-
no-zobozdravstvene kulture. Urejal je vojaški zobozdravstveni časo-
pis ter bil urednik in sourednik več zbornikov, nabralo se je na stotine 
strokovnih in drugih člankov, pa tudi knjižnih del z opisi življenja in 
dela pomembnih posameznikov s področij, ki jih je dobro poznal.

Aktiven je bil v številnih društvih, sekcijah in klubih, posebej te-
sno povezan in priljubljen pa je bil v Gasilskem društvu Žeje - Sveta 
Trojica. Je njihov častni član, vrsto let pa je v tem delu naše občine 
urejal njihov krajevni časopis.

Ko bomo tudi v prihodnje listali po straneh njegovih knjig, bo v na-
ših mislih vedno hvaležen spomin na dr. Velimirja Vulikića, človeka, ki 
je imel Domžale rad in je to vedno znova dokazoval s svojim pisatelj-
skim delom, dobro voljo in željo, da čim več naredi za vse nas.

Hvala vam za vse opravljeno delo, spoštovani častni občan, va-
šim najbližjim pa izrekamo iskreno sožalje.

 Toni Dragar, župan Občine Domžale

Nova jedilnica na OŠ Domžale že čaka 
na naše šolarje.

Dela na OŠ Rodica v polnem teku

Ljubljanska cesta v Domžalah je odprta. Kmalu odprtje novega mostu na Viru

Zaključena dela na cesti Dob–Češenik–
Turnše
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Miklavz 
na spletu

Spletni prenos Miklavževega večera  
na portalu www.domzalec.si

4., 5., in 6. decembra, ob 17. uri.

Kaj urejamo na Občini Domžale in kaj na 
Upravni enoti Domžale?
Občine so samoupravne lokalne skupnosti.

Tudi občinska stavba se je 
obarvala vijolično
19. novembra obeležujemo Svetovni dan raka trebušne 
slinavke. 

OBČINA DOMŽALE

OBVESTILO  
O JAVNEM RAZPISU ZA 
SOFINANCIRANJE 
ŠPORTNIH IN 
REKREATIVNIH 
PROGRAMOV V OBČINI 
DOMŽALE ZA LETO 2021

Vso zainteresirano športno javnost 
obveščamo, da Občina Domžale na 
svoji spletni strani www.domzale.
si v zavihku »Objave/ javni razpisi, 
naročila, objave /aktualni« objavlja 
Javni razpis za sofinanciranje špor-
tnih in rekreativnih programov v ob-
čini Domžale za leto 2021. Prijava je 
možna do 11. januarja 2021.

Datum: 27. 11. 2020
Številka: 671-16/2020

 Občina Domžale  
župan Toni Dragar

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

OBVESTILO  
O JAVNEM RAZPISU ZA 
IZBOR BANKE  
ZA SODELOVANJE 
PRI DODELJEVANJU 
DOLGOROČNIH 
PODJETNIŠKIH POSOJIL 
OBČINE DOMŽALE  
V LETU 2021

Občina Domžale na svoji spletni 
strani www.domzale.si v zavihku 
»Objave/javni razpisi, naročila, ob-
jave/aktualni« objavlja Javni raz-
pis za izbor banke za sodelovanje 
pri dodeljevanju dolgoročnih pod-
jetniških posojil Občine Domžale v 
letu 2021.

Rok za prijavo na javni razpis teče 
od dneva objave tega obvestila do 
15. decembra 2020.

Številka: 4300-43/2020
Datum: 27. 11. 2020 

OBČINA DOMŽALE

OBVESTILO INTERESNIM ORGANIZACIJAM 
POZIV OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI ZA 
PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE 
Na podlagi poziva Okrožnega sodi-
šča v Ljubljani za predlaganje kan-
didatov za sodnike porotnike, ki je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
160/2020, je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja na 
svoji 26. seji sprejela sklep, da o po-
zivu Okrožnega sodišča v Ljubljani 
obvesti interesne organizacije, ki so 
kot društva ali združenja registrira-
na in delujejo na območju občine 
Domžale za predlaganje kandida-
tov za sodnike porotnike.

Za sodnika porotnika je lahko 
imenovan državljan Republike Slo-
venije, ki je dopolnil trideset let sta-
rosti, ni bil pravnomočno obsojen 
za kaznivo dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, in ki je zdra-
vstveno ter osebnostno primeren za 
udeležbo pri izvajanju sodne oblasti 
ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Kandidaturi je treba priloži-
ti pisno izjavo kandidata, ki je do-
stopna na občinski spletni strani 
www.domzale.si in zahtevana po-
trdila, ki ne smejo biti starejša od 
6 mesecev.

Rok za oddajo popolnih in pod-
pisanih kandidatur je 11. 12. 2020. 
Kandidaturo lahko oddate po po-
šti na naslov Občina Domžale, Ko-
misija za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja, Ljubljanska 
cesta 69, 1230 Domžale, ali po ele-
ktronski pošti na vlozisce@domza-
le.si. Kandidatura se šteje za pra-
vočasno, če jo Komisija za manda-
tna vprašanja, volitve in imenova-
nja prejme najpozneje na zgoraj na-
vedeni dan.

Za dodatne informacije lahko 
pokličete tajništvo občinskega sve-
ta na tel. št. 01 721 45 61.

 Predsednica Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Andreja Pogačnik Jarc, l. r

V Sloveniji imamo 212 občin. Obči-
na Domžale je sedma občina po šte-
vilu prebivalcev in šteje 36.648 pre-
bivalcev (po podatkih s Statistične-
ga urada, prebivalstvo po občinah 
za prvo polletje 2020). Delovanje 
občine sestavljajo občinska upra-
va, župan, občinski svet in nadzor-
ni odbor. Občina načrtuje in skrbi 
za javne površine, zagotavlja gra-
dnjo osnovnošolske in vrtčevske in-
frastrukture ter programe, cestno 
infrastrukturo, mostove, javno raz-
svetljavo, parke, športne in rekre-
acijske objekte, javno komunalno 
službo, delovanje civilne zaščite, 
javnih zavodov, kulturo, šport, turi-
zem, podjetništvo. Sprejema in ure-
ja prostorske načrte, zagotavlja so-
cialne transfere, izdaja lokacijske 
informacije in podobno.

Upravne enote pa so državne iz-
vršilne veje oblasti. Na nek način so 
podaljšek ministrstev. Na upravni 
enoti urejamo osebne dokumente, 
vlagamo vloge za gradbena dovolje-
nja, prodajo kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, prijavljamo rojstva, poro-
ke in smrti, ipd.

V Domžalah imata obe omenje-
ni organizaciji sedež v eni stavbi, 
na Ljubljanski 69. Torej je za obča-
ne vse bolj ali manj na enem mestu. 
Skupna lokacija pa velikokrat ni le 

Naša občina je podprla dejavnosti 
ozaveščanja z namenom, da bi čim 
več ljudi izvedelo za to bolezen, se 
seznanilo s simptomi in bi tako po 
svojih močeh prispevali k zgodnej-
šemu odkrivanju, saj bolezen še ve-
dno terja previsok davek.

Vsako leto pri nas zboli več kot 
400 ljudi, visoka je tudi smrtnost. 
Pozorni bodimo, če opazimo znake, 
kot so: splošno slabo počutje, bo-
lečina v žlički in/ali v sredini hrb-

ta, izrazita nepojasnjena izguba te-
lesne teže, svetlo blato, zelo temen 
urin. Bolezen je zelo zahrbtna, saj 
pet let po diagnozi živi le še okoli 
pet odstotkov obolelih. Čas je, da to 
žalostno statistiko spremenimo.

V znak prizadevanj za širjenje za-
vedanja o pomenu zgodnjega odkri-
vanja raka trebušne slinavke se pri-

družujemo gibanju, ki je potekalo v 
številnih državah po Evropi in svetu – 
občinsko stavbo smo na ta dan osve-
tlili v vijolično barvo in s tem podpr-
li kampanjo, s katero je v slovenskem 
prostoru začelo Združenje EuropaCo-
lon Slovenija, ki zastopa bolnike z 
raki prebavil, tudi z rakom trebušne 
slinavke. Prav tako so bile tisti dan 
osvetljene še številne druge stavbe v 
več kot 30 državah po vsem svetu.

Drage občanke in občani, prija-

zno vam svetujemo, da ste pozorni 
na znake in se v primeru naštetih te-
žav čim prej obrnete na svojega iz-
branega zdravnika.

Bodite zdravi.
 Občina Domžale, Urad Župana

 Foto: arhiv Občine Domžale

prednost, ampak ravno nasprotno, 
saj ustvarja zmedo in dvom, katero 
institucijo pravzaprav želimo. Ob-
čan Občine Lukovica bo vložil vlo-
go za izdajo lokacijske informacije 
na Občini Lukovica, po novo oseb-
no izkaznico pa bo odšel na Uprav-
no enoto Domžale. Domžalčani pa v 
obeh primerih pridemo oziroma po-
kličemo na ‘občino’.

Zato naslednjič, ko boste urejali 
zadeve na Upravni enoti Domžale, 
se v izogib slabi volji ob prevezavi 
ali ponovnemu klicu najprej poza-
nimajte, kaj želite urediti, potem pa 
pokličite na telefonsko številko 01 
722 01 00 in pritisnite 1 (ZA UPRAV-
NO ENOTO DOMŽALE) za zadeve, ki 
jih ureja Občina Domžale pa prav 
tako pokličite na telefonsko številko 
01 722 01 00 in pritisnite 2 (ZA OBČI-
NO DOMŽALE).

Upravna enota je dosegljiva na 
kontaktu: ue.domzale@gov.si, več 
informacij pa najdete na https://
www.gov.si/drzavni-organi/uprav-
ne-enote/domzale/o-upravni-eno-
ti-domzale/. Zaradi veljavnih ukre-
pov velja predhodno naročanje 
strank po telefonu ali elektronsko.

Iz Občine Domžale pa vas obve-
ščamo, da so naše uradne ure zara-
di ukrepov malenkost spremenje-
ne. Zaradi veljavnih ukrepov strank 
osebno ne sprejemamo. Prosimo 
vas, da stopite z nami v stik prek te-
lefona ali e-pošte (vlozisce@domza-
le.si), v času uradnih ur, ki so od po-
nedeljka do petka od 7. do 14. ure. 
Zahvaljujemo se vam za razumeva-
nje.

 Občina Domžale
 Urad župana

Napovedujemo
Verjetno se vsak izmed vas sprašuje »Kaj se bo zgodilo?«. Kaj se v tem 
letu sploh še lahko zgodi? Po vsem tem, kar smo preživeli si marsik-
do želi zgolj samo zamenjati koledar in se vrniti v staro realnost. Za-
gotovo to drži, a vendar vse ni tako turobno, kot morda na prvi po-
gled izgleda. In, da vam to dokažemo, vas 29. novembra ob 18. uri 
vabimo pred vaš najljubši zaslon (televizijski, računalniški, telefon-
ski), kjer bomo preko spletnih in Facebook strani www.domzale.si 
in www.domzalec.si  za vas pripravili nekaj posebnega.
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DANES ŠE TAKO STABILEN ČLOVEK 
LAHKO ZANIHA V RAZPOLOŽENJU 
Spomladi, ko smo delali šele prve korake življenja ‘za domačimi stenami’, so se s psihološkimi izzivi posameznikov srečevali 
terapevti, psihologi. S podaljševanjem situacije, v katero nas je pahnila koronakriza, torej situacije, v kateri smo danes, pa so 
se stiske poglabljale. Tako so morali v drugem valu, v drugi epidemiji letos, konkretneje za delo poprijeti tudi psihiatri. 

Besedilo in foto: Mateja A. Kegel 

Ena od njih je tudi Andre-
ja Novak, dr. med., spec. 
psihiatrije, ki v Zdravstve-
nem domu Domžale že leta 

zdravi paciente, ki se soočajo z 
izzivi duševnega zdravja. Tokrat 
smo se z njo pogovarjali o tem, 
kako je biti na eni ali drugi strani, 
kako si lahko pomagamo ljudje 
v teh težkih časih, pa tudi o tem, 
kako se s krizo sooča zdravstveno 
osebje ter vsi tisti, ki so s ‘korono’ 
vsakodnevno v stikih. 

Smo sredi obdobja, na katerega 
bi se človek z več vidikov težko 
pripravil, zagotovo pa je 
psihološki vidik eden najtežjih. 
Kako uspešno preiti skozi 
obdobje, kot ga doživljamo letos 

– zaradi covid-19 situacije. Kako 
se vi srečujete s tem na svojem 
poklicnem področju? 
Situacija je za vse nova in vsi se lo-
vimo pri tem, kako najti ravnotež-
je. Dlje kot traja, slabše je. V začet-
ku ni bilo tako. Lahko bi rekli, da je 
šlo za zatišje pred viharjem. Ljudje 
so bili nekoliko tesnobni, ostali so 
doma, večina je računala na to, da 
bo epidemija hitro minila. Drugače 
je bilo z ljudmi, ki imajo kronične 
duševne bolezni. Tam se je pojavilo 
več poslabšanj psihičnega stanja. 

V prvem valu so zlasti psiholo-
gi in šolski svetovalni delavci opo-
zarjali na stiske družin in otrok. 
Pojavljalo se je več nasilja v druži-
ni, in otroci, ki jim je bila prej šola 
varno zatočišče, niso imeli kam. 
Mnogi so ostali tudi brez edinega 
obroka hrane.

Drugi val pa nas je vse zajel v 
velikem obsegu. Ljudje zmoremo 
obvladovati stres v določenem ob-
segu. Če traja stres predolgo, pa se 
marsikdo zlomi, še zlasti, ker bole-
zni sledijo posledice, kot je brezpo-
selnost, finančne težave, družin-
ska nesoglasja in ločitve.

Najbrž je vse več čustvenih stisk, 
ljudi, ki pridejo po pomoč. Hkrati 
pa ste pri svojem delu omejeni, 
veliko bolj kot v preteklosti. 
Omejeni so stiki. Kako pomagate 
ljudem? Kako v tem času poteka 
vaše ambulantno delo? 
Vsak lahko pride do nas. Tudi v pr-
vem valu, ko je bilo ponekod tež-
je priti do zdravnika, sva bili s so-
delavko našim bolnikom ves čas na 
voljo. Tri tedne sva bili po dva dni 
tedensko v ambulanti, ostale dni 
pa sva bili dosegljivi na telefonsko 
številko, ki smo jo v ta namen ak-
tivirali in tudi objavili na spletni 
strani Zdravstvenega doma Dom-
žale. Na voljo sem bila torej ves čas, 
če ne v živo, pa po telefonu. Je pa 
res, da komunikacija po telefonu 
ni enakovredna obravnavi v ambu-
lanti. Obstajajo tudi sodobne video 
platforme, a je po mojem mnenju 

bijo depresije. So pa tudi ljudje, ki 
doslej niso imeli težav s tesnobo, 
pa jo zdaj doživljajo tako intenziv-
no, da poiščejo pomoč. Poglabljajo 
se družinski konflikti, vsi so doma, 
otroci imajo šolanje od doma, star-
ši doma delajo, v resnici je težko. 
Pritisk je velik. In če ta pritisk pre-
dolgo traja, lahko še tako stabilen 
človek zaniha v razpoloženju. Služ-
be in šole na daljavo in vse spre-
membe, ki spadajo sem, zagotovo 
poglabljajo stiske. 

To je zagotovo izziv, kako 
premagati vse te vloge, ki jih 
imamo, starša, delavca, učitelja 

… Kako preprečiti, da bi to slabo 
vplivalo na kakovost našega 
življenja, kako iz tega nekaj 
dobrega potegniti? 
Veliko govorimo o tem, da smo pa 
skupaj, imamo čas drug za druge-
ga. To je res, to je krasno, da se lah-
ko nekako ljudje spet bolj poveže-
mo, življenje se ustavi, ni več take-
ga hitenja. A mislim, da je bilo v pr-
vem valu epidemije lažje, veliko 
bolj mirno. Takrat je bila cesta pra-
zna. Zdaj ni več prazna. Zdaj tudi 
ni več tišine. Prej je bilo tiho, sliša-
li smo ptice, slišali smo ogromno 
stvari, na kar smo pozabili. Res je 
bilo zatišje, mir. Zatišje pred vi-
harjem. Takrat si srečal veliko lju-
di, ki so hodili po hribčkih, z otro-
ki, bolj sproščeno. Zdaj tega ni več. 
En del je seveda to, da imamo veli-
ko več mrtvih, obolelih, prej nismo 
poznali skoraj nikogar, ki je zbolel. 
Zdaj vsi poznamo ljudi, ki so zbo-
leli, tudi tiste, ki so umrli, in neka-
ko ni več tisti sproščeni čas, ki nam 
je bil podarjen in je že bolj zlovešče 
in ne prav prijetno. Pa še obvezno-
sti so druge. Ljudje, ki so v dobrem 
partnerstvu in imajo otroke, ki so 
samostojni in ne potrebujejo star-
šev, da sedijo z njimi pri šolskih ob-
veznostih, so odnesli več od tega, 
kot tisti, ki tega nimajo. 

Stres je že to, da si s partnerjem 
doma, da moraš z otrokom delati 
in še svojo službo imaš, za katero 
ne veš, kdaj boš opravil svoje delo, 
če moraš delati z otroki. Tudi iti na 
en hrib ali na izlet, ni več tako lu-
štno. Ima težo. Dolžina, stopnjeva-
nje tega pritiska kar naprej in nič 
ne gre naprej in to bombardiranje 
iz radijev, koliko mrtvih, koliko na 
novo obolelih … Moji pacienti pra-
vijo, da sploh ne poslušajo več po-
ročil, ker jih to spravi v tako stisko, 
da ne gre več. Malo pa morajo biti 
obveščeni, da vedo ali morajo ime-
ti masko ali ne, malo vseeno po-
slušajo, a jim ni dobro. Pravijo, da 
jih to peha v še hujšo stisko. 

Prihaja v tem obdobju do več 
razhodov, družinskih tragedij, 
do več samomorov morda? 
Ne vem, kakšni so statistični podat-
ki za samomore, te izkušnje v tem 
času na srečo nisem imela, je pa to 
potencialno stiska za en tak zdrs. 
Če gre že toliko stvari narobe, po-
tem pa je še ena, ki je dodatna, en 

Ljudje smo socialna 
bitja, potrebujemo stik, 
potrebujemo objem, 
dotik. Brez tega življenje 
ni več to, kar bi moralo 
biti. 

ANDREJA NOVAK, DR. MED., SPECIALISTKA PSIHIATRIJE, ZD DOMŽALE  

Normalno je, da je ljudi neznanega 
strah, to ni patologija. V aktualni 
situaciji je vse vsaj malo strah, 
razlikujemo se le po tem, kako na 
strah odreagiramo. Občutki strahu 
človeka pogosto zaščitijo pred 
nepremišljenimi reakcijami. Če pa 
je strah premočan, lahko povzroči 
škodo – tudi smrt.

Katere so najpogostejše 
težave, ki jih ljudje v teh časih 
doživljajo? So to depresija, 
panični napadi, drugačne stiske? 
Najpogostejše so težave s tesnobo, 
panični napadi, težave s koncentra-
cijo, veliko je depresij in tudi psi-
hotičnih motenj.

Kakšni so recimo znaki, da jih 
prepoznamo sami pri sebi, kaj 
se dogaja z nami v primeru 
depresije na eni strani in 
paničnih napadov na drugi 
strani? Predvsem pri slednjih 
vemo, da so ljudje že iskali nujno 
medicinsko pomoč, ko so mislili, 
da doživljajo infarkt, kajne? 
Da, to so panični napadi. Ti so po-
gosti že sicer, ne samo zaradi co-
vida. Običajno se pojavijo v adole-
scenci, pogosto pa z dozorevanjem 
minejo, ne pa pri vseh. Panični na-
padi nastopijo nenadno, običajno 
s tiščanjem v prsnem košu, razbi-
janjem srca, tresenjem, vrtoglavico, 
šumenjem v ušesih. Ljudje ob tem 
pogosto mislijo, da imajo infarkt ali 
da bodo umrli. 

Za depresijo pa je bolj značil-
no, da ljudje postanejo brezvolj-
ni, brez energije, nobena stvar jih 
več ne veseli, izgubijo apetit ali pa 
se zredijo, pogosto so nespečni, ne 
morejo se zbrati za delo, spremlja 
pa jih tudi velik nemir ali pa izgu-
ba energije, ki preprečuje vsakršno 
aktivnost.

Veliko ljudi, ko čaka na rezultat 
testa, takrat čuti bolečine v prsih, 
ne ve, ali se dejansko razvija 
bolezen. Večinoma se potem 
pokaže, da gre za posledice 
psihičnega izvora. Kako to pri 
sebi ustrezno razbrati? 
Ko ljudje čakajo na izvid testa na 
covid, jih je strah. Nekateri razvi-
jejo tudi druge simptome, značilne 
za bolezen. Na srečo vse to po pre-
jetju negativnega testa mine. Ču-
stva, ki jih ne znamo obvladati, 
lahko usmerimo v telo, ki odreagi-
ra po svoje.

Obstajajo različne metode za 
obvladovanje tesnob, ki jih spro-
žajo močna čustva. Lahko so to te-
lesne aktivnosti, razne sprostitve-
ne tehnike (avtogeni trening, joga, 
meditacija …) ali pa psihoterapija.

V aktualni situaciji pa predla-
gam vsem, naj ne sedijo doma in 
premišljujejo o bolezni, pač pa naj 
gredo v naravo, se predihajo ter se 
na ta način sprostijo in obenem še 
krepijo svoj imunski sistem. Tudi 
pogovori z ljudmi pomagajo, pa če-
prav samo po telefonu. Pomagajo 
lahko tudi branje knjig, dobri filmi, 
pa tudi delo na vrtu.

Dejansko je to super recept. 
Da se ljudje usmerijo v nekaj 
drugega torej …
Seveda, čim manj o tem premišlje-
vati, preusmerjati misli. 

Se stiska poglobi predvsem pri 
ljudeh, ki so tudi pred tem imeli 
težave z duševnim zdravjem, 
ali opažate tudi porast novih 
obolenj? 
Seveda so ti ljudje bolj ranljivi. Pri 
ljudeh, ki se zdravijo dlje časa za-
radi depresije ali psihoz, opažamo, 
da se pojavljajo poslabšanja bole-
zni. Poslabšajo se psihoze, poglo-

to le slab približek osebnega kon-
takta. Že obrazne maske nam ve-
liko vzamejo, video kontakt pa še 
več. Nekateri ljudje se zaradi stra-
hu pred okužbo bojijo priti v zdra-
vstveni dom. Tem seveda ponudi-
mo tudi posvet po telefonu. A gre 
pretežno za paciente, ki že daljši 
čas obiskujejo našo ambulanto, in 
je odnos, ki je bil vzpostavljen, laž-
je peljati naprej.

Ljudje smo socialna bitja, potre-
bujemo stik, potrebujemo objem, 
dotik. Brez tega življenje ni več to, 
kar bi moralo biti. 

Kako pa se ljudje soočajo, 
odzivajo na situacije, ki jih 
doživljajo v teh razmerah? 
Kakšni so njihovi čustveni 
odzivi? 
Zelo različno. Za nekatere je to iz-
ziv, ki ga sprejmejo in ob reševa-
nju nove situacije osebnostno ra-
stejo in postanejo močnejši. Pri-
lagodijo se novi situaciji in naj-
dejo ravnotežje na drugem nivo-
ju. Drugi težave zanikajo. Zato 
se o virusu pletejo številne teori-
je zarote. Česar ne poznamo, ne 
obstaja, če pa že, je to zarota. 
Tretje situacija plaši, tako jih je 
strah, da odrevenijo in si ne znajo 
pomagati. Ostanejo ujeti v strahu. 
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pritisk zagotovo je, za nekoga pa je 
to lahko tudi stimulacija, da ven-
darle ne naredi tega. Vsi smo v is-
tem ‘zosu’. Enim je pa to lahko tudi 
izziv, da poskušajo iz tega naredi-
ti kaj dobrega. Težko rečem, a za ni-
kogar ni fino. 

Dotakniva se še enega področja 
– izgorelosti. Za to rečemo, da 
je bolezen sodobnega časa. 
Spomladi pa smo kar naenkrat 
dobili veliko časa, da se 
spravimo v red, naredimo nekaj 
zase. Po drugi strani pa ljudje 
niso izgoreli samo zaradi dela, 
ampak tudi odnosov. Se je na tem 
področju karkoli spremenilo?
O izgorelosti je bilo že veliko na-
pisanega, a pod izgorelostjo si lju-
dje predstavljajo zelo različne stva-
ri. Izgorevajo ljudje, ki so srčni, pe-
dantni, perfekcionisti, predani svo-
jim poklicem. V zdajšnji situaci-
ji menim, da bodo izgorevali zlasti 
ljudje, ki skrbijo za bolnike, torej 
zaposleni v zdravstvenem in soci-
alnem varstvu. Pa ne mislim s tem 
omalovaževati dela v drugih pokli-
cih. Tisti, ki ne delamo na intenziv-
nih oddelkih, si težko predstavlja-

mo, kakšne obremenitve in strese 
doživljajo tam zaposleni.

V tem obdobju je med ljudmi 
zaznati tudi vse več sovražnosti, 
ta verjetno izvira iz strahu. Kako 
sebe izolirati od tega, kako ne 
sovražiti vsakega, ki ukrepe 
sprejema drugače kot mi? 
To je pa pri nas tudi sicer problem, 
te delitve, sovražnosti, če pogleda-
te družabna omrežja, je tega ogro-
mno, in zagotovo situacija, kot je, 
take stvari samo potencira. Ko smo 
ljudje v stiski, kriza iz nas potegne 
najslabše. Lahko tudi kaj dobrega, 
a vendarle v stiski kažemo podobo, 
ki je manj prečiščena, vse je bolj 
neposredno. Kaj narediti, da ne boš 
sovražen, pa vsak pri sebi lahko 
ozavesti. Nikoli namreč ni vse prav 
in vse narobe, ne na eni ne na dru-
gi strani. Prej, ko pridemo do tega, 
da imamo vsi isti cilj, lažje je. Da pa 
tožarimo ene, ki se pač tako obna-
šajo, mislim, da to ne bo rešilo ni-
česar. Pri ukrepih je tako, da niko-
li nismo vsi za to, da se jih držimo. 
Tudi v prometu delajo nekateri pre-
krške in nobena kazen jih ne izu-
či, da tega ne bi počeli. V življenju 
je tako, in ne moremo zdaj reči, da 
če se 10 odstotkov ljudi navodil ne 
drži, da nihče ne sodeluje. 

Ne gre pa danes samo za širšo 
populacijo, ampak tudi vas, 
strokovnjake, medicinsko osebje, 
ki morate poleg življenja v tem 
obdobju še več energije vlagati 
tudi v svoje delo. Kako ohranjate 
svoje zdravje? Kako biti močni 
zase in še za druge? 
To se naučiš skozi delo, skozi leta 
dela. Če je človek dovolj dobro 
strokovno podkovan, je to zaščita, 
da veš, da si v stiku z doktrino, da 
spremljaš, da delaš, da znaš nare-
diti. Seveda pa si zmotljiv in delaš 

napake, tako kot ostali ljudje. Meni 
zelo pomaga telesna aktivnost. Ve-
liko hodim v gore, čim dlje. Šest do 
sedem ur hoje je moje zdravilo, pa 
branje knjig me odmakne od real-
nosti. Zelo pa pogrešam kino in gle-
dališče, kamor trenutno ne morem. 

V številnih poklicih se tudi 
sicer dogaja doživljanje 
posttravmatske stresne 
motnje, najbrž bo ta situacija 
v izpostavljenih poklicih, kot je 
zdravstvo, to še povečala? 
Mi, ki delamo tukaj, si sploh ne 
moremo predstavljati, kaj doživlja-
jo ljudje v intenzivnih enotah. Mi-
slim, da je to grozljivo in res zelo 
hudo. Še kadra je premalo, tako da 
so te medicinske sestre res občudo-
vanja vredne, da zmorejo, ves ka-
der, ki je tam zaposlen, toliko ur 
dnevno, vsak dan s temi ljudmi de-
lati. Upam, da bodo za to, kar de-
lajo, tudi nagrajeni, kot je treba in 
da bo neko priznanje, pa ne mislim, 
da je samo denar priznanje, ampak 
vendarle priznanje, da so res na-
redili veliko delo, v pomoč, da ne 
bodo izgorevali. 

Kako pa naj si ljudje sami v teh 
časih pomagajo? 
Vsak mora pri sebi najti odvod te 
tesnobe, stiske. Ali so to podpor-
no ljubeče družinsko življenje, par-
tnerji, hobi, nekaj, da odklopiš, da 
res daš možgane na pašo, da si ne-
kaj časa v drugem filmu. Ker ta film, 
ki se vrti, je grozen in to zdržati ni 
lahko. 

Kaj pa otroci, predvsem tisti 
mlajši, ki potrebujejo družbo, 
prijatelje, socializacijo. Kako jim 
to omogočati tudi v teh časih? 
Otroci se igrajo skupaj. Mislim, da 
jim to ni za preprečevati, ker že v 
šolo ne morejo hoditi, pogrešajo stik, 

So pa tudi ljudje, 
ki doslej niso imeli 
težav s tesnobo, pa 
jo zdaj doživljajo tako 
intenzivno, da poiščejo 
pomoč. Poglabljajo se 
družinski konflikti, vsi 
so doma, otroci imajo 
šolanje od doma, starši 
doma delajo, v resnici je 
težko. Pritisk je velik.

ruga Bernikova knjiga je izjemnega 
pomena za poznavanje zgodovine mesta 
Domžale na vseh področjih življenja in

dela med leti 1924 in 1939. 
O knjigi in avtorju bodo v okviru Srečanj pod 
slamniki spregovorili njegov poznavalec mag. 
Blaž Otrin, Katarina Rus Krušelj in urednica 
Cveta Zalokar.

ulturni dom Franca Bernika 
Domžale in člani uredniškega 
odbora za izdajo ponatisa

knjig Franca Bernika nadaljujemo 
svoje delo. 
V Zgodovini fare Domžale 2, ki je 
prvič izšla leta 1939, je avtor popisal 
dogajanje na Domžalskem v obdobju 
med leti 1923 do 1939. V tem času 
so Domžale dobile status trga, prišlo je do velikih 
sprememb v industrijski podobi, saj so zaradi  
velike svetovne krize propadle mnoge slamnikarske 
in druge tovarne, po drugi strani pa je kraj vse bolj 
dobival podobo mesta, potekala je elektrifikacija in 
gradnja kanalizacije, zgrajena sta bila Dobrodelni in 
Otroški dom, ustanovljena je bila Meščanska šola. 
Vsekakor izjemno zanimivo obdobje, ki nam ga je 
Franc Bernik s svojo kroniko še bolj približal.

Knjiga, ki ne sme manjkati v nobenem 
domžalskem domu! 

NAROŒILNICA

Spodaj podpisani naročam naslednje ponovne 
natise knjig Franca Bernika (označite želene knjige):

ZGODOVINA FARE DOMŽALE 1 
(izšla aprila 2020)

ZGODOVINA FARE DOMŽALE 2 
(izide decembra 2020)

Z NEKDANJE GORIŒICE 
(izide predvidoma leta 2021)

ZGODOVINA FARE DOMŽALE 3 
(izide predvidoma leta 2022)

Cena posamezne knjige je 20 eur.

Naœin dostave:

knjigo/-e bom osebno prevzel in plačal v tajništvu 
Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

knjigo/-e bom vključno s poštnino po ceniku Pošte 
Slovenija plačal po prevzemu pošiljke

Podatki o naroœniku:

____________________________________
Ime in priimek

____________________________________
Ulica in hišna številka

____________________________________
Kraj in poštna številka

____________________________________
Telefon

____________________________________
Elektronski naslov

____________________________________
Podpis

Naroœilnico pošljite/prinesite na naslov:
Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale

Knjige je mogoče naročiti tudi po mejlu na naslov blagajna@
kd-domzale.si, naročilnica pa je objavljena tudi na spletni 
strani www.kd-domzale.si/zaloznistvo

&

KNJIGE FRANCA BERNIKA
Zgodovinski biseri o naši preteklosti

Kulturni dom Franca Bernika Domžale se zavezuje, da bo osebne podatke, ki jih 
bo pridobil od posameznika s to naročilnico, obdeloval izključno za namen izvedbe 
naročila v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in z vsebino 
vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter vsemi internimi akti, 
ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podrobnejša določila glede varstva osebnih po-
datkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi je zavod objavil v Politiki varstva osebnih 
podatkov na spletni strani: http://www.kd-domzale.si/pogoji-poslovanja.html.

Decembra izide 
ponatis knjige 
Zgodovina fare 
Domžale 2

Virtualni 
pogovor 
o knjigi 
Zgodovina 
fare 
Domžale 2

V torek, 
15. decembra 
2020 ob 17.30, 
na spletnih 
straneh in forumih 
Kulturnega doma 
Franca Bernika in 
domžalca.si

prijatelje, mislim, da to ni največji 
greh, če bomo otrokom pustili, da se 
z vrstniki igrajo na ulici, pred blo-
kom. Vse tegobe izolacije lažje pre-
našamo, če imamo partnerja, ose-
bo, s katero lahko podelimo te stva-
ri. Tako tudi otroci potrebujejo druž-
bo vrstnikov, da se pomenijo, kaj se 
zdaj dogaja, izmenjajo mnenja. Na 
drug način se to ne da, kot da imaš 
prijateljčka in greš z njim brcat žogo. 

Spomladi se je veliko otrok s 
težavo vrnilo v vrtce, šole, po 
večtedenski odsotnosti. Družina 
se je še bolj navezala, povezala 
in zgodilo se je, da so se morali 
otroci na novo uvajati v vrtec 
in podobno. Najbrž podobno 
situacijo lahko pričakujemo 
tudi zdaj, ko bo čas za vrnitev v 
kolikor toliko normalno življenje. 
Kaj svetujete staršem, kako 
lahko pomagajo otrokom, da se 
lažje vrnejo nazaj v življenje, kot 
bi moralo biti?
Pouk je bil pred korono, delno med 
korono in bo tudi po epidemiji. Iz 
tega ne delamo drame. Če starši to 
sprejmejo na način, da je super, da 
gre otrok ponovno v šolo, da bo 
spet videl prijatelje, potem bo tudi 
otrokom to fino. Če bodo pa star-
ši delali cirkus, bodo pa otroci tudi 
jokali. 

Pa lahko iz te situacije 
izkoristimo tudi kaj dobrega? 
Opažate morda kakšne pozitivne 
učinke? 
Po naravi sem optimistka, a ne vem, 
kaj bi ta korona lahko dobrega na-
redila. Trenutno mi pravzaprav nič 
konkretnega ne pade na misel, da 
bi bilo lahko dobro. Ne vem, če se 
bomo kaj naučili, zgodovina nas 
uči, da se iz zgodovine nič ne nauči-
mo. Si pa želim, da bi se naučili, da 
bi upočasnili življenje, da bi malo 

manj hrepeneli po ne vem kakšni 
sreči, da bi videli, da je sreča že to, 
da smo tukaj, da smo zdravi, da smo 
brez mask, da gremo lahko iz ene 
občine v drugo in da pazimo na na-
ravo, da se zamislimo o teh stvareh. 
A dvomim, da nam bo to uspelo. 

Dejstvo je, da če ne vlagamo v 
svoje zdravje, bomo slej ko prej 
žrtev te ne-skrbi. Pa to govorimo 
o fizičnem zdravju. Kako pa 
ohranjati svoje psihično zdravje, 
kako vlagati vanj? 
Biti iskren do sebe, se soočati s pro-
blemi, o njih govoriti. Imeti rad lju-
di. Vzdrževati prijateljske stike, po-
iskati pomoč, če smo v stiski. To 
je to. 

Tabu tema je še danes marsikje, 
da si poiščemo pomoč za 
psihične težave. V preteklosti je 
bilo to še veliko težje, danes že 
marsikdo pove in je že kar malo 
ponosen na to, da si je pomoč 
poiskal. Kako dati na stran te 
predsodke? 
Mediji so tisti, ki so že veliko nare-
dili pri tem. Piše in govori se o de-
presiji, o anksioznih motnjah, sa-
momorih. Mladim ni več tako težko 
obiskati psihiatra ali psihoterapev-
ta. Psihoterapija postaja že kar sta-
tusni simbol. Drugače pa je pri tež-
jih duševnih boleznih. Te se še ve-
dno prikrivajo, o njih se manj go-
vori, čeprav imamo zdaj pri nas kar 
nekaj strokovnjakov, ki organizirajo 
delavnice, predavajo o teh boleznih 
in osveščajo tudi laično javnost.

Predsodki bodo preseženi, ko 
bodo ti bolniki enakovredno vklju-
čeni v družbo, ko bomo ‘zdravi’ 
sprejeli njihovo drugačnost in jim 
omogočili delo, kar daje človeku 
dostojanstvo in omogoča bolj pol-
no življenje. Do tam pa je žal še 
zelo dolga pot. ❒
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PEREČE NEUSTREZNO LOČEVANJE IN 
ODLAGANJE ODPADKOV
Čeprav se imamo v današnjem času ljudje za visoko civilizirane, pa nekatera naša ravnanja kažejo na to, da smo še daleč o 
tega, da bi se lahko poimenovali tako. To se predvsem kaže v našem odnosu do okolja, ki je kljub visoki stopnji ozaveščenosti 
pogosto še vedno zelo mačehovski. Da je temu res tako, pričajo dejanja nekaterih posameznikov, ki nenadzorovano odlagajo 
odpadke vseh vrst v naravo in na nekatere lokacije po naseljih, ki še zdaleč niso namenjene odlaganje odpadkov. Kljub temu, da 
v domžalski občini dvakrat letno poteka odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov, kadarkoli pa lahko večino odpadkov brezplačno 
sami oddamo v Centru za ravnanje z odpadki Dob, sta v Preserjah pri Radomljah in Študi dobesedno čez noč nastali črni 
odlagališči odpadkov.

Kadar se odpravimo na spre-
hod ali potep po nara-
vi, radi občudujemo lepo-
te narave, ki je ob vsakem 

letnem času nekaj posebnega. Pogo-
sto pa se zgodi, da nam idealno sliko 
pokvari kup odpadkov, ki jih je nek-
do odvrgel ali pa še celo pripeljal tja, 
da se jih je znebil. Kaj takšni ljudje 
razmišljajo, ki počnejo takšne stva-
ri? Prav veliko zagotovo ne. Prepri-
čani smo, da je takrat v njihovi gla-
vi misel samo ta, da jih ne bo kdo za-
lotil pri nečednem dejanju. Po opra-
vljeni nalogi se jim sprosti adrenalin, 
ki jim prinese olajšanje, da so uspe-
šno opravili nalogo. Medtem ko se ži-
vali zaradi onesnaževanja narave ne 
morejo nikomur pritožiti, da jim je 
na prag njihovega domovanja nek-
do odvrgel odpadke, pa je zgodba 
v naseljih, kjer se kopičijo nelegal-
no odloženi odpadki, čisto drugač-
na. Ljudje, ki tam živijo, hitro opazi-
jo odpadke. Ker jih pred svojim pra-
gom ne želi imeti nihče, seveda sle-
dijo burne reakcije, zgražanje, delje-
nje fotografij na družabnih omrežjih 
in tudi prijave na ustrezne institucije.

Črna odlagališča odpadkov
Med letošnjim jesenskim kosovnim 
odvozom, ki je potekal pred kratkim, 
se je izkazalo, kako obremenjujoči 
so odpadki za našo občino in kako je 
ločevanje in odlaganje odpadkov še 
vedno zelo velik problem. Največ za-
pletov je v načinu odlaganja odpad-
kov in njihovega ločevanja. Odpad-
ki so tako dobili mesto tudi na tako 
imenovanih črnih odlagališčih, kar 
se je zgodilo tudi sredi Preserij pri 
Radomljah in v Študi. V obeh ome-
njenih primerih sta Občina Domža-
le in Javno Komunalno podjetje Pro-
dnik poskrbela za odstranitev od-
padkov. V Preserjah pri Radomljah 
so krajani v sodelovanju s krajev-
no skupnostjo po odvozu odpadkov 
uredili zelenico in jo ogradili z ograjo, 
saj so se tam ves čas kopičili raznovr-
stni odpadki že v času, ko je stal eko-
loški otok. Največkrat so tam odpad-
ke odlagali neprimerno, pogosto pa 
so se znašli odpadki, ki tja ne spa-
dajo, kljub dejstvu, da večino teh od-
padkov lahko brezplačno predamo v 
našem Centru za ravnanje z odpad-
ki v Dobu. Prav zaradi tega so eko-
loški otok na tej lokaciji pred časom 
ukinili in prestavili na drugo lokaci-
jo. Ista zgodba s kopičenjem razno-
vrstnih odpadkov se že dlje časa do-
gaja tudi na ekološkem otoku v Študi. 
Da spomnimo: ekološki otoki so na-
menjeni zbiranju odpadnega papirja, 
kartona in stekla, na nekaterih eko-
loških otokih pa so nameščeni tudi 
zabojniki za odpadno elektronsko in 
električno opremo.

Manjša količina odpadkov, 
ki se nekje pojavi, spodbudi 
druge, da tudi sami tja 
pripeljejo svoje odpadke
Ne rabimo dvakrat ugibati, zakaj so 
se v Preserjah pri Radomljah in Štu-
di kopičili odpadki. Manjša količina 
odpadkov, ki jih je nekdo odložil na 
omenjenih lokacijah, je druge spod-
budila, da so tja pripeljali še svoje od-
padke. Kupa sta rasla in rasla in po-
stala črni odlagališči. Bližnje stano-
valce je seveda motil pogled na kup 
odpadkov, smrad in pa tudi nočni mir. 
Stanovalci Štude so nam povedali, da 
naj bi tja odpadke dovažali predvsem 
ponoči. Med njimi naj bi bili tudi tuji 
državljani, kot opažajo po registrskih 
tablicah vozil (drž. Romunije, Bolgari-
je). Po verjetnosti je šlo za organizira-
ne posameznike, ki se v času odvoza 
kosovnih odpadkov na veliko s kom-
biji in avtomobili vozijo po naših uli-
cah v lovu za odpadki, ki bi jim prine-
sli kakšen evro. Velikokrat nam kup 
kosovnih odpadkov razmečejo, ko iz-
pod njega vlečejo raznorazne odpad-
ke, razdirajo televizorje, belo tehniko 

… Zadnja leta lahko opazite, da zbira-
nje odpadkov ni več samo v domeni 
domačih zbirateljev, kot smo bili va-
jeni do zdaj, ampak jim pri tem kon-
kurenco delajo tudi državljani drugih 
držav. Ker je letošnjo jesensko akcijo 
kosovnih odpadkov v občini Domža-
le zaznamovala ekstremna količina 
odpadkov, so ti zbiratelji odpadke, ki 
so jih nabrali pred gospodinjstvi, ne-
kje premetali, pregledali in vzeli iz 

njih dele, ki jim prinašajo prihodek. 
So pa nekateri krajani tudi opozori-
li posameznike, ki so jih zalotili pri 
nečednem dejanju. Njihovi odzivi so 
jih prestrašili, zato se v nadaljevanju 
niso želeli več izpostavljati.

Ob tem je treba izpostaviti, da v 
Študo odpadkov ne dovažajo smo 
zbiratelji odpadkov, ki so v našem 
okolišu bolj ali manj aktivni v času 
odvoza kosovnih odpadkov. Tja od-
padke v veliki meri dovažajo in od-
lagajo nekateri naši občani, saj je 
ta ekološki otok, ki se nahaja pred 
nadvozom avtoceste v smeri pro-
ti Ihanu, že dlje časa magnet za od-
padke vseh vrst, ki se kopičijo tam. 
Žalostno pri vsem tem je, da imamo 
v našem okolju dovolj možnosti za 
to, da lahko vsak izmed nas pravil-
no poskrbi za svoje odpadke.

Letošnjo akcijo odvoza 
kosovnih odpadkov v občini 
Domžale je zaznamovala 
ekstremna količina odpadkov
V zvezi s problematiko nepravilne-
ga odlaganja odpadkov smo se obr-
nili na Javno komunalno podjetje 
Prodnik, kjer so nam povedali, da 
je letošnjo jesensko akcijo kosovnih 
odpadkov v občini Domžale zazna-
movala ekstremna količina odpad-
kov. Čeprav so delavci Javnega ko-
munalnega podjetja Prodnik dela-
li s polno paro in so bile na terenu 
vse razpoložljive ekipe, jim ni uspe-
lo sproti odvažati vseh odpadkov, 
ki so jih občani pripravili za odvoz. 

Glavna težava pa ni bila le v količini 
odpadkov, ampak v načinu odlaga-
nja in vrsti odpadkov. V tokratni ak-
ciji je bilo namreč neverjetno veliko 
odpadkov, ki sploh ne spadajo med 
kosovne odpadke, poleg tega pa so 
jih posamezniki odlagali na mesta, 
kamor jih ne bi smeli. Sredi Preserij 
pri Radomljah je nastalo pravo črno 
odlagališče – na mestu, s katerega 
je bil ravno zaradi neprestanega ne-
pravilnega odlaganja odpadkov od-
stranjen ekološki otok.

Kosovne odpadke se pravilno 
prepušča na istem mestu kot 
zabojnike za redni odvoz
Na Prodniku so povedali, da kosov-
nih odpadkov ni dovoljeno prepu-
ščati kjerkoli, ampak jih morajo upo-
rabniki prepustiti na mestu, kjer obi-
čajno prepuščajo zabojnike za od-
padke ob rednem odvozu: »Navodi-
lo, kje prepustiti kosovne odpadke, je 
vedno navedeno tudi na obvestilu, ki 
ga vsi uporabniki prejmejo v poštne 
nabiralnike. Z odlaganjem odpadkov 
drugje prihaja do nastanka črnih od-
lagališč, kot se je to na primer zgodi-
lo v Preserjah pri Radomljah in Študi. 
Takšno ravnanje ni niti dovoljeno niti 
dopustno in zahteva ukrepanje In-
špektorata Občine Domžale. Žal pro-
ti povzročiteljem ni možno ukrepati, 
če o njih ni nobene informacije, zato 
vse, ki kršitelje opazijo pri delu, prosi-
mo, da o tem posredujejo informacije 
občinskemu inšpektoratu ali na pod-
jetje Prodnik.«

Gume, barve, gradbeni 
odpadki in strešna kritina 
ne spadajo med kosovne 
odpadke
»Žal hkrati ugotavljamo tudi, da 
mnogo posameznikov v organizira-
ni akciji odvoza kosovnih odpadkov 
prepušča tudi odpadke, ki ne spa-
dajo med kosovne odpadke, pred-
vsem gradbene odpadke (strešno 
kritino, ploščice …), nevarne odpad-
ke (ostanke barv …), gume in meša-
ne komunalne odpadke, kar dodatno 
ovira odvoz odpadkov,« poudarjajo 
na Prodniku. Zato prosijo uporabni-
ke, da upoštevajo pravila, ki so na-
vedena na obvestilu, ki ga prejme-
jo v svoje nabiralnike pred odvozom.

Prevzem ločeno zbranih 
odpadkov v Centru za 
ravnanje z odpadki Dob
Prav je, da vsak izmed nas pravil-
no poskrbi za svoje odpadke, saj je 
v našem okolju za to dovolj možno-
sti. Kam torej lahko uporabniki odpe-
ljejo odpadke, ki ne spadajo med ko-
sovne odpadke ali v zabojnike za od-
padke? »Vse odpadke lahko pripelje-
jo v Center za ravnanje z odpadki Dob. 
Center je odprt od ponedeljka do pet-
ka v popoldanskem času in ob sobo-
tah ves dan. Prevzem ločeno zbranih 
odpadkov (embalaže, papirja, stekla, 
kosovnih in nevarnih odpadkov, teks-
tila, odpadne električne in elektronske 
opreme) je za gospodinjske uporab-
nike javne službe ravnanja z odpad-
ki brezplačen. Prevzem mešanih ko-

Miha Ulčar 
Foto: Vido Repanšek, Miro Pivar in 
bralci

Preserje pri Rdomljah pred in po odvozu nelegalno odloženih odpadkov Študa pred in po odvozu nelegalno odloženih odpadkov
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munalnih in gradbenih odpadkov ter 
odpadkov iz azbesta pa se obračuna 
po veljavnem ceniku, saj ti odpadki ne 
spadajo v okvir obvezne občinske go-
spodarske javne službe,« so povedali 
na Prodniku.

Večina občanov odpadke 
pripelje na Center za 
ravnanje z odpadki Dob
Seveda nas je zanimalo, kakšna je 
številka uporabnikov, ki na dnevni 
ravni v Center za ravnanje z odpadki  
Dob pripeljejo ločeno zbrane odpad-
ke. Na Prodniku so nam povedali, da 
je ob sobotah, ko center obišče najve-
čje število uporabnikov (tako fizične 
in pravne osebe), okrog 270 obiskoval- 
cev. V poletnem času je lahko številka 
tudi preko 380 uporabnikov. V pov-
prečju ti uporabniki prepustijo 70 ton 

raznovrstnih odpadkov. Med tednom 
se število uporabnikov dnevno povz-
pne vse do števila 170, ki v povprečju 
prepustijo 41 ton raznoraznih odpad-
kov. Številke obiska in zbranih od-
padkov kažejo na to, da smo občani  
vseh petih občin, kjer Prodnik izvaja  
javno gospodarsko službo, o tem, kam  
jih lahko pripeljemo, dob ro seznanje-
ni in smo to tudi priprav ljeni storiti. A 
med nami obstajajo izjeme, ki jim je 
težko narediti nekaj kilometrov za to, 
da bi odpadki končali tam, kjer jim je 
mesto. V posmeh vsem jih raje odvr-
žejo v naravo.

Odlaganje odpadkov drugje je 
kaznivo in nedopustno
V zvezi s črnimi odlagališči smo se 
obrnili tudi na Občino Domžale, kjer 
so nam povedali, da le-ta nastaja-

jo zaradi nepravilnega odlaganja, in 
niso posledica ignorance pristojnih 
institucij. Ob tem želijo občanke in 
občane še enkrat opozoriti, da naj 
upoštevajo pravila o pravilnem od-
laganju odpadkov. Na ekoloških oto-
kih je dovoljeno odlagati papir, ste-
klo in embalažo. Vse ostale odpadke 
(kosovne in nevarne odpadke, tekstil, 
odpadno električno in elektronsko 
opremo ter tudi embalažo, papir in 
steklo) lahko prebivalci Domžal brez-
plačno oddajate v Centru za ravnanje 
z odpadki Dob. Samo prevzem meša-
nih komunalnih odpadkov in gradbe-
nih odpadkov ter odpadkov iz azbe-
sta se obračuna po veljavnem ceniku.

»Odlaganje odpadkov drugje je ka-
znivo in nedopustno ter zahteva ukre-
panje Inšpektorata Občine Domža-
le. Vsako nepravilno odlaganje bo ka-
znovano, prav tako pozivamo k prijavi 
tovrstnih dogodkov,« so poudarili na 
Občini Domžale. Ob tem so še pove-
dali, da bodo skupaj z Javnim komu-
nalnim podjetjem Prodnik poskrbe-
li za odvoz odpadkov in praznjenjem 
košev, na vsakem izmed nas pa je, da 
poskrbimo za pravilno odlaganje od-
padkov: »Zavedajmo se, da z nepra-
vilnim odlaganjem kazimo podobo 
mesta in zelenih površin, onesnažuje-
mo okolje in škodujemo tudi svojemu 
zdravju, ustvarjamo črna odlagališča 
in s tem povzročamo dodatno delo in 
stroške. Vsak izmed nas lahko s pravil-
nim ravnanjem prispeva svoj košček k 
čistejšemu in lepšemu okolju, v kate-
rem bivamo. Hvala tudi vsem, ki se na-
vedenih smernic držite in s tem dajete 
zgled tudi drugim.«

Zaradi kopičenja odpadkov 
je prišla pobuda krajanov 
Preserij, da se nekaj naredi 
na tem področju
Prav je, da ob tej priliki predstavi-
mo še zgodbo, ki ima svetlo plat in 
je spodbudna za vse nas in našo pri-
hodnost, saj večina od nas želi žive-
ti v čistem okolju in je za to pripra-
vljena nekaj tudi postoriti. Po odvo-
zu odpadkov na Center za ravnanje 
z odpadki Dob so se zganili kraja-
ni Preserij in skupaj s Krajevno sku-
pnostjo Preserje ter ob podpori Ob-
čine Domžale uredili zelenico, ki se 
nahaja med Pelechovo in Igriško 
ulico ter jo ogradili z ograjo.

V enem tednu se je na črnem 
odlagališču nabralo okrog 120 
kubičnih metrov odpadkov 
vseh vrst
Janez Hribar, predsednik Krajevne 
skupnosti Preserje, nam je po delov-
ni akciji povedal, da je bilo v enem 
tednu na to lokacijo navoženih okrog 

120 kubičnih metrov odpadkov vseh 
vrst, s kamionom pa so jih od tam na 
Center za ravnanje odpadki Dob mo-
rali odpeljati šestkrat. Prišle so tudi 
pobude krajanov, da se mora nekaj 
narediti na tem področju in v nada-
ljevanju preprečiti, da se takšne stva-
ri ne bi ponavljale. »Stopili smo sku-
paj, najeli rovokopača, nasuli zemljo 
ter zelenico ogradili z ograjo. V priho-
dnjih dneh bomo posadili še travo,« 
je dejal Hribar in se obenem za hiter 
odziv zahvalil Občini Domžale in žu-
panu Toniju Dragarju za pridobljeno 
dovoljenje, da so lahko uredili zele-
nico, ki je v občinski lasti. Prav tako 
so na postavili tudi opozorilno tablo 
‘Poskrbimo, da naše okolje ostane či-
sto’, ki bo ozaveščala ljudi, da odpad-
kov ne odlagajo kar vse povprek.

Akcija je uspela, zeleni otok 
bo kmalu spet zelen
Hribar upa, da se takšne zgodbe z 
odlaganjem odpadkov v Preserjah 
ne bodo več ponavljale, saj zelenice 
niso prostor za odlaganje odpadkov. 
Ob tem je poudaril, da odpadki, ki 
so se kopičili tam, niso bili odpadki 
krajanov, temveč so jih tja vozili od 
vsepovsod, med drugim tudi razni 
obrtniki: »Ob tej priložnosti bi ape-
liral na te ljudi, da če strankam zara-
čunajo odvoz odpadkov, naj le-te od-
peljejo na Center za ravnanje z od-
padki Dob in naj jih ne odlagajo vse 
povprek.« Hribar se zahvaljuje kra-
janom, ki so prišli na delovno akci-
jo v lepem številu. Ob tem je pouda-
ril, da so vsa dela opravljali v skla-
du z navodili NIJZ in ob ustrezni di-
stanci. »Akcija je uspela. Upam, da 
bo tako še pri kakšnih drugih akcijah. 
Je pa res, da se krajani Preserij vedno 
radi odzovejo, kadar je treba prisko-
čiti na pomoč,« je še povedal Hribar.

Čez nekaj dni, se je na drugi 
lokaciji v bližini pojavil nov 
kup odpadkov
Če so krajani po eni strani zaščitili 
zelenico pred nadaljnjim nenadzo-
rovanim odlaganjem odpadkov, pa 
nekatere posameznike, ki jim odla-
ganje odpadkov vse povprek očitno 
predstavlja hobi, niso odvrnili od 
njihovega početja. Samo nekaj dni 
po ureditvi zelenega otoka se je do-
brih sto metrov južneje (ob naselju 
Gaj) že pojavil kup nepravilno odlo-
ženih odpadkov.

Nepravilno odloženi odpadki 
se najpogosteje pojavljajo na 
ekoloških otokih, travnatih 
površinah in po gozdovih
Za nadzor in morebitno sanaci-
jo nepravilno odloženih komunal-

nih odpadkov je pristojna občina. 
Na Inšpektoratu Občine Domža-
le so nam povedali, da črnih odla-
gališč odpadkov v občini Domžale, 
kjer bi ljudje množično odlagali od-
padke, ni, se pa v zadnjem času po-
javlja problem nepravilnega odla-
ganja odpadkov ne ekoloških oto-
kih. Prav tako se nepravilno odlože-
ni odpadki najpogosteje pojavljajo 
na travnatih površinah in po gozdo-
vih. Če se na kakšni lokaciji pojavi-
jo nepravilno odloženi odpadki, ob-
činski inšpektorat evidentira lokaci-
jo, opravi ogled, fotografiranje, izda 
odločbo ter odredi odvoz nepravil-
no odloženih odpadkov. Če je krši-
telj ugotovljen, mu poleg globe po-
šljejo še stroškovnik. Globe so raz-
lične, navedene pa so v Odloku o 
ravnanju s komunalnimi odpadki v 
občini Domžale.

Poziv k prijavi tovrstnih 
dogodkov
Na Inšpektoratu Občine Domžale so 
nam še povedali, da če občani kje 
opazijo nepravilno odložene odpad-
ke ali pa zalotijo storilca pri dejanju, 
da podajo prijavo, in sicer prek vlo-
žišča Občine Domžale (vlozisce@
domzale.si) ali prek telefonske šte-
vilke 01 721 07 30. Ob tem so zaže-
lene fotografije odpadkov, fotografi-
ja vozila storilca, registrska številka 
vozila ali še kakšne druge podrob-
nosti, ki so pomembne za identifi-
kacijo storilca.

Črna odlagališča 
predstavljajo veliko okoljsko 
breme
Za nepravilno odlaganje odpadkov 
v naravo ni opravičila. Treba se je 
namreč zavedati, da črna odlaga-
lišča predstavljajo veliko okoljsko 
breme. Škodljive snovi lahko pro-
nicajo v podtalnico, ki je v Sloveni-
ji glavni vir pitne vode, ter ogrožajo 
zdravje in okolje. Poleg tega so lah-
ko odpadki neposredno nevarni za 
živali in rastline. Da se takšna de-
janja posameznikov ne bi dogaja-
la in da bi takšnim osebam potrkali 
na vest, ni še enkrat odveč spomni-
ti na to, da v primeru, ko opazite ka-
kšne sumljive osebe s še bolj sumlji-
vo vsebino, ki se na določenem kra-
ju sumljivo vedejo, le-to naznani-
te občinskemu inšpektoratu ali po-
liciji. Najprimernejša kazen in stre-
znitev za takšne osebe je, da se jih 
pošteno udari po denarnici. Zaradi 
tega bodo naslednjič raje dobro pre-
mislili, če bi se svojih odpadkov res 
radi znebili v naravi.

Le vsi skupaj lahko poskrbimo, 
da bo naše okolje čisto in varno! ❒

Azbestna kritina se je 
znašla na homškem polju 
Julija letos je neznani storilec na 
hom škem polju (na poljski poti se-
verno od vodnega črpališča) odložil 
za približno kubični meter odpadne 
salonitne kritine. Azbest je nevaren 
za človeka, saj so strokovne analize 
potrdile, da so azbestna vlakna rako - 
tvorna. Človek lahko zaradi vdihova- 
nja azbestnih vlaken zboli za azbe- 
stozo in z njo povezanim pojavlja-
njem raka. Pri nas se s tem ukvarja 
več podjetij, ki poskrbijo za strokov- 
no demontažo in varen odvoz salo-
nitk. Če ste jih odstranili že sami, jih  
lahko varno deponirate tudi na Cent - 
ru za ravnanje z odpadki Dob. Navo- 
dila za oddajo salonitnih plošč naj-
dete na spletni strani JP Prodnik.

Gradbene odpadke odložili na parkirišču v centru 
Domžal in pod nadvozom avtoceste 
V sredini februarja letos je neznani storilec gradbene odpadke pripeljal in 
stresel na makadamsko parkirišče pri Tuš centru v Domžalah. Gradbene 
odpadke je stresel tik ob avtodom, ki je bil parkiran na parkirišču. Po vsej 
verjetnosti je gradbene odpadke stresel v naglici, pri tem pa se ni oziral 
na to, če se poleg poškoduje še parkirano vozilo. Ravno tako so se v istem 
obdobju odloženi gradbeni odpadki pojavili tudi pod nadvozom avtoceste 
v Zaborštu pri Domžalah.

Sode z odpadnim oljem odložili na parkirišče in v naravo
V prvi polovici letošnjega januarja so se na makadamskem parkirišču pri 
Ten Tenu v Domžalah znašli sodi, v katerih je bilo odpadno olje. Ob pogle-
du na odložene sode, tam jih je bilo več deset, na nekaterih so bile vidne 
tudi nalepke enega izmed podjetij, ki se ukvarja z odvozom in zbiranjem 
odpadnega olja, se je med ljudmi pojavila bojazen, da si je nekdo tam na 
črno ustvaril odlagališče za takšne odpadke, ki imajo škodljivi vpliv na 
okolje. Prav zaradi tega odpadno olje ne spada v vodovodni odtok ali v 
straniščno školjko, temveč ga odvažajo za to pooblaščena podjetja, ki ga 
v nadaljevanju tudi predelajo. Odpadno olje je živilo, ki s tem, ko konča 
v okolju (v tleh ali vodi), predstavlja zelo visokoorgansko onesnaženje, ki 
ga morajo mikroorganizmi v naravi razgrajevati več let, da ni več škodlji-
vega vpliva na naravo. Dobrih 14 dni zatem so se na območju Kinološkega 
društva Domžale znašli štirje kovinski 200-litrski sodi in dva plastična 
50-litrska soda, v katerih je prav tako bilo odpadno olje.

SLAMICA

Veduta na izvozu pri beninski črpalki v Stobu: oglaševalec Amicus vas pozdravlja!

FOTOGRAFIJA S KRITIČNIM PRIDIHOM

tema meseca
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Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

Kadar sem se morala odloči-
ti o kakšni pomembni stva-
ri in mi je dajala navdih za 
tveganje, čeprav nisem toč - 

no vedela, kaj mi bo to prineslo. A 
vse raje kot ostati na mestu in biti na-
videzno srečen v tem. S tega vidika 
mi je Hamlet zelo drag. Tudi v ideji za 
to kolumno me je že nekaj časa spre-
mljal … kolumno, v kateri bom spre-
govorila o nas, ljudeh, ubogljivih in 
neubogljivih, pridnih in uporniških … 
Že veste, na kaj ciljam?

Vsi vemo, da se trenutno soočamo 
s krizo na globalni ravni. Kriz v življe-
nju je veliko, vsak je že kdaj izkusil 
katero, nekateri več, drugi manj. Pri-
sotne so ves čas našega življenja, kot 
na primer: osebne, družinske, par-
tnerske, starševske, zdravstvene, po-
klicne, finančne … Če poskušamo po-
misliti malo drugače: morda je bila 
marsikatera kriza, ki smo jo že pre-
živeli, hujša od te, ki jo trenutno do-
življamo. Bolj kot krizo virusa vidim 
krizo sprejemanja drug drugega. Vi-
rus nas ne more tako zelo prizadeti, 
kot lahko prizadenemo drug drugega: 
ko se jezimo, se delimo na dva dela ali 
celo več, se žalimo in smo celo nasilni.

Redkokdaj razmišljam o situaciji, 
brez da bi se dotaknila vzroka, zakaj 
ljudje delujemo tako, kot delujemo. 
Vedno me je zanimal človeški fak-
tor in ne morem se zadovoljiti zgolj s 
‘tako je’ in ‘taki pač smo’. Brskam, do-
kler ne najdem odgovora na, ZAKAJ 
smo taki, kje so korenine tega. Trenu-
tno smo razslojeni na tiste, ki pridno 
ubogajo in sledijo vsem navodilom, 
delujejo po načelu strahospoštova-
nja do vsega, kar slišijo, in tiste, ki ne 
ubogajo, so jezni, se upirajo, dvomijo 
in nasprotujejo vsemu napisanemu.

Vsak ima svoj odnos do avtori-
tet. Višja kot je avtoriteta in močnej-
ša kot je, bolj pride v ospredje vzorec, 
ki nam določa naš odnos do avtoritet.

Odnos do avtoritet so v raziska-
vah povezali in zanj celo dokaza-
li, da je v povezavi z avtoritetami, ki 
smo jih doživljali v času otroštva, to-
rej s starši, natančneje imajo pri tem 
večjo vlogo očetje. Zakaj? Vloga oče-
ta je ustvarjati varnost, da otrok lah-
ko razvija samozavest. Odnos očeta 
do otroka povezujejo celo s tem, ko-
liko se bo posameznik v ključnih tre-
nutkih življenja znal pravilno in po-
gumno odločati in verjeti vase, koliko 
zna zdravo tvegati, si zaupati, se po-
staviti zase. Oče postavlja zdravo av-
toriteto, táko, ki jo otrok spoštuje in 
razume, zato ker mu jo je ustvaril oče 
s svojo podobo kot tako; ne zato, ker 
je oče tako rekel, temveč zato, ker mu 
je neko nevarno stvar predstavil na 
tak način, da je otrok razumel, zakaj 
nečesa ne sme, ker bi mu sicer ško-
dovala. Oče je odločen, trden, vendar 
kljub temu mehak, ljubezniv, nežen 
in sočuten. Je steber, trden in hkrati 
čustveno odziven.

Ravno pri spoštovanju pravil in 
razvijanju zdrave odgovornosti do 
sebe in drugih ima oče zelo pomemb-
no vlogo. Če otrok očetu sledi, on pa 
ga pri tem spremlja, usmerja, se zanj 
zanima ter ga potrjuje v njegovih do-
sežkih in trudu, bo oče za otroka za-
gotovo zelo zdrava avtoriteta. Ali pa 
nasprotno: če se oče za otroka ne za-
nima, se mu posmehuje, ga žali in mu 

ni v oporo ter mu ni mar, kaj otrok do-
življa, v kakšnih stiskah je, se recimo 
užaljeno umika, je pretirano, celo na-
silno jezen ali ga celo kaznuje, bo svet 
za takega otroka zelo težak. Vsaka av-
toriteta bo zanj napor – zato bo ali 
hitro podlegel in se ne bo znal pote-
gniti zase, za svoj prav, umikal se bo 
v svoj svet in prav gotovo ne bo na-
šel uspeha v tem svetu; ali pa se bo, 
nasprotno temu, upiral, jezil, kritizi-
ral vse po vrsti in se zelo hitro zapletel 
v vrtince konfliktov z osebami, ki mu 
bodo predstavljale avtoriteto.

Kakšen odnos imamo kot posame-
zniki do avtoritet, tistih, ki nam trenu-
tno krojijo življenje – vsaj zdi se nam 
tako? Kakšni občutki sem nam poraja-
jo ob njih? Večino našega notranjega 
sveta zavzemajo občutja jeze in upo-
ra ali strahu, temelječa na ponižnem 
sledenju vsemu, kar nam ponudijo, in 
na to se potem tako tudi odzovemo? 
Na kateri točki se nam vzbudita jeza in 
upor – ko se počutimo, da nas nekdo 
omejuje, nam preveč dirigira in uka-
zuje? Vsaka situacija je učenje. Tudi 
covid-19 je učenje – o nas samih.

Pustimo se nagovoriti sami sebe in 
se opazujmo, katera čutenja se nam 
porajajo glede na trenutno situacijo. 
Če bomo sledili sebi in opazovali svoj 
notranji svet, se nam ne bo treba deli-
ti ne na levo in ne na desno, naš svet 
ne bo le črn, bel ali rdeč. Veste, obstaja 
tudi srednja pot, ki se ji reče SOČUTJE. 
Na tej poti ni prostora za nasilje, gro-
žnje, predsodke in druge ekstremne 
obrambne mehanizme, ki nas odpe-
ljejo stran od nas samih in nas loču-
jejo na črne, bele, leve, desne, zdra-
ve, bolne, naše, vaše. Kdor deli ljudi, 
jih spreminja v sovražnike. Sočutje je 
pot do vseh, predvsem pa do nas sa-
mih, in vzvalovi v umirjenost, zdravje, 
mir v sebi. Vsem nam želim, da bi se 
pomudili na tej poti, vztrajali na njej, 
kot spomladi, ko narava vzcveti in si 
ne moreš kaj, da se ne bi ustavil in ču-
dil bilkam, prvim znanilkam pomladi, 
ki nežno, a vztrajno iščejo svetlobo in 
novo življenje. ❒

UBOGATI ALI NE UBOGATI, 
TO JE ZDAJ VPRAŠANJE
Svetovno znani izrek Biti ali ne biti enega 
najslavnejših velikih piscev, Shakespeara, mi je bil 
večkrat v navdih, predvsem mi je bil kot mantra. 

 Bolj kot krizo virusa vidim 
krizo sprejemanja drug 
drugega. Virus nas ne more 
tako zelo prizadeti, kot lahko 
prizadenemo drug drugega: 
ko se jezimo, se delimo na 
dva dela ali celo več, se 
žalimo in smo celo nasilni.

kolumna • medsebojni odnosi LIDIJA BAŠIČ JANČAR

Kolumna: Medsebojni odnosi – stiska ali izziv je namenje-
na osvetlitvi izzivov v odnosih in podajanju novih pogledov ali rešitev za vsa-
kodnevne situacije. Lidija Bašič Jančar je terapevtka zakonske in družinske te-
rapije pri Študijsko-raziskovanem centru za družino  in nosilka programa Naj 
noben otrok ne izostane – takojšnja psihosocialna pomoč otrokom in mlado-
stnikom iz ogroženih družin, ter Šole za družino v Domžalah, ki ju sofinancira 
občina Domžale, ter predstavnica LAS-a (Lokalna akcijska skupina za boj proti 
zasvojenosti) (lidijabjancar.com). Je avtorica knjige Popolna ljubezen.

Afne guncat in dva turistična vodnika za invalide

SLOVENSKA PROIZVODNJA KAKOVOSTNIH
VZMETNIC IN LEŽIŠČ OD LETA 2001.

Vse za zdravo spanje na enem mestu.

100% NARAVN
O

L E T V E N E  P O D LO G E  /  P O S T E L J E  /  V Z G L AV N I K I

Marko Peterka s.p., 
prodaja in proizvodnja kakovostnih izdelkov za zdravo in udobno spanje
Salon: Ihan, Breznikova 78, 1230 Domžale (poleg Gasilskega doma)
T: 01 721 12 18, G: 041 925 625, E: info@marsen.si www.marsen.si
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 naravni lateks

Pi
ra
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id

na ležalna površina

NOV DELOVNI ČAS:
PON, SRE, PET: 9 - 17 h
TOR, ČET: 12 - 19 h  / SOB: 9 - 13 h

Dosegljivi smo na Skype:
info@marsen.si

Avtor knjige Afne guncat Primož Hieng

Afne guncat je naslov nove knjige 
Primoža Hienga, sicer novinarja in 
fotografa, ki se je tokrat spet podal 
v pisateljske vode. Knjiga z nenava-
dnim naslovom Afne guncat je izšla 
pri založbi Harlekin No. 1 z Brezovice 
pri Ljubljani. V 21 kratkih zgodbah, 
ki jih je z zanimivim pristopom ilu-
striral akademski slikar Boštjan Ple-
sničar, oblikovali pa v D.C. studiu Ka-
mnik pod vodstvom Marjana Kocja-
na, nastopajo babica Anica in dedek 
Peter ter vnuka Mojca in Boštjan, ki 
sta bratec in sestrica. Vsi štirje sku-
paj preživljajo poletne počitnice, ho-
dijo na izlete, tudi na Šmarno goro 
in v živalski vrt, dogajajo pa se jim 
dokaj čudne stvari. Avtor knjige se je 
odločil, da tokrat na kar se da zaba-
ven način otrokom razloži najpogo-
stejše nenavadne izraze, t. i. frazeme, 
ki jih zelo pogosto uporabljajo odra-
sli, posnemajo pa tudi otroci. Tako v 
zgodbah razloži, kaj pomenijo pojmi 
medvedja usluga, občutljiv kot mi-
moza, afne guncat, krokodilje solze, 
imeti krompir, tristo kosmatih med-
vedov, kamor gre še cesar peš, brez 
dlake na jeziku in podobno.

»Avtorji knjig se v teh časih razve-
selimo vsake nove izdaje,« pravi Hi-
eng. »Menim, da je knjiga Afne gun-
cat prava posebnost v slovenski otro-
ški literaturi. Tudi zaradi imenitnih 
ilustracij akademskega slikarja Bo-
štjana Plesničarja, ki je s svojo likov-
no govorico znal prisluhniti avtorju 
na eni strani, na drugi strani pa tudi 
otrokom, ki bodo knjigo zagotovo z 
veseljem prebirali.«

To je že 22. avtorjeva knjiga, ki se 
je doslej posvečal zdravilnim ener-
gijam in vodam, pustnim šegam, 
nenavadnim zgodbam iz vse Slove-
nije in fotografiranju iz helikopter-
ja. Novinar in fotograf Primož Hieng 
je do zdaj za svojo ustvarjalnost pre-
jel deset pomembnih nagrad in pri-
znanj, na fotografskih natečajih pa 
je za svoje fotografije dobil več kot 
120 diplom in nagrad.

Lani novembra je zaključil še eno 
pomembno delo, povsem na novo 
zasnovan turistični vodnik za inva-
lide z naslovom Z vami bom na ra-
jžo šel, ki je hkrati tudi prvi popol-

ni vodnik za gibalno ovirane, delno 
tudi za slepe in slabovidne ter glu-
he in naglušne. Vodnik prinaša kar 
52 turističnih, zgodovinskih, kultur-
nih in drugih točk, ki so vredne ogle-
da. Zaradi lepega odziva se je av-
tor lotil nadaljevanja in raziskova-
nja tovrstne turistične ponudbe pri 
nas. Tako je septembra letos izšel še  
2. del knjige Z vami bom na rajžo šel z 
novimi 52 točkami, ki bodo spet raz-
veselile invalide. V obeh vodnikih je 
namreč poleg opisov in fotografij še 
obilo koristnih napotkov in informa-
cij za prijetne izlete po vsej Sloveniji. 

  E. N.
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PSIHOTERAPIJA

za otroke
mladostnike in

odrasle

individualna
partnerska
družinska

041 738 486

Ljubljanska 106 a 
Domžale

prof.Jasmina Pelc,
spec.PA in 

Gestalt psih. p.sup.

REZINA KUHNA
Dobrote po receptih  

naših babic. Sezonske 
jedi na žlico iz lokalno  

pridelanih sestavin

Jedilnik na Facebook  
Rezina kašča

Naročila na
031 379 230

Brezplačna dostava 
po Domžalah

Osebni brezstični  
prevzem na Ljubljanski 24 

v Domžalah

REZINA KAŠČA

Za vsako krilo in hlače, 
sezonsko, lokalno,  

domače. 

Spletna trgovina:
www.rezinakasca.si

Petra:
031 379 230

Ljubljanska 24
Stob

Domžale

Matjažu Brojanu izjemna Murkova nagrada
Matjaž Brojan je dvema priznanje-
ma, Steletovi nagradi v letu 2008 in 
Zlatemu priznanju Občine Domžale 
v letu 2013, v letošnji jeseni dodal še 
Murkovo listino Slovenskega etno-
loškega društva (SED).

Kot je sporočil Marko Terseglav, 
predsednik komisije za Murkovo na-
grado, priznanja in listine, je bil se-
stanek komisije 25. septembra 2020. 
Letos so prejeli pet predlogov in po 
njihovi preučitvi so se odločili, da 
Murkovo nagrado podelijo Mariji 
Klobčar, Murkovi listini pa Matja-
žu Brojanu in Pevski skupini Cinta-
re. Murkovega priznanja komisija ni 
podelila, ker zanj ni prejela nobene-
ga predloga.

Tradicionalno Murkovanje je le-
tos zaradi epidemije koronaviru-
sne bolezni odpadlo, zato so leto-
šnje nagrajence predstavili na sple-
tni strani SED. Podelitev priznanj bo 
predvidoma spomladi 2021 v Novem 
mestu, od koder prihaja lanska na-
grajenka Ivica Križ, sicer etnologi-
nja v Dolenjskem muzeju.

Predsednica SED Alenka Černelič 
Krošelj je ob navidezni podelitvi za-
pisala, da je martinovo, 11. novem-
ber, dan, ko se tudi etnologi in kul-
turni antropologi zahvalijo za ‘do-
bro letino’: »Zberemo se pri nagra-
jencu oziroma nagrajenki pretekle-
ga leta, odpravimo se po poteh, ki jih 
je opravil oziroma opravila do etno-
loške odličnosti, in razglasimo nove-
ga lavreata ali novo lavreatko. Na t. i. 
Murkovanju se imamo vedno odlično, 
hvaležni, da je za nami leto, ko smo 
se velikokrat srečali, spoznavali delo 
kolegov, izmenjevali znanje in vešči-
ne, odpirali nove teme v znanosti in 
stroki ter ob resnem delu nekaj časa 
namenili tudi prisrčnemu druženju.«

Dogodek, ki ga že vrsto let ljub-
kovalno imenujemo Murkovanje 
(po dr. Matiji Murku, ki je dal tudi 
ime stanovskim nagradam, ustano-
vljenim leta 1986), bi letos potekal 
pri kolegici Ivici Križ, Murkovi na-
grajenki leta 2019. Zbrali bi se že 
dopoldne v njenem Novem mestu 
in uživali na ekskurziji, ki bi ji sle-
dila slovesna podelitev letošnje na-
grade in dveh listin. Skupen dan bi 
zaključili z druženjem.

Zdaj že lahko razkrijemo obra-
zložitev ob podelitvi Murkove listi-
ne Matjažu Brojanu. Prejel jo je za 
ohranjanje tradicije slamnikarstva 
na Domžalskem in Mengeškem ter 
za izdajo dveh pomembnih mono-
grafij s tega področja. V obrazložitvi 
so zapisali: »Matjaž Brojan je upo-
kojeni novinar in urednik, ljubiteljski 
rezbar, zbiralec etnološkega gradiva 
in avtor 26 knjig, med katerimi naj-
bolj izstopata monografiji Slamnata 
sled Domžal: 300 let slamnikarstva 
(2012) in Slamniki pod Gobavico: mo-
nografija o slamnikarstvu na Menge-
škem (2018), za kateri je kar 12 let zbi-

Kaj početi v času karantene?

Ukrepi, ki so trenutno v veljavi, so 
Center za mlade Domžale prisili-
li, da je vse svoje aktivnosti presta-
vil na splet. Prek aplikacije ZOOM 
se lahko pridružite jogi, pilatesu, 
se učite francoščine, nemščine ali 
španščine ter se pridružite katere-
mu od predavanj ali ustvarjalnih de-
lavnic. Ker pa si želimo, da bi mla-
dim ponudili še več in bi ideje pri-
hajale od njih samih, te vabimo, da 
nam pomagaš soustvarjati program.

Na spletni strani in Facebooko-
vem profilu so zaživele CZM-jeve 

spletke – ideje za aktivno preživlja-
nje prostega časa. Center za mla-
de Domžale s teboj deli ideje, kot 
so brezplačne gledališke predstave, 
ideje za filme, različno vadbo, re-
cepti, predavanja, nasveti za branje, 
ustvarjalni namigi … Če imaš tudi ti 
kako idejo, ki bi jo delil z mladimi 
ali si želiš, da bi pripravili kako po-
sebno aktivnost za mlade, nam svo-
je domislite posreduj na info@czm-
-domzale.si. Odprti smo za vse tvoje 
predloge, ideje, zamisli … Samo za-
upaj nam jih.

ral gradivo, ga preučeval, zbiral infor-
macije in dokumentacijo in prispeval 
številne fotografije. Zbiral je in iz po-
zabe rešil številne slamnikarske pred-
mete in naprave ter se učil pletenja 
slamnikarskih kit. Konkretno znanje 
je bralcem posredoval v monografiji, 
ki je postala tudi učbenik pletarstva. 
Temu dolgotrajnemu delu je sledila 
iniciativa in realizacija današnjega 
Slamnikarskega muzeja, ki deluje v 
sklopu Kulturnega doma Franca Ber-
nika Domžale. Posebej pa velja ome-
niti še njegova številna dela o dom-
žalskih družinah in novinarske feljto-
ne za Radio Slovenija, iz katerih veje 
odnos do tradicije in lokalnega okolja 
v vseh časovnih dimenzijah.«

Ob svojem rednem delu je svo-
jo ljubezen do slavistike in tradicije 
razdajal tudi kot mentor s smislom 
za pedagoško delo. To se je pokazalo 
zlasti v njegovem likovnem in rezbar-
skem delu, ki ga je predstavil na več 
kot petdesetih razstavah svojega rez-
barskega opusa. Prejel je več odliko-
vanj in priznanj, med drugimi Stele-
tovo nagrado (2008) in Zlato prizna-

nje občine Domžale (2013). Kot pravi 
etnolog Janez Bogataj, Matjaža Broja-
na označuje izjemen ustvarjalni opus, 
ki je vseskozi usmerjen k odkrivanju 
in razumevanju lokalnega in regio-
nalnega okolja, torej njegove kultur-
ne dediščine in tudi posameznih po-
dročij sodobnosti. Dodati je treba še 
to, da je s svojimi raziskavami ustva-
ril izjemen etnološki in zgodovinski 
arhiv, katerega del so tudi podrobni 
bibliografski podatki o vsem, kar je 
povezano z Domžalami.

V predlogu za podelitev Murko-
vega priznanja lahko še preberemo: 
»Kot radijski novinar na Radiu Slo-
venija, kjer je deloval dvajset let, se 
je samo iz njegove domžalske občine 
oglašal več kot 3000-krat ter pripra-
vil 750 odličnih oddaj v Dokumentar-

no-feljtonski redakciji Radia Slove-
nija. Pri vsem njegovem delu sta se 
prepletali temeljna univerzitetna iz-
obrazba slovenista in tudi smisel za 
pedagoško delo, ki še danes prihaja 
do izraza pri raznih oblikah sodelo-
vanja s šolami. Ihanski muzejski zbir-
ki je podaril zbirko 38 del domačina 
dr. Antona Breznika, velikega slo-
venskega jezikoslovca. Vendar pa bi 
bila velika napaka, če ne bi omeni-
li še ene velike Brojanove ustvarjal-
ne ljubezni, ki jo predstavlja rezbar-
stvo. Na več kot 50 razstavah je pred-
stavil lesene reliefe z besedili Brižin-
skih spomenikov, Stiškega in Rate-
škega rokopisa, Prešernove Zdravlji-
ce, tudi del Tobije Lionellija ali Jane-
za Svetokriškega in drugih.«

 Besedilo in foto: Primož Hieng

Matjaž Brojan med svojimi rezbarijami – razstava v Menačenkovi domačiji oktobra 2015 Murkov nagrajenec skupaj z dr. Miroslavom Stiplovškom
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Sedmi november 1920 je datum, ki se 
je posebej usidral v misli vseh, ki ima-
jo radi nogomet. In, verjeli ali ne, teh 
je veliko: po svetu, v Sloveniji – tudi v 
naši občini in njeni okolici. Ta datum 
pa še kako dobro pozna tudi Matjaž 
Brojan, novinar, urednik, raziskova-
lec domžalske preteklosti, ljubitelj-
ski etnolog, rezbar, predvsem pa pi-
sec mnogih knjig, v večini njih ohra-
nja našo zgodovino. Svojo najnovejšo  
knjigo z naslovom Stoletje nogome-
ta v Domžalah začenja s 7. novemb-
rom 1920, ko je bil v Domžalah usta-
novljen SK DISK – Domžalski interna-
cionalni sportni klub. To je bil formal-
ni začetek nogometa v Domžalah, ki 
ga še danes mladi in manj mladi, cele 
generacije športnikov, igrajo v okviru 
Nogometnega kluba Domžale.

Klub SK Disk je prinesel veliko nav- 
dušenja mladih za žogo in novi šport, 
ki danes, po stotih letih, ni nič manj-
še, kot je bilo tedaj. To sto let dolgo 
pot nogometa in vsega, povezanega z 
njim, je s posebno ljubeznijo preho-
dil Matjaž Brojan in ob stoletnici klu-
bu kot darilo za visoki jubilej napisal 
knjigo. Čudovit izdelek, ki ga je z ilu-
stracijami obogatil Igor Ribič, števil-
ne fotografije pa sta prispevala avtor 
in Lado Vavpetič, na več kot 250 stra-
neh večjega formata ne ponuja le dej-
stev, povezanih z nogometom, pač pa 
v njem najdemo veliko več. Ob ori-
su posamezne nogometne sezone iz-
vemo tudi marsikatero zanimivost iz 
zgodovine Domžal, predvsem pa naj-
demo na stotine, kaj stotine, tisoče 
imen, ki tako ostajajo med nami in 
ne bodo pozabljena, pa naj gre za za-
četnika društva ing. Stanka Skoka ali 
vse druge ljubitelje nogometa. Najpo-
membnejšim avtor namenja poseb-
ne strani, saj so sledi njihovega dela 
prisotne še danes, pa naj gre za igral-
ce, trenerje, predsednike ali le za lju-
bitelje, ki so bili povezani z domžal-
skim nogometom. Poleg. ing. Stanka 
Skoka so to: Zule Pavlin, neutruden, 
marljiv in navdušen za ves domžal-
ski šport; Janko Šuštar, veliki človek 
domžalskega nogometa – namenil 
mu je vse svoje življenje; Stane Zule, 
avtorja knjige so očarale njegova po-
žrtvovalnost, predanost in pripravlje-
nost za žrtvovanje, pa Toni Hribar, do 
konca nogometu predan človek, igra-
lec, tehnični vodja in dolgoletni pred-
sednik, eden nepozabnih članov klu-
ba; Dolfe Šmid, legenda kluba – člo-

vek popolne ljubezni in predanosti 
klubu, in Stane Oražem – najboljši 
predsednik kluba v sto letih.

Za Matjaža Brojana nogomet ni-
koli, tudi v času, ko je pri klubu igral, 
ni pomenil le prijetnih trenutkov pri 
športu. Več kot dvajset let je bila to 
neskončna ljubezen, ki se je kazala 
v njegovi prisotnosti na vseh tekmah 
doma in velikokrat tudi na gostova-
njih, predvsem pa skoraj obveznost 

– ko je ob ponedeljkih zbiral vse ča-
sopise, ki so pisali o rumeni družini 
iz Domžal, in jih skrbno shranjeval 
ter jih pri pripravi knjige tudi upora-
bil. Lahko pa preberemo, da je hvale-
žen tudi mnogim za pomoč. Prizna-
va, da ni bilo lahko opisati vseh sto 
tekmovalnih sezon, vseh rezultatov, 
vseh imen nogometašev in strokov-
nega pogona kluba, kjer je bil s so-
delavci še posebej pazljiv pri zapiso-
vanju imen in priimkov, veliko skrbi 
pa so mu prinesli tudi podpisi k foto-

grafijam. Njegovo ljubezen do dom-
žalskega nogometa kažejo vsi njego-
vi opisi vzponov in padcev domžal-
skega nogometa. Ob opisu posame-
znih sezon bralec kar začuti, kako 
je avtor ob neuspešnih sezonah tudi 
sam žalosten, ob uspehih pa nadu-
šen. Ne le s svinčnikom in razumom, 
s srcem je Matjaž Brojan zapisal vsa-
ko črko, vsako oceno o zgodovini in 
delčku sedanjosti kluba, v katerega 
ga je pripeljal njegov oče Franc Bro-
jan, zanj pa je po vrnitvi iz Kopra, 
kjer je obiskoval gimnazijo in kot 
mladinec igral za tamkajšnji klub in 
tudi slovensko mladinsko reprezen-
tanco, igral krajši čas kot desni bra-
nilec. Svojemu klubu je avtor Matjaž 
Brojan ostal predan vsa leta, kar po-
trjuje tudi z zadnjim odstavkom svo-
jega uvodnega teksta:

»Knjigo poleg spomina na mojega 
očeta poklanjam vsem, ki so veliko lju-
bezni vgradili v to, čemur letos name-
njamo množico prireditev ob stoletnici. 
Naj naš klub deluje še dolgo, naj vzga-
ja in usposablja nove in nove športnike, 
ki bodo – tako sem prepričan – našemu  
in mojemu klubu nekoč še prinesli tret - 
jo zvezdico,« in še dodaja: »Knjiga je  
eno samo pričevanje o stoletju trdne, 
zdrave športne povezanosti mladih v  
Domžalah, ki so bile ob nastanku leta 
1920 še vas. To, da je nogomet obstal 
dolgo stoletje, kljub mnogim grenkim  
časom in težkim trenutkom, v tem času 
in da je opravičil pomembno vlogo ob-
likovanja mladih ljudi in njihove vzgo-
je, je izjemen prispevek. To svojo vlogo  

– dela z mladimi, odlično ter celo z naj- 
večjimi tekmovalnimi uspehi – več ekip 
mladostnikov opravlja še naprej. Us- 
pehi teh ekip ga umeščajo celo na pra-
vo mesto v vsej državi. Častitljiv jubilej, 
ko se s spoštovanjem spominjamo tudi 
prvih generacij nogometašev Domžal, 
pa je hkrati tudi velika zaveza za to, da 
vse izjemnosti podaljšamo tudi v pri-
hodnje čase. Pretekli časi so nam na-
vrgli množico tekmovalnih uspehov v 
mednarodnih tekmovanjih, ko so padli 
celo prvoligaši takih prvenstev, kot sta 
bila angleško in nemško. V takem srč-
no verjamem, da nam bodo nove uspe-
he prinesli mladi ljudje, ki ‘gor rastejo’ 
v klubu in nam ustvarjajo upravičeno 
upanje, da se bodo uspehi NK Domža-
le nadaljevali tudi v prihodnjih časih. 
Mladi zagotovo pomenijo uresničitev 
realnega upanja.«

NK Domžale in vsi, ki imamo no-
gomet radi, smo ponosni – tako na ru-
meno družino kot na Matjaža Brojana, 
ki je iz velike ljubezni do domžalske-
ga nogometa napisal knjigo, kakršne 
drugi nogometni klubi najbrž nimajo. 
Zato zasluži iskrene čestitke, saj jih ni 
veliko, če sploh je kdo, ki bi svojemu 
klubu pripravil tako veličastno darilo 
ob stoletnici. Knjiga pa je hkrati tudi 
darilo vsem, ki se bodo našli v njej. 
Veliko jih je, ki so domžalskemu no-
gometu naklonjeni in tudi nanje av-
tor ni pozabil – če ne drugje, se bodo 
našli v številu gledalcev ob posame-
znih tekmah.

Hvala, spoštovani Matjaž, in še en-
krat iskrene čestitke za resnično veli-
ko delo. Prav zaradi tvojega pisanja 
so pred nami oživeli vsi, ki so in ima-
jo domžalski nogomet radi.

 Vera Vojska

Nova knjiga Matjaža Brojana: Stoletje nogometa  
v Domžalah

Hvala za vašo solidarnostTradicionalni slovenski zajtrk 
je nastal na pobudo slovenskih 
čebelarjev Tudi letos je od 1. do 8. novembra po-

tekal Teden solidarnosti Rdečega kri-
ža Slovenije, ko je Pošta Slovenije 
pošiljkam dodala doplačilne znam-
ke, vse železniške in avtobusne po-
staje v Sloveniji pa doplačilne vozov-
nice. Tudi tako smo izpričali solidar-
nost, saj so posamezniki ali skupnosti 
podpirli drugega, pomagali drugim –
skupini ali skupnosti. V Rdečem kri-
žu Slovenije so ob Tednu solidarno-
sti tudi letos prižgali alarm, ki pozi-
va k solidarnosti nas vseh za ohrani-
tev našega edinega doma – planeta.

Sredstva, zbrana v Tednu solidar-
nosti, porabijo strogo namensko. V 
skladu s pravilnikom se 30 odstotkov 
sredstev uporablja za enkratne fi-
nančne pomoči ob nesrečah manjše-
ga obsega (lokalna raven), 70 odstot-
kov sredstev pa za zagotavljanje po-
moči ob nesrečah večjega obsega (na-
cionalna raven).

Območno združenje Rdečega križa 
Domžale se tudi v drugem valu boja 

proti koronavirusu vključuje v aktiv-
nosti civilne zaščite, z njenim vod- 
stvom je tesno povezano in sproti us- 
klajujejo skupne aktivnosti. Podobno 
kot spomladi imajo dežurni telefon, 
sprejemajo klice za dostavo najnuj-
nejših življenjskih potrebščin in zdra-
vil iz lekarne za tiste, ki so sami in ni-
majo nikogar, ki jim lahko pomaga.

Na ta dežurni telefon od ponedelj-
ka do petka med 9. in 12. uro spreje-
majo tudi klice prostovoljcev, ki bi 
lahko in želeli pomagati kot prosto-
voljci v domovih starostnikov v obči-
ni Domžale.

Člani ekip prve pomoči Rdečega 
križa Slovenije med seboj druži vre-
dnota, da vsako življenje šteje. Prva 
pomoč pa je človekoljubno dejanje, 
ki kaže pripravljenost za reševanje 
vsakega življenja brez diskriminacije. 
Tovrstne vrednote in pripravljenost 
za pomoč najdemo tudi pri ekipi prve 
pomoči v naši občini, ki je v pripra-
vljenosti, da te pomagajo zdravstve-

nemu osebju v Univerzitetnem klinič-
nem centru v Ljubljani na covid-19 in 
necovid oddelkih.

Tako kot 55 organizacij Rdečega 
križa po vsej Sloveniji tudi RK Dom-
žale podpira vse tiste, ki so v času epi-
demije najbolj ogroženi (starostni-
ke, kronično obolele, socialno ogro-
žene družine, itd.), ter si prizadeva, 
da bi jim vsaj malo olajšali vsakdan, 
ki je v teh časih prepoln negotovosti 
in obupa. Ker je skrb za sočloveka v 
hudih časih še kako pomembna, va-
bijo, da se pridružite ekipi prostovolj-
cev in skupaj z njimi spremenite svet 
na bolje. Tako tudi v okviru RK Dom-
žale potekajo dejavnosti v skladu s 
sprejetim programom, v katerem še 
več pozornosti kot običajno namenja-
jo področju pomoči vsem, ki jo potre-
bujejo. Tako redno vsako sredo izda-
jajo hrano socialno ogroženim in rav-
no tako skrbijo za brezdomce, da vsak 
dan prejmejo topli obrok.

 Vera Vojska

Čebele oprašijo večino rastlin ter s 
tem zagotovijo hrano ljudem in živa-
lim, zato ne pretiravamo, če rečemo, 
da je vsaka tretja žlica svetovne hra-
ne odvisna od čebel. Najpomembnej-
še so pri opraševanju sadnega drev-
ja, saj oprašijo kar 70 do 80 odstotkov 
cvetov. Po ugotovitvah znanstvenikov 
točne vrednosti opraševanja, ki ga v 
Sloveniji brezplačno opravijo čebele, 

ni mogoče izračunati, ocenjeno pa je, 
da je ta vrednost od 15–30-krat večja 
od vseh čebeljih pridelkov skupaj! V 
svetu se številne države že spopada-
jo s problemom pomanjkanja opraše-
valcev, in prav je, da spomnimo tudi 
na to, da morajo ponekod na Kitaj-
skem za opraševanje poskrbeti ročno, 
Japonci pa so izumili robotske čebele.

Zavedanje o pomenu te koristo-
ljubne žuželke je bilo zelo slabo. 
Čebelarska zveza Slovenije se je leta 
2007, s ciljem osveščati o pomenu te 
koristoljubne žuželke, odločila za 
izvajanje dobrodelno izobraževalne 
akcije En dan za zajtrk med sloven-
skih čebelarjev v slovenskih vrtcih 
oziroma medenega zajtrka, kot ga 
imenujemo čebelarji. Zajtrk smo pr-
vič izvedli 16. novembra 2007 (tretji 
petek v novembru). Ideja je bila, da 
čebelarji vrtcem brezplačno podari-
jo med ter otrokom predstavijo delo 
čebelarja in pomen čebel za pride-
lavo lokalne hrane. Čebelarji so vrt-
cem in ponekod tudi osnovnim šo-
lam podarili okrog 2000 kg medu za 
izvedbo medenega zajtrka. Akcija je 
bila vseskozi namenjena predvsem 
izobraževanju in osveščanju otrok 
o pomenu čebel za lokalno pridela-
vo hrane.

Kljub izrednemu uspehu akcije pa 
smo na Čebelarski zvezi Slovenije že-
leli akcijo nadgraditi, jo narediti za 
vseslovensko in vanjo vključiti tudi 
ostale pridelovalce slovenske hrane. 
Izhajali smo iz dejstva, da je čebela 
tesno povezana s kmetijstvom in pri-
delavo hrane: najpomembnejša nalo-
ga čebele je opraševanje, saj s tem po-
membno vpliva na pridelavo hrane za 
ljudi in živali, na pridobivanje različ-
nih industrijskih surovin, pa tudi na 
človekovo zdravje in druge dejavni-
ke življenja. Tako je na našo pobudo 
sprva podprlo Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano in pozne-
je tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, 
Ministrstvo za zdravje, Kmetijsko goz-
darski zavod Slovenije, Zbornica živil-
skih in kmetijskih podjetij ter Gospo-
darsko interesno združenje mlekar-
stva. Predlog pa je podprla tudi vlada.

V letu 2011 smo medeni zajtrk nad-
gradili v Tradicionalni slovenski zaj-
trk in medu so se pridružili še maslo, 
kruh, mleko in jabolko. Izvajamo ga 
vsako leto tretji petek v novembru in 
je danes eden najpomembnejših pro-
jektov Ministrstva za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano s ciljem spodbuja-
nja lokalne samooskrbe s kakovostno 
hrano iz lokalnega okolja. Projekt je 
pomemben iz več vidikov, saj pove-
zuje več sektorjev (kmetijstvo, zdrav-
je, okolje in izobraževanje – šolstvo), 
posredno pa vpliva tudi na gospodar-
ski sektor. Prav tako na pobudo Čebe-
larske zveze Slovenije je leto pozne-
je – leta 2012 vlada tretji petek v no-

vembru razglasila za dan slovenske 
hrane. Glavni cilj oziroma namen raz-
glasitve takšnega dne je podpora slo-
venskim pridelovalcem in predeloval-
cem hrane ter spodbujanje zavedanja 
in pomena domače samooskrbe, ohra-
njanje čistega, zdravega okolja, ohra-
njanje podeželja, seznanjanje mladih 
s postopki pridelave in predelave hra-
ne in spodbujanje zanimanja za dejav-
nosti na kmetijskem področju.

S projektom se je povečala ozave-
ščenost otrok, mladine in njihovih 
staršev o pomenu čebel in ohranjanja 
okolja za pridelavo kakovostne lokal-
no pridelane hrane ter pomen gibanja 
in pomen zdravega prehranjevanja. 
Izvajajo ga praktično v vseh šolah in 
vrtcih po Sloveniji. Ima velik izobra-
ževalni pomen (ta dan so vsebine v 
šolah in vrtcih povezane s projektom), 
saj osvešča najmlajše, ki so tudi naj-
bolj dovzetni za podane informacije. 
Anketa, izvedena v letu 2014, je poka-
zala, da šole in vrtci projekt ocenju-
jejo v več kot 98 % kot zelo uspešen 
oziroma uspešen in 92 % bo projekt 
izvajalo tudi v prihodnje. Vsebine pa 
so pogosto vključene tudi med letom. 
Projekt vse bolj prerašča v splošno gi-
banje v družbi, po katerem se zgledu-
je vse več evropskih držav. Anketa je 
pokazala tudi to, da je projekt spod-
budil nakup lokalno pridelanih živil.

Slovenija je v svetu znana kot dr-
žava, ki se zavzema za zaščito čebel 

– predvsem z že potrjeno pobudo za 
Svetovni dan čebel, katere predlaga-
teljica je bila prav Čebelarska zveza 
Slovenije. Zato ni presenetljivo, da 
svetovni dan čebel praznujemo 20. 
maja, to je na rojstni dan slovenskega 
čebelarja in prvega učitelja na svetu 
Antona Janše. S samo razglasitvijo pa 
sta Slovenija in slovensko čebelarstvo 
v svetu postala še bolj prepoznavna.

Če ne bomo pazili na čebele kot 
najpomembnejše opraševalke različ-
nih rastlin, se lahko zgodi, da brez 
opraševanja ne bo zadostne količi-
ne hrane. Propad čebel pa pomeni 
uničevanje našega naravnega okolja. 
Prednosti lokalno pridelane hrane so 
zagotovo njena svežina, saj je domača 
hrana obrana pozneje in ima kratko 
pot od njive do krožnika. Zato kupuj-
mo lokalno pridelana živila vsak dan 
ter s tem podprimo slovenskega čebe-
larja in kmeta!

 Tanja Magdič, svetovalka za 
ekonomiko čebelarstva pri JSSČ



letnik lx | november 2020 | številka 11 slamnik | 13
slamnik@kd-dom zale. si naša varnost

Nevarnosti pirotehničnih 
sredstev
Skupaj z veselim decembrom prihaja tudi čas, ko bo po vsej Sloveniji pokalo in se 
bliskalo. 

Uporaba pirotehničnih sred-
stev je za nekatere nepo-
grešljiv del praznovanj. Ob 
tem mnogi pozabljajo, da je 

uporaba pirotehničnih izdelkov prve 
kategorije, katerih glavni učinek je 
pok, dovoljena od 26. decembra do 
1. januarja in da jih ni dovoljeno upo-
rabljati v strnjenih stanovanjskih na-
seljih, zgradbah in vseh zaprtih pro-
storih, v bližini bolnišnic, v prevo-
znih sredstvih za potniški promet in 
na površinah, na katerih potekajo jav-
na zbiranja.

Pokanje že v novembru
Pirotehničnih izdelkov prve kategori-
je, katerih glavni učinek je pok, ni do-
voljeno prodajati mlajšim od 14 let, pa 
se med uporabniki takšnih piroteh-
ničnih sredstev najbolj pogosto znaj-
dejo otroci. Policisti so v sredini no-
vembra dvema 14-letnikoma, 13-letni-
ku in 11-letniku zasegli več kosov pe-
tard. Opazili so jih, ko so uporablja-
li pirotehnične izdelke z močnim po-
kom, čeprav so se tam sprehajali osta-
li mimoidoči (kolesarji, naključni 
sprehajalci in sprehajalci psov). Poli-
cisti so jim zasegli skupno 106 kosov 

prepovedane pirotehnike, med kateri-
mi je bilo tudi 24 kosov na videz neiz-
pravne pirotehnike, iz katere se je za-
radi iztrošenosti vsipal smodnik, ki bi 
se ob uporabi lahko prenesel na roke 
otrok, in bi lahko povzročil hujše ope-
kline. Prav tako so ponovno pobirali 
petarde, ki so ‘zatajile’, misleč, da ni 
povzročen vžig, kar je skrajno nevar-
no ravnanje, ki lahko povzroči veliko 
škodo na njihovem zdravju. Zoper dva 
14-letnika bodo policisti zaradi kršitve 
Zakona o eksplozivih in pirotehničnih 
izdelkih podali obdolžilni predlog na 
pristojno okrajno sodišče.

Še tako nedolžen 
pirotehnični izdelek lahko 
postane nevaren
Ob tem policisti opozarjajo, da ne-
premišljena, neprevidna in objestna 
uporaba pirotehničnih izdelkov po-
gosto povzroči telesne poškodbe 
(opekline, raztrganine rok, poškod-
be oči itd.), moti živali in onesnažu-
je okolje. Otroci in mladoletniki radi 
eksperimentirajo, preizkušajo svoje 
sposobnosti in pogum. S spreminja-
njem pirotehničnega izdelka in ne-
pazljivo uporabo se bistveno pove-
ča možnost poškodb. Z lastno ‘iznaj-
dljivostjo’ lahko dosežejo, da nedol-
žen izdelek postane nevaren. Ne do-

Miha Ulčar 
Foto: PU Ljubljana:

Iz stanovanja priletela 
pirotehnika in močno 
poškodovala mimoidočega 
občana
Neodgovorno ravnanje s piroteh-
ničnim sredstvom neznanega ob-
čana je decembra 2016 na Lju-
bljanski cesti v Domžalah pripe-
ljalo do tega, da jo je skupil 65-le-
tni mimoidoči občan, saj je piro-
tehnično sredstvo počilo ravno v 
trenutku, ko jo je neodgovoren ‘pi-
rotehnik’ odvrgel iz svojega stano-
vanja. Pri tem je mimoidoči občan 
utrpel hude poškodbe ušesa.

Eksplozija pirotehnike na Viru hudo poškodovala občana
21. oktobra 2020, nekaj po 16.30 je na travniku pri balinišču na Bukov-
čevi cesti na Viru pri Domžalah prišlo do eksplozije pirotehnike, ki je 
hudo poškodovala 77-letnega občana. Že pred prihodom poklicnih ga-
silcev, reševalcev in policistov je pomoč hudo opečenemu občanu nu-
dila bližnja stanovalka, ki ga je peljala do svojega doma in ga hladila z 
vodo. Občan je utrpel hude opekline po vsem telesu, gasilci CZR Dom-
žale in reševalci NMP Domžale so ga takoj po prihodu oskrbeli in ga 
nato z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana. Kot nam je v zvezi 
z dogodkom pojasnil Tomaž Tomaževič s Policijske uprave Ljubljana, 
je po zbranih obvestilih 77-letni moški na travniku kuril ogenj, pri tem 
pa vanj vrgel neznano eksplozivno telo (po vsej verjetnosti petardo). V 
bližini ni bilo drugih oseb. V eksploziji je bil huje telesno poškodovan.

volite jim takšne ‘inovativnosti’, saj 
so posledice lahko usodne! Ali so 
oslepitve, opečeni prsti, prestraše-
ni sosedi in materialna škoda vre-
dni poka petarde? Starši, bodite po-
zorni!

Zaradi glasnega pokanja 
trpijo živali
Mnogokrat pozabljamo, da upora-
ba pirotehnike z glasnim pokom ne 
moti samo ljudi, ampak je izredno 
moteče tudi za živali. Psi namreč za-
znajo zvoke tudi z oddaljenosti še-
stih kilometrov. Ob pokanju se tre-
sejo, sopejo, se slinijo in so prestra-
šeni še dolgo po tem, ko neha pokati. 
Lahko se jim zmanjša tek ali pa jih 
celo zagrabi panika in zbežijo.

Pirotehnika povzroča 
tudi materialno škodo na 
predmetih in objektih
Nemalokrat je z uporabo pirotehnič-
nih sredstev povzročena tudi mate-
rialna škoda na predmetih in objek-
tih, kamor je pirotehnika odvrže-
na. Med tarčami neodgovornih po-
sameznikov se pogosto znajdejo ko-
munalni zabojniki za odpadke, po-
štni nabiralniki, cvetlična korita … 
Večkrat se je že pripetilo, da je pi-
rotehnika zanetila tudi požare na 
objektih.

Bodi zvezda – ne meči petard!
Če se tej izkušnji ne morete upreti, 
pirotehnične izdelke uporabljajte 
vsaj tako, da to drugih ne moti in ne 
ogroža. Mnogim državljanom je na-
mreč uporaba pirotehničnih izdel-
kov neprijetna in jim vzbuja strah, 
nelagodje in občutek nevarnosti! ❒

Požar na Kersnikovi ulici v Domžalah
Lani, 27. decembra okrog 21. ure zvečer je zagorelo pod nadstreškom sta-
novanjske hiše na Kersnikovi ulici v Domžalah. Na kraju požara so po-
sredovali poklicni gasilci CZR Domžale in gasilci PGD Domžale - mesto, 
ki so požar hitro lokalizirali in pogasili ter preprečili njegovo nadaljnje 
širjenje. Je bil pa ob prihodu gasilcev ogenj pod nadstreškom, kjer je 
imel lastnik naloženih več različnih stvari, med njimi tudi lesene plohe, 
že popolnoma razvit, ognjeni zublji pa so zajeli tudi elektro omarico v 
sosednji garaži, kjer je bilo osebno vozilo. Policisti so na kraju ugotovi-
li, da je neznani storilec po vsej verjetnosti z odvrženim pirotehničnim 
sredstvom povzročil požar pod nadstreškom. V dogodku ni bil nihče po-
škodovan, nastalo pa je za okoli 2000 evrov škode.

V CENTRU ZA MLADE 
DECEMBRA DOGAJA

MLADOSTNO 2021
VAM ŽELI EKIPA

CZM

TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA
TEČAJ FRANCOSKEGA JEZIKA
TEČAJ ŠPANSKEGA JEZIKA
UVODNI TEČAJ ČUJEČNOSTI
UČNA POMOČ

ŠE V TEKU 

Namigi za ustvarjalne ideje, športne aktivnosti, gledališče, film, glasbo, 
izzivi, koristne in zanimive povezave … Vse to in še kaj.

www.czm-domzale.si

czm_domzale

czm.domzale

ZOPET Z VAMI!

PILATES: TORKI MED 18. IN 19. URO IN PETKI MED 16:30 IN 17:30
Vadba bo potekala preko spleta (aplikacija Zoom). Namenjena je izključno mladim do 
30. leta in je brezplačna. Vodi: Sara Jeromel, inštruktorica pilatesa.

SPROSTITVENA JOGA: SREDE MED 19. IN 20. URO
Vadba bo potekala preko spleta (aplikacija Zoom). Namenjena je izključno mladim do 
30. leta in je brezplačna. Vodi: Špela Kren, učiteljica hatha joge.

Se počutiš nelagodno zaradi trenutnih razmer? Potrebuješ pogovor? V CZM ti je na 
voljo brezplačna svetovalnica. Javiš se nam lahko na mail info@czm-domzale.si ali 
telefonsko številko 040 255 568. Rezervacija termina je obvezna. 

SVETOVALNICA ZA MLADE

MOZAIK: 11. 12. IN 18. 12. 2020, OB 18. URI
Delavnica je sestavljena iz 2 srečanj po 90 min. Na delavnici boste izdelali mozaik 
na lesenem okvirju iz akrilnih oz. steklenih kamenčkov. Delavnica je namenjena 
mladim do 30. leta in je brezplačna. Vodi: Urška Grošelj, akademska restavratorka. 
Število mest je omejeno. 

SPLETNO POTOPISNO PREDAVANJE

PONEDELJEK, 7. 12. 2020, OB 18. URI
V predavanju »Poceni po svetu« bo študentka Sara Vintar opisala svoje enoletno 
potovanje po Azijskih deželah Indije, Indonezije, Tajske, Šrilanke, Malezije in Vietnama 
ter predstavila svojo izkušnjo prostovoljstva in potovanja na »poceni način«. Zbrala je 
informacije, kako se kot študent lahko odpraviš na dolgo pot po svetu, brez da bi 
moral žrtvovati zabavo, ugodje in svobodo. 

ODPRTJE RAZSTAVE POGLED 2020

ODPRTJE RAZSTAVE: 14. 12. 2020
Vseslovenski mladinski fotografski natečaj Pogled 2020 je zaključen. Vsem sodelujočim 
se zahvaljujemo, da ste si v času polnem negotovosti, vzeli čas za sodelovanje na 
natečaju. Letos si boste lahko ogledali razstavo v virtulani galeriji, ki bo 14. 12. 2020 
objavljena na naši spletni strani in FB profilu. 

Center za mlade Domžale, Ljubljanska cesta 58, Domžale
040/255-568, 01/722-66-00; info@czm-domzale.si; www.czm-domzale.si

SPLETNE USTVARJALNE DELAVNICE
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krajevna organizacija bor-
cev za vrednote nob dob kr-
tina Krajevna organizacija borcev 
za vrednote NOB Dob Krtina v svo-
jem programu namenja posebno 
skrb tudi vzdrževanju spomenikov 
in spominskih obeležij na obmo-
čju krajevnih skupnosti Dob in Kr-
tina. Tako je bilo v zadnjih letih ob-
novljenih kar nekaj obeležij, pri če-
mer so ob naši organizaciji sodelo-
vali še Združenje borcev za vrednote 
NOB Domžale, oddelek za družbene 
dejavnosti naše občine in Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Kranj.

Posebno skrb žrtvam druge sve-
tovne vojne in spominskim obelež-
jem namenimo ob dnevu spomina 
na mrtve, ko smo že vrsto let pri-
pravili posebne komemoracije, v 
zadnjih letih v obeh krajevnih sku-
pnostih. Tako smo se pred leti zbra-
li tudi ob spomeniku na pokopali-
šču na Sveti Trojici, lani pa smo spo-
minsko slovesnost pripravili tudi na 
Studencu – v spomin Stanka Kova-
ča, vselej pa je bila osrednja spo-
minska slovesnost pred spomeni-
koma žrtvam prve in druge svetov-
ne vojne v Dobu, ob kateri smo se 
vedno spomnili vseh umrlih. Žal le-
tos ni bilo tako, saj nam je korona-
virus preprečil, da bi se zbrali ter se 
s hvaležnostjo in ponosom spomni-
li na vse, ki so žrtvovali svoja življe-
nja. Tako smo letos spominska obe-
ležja le obiskali, položili cvetje, pri-
žgali sveče, hvala članoma vodstva 
Jožetu in Janezu, in se spomnili do-
godkov med drugo svetovno vojno.

Upamo, da bo leto 2021 prijaznej-
še od letošnjega, saj si želimo, da bi 
uredili okolico obeh spomenikov 

pred pokopališčem v Dobu, kjer ci-
prese že zakrivajo dobršen del napi-
sov. Naša organizacija se je že več-
krat obrnila na pristojne ustanove. 
Iskreno upamo, da se okolica spo-
menikov v letu 2021 uredi. V Kra-
jevni skupnosti Krtina smo cvetje 
in sveče prižgali ob štirih spomin-
skih obeležjih, v programu za leto 
2021 pa bomo posebno skrb name-
nili spominu na 22. avgust 1941. V 
letu 2021 bo namreč minilo 80 let, 
odkar so Nemci v križišču stare ce-
ste Krtina–Brezje ustrelili pet talcev. 
Tudi ta spomenik je potreben obno-
ve, obnoviti bi bilo treba črke.

Kljub številnim omejitvam, pove-
zanim s koronavirusom, je Krajev-
na organizacija borcev za vrednote 
NOB Dob Krtina v letu 2020 izpeljala 
dober del programa, v okviru kate-
rega smo pripravili občni zbor s slo-
vesnostjo ob dnevu žena, kjer je po-
sebej članice razveselil Boris Kopi-
tar, nismo pa pozabili niti na tradici-
onalno slovesnost ob prazniku Kra-
jevne skupnosti Dob, saj smo orga-
nizirali manjšo slovesnost na Hra-
stovcu. Nekateri naši člani so s pri-
dom uporabljali tudi možnost brez-
plačnih prevozov, se udeleževali 
spominskih slovesnosti v naši bli-
žnji okolici, žal pa so odpadli načr-
tovani organizirani obiski priredi-
tev in krajev, posebej poznanih po 
dogodkih iz NOB. Nismo pa poza-
bili na rojstnodnevne čestitke vsem 
našim članom, hvala Olga, do kon-
ca leta pa se bomo dogovorili tudi 
za novoletne praznične obiske, pred 
nami pa je tudi srečanje letošnjih ju-
bilantov.

 Vera Vojska

društvo upokojencev dom-
žale Predvsem se trudijo, da bi svo-
je delo posodobili in bi vanj pritegni-
li čim več starejših ter jim zagotovi-
li pestrejšo in bogatejšo jesen življe-
nja, obenem pa jim, kolikor je seveda 
mogoče, tudi pomagali, če pomoč po-
trebujejo. Veliko skrbi namenjajo tudi 
obveščanju članov in članic o dogaja-
njih v društvu, predvsem jih želijo pra-
vočasno obveščati o aktivnostih, kjer 
si želijo njihovo sodelovanje (ekskur-
zije, predavanja, delavnice), zato vabi-
jo, da tovrstne informacije spremljate 
na spletnem portalu domzalec.si.

Ena izmed prvih nalog, ki jih 
uspešno uresničujejo, je prehod na 
vodenje računalniške evidence član-
stva. Kot je povedal predsednik dru-
štva Toni Prus, so vse člane in čla-
nice obveščali o plačilu članarine, 
predvsem pa vabili v društvo pisno, 
pa tudi prek telefona, kar vse jim bo 
omogočilo še tesnejšo povezanost, 
žal pa ne druženja in drugih aktiv-
nosti, povezanih z delom v skupi-
nah. V društvu so velik korak naprej 
naredili tudi na področju digitaliza-
cije obstoječega sistema in se priklo-
pili na optiko T-2, pridobili pa so tudi 
nov barvni tiskalnik s skenerjem, ki 
bo olajšal delo v tajništvu in računo-
vodstvu. Ob tem obveščajo svoje čla-
ne in članice, da je kopiranje zanje 
brezplačno.

Predsednik društva vabi, da se jim 

pridružite v katerem od šestih odbo-
rov, ki vsak na svojem področ ju za-
gotavlja prijetno, hkrati pa koristno 
preživljanje prostega časa, pa tudi 
pomoč. Vabijo v odbor za kulturo, od-
bor za socialna in zdrav stvena vpra-
šanja – odbor za izlete in strokovne 
ekskurzije, odbor za šport in rekreaci- 
jo, odbor za stanovanjska in pravna 
vprašanja ter odbor za gospodarstvo, 
investicije in organizacijo prireditev. 
Prepričani so, da boste v katerem od 
njih našli svojo priložnost in radi so-
delovali v aktivnostih. Posebej izpo-
stavljajo projekt Starejši za starejše 

in vabijo prostovoljce, da se pridru-
žijo pri tem humanitarnem udejstvo-
vanju.

Z željo, da se čim bolj povežejo ter 
seznanijo z delovanjem ZDUS (Zveze 
društev upokojencev Slovenije) jih 
je v oktobru obiskal predsednik Ja-
nez. Sušnik. Na krajšem delovnem 
sestanku so se pogovarjali o aktual-
nih nalogah društev upokojencev v 
Sloveniji in ugotavljali, da jim čas vi-
rusa ni naklonjen, vendar je mogoče 
ob doslednem upoštevanju ukrepov 
zaradi epidemije narediti marsikaj.

V društvu so še povedali, da se 
bodo potrudili za pospešitev vseh 
aktivnosti, takoj ko bo mogoče, zato 
vas že zdaj vabijo, da se jim pridru-
žite. Do tedaj pa: ostanite zdravi!

 Vera Vojska
 Foto: DU Domžale

Upoštevamo vse ukrepe
V teh dneh mineva pet mesecev, odkar je Društvo 
upokojencev Domžale dobilo novo vodstvo, ki skuša, 
kolikor je le mogoče, uresničevati sprejeti program, hkrati 
pa ob njem dosledno upoštevati vse ukrepe, povezane s 
koronavirusom.

društva

Ob dnevu spomina na mrtve
Kot žrtve ste padli v boju za nas …

Dan suverenosti – praznik, ki se še ni ustalil v naši miselnosti
25. oktobra praznujemo dan suverenosti, dan, ko je zadnji vojak Jugoslovanske armade zapustil ozemlje  
Republike Slovenije.

Ljubljanska 87, Domžale,
T: 01 721 40 06

Delovni čas:
pon. – pet.: 800 – 1200, 1500 – 1800

sobota: 900 – 1200

Kronika 
domžalskih 
poklicnih 
gasilcev
23. 10. do 18. 11. 2020

Žal se tudi naše poročilo ne more 
izogniti omembi koronavirusa, ki 
nam dobro kroji delo. Takoj ob po- 
novni razglasitvi epidemije smo 
reorganizirali izmensko delo ta- 
ko, da je med izmenami čim manj 
stikov in s tem zmanjšana mož-
nost prenosa morebitne okužbe 
med poklicnimi gasilci.

Zadnjih nekaj tednov je ob na- 
ši stavbi možno videti veliki šo-
tor, ki ga sicer bolje poznamo  
kot prireditveni šotor za več je do-
godke. Tokrat prvič stoji v svoji  
primarni vlogi – za potrebe na-
log zaščite in reševanje in nudi 
streho pri dekontaminaciji vozil  
in osebja nujne medicinske po-
moči, ki se opravi po vsakem pre- 
vozu osebe, okužene s koronavi- 
rusom. Postopek smo od pomla- 
di precej optimizirali in avtotoma-
tizirali, a zanj vsaj dva poklicna  
gasilca porabita najmanj pol ure. 
Dnevno opravimo tudi po deset 
dekontaminacij, v zadnjem me-
secu je bilo dekontaminiranih več 
kot 250 vozil in 400 oseb.

Intervencij je bilo sicer skoraj  
pol manj kot običajno, zabeležili  
smo jih šestnajst. Najpogosteje 
po pet med 9. in 11. uro in po pet 
med 12. in 14. uro. Le enkrat smo 
posredovali v času omejitve giba-
nja, in sicer ob 3,44 na avtocesti.

Dve naši posredovanji je za-
znamovala že znana obremenje- 
nost zdravstvenega osebja. V Dom- 
žalah smo nudili prvo pomoč sta-
rejšemu občanu, ki si je s sekiro po 
nerodnosti odsekal dva prsta na  
roki. V bolnišnico ga je nato odpe- 
ljala kar njegova soseda. Odhite-
li smo še v Študo, kjer je občan 
utrpel srčni zastoj. Ekipe NMP iz 
Domžal in Kamnika so bile žal za-
sedene, zato smo do prihoda ljub-
ljanske ekipe sami izvajali temelj-
ne postopke oživljanja. Žal neu-
spešno tudi po prihodu zdravnika.

Reševalcem NMP smo poma-
gali še pri prenosu dveh obolelih  
oseb. Ena izmed njiju je bila oku-
žena s koronavirusom, kar tudi za  
nas pomeni delo v zaščit nem kom- 
kombinezonu in dekontaminacijo.  
Ob prisotnosti Policije in zdravst-
vene ekipe smo v Študi odprli vra-
ta stanovanjske hiše, kjer se je na-
hajala žal že preminula oseba.

Dvakrat smo bili aktivirani za-
radi požara, a je šlo obakrat k sre-
či le za dim. V Ihanu nekaj nero-
dnosti pri kurjenju peči in je sta-
novalcem dim raje šel v prostor 
kot skozi dimnik ven. Na parkiri-
šču trgovskega centra pa se je po-
kadilo iz osebnega vozila, a niso 
potrebovali naše pomoči.

V Serjučah pri Moravčah se je 
voznica z osebnim vozilom pre-
vrnila v obcestni jarek in se lažje  
poškodovala. Lažje se je poškodo- 
val motorist na poligonu v Jaršah.

Na avtocesto smo odhiteli šti-
rikrat. Med Domžalami in Šentja-
kobom sta trčili dve osebni vozili. 
Pri Ločici je v zaščitno ograjo trči- 
lo tovorno vozilo. Zaradi ostankov  
počene pnevmatike tovornega vo- 
zila je v predoru Trojane prišlo do 
naleta dveh osebnih vozil. Ob tem 
se je ena voznica lažje poškodova- 
la. V istem predoru je prišlo še do  
okvare motorja kombiniranega vo- 
zila in posledično do izpusta večje 
količine dima oziroma vodne pare.

Brionska pogajanja, ki so potekala 
v juliju 1991, sama po sebi niso za-
gotavljala odhoda sovražne vojske, 
to se je zgodilo šele po sklepu teda-
njega jugoslovanskega predsedstva 
pod taktirko Miloševićeve Srbije, ki 
je sprejela sklep o popolnem umiku 
enot JLA iz Republike Slovenije.

Proces slovenske osamosvojitve 
se je tako s sklepnim dejanjem kon-
čal šele 25. oktobra 1991.

Postali smo popoln gospodar na 
svojem strnjenem ozemlju, povezu-
jejo nas skupni jezik, narodna za-
vest ter drugi zgodovinski in kultur-
ni dejavniki. Priznala nas je medna-
rodna skupnost kot neodvisni su-

bjekt mednarodnega prava in vodi-
mo politiko, za katero se opredelju-
je brez prisile ostalih držav ali nji-
hovih zvez.

Slednja trditev je sicer bolj de-
klarativne narave, zato moramo ve-
dno znova utrjevati svoj ugled v šir-
ši družbeni skupnosti, kar pa je zelo 
odvisno od posameznikov, ki smo 
jih na demokratičen način izvolili, 
da predstavljajo naše interese. Vsa-
ka vlada do zdaj, vključno z aktual-
no, je bila prepričana, da dela v do-
bro vseh nas državljanov Republike 
Slovenije.

Pa se vprašajmo, ali je to res?
 Janez GregoričKoper, 25. oktobra 1991



letnik lx | november 2020 | številka 11 slamnik | 15
slamnik@kd-dom zale. si

društvo izgnancev domžale   
Delo društva je bilo v letu 2020, kot 
povsod drugje, zaznamovano z ukrepi, 
povezanimi s koronavirusom. Kljub  
temu je društvo pod vodstvom pred-
sednice Ivice Žnidarič nadaljevalo s 
prizadevanji za ohranjanje aktivnih 
spominov na nasilje fašizma in na-
cizma, ter s skrbjo za ohranjanje do-
seženih pravic, veliko pozornosti pa 

je bilo namenjene tudi mednarodni 
dejavnosti, izdajanju knjig in skrbi za 
Informacijski center društva.

Uresničitev bogatega programa za 
leto 2021 bo seveda odvisna od raz-
mer, v njem ima pomembno mesto 
delo 80 krajevnih organizacij, poleg 
tega še socialno-zdravstvena dejav-
nost, ohranjanje zgodovinskega iz-
ročila in mednarodna dejavnost DIS. 
Društvo bo spodbujalo informativno, 
publicistično in založniško dejavnost, 
nadaljevalo z obnavljanjem nekda-

njega taborišča za izgon Slovencev v 
Brestanici, pozabilo pa ne bo niti na 
praznovanje 30-letnice društva. Po-
novno pa se bo vodstvo trudilo, da bi 
se začela razprava v Državnem zbo-
ru RS o zakonu o povračilu vsaj sim-
bolične vojne škode za gmotno škodo, 
nastalo v času izgona Slovencev.

Žal vse kaže, da letos zaradi epide-
mije društvo prvič po dolgih letih ne 
bo mogla organizirati tradicionalnega  
občnega zbora, združenega z novo-
letnim srečanjem članstva. Če bo le  
možno, se bomo srečali spomladi, ko  
se bomo tudi dogovorili o programu za 
leto 2021. Tudi mi bomo 2021. prazno-
vali jubilejno leto ter se v okviru mož-
nosti udeležili slove s nega praznova-
nja slovenskih izgnancev – predvido- 
ma 7. junija 2021. Ob tej priložnosti bo 
slovensko društvo pripravilo razstavo 
o svoji tridesetletni dejavnosti.

Vse člane in članice, na katere se 
letos lahko obračamo le s pisnimi 
sporočili in telefonskimi pogovori, 
lepo pozdravljamo in sporočamo, da 
bodo uradne ure v decembru 2020 ob 
ponedeljkih med 9. in 10. uro v pro-
storih KS Domžale, ki se ji ob tej prilo-
žnosti za razumevanje iskreno zahva-
ljujemo, hvala pa tudi Občini Domža-
le za sofinanciranje naše dejavnosti. 
Ostanite zdravi in pazite nase.

 Vera Vojska

MDI Domžale priredilo tradicionalno prijateljsko 
balinanje
Medobčinsko društvo invalidov Domžale ima dolgo balinarsko tradicijo in v tem času 
so nanizali že številne, laskave uspehe, tako na lokalni kot na državni ravni.

društva

Pred nami je jubilejno leto
Konec oktobra je v Ljubljani potekala skupščina 
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, na kateri je 
bilo obravnavano in sprejeto poročilo o delu društva v 
obdobju junij 2019–julij 2020, društvo pa je sprejelo tudi 
program za leto 2021.

Začasna prekinitev aktivnosti
Društvo Lipa sporoča

Tudi v času ‘korone’ domžalski invalidi ne ostajajo 
brez pomoči
Zagotovo je situacija drugega vala okužb še bolj prizadela tiste, ki v takih okoliščinah 
še težje prenašajo vsakdanja bremena.

skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA 
Pančur d.o.o.

031/353 347 20 
LET

NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B, Domžale
nasproti Sanolaborja

Nekdanje zbirno taborišče pomagajo s 
prispevki obnavljati tudi naši člani in 
članice.

mdi domžale  Sem vsekakor spa-
dajo invalidi in starejši, ki predsta-
vljajo večinski del našega članstva. 
Veliko jih živi samih, v blokih je še 
težje, ukrepi pa so jih še dodatno za-
prli in osamili; elektronskih naprav 
mnogi niso vešči, kar komunikacije 
še bolj otežuje. Vemo pa, da je bli-
žina tista, ki ne samo blaži, ampak 
tudi tolaži in vliva upanje, da ljudje 
niso pozabljeni. Mnogi tako kliče-
jo, da bi ‘malo prišli naokoli’, mor-
da le po karte za kopanje, ki so na 
društvu cenejše, čedalje več ji zapro-
si za denarno pomoč in v zadnjem 
času smo jih nekaj deset uspešno 
rešili. Mnogi prebolevajo težke bo-
lezni in se bojijo, kako bodo potem, 
ko bodo soočeni z neizbežnimi izvi-
di; vmes pa želijo preveriti, ali je nji-
hov krvni tlak, morda holesterol ali 
krvni sladkor še obvladljiv. Nekate-
ri med njimi že dolgo niso nikomur 
pokazali ran na nogah in ‘naj malo 
pogledamo’, nekdo ima ‘le žulj’, ki 
se noče zaceliti, morda je ‘flek’ le od 
klopa? Vsem ustrežemo, se posvetu-
jemo in napotimo k ustreznim stro-
kovnjakom – največkrat je to lečeči 
zdravnik, patronažna sestra, včasih 
tudi urgenca … Hvala vsem, saj nam 
vedno prisluhnejo in ustrezno odre-
agirajo! Tako s skupnimi močmi re-
šujemo probleme, ki se včasih zdijo 
za naše člane nerešljivi.

Da lahko odgovorimo na taka in 
podobna vprašanja, je društvo naba-
vilo ustrezne aparature in nekaj so-
dobnega obvezilnega materiala. Za 
izvedbo takih storitev delujeta na 
društvu dve že upokojeni zdravstve-
ni delavki, ki kot prostovoljki posku-
šata odgovorno reševati sprotne za-
gate glede zdravstvenih vprašanj. Če 
boste želeli, boste tam srečali Zden-
ko Novak, dipl. ing. biomedicine, in 
Vido Čeh, dipl. med. sestro. Obe bo-
sta z veseljem odgovorili, kar bo v nju-
ni moči. Zadnje čase smo tudi meri-
li temperaturo z brezkontaktnim me-
rilcem vsem obiskovalcem društva. 
Predsednica Vida Perne vedno pod-
pira vse, kar je za dobrobit invalidov, 
in tudi v tem času daje vse od sebe, 

da izbrska prepotrebna sredstva za 
vse, ki nujno potrebujejo pomoč.

Neprecenljivo delo pa na terenu 
opravijo naši poverjeniki – prosto-
voljci , ki se trudijo, da obiščejo vsa-
kega invalida posebej, čeprav so tudi 
sami mnogokrat potrebni pomoči. So 
tisti, ki od blizu zaznavajo težave in 
stiske invalidov. Ne pobirajo le člana-
rine, marveč skrbijo, da potrebni do-
bijo pakete s hrano, vlagajo prošnje 
za socialne pomoči, poskrbijo za ju-
bilejne obletnice, ne pozabijo za pi-
eteto ob smrti članov, največ pa po-
meni obisk, klepet, prijateljski stisk 
roke in še mnogo bi lahko našteli. 
Tudi njim – iskrena hvala!

Zadnjih 14 dni pa so omenjene de-
javnosti, ki so potekale vse leto, moč-
no okrnjene, saj stiki zaradi ukre-
pov NIJZ niso dovoljeni. Tako deluje-
mo ‘brez živega stika’ le prek telefo-
na. Upamo, da ta mora ne bo traja-
la predolgo in bomo zapluli v mirnej-
še vode vsakdana. Še naprej se bomo 
trudili, da blažimo težke dneve vsem 
našim članom, kot pač zmoremo.

Želimo si, da bi lahko že za pra-
znike obiskali vse na domu in tiste v 
DU, jih obdarili in malo poklepetali, 
da bodo dnevi vsaj za trenutek lep-
ši in svetlejši. Naj pride kmalu ta čas!

Vmes pa – pazimo nase in s tem na 
druge! Hvala, ker sodelujete!

 Vida Čeh

mdi domžale  Tako ženska kot 
moška balinarska ekipa MDI Dom-
žale dvakrat na teden redno treni-
ra na balinišču Budničar na Količe-
vem pod vodstvom Stanislava Žav-
bija ml., ki je tudi društveni referent 
za šport.

V soboto, 3. oktobra, so na bali-
nišču Budničar Količevo organizira-
li že tradicionalno prijateljsko sreča-
nje v balinanju. Poleg moštev dru-
štva so se vabilu odzvali v MDI Ra-
dovljica, MDI Jesenice, MDI Škofja 
Loka, DI Vrhnika, BK Budničar, DU 
Mengeš in DU Žerjavčki Trzin. Vsako 
društvo je lahko prijavilo eno žen-
sko in eno moško ekipo v sestavi 3 
+ 1, tekmovanje pa je bilo izvedeno 
po tehničnem pravilniku. Kljub mu-
hastemu vremenu je streha urejene-
ga balinišča poskrbela, da so tek-
movalci ostali suhi in da je vse pote-
kalo gladko. Sodnik Stanislav Žavbi 
ml. je skrbel za upoštevanje pravil in 
športno vedenje udeležencev.

Najprej so bili znani rezultati tek-
movanja ženskih ekip, v katerem so 
se pomerile športnice iz MDI Jesenice, 
BK Budničar in MDI Domžale. Slednje 
so tudi slavile v finalu proti drugouvr-
ščenim balinarkam BK Budničar. Ker 
je bilo moških ekip občutno več, so se 
tekme vrstile tudi popoldne. Na kon-
cu je proti drugouvrščenim menge-

škim balinarjem na domačem terenu 
zmagala ekipa BK Budničar. Sledila je 
slavnostna razglasitev rezultatov, kjer 
so zmagovalne ekipe dobile pokale in 
medalje. Vsem iskrene čestitke!

Tradicionalno prijateljsko sreča-
nje v balinanju je bilo tako ponovno 
uspešno, kljub čudnim časom. MDI 
Domžale ob pomoči svojih sponzor-
jev vedno poskrbi, da je za športni-
ke balinanje ne le tekma, temveč tudi 
prijetno druženje in doživetje in tudi 
tokrat ni bilo nič drugače. Na pomoč 
so jim priskočili Gostišče Trojane, Go-
stilna Mgnan in Spar, ki so pripomo-
gli, da balinarji niso ostali lačni. Se-
veda pa ne bi šlo brez požrtvovalnih 
društvenih prostovoljcev, ki so tekom 
celotnega dne skrbeli, da so bili upo-
števani vsi ukrepi za preprečevanje 
okužb s koronavirusom in da so bili 
obenem vsi prisotni zadovoljni.

Več o svojih športnih aktivnostih 
bo društvo ob koncu leta zbralo v po-
sebnem zborniku, v katerem bodo 
predstavili tudi druge športne pano-
ge, v katerih se člani udejstvujejo, in 
člane svojih ekip.

 Nejc Lisjak

društvo lipa – univerza za 
tretje življenjsko obdobje 
domžale  je po sklepu upravnega  
odbora v oktobru začasno preki nilo z 
izobraževalnimi, kulturnimi in šport-
nimi aktivnostmi študijskih skupin, 
ob tem pa na NIJZ poslalo vlogo za 
pridobitev mnenja o izvajanju izobra- 
ževanja. Nekatere študijske skupine  
so se odločile za delo preko splet ne ap- 
likacije ZOOM, ipd. (ŠPA, NEMm glas-
beniki, orientalski ples …), vodstvo 
pa še vedno upa, da kmalu pride čas 
za normalno delo študijskih skupin v 
prostornih učilnicah, saj je ob prido-
bivanju znanja in izkušenj pomemb-
no tudi druženje. V tajništvu dru-
štva so sicer na voljo v času uradnih 
ur, lahko pa pokličete na telefonsko 
številko društva ali mobilno številko 
predsednika 031 379 276. O vseh na-
daljnjih spremembah vas bodo obve-
ščali sproti. Vsem želijo dobro zdrav-
je in počutje ter vas lepo pozdravljajo.

Kar nekaj študijskih skupin je lepe  
rezultate, o nekaterih smo pisali v 
prejšnji številki, doseglo že v začetku  
šolskega leta. Tako so zeliščarice štu-
dijsko leto začele v naravi. Mentorica 
Veronika jih je povabila na vrt zdra-
vilnih in aromatičnih rastlin v Žalcu, 
ki stoji tik ob Ekomuzeju hmeljarstva 
in pivovarstva Slovenije. Kot je v dalj-
ši predstavitvi na spletni strani zapi-
sala Marina Kopač, jim je prav vsaka 
zdravilna rastlina pripovedovala svo-
jo zgodbo, pa naj so bile to dišavnice 
ali Knei ppova zelišča, seznanile pa so 
se tudi s pomenom in uporabo posa-
meznih zelišč za vsakodnevne tegobe. 
Prijeten dan so zaključile z obiskom 
bliž nje okolice in prepričanjem: »Ži-
vljenje sestavljajo leta, ki ne pomenijo 
nič, in trenutki, ki pomenijo vse.«

Kot smo že pisali, je med novimi 
študenti in študentkami veliko zani-
manja za nova znanja. Danes predsta-
vljamo restavratorstvo – postopek, s 
katerim se nekaj prenovi ali preuredi, 
navadno so to stare ali poškodovane 
umetnine. Namen študijskega progra-
ma je, da ob novih strokovnih znanjih 
s tega področja usvojite predvsem kon-
kretne postopke za obnovo in ohra-
njanje umetnin, hkrati pa študijski 
krožek prinaša tudi znanja o preven-

tivni zaščiti umetnin, upočas nitvi ali 
ustavitvi njihovega propadanja. Men-
tor Žiga Rehar je o programu povedal, 
da bodo udeleženci spoznali osnove  
restavriranja lesenih predmetov, na-
učili se bodo razlikovati med konser-
vatorskim in restavratorskim postop-
kom. Spoznali bodo z lesom ter nje-
govimi dobrimi in manj dobrimi last-
nostmi, načini hranjenja, rokovanja 
in obdelave. Večji del časa bo name-
njen praktičnemu restavriranju lese-
nih izdelkov, kjer bodo udeleženci z 
lastnim delom na svojih predmetih 
odkrivali možnosti restavratorskih in 
konservatorskih postopkov. Glede na 
zanimanje in časovne zmožnosti se 
bodo lahko v drugi polovici leta ude-
leženci preizkusili tudi v izdelavi po-
zlate, poslikave lesa, izdelave kalupov 
in odlitkov, restavriranja slik, itd.

Spremljajte najnovejše novice na 
spletni strani Društva Lipa!

 Vera Vojska
 Foto: Društvo Lipa Domžale



16 | slamnik številka 11 | november 2020 | letnik lx

SLOVENCI Z REALNIMI 
REŠITVAMI ZA VES SVET

vilskimi produkti, da pridejo od ide-
je do produkta. Svoje inovacije lah-
ko prek tega udejanjamo. Veliko lju-
di ima svoje ideje, nekaj početi, a ne 
veš, kje in kako začeti. To oviro bi že-
leli s tem premagati. 

Sodeloval si s Kemijskim 
inštitutom, delal raziskave v 
laboratoriju Biotehna … Kako 
se pravzaprav razvija tvoja 
kariera? 
Preden sem se začel intenzivno 
ukvarjati s podjetništvom in živilsko 
tehnologijo, sem se ukvarjal pred-
vsem s sintezno biologijo, na oddel-
ku, ki se s tem ukvarja. Zelo so me 
zanimale molekularne interakcije 
živih organizmov, celic, kako se po-
vezujejo med seboj in delujejo. Čisto 
z znanstvenega vidika. Po tem pa 
sem se zaradi tega, ker delamo na 
praktičnih problemih, se zaljubil v 
koncept, da lahko naredim neko re-
šitev za problem, jo v resničnem ži-
vljenju primem, celo pojem, vidim, 
kako jo drugi uživajo in zato sem se 
prepustil temu področju. 

V prostem času se zelo trudim 
da bi še koga navdušil za podjetni-
štvo, ker se mi zdi, da imamo v Slo-
venijo ogromen bazen talentov, in-
ženirskega znanja, kreativnih idej, 
a ker nekako zgodovinsko podje-
tništvo ni bilo pri nas tako močno, 
smo morda ljudje nekoliko negoto-
vi. Recimo, ko pridejo slovenski in-
ženirji v tujino, neverjetno obetajo. 
Škoda je, ko se več ljudi ne odloča 
za kaj takega. Zato poskušam mla-
dim prikazati, kakšna je bila naša 
podjetniška pot, in še koga navdu-
šiti, da bi se odločil za to. 

Ko si bil mlajši, še otrok, si 
si predstavljal sebe kot 
znanstvenika ali si bolj 
razmišljal o poklicu gasilca in 
podobno, kot običajno otroci?
Sigurno sem imel tudi fazo, ko sem 
razmišljal, da bom gasilec, policaj, 
vmes je bila zanimiva faza, ko sem 
hotel biti novinar. Se pa spomnim 
iz vrtca, ko sem gledal Miki Miške 
in jih risal, mi je bil zelo všeč izu-
mitelj in sem si tudi sam predsta-
vljal, da bi bil jaz izumitelj, delal 
naprave. Se mi zdi, da je bila otro-
ška želja v meni, da so izumitelji 
kul in bi želel biti tak … Sem šel pa 
tudi čez vse ostale faze – od kmeta 
do gasilca. 

V prostem času rad tudi 
ustvarjaš, pišeš, imaš to po 
mami? 
Želel bi si res več brati in pisati. Sko-
raj zagotovo zaradi mame je neka-
ko prišlo tekom odraščanja, da rad 
ustvarjam na ta način. Drugače pa 
za sproščanje zelo rad igram kita-
ro, se ukvarjam z domačimi eksperi-
menti, z gojenjem kakšnih tropskih 
rastlin, gob, celo mokarjev. Kot sem 
po izobrazbi biotehnolog, in živilska 
tehnologija ni edini del biotehnolo-
gije, v prostem času veliko delam na 
fermentaciji. Doma imam fermenta-
cijsko postajo, kjer delam poskuse, 
nekateri so zelo slastni, nekateri pa 
zelo ‘zanimivo’ dišeči. ❒

ksi pa se je to pokazalo kot zelo in-
ženirski problem. Treba se je use-
sti, razmišljati, kako bi se tega lotil 
praktično. Takrat sem imel srečo, da 
sem imel na voljo podporno okolje. 
S kolegom, Luko Sinčkom, s katerim 
sva že začela delati skupaj, nama je 
mentorica na fakulteti ponudila po-
moč in začeli smo raziskovati, kako 
bi mesni izdelek naredili tako, da 
bo zanimiv mesojedcu. Navdušile so 
nas zgodbe iz Amerike, podjetij, ki 
so na tem področju tako napredni, 
da izdelujejo tako prepričljive ra-
stlinske burgerje, da jih jejo tudi me-
sojedci. Naj omenim, da večina lju-
di, ki je tovrstne izdelke, niso vegani, 
ampak vsejedci. Skratka, mi smo za-
čeli delati tovrstne izdelke, prvi pro-
dukt je bil Altburger, dobili smo pri-
ložnost, da ga spravimo v sloven-
ske trgovine Interspar, to smo izko-
ristili. Imeli smo veliko težav, veliko 
smo se naučili, ustanovili podjetje, 
dobili investitorje. Zdaj, ko je to za 
nami, se pa ukvarjamo z bolj napre-
dnimi izdelki, s teksturiranjem, da 
ne bi delali samo nadomestke mle-
tega mesa, ampak zrezke, piščančje 
prsi, svinjska rebrca in podobno. To-
rej izdelki, ki so dovolj prodorni, da 
bi bili zanimivi tudi za tuje trge, re-
cimo ZDA. 

Altburger je torej odgovor na 
to, kako ublažiti vpliv mesne 
industrije na okolje – torej 
okolju prijazen produkt. Smo 
Slovenci dovzetni za spremembe 
v prehranjevalnih navadah? 
Oziroma kako dovzetni smo? 
Kar smo se naučili, medtem ko smo 
promovirali Altburger v trgovinah, 
je, da je zelo veliko Slovencev do-
vzetnih za kulinarične inovaci-
je. Slovenci zelo radi kuhamo, radi 
pripravimo kaj po svoje, nimamo 
sicer te ameriške tradicije, da bi za-
res delali burgerje. Sploh govedina 
je nekaj, kar se pri nas daje bolj v 
golaž in juho in ne, da se dela bur-
gerje. So pa ljudje bolj odprti, kot 

bi si človek mislil, sploh glede na 
to, da ta trend v Sloveniji ni tako 
močno prisoten. 

Kaj pa tujina, se Altburger že 
spogleduje s tujimi trgi in morda 
nasvet mladim podjetnikom – 
kako prodreti čez mejo? 
Altburger specifično ne, ker bi bil 
potreben prevelik finančen vložek, 
da bi ga promovirali v tujini, ker je 
zelo močna konkurenca. Burger-
ji so postali močan produkt, ki ga 
ima že vsako lokalno podjetje v svo-
ji različici. Težko je graditi nek kon-
kurenčen produkt, četudi ima do-
bro recepturo. Problem je pa tudi 
to, da tudi v tem delu Evrope ni to-
liko priložnosti, da bi se uspevalo 
na tem področju, medtem ko v Ame-
riki je povpraševanje, kakor se po-
govarjamo tudi z distributerji, sicer 
ne za burgerje, ampak druge izdel-
ke, ki jih razvijamo. Za mlade pod-
jetnike bi svetoval, da se poskušajo 
prijaviti na podjetniške pospeševal-
nike v tujini in iskati tuje investitor-
je. Če imajo dober produkt, ki je do-
volj inovativen in so pripravljeni iti 
tudi čez mejo, so za mlade, inovativ-
ne in delovne podjetnike vrata od-
prta povsod. Je pa sigurno to korak 
izven cone udobja, to pa mnoge na 
žalost ustavi.

Omenjeni so bili različni izdelki, 
samo mesni, ali tudi kaj drugega?
Trenutno se osredotočamo na gove-
ji ‘steake’, to je nekaj, kar je v Ame-
riki sveti gral njihove mesne pre-
hrane. S tem smo začeli, razvijamo 
pa tudi tehnologijo, ki bi bila osno-
vana na način, da se da delati z njo 
različne izdelke, strojna oprema, če 
tako rečem, ki omogoča, da delamo 
različne kose, približke mesa raz-
ličnih živali. Naše znanje in tehno-
logija sicer najbolj pripomore k me-
snim nadomestkom, ni pa izklju-
čeno, da bi v prihodnje tudi šli na 
kakšno drugo področje, kot je reci-
mo mleko. 

MAJ HROVAT, INOVATOR IN PODJETNIK

Maj Hrovat je eden tistih mladih ljudi, za katere si lahko le želimo, da bi jih Slovenija znala zadržati v svojem okolju. 

Si sam vegetarijanec ali le 
želja po napredku, inovativnih 
produktih? 
Rekel bom, da sem t. i. fleksitarija-
nec, večino časa, ko sem sam, ku-
ham, vsakodnevno si pripravljam 
vegetarijanske obroke. Ko pridem 
čez čas domov, sicer doma nisem 
bil že kar nekaj časa zaradi situa-
cije, ampak, ko pridem domov, me 
vedno pričakajo starši, ki so zaskr-
bljeni, da nisem dobil dovolj vita-
minov, da nisem dovolj nahranjen 
in me potem nahranijo tudi s ka-
kšnim mesnim obrokom. Sem pravi 
fleksitarijanec. 

Dejansko sta s sodelavcem 
Luko in Tilnom, s katerima ste 
produkt ustvarili, inovatorji v 
našem prostoru. Se tako tudi 
počutite? 
Vsekakor se počutimo kot inovator-
ji, ker ko si nekaj časa v tej industri-
ji oziroma nasploh v živilski indu-
striji, kar naenkrat ugotoviš, da po-
znaš veliko akterjev, ki tukaj deluje-
jo, sploh pri produktih, ki so vegan-
ski. Rečemo lahko, da smo vse pod-
jetnike na tem področju že spozna-
li. Da bi se specifično kdo ukvarjal 
z imitacijami govejega ‘steaka’, ko-
likor je nam znano, smo edini, or-
jemo ledino. Po drugi strani pa je 
zelo veliko znanja že tukaj. Na fa-
ksu smo lahko pomagali tudi na ka-
tedri za meso, določene stvari so že 
znane, jih samo na novo odkrivamo, 
preoblikujemo za uporabo v vegan-
ski hrani. 

Svojo podjetniško izkušnjo sta 
delila tudi z drugimi. Bila sta 
del zgodbe Štartaj Slovenija, je 
bila to za vaju najvišja odskočna 
deska ali sta že sama pred tem 
dovolj tlakovala pot do kupcev? 
Prvi produkt, ki smo ga lansira-
li na trg, je bil prek Štartaj Sloveni-
ja, ko smo se prijavili in bili spreje-
ti in smo to videli kot izvrstno mar-
ketinško priložnost, da nas vidi ve-
liko ljudi. Drugače je ta segment ve-
ganske hrane v Sloveniji zelo težko 
lansirati in od tega živeti. Zaradi te 
priložnosti smo tudi pristali na izde-
lavi mesnih nadomestkov. Zagoto-
vo bi rekel, da je bila odskočna de-
ska, finančno gledano pa obogateli 
nismo na račun tega. Verjamem pa, 
da se bo poplačalo z vidika izkušenj 
in znanja, ki smo ga pridobili tekom 
tega projekta. 

Živilski izdelki so torej edino 
področje inovacij, s katerim se 
spogleduješ ali imaš morda v 
nastajanju že kak nov projekt? 
Inovatorji pogosto še bolj širijo 
svoja obzorja, inovacije …  
Zares se največ ukvarjamo z živilski-
mi tehnologijami, ne samo z živili, 
saj želimo ugotoviti, na kakšen na-
čin proizvajati sestavine za živila, ki 
omogočajo, da so tradicionalna živi-
la ali mesni nadomestki bolj trajno-
stno proizvedeni in boljši. V Kamni-
ku oblikujemo platformo, prostor, v 
praksi to izgleda kot nek laborato-
rij, ekipa mentorjev, ki bi pomaga-
la drugim, ki se živijo ukvarjati z ži-

Gre za znanstvenika, pod-
jetnika in mladega člo-
veka z željo po razisko-
vanju novih tehnologij 

v dobro človeštva, ki povrhu vsega 
prihaja še iz našega mesta. Domžal-
čan, Radomljan, ki je pri komaj 21 
letih skupaj s sodelavcem vstopil v 
vseslovenski program Štartaj Slove-
nija. Uspešno sta v času programa 
pripeljala izdelek Altburger na poli-
ce slovenskih trgovin. To pa je šele 
začetek uspešne poti, ki čaka mla-
dega domžalskega znanstvenika, 
podjetnika in v prvi vrsti inovatorja. 
Ko sva se slišala prek videoklica (v 
današnjih časih intervjuji potekajo 
tudi na ta način), se je dan že glo-
boko prevešal v večer, Maj pa je bil 
še vedno v laboratoriju, kjer pogo-
sto preživlja tudi svoj prosti čas.

Mlad, uspešen podjetnik, 
inovativen produkt in to v 
Sloveniji. Od kod ideja, kako si 
pravzaprav začel? 
Začeli smo davnega leta 2018, ko 
sem se spoznal z idejo hackathon, 
vikend dogodkom, kjer ti najprej 
predstavijo problem in ga moraš v 
enem ali dveh dneh rešiti, dobiti 
idejo za komercialni produkt, prak-
tično rešitev tega problema. Bilo je 
tako, da sem se takrat pogovarjal z 
Erazmus dekletom, ki mi je bilo všeč 
in me je povabila, da bi šla skupaj. 
Tam se je izkazalo, da je povabljen 
tudi njen fant, kar sicer ni bilo tako 
super. Na koncu se je izkazalo, da 
gre vseeno za krasen dogodek – Cli-
mathon 2018 – Ljubljana, kjer je bil 
eden izmed glavnih predstavljenih 
izzivov problem mesne industrije, 
kako vpliva na okolje in kako se bo 
stanje poslabšalo v prihodnosti, če 
ne najdemo rešitev. Med drugim so 
nam predstavili, da za en kilogram 
pridobljene govedine porabimo kar 
14.000 litrov vode, ogromna količina, 
ki je posledica tega, da je treba kra-
ve napajati, namakati poljščine za 
krmo, čistiti za njimi, saj imajo veli-
ko odpadkov. Živinoreja je odgovor-
na za 14,5 odstotka človeško ustvar-
jenih toplogrednih plinov. Bil sem 
šokiran, da je to eden večjih global-
nih onesnaževalcev. Krave so videti 
idilično na Veliki planini, ne vidimo 
pa v Sloveniji te obsežne, krute tež-
ke industrije, ki je standard pride-
lave mesa v tujini. A ne glede na to, 
kje krave živijo, so ogromen onesna-
ževalec – na svetu jih je skupaj na-
mreč kar milijarda. Takrat smo zače-
li razmišljati, kaj bi bila pa zdaj reši-
tev tega problema. Rešitev, do katere 
smo inovativno prišli, je, da bi dela-
li mesne nadomestke, ki bi bili všeč 
tudi mesojedcem, vsejedcem. Vemo, 
da imajo zelo radi zrezke, čevapči-
če, skratka meso, mi pa bi si žele-
li, da bi jedli enako dobre nadomest-
ke, le da so ti bolj zdravi, cenejši in 
drastično boljši za okolje. To je bila 
tudi naša ideja, ki je zmagala. V pra-

Mateja A. Kegel  
Foto: Nejc Lasič 

glas mladih
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poročila in prišla na veliko kmetijo 
v Dob, kjer tudi ni nikoli zmanjkalo 
dela. Na velikost in trdnost kmetije 
še danes kažejo velika stanovanjska 
zgradba in mogočna gospodarska 
poslopja. V zakonu so se jima rodi-
li trije otroci: Milica, Jelka in Stanko, 
danes pa stari mami lepša dneve se-
dem vnukov in devet pravnukov. Ob 
tem pa še ena njena misel, ki je ak-
tualna še danes: Ne sili otrok, kateri 
poklic naj si zberejo. Naj to naredijo 
sami in bodo zadovoljni.

Ob pripovedovanju dogodkov iz 
življenja daje jubilantka prednost 
skupnemu delu in želji, da bi Ma-
rinčkova kmetija napredovala. Od 
tod zgodba o nakupu traktorja, o 
desetinah prašičev, ki jih je po tašči 
sama vozila na semenj. Največkrat v 
Črnuče in kar hitro sem jih prodala, 

se spominja, pa tudi tega, da ni ni-
koli pozabila taščinih besed, da pr-
vega kupca ne smeš nikoli odgnati. 
Kupci so jo poznali in ni ji bilo težko 
prodati vseh prašičkov. Večkrat je v 
pogovoru spomnila, kako sta z mo-
žem Stanetom varčevala, da sta lah-
ko kupila sodobne stroje. Žal je mož 
umrl leta 1996.

Jesen življenja ji mineva v kro-
gu domačih. Zdravje ji še kar slu-
ži, le z nogami ima težave. Najraje 
sedi na soncu pred hišo in je vese-
la, če jo kdo obišče. Rada klepeta in 
se spominja nekdanjih časov. Vese-
la je tudi obiskov patronažne sestre.

Hvala, jubilantka Mici, da ste z 
menoj delili spomine. Iskrene če-
stitke ob 90. rojstnem dnevu in ve-
liko zdravja vam želim.

 Vera Vojska

Država ima do področja skrbi za 
starejše izredno mačehovski odnos, 
na kar že nekaj časa opozarja tudi 
direktorica domžalskega doma 
upokojencev mag. Nataša Zalo-
kar. Zaradi izjemno težkih delovnih 
pogojev, kadrovske podhranjenosti 
in velike prostorske stiske je zdra-
vstvena kriza, ki jo je povzročila epi-
demija covida-19, v domovih za sta-
rejše še toliko bolj izrazita.

Razmere za delo so v domovih za 
starejše v času epidemije koronavi-
rusne bolezni 19 resnično težke. »Vsi 
naši zaposleni v vseh conah, vzposta-
vljenih v domu, vse svoje moči in ener-
gijo požrtvovalno usmerjajo v delo in 
skrb za stanovalce, ki nas v teh tre-
nutkih še toliko bolj potrebujejo. Za-
vedamo se, da stanovalcem osebne-
ga stika z njihovimi svojci in prijatelji 
ne moremo nadomestiti, se pa trudi-
mo, da jim vsaj malo polepšamo dne-
ve in čim bolj pestro zapolnimo njihov 
vsakdan,« je povedala mag. Nataša 
Zalokar in pohvalila kolektiv Doma 
upokojencev Domžale, ki ga vodi.

Zaposleni kljub težkim pogojem 
dela izkazujejo izredno kolegial-
nost, solidarnost in skrb tudi drug 
za drugega. »Ves dom diha enotno, 
ves čas imamo v mislih, da bo tudi 
to stanje enkrat za nami. Vsi si želi-
mo, da se razmere čim prej normali-
zirajo in da se življenje vrne v usta-
ljene tirnice. Svoje zaposlene resnič-

no cenim in občudujem, občudujem 
njihovo moč in pripadnost našim sta-
novalcem, zaradi katerih smo tu. Iz 
dejanj svojih sodelavcev tudi sama 
vsak dan znova črpam moč. Zmogli 
bomo, verjamem, da bomo skupaj 
premagali virus,« pravi direktorica 
DU Domžale.

Ob tem še vedno velja poziv k 
upoštevanju vseh zaščitnih ukre-
pov in spoštovanju navodil, saj je 
mogoče le tako preprečiti morebi-
tno nadaljnje širjenje okužb in pri-
spevati k zaščiti tako stanovalcev 
kot zaposlenih v domu. »Ob tej pri-
ložnosti se zahvaljujem vsem prosto-
voljcem in študentom, ki so nam pri-
skočili na pomoč, tudi na poziv Ob-
čine Domžale, Slovenski škofovski 
konferenci, ki je prav tako zagotovila 
pomoč prostovoljcev, Centru za za-
ščito in reševanje Domžale ter vsem, 
ki nam pošiljate pozitivne, spodbu-
dne misli. Hvala tudi vsem svojcem, 
ki nas razumete in brezpogojno pod-
pirate,« je svoje misli sklenila mag. 
Nataša Zalokar.

starejši | glas mladih

Kje se skriva odgovornost družbe?

Ko vsak dan na poti v službo 
zapustim Rodico in se za-
peljem v podhod pod regi-
onalno cesto, me tam poz-

dravi napis na betonski škarpi: »lu-
bezen«. Kdo je to napisal, čemu? 
Kaj je želel sporočiti? Kje je lube-
zen – ali je ni? Sploh v teh dneh, ko 
so pločniki popolnoma prazni in je 
zjutraj temno ter megleno, mi grafit 
polepša dan. Ker je ljubezen lepa in 
še tako prikupno se mi zdi napisa-
no brez črke j.

Ali so vsi grafiti na javni infra-
strukturi dejanje vandalizma? Gre 
namreč za prepovedano, toda po-
gosto dejanje v mestih. Nekatere 
občine problematiko rešujejo tako, 
da mladim ‘prepustijo’ določene 
javne kotičke za ustvarjaje. Center 
za mlade Domžale je z ekipo mla-
dih ravno omenjeni pohod pred ča-
som porisal. Vendar ta ‘lubezen’ ni 
del tega projekta.

Ne vem, ali še obstaja, vendar je 
bil nekoč na domžalski železniški 
postaji, tam kjer je zid z OŠ Venclja 
Perka, dober zapis – »Vsi smo enaki. 
Le nekateri bolj kot drugi«. Omenje-
na grafita nista vizualna mojstrovi-
na, kar nekateri drugi vsekakor so, 
vendar pa pozoveta k razmišljanju, 
kar je bistvo umetnosti. Namen gra-
fita ni zaprtost za štirimi stenami 
muzeja, temveč zares zaživi le zunaj. 
Vsekakor pa je vprašanje, do katere 
meje je grafit umetnost in kdaj je na-
vadni vandalizem.

Kajti, ko zapelješ iz pohoda gor 
do prehoda na cesti, je na desni 
strani ekološki otok. Mnogokrat so 
zabojniki zažgani, pokrovi uničeni. 
Tukaj ni umetnosti, je le vandalizem. 
In tega v zadnjih letih ni malo.

Uničene knjigobežnice in klop-
ce. Zakurjeni smetnjaki. Prevrnjeni 
smetnjaki na cesto. Embalaža iz Mc-
Donaldsa nasmetena zraven koša 
po tleh. Čemu se to dogaja? Tudi jaz 
sem s svojo družbo v osnovnošol-
skih dneh na klopcah pred OŠ Rodi-
ca jedla hrano iz McDonaldsa. Poče-
li smo lumparije, vendar se ne spo-
mnim, da bi uničevali. Čemu to mla-
di počnejo? Vse, kar ljudje delamo, 
ima razlog. Včasih je ta jasen, vča-
sih je bolj zakrit v naši notranjosti. 
Čemu torej vandalizem? Je mladim 
dolgčas? Ali imajo preveč vsega? Je 
to njihov ‘upor’? So nevzgojeni in 
niso ponotranjali socializacije, ki 
uči, da se to ne dela. Da se skupne 
lastnine ne uničuje.

Dobila sem očitek, da preveč ‘va-
rujem’ mlado generacijo in kriv-
do prelagam na starejše. Ne gre za 
prelaganje krivde, ker krivda per se 
v tej debati ni relevantna. Navse-
zadnje nisem sodnica in to ni so-
dni proces – s tem, ko se prekršek 
zgodi, se ukvarjajo druge instituci-
je. Mene zanima, ZAKAJ se to doga-
ja? Kaj pripelje do tega? Zanima me 
kontekst – zakaj je tega v Domžalah 
zdaj več? Posameznik se ne rodi z 
željo po vandalizmu, niti z znanjem 
oziroma vedenjem, da vandalizem 
ni družbeno sprejemljiv. To je nekaj, 
kar se priučimo skozi socializacijo. 
Kje je torej socializacija neuspešna? 
Prevečkrat se krivdo vali na prvo-
tno socializacijo, torej družino. Na-
men širše družbe, poznejših sociali-
zacij, je ravno v tem, da naučijo, kar 
ni bilo naučeno in popravijo, kar je 
bilo narobe naučeno. Ravno to po-

grešam v današnjih dneh – odgo-
vornost družbe! Ko otrok naredi ne-
kaj narobe, bodisi je kriva šola bo-
disi starši. Seveda tudi otrok. Toda, 
kaj pa širša družba? Je naša vloga 
nepomembna? Ali o tem sploh go-
vorimo? Kaj je širša družba – to je 
tisto, ko vidiš, da nekdo nekaj uni-
čuje, ti se pa obrneš stran, ker je to 
stvar policije, ne tebe. Spomnim se 
predavanja na začetku mojega štu-
dija politologije, ko je prof. dr. Lu-

kšič zastavil vprašanje – če se dva 
tepeta, kaj naredimo? Pustimo pri 
miru ali se vpletemo? Ker če se vple-
temo, se vedno (nevede) postavimo 
na eno stran. Če želimo dva člove-
ka sredi pretepa ločiti, moramo ne-
komu pokazati hrbet, pred nekoga 
se postaviti, nekoga prvega nagovo-
riti. Ko se vpletemo, smo subjektiv-
ni. Zato tudi pravimo, da najlažje je 
kritizirati, težko pa je nekaj narediti 

– ker ko delaš, delaš napake. Zakaj 
torej občutek, da se sploh ne upa-
mo več vpletati? Da nas je strah tož-
be, strah nas je ...

Naj bo zaključek aktualen – je 
sporočanje policiji o zabavah doma, 
pohajkovanju izven občinskih meja 
in podobno, ovajanje? Ali po otro-
ško povedano – so to ‘špeckahle’? 
Nespoštljivo je problematizirati kriv- 
do pri tistemu, ki sporoča, in ne go-
voriti o ‘pravem krivcu’. Kot v osnov-
ni šoli – krivda ni na tistemu, ki po- 
ve učiteljici, kaj je narobe. Vendar 
pa sem tudi mnenja, da to ni po-
dročje policije in da mora policija 
posredovati zgolj takrat, ko je nuj-
no, sicer se zlorablja institut polici-
je kot take. Pravi način reševanja je, 
da se ‘enaki pogovorimo med seboj’. 
Brez nepotrebnega vpletanja učite-
ljice, brez vpletanja policije. Čas je, 
da nam zraste samozavest in da si 
upamo sočloveku povedati javno, 
direktno in ne prek družbenih omre-
žij – »ej, tole pa ni prav«. Morda so 
nam predolgo pripovedovali zgodbe 
o spoštovanju privatnega in osebni 
izbiri posameznika, da smo pozabi-
li na nekaj pomembnega – posame-
znik je del družbe. Izogibamo se od-
govornosti in jo prelagamo na dru-
ge. Niti ne na druge, temveč na sis-
tem. Šolstvo, policijo, politiko … Na 
koncu nihče ni kriv, le sistem.

Čas je, da začnemo pričakovati 
odgovornost drug od drugega, na-
vsezadnje pa predvsem od sebe. Čas 
je, da postanemo družba enakih, ki 
zna reševati svoje težave in zna sto-
piti skupaj. Družba, ki ve, kaj je prav 
in je ni strah delati napake. Druž-
ba odraslih, ki je sposobna poslu-
šati drug drugega. Dovolj je jamra-
nja, čas je za konstruktivno kritiko 
in spremembe. Smo v naših Domža-
lah sposobni tega? ❒

VANDALIZEM V MESTU

Posameznik se ne rodi 
z željo po vandalizmu, 
niti z znanjem oziroma 
vedenjem, da vandalizem ni 
družbeno sprejemljiv. To je 
nekaj, kar se priučimo skozi 
socializacijo. Kje je torej 
socializacija neuspešna?

kolumna • pod mestnim slamnikom AJDA VODLAN

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

Med epidemijo težek vsakdan zaposlenih  
v domovih za starejše
Domovi za starejše v Sloveniji so epidemijo COVID-19 pričakali kadrovsko povsem 
podhranjeni in velika večina njih z veliko prostorsko stisko.

Jubilantka Marija Habjan iz Doba
Iskrene čestitke ob 90. rojstnem dnevu

Mag. Nataša Zalokar.

Prijetno jesensko sonce je ogreva-
lo dvorišče Marinčkove domačije 
v Dobu, kjer sva prijetno klepetali 
z Marijo Habjan, številni jo najbrž 
bolj poznajo kot Marinčkovo Mici, 
ter obujali spomine na življenjsko 
pot, začeto 30. oktobra 1930 na Sveti 
Trojici. Pestra je bila, pa vendar po-
dobna poti številnih mladih deklet, 
rojenih v kmečkih družinah, zazna-
movana s trdim delom in željo, da bi 
si ustvarile lepše življenje. Jubilant-
kini spomini na starša – očeta Jane-
za in mamo Frančiško, so se meša-
li s spomini na selitev v Brezjah, na 
domačijo Kos – po domače pri Naj-
pavru, na zgodnjo materino smrt, 
sestri Angelo in Francko, brata Jo-
žeta, ki gospodari na kmetiji v Brez-
jah, in Ivana, pa na drugo svetovno 
vojno, ki je zaznamovala tudi nje-
no otroštvo in mladost, saj so očeta 
Nemci odpeljali v koncentracijsko 
taborišče Dachau. Ob besedah, na-
menjenih koronavirusu, se je spo-
mnila besed, ki jih je njena teta po-
vedala pred kdo ve koliko desetle-
tji: kuge, lakote in vojske nas reši, 
gospod. Vmes pa je jubilantka na-
šla tudi vrsto misli, ki so spremljale 
njeno življenje, kot na primer: mo-
raš vse poskusiti, če hočeš vedeti, 
kaj je življenje; kar parkrat pa je ob 
spominih poudarila: »Če si dober, se 
ti vse povrne.«

Po osnovni šoli, obiskovala jo 
je na Krtini, je mama želela, da se 
izuči za šiviljo in ji našla domači-
jo v Šentvidu pri Ljubljani. Ampak 
oče je menil, da mora Mici pomaga-
ti doma. Odpeljal se je s kolesom v 
Šentvid nad Ljubljano in jo pripeljal 
domov, kjer jo je čakalo veliko dela, 
saj kmetija – tako kot nekoč kot da-
nes, zahteva veliko pridnosti. Pri-
dno je delala, skrbela za živino, iz-
med katere se najbolj spomni prija-
zne kobile. »Le govoriti ni znala,« se 
zasmeji. Skoraj vsi so bili prepriča-
ni, da bo ostala doma kot ‘teta’, ko 
je na veselici v Brezjah srečala bo-
dočega moža Stanka Habjana, Ma-
rinčkovega iz Doba, se pri tridesetih 



18 | slamnik številka 11 | november 2020 | letnik lx
slamnik@kd-dom zale. sistarejši

O stiskah in težavah, s kate-
rimi se starostniki soočajo 
v tem, smo se pogovarja-
li z zagovornico starejših 

Tejo Primc, ki je v letih 2018 in 2019 
v okviru LAS Za mesto in vas izvaja-
la projekt Varna starost na območju 
Trzina, Medvod in Domžal. Teja opo-
zarja, da gre pri iskanju rešitev za za-
ščito starejših v trenutni zdravstveni 
krizi za očiten pojav starizma s stra-
ni političnih odločevalcev. Starizem 

pomeni odraz neenakosti, s katero se 
starejše osebe lahko spopadajo sko-
zi življenje, ko se jih ne spoštuje in 
se počutijo manj pomembne ali nevi-
dne. Rešitve v obliki družbene izola-
cije, prepovedovanja izhodov in obi-
skov v domovih za starejše sicer re-
šujejo njihova življenja, a pri tem za-
nemarjajo njihove socialne in čustve-
ne potrebe. Takšna negativna situa-
cija lahko zelo negativno vpliva na 
njihovo psihofizično počutje in lah-
ko vodi v poslabšanje zdravstvene-
ga stanja, tudi v depresijo, meni Teja 
Primc. Kompleksnost situacije, v ka-
teri so se znašli zaposleni v domovih 
za starejše, so nepojmljive, in verja-
memo, da se vsi trudijo po najbolj-
ših močeh. A vendarle želimo ravno 
v tem času krize opozoriti na stiske 
in nevarnosti, s katerimi se srečujejo 
starejši in njihovi svojci tako v insti-
tucionalni kot v domači oskrbi. 

Starostniki pogosteje žrtve 
nasilja
Glavni dejavnik za pojav nasilja je 
prav socialna izolacija. Vemo, da se je 
v letošnjem letu nivo nasilja v druži-
nah, torej za štirimi stenami, na splo-
šno povečal, zato lahko sklepamo, 
da so tudi starostniki pogosteje žrtve 
nasilja. Velikokrat govorimo o nasi-
lju nad otroki in nad ženskami, a ne 
smemo pozabiti, da med najšibkejše v 
družbi spadajo tudi starostniki.

V raziskavi, ki jo je za svoje magi-
strsko delo med junijem in oktobrom 
2015 opravila Teja Primc, je sodelova-
lo 220 starejših od 65 let, od tega 43 
moških in 177 žensk. O izkušnji na-
silja je poročalo nekaj več kot 21 od-
stotkov sodelujočih. Od tega je v do-
movih za starejše nasilje doživljajo 
13 odstotkov oskrbovancev, v domači 
oskrbi pa 34 odstotkov starejših. Naj-
večkrat so starostniki nasilje doži-
vljali s strani svojih sorodnikov, tako 
partnerjev kot svojih potomcev. V do-

SOCIALNA IZOLACIJA POVEČUJE 
POJAV NASILJA NAD STAREJŠIMI 
Obdobje epidemije ni lahko, še posebej ne za starejše in druge ranljive skupine, ki so zdravstveno bolj izpostavljene 
nevarnostim, ki jih prinašajo virusi. V želji, da bi jih čim bolj zaščitili, država sprejema drastične ukrepe zapiranja javnega 
življenja in omejevanja socialnih stikov. A kaj to v resnici pomeni za starejše, v kakšnem položaju so se znašli? 

janja sporočimo ustreznim organom. 
Pomembno je, da se takšna dejanja 
prepoznajo in se na njih opozori, kaj-
ti le tako se lahko prekine krog nasil-
nih odnosov. Tako žrtvam kot tistim, 
ki izvajajo nasilje, so potrebni podpo-
ra, izobraževanje in pomoč, da izsto-
pijo iz začaranega kroga nasilja.

Starejši za nasilje niso krivi 
sami
Najbolj pomembno je dejstvo, da sta-
rejši za nasilje niso krivi sami, da je 
vedno kriv povzročitelj. Prav tako 
je pomembno, da se zavedamo, da 

se nasilje da preprečiti, če le vemo, 
komu lahko zaupamo svojo izkušnjo 
nasilja in kam se lahko obrnemo po 
pomoč. Pokličimo 113, Center za so-
cialno delo ali katero izmed spodaj 
omenjenih nevladnih organizacij 
in društev. Le en klic je včasih tisti, 
ki naredi razliko, ali oseba preživi ali 
ostane v začaranem krogu nasilja.

Za preprečevanje nasilja je po-
membno, da se starostnike spodbu-
ja k socialnemu vključevanju, da se 
ohranja močno mrežo socialnih sti-
kov, da se jih spodbuja k opravljanju 
stvari, ki jih veselijo, ki jih zmorejo. 
Pomembni so osebni stiki, ki jih sta-
rejšim prek programa Starejši za sta-
rejše nudijo prostovoljci iz Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije. Zavod 
EMMA in društvo SOS Telefon nu-
dita strokovno in brezplačno psiho-
socialno pomoč vsem žrtvam nasilja. 
Starostnikom je na voljo tudi telefon-
ska številka zagovornice starejših 
Teje Primc: 031 203 008, prek katere 
lahko pridobijo informacije o nasilju 
in načinu iskanja ustrezne poti za re-
ševanje njihove situacije. Včasih je 
dovolj le pogovor, včasih se potrebu-
je nasvet in kontakt, na koga se lah-
ko obrnejo za nadaljnjo pomoč. V pri-
meru hujših situacij nasilja pa je za-
govornica starejših sama odgovorna, 
da posreduje informacijo v obliki pri-
jave nasilja na pristojne službe. 

Obstajajo številne druge nevla-
dne organizacije, kot sta Humani-
tarček in Simbioza, ter pobude po-
sameznikov, ki ponujajo možnosti za 
sproščen klepet in zaupanje. Eden 
takšnih je Čvekifon, brezplačni kle-
petalnik za starejše na telefonski šte-
vilki 080 38 07. Telekom Slovenije je 
vsem domovom za starejše omogočil 
brezplačen najem določenega števila 
mobilnih telefonov in neomejen mo-
bilni prenos podatkov, da lahko sta-
rostniki s svojci klepetajo tudi pre-
ko videoklica. Takšne pobude in ge-
ste številnih posameznikov in orga-
nizacij dokazujejo, da se ljudje zna-
mo povezati in si pomagati v težkih 
obdobjih. Zato si ne zatiskajmo oči in 
ušesa pred izkušnjo nasilja, sprego-
vorimo in podelimo kamenček svoje 
bolečine z drugimi. ❒

LAS Za mesto in vas

mačem okolju je prevladovalo psihič-
no nasilje, zanemarjanje in ekonom-
sko nasilje. Slednje se kaže tudi za-
radi dolgotrajne brezposelnosti, kar 
posledično lahko vodi v izsiljevanje 
staršev za denar in na primer zakle-
panje v svoje hiše. Tisti, ki so nasilje 
doživeli v domovih za starejše, pa so 
poročali o fizičnem, ekonomskem in 
psihičnem nasilju s strani sostano-
valcev in negovalcev. Rezultati razi-
skave so tudi pokazali, da je bilo naj-
več žrtev starejših od 75 let, večina je 
bila žensk. Glavni vzroki za pojav na-
silja pa so bili telesna nemoč staro-
stnika in pomanjkanje socialnih sti-
kov ter odvisnost od povzročitelja.

Projekt Varna starost
Projekt Varna starost je nastal iz že-
lje, da bi starejše informirali o njiho-
vih pravicah in možnostih ukrepa-
nja v situacijah, ko doživljajo nasi-
lje. V domovih za starejše Deos, Cen-
ter starejših Medvode, ter v Medge-
neracijskem centru Bistrica v Dom-
žalah se je izvedlo 18 delavnic, na 
katerih je sodelovalo 324 starostni-

kov in 25 strokovnih delavcev različ-
nega profila, ki vsak dan delajo s sta-
rostniki. Predstavili so različne po-
javnosti nasilja in kako ga prepozna-
ti ter kaj lahko naredimo, če opazi-
mo nasilje ali smo sami žrtev nasilja. 

Poleg delavnic se je v okviru pro-
jekta organizirala tudi okrogla miza, 
na kateri je bila najprej poudarjena 
potreba po dobro organizirani dol-
gotrajni oskrbi na krajevni in naci-
onalni ravni, za kar je treba najprej 
sprejeti Zakon o dolgotrajni oskr-
bi. Smo namreč ena redkih držav 
v Evropski uniji, ki tega zakona še 
nimamo. Prav tako je pomanjkljivo 
zakonsko preganjanje povzročite-
ljev nasilja ter krepitev programov 
na področju opolnomočenja žrtev. 
Vsi strokovnjaki so se strinjali, da je 
treba žrtve jemati resno in da je po-
treben celovit medresosrski pristop 
in sodelovanje multidisciplinarnih 
timov zdravstva, sociale, nevladnih 
organizacij in tudi policije. 

Trajnejši rezultat projekta pred-
stavlja usposabljanje zagovornika 
starejših, za katerega se je usposobi-
la Teja Primc. Usposabljanje je trajalo 
150 ur pod vodstvom prof. dr. Branka 
Lobnikarja. Ključne vsebine so bile 
etika in komunikacija v odnosu s sta-
rejšimi ter obravnava njihovih oseb-
nih stisk, problemov in izkušenj na-
silja z upoštevanjem vseh etičnih in 
strokovnih načel. Velik poudarek je 
bil na spodbujanju socialnega vklju-
čevanja in izvajanju družabništva, 
torej druženja s starejšimi. 

90 odstotkov povzročenega 
nasilja nad starostniki 
nehotenega
Kar 90 odstotkov povzročenega nasi-
lja nad starostniki je nehotenega. Pri 
konfliktih v družinskih odnosih se ti 
najpogosteje zgodijo zaradi frustracij 
in napačnih pričakovanj. Od svojih 
staršev ali partnerjev namreč priča-
kujemo, da bodo vedno enako men-

talno sposobni in fizično aktivni. Ven-
dar pa s starostjo pridejo tudi različ-
ne bolezni, ko začnejo te funkcije ši-
beti, kar nam prinese šok in se čuti-
mo pretresene, zato postanemo nestr-
pni, jezni ... Če vsakodnevno skrbimo 
za starejšega, obolelega človeka, nam 
v današnjem tempu življenja to lahko 
predstavlja velik stres in obremenitev. 
Nismo namreč usposobljeni za nego 
takega človeka, zato se spopadamo 
z različnimi težavami, napake in fru-
stracije so pogostejše. V domovih za 
ostarele pa se starostniki kar naen-
krat znajdejo v neki skupnosti oseb, 

ki si jih niso sami izbrali za sostano-
valce, zato lahko prihaja do konflik-
tov in nesoglasij. S strani osebja se 
nasilje največkrat zgodi zaradi kadro-
vske stiske in izgorelosti osebja. Pri-
haja lahko do situacij, ko je treba ose-
bo na hitro umiti, zato lahko pride do 
premočnih stiskov, do prisilnega hra-
njenja, ipd. Trenutno je osebje v do-
movih za starejše v posebno težkem 
položaju, saj mora poleg skrbi za fi-
zične potrebe starostnikov poskrbeti 
tudi za njihovo zdravstveno stanje ter 
ustrezno razlago in razumevanje sta-
rejših, zakaj so jim zaradi epidemije 
koronavirusa odvzeti tudi stiki s svoj-
ci. V primerih, ko se starejši spopada-
jo z demenco ali alzheimerjevo bole-
znijo, je starostnikom to zelo težko ra-
zložiti, saj tega ne morejo razumeti.

Najpogostejši obliki nasilja 
nad starostniki sta trpinčenje 
in zanemarjanje
Nasilje nad starejšimi je danes ena iz-
med najaktualnejših tem, predvsem 
zaradi dolgoletnega družbenega za-
nikanja tega problema. Starostniki 
zase pogosto pravijo, da so navaje-
ni potrpeti in da niso mehkužni. »Na 
delavnicah projekta Varna starost so 
starostniki marsikdaj opisali dogodek 
in ob tem zamahnili z roko ali se zgolj 
nasmehnili, čeprav je bil dogodek, 
ki so ga opisali, nasilno dejanje. 
Veliko starejših je tudi prepričanih, 
da jim nihče iz družbe ne bo verjel, 
če jim bodo zaupali svoje občutke in 
izkušnje. Pogosto so starostniki sami 
sebe že odpisali in to je tudi posledica 
zatrte ideje o nasilju nad njimi,« opo-
zarja Teja Primc. Najpogostejši obliki 
nasilja nad starostniki sta trpinčenje 
in zanemarjanje. A vendar, nekateri 
starostniki menijo, da so sami ‘spo-
dleteli’ pri vzgoji, če nad njimi nasi-
lje izvajajo njihovi otroci.

Starejši, ki so žrtve težjih oblik 
nasilja, pogosto neradi spregovorijo, 
da se nasilje ne bi poslabšalo, prav 
tako pa jih spremljajo občutki sramu 
in strahu. Pogosto se ne zavedajo, 
komu lahko zaupajo svojo izkušnjo 
in kam se lahko obrnejo po pomoč. 
Zato je toliko bolj pomembno, da smo 
na to pozorni ostali in da nasilna de-

»Nasilja nad starostniki je preprosto 
preveč. Starejši si zato želijo končno 
nekaj spremeniti na tem področju 
in tisti v domovih za starejše lažje 
spregovorijo o svojih izkušnjah. Ravno 
tako si zaposleni v domovih za starejše 
želijo, da bi lahko nudili čim bolj 
varno in kakovostno oskrbo svojim 
oskrbovancem. Težje je starejšim, 
ki se soočajo s konfliktnimi odnosi 
v domačem okolju,« svoje izkušnje 
opisuje Teja Primc.

Starostniki na delavnici varne starosti

»Naša družba je pokazala, da 
znamo razčlovečiti starejše na 
različne načine, odnos države do 
starostnikov v domovih za starejše 
pa je to ponesel na še višji nivo. Ob 
vsem tem ukvarjanju z virusom se 
je pozabilo ne samo na čustvene 
in socialne potrebe starostnikov, 
ampak njih kot celote. Izolacija 
starostnikov in prepoved socialnih 
stikov je prav tako izraz nasilja nad 
starejšimi,« je do odločevalcev 
kritična Teja Primc.

»Najbolj me je presenetilo dejstvo, da mnogih oblik nasilja (npr. kričanje, 
klofutanje, zmerjanje) sodelujoči sploh niso prepoznali kot nasilje, ampak 
vsakdanjo komunikacijo oziroma način funkcioniranja v današnji družbi. 
Zaskrbljujoče so izjave nekaterih, da so si v primeru slabih odnosov s strani 
drugih to na nek način zaslužili, saj so stari in potrebni pomoči ter zaradi 
tega breme tistim, ki za njih skrbijo,« opisuje zagovornica starejših. 
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Bere se kot uvod v napet ro-
man ali akcijski film, a gre 
žal za resničen dogodek iz 
letošnjega 22. julija. 

Udar strele povzročil požar
Majhna vas Prevalje je umeščena 
med Šentvid pri Lukovici in Stude-
nec pri Krtini. Na bregu sredi vasi 
leži domačija pri Starc, ki je na tem 
mestu že vsaj od 17. stoletja. Kmetija 
obsega kmečko hišo, svinjak, glav-
no gospodarsko poslopje (hlev s si-
losem v dolžini 30 metrov), star to-
plar in poslopje za mehanizacijo no-
vejšega datuma. Prav glavno gospo-
darsko poslopje je bilo nesrečnega 
22. julija žarišče velike nesreče. Raz-
deljeno je bilo na hlev z 12 glavami 
živine in shrambo s steljo, ječme-
nom in mehanizacijo, požar pa je za-
jel shranjeno steljo in seno ter vzho-
dni del ostrešja, kjer je bila shranje-
na kmetijska mehanizacija. Kot piše 
v poročilu Centra za zaščito in reše-
vanje, ki je s poveljnikom Matjažem 
Merkužičem tudi vodilo reševalno 
akcijo, je bil dogodek prijavljen na 
center za obveščanje tri minute po 
17. uri. Takoj so se sprožile aktivacije 
prostovoljnih gasilskih društev Pre-
voje, Studenec, Lukovica, Krašnja, 
Blagovica, Trojane, Dob, Žeje-Troji-
ca in že omenjeni CZR Domžale. Po-
leg gasilcev so v pomoč takoj prihi-
teli sosedje in drugi, ki so že na da-
leč opazili rdečega petelina. Sosed-
je so takoj začeli z reševanjem živi-
ne iz gorečega hleva. Odpeljali ozi-
roma namestili so jo v dva hleva v 
vasi, pri Omahnjevih in Prašnikarje-
vih. Gasilci so ob dobri taktiki zače-
li z obrambo ostalih objektov v bliži-
ni (še posebej stanovanjske hiše, ki 
stoji čisto blizu gospodarskega po-
slopja), žarišča pa so se lotili kar s 
treh strani. Požar se je namreč polno 
razvil na seno in ostrešje ter na vso 
skladiščeno krmo, ki je bila tudi ob 
objektu. Kolikor se je dalo, so uma-
knili kmetijsko mehanizacijo, nato 
pa napadli glavni objekt z obkroža-
njem, še prej pa zagotovili avtoci-
sterne za dobavo požarne vode po-
leg hidrantnih odjemnih mest. 

Sodelovalo 82 gasilcev ter več 
kot 20 vaščanov in okoličanov 
O tem, kako se je še bolj podrobno 
razplamtel boj proti ognju, je z be-
sedami težko opisati. Dejstvo pa je, 
da je bilo vse skupaj zelo intenziv-
no in zahtevno. Celotno gospodar-
sko poslopje je bilo pogašeno šele 
ob 23. uri, ko se je nadaljevalo prav 
tako zahtevno delo odvažanja ogo-
relega sena in ostrešja. Tu sta bili 
aktivirani dve gozdarski vozili z dvi-
žno roko, tovorno vozilo bližnjega 
soseda ter mnogi lokalni kmetoval-
ci s svojimi traktorji in prikolicami. 
Vsi skupaj so material odstranjeva-
li in ga odvažali na deponijo Centra 
za ravnanje z odpadki Dob. Celotna 
akcija je bila končana ob 4.00 zju-
traj, torej šele naslednji dan. Že ta 
podatek priča o zahtevnosti in kon-
kretnosti požara. Po koncu je ob po-
gorišču še nekaj časa ostala gasil-
ska straža domačega PGD Stude-
nec. Omenimo še pomemben poda-

V NESREČI NISI NIKOLI SAM
Ob letošnjih poletnih neurjih je v sredo popoldan udarila strela v hlev, ravno ko se je gospodar pripravljal k molži. Najprej se 
je zabliskalo, kot da je nekdo na hitro prižgal in ugasnil sonce, potem pa je zagrmelo kot v najhujši grozljivki. Udar strele je 
bil tako močan, da se je v trenutku razvil ogenj, ki je še hitreje zajel celoten objekt in prešel v fazo polno razvitega požara. 
Steber nastalega dima se je videl daleč naokrog. 

prihajati, tudi iz Moravške doline so 
jo pripeljali) so se v poznejših dne-
vih in tednih tudi v finančni obliki 
še stopnjevale. Domači se vsem ne 
morejo in ne morejo zahvaliti, toli-
ko jim vse skupaj pomeni. Njihova 
zahvala je namenjena še podjetju 
Prodnik ter Policijski postaji Dom-
žale in reševalni postaji Zdravstve-
nega doma Domžale, ki je poskrbela 
za dve osebi, ki sta se ob reševanju 
živine nadihali dima. K sreči sta bili 
kmalu odpuščeni z urgence. 

»Tudi župan občine Domžale 
Toni Dragar in županja občine Lu-
kovica Olga Vrankar sta nam po svo-
jih najboljših močeh pomagala. Iz-
rekam jima iskrena hvala, tako kot 
vsem, ki jih je praktično nemogo-
če omeniti, saj je toliko dobrih lju-
di, ki so se nadvse izkazali z beseda-
mi, predvsem pa z dejanji. Hvala se-
veda vsem gasilskim društvom, CZR 
Domžale in poveljniku Matjažu Mer-

kužiču za zares hitro in strokovno iz-
vedeno intervencijo. Na pobudo do-
mačega PGD Studenec smo prejeli 
donacijo Sklada za pomoč socialno 
ogroženim družinam gasilcev Gasil-
ske zveze Domžale – velika hvala! Na 
koncu naj omenim še GP Križnar, ki 
je omogočilo, da smo našo živino in 
vse ostalo, kar spada v hlev, zares hi-
tro namestili v obnovljeno poslopje. 
Družini Omahna in Prašnikar sta skr-
beli za našo živino, kot da je njihova, 
a je vseeno lepo videti domače kra-
ve v domačem hlevu,« zaključuje za-
dovoljni in nadvse hvaležni Boštjan 
Primožič ob prenovljenem gospo-
darskem poslopju, ki je še pred tre-
mi meseci izgledalo, kot da se bo se-
sulo samo vase. 

Neurje je prineslo močno strelo, še 
močnejši požar, a je na koncu zmagal 
človeški faktor v obliki gasilcev in do-
brih ljudi, ki so pripomogli k zgodbi z 
zelo srečnim koncem. ❒

Matej Primožič 
Foto: Foto: PGD Studenec in Matej 
Primožič

tek, da je v celotni akciji sodelovalo 
kar 82 gasilcev ter nekaj več kot 20 
vaščanov in okoličanov. 

Ko se je naslednji dan zjasnilo, je 
šlo gospodarju Boštjanu Primožiču 
in staršema še bolj na jok kot minu-
lo noč. Žalostno pogorišče je razkaza-
lo vso škodo in žalostne ostanke sicer 
velikega poslopja. Žal, ali pa na sre-
čo, se dolgo niso mogli prepustiti ob-
jokovanju, saj je že ob 7. uri sledilo 
sanacijsko delo odstranjevanja preo-
stalega pogorelega materiala in oce-
na stanja, ali bolje rečeno škode. Sa-
moiniciativno so se zbrali mnogi so-
sedje in gasilci iz okoliških društev, 
ki so ves dan odstranjevali še ostali 
pogoreli material. Svoje veliko delo je 
v dneh po čiščenju s sanacijo objek-
ta začelo tudi gradbeno podjetje GP 
Križnar iz sosednje vasi Imovica. Eki-

pa gradbenikov je delala vse do kon-
ca obnove, torej do 3. oktobra, ko se 
je živina le vrnila v domači hlev. 

Zgodba s srečnim koncem
Če smo precej podrobno obravnava-
li potek, gašenje požara in sanacijo, 
je prav, da se posvetimo tudi pleme-
nitim dejanjem, ki so sledila. Doma-
či so kmalu po nesreči prišli do spo-
znanja, da še kako drži pregovor: v 
nesreči nisi nikoli sam. Vsa energi-
ja, trud, delo, materialna in finanč-
na pomoč, ki so ga doživeli je neiz-
merna in težko merljiva. Že v času 
glavne akcije gašenja so sosedje in 
okoliški prebivalci, sorodniki pa 
tudi nekaj gostinskih obratov prina-
šali okrepčila za domače in vse ak-
tivne. Geste s hrano in z drugo po-
močjo (krma za živino kar ni nehala 
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k n j i g e  z a  o d r a s l e

Elena Ferrante

The Lying Life of Adults
Europa editions, 2020

V najnovejšem romanu Elene Fer-
rante, na katerega bomo v sloven-
skem prevodu verjetno čakali vsaj 
toliko časa kot na cepivo proti covidu-19, spoznamo 
življenje najstnice Giovanne, ki se tudi tokrat odvija 
v Neaplju. Hčerko uglednega profesorja in preva-
jalke nekega dne pretreseno prestreže pogovor, v 
katerem njen oče njeni materi reče, da Giovanna 
postaja kot njegova sestra Vittoria. Sestra, za kate-
ro Giovanna ve, da jo oče prezira, da za njo meni, 
da je grda, da laže, da z njo že dolgo noče imeti 
nikakršnih stikov. To 13-letni Giovanni nepovratno 
spremeni tok življenja in jo pahne v vrtinec odkri-
vanja resnice o njenih starših, očetovi sestri Vittorii 
in številnih lažeh, ki so kot lepilo njeno življenje 
držale v udobnem in varnem ravnovesju ter iluziji 
sreče. Skozi razkrivanje laži mora Giovanna preveč 
na hitro odrasti in iz koščkov ponovno sestaviti 
razbito samopodobo in samozavest. Mojstrska Ele-
na Ferrante, ki je z neapeljsko tetralogijo za vedno 
osvojila naša srca, tudi tokrat ohranja vrhunsko 
pisateljsko formo in ponovno dokazuje neverje-
tno sposobnost vživljanja v like različnih starosti, 
spolov, razredov in prepričanj. »Two years before 
leaving home my fahter said to my mother that I 
was very ugly«, je prvi stavek knjige, ki bralca takoj 
zagrabi in ga do konca ne spusti več. (J. D.)

Petra Pogorevc

Rac
Beletrina, 2020

Biografski roman o življenju 
Radka Poliča odstira in prepleta 
spomine na njegovo življenjsko in 
ustvarjalno pot, ter razkriva, da je enako strasten 
in zahteven kot na odru tudi za njim. Sledi mu 
nazaj v otroštvo, ki ga je v nemirnih povojnih letih 
preživel razseljen med Črnomljem, Beogradom, 
Berlinom in Ljubljano. Biografija pojasni njegovo 
vseživljenjsko povezanost s starši in bratoma ter 
obudi spomine na tri zakone, iz katerih ima dva 
odrasla sinova. Knjiga predstavi njegov pristop 
k oživljanju vlog, zajame njegovo pojmovanje le-
pega in težkega igralskega poklica ter spregovori 
o številnih nepozabnih likih, ki jih je ustvaril na 
odru in v filmih. Igra ni pretvarjanje, ampak hoja 
čez rob, tako kot življenje, pravi Radko Polič Rac, 
ki je leta 2007 prejel Prešernovo nagrado za ži-
vljenjsko delo. (S. S.)

Julie Phillips

Izginuli svet
Mladinska knjiga, 2020

Julie Phillips nam v svojem prven-
cu lepo predstavi nepoznani svet 
Kamčatke, te divje dežele neskonč-
nega prostranstva, nepredstavljivih razdalj, gozdov, 
tundre, vulkanov, gejzirjev in zelo redkih mest. 
Roman je sestavljen iz več krajših zgodb, ki jih 
povezuje skrivnostno izginotje dveh malih sestric. 
V vsaki zgodbi spoznamo različne ženske z različ-
nimi življenjskimi usodami, skozi katere spoznamo 
kamčatsko družbo, kulturo, tradicionalen odnos 
do žensk, nasprotja med Rusi in staroselci … (P. P.)

Renata Salecl

Človek človeku virus
Mladinska knjiga, 2020

Najnovejše delo naše sodobne 
znanstvenice, filozofinje, so-
ciologinje, redne profesorice, 
znanstvene svetnice in članice Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, zaposlene na 
Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, je niz esejističnih razmislekov o trenu-
tnem fenomenu koronavirusne pandemije. Kako 

se človek odziva na sodoben izziv, ki je bil po 
mnenju citiranega R. Wallaca samo še vprašanje 
časa, in kako vladajoči razred izkorišča stisko za 
rast avtoritarnega sistema? Odgovori, ki jih avto-
rica ponudi, so pronicljive analize ‘vrtenja’ tega 
sveta, ki temelji na donosnosti in profitu. Sprego-
vori tudi o strahu in paničnem nakupovanju toa-
letnega papirja, o priročnih robotih in o ukrepih, 
ki krojijo naš vsakdan, o tem, čigavo življenje je 
več vredno, o čudaških, a potrebnih spremem-
bah bontona in ozkosrčnih kontraproduktivnih 
odločitvah nekaterih. Knjiga je utemeljen poziv k 
odgovornemu in demokratičnemu iskanju izhoda 
iz trenutne krize. (C. H.)

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

Ruth Tormo

Naravnost za nosom!
Zala, 2020

Mila in Viktorija sta prijateljici že 
od vrtca, a v zadnjem času se v 
njunem prijateljstvu kažejo raz-
poke. Če so v bližini drugi, se Viktorija spremeni v 
Vicky in če se družiš z njo, je kot bi hodil v soju ža-
rometov in s potnim listom ‘Vickyjina prijateljica’ 
avtomatično vstopiš v klub priljubljenih. Mili taka 
Viktorija ni več všeč, ampak boji se ji upreti, saj se 
boji izločenosti. Posebej močno se Mila začne za-
vedati Viktorijine vzvišenosti in plehkosti njunega 
prijateljstva, ko v razred pride novi sošolec Liam. 
Ta takoj zbudi pozornost in neodobravanje razreda 
zaradi svoje drugačnosti, ima ogromen nos, hišno 
ljubljenko, vietnamsko pujsko Meto in odbita star-
ša znanstvenika. Liam stanuje v Milini stolpnici, 
tako da se njune poti pogosto križajo. Mila spozna, 
da je zabaven in iskren fant, skozi njun odnos pa 
spoznava tudi samo sebe in zave se, da mora sledi-
ti sebi in da ni nujno za vsako ceno ugajati drugim. 
Odličen roman o prijateljstvu, iskanju identitete in 
odraščanju. (S. Z.)

Constanze Spengler

Morski konjički so 
razprodani
Zala, 2020

Nacetov očka dela doma in je silno 
zaposlen, moti pa ga neprestano Nacetovo sitnarje-
nje. Ko mu Nace obljubi, da ga ne bo več motil, če 
mu kupi hišnega ljubljenčka, mu oče izroči denar-
nico in Nace se odpravi v trgovino z živalmi. Naj-
prej kupi podgano, a ko se ta izgubi v skrivališčih, 
ki sta jih celo popoldne gradila, gre kupit še psa.  
A ko pes naredi lužico v kopalnici, si omisli še 
tjulnja, nato pingvina … Tako se kopičijo živalski 
ljubljenčki, očka pa še kar dela. Končno tudi očka 
opravi svoje delo in Naceta povabi na kopanje k 
jezeru. A ves začuden odkrije, da imata doma cel 
živalski vrt. Še dobro, da ima očka tako rad živali. 
Prikupno in humorno slikanico o živalskih lju-
bljenčkih in pomanjkanju časa z odličnimi ilustra-
cijami Katje Gehrmann toplo priporočam. (S. Z.)

Per Gustavsson

Ko pride zima
Zala, 2020

Še ena čudovita slikanica založ-
be Zala je kot nalašč za čase, v 
katerih živimo. Pa sploh ne zato samo zato, ker 
tudi v naše kraje prihaja zima. V slikanici Ko pride 
zima namreč zajec lepega dne šokiran ugotovi, da 
njegov kožuh postaja bel, nato pa še bolj šokiran 
spozna, da je ves njemu poznan svet postal bel in 
da nič ni več, kot je bilo. Spremembe ga prestrašijo, 
in prepričan je, da je ponj prišla smrt. K sreči je tu 
izkušeni medved, ki ima za seboj že mnogo zim. Ta 
ga potolaži, da so spremembe, negotovost in ne-
predvidljivost del življenja in da se življenje odvija 
v ciklih. Zime bo nekoč konec, zajčev kožuh ne bo 
več bel, pa čeprav se bo do takrat zajec ravno nava-
dil in želel obdržati belega, ki mu ga je narava po-
zimi seveda namenila s točno določenim razlogom 
... Slikanica za odrasle in otroke, ki nas v negotovih 
časih uči negotovost spreje(ma)ti. (J. D.)
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Bil je eden tistih profesorjev, 
ki je bil simpatičen zaradi 
pravšnje mere arogance, ci-
nizma in profesorske vzvi-

šenosti, vse skupaj pa zmešano s hu-
morjem. Imel je zanimiva predava-
nja, ki smo jih študentje radi obisko-
vali. Zdaj z distance lahko rečem, da 
je bil dober profesor in obenem eden 
največjih strokovnjakov za novi vek 
na Slovenskem. Takrat, v devetdese-
tih smo živeli v miru relativne sloge 
in stabilne države, tako da me njego-
va politična stališča niti niso kdo ve 
kako zanimala. Vedel sem, da spada 
v novorevijaške kroge, tako kot moj 
oče in še marsikdo drug, ki sem ga 
poznal. Šele pozneje, ko sem se jaz 
že nekoliko uveljavil kot pisatelj in je 
on postal minister za kulturo v prvi 
Janševi vladi, mi je postalo jasno, da 
ga zanima tudi aktivna politika. Hitro 
se je izkazalo, da mu gre ministrova-
nje bistveno slabše od rok kot univer-
zitetna profesura. Videti je bilo, da 
mu je vse skupaj nekoliko odveč, de-
loval je medlo, neodločno, predvsem 
pa ni z ničemer dajal vtisa, da mu je 
mar za kulturo, za zaposlene v kultu-
ri, ali da bi želel narediti premik na 
tem področju, postaviti Slovenijo na 
neko višjo kulturno-prepoznavno po-
zicijo, kot je bila dotlej. Kakšno razo-
čaranje po Rudiju Šeligu, ki je sicer 
prišel iz iste stranke kot on, in ven-
dar zanj lahko trdim, da je v kratkem 
času njegovega ministrovanja za slo-
vensko kulturo naredil več kot nekaj 
drugih ministrov skupaj! Pač, Rudi ni 
poslušal navodil od zgoraj ali spodaj, 
ne glede ali so prihajala od samega 
Janše ali pa gospoda Bajuka, ki je bil 
tedaj predsednik vlade, on je dobro 
vedel, kaj je treba in je to tudi naredil.

Zdaj, ko se je doktor Simoniti dru-
gič zavihtel v ministrski fotelj, sem 
vedel, da iz tega ne more biti kaj po-
sebej dobrega, upal pa sem, da ne bo 
kaj slabega. No, tu sem se uštel. Za-
čelo se je medlo kot prvič, spet je za-
vladal vtis, da se je minister umaknil 
v stanje medle hibernacije, delo pa 
prepustil sekretarki. V prvem, spo-
mladanskem paketu protikoronskih 
ukrepov za preživetje kulture ni bilo 
narejeno nič, niso se zgodili nobeni 
posebni ukrepi, ki bi pomagali pre-
živeti delujočim v tem resorju in še 
manj preživeti resorju samemu. Ne-
kateri smo sicer upali, da bo oblast 
vpeljala kulturne bone, kot je vpelja-
la turistične, vendar zaman. Niti ni 
naša trenutna oblast, za razliko od 
nemške, razvezala mošnje in doda-
tno podprla kulturne projekte, ki bi 
po eni strani pomagali preživeti kul-
turi sami, po drugi pa med štiri ste-
ne zaprtim Slovencem prinesli vsaj 
kakšno novo razvedrilo. Nič takega 
se ni zgodilo, nasprotno, oblast je 
raje udarila po kulturi. Pač, predse-
dnik vlade in nosilec te oblastniške 
klike težko prenaša kritiko, kulturni-
ki pa smo v večini takšni, da nismo 
tiho, ko nam oblast zapove, naj mol-
čimo. Ogenj po slovenski umetnosti 
je bruhala evropska poslanka Tom-
čeva, češ, da tega, kar ustvarjajo slo-
venski umetniki, ona ne razume in je 
torej nevredno poimenovanja ume-
tnost. Hja, izjava se lepo pokriva z iz-
javami nemškega kanclerja iz tride-
setih in prve polovice štiridesetih let 

prejšnjega stoletja, ki je označil teda-
njo nemško umetnost za izrojeno, ne-
nemško in nevredno poimenovanja 
umetnost. Pustimo, ali je slovenska 
evropska poslanka namenoma za-
vzela isto stališče kot ta, največji krv-
nik dvajsetega stoletja, ali pa gre pri 
vsem skupaj le za nevednost, za ne-
poznavanje, tako kot v primeru ume-
tnosti, o kateri nima pojma, dejstvo je, 
da je dovolj navdušila ministra Hojsa, 
da je tudi ta brž potegnil vrednostno 
sodbo o mednarodno nagrajenem fil-
mu Izbrisana, ki smo si ga lani lah-
ko ogledali tudi v našem Kulturnem 
domu Franca Bernika. Kot ona, se je 
tudi on prelevil v sodnika umetnosti 
in izlil svoj nebogljeno, globoko pri-
zadeto dušico, ter obenem pozval k 
prenehanju financiranja RTV Slove-
nija, ki takšne stvari spravlja na dan. 
No in ob vseh teh verbalnih ejakulaci-
jah plitkih dušic je minister Simoniti, 
moj nekoč sijajni profesor, ki si je že v 

drugo zadal to kulturniško breme na 
ramena, lepo tiho. Ne postavi se jav-
no v bran svojemu resorju in zabru-
si to in ono svojim nevednim, neizo-
braženim strankarskim kolegom, ne, 
on le tiho ždi v svojem ministrskem 
fotelju in načrtuje večje zadeve, večje 
od tega, kar počnemo ustvarjalci. On 
snuje nove muzeje, muzej osamosvo-
jitve Slovenije, ker menda ta ni dovolj 
dobro pokrita v Muzeju novejše zgo-
dovine, kjer obsega celotno nadstro-
pje, in ni dobro pokrita v Parku vo-
jaške zgodovine, kjer ji je prav tako 
posvečeno celo nadstropje in še del 
pritličja. Potrebujemo novega! Poleg 
tega si želi popolne prenove Prirodo-
slovnega muzeja! Prenove, ga bo pov-
sem spremenila, posodobila in mu 
zagotovila veličastnejše in sijajnejše 
prostore! Seveda bo medtem zbirki 
muzeja treba zagotoviti nek prostor, 
najbolje na Metelkovi, ki je itak v la-
sti ministrstva, če pa je zato potreb-
no vreči na cesto nekaj neodvisnih 
kulturnikov, ki tam najemajo prosto-
re, pa tudi prav. No, ne ravno prav, saj 
jih bi želel na cesto vreči kar tako na 
hitro in ne v enoletnem odpovednem 
roku, ki jim ga zagotavlja zakon.

Medtem pa zunaj divja korona, 
in ne le zdravstveno, tudi kultur-
no ekonomsko preživetje je vse bolj 
na nitki. Ne, to ministra ne zanima, 
raje kot da bi se soočal z dejanskimi 
problemi in iskal rešitve zanje, gra-
di muzeje v oblakih. In spet me ne-
hote spominja na prej omenjenega 
nemškega kanclerja, ki je v času, ko 
so zavezniki z vseh strani prodira-
li proti Berlinu, v svojem bunkerju 
z modelčki gradil povojni Berlin in 
sanjal o čudežnem orožju, ki bo obr-
nilo tok zgodovine. ❒

MUZEJI V OBLAKIH

Dr. Vasko Simoniti je bil moj profesor, ko sem 
študiral zgodovino in filozofijo na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani.

Medtem pa zunaj 
divja korona, in ne le 
zdravstveno, tudi kulturno 
ekonomsko preživetje je 
vse bolj na nitki. Ne, to 
ministra ne zanima, raje kot 
da bi se soočal z dejanskimi 
problemi in iskal rešitve 
zanje, gradi muzeje v 
oblakih.

kolumna • odtis človečnosti LENART ZAJC

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

70 let Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan
Poslovil se je zadnji igralec prve domače predstave

Noč evropskega filma
Noč evropskega filma je zdaj že tradicionalni dogodek, ki vsako leto novembra  
v obdobju dobrega tedna dni združi več kot 70 kinematografov po Evropi. 

V letošnjem in lanskem letu se je ve-
liko govorilo o visokem jubileju delo-
vanja Kulturnega društva Miran Jarc 
Škocjan, katerega delo je bilo ura-
dno, s predstavo V Ljubljano jo daj-
mo – predzadnjo avgustovsko nede-
ljo leta 1949, začeto v Gledališču pod 
kozolcem, režiser prve predstave pa 

je bil kronist Stane Stražar. V knji-
gi dr. Velimirja Vulikića: 60 let Pole-
tnega gledališča na Studencu o prvi 
predstavi najdemo veliko informacij, 
med drugim pisatelj opiše tudi vsa 
konkretna dela, povezana z ureditvi-
jo prireditvenega prostora (dvorane) 
pod Šikovčevem kozolcem, posebno 
skrb pa je namenil tudi poteku pred-
stave, ko so okoliški prebivalci napol-
nili prostor pod kozolcem, nekaj jih 
je moralo predstavo spremljati tudi 
izven njega. O navdušenju gledalcev 
in kvaliteti predstave pa največ po-
vedo besede, ki jih je ob koncu pred-
stave izrekel uradnik Stane Kompa-
re - Paveljnov, Studenčan, ki je živel 
v Ljubljani: »Videl sem že veliko iger 
na podeželskih odrih, a tako odigra-
ne še nobene. Igrali ste kot v gledali-
šču,« jim je navdušeno dejal in vsake-
mu posebej segel v roke, kar je občin-
stvo ponovno nagradilo z aplavzom.

Na straneh knjige 60 let Poletnega 
gledališča na Studencu najdemo tudi 
obilo fotografskega gradiva, ob pisa-
nju o prvi predstavi je tako tudi foto-
grafija igralcev V Ljubljano jo dajmo 
(fotografirano leta 1979), na kateri 
med drugimi najdemo tudi Ivana Ca-

pudra - Malijevega iz Brezja, ki se je v 
igri predstavil kot Jaka Povžar, ena od 
prič ob zapisovanju dote glavni juna-
kinji. Igralec Ivan Capuder, dom si je 
ustvaril na Viru, sicer pa brat Milana 
Capudra iz Brezja, ki ga vidimo v šte-
vilnih vlogah v domačih predstavah, 
in bratranec nekdanjega ministra za 
kulturo Andreja Capudra, je umrl v 
oktobru in je bil zadnji še živeči igra-
lec iz prve domače gledališke pred-
stave. Čeprav ga v prihodnjih vlogah 
v domačih gledaliških predstavah ni 
bilo več, je ostal zvest Kulturnemu 
društvu Miran Jarc Škocjan, in smo 
ga še vedno redno srečevali na do-
mačih predstavah v poletnem gleda-
lišču na Studencu, rad pa se je udele-
ževal tudi drugih prireditev.

Tako se Ivan Capuder prav ob ju-
bileju uvršča med pokojne igralce in 
druge, ki so vsak po svoje prispeva-
li delček k zgodovini društva. Prav 
nikogar od teh Kulturno društvo Mi-
ran Jarc Škocjan ni pozabilo. Spomini 
na vse ostajajo in posebej oživijo ob 
slovenskem kulturnem prazniku, ko 
se jih spomnijo z mašo in kulturnim 
programom, namenjenim prav njim.

 Vera Vojska

Igralci igre V Ljubljano jo dajmo leta 
1949 (fotografirano v letu 1979): režiser 
Stane Stražar, Pepca Kovač, Peter 
Cerar, Minka Kovač, France Marn, Ivan 
Capuder, Mihaela Kovač, Tone Svetlin 
in Tone Stražar

Brezplačni dogodek, ki ga podpirajo 
Evropska komisija in program MEDIA, 
organizirali pa smo ga v sodelovanju 
z združenjem Europa Cinems, zazna-
mujejo predpremiere, pogovori s film-
skimi ustvarjalci in posebnimi gosti, 
predvsem pa praznovanje raznoli-
kosti evropskega filma. Po navadi se 
projekcije vršijo na velikih platnih iz-
branih evropskih kinematografov, a 
ker je letos velika večina zaprtih zara-
di pandemije, smo se tudi v Mestnem 
kinu Domžale odločili praznovati na 
spletu. V živo so si lahko letos filme 
žal ogledali le redki, pa še to le v dr-
žavah, kot so Finska, Švedska in Bol-
garija, kjer so kinematografi zaenkrat 
še odprti, preostanek Evrope pa je bil 
vezan na svoj najljubši domači ekran.

Tako smo se tudi v Domžalah, kjer 
je kino že drugič v tem letu zaprt za 
nedoločen čas, odločili za spletno 
projekcijo filma, ki nas bo tudi v teh 
negotovih in za marsikoga težkih ča-
sih malce zbistril, seznanil z neznano 
problematiko, približal drugačnost, 
nas naučil strpnosti in nas na kon-
cu vendarle tudi nasmejal – in vse te 
stvari zdaj še kako potrebujemo. Izbi-
ra filma ni bila težka, saj je bil na spo-

redu Mestnega kina Domžale že takoj 
po ponovnem odprtju kina spomladi, 
ustvaril pa ga je režijski duet Olivier-
ja Nakacheja in Érica Toledana, ki je 
pred nekaj leti svojo ustvarjalno pot 
začel s filmom Prijatelja, ki je na za-
baven in komičen način opisal odnos 
med uspešnim poslovnežem, ki je za-
radi nesreče pristal na invalidskem 
vozičku, ter njegovim asistentom iz 
malce bolj nemirnega predmestja Pa-
riza. Tokrat sta se odločila za malce 
bolj osebno zgodbo o avtističnih otro-
cih in najstnikih ter mladih iz ‘težav-
nih’ sosesk, ki se učijo, kako za njih 
skrbeti, s tem da pogosto dobijo v var-
stvo tudi najbolj brezupne primere, ki 
so jih vse druge organizacije že zavr-
nile. Film Posebni je topla, sočutna 
zgodba o tem, kako se moramo nau-
čiti sprejemati drugačnost, še poseb-
no pri najbolj ogroženih, ki tudi zdaj 
trpijo veliko bolj kot ostali in katerih 
situacija je pogosto brezupna. Filmu 
pa končni pečat dajeta tudi inteligen-
tni humor ter trdno prepričanje, da se 
lahko razrešijo tudi najtežje situacije, 
če smo le dovolj vztrajni.

Film je bil prek spletne platfor-
me Mestnega kina Domžale na voljo 

z omejenim številom ‘spletnih’ vsto-
pnic, gledali pa smo ga lahko 19. no-
vembra med 20. in 24. uro. Odzivi so 
bili odlični, kar je mogoče tudi dobra 
napoved za spletno platformo, ki jo v 
Mestnem kinu Domžale pripravljamo 
v času jesenskega zaprtja in bo, upaj-
mo, na voljo do konca tega leta. Plat-
forma bo ponudila na ogled marsika-
teri film iz našega rednega kino pro-
grama in številne filme, ki na velikem 
platnu ne najdejo svojega mesta. Se-
veda pa ničesar ne čakamo bolj nestr-
pno kot ponovnega odprtja naše kino 
dvorane – tam namreč raznolikost 
evropskega in vseh drugih dobrih fil-
mov praznujemo vsak dan. Upamo, 
da bomo hitro spet skupaj!

 Ekipa Mestnega kina Domžale

Nekaj odzivov
»Dobro izbran film za trenutni 
čas. Navda te z optimizmom, da 
je tudi v zelo težkih razmerah mo-
žno najti rešitev.«

»Film je res poseben in zato sta v 
teh časih tako svojevrsten pogled 
na svet okoli nas in ogled filma še 
toliko bolj dragocena. Hvala, da 
ste nama polepšali zaključek de-
lovnega dne.«

»Prav lepa hvala, ker ste omogo-
čili en poseben večer v družbi Po-
sebnih ...«

»Res, najlepša hvala, da tako 
lepo skrbite za nas! Blagodejno 
in optimistično deluje.
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Zdrav razum je namreč edi-
na intelektualna osnova 
ljudem, da ob hitrih druž-
benih spremembah domi-

slijo svoja stališča. Zdrav razum je 
konservativen, ker preprečuje spre-
jemanje najboljših možnih rešitev, 
hkrati pa je edina varovalka, ki one-
mogoča, da ljudje sprejemajo naj-
slabše možne rešitve. Kaj naredi ma-
nipulator, da izklopi zdrav razum?

Že dolgo je znana tale novinarska 
šala: rimskega papeža, ki je pripoto-
val v neko državo, so novinarji med 
drugim vprašali tudi: »Kakšno je 
vaše mnenje o javnih hišah?« Papež 
pa jim je začuden odgovoril z vpra-
šanjem: »Ali jih sploh imate?« Na-
slednji dan se je na naslovnicah ča-
sopisov pojavila ‘šokantna’ novica: 
»Ko je papež stopil na naše ozemlje, 
je najprej vprašal, ali imamo javne 
hiše.« To je šolski primer manipu-
lacije skozi vulgarno medijsko zlo-
rabo moralne avtoritete. Toda, obi-
čajno mora manipulacija za dose-
ganje uspeha ostati neopažena, ker 
manipulacija ni nasilje, ampak za-
peljevanje. Uspeh manipulacije je 
zagotovljen, ko manipulirana ose-
ba verjame, da je vse, kar je pove-
dano ali prikazano, naravno in neiz-
bežno, zato povsem izgubi možnost 
racionalne izbire. Žrtev manipula-
cije celo sama nastopa kot soavtor 
in soudeleženec v novonastali po-
narejeni resničnosti. Ponarejeno re-
sničnost pa oblikujejo javna občila 
z ustvarjanjem ‘mozaične kulture’, 
o kateri je pisal Erich Fromm. Jav-
na občila onemogočajo človekovo 
sposobnost, da iz množice drobcev 
sestavi celovito sliko sveta. Ker lju-
dje iz kamenčkov ne zmorejo sesta-
viti podobe mozaika, zmedeni zre-
jo v množico ločenih, med seboj ne-
povezanih informacij, s katerimi so 
nenehno bombardirani. Tako na-
stala ‘mozaična kultura’ pa ustvar-
ja idealne pogoje za ‘pranje možga-
nov’ ljudstvu. Tu je prevzela vodil-
no vlogo televizija. Hipnotični uči-
nek televizije je tako močan, da za-
svojen človek izgubi svobodo volje 
in pred ekranom preživlja mnogo 
več časa, kot je treba, da se seznani 
z informacijami in se razvedri. TV ni 
‘kurir, ki prinaša verodostojne novi-
ce’, ampak jih aktivno oblikuje in s 
tem ustvarja ponarejeno (fiktivno) 
resničnost.

V manipulaciji so najučinkovitejše 
tiste besede, ki nimajo določenega 
pomena in jih lahko razlagamo na 
več načinov. K takim besedam pri-
števamo najbolj zlajnane in hkrati v 
ideoloških obračunavanjih najbolj 

gromoglasne besede, kot so ‘svobo-
da’, ‘demokracija’, ‘vladavina pra-
va’, ‘svobodni trg’ itd. V bistvu težko 
najdemo besedi, ki bi bili tako razte-
gljivo zlorabljeni, kot sta svoboda in 
demokracija.

Hkrati pa je v igri še kopica sprene-
vedanj, ki temeljijo na ‘politični ko-
rektnosti’ in služijo manipulativnim 
namenom. V ta namen se uporablja-
jo evfemizmi kot blagozvočni termi-
ni: kapitalizem je tržno gospodar-
stvo, imperializem je globalizacija, 
kraja denarja so naložbe, korupci-
ji pravijo lobiranje, prodaji podjetij 
pod ceno se reče iskanje strateške-
ga partnerja, prodaji vnaprej dogo-
vorjenemu kupcu za mastne provi-
zije pravijo dokapitalizacija, totali-
tarna oblast je učinkovita, zaton de-
mokracije je politični realizem, re-
vščina je neprilagojenost ljudstva, 
ropanje revnih so strukturne refor-
me, suženjstvo delavcev je fleksibil-
nost človeškega kapitala, ob bom-
bardiranju ubiti nedolžni civilisti so 
kolateralna škoda, upornikom proti 
zločinskim korporacijam pravijo te-
roristi, mučenje ljudi je psihološki 
pritisk, diktatura bankirjev je teh-
nična vlada, kraja skupnih dobrin 
je liberalizacija trga itd.

Zelo razširjena in učinkovita je tudi 
manipulacija s številkami, ki se zlo-
rablja pri raznih statističnih kazal-
nikih. Tisto o mesu, zelju in sarmi 
najbrž vsi poznate. Prototip je znana 
manipulativna zgodba o dogajanju 
v bolniški sobi. V njej sta dve osebi, 
ena je umrla in je hladna, druga pa 
umira v hudi vročici, sicer pa je sta-
nje v redu, saj je povprečna tempe-
ratura obeh bolnikov normalna. Pa 
še parodija na koronske ‘statistične’ 
manipulacije: v vasi živi sto prebi-
valcev, od katerih so jih dvesto te-
stirali s testom PCR in vseh tristo je 
bilo pozitivnih!

Enako pomemben objekt za mani-
pulacijo je čustveno področje. Ma-
nipulatorji dobro vedo, da čustvo v 
svojem večnem boju z razumom še 
ni bilo premagano. Če manipulator-
ju uspe vzbuditi čustva, je to že po-
lovica njegovega uspeha. Predvsem 
je lahko vzbuditi čustva, ki temelji-
jo na strahu, zavisti in sovraštvu. Na 
prvem mestu je seveda strah.

Cilj manipulacije so tudi vse oblike 
človeškega spomina, tako kratko-
ročnega na osebni ravni kot dolgo-
ročnega v obliki zgodovinskega spo-
mina. Človek, ki ne pomni ničesar iz 
zgodovine svojega kolektiva (naro-
da, države, lokalne skupnosti, dru-

žine), postane popolnoma nezašči-
ten pred manipulacijo. V 20. stole-
tju je zgodovina postala orodje laži 
na ravni državne politike, kajti eli-
te so dognale, da tisti, ki piše zgo-
dovino, nadzoruje sedanjost. Mi pa 
vemo, da zgodovino potvarja tisti, ki 
je ni sposoben delati. Ta čas se se-
danjost spreminja v čas spektakla, v 

katerem ljudje niso več akterji doga-
janja, ampak le še pasivni opazoval-
ci. Spektakel zaustavi čas v večni se-
danjosti, v kateri se neskončna vrsta 
sporočil giblje v krogih od ene ba-
nalnosti do druge, vse pa so najpo-
membnejše v svoji nepomembnosti.

Če ti na armaturni plošči v avtu gorijo 
rdeče opozorilne lučke, ne boš doto-
čil tekočine za čiščenje vetrobranske-
ga stekla, ampak vključil zdrav ra-
zum in rešil problem. Ko slišimo do-
neče politične govore, lepo zveneče 
fraze ali bombastične novice, posku-
šajmo izbrisati ves odvečni rompom-
pom in ujeti le osnovno sporočilo. Po-
tem zavrnimo predlagano razlago in 
si sami, korak za korakom zastavlja-
mo vse bolj poglobljena vprašanja na 
dotično temo. Zadnji odgovor nam bo 
dal odrešujoče bistvo, torej resnico.

Za obnovo psihološke zaščite in 
osebne suverenosti je najprepro-
stejši način prekinitev stikov z vi-
rom, ki manipulira z informacija-
mi. Dovolj je, da občasno za teden 
ali dva ne gledamo televizije, in hi-
tro bomo zaznali ‘popravilo zavesti’. 
Sicer pa je najboljše sredstvo zašči-
te lastne osebnosti ohranitev nepo-
srednih medsebojnih človeških sti-
kov, ki prinašajo čudovito afirmaci-
jo zdrave pameti. Poskusite! ❒

NAPAD NA ZDRAV RAZUM

Brezobzirno uvajajo nove tehnologije za nadvlado nad ljudmi in nadzor 
njihovega vedenja. Pri tem s pomočjo manipulacije kolektivne zavesti 
ciljajo v izničenje zdravega razuma.

kolumna • kam greš, človek? anton komat

Zdrav razum je namreč 
edina intelektualna 
osnova ljudem, da 
ob hitrih družbenih 
spremembah domislijo 
svoja stališča. Zdrav 
razum je konservativen, 
ker preprečuje 
sprejemanje najboljših 
možnih rešitev, hkrati 
pa je edina varovalka, 
ki onemogoča, da ljudje 
sprejemajo najslabše 
možne rešitve. Kaj naredi 
manipulator, da izklopi 
zdrav razum?

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

Pesmi iz bekstejdža
Ne gre za rock ali punk poezijo, gre za vse, kar se 
nam je zgodilo v nekem bližnjem življenju in ima isto 
rušilno moč.

Pesmi iz bekstejdža je knjiga intimnih 
zgodb, ki te vleče vedno znova, da jo 
vzameš v roke. So nežne in iskrene 
pripovedi o tem, kar se je zgodilo tudi 
tebi, in čudovite erotične fotografije 
ženskega telesa. Ravno prav skrivno-
stne, da fantazija išče nove poti.

Nekatere pesmi so napisane v 
prozi, nekatere v rimah. Vsem pa je 
skupno, da lahko bralec uživa v po-
eziji, ki je hkrati razumljiva in glo-
boka ter topla in življenjska. Lahko 
bi rekli nič novega, a je vseeno sveža 
kot zajtrk na medenih tednih.

Za nastanek te čutne in pretanje-
ne pesniške zbirke sta kriva pisatelj, 
skladatelj in režiser Matej Mijatović 
ter ena najboljših mladih fotografinj 
pri nas, Urška Premik.

Matej Mijatović je ustvarjalec, ki 
ga najdete na mnogih naslovih. Piše 
in režira uspešne gledališke igre, 
trenutno aktualni sta monokome-
diji Zapornik št. 3.2.3., v kateri blesti 
Domen Valič, in Poredna Vivi z Laro 
Jankovič. Na glasbenih odrih poje 
in igra kitaro v svoji skupini Radio 
Mondo. Včasih ali pa vedno bolj ga 
mamijo črke, da lahko z njimi izlije 
svojo dušo na papir. Na knjižnih po-
licah lahko tako najdete tudi njegov 
prvenec, roman Festival, ki je doži-
vel že drugi ponatis in sta ga Tone 
Partljič ter Vesna Milek poslala v 
svet z izbranimi besedami.

Urška Premik pa je tista fotogra-
finja, ki objavlja fotografije v najbolj 
uglednih svetovnih fotografskih revi-
jah. Tista, ki si jo za svoje kampanje 
želijo najbolj zveneča imena tujih in 
domačih podjetij. In ko preletiš njen 
portfolio, se ti zdi, da jo je za svoje 
portrete najel praktično ves medijski 
svet. Zakaj je temu tako, govorijo nje-
ne fotografije same zase.

A če se vrnem k pesniški zbir-
ki, bi lahko rekla, da je knjiga poe-
zij Pesmi iz bekstejdža več kot eroti-

MATJAŽ BROJAN
DOMŽALSKI KRALJI

Domžalski kronist MATJAŽ BROJAN je letošnjo jesen izdal obsežno 
monografijo o zanimivih ljudeh, ki so tako in drugače zaznamovali 
Domžale in tudi širši prostor.
Z avtorjem se bo pogovarjala CveTA ZAlOkAR. Pogovor si lahko 
ogledate od torka, 8. decembra 2020 od 17.30 dalje na spletnih 
straneh Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in na spletnem 
portalu domžalec.si.

MATJAŽ BROJAN
DOMŽALSKI KRALJIbrez kron

ka in manj kot ženska. In da besede 
povedo več kot slika, slika pa toliko, 
kolikor si bralec želi. Je knjiga, ki jo 
enostavno moraš imeti doma!

 Anita N.

Hrepenenje
Po čem hrepeniš, moja ljuba? In za 
katero stvar zares živiš? Sva se že 
vprašala, po koliko je danes ljube-
zen? Jo lahko kupijo ukradeni dotiki, 
ukradeni objemi, ukradeni poljubi 
in skrite rjuhe? Drhtiva kot najstni-
ka na prvi malo bolj skriti klopci in 
šepetava si odrasle besede, ker sva 
vendarle že odrasla. Ne modrujeva 
več o tem, kaj bi rada postala, spra-
šujeva se, kako bi obstala. Mimo 
naju pa vozijo avtomobili, potujejo 
vlaki in letala z vonjem eksotičnih 
dežel. Nešteto je zgodb, ampak na-
jina je bolj posebna. Tudi če ni, saj 
ni važno. Ko nežno prodiram v tvoj 
svet in drzno gledam sanjave oči, 
veva, da je, in to je za zdaj dovolj.

Jutranja
Pridi zjutraj, ko še spim,
odkrij s poljubi novi dan,
ko napol še najbolj živim,
v sanjah tihih daleč stran.
Nežno se prerini k meni,
ogrej dlani na mehki koži,
počni, kar se spodobi v temi,
naj strast naju sosedom toži.
Iz dveh teles v eno se rodiva,
s pogledom zastrtim v pogled,
razpeta med rjuhami grešiva,
prav do konca ped po ped.

glasilo občine domžale

POIŠČITE NAS TUDI NA FACEBOOKU



letnik lx | november 2020 | številka 11 slamnik | 23
slamnik@kd-dom zale. si obrazi domžal

Pomanjkanje kadra v do-
movih za starejše se je v 
teh mesecih pokazalo kot 
eden največjih problemov v 

množici številnih, s katerimi se sre-
čujejo. In župnik Bernard ni pomi-
šljal, skupaj s sestrama redovnica-
ma iz Retenj, ki sta tudi postali že 
nepogrešljivi del ekipe v domu, ki 
se spopada tudi s številnimi okuž-
bami stanovalcev in zaposlenih, so 
priskočili na pomoč. In v dom so 
prinesli ne le sočutje, skrb in pri-
pravljenost pomagati, pač pa pre-
potrebno dozo spodbudnih besed, 
veselja ter odprto srce.

Gospod Bernard, povejte kaj več 
o vaši dosedanji življenjski poti?
Prijaham iz lepe vasi z razgledom 
Predoslje pri Kranju. Rodil sem se 
med osamosvojitveno vojno 29. ju-
nija 1991 v Kranju. S petimi letim leti 
sem začel ministrirati, se ukvarjati s 
športom (smučarski skoki, kolesar-
stvo) in glasbo. Obiskoval sem eko-
nomsko gimnazijo v Kranju. Po kon-
čani srednji šoli pa sem se vpisal na 
Teološko Fakulteto in ljubljansko se-
menišče, kjer se izobražujejo in ži-
vijo bodoči duhovniki. Študij in izo-
braževanje sta potekala šest let. Po 
posvečenju leta 2016 sem najprej po-
stal kaplan v Ribnici, nato pa sem 
bil eno leto kaplan v Železnikih. Za-
dnje leto sem župnijski upravitelj 
župnij Brdo in Zlato Polje.

Kakšen poklic je duhovništvo 
in kaj se vam zdi pomembno v 
življenju?
Biti duhovnik ni čisto klasična 
služba, ampak je poslanstvo. V ži-
vljenju se mi zdi pomembno, da 
lahko svoje talente uporabimo za 
dobro. Da ne iščemo vedno izgovo-
rov, ampak da se lotimo dela. Iz-
redno mi je všeč izrek slovenske-
ga politika, ki pravi: Slovenec sem. 
Ne jamram, iščem rešitve.

Ste mladi župnik, najbrž pri 29 
letih poln načrtov in želje po 
napredovanju. Kako ste se znašli 
v župniji Brdo - Zlato Polje? 
Vsak kaplan si želi postati žu-
pnik. Ko sem bil v Železnikih, so 
me povprašali, če bi bil pripravljen 
prevzeti župniji Brdo in Zlato Polje, 
in sem sprejel.

Kaj vas je spodbudilo, da ste 
se javili kot prostovoljec v Dom 
upokojencev Domžale?
Na elektronsko pošto Župnijske Ka-
ritas Brdo sem dobil poziv, če je kdo 
pripravljen postati prostovoljec v do-
movih za starejše, in sem se odločil, 
da se pridružim ekipi prostovoljcev.

Vas je bilo kaj strah, saj je bilo v 
domu veliko okuženih in ste na 
nek način bili izpostavljeni tudi 
sami?

OBLASTNIKI BI MORALI BOLJ CENITI 
DELO V DOMOVIH ZA STAREJŠE
»Kot bi k nam prišlo eno samo svetlo in toplo sonce, radost in novo upanje,« so bile besede ene od delavk v domžalskem 
Domu upokojencev, ko so nam že zelo utrujeni in zaskrbljeni povedali, kako zelo so veseli pomoči in pozitivne energije, ki jo 
v dom v teh težkih časih prinaša prav poseben prostovoljec, župnik Bernard Rožman, ki deluje v župnijah Brdo in Zlato Polje.

veliko naredijo tudi takšnih opra-
vil, ki niso v opisu njihovih dolžno-
sti in nalog. Zato bi lahko oblastni-
ki bolj pokazali, kako cenijo njiho-
vo delo, tudi s tem, da bi se jim to 
poznalo na njihovih bančnih raču-
nih. Sem pa prepričan, da bodo še 
naprej vestno in zavzeto opravlja-
le svoje delo. Zelo sem hvaležen za 
njihovo delo in mi dajejo upanje za 
prihodnost Slovenije.

Stanovalci v domu so že dolgo 
časa izolirani, tako rekoč 
brez pravih stikov s svojci, 
prav gotovo zelo osamljeni in 
prestrašeni. Kako ste pristopili 
k njihovim stiskam? Kako 
navezujete stike z njimi?
Pristopamo s pogovorom, prijazno 
besedo, pesmijo in z različnimi 
mediji, ki so nam na voljo.

Kot prostovoljki delata v domu 
tudi redovnici iz Retenj. Ste se 
skupaj dogovorili za pomoč ali je 
bil to le slučaj?
Bil je slučaj. Skupaj smo bili na 
usposabljanju za varno delo v do-
movih za starejše in kako se upo-
rablja osebna zaščitna oprema. Je 
pa lokacija Doma upokojencem 
Domžale vsem najbližja, glede na 
to, kje živimo.

Kakšno pa je njuno delo v domu?
Po mojem vedenju je podobno mo-
jemu delu. 

Kaj v teh korona časih najbolj 
manjka ljudem?
Najbolj jim manjka osebni stik z 
domačimi, druženje sostanovalcev 
in družabne dejavnosti, ki so ob-
stajale pred epidemijo.

Veliko je napetosti, mnogi 
so se znašli pred hudimi 
preizkušnjami. Kaj jim svetujete, 
kako naj si pomagajo?
To je težko vprašanje. Moje osebno 
mnenje je, da tudi v tem času zna-
mo poiskati pozitivne stvari, ki nam 
osmislijo naše življenje. Kot duhov-
nik predlagam dobra dela, molitev 
za zdravje in zdravo pamet ter pre-
mišljevanje Svetega pisma. Poleg 
tega pa naj se ne bojimo spregovori-
ti z nekom ali z organizacijo o svojih 
težavah. Že preprost pogovor lahko 
spremni nekomu življenje. Zavedam 
pa se, da je veliko družin in posame-
znikov v težki situaciji, zaradi šole 
na daljavo, negotove ekonomske si-
tuacije in negativne klime v naši dr-
žavi. Vsak se lahko vpraša: Kaj pa 
lahko jaz naredim? Za zgled in spod-
budo so nam lahko mladi študen-
ti in dijaki, ki prav tako pomagajo v 
zdravstvenem sektorju in nam daje-
jo upanje na boljšo prihodnost.

Zakaj imajo nekateri ljudje 
toliko težav s sprejemanjem nove 
korona realnosti in priporočil 
glede varnosti?
Ljudje smo različni. Vsak ima pra-
vico do svojega mnenja in delova-

BERNARD ROŽMAN, ŽUPNIK Z BRDA PRI LUKOVICI, PROSTOVOLJEC V DOMU UPOKOJENCEV DOMŽALE

nja. Zavedati pa se moramo tudi 
posledic svojega vedenja. Kdor 
dvomi, da se je treba vesti odgo-
vorno, ga vabim, naj postane pro-
stovoljec/ka v kakšni zdravstveni 
ustanovi. Mogoče se bo mnenje te 
osebe spremenilo.

Pri tokratnem virusu je 
močno na preizkušnji tudi 
naša medgeneracijska skrb in 
solidarnost, saj so starejši med 
bolj ogroženimi.  
Se strinjam. Moramo si pomagati, 
da bomo lahko preživeli trenutno 
krizo. Nikoli ne vemo, kdaj bomo 
tudi mlajši potrebovali pomoč. Lah-
ko upamo, da bomo še deležni so-
lidarnosti in pomoči, ko bomo sta-
rejši. Tudi na tem področju je nujna 
vzgoja za prostovoljno in zastonjsko 
delo, kjer plačilo ni v prvem planu.

Kje pa so sicer vaše korenine in iz 
kakšne družine prihajate?
Prihajam iz osemčlanske družine. 
Imam tri brate, dve sestri ter 11 ne-
čakov in nečakinj. Dobro se razu-
memo. Ko ni bilo virusa, smo se 
veliko družili. Ker pa vsi živimo v 
različnih občinah, so zdaj naši sti-
ki omejeni. Nadomeščamo pa te 
stike z družabnimi omrežji.

Dobro leto dni opravljate delo 
župnika samostojno. Kako je 
korona posegla v vaše siceršnje 
delo?
S farani smo pripravljali različne 
projekte, ki pa so zdaj v mirova-
nju. S farani in družino poskušam 
ohranjati stik z družabnimi omrež-
ji, telefonom ter s pozdravi na po-
kopališču in cesti.

Tudi vaše delo je v teh dneh 
močno spremenjeno in okrnjeno. 
Kako sicer preživljate dneve?
Trenutno opravljam delo znotraj in 
zunaj hiše. Skrbim za dva psa. Ure-
jam župnijske knjige in plačujem ra-
čune, ki kljub epidemiji niso nehali 
prihajati. Z občino Lukovico pripra-
vljamo darila za pomoč ob svetemu 
Miklavžu. Prav tako imamo verouk 
in druge dejavnosti preko družab-
nih medijev. Dela je dovolj. 

Ste tudi navdušen kolesar. V 
bližini je kar nekaj simpatičnih 
vzponov, kam najrajši zavijete?
Tisti, ki me dobro poznajo, vedo, 
da nisem preveč navdušen nad 
vzponi, grem pa z veseljem v Ka-
mniško Bistrico, še posebej poleti. 
Če pa čas dopušča, se pozimi rad 
odpravim v Istro in tam preživim 
dan na kolesu.

Radi pa tudi vrtnarite in kuhate. 
Nam zaupate svoje najljubše 
kosilo?
Da, z veseljem: domača goveja 
juha s nudelci, zelena solata, svinj-
ska ribica z gorčico in medom ali 
file mignon, pečen krompir in so-
tirana zelenjava, za sladico pa sla-
doled z gozdnimi sadeži. ❒

Cveta Zalokar 
Foto: osebni arhiv

Normalno je, da je strah prisoten. 
Ta virus je zelo nevaren. Vendar – 
jaz imam to srečo, da živim sam, 
nimam otrok, tako da težko koga 
okužim s tem, da pomagam v domu 
za starejše. V teh okoliščinah lahko 
bolj sproščeno pomagam.

Kako se zaščitite pri delu v 
območju, kjer je lahko prisoten 
nevarni virus?
Uporabljamo predpisano osebno 
zaščitno opremo in veliko razku-
žujemo, tako roke kot okolico.

Kakšno je vaše delo?
Sam osebno nimam teh znanj, a 
poskušam kakor najbolje znam po-
magati medicinskim sestram in 
negovalkam v domu. Tako razku-
žujem površine, pomagam hra-
nit stanovalce, ki se sami ne more-
jo, preoblačim postelje, odvažam 
smeti, naredim tudi kakšno teh-
nično delo …

Nad vami so navdušeni 
stanovalci, pa tudi zaposleni 
v domu, saj ste jim v težkih 
trenutkih prinesli upanje. 
Kako pa jih vi vidite kot nove 
sodelavke?
Zelo spoštujem in občudujem svoje 
nove sodelavke, ki še vedno vztra-
jajo v teh težkih razmerah. Osebno 
imam srečo, da sem bil lepo sprejet 
v res dobro ekipo, ki dela v prvem 
nadstropje in me je vzela kot enega 
izmed članov ekipe, čeprav nisem 
usposobljen za to delo. Vidim, da 

Na elektronsko pošto 
Župnijske Karitas Brdo 
sem dobil poziv, če je 
kdo pripravljen postati 
prostovoljec v domovih 
za starejše, in sem se 
odločil, da se pridružim 
ekipi prostovoljcev.
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Smetišče ali človeška brezbrižnost?
lmm / metod marčun

Tudi letos smo v domžalski občini izvedli jesen-
sko akcijo pobiranja kosovnih odpadkov. Na-
men akcije ni samo zbiranje odpadkov, temveč 
tudi ozaveščanje ljudi, saj nekateri še vedno z od- 
metavanjem odpadkov ustvarjajo nezdravo oko- 
lje in se očitno še vedno ne zavedajo, da s tem iz- 
kazujejo človekovo malomarnost in brezbriž-
nost do lastnega okolja. Zbirna mesta lahko hit-
ro prerastejo v divja odlagališča tudi z odpadki,  
pridelani izven občinskih meja. Strošek odvoza  
in sanacija teh odlagališč pa naraste do vrtogla-
vih zneskov in na koncu vedno obremeni občane.

Pristop in način zbiranje kosovnih odpadkov 
ni primeren, zato bi lahko razmislili o alternati-
vi, tako da bi enkrat letno vsako gospodinjstvo 
koristilo brezplačni zabojnik ter s tem enostav-
nejši in cenejši odvoz odpadkov.

Zavedati se moramo, da če produciramo od-
padke, bomo morali tudi sami poskrbeti zanje, 
sicer se nam lahko zgodi, da jih ne bomo imeli 
kam odlagati, strošek obdelave komunalnih od-
padkov pa že zdaj eksponentno narašča.

Cene komunalnih storitev v občini Domžale 
so previsoke, kar je dejstvo! Za razrešitev tega 
vprašanja je župan izdal sklep o imenovanju 
Projektne skupine za pregled cen komunalnih 
storite. Želje in pričakovanja so bila velika, prav 
tako tudi obsežnost pregledanih gradiv. Kom-

pleksnost in strokovnost dokumentov v skladju 
z uredbo MEDO pa ne pušča veliko manevrske-
ga prostora pri oblikovanju cen.

Predlagam, da JKP Prodnik za usluge na po-
dročju oskrbe s pitno vodo in odvajanju odpa-
dne vode prestrukturira metodologijo izračuna 
omrežnine, na področju ravnanja z mešanimi 
odpadki pa uskladi mesečno zaračunano 52,49 
kg/zabojnik z dejansko pobranimi odpadki, saj 
v primerljivi občini zaračunajo za dobro tretji-
no manj odpadkov. Celotna razlika na mesečni 
ravni je seveda potem temu ustrezna. Zaključek: 
ugotavljanje dejanske primerljivosti, izbira ne-
odvisne revizije, zamenjava izvajalca …? O tem 
pa kdaj pozneje.

Pohvala pa vsem vam, zaposlenim v času epi-
demije, pa tudi za kritike, opomnike in druge ‘ne-
hvaležne’ trenutke, ki so nam ‘dali misliti’.

Ostanite zdravi!

Pristop in način zbiranje kosovnih 
odpadkov ni primeren, zato bi lahko 
razmisli o alternativi, tako da bi 
enkrat letno vsako gospodinjstvo 
koristilo brezplačni zabojnik ter s 
tem enostavnejši in cenejši odvoz 
odpadkov.

Ali veste?
ltd / mag. renata kosec

Ob zadnjem neurju smo doživeli poplave na me-
stih, kjer bi jih lahko že preprečili. Zato je tre-
ba urediti neočiščene jarke in vodotoke, da nas 
ponovno deževje ne bo presenetilo. Prav zdaj je 
primeren čas za ta dela, ker moramo upoštevati 
33. člen Zakona o divjadi in lovstvu, ki določa, 
da je v času gnezdenja ptic med 1. marcem in 1. 
avgustom prepovedano sekati zarast ob vodnih 
bregovih in čistiti odvodne kanale. V naši obči-
ni obstaja več poplavnih območij, ki so kritič-
na zlasti ob močnih nalivih. Ta območja smo ob 
zadnji ujmi dobro videli, in zdaj je čas, da se to 
uredi in se ne bomo ponovno znašli v poplavah.

Že večkrat sem na sejah OS Domžale opo-
zarjal na potrebna vzdrževalna in čistilna dela 
v naših vodotokih ter urejanje bregov in razliv-
nih površin ob njih. Ureditev zemljišč ob vodo-
tokih bi pripomogla, da se poplave ne razširi-
jo. Tak problem je z neurejenim povodjem Ro-
všce v Turnšah oziroma Češeniku, ki se je še po-
večal z nasutjem zemlje ob pritočnem jarku v 
potok Rovšca. Ob njem je namreč narejen na-
sip, ki preprečuje, da se Rovšca ob poplavah ne 
more razliti in odtekati po travnikih ob Rovšci, 
kot nekoč, ampak se voda ob nasipu usmeri pro-
ti vzhodnim hišam v Turnšah. Zato je treba ta 

nasip pri Rovšci prekiniti tako, da bo poplavna 
voda tekla ob potoku Rovšca in se ne bo razli-
vala v smeri proti vasi in s tem polnila jarek, ki 
priteče iz travnika. Ob zadnjem neurju je bil či-
sto poln in ob hišah smo imeli toliko vode, da je 
prišla v parkiran avto.

Predlagam tudi, da se nov obstoječi most na 
cesti proti vzhodu iz vasi Turnše popravi, kot 
smo se dogovorili ob obnovi ceste. Treba bo za-
gotoviti preliv čez to cesto, da preprečimo popla-
vljanje severno od ceste. Nizvodno od tega mo-
stu pa je jarek proti Češeniku, ki tudi že dolgo 
ni bil očiščen. Koncesionarja, ki ima odgovor-
nost, da skrbi za vodotoke, je zato treba spod-
buditi, da bo bolj redno opravljal svoje naloge. 
Opisal sem le kritičen primer Rovšce, vem pa, da 
je v naši občini še veliko neočiščenih vodotokov.

Zeleni Slovenije že dlje časa opozarjamo na ne-
učinkovitost klasičnega kosovnega odvoza od-
padkov pred hišami in stanovanjskimi soseska-
mi, ki ga, kljub enormnim cenam komunalnih 
storitev, vsako leto slabše opravlja JKP Prodnik, 
vso krivdo pa, podobno, kot ob požaru na Cen-
tru za ravnanje z odpadki Dob (CRO Dob), vali 
seveda na nas, občane, češ, da nepravilno loču-
jemo odpadke.

Kupi smeti so bili praktično na vsakem kora-
ku po ves mesec, ker se komunala ni držala ur-
nika odvoza, izgovor na to, da imajo ‘premalo 
kadra’, pa lahko najdejo pri lastni upravi, saj so 
precej ljudi odpustili brez pravega razloga.

Kupi odpadkov pred hišami in blokovskimi 
naselji niso ustrezen način, tako z ekološkega 
kot tudi s finančnega vidika, saj bi tako lahko z 
drugačno obliko, in sicer z naročilom brezplač-
nega odvoza dvakrat letno vse smeti direktno 
preusmerilo na CRO Dob, od tam pa v nadaljnjo 
obdelavo in posledično učinkovitejšo predela-
vo. S takšnim načinom bodo tako lahko zava-
rovali naše bivalno okolje in naravo pred nega-

tivnimi posledicami, kot so ostanki hladilnikov 
(iztekanje olj) in televizorjev, kakor tudi pred 
nepooblaščenimi osebami, ki so razkopavali po 
smeteh ali pa na te iste kupe odložili svoje sme-
ti, ki sicer ne spadajo v sklop odvoza.

Za zgled si naj domžalska komunala vzame 
ljubljansko Snago, ki je z novim načinom pove-
čala učinkovitost zbiranja kosovnih odpadkov, 
ki tako ne končajo v naravi, s tem pa tudi posle-
dično preprečila nove podražitve svojih storitev.

Zeleni Slovenije zato predlagamo, da v prihod- 
njem letu JKP Prodnik spremeni odvoz kosovnih 
odpadkov v način, ki je prijaznejši do narave, do 
našega bivalnega okolja in do naših denarnic.

Situacija s koronavirusom se še vedno ni umiri-
la. Vsak dan znova spremljamo številke okuže-
nih, hospitaliziranih in umrlih zaradi covida-19. 
Včasih se nam zdi, da ne obstaja nobena druga 
bolezen. Pa vendar so te še vedno prav tako pri-
sotne, kot so bile pred pojavom novega virusa. 
Na poslance Nove Slovenjie – krščanskih demo-
kratov so se obrnili Junaki 3. nadstropja oziroma 
njihovi starši. Veste, kdo so to? To so otroci, ki 
so oboleli z rakom. Izpostavili so problem, s ka-
terim se vsakodnevno srečujejo. Starši, ki imajo 
svoje otroke v bolnišnicah, plačujejo, da lahko 
sobivajo s svojimi otroki, ki imajo težke bolezni. 
V fazi zdravljenja in hospitalizacije otroci potre-
bujejo svoje starše, saj jim ti s svojo bližino pripo-
morejo k hitrejšemu okrevanju. Staršem takrat ni 
pomemben denar oziroma plačilo stroškov sobi-
vanja, saj je vsem staršem pomembnejši otrok in 
njegovo zdravje. Veliko staršev je zaradi bolezni 
svojih otrok odsotnih z dela, kar tudi vpliva na 
njihove prihodke. Zdajšnja ureditev določa, da 
ima eden od staršev pravico do sobivanja z otro-
kom do njegovega 6. leta, ko pa otrok dopolni 6. 
leto, starši postanejo samoplačniki.

Ker se nam zdi, da to ni pravično urejeno, 
smo v šestem proti korona paketu (PKP 6) po-
pravili to anomalijo. Na koalicijskem usklajeva-
nju smo vztrajali, da se je to pomembno podro-

čje uredilo na način, da sobivanje staršev kri-
je zdravstveno zavarovanje. PKP 6 sicer prina-
ša začasne rešitve, vendar je zaradi nujnega po-
stopka pri sprejemanju tega zakona to področje 
lahko zelo hitro urejeno. Kljub temu ne bomo 
zaspali na lovorikah in bomo začasno rešitev 
spremenili v trajno. Postopka za spremembo 
osnovnega zakona še nismo začeli, vendar ta 
pride na vrsto takoj, ko bo mogoče in se epide-
mija malo umiri.

Vesela sem, da smo se v Novi Sloveniji – kr-
ščanskih demokratih zavzeli za najranljivejše, 
in obljubo, da bomo delali za vse ljudi, vestno 
izpolnjujemo – korak za korakom. Želim si, da 
bi imela tudi javnost in glavni mediji v Sloveni-
ji posluh za dobre rešitve, ki bi jih predstavljali 
javnosti, namesto da samo iščejo napake in si iz-
mišljujejo afere, ki bi pripomogle k menjavi vla-
de. Ta vlada dela dobre stvari, odpravlja krivice, 
skrbi za tiste, ki so bili vedno zapostavljeni in si 
prizadeva vzpostaviti pravičnejši sistem. Želim 
si, da bi s takimi majhnimi, a pomembnimi zma-
gami naredili še veliko dobrega.

Že večkrat sem na sejah OS 
Domžale opozarjal na potrebna 
vzdrževalna in čistilna dela v naših 
vodotokih ter urejanje bregov in 
razlivnih površin ob njih. Ureditev 
zemljišč ob vodotokih bi pripomogla, 
da se poplave ne razširijo.

Zeleni Slovenije izražamo 
zaskrbljenost glede prepoznega 
odvoza kosovnih odpadkov. ‘Gore 
smeti’, razmetane po vsej občini, so 
odraz tega, da ima ‘klasičen odvoz’ 
precej negativnih posledic, tako za 
ljudi kot za naravo.

Vesela sem, da smo se v Novi 
Sloveniji  zavzeli za najranljivejše, in 
obljubo, da bomo delali za vse ljudi, 
vestno izpolnjujemo ...

Redno čiščenje vodotokov zmanjšuje 
možnost poplav

nsi / peregrin stegnar, predsednik oo

Neodvoz kosovnih odpadkov 
lahko vodi v okoljsko katastrofo

zeleni slovenije / gregor horvatič, občinski svetnik Sobivanje starša ob hospitalizaciji otroka
nsi / tadeja šuštar, poslanka in svetnica

Leto 2020 je posebno, saj je skoraj v celoti ustavilo 
in spremenilo tok naših dejanj, aktivnosti in do-
gajanja na splošno. Vseeno pa v občini Domžale 
nemoteno nadaljujemo z investicijami, zaključi-
li smo razširitev jedilnice v OŠ Domžale, rekon-
strukcije cest in pločnikov, nadaljujemo z razši- 
ritvijo kuhinje in jedilnice v OŠ Rodica, v zaključ- 
ni fazi je gradnja mostu čez Kamniško Bistrico  
na Viru. Nadaljujemo s projekti širitve Zdravst ve- 
nega doma Domžale in podzemne garaže, grad-
njo kolesarskih poti, prav tako s projekti za nad-
gradnjo železniške postaje Domžale in gradnjo 
podhoda, s čimer bi bil omogočen varen prehod  
med vzhodnim in zahodnim delom mesta. V tem  
mesecu so se začela še posvetovanja o nadgra-
dnji kamniške železniške proge čez občino, ipd.

Še naprej zagotavljamo neprekinjeno izvaja-
nje obvezne javne zdravstvene službe, javne ga-
silske službe ter druge javne storitve iz občinske 
pristojnosti. S štabom Civilne zaščite izvajamo 
dnevno koordinacijo in nadzor nad izvajanjem 
ukrepov nalog zaščite in reševanja v občini gle-
de covida-19, vodimo redno komunikacijo z 
Zdravstvenim domom Domžale, Rdečim križem 
Domžale, Centrom za zaščito in reševanje Dom-
žale, Domom upokojencev Domžale, Policijsko 
postajo Domžale in drugimi javnimi zavodi.

Zavedamo se, da je med nami prisotno 
mnogo stisk in negotovosti, zato smo skupaj 
vzpostavili sistem različnih pomoči, s kateri-
mi vam lahko pomagamo (Rdeči križ Domža-
le nudi pomoč v obliki prehranskih paketov, 
OŠ Venclja Perka zagotavlja brezplačne tople 
obroke za vse učence in dijake, ki so do tega 
upravičeni; zagotovljeno je nujno varstvo za 
predšolske otroke, možne so (finančne) po-
moči za socialno ogrožene, na voljo je tudi 
psihosocialna pomoč, ipd).

Ne glede na trenutne razmere želimo v de-
cembru, ki je pred nami, odgnati turobnost in 
ustvariti prijetno vzdušje, to pa bomo storili z 
okrasitvijo našega mesta in občine.

Verjamem, da bomo vsaj za trenutek poza-
bili na vse in si pričarali december, kot ga po-
znamo in si ga želimo.

Naj se nekaj lepega zgodi vsakemu izmed 
vas.

Zavedamo se, da je med nami 
prisotno mnogo stisk in negotovosti, 
zato smo skupaj vzpostavili sistem 
različnih pomoči, s katerimi vam 
lahko pomagamo.

Neskončen davek
lista reza / rok učakar grašič, generalni sekretar stranke

Prvi vtis je bil, da je to daleč od nas. Da je Kitaj-
ska spet nekaj zakuhala. Kmalu je prilezel k nam 
koronavirus, sprva smo se mu rogali, danes pa 
... Danes pa predstavlja edini strah in trepet, ki 
ga ta svet premore.

Zanemarili smo praktično vse, kar v življe-
nju kaj šteje. Zanemarili smo odnose. Kako bo 
to vplivalo na psiho, ne vemo. Zanemarili smo 
druženje, radost in ljubezen. Kakšne posledice 
bo to imelo za občo družbo, ni jasno. Zanemari-
li smo svobodo in proslavljanje. Kaj se bo izcimi-
lo iz tega, ne vemo. Zanemarili smo pristni stik, 
topel objem in pošten stisk roke. Kaj nam to pri-
naša, je neznanka. Konec koncev smo zanema-
rili celo bolezni (od zobnega zdravja do preven-
tivnih rakavih programov). Kakšno ceno bomo 
plačali, nam še ni jasno.

Ampak koliko smo še pripravljeni plačati, da se 
obranimo pred virusom? Komu je še danes mar za 
človeka? Z vsemi restrikcijami smo ga namreč po-
šteno onečedili. Danes sta edini merili, po katerih 
ocenjujemo ljudi, telesna temperatura in kašelj v 
zadnjem polmesečju. Morda kaj štejeta še naziva 
direktor NIJZ in infektolog, tu je pa tudi konec. Vse 
drugo je ničvredna nevedna golazen, ki ne bi sme-
la uporabljati jezika za govor.

Na začetku je bilo rečeno teden, potem me-
sec in postaja večnost. Učinkovitega cepiva ni 
na vidiku, zdravila še manj. Doklej bomo torej 
ujetniki virusa, predvsem pa politike in tudi 
kvaziznanstvenikov? Brez jasnih odgovorov na 
tako vprašanje, ki ga je v tem trenutku, verja-
mem, težko podati, ne moremo samo krepiti 
ukrepov. Ljudje potrebujemo hrano. Duševno 
hrano, ne politične z jedkim janševsko-kreko-
vskim priokusom. Ali pa vsaj upanje.

Plačujemo torej nek neskončen davek, za ka-
terega v resnici nismo prepričani, ali se zliva v 
pravo malho ali pa gre večina v nič. Za vse te bla-
zne ukrepe dejansko ne vemo, ali funkcionirajo, 
primerjati se pa tudi ne moremo, ker smo v istem 
bazenu s skoraj vsemi svetovnimi državami, ker 
sami tako ali tako ničesar nismo sposobni. Tako 
da smo obsojeni na slepo plačevanje davka. Je pa 
vse dražji in dražji. Doklej?
Besedilo na željo avtorja ni jezikovno pregledano.

Ampak koliko smo še pripravljeni 
plačati, da se obranimo pred 
virusom? Komu je še danes mar za 
človeka? Z vsemi restrikcijami smo ga 
namreč pošteno onečedili. 
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aktivne okužbe s covid-19 koncentracije krornavirusa v odpadni vodi

Koronavirus v odpadni vodi v čistilni napravi Domžale - Kamnik

politične stranke | okolje

V Bruslju dogovor o denarju in o viziji zdravstvene unije
nsi / ljudmila novak, evropska poslanka

Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta 
Evropske unije so po več mesecih dosegli po-
litični dogovor o reševalnem skladu za spo-
pad s pandemijo covida-19 in večletnem fi-
nančnem okviru za obdobje 2021–2027. Celo-
ten znesek denarja, ki bo na voljo v Bruslju 
za države članice EU, obsega kar 1824 mili-
jard evrov.

Evropska ljudska stranka (EPP) si je v po-
gajanjih prizadevala za zvišanje sredstev 
za najpomembnejše programe na področju 
blagostanja in varnosti državljanov EU, kar 
je bila navsezadnje tudi obljuba na zadnjih 
evropskih volitvah. Tako se bodo v proraču-
nu za 16 milijard zvišala sredstva za raziska-
ve, zdravstvo, izobraževalni program Era-
smus, varovanje zunanjih meja EU, huma-
nitarno pomoč, kulturo in projekte civilne 
družbe.

A ob tem želim izrecno poudariti polno 
podporo dogovoru o spoštovanju načela vla-
davine prava kot pogoju za koriščenje sred-
stev iz večletnega proračuna EU in svežnja za 
okrevanje po pandemiji covida-19. Novi me-
hanizem pogojevanja bo okrepil zaščito pro-
računa EU, če bodo kršitve načel vladavine 
prava vodile v zlorabo sredstev EU. Za to smo 
si polno prizadevali tudi v politični skupini 
EPP. Veseli nas, da smo pri tem uspeli.

Zdaj so na vrsti voditelji vseh držav članic, 
da na Evropskem svetu zgoraj omenjeni dogo-
vor dokončno potrdijo.

Evropska komisija, ki jo vodi Ursula von 
der Leyen iz naše politične skupine EPP, je 
z nedavno predstavitvijo novih ukrepov pro-
ti pandemiji naredila tudi korak k evropski 
zdravstveni uniji. Potrdila je tudi dogovor s 
Pfizerjem in BioNTechom o nakupu do 300 

milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, ki 
naj bi ga Slovenija prejela ob koncu tega ali v 
prvem četrtletju prihodnjega leta.

Pri zdravstveni uniji gre za novi pravni 
okvir, ki bo okrepil pripravljenost na zdra-
vstvene krize in pandemije ter za nova pri-
poročila za sprejetje načrtov na nacionalni 
ravni. Vzpostavljen bo tudi okrepljen, inte-
griran sistem spremljanja na ravni EU, pod-
prt z umetno inteligenco in drugo najsodob-
nejšo tehnologijo.

Ob vsem tem pa vsekakor ne moremo zaob-
iti volitev v Združenih državah Amerike (ZDA). 
Najpomembnejši institut demokracije so svo-
bodne volitve, kjer vsak pravilno oddani glas 
šteje. Iskrene čestitke 46. predsedniku ZDA 
Joe Bidnu. Čas je za obnovitev zgodovinskih 
odnosov med ZDA in EU, ki bodo temeljili na 
naših skupnih vrednotah.

Celoten znesek denarja, ki 
bo na voljo v Bruslju za države 
članice EU, obsega kar 1824 
milijard evrov.

Raziskovalci na področju či-
ščenja odpadne vode veli-
ko pozornosti posvečajo iz-
vajanju specialnih strokov-

nih analiz in izvedbi pilotnih pro-
jektov, z uglednimi strokovnimi in-
stitucijami in znanstvenimi usta-
novami pa sodelujejo tudi pri razi-
skovalnih nalogah in mednarodnih 
projektih. Kako pomembni so pro-
cesi na čistilnih napravah, ki čistijo 
odpadne vode in jih odvajajo nazaj 
v okolje, kažejo tudi rezultati razi-
skav, ki so pokazale prisotnost koro-
navirusa v odpadnih vodah ter ob-
seg razširjenosti drog med popula-
cijo v nekaterih slovenskih mestih. 
Pri omenjenih projektih, ki jih izva-
jata Nacionalni inštitut za biologijo 
(NIB) in Institut Jožef Stefan (IJS), z 
vzorčenjem odpadne vode sodeluje 
tudi JP CČN Domžale - Kamnik.

Vzorci odpadne vode za 
detekcijo koronavirusa – 
sodelovanje z NIB
Odpadna voda predstavlja dober na-
čin za spremljanje prisotnosti in šir-
jenja virusov v določenem okolju, saj 
se voda v čistilni napravi zbira iz šir-
šega geografskega območja in zaje-
ma določeno populacijo ljudi. NIB 
ima z analizami virusov že več kot 
desetletne izkušnje. Pri nas so v od-
padnih vodah predhodno že ugotovi-
li prisotnost norovirusa, rotavirusa, 
patogenih mikrobov in bakterij, ki 
povzročajo črevesne bolezni. To zdaj 
velja tudi za novi koronavirus oziro-
ma njegovo nukleinsko kislino, ki so 
jo zaznali v vzorcih odpadne vode.

NIB je že konec marca letos za-
čel z zbiranjem in analiziranjem 
vzorcev na več čistilnih napravah v 
Sloveniji, med katerimi je tudi CČN 
Domžale - Kamnik. Če so bili na za-
četku raziskav rezultati koncentra-
cij virusa minimalni, pa najnovejši 
izsledki zadnjih dveh mesecev tudi 
za naše prispevno območje kažejo 
na občutno naraščanje aktivnih pri-
merov okužb in povečanje koncen-
tracije njegove nukleinske kisline v 
odpadni vodi. Izmerjene številke so 
visoke celo v primerjavi z rezultati, 
ki so jih v času epidemije v spomla-

Sodelovanje pri raziskavah 
V okviru JP CČN Domžale - Kamnik že dobro desetletje uspešno deluje izkušena raziskovalna skupina, ki je registrirana 
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in sodelovanje pri raziskovalnih študijah in mednarodnih 
znanstvenih projektih

kativnih projektih. Med najbolj od-
mevnimi je spremljanje razširjeno-
sti drog med populacijo, ki pri nas 
poteka v okviru ARRS projektne na-
loge Prepovedane droge, alkohol in 
tobak: Epidemiologija na osnovi od-
padnih vod, uspešnost čiščenja in 
ranljivost vodnega sistema, v med-
narodnem merilu pa v okviru pro-
jekta SCORE. Projekt na IJS izvajajo 
skupaj z NIJZ in raziskovalci z dveh 
fakultet (FKTK in FGG), da bi s prido-
bljenimi podatki še dodatno osvetlili 
problematiko rabe drog v Sloveniji.

Vzorčenje odpadnih vod so na os-
novi analize odpadnih vod (WBE) za  
te namene pri nas začeli izvajati v letu 
2017 in zdaj vključuje šest čistilnih 
naprav, ki pokrivajo območja več jih  
slovenskih mest – poleg Domžal in  
Kamnika še Ljubljano, Maribor, Ko-
per, Velenje in Novo mesto. Osnova 
za vzorčenje so 24-urni vzorci 
odpad ne vode na vtokih čistilnih 
naprav, ki so različno velike, ima-
jo različne konfiguracije in stopnje 
čiščenja. Termini vzorčenja vtokov 
odpadnih vod v vseh proučevanih 
mestih so točno določeni in poteka-
jo sedem zaporednih dni enkrat le-
tno, analize vzorcev pa izvajajo le 
preverjeni laboratoriji.

V okviru triletnega programa je 
tako mogoče določiti biomarkerje 
prepovedanih in dovoljenih drog v 

vtokih različnih slovenskih ČN ter 
izvajati primerjave med slovenski-
mi in tudi evropskimi mesti, prav 
tako detektirati vire drog ter identi-
ficirati nove trende pri njihovi upo-
rabi. To vključuje tudi oceno ran-
ljivosti vodnih zajetij in učinkovi-
tosti odstranjevanja ostankov drog 
z različnimi postopki čiščenja od-
padnih vod, vzporedno pa tudi od-
pravljati pomanjkljivosti konvenci-
onalnega vzorčenja.

Pridobivanje analitičnih podat-
kov je nujna podlaga za vzposta-
vitev učinkovitih programov zdra-
vljenja in spremljajoče zakonoda-
je v Sloveniji, saj ima zloraba do-
voljenih in prepovedanih drog ve-
lik vpliv na javno zdravje, gospo-
darstvo in stopnjo kriminala, kar 
za družbo predstavlja veliko breme.

CČN Domžale - Kamnik je po 
zmogljivosti četrti največji sistem 
v Sloveniji, ki z zbiranjem in učin-

kovitim čiščenjem odpadnih voda z 
območja občin Domžale, Kamnik, 
Mengeš, Komenda, Trzin in Cerklje 
na Gorenjskem skrbi za kakovo-
stno varovanje okolja in vodotoka 
Kamniška Bistrica. Iz šestih občin 
sprejema komunalno, padavinsko 
in industrijsko odpadno vodo, gre-
znične gošče in mulje malih komu-
nalnih čistilnih naprav ter tekoče 
in biološko razgradljive odpadke. Z 
nadgradnjo od leta 2016 dalje CČN 
izvaja terciarno čiščenje ter iz od-
padne vode poleg organskih učin-
kovito odstranjuje tudi dušikove in 
fosforne snovi. Njihovi zaposleni 
svoje znanje in izkušnje s področja 
čiščenja odpadne vode prek organi-
ziranih izobraževalnih delavnic in 
seminarjev prenašajo tudi na dru-
ge slovenske strokovnjake, ki se so-
očajo s problemi obvladovanja pro-
cesov na čistilnih napravah, od leta 
2019 dalje pa za učinkovito vodenje 
procesov v okviru CPI tudi praktič-
no usposabljajo bodoče vzdrževal-
ce čistilnih naprav. ❒

JP CČN Domžale - Kamnik 
Foto: Blaž Oman

odpadnih vodah bi bilo smiselno 
tudi v Sloveniji vzpostaviti državni 
program, kot ga imajo že v mnogih 
evropskih in drugih državah.

Spremljanje razširjenosti 
drog med urbano populacijo 
– sodelovanje z IJS
Pri ocenjevanju obremenitve od-
padnih vod JP CČN Domžale - Ka-
mnik kot partner sodeluje tudi z IJS 
pri mednarodnih raziskovalno-apli-

danskem času objavljali raziskoval-
ci v ZDA in drugod po Evropi.

Za razliko od kliničnih testiranj, 
ki ne zajamejo celotne okužene po-
pulacije, je odpadna voda odličen 
medij za spremljanje poteka in jako-
sti epidemije, s katero je mogoče ne 
le oceniti širjenje virusa v določeni 
populaciji, pač pa zaznavati tudi iz-
vore in potencialne nove izbruhe bo-
lezni po postopni ukinitvi preventiv-
nih ukrepov. Za sledenje epidemiji v 

Grafični prikaz števila aktivnih primerov okužb po dnevih na območju, ki 
ga pokriva čistilna naprava (modri stolpci), in cikli pomnoževanja (Cq), ki 
predstavljajo koncentracije koronavirusa v odpadni vodi (rdeče pike), ki so jih na 
NIB v času od 15. septembra do 10. novembra zaznali v vzorcih odpadne vode na 
vtoku v CČN Domžale - Kamnik (vir: NIB).
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kk helios suns Končni izplet treh 
porazov in zmage za zeleno mizo je 
manj od želenega, prisotne pa je 
bilo tudi nekaj grenkobe ob dveh 
porazih, ki jih je povzročil padec 
igre v zadnjih četrtini.

Sunsi so se na pot proti Srbiji lah-
ko odpravili le po negativnem testu 
na novi koronavirus, kar je pri trener-
ju Dejanu Jakari pustilo nekaj skrbi, 
saj na nekatere igralce zaradi pozitiv-
nega testa ni mogel računati. Na uvo-
dnem srečanju proti Mladosti iz Ze-
muna so domžalski košarkarji po na-
peti končnici izgubili s 77:80. Tekmo 
so začeli odločneje, saj so sredi prve-
ga dela vodili že za 14 in tudi v tretji 
četrtini so še imeli otipljivo prednost 
(59:51), a sta ekipi že v zadnji del kre-
nili tako rekoč poravnani. Izmenjava-
nje v vodstvu je pomenilo dramatično 
končnico, v kateri so košarkarji Heli-
osa potegnili krajšo. Zgrešili so vseh 
šest metov za tri točke v zadnjih treh 
minutah. Tudi Blaž Mahkovic, sicer s 
26 točkami prvi strelec tekme, je v za-
dnjem napadu zgrešil met za tri točke 
za podaljšek. Malo pred tem je Mihai-
lo Sekulović zapravil napad za vod-
stvo. Priložnost za prvo zmago je tako 
splavala po vodi.

Na drugem srečanju se je nato 
sarajevski Spars Realway izkazal 
za pretrd oreh, saj je tekmo dobil z 
90:73. Helios je iz igre metal manj 
kot 37-odstotno, na drugi tekmec 
iz Bosne skoraj 60, tako da je konč-
na razlika logična posledica tega. 
Domžalska ekipa je korak s tekmeci 

držala le v prvi četrtini, ki jo je dobi-
la s 24:22, nato pa se je tehtnica pre-
vesila na stran tekmecev. Z 22 točka-
mi in popolnim metom iz igre (7:7) 
ter šestimi skoki je bil preveč osa-
mljen Urban Oman.

Tretjo tekmo so Domžalčani dobi-
li za zeleno mizo z 20:0, potem ko je 
bilo pri tekmecu Gorici preveč pozi-
tivnih igralcev na novi koronavirus, 
da bi lahko odigrali tekmo.

Za konec uvodnega niza tekem v 
ligi ABA 2 so se varovanci Jakare po-
merili z organizatorjem turnirja Zlati-
borom. Še na začetku tretje četrtine je 
vse delovalo odlično, saj so Sunsi vo-
dili s 66:55, a nato se je ustavilo. Do-
mači so v vsega treh minutah preobr-
nili potek srečanja z delnim rezulta-
tom 12:0, na kar je sledilo nekaj mi-
nut raztresene igre na obeh straneh. 
Vseeno so Domžalčani po zadetem 
prostem metu Bineta Prepeliča slabi 
dve minuti in pol do konca še pove-
dli s 73:72, a v nadaljevanju prepoce-
ni zapravili svoje zadnje napade – niti 
eden se ni več zaključil z metom na 
koš. Pri Helios Sunsih se je izkazal no-
vinec v ekipi Joseph Kaleb, ki je do-
segel 19 točk, Prepelič jih je dodal 17.

Domžalčani se bodo zdaj znova 
usmerili v domače prvenstvo, ki ga 
bodo v zgoščenem ritmu nadaljevali 
od 7. decembra. Do zdaj so v domači 
ligi Nova KBM na štirih tekmah za-
beležili tri zmage. In v tem ritmu bo 
treba nadaljevati.

 Domen Jarc
 Foto: FB/Helios Suns

nk kalcer radomlje  Članska 
ekipa, ki ji od poletja 2019 poveljuje- 
ta nekdanja izkušena nogometaša Os- 
kar Drobne in pomočnik Rok Hanžič, 
je na dvanajstih srečanjih zabeležila 
kar enajst zmag. Edini spodrsljaj so si 
‘mlinarji’ privoščili v 2. krogu, ko jih 
je v Radomljah presenetilo Šmartno 
1928. Ekipa, ki je v nadaljevanju sezo-
ne zmogla le še do ene zmage. Rado-
mljani so na drugi strani krenili v na-
daljevanje prvenstva nepremagljivo, 
na desetih tekmah so zabeležili prav 
toliko zmag. »Z izkupičkom moramo 
biti zadovoljni. Tudi tisti nepričakovan 
poraz proti Taboru je bil po eni strani 
dobrodošel, saj smo se z nogometaši 
po njem pogovorili in so ugotovili, da 
je treba biti na vsaki tekmi stoodstoten, 
ne glede na to, kdo stoji nasproti. Po ti-
stem pa se je začel naš zmagoviti niz,« 
pogled na jesenski del sezone razkrije 
Hanžič, ki je z ekipo pogledoval tudi 
proti novemu drugoligaškemu mejni-
ku – 12 zaporednih zmag. Slednjega 
lahko Radomljani postavijo na nasle-
dnji prvenstveni tekmi: »Seveda ima-
mo v glavi tudi ta mejnik. A na nogo-
metaših je, da nadaljujejo s svojo igro, 
verjamejo vase in so na zelenici samo-
zavestni. Če bomo tako igrali naprej, 
bo tudi ta rekord padel.«

Mrežo nasprotnika so skupno za-

tresli 35-krat, kar je drugi najboljši 
napad lige, ob tem pa imajo z deveti-
mi prejetimi zadetki najboljšo obram-
bo. S 33 osvojenimi točkami zasedajo 
prvo mesto na lestvici, tri točke pred 
drugo Krko in pet pred sosedi iz Doba. 
In cilj je jasen, naskok na prvo ligo – 
tisto, kar jim je bilo zaradi vnovične 
predčasne prekinitve odvzeto v se-
zoni 2019/20, ko so na tretjem mestu 
za las ostali brez lova na prvoligaško 
druščino. »Cilj je zagotovo jasen, to je 
preboj v prvo ligo. Ob tem ne čutimo 
nobene grenkobe glede razpleta pre-
tekle sezone, ko smo obstali pred vra-
ti dodatnih kvalifikacij. V klubu smo se 
pogovarjali, da morda takrat še nismo 
bili tako pripravljeni, kot smo zdaj. Ko 
smo organizacijsko zrasli in naredili 
korak naprej. Ko je vse v naših rokah. 
Z dokazovanjem in napredkom sko-
zi treninge si lahko izborimo pot v pr-
voligaško druščino, tam pa nato s pa-
metnim delom tudi obstati. A mora-
mo iti korak po korak. Gradimo ekipo, 
zgodbo, ki je uspešna. Da mlade fan-
te iz uspešne mladinske ekipe priklju-
čimo članom, tem pa jim nato omogo-
čiti preboj naprej v nogometnem ra-
zvoju, morda tudi v tujino,« zaključi 
nekdanji pomočnik pri NK Domža-
le Hanžič, ki kot pomočnik Drobneta 
bdi nad treningi profesionalnih nogo-

metašev v klubu (več kot deset jih je) 
tudi v teh časih.

Po neprepričljivem začetku sezo-
ne, remiju proti Olimpiji z 1:1 ter po-
razoma proti Mariboru z 2:3 ter Ce-
lju z 0:1, so nato tudi mladinci Rado-
melj strnili svoje vrste. Našli so ritem, 
ki mu v naslednjih šestih srečanjih ni 
mogel slediti nihče od tekmecev – za-
beležili so šest zmag. Na lestvici tako 
zasedajo odlično drugo mesto za vo-
dilnimi Domžalami in prav škoda je, 
da je bilo medsebojno srečanje 7. kro-
ga preloženo zaradi ‘korona ukrepov’. 
»Zagotovo je to drugo mesto po jesen-
skem delu sezone eden lepših uspe-
hov kluba. Na začetku sezone smo si 
zadali cilj, da se uvrstimo med prvih 
šest, kar smo presegli, a se tu ne mi-
slimo ustaviti. Prepričani smo in do-
kazali smo, da se lahko kosamo z naj-
boljšimi v ligi, zato samozavestno po-
gledujemo proti vrhu. Zakaj ne bi cilja-
li na naslov državnih prvakov?« pove 
prvi vratar ekipe Žiga Fermišek, ki se 
je prav na zadnji tekmi proti ptujski 
Dravi (Radomljani so jo dobili s 5:0) 
težje poškodoval. A verjame, da bo do 
nadaljevanja sezone nared: »Nikoli ni 
pravi čas za poškodbo, a če je mora-
lo do nje priti, je zdaj najbolje. In ker 
nimamo dovoljenja za skupne trenin-
ge, je zdaj še kako pomembno, da vsak 
zase skrbi za najboljšo fizično pripra-
vo, ki bo ključnega pomena ob povrat-
ku na zelenico. Ne le v prvenstvu, tudi v 
pokalu, kjer smo izločili Olimpijo in se 
uvrstili v četrtfinale. S soigralci imamo 
tudi tu najvišje cilje!«

Mlinarji tako pišejo izjemno zgod-
bo sezone 2020/21. In si želijo, da jim 
bodo razmere spomladi in poleti do-
volile, da jo dokončajo. Verjamejo, da 
jo na zelenci zagotovo bodo.

 Domen Jarc
 Foto: nk-radomlje.si

nk domžale Na žalost tega častitlji-
vega jubileja niso kronali z vidnejšimi 
rezultati, ki bi ekipo popeljali višje po 
lestvici. Korakanje med zadnjim de-
lom razpredelnice in lovljenjem pri-
ključka z vodilnimi se tako nadaljuje.

Domžalčani so se novembra le 
znebili okov koronavirusa, ki je ok-
tobra napadel tako nogometaše kot 
strokovno vodstvo, in so vsaj na tem 
področju lažje zadihali. Po prestavlje-
nih tekmah z Aluminijem in Bravom 
so se varovanci Dejana Djuranovića 
na tekmovalne tirnice vrnili proti Ma-
riboru, a kljub izjemno všečni in bor-
beni predstavi na koncu ob porazu s 
3:4 potegnili krajšo. Domžalske nogo-
metaše je v vodstvo na gostovanju v 
štajerski prestolnici v vodstvo pope-
ljal Dario Kolobarić, ki je v 11. minu-
ti postavil tudi rezultat polčasa. Ma-
riborčani so udarec vrnili na začet-
ku drugega dela, ko so v razmiku še-
stih minut zadeli dvakrat, a sledila je 
nova prevlada Domžal, ki so po za-
detkih Tončija Mujana (58. minuta) 
in Svena Šoštarič Karića (66.) znova 
povedli. Vseeno so imeli na žalost za-
dnjo besedo domači, ki so v 75. minu-
ti izid poravnali, deset minut pozneje 
pa še četrtič premagali domžalskega 
vratarja Ajdina Mulalića. »Igrišče smo 
zapustili sklonjenih glav, saj bi si glede 
na potek dogajanja zagotovo zaslužili 

vsaj točko. V Maribor smo prišli igrat, 
to nam je uspelo, na našo žalost pa 
se je dramatična tekma obrnila v prid 
domačih,« je bil po tekmi upraviče-
no slabe volje domžalski strelec Ton-
či Mujan, ki je vseeno za spletno stran 
kluba izpostavil, da je bila to predsta-
va, na kateri morajo graditi.

In to se jim je obrestovalo na na-
slednji (zaostali) tekmi proti Alumi-
niju v Kidričevem. A še zdaleč, da je 
bila pot do zmage lahka. Domači so 
povedli ob zaključku prvega polčasa 
in nakazali, da bodo kljub zadnjemu 
mestu na prvenstveni lestvici drago 
prodali svojo kožo. Domžalčane je v 
igro z zadetkom z glavo vrnil Koloba-
rić, Senijad Ibričić pa je nato zastre-

ljal enajstmetrovko za vodstvo. Dom-
žalski rešitelj je bil najboljši strelec 
kluba, ki je tokrat vstopil s klopi Slo-
bodan Vuk. Z zadetkom v 77. minuti 
za 2:1 je tako Domžalam prinesel lepo 
darilo ob praznovanju 100-letnice. A 
nato na žalost nadgradnje rezultata 
ni bilo. Že na domači tekmi proti Ce-
lju so Domžalčani prevladovali v igri, 
zadeli tudi okvir vrat, a znova igrišče 
zapustili sklonjenih glav. Gostje so z 
izjemnim zadetkom z razdalje pove-
dli v 56. minuti, Domžalčani pa so bili 
v lovu za izenačenje premalo odločni 
– najlepšo priložnost za izenačenje je 
s strelom z glavo zapravil Mujan.

Tri zmage ob treh remijih in že pe-
tih porazih so trenutno ob odigrani 
tekmi manj dovolj za zgolj sedmo me-
sto na prvenstveni lestvici (le dve toč-
ki pred zadnjim Aluminijem ter štiri 
za šestimi Celjani). Domžalčani tako 
še naprej krvavo iščejo uspešno serijo 
rezultatov, ki bi prinesla samozavest 
in mirnost. Enkrat so povezali dve za-
poredni zmagi, drugače pa jim še ni 
uspelo zabeležiti treh tekem brez po-
raza. Manj od želja in premalo za boj, 
v katerega želijo poseči. Na srečo bo 
priložnosti pred zimskim premorom 
še dovolj (do 19. decembra bodo od-
igrali še osem tekem!)

 Domen Jarc
 Foto: nkdomzale.si

šport

Še vedno igrajo preveč toplo-hladno
V novembru je Nogometni klub Domžale praznoval 100 let obstoja.

Korona presekala zmagoviti niz
14 tekem, 14 zmag! To je skupni izkupiček članske in mladinske selekcije NK Kalcer 
Radomlje od septembra pa do sredine oktobra, ko je ekipama sezono 2020/21 presekal 
predčasni odhod na zimski premor zaradi ukrepov glede zajezitve koronavirusa.

Košarkarji Heliosa se s prvega 
mehurčka ‘ABA 2’ vračajo 
razočarani
Košarkarji Helios Suns so novembra po vzoru končnice 
lige NBA odigrali štiri tekme v jadranski ligi ABA 2 v 
‘mehurčku’ v Zlatiboru v Srbiji.

Enej Logar v svetu motošporta
V sezoni 2020 je bil Enej Logar edini dirkač, ki je 
nastopal za Avto-moto društvo Domžale, in sicer je 
tekmoval v razredu Mini GP 10 v slovenskem državnem 
prvenstvu.

Domžalčani so na šestih domačih 
srečanjih slavili le enkrat.

Kljub borbi za vsako žogo je Domžalčanom v Čajetini malo zmanjkalo za boljši 
izkupiček.

Zmaga na zmago – trenutki, ki se jih ne naveličamo.

amd domžale Na dirkah v Slove-
nji vasi, Vrtojbi in na Vranskem je 
osvojil drugo mesto, na zadnji dirki, 
ki je potekala 18. oktobra, prizorišče 
je bila ponovno Vrtojba, pa je osvojil 
tretje mesto, kar je zadoščalo za sku-
pno drugo mesto v letošnjem držav-
nem prvenstvu.

AMD Domžale ima v svojih vr-
stah še vedno številne aktivne špor-
tne funkcionarje na področju mo-
tošporta, ki pa so imeli letos manj 
dela, saj je bilo kar nekaj priredi-
tev odpovedanih. Med drugim tudi 
predstavitev moto športnih panog, 
ki so jo v preteklem letu uspešno 
izvedli v središču Domžal, letos pa 
jim izvedba ni bila naklonjena. A pri 

društvu so odločeni, da bodo tudi v 
prihodnje iskali nove, mlade nade-
budne tekmovalce in jim omogoči-
li vstop v svet motošporta.

 Bojan Sebal
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namizni tenis  Pri rekreativnem 
igranju nam zadošča že prostor v ve-
likosti 3 krat 5 metrov (več je seveda 
bolje) in mizo lahko postavimo tudi 
v kleteh, na terasah, v garažah, pred-
prostorih ali na dvoriščih oziroma vr-
tovih. Primeren je za mlajše in starej-
še, moške in ženske, telesno pripra-
vljene in tudi tiste z malo manj kon-
dicije, zdrave in gibalno motene – v 
bistvu namizni tenis v okviru svojih 
sposobnosti lahko igra prav vsak.

Namiznega tenisa se je od vseh 
iger z loparji najlažje naučiti. Tudi ne-
varnosti poškodb so zelo majhne – od 
dvajsetih najpopularnejših športnih 
panog je namizni tenis na repu raz-
predelnice, kar se tiče poškodb. Prav 
zaradi tega ga je mogoče igrati do po-
zne starosti (na veteranskih tekmo-
vanjih ga igrajo tudi tekmovalci, sta-
ri več kot 90 let). Priprava za igranje 
namiznega tenisa je relativno kratka, 
osnove se da naučiti že v nekaj urah. 
Namizni tenis je igra koncentracije in 
koordinacije, saj igralcem omogoča 
izredno raznolikost v igri.

Seveda pa je najbolje, da se za 
uživanje v najhitrejši igri na svetu 
vadi pod strokovnim vodstvom ozi-
roma nadzorom vaditelja ali trener-
ja, zato vse zainteresirane vabimo, 
da se nam pridružijo v našem klubu 
(NTS Mengeš), saj že vrsto let dokazu-
jemo, da delamo odlično in strokov-
no, kar se odraža na tekmovalnih re-

zultatih in tudi s številom naših igral-
cev in igralk, ki so vpoklicani v slo-
vensko reprezentanco in tako tudi na 
največjih svetovnih tekmovanjih bra-
nijo barvo Slovenije. V moji dolgole-
tni trenerski karieri sem številnim pri-
bližal to igro in vedno smo se ob igra-
nju tudi dobro zabavali, v treninge pa 
sem kot mednarodni namiznoteniški 
sodnik vnašal tudi smernice in vidike 
te igre z vidika sodnika – tudi sodniki 
so zelo pomemben del namiznega te-
nisa, saj skrbijo za pravilen potek te-
kem na tekmovanjih.

Tekmovalna oblika namiznega te-
nisa je za vadečega seveda veliko bolj 
naporna kot rekreativna. Začne se že 
z osnovami – drža loparja in osnov-
na postavitev (preža), saj je pri osnov-
ni postavitvi potrebno preko kinetič-
ne verige z znižanjem težišča priti do 
optimalne postavitve telesa za izved-
bo posameznih udarcev, kajti zniža-

nje v skočnem sklepu, kolenih in bo-
kih pomeni za igralca hitrejše premi-
kanje k žogici in tako tudi hitrejšo iz-
vedbo udarcev. Pri organizaciji vad-
be in sploh vodenja namiznoteniške-
ga dela je potrebno dobro poznava-
nje pedagoško-didaktično-metodič-
nih zakonitosti, saj je samo pod tem 
pogojem možno doseči cilje oziroma 
uspešno učenje elementov namizno-
teniške motorike. Tudi temu v našem 
klubu na treningih dajemo veliko po-
zornost, v kar se lahko prepričate tudi 
sami, če nas boste kdaj obiskali na 
treningih ali se nam celo priključili – 
seveda, ko se bodo zadeve s koronavi-
rusom uredile in bomo spet lahko tre-
nirali s polno paro. Takrat bomo ve-
seli, če se nam pridružite ter spozna-
te vse čare igranja namiznega teni-
sa – bodisi kot igralec ali pa kot bo-
doči namiznoteniški sodnik. Trenin-
gi potekajo v naši dvorani v Mengšu 
(Slovenska cesta 39, poleg slaščičar-
ne Flere), imamo vodene vadbe za vse 
starostne kategorije, zato je možnost 
rekreacije ali pa tekmovalnega treni-
ranja je pri nas vedno na dosegu žogi-
ce). Dodatne informacije glede trenin-
gov v našem klubu dobite pri trener-
ju Davidu (031 502 157), glede organi-
zacij, sojenja in vodenja namiznote-
niških tekmovanj pa pri našem med-
narodnem namiznoteniškem sodniku 
Janezu (031 612 835).

 Besedilo in foto: Janez

šport

(Pre)zgodnji konec sezone pohitel z analizo leta 2020
Ob normalnem poteku atletskega leta 2020 bi morali v novembrski številki pisati o razpletu Ljubljanskega maratona, na katerem nas zadnja leta z 
uspehi razvajajo naši osnovnošolci in srednješolci, z najvišjimi mesti tudi maratonec Martin Ocepek.

Državni prvaki v letnem biatlonu 
in uspehi na tekaških rolkah
Smučarski klub Ihan je novo sezono 2020/2021 začel zelo 
dobro, še zlasti na državnem prvenstvu v letnem biatlonu 
na Pokljuki.

Namizni tenis – šport za vse generacije
Namizni tenis ni odvisen od vremena, lahko ga igramo tako v dvoranah kot tudi na 
prostem.

Simona Novak, veteranska državna prvakinja
Med 3. in 9. septembrom 2020 je v Portorožu potekalo 30. posamično državno 
prvenstvo članov in članic, veteranov, mladincev in mladink do 20 let.

Jan Emberšič je postavil šest klubskih 
in en državni rekord – za drugega je bil 
le malo prekratek.

ak domžale Morda tudi o novem-
brskem polmaratonu v Palmanovi, 
na katerem je že pred leti Atletske-
mu klubu Domžale odmevno zmago 
pritekel Peter Kastelic. Skoraj zagoto-
vo tudi o svetovnem prvenstvu v gor-
skem teku na Kanarskih otokih sre-
di novembra, kjer bi domžalski klub 
imel svojo predstavnico.

A koronavirus in ukrepi, povezani 
z njim, so pripeljali do odpovedi vseh 
teh in še številnih tekem. Nenavadna 
sezona je bila tako rekoč že na sredi-
ni oktobra zaključena. Atletski stadi-
on izpraznjen. Kopica otrok – več kot 
80 jih je bilo –, ki je septembra nada-
ljevala oziroma začela svoje atletsko 
udejstvovanje, je morala ostati doma. 
V bazične treninge za leto 2021 je na 
drugi strani ob upoštevanju ukrepov 
že krenilo nekaj najboljših atletov. 

Tako kot vsako leto jih na stadionu 
in metališču čakata naporna in mrzla 
jesen ter zima. Z enim ciljem – nare-
diti korak naprej, višje, dlje kot letos. 
Mednarodne tekme, ki so letos od-
padle, ostajajo izziv in motiv za trdo 
delo v naslednjih tednih.

Do takrat pa se lahko na kratko 
ozremo nazaj v leto, ki se počasi izte-
ka. Skupno so atleti iz Atletskega klu-
ba Domžale izboljšali deset klubskih 
rekordov vse od pionirske kategori-
je U12 pa do članske. Za prvega je že 
februarja poskrbel Jakob Mali, ki je v 
dvorani do brona na članskem držav-
nem prvenstvu v teku na 1500 metrov 
pritekel v času 3:59,29. Svojo uspe-
šno zgodbo je tudi pozimi že začel pi-
sati mlajši mladinec Jan Emberšič, ki 
je junija izboljšal tudi državni rekord 
v metu pet kilogramov težkega kladi-

va. Atletskega orodja, ki ga je Sloven-
cem povsem približal Primož Kozmus 

– in občasno se Jan, ki sicer trenira pod 
vodstvom očeta Danila, za nasvet od-
pravi tudi do našega nekdanjega olim-
pijskega prvaka. Nov slovenski rekord 
od junija v kategoriji mlajših mladin-
cev tako znaša 71,05 metra. Z dosež-
kom 53,11 metra je izboljšal tudi abso-
lutni klubski rekord (kladivo je takrat 
težko 7,27 kg), malo pa mu je do nove 
najboljše državne znamke zmanjkalo 
tudi v metu šest kilogramov težkega 
kladiva, ki ga je zalučal 63,69 metra 
daleč. Skupno se je Jan podpisal pod 
šest novih klubskih rekordov.

Ob dveh pionirskih pa od letošnje-
ga leta najdemo ime Žana Planinšek, 
ki se je v letu 2020 razvila v odlično 

metalko kopja in krogle. Nova klub-
ska mejnika v kategoriji U16 je izbolj-
šala v metu 400- in 500-gramskega 
kopja, ki ju je vrgla 46,62 in 40,68 me-
tra in bila v tej disciplini v Sloveniji le-
tos razred zase. Svojo atletsko zgodbo 
je začela odlično pisati tudi Ela Bele, 
ki je v kategoriji pionirk U12 izboljša-
la klubski rekord v skoku v višino (120 
cm). S tem je za las izgubila tudi boj 
za medaljo na državnem prvenstvu, 
kjer je končala na petem mestu.

V letu 2019 so atleti iz Domžal iz-
boljšali celo 15 klubskih rekordov, 
zato obljubljajo, da bodo v prihodnji, 
upajo da čim bolj normalni sezoni, 
napadli tudi to številko.

 Domen Jarc
 Foto: Peter Kastelic

smučarski klub ihan Kljub zah-
tevnemu začetku in poteku letošnje 
tekmovalne sezone, ki ga otežuje 
virus covida-19, smo se člani klu-
ba vseeno dobro soočili z nastalimi 
razmerami. Zmagali smo tako orga-
nizacijsko, organizacija državnega 
prvenstva v letnem biatlonu na Po-
kljuki in tekmovanja za Poletni po-
kal Alpina 2020 na tekaških rolkah v 
Ihanu 26. septembra 2020, kot tudi 
tekmovalno.

Na Pokljuki smo tako 19. septem-
bra, sprint, in 20. septembra 2020, 
skupinski start, organizirali in iz-
vedli državno prvenstvo v letnem 
biatlonu. Organizacijsko smo zelo 
uspešno, kljub zaostrenim pogojem, 
ki zadeva upoštevanje vseh ukre-
pov NIJZ, izvedli dvodnevno tekmo-
vanje, ki nam je tudi rezultatsko pri-
neslo več odličnih rezultatov in na-
slovov državnega prvaka v biatlonu.

Naslovov državnega prvaka v bi-
atlonu so se veselili Matic Repnik, 
mlajši člani, sprint, Viktorija Me-

žnar, mlajše mladinke, sprint, Pa-
vel Trojer, mlajši mladinci, skupin-
ski start in Maša Ručigaj, mlajše 
mladinke, skupinski start.

Na zmagovalnih stopničkah so se 
preostalih medalj državnega prven-
stva veselili Klemen Bauer, člani, 2. 
mesto, sprint in skupinski start, Ta-
dej Repnik, mlajši mladinci, 2. me-
sto in 3. mesto, sprint in skupinski 
start, Pavel Trojer, mlajši mladinci, 
3. mesto, sprint, Viktorija Mežnar, 
mlajše mladinke, 2. mesto, skupinski 
start, Matic Repnik, mlajši člani, 3. 
mesto, skupinski start, in Aljaž Med-
vešek, mlajši dečki, 3. mesto, sprint.

V sklopu prireditve na Pokljuki 
so izvedli tudi razglasitev rezultatov 

za lansko zimsko sezono 2019/2020, 
v kateri smo dosegli spet izjemne 
posamične rezultate in bili v sku-
pnem seštevku drugi najboljši slo-
venski biatlonski klub.

Za naše tekmovalce se je sezona 
2020/2021 začela že v začetku sep-
tembra, ko so se udeležili prvega 
tekmovanja za Poletni pokal Alpina 
2020 na tekaških rolkah v Dolu pri 
Ljubljani. Sledila so še tekmovanja 
v Ložu, Ihanu, Logatcu in Cerknici.

Najbolj je zablestel Mark Ma-
rinšek, ki je v skupnem seštev-
ku pokalnih tekem osvojil 1. me-
sto med mlajšimi mladinci. V sku-
pnem seštevku mlajših dečkov se 
je na zmagovalne stopničke zavih-
tel še Žiga Ručigaj, 3. mesto. Zelo 
dobro so bili v skupnem seštevku 
uvrščeni še Maša Ručigaj, 4. me-
sto, mlajše mladinke, Pavel Trojer, 
4. mesto, mlajši mladinci, Aljaž 
Medvešek, 6. mesto, mlajši deč-
ki in Viktorija Mežnar, 7. mesto, 
mlajše mladinke.

Pred nami so še zadnji jesenski 
dnevi, v katerih se naši tekmovalci 
poizkušajo kar najbolje pripraviti na 
zimsko sezono. Sezona, ki bo pov-
sem drugačna od preostalih v naši 
dolgoletni tradiciji, polna omejitev 
in prilagajanj. Seveda upamo, da v 
zdravem duhu in z veliko mero ra-
zumevanja presežemo vse omejitve 
in uresničimo zastavljene cilje ter 
dosežemo vrhunce sezone. Zagoto-
vo bo vrhunec sezone Svetovno pr-
venstvo v biatlonu na Pokljuki, ki 
bo potekalo v februarju 2021 in kjer 
bo naš glavni adut Klemen Bauer.

Ostanite zdravi!
 Matjaž Pavovec

 Foto: Mateja Svet in Maša Ručigaj

Sodniki skrbijo, da igra poteka nemote-
no in v skladu s pravili – na fotografiji 
je naš mednarodni namiznoteniški so-
dnik Janez med sojenjem finalne tekme 
na mednarodnem namiznoteniškem 
tekmovanju v Bayreuthu.

Simona Novak (ŠD Domžale), 
veteranska prvakinja Slovenije

Rudi Olenik Čampa (ŠD Domžale)

šah V enotni konkurenci je nastopi-
lo 72 igralcev. Med veterankami je na-
slov državne prvakinje osvojila člani-
ca Šahovskega društva Domžale Si-
mona Novak (4 točke, 53. mesto), ki 
je na turnirju prikazala zelo dobro 
igro, kar potrjuje tudi končni izku-
piček ratinških točk (+31). Premaga-
la je talentirano večkratno mladin-
sko prvakinjo Vesno Mihelič, izgubi-
la pa le z višje postavljenimi nosil-
ci. Na prvenstvu je odlično nastopil 
tudi mladinec Rudi Olenik Čampa (5 
točk, 27. mesto). Dvoboje je izgubil le 
z močnejšimi nasprotniki, med dru-
gim pa je presenetil članico ženske re- 

prezentance, Domžalčanko Tejo Vidic 
in ji odščipnil remi. Tudi on je popra-
vil ratinške točke (+6) in zdaj že krep-
ko spada v prvo postavo članske eki-
pe ŠD Domžale. Državni prvak 2020 
je sicer z osvojenimi sedmimi točka-
mi postal Vid Dobrovoljc (ŠD Krka 
Novo mesto), državna prvakinja pa 
Ivana Hreščak (ŠK Postojna). Nagra-
de v mladinskih kategorijah sta pre-
jela Domen Tisaj (ŠK Žalec) in Monika 
Rozman (ŠS Tomo Zupan Kranj), naj-
boljši veteran pa je bil Vojko Srebrnič 
(ŠK Ljubljana).

 Jure Plaskan in Špela Orehek
 Foto: Šahovska zveza Slovenije
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zdaj hrani skoraj vse, kar je poveza-
no z njim. Tudi zvezke, kjer je shra-
njeval številna besedila pesmi, ki so 
jih izvajali The Beggars in Studio 6. 
Hrani tudi paličice, ki jih je upora-
bljal za tolkala in pa tamburin. Prav 
ganljivo.

Čeprav glasbeniki po ‘špilu’, kot  
temu radi pravijo, radi zaidejo še 
kam na pijačo ali podobno, se je 
Frenk vedno, po pripovedovanju 
žene Milene, vračal domov. Bil je 
zelo urejen, discipliniran in nave-
zan na dom. Nastopov pa so imeli 
zlasti s Studiem 6 nič koliko. Tudi 
The Beggars so za tiste čase kar veli-
ko nastopali, zanimivo, da pogosto 
tudi na Vrhniki. Poleg prijateljstva 
z Matijo Verčnikom mu je zelo veli-
ko pomenilo prijateljevanje s kitari-
stom Mirom Sršenom, oba sta bila iz 
Stoba, ki se je v tistih časih zgodaj 
odločil, da se bo z glasbo ukvarjal 
poklicno, čeprav je bil v bistvu sa-
mouk. Vendar se je že zgodaj sam 
naučil brati note. Marsikaj mu je pri 
tem pomagal Tomaž Habe. ❒

Se nadaljuje

NEIZBRUŠEN DIAMANT PREDAN 
GLASBI 

Obujajo spomine na zani-
mivo osebnost, ki se je 
ljudem globoko vtisnila 
tudi v srca.

Igranje v restavraciji Slamnik
S Studiem 6 so veliko nastopali v re-
stavraciji Slamnik, zlasti ob prazni-
kih za novo leto, ob pustnih časih 
ali drugih priložnostih, povezanih s 
prazniki. Takrat so se spremljevalke 
ali soproge nastopajočih odločile, da 
se bodo pridružile svojim partnerjem 
ob nastopu in so imeli za to rezervi-
rano mizo blizu odra. Bilo je sicer 
zelo bučno zaradi bližine zvočnikov, 
vendar je bilo to boljše kot biti v pra-
zničnem času doma brez partnerja. 

Z ansamblom The Beggars ali Stu-
diem 6 – zasedbe so bile tudi meša-
ne –, so v času poletnih počitnic na-
stopali na morju, in sicer v Rovinju v 
Železničarskem domu, ta je bil v la-
sti Slovenskih železnic, bivali so v hi-
škah, igrali so skupaj z ansamblom 
Anis, ki ga je vodil Ivo Smolnik. Meša-
na zasedba Studia 6 pa je igrala tudi 
v Izoli, v novem hotelu Delfin, kjer so 
imeli plačano bivanje in hrano, s tem 
da je ansambel nastopal vsak dan. 

V ansamblu Studio 6 se je do-
bro počutil. Posebej še zaradi ba-
sista Matije Verčnika, s katerim 
sta bila skupaj vso mladost. Ko sta 
se oba poročila, sta bila zakonska 
para dolga leta družinski prijatelji, 
vezi pa so se nekoliko skrhale, ko se 
je po moževi smrti leta 1994 Milena 
kakih deset let nazaj preselila v Ka-
mnik. Frenk Centa je sicer pokopan 
v Dobu. Pred prenehanjem igranja 
Studia 6, tik pred slovensko domo-
vinsko vojno leta 1991, je imel Frenk 
lažji srčni infarkt, ki pa je bil zanj 
usoden tri leta pozneje. Tako je le-
tos minilo že 26 let od njegove smr-

ti. Prav presenetljivo je, da ima po-
kojnikova žena Milena spravljenih 
vrsto fotografij iz časov, ko je Frenk 
nastopal, pa tudi časopisne članke 
iz tistih let. Posebej so dragocene fo-
tografije nastopov na Slovenski po-
pevki, kjer je Frenk dvakrat osvojil 
tretje mesto. Marsikaj bi sicer brez 
tega šlo v pozabo. 

Milena spodbujala Frenka  
k petju 
Z Mileno Posavec sta se spoznala 
leta 1972, leto pozneje pa sta se po-
ročila in živela na Viru. Imela sta 
dva fanta. Milena ima zdaj dve vnu-
kinji. Frenk se je vedno, kadar je 
doma pel, spremljal na kitaro. Nekaj 
časa jo je igral tudi pri The Beggars, 
potem se je posvetil predvsem pe-
tju. Rad je uporabljal kakšne tolkal-
ne paličice in tamburin. Ker ni do-
bro obvladal angleščine, si je poma-
gal tako, da je potrpežljivo poslušal 
pesmi s kaset ali vinilnih plošč in 
prepisoval besedila fonetično, tako 
kot so se izgovarjale. Še kot otrok je, 
ker je bil francoskega porekla, govo-
ril francosko, vendar pa je to znanje 

pozneje zbledelo, ker se doma v Sto-
bu v tem jeziku niso več pogovarja-
li. S tega vidika mu je bila tudi itali-
janščina dokaj blizu, pel je kar ne-
kaj pesmi v italijanskem jeziku, kot 
na primer Non Ho L’età, ki jo je pela 
Gigliola Cinquetti. 

Bil je zelo ljubeč oče. S sinovoma 
se je rad zaprl v sobo in so tudi po 
uro ali več skupaj glasno peli, veči-
del ob spremljavi njegove kitare. 
Vendar pa se nihče od sinov glasbi 
ni posebej posvečal. 

Frenk je bil zelo preprost 
človek 
V Napredku je bil vzdrževalec, 
pred tem je bil zaposlen v Toku. 
Ni imel prav nobenih težav, da se 
je kar v delovni halji sprehajal po 
Domžalah, ko je hodil z objekta na 
objekt ali morda v trgovine naba-
vljat kakšne dele ali materiale pri 
vzdrževanju objektov in prosto-
rov Napredka. Tudi kadar je doma 
kaj delal, je imel zelo dobre ročne 
spretnosti in se je z Vira kar v de-
lovni preobleki napotil po naku-
pih. Tudi v letih, ko je bil pravza-
prav glasbena zvezda, in pozne-
je, ko je bil v domačem okolju zelo 
znan kot pevec Studia 6, pred tem 
pa tudi v drugih zasedbah. 

Bil je zelo natančen in je želel, 
da je povsod, kjer deluje, vse ure-
jeno. Tako na delovnem mestu, v 
glasbi in doma. Marsikdaj si je za-
radi tega preveč gnal k srcu in mor-
da je tudi to delno vplivalo na njego-
vo prezgodnjo smrt. Njegova žena še 

Pripovedi o domžalskem pevcu Frenku Centi kar ni konca in kraja. Vedno znova prihajajo na dan podrobnosti,  
ki razkrivajo ozadja njegovega nastopanja na odru.  

Jože Skok

Frenk s priljubljenim tamburinom

Frenka Centa na Slovenski popevki 1966

Milena in Frenk Centa leta 1973 pred nekdanjim lokalom Repovž v Domžalah

Zasedba Studia 6 iz začetnega obdobja (z leve): Frenk Centa, Marjan Bokalič - Mare, 
Fredi Pichler, Matija Verčnik in Janez Grad
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SPREJEM OBJAV Zaradi trenutne epidemiološke situacije objave zahval in v spomin sprejemamo pisno  
v nabiralnik pri vhodu z zadnje strani oziroma po e-pošti: slamnik@kd-domzale.si. Osebna oddaja je možna le po pred-
hodnem dogovoru. Spremljajte obvestila Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in spletno stran www.kd-domzale.si

Namesto koga roža cveti, 
namesto koga sem jaz,
katera koža najbolj diši,
čigava pesem rabi moj glas?
(Vlado Kreslin)

v spomin

8. decembra bo minilo žalostno leto, 
odkar se je poslovil naš oče
 
Vinko Kvas
pleskarski mojster iz Češenika

in skoraj štiri leta, ko nas je zapustila mama
 
Cirila Kvas
Pogrešamo vaju, zato hvala Vsem, ki postojite na njunem 
grobu in ju ohranjate v lepem spominu.

Marko z družino

zahvala
Božja pota niso naša pota,
so le odsev večne ljubezni.

V 61. letu starosti nas je nenadoma 
zapustil

Jože Ulčar ml.
iz Nožic
Iskreno se zahvaljujemo domačim, sorodnikom, 
gospodu župniku Gašperju Mavku, sosedom, prijateljem, 
Cvetličarni na Ovinku in Pogrebni službi Vrbančič.
Najlepša hvala za izrečena sožalja, podarjene sveče in 
darove za maše.

Vsi njegovi

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

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 91. letu starosti 
sklenil naš dragi

Ivan - Janez Dimc
iz Domžal

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja. Zahvalo izrekamo tudi osebju Doma 
upokojencev Mengeš in Onkološkemu inštitutu Ljubljana 
za vso skrb in nego v času bivanja. Zahvala tudi gospodu 
župniku za lepo opravljen obred in poslovilni govor, 
pevcem in trobentaču ter Pogrebni službi Vrbančič. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

v spomin in 
zahvalo!

Franc Urbanija 
(1927–2020)

V sredo, 4. novembra 2020, je svojo življenjsko pot skle-
nil ustanovni in dolgoletni član PGD Jarše - Rodica Franc 
Urbanija. Ker izredne razmere niso dovoljevale, da bi se 
gasilci osebno in s slovesnim protokolom poslovili od 
njega, po tej poti ohranjamo spomin nanj. 

Franc Urbanija se je rodil 22. januarja 1927 v Gorici pri 
Moravčah kot četrti izmed osmih otrok. V svoji zgodnji 
mladosti je dokončal osnovno šolo v Moravčah, nato pa 
se je priučil za poklic mizarja. Skupaj z ženo Francko sta 
si v letu 1953 ustvarila prijeten dom v Jaršah ter postala 
ponosna starša sinu in hčeri. 

Franc si je z delom služil kruh v podjetju Slovenijales, 
vse do upokojitve. 

Leto 1963 je bilo za Franca prelomno v več pogledih. Z 
ženo sta se preselila v novo hišo, sam pa je postal akti-
ven skupaj z ostalimi entuziasti pri pripravah na ustano-
vitev novega gasilskega društva. 

15. marca 1964 je bil za Franca in vse ostale prisotne v 
osnovni šoli v Jaršah pomemben dan. Ustanovili so Pro-
stovoljno gasilsko društvo Jarše - Rodica in tako postavili 
temelj požarne varnosti v našem kraju. 

Franc se je s svojim trudom dokazoval od prvega dne 
ustanovitve društva. Skupaj z ostalimi člani so uredili 
prvo shrambo gasilske opreme, opravili so prva izobra-
ževanja, aktivno sodelovali z Gasilsko zvezo Domžale in 
organizirali prireditve, da so si zagotovili prepotrebna 
sredstva za delovanje društva. 

V letu 1970 je bil kot eden izmed članov gradbenega odbora 
glavni protagonist gradnje novega gasilskega doma. Delov-
nih ur pri gradnji doma, ki jih je opravil z vsemi ostalimi, je 
nešteto. Francu in vsem takratnim članom se lahko zahva-
limo, da imamo danes to, kar imamo. 

Funkcija gospodarja je zaznamovala Franca večino nje-
govega članstva v našem društvu, to delo je z vso odgo-
vornostjo in vestno opravljal 40 let. Leta 2004 sta bila z 
ženo Francko ob 40. obletnici delovanja društva botra ob 
razvitju novega veteranskega prapora. 

Na izobraževalnem področju je dosegel čin gasilca II. 
stopnje, za svoje delo pa je bil odlikovan z značko za 70 
let dolgoletnega dela v gasilski organizaciji, plaketo ga-
silskega veterana, leta 1984 je postal prejemnik gasilske-
ga odlikovanja I. stopnje. 

Za Francem v našem društvu ostaja praznina, ki jo je tež-
ko nadomestiti. S svojim znanjem in izkušnjami je dru-
štvu doprinesel skupaj z ostalimi člani mnogo dobrih 
stvari. V zadnjih letih, ko je bolezen napredovala, smo se 
večkrat spomnili nanj z obiski na njegovem domu. Kljub 
drugačnim časom je dal marsikomu vedeti, da delamo 
dobro in vodimo gasilsko društvo po začrtani poti. 

Urbanijev ata, kot smo ga v naši sredi večkrat imenova-
li, je v našem društvu pustil velik del svojega življenja, 
del, ki se imenuje Prostovoljno gasilsko društvo Jarše - 
Rodica.

Na koncu, vsem domačim in svojcem na tem mestu v 
imenu društva izrekamo globoko sožalje.

Franc, hvala, in zadnji gasilski pozdrav: 

Na pomoč!

PGD Jarše - Rodica

Iščem te v travah,
iščem te v morjih,
najdem te v zvezdah,
ki sijejo name.
(Mila Kačič)

V 86. letu starosti je svojo pestro 
življenjsko pot končal

Andrej Ahčin
zadnji Menačnikov sin, živeč v Luzernu v Švici, kjer je bil 
prvi pobudnik slovenske šole.

Za njim žalujejo: žena Minka, sinova Rudi in Gregor, 
vnuka Carina in Severin, nečakinje, nečaki, svakinja 
in ostalo sorodstvo

Svojo življenjsko pot je v 88. letu 
starosti sklenila naša draga mama, 
babica, prababica, sestra in teta

Frančiška Cerar
s Škrjančevega

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja. Hvala g. župniku za 
izrečene besede in lep obred.
Posebna zahvala osebju Doma sv. Katarine iz Mengša za 
skrb in nego v njenih zadnjih letih.

Vsi njeni

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

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 79. letu  
starosti sklenil naš dragi mož, oče, dedek in stric

Anton Škoberne
iz Preloga pri Ihanu
Zahvaljujemo se vsem za darovano cvetje, podporo in 
spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala tudi g. župniku za 
opravljen obred in govorcu za poslovilni govor.
Vsi žalujoči

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(Svetlana Makarovič)

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 89. letu sklenil  
naš dragi ati, dedek, brat in stric

Pavel Hribar
po domače Mediškov ati iz Depale vasi

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
sodelavcem za podporo, izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala Pogrebni službi 
Vrbančič za organizacijo pogreba in gospodu župniku 
Klemnu Svetelju za čuten obred. Hvala pevcem, 
trobentaču in Cvetju Ksenija.

Vsi njegovi

Zložil je krila, se skril vanje
in se naslonil na rob neba. 
Zdaj sanja angelske sanje.
Nanj pada zlata tema. 
(Tone Pavček)

zahvala
Svojo življenjsko pot je v 92. letu starosti  
sklenil naš dragi mož, oče, dedek in stric

Rudolf Slevec
z Rodice pri Domžalah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče. Zahvala tudi Centru starejših Medvode 
za skrb in nego v času njegovega bivanja v domu ter 
g. župniku Matjažu Križnarju za lepo opravljen obred. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki obiskujete njegov grob in 
ga ohranjate v lepem spominu.
Vsi njegovi

Pridi, le pridi, čakam te,
babi, mama, kako naj te kličem,
majhna sem odšla od vas,
po kratkem času z vami,
mojo ljubo družino.
In sedaj prihajaš k meni, vnučki,
pridružila se mi boš na belih oblačkih,
na belih poljanah, s soncem obsijanih,
tu ni bolečin in bolezni,
so le lepi in topli spomini.
 (M. G.)

zahvala
V 75. letu je mirno zaspala in nas zapustila  
draga žena, mama in babi

Marija Surla - Mojca
z Vira
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se Domu počitka 
Mengeš, kjer je preživela zadnje mesece. Posebna zahvala 
gospodu župniku za tolažilne besede in lepo slovo. Hvala 
Pogrebni službi za organizacijo pogreba.

Žalujoči vsi njeni
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v spomin

Ela Košir

Pritekla je v cilj, v spominih na mladost naredila preval, se 
poklonila ob zaključku imenitne vaje na gredi; pohvalila en-
krat mlajše, drugič starejše rekreativce, ki so pod njenim vod-
stvom zaključili uro telovadbe v TVD Partizan ali Društvu Li- 
pa Domžale; oddala zapisnik enega od sojenj na tekmovanjih 
Atletskega kluba Domžale, še enkrat pohvalila otroke s po-
sebnimi potrebami, kako dobro so telovadili in se poslovila …

Vse to in še več je bila naša Ela, uradno Gabrijela Košir, 
Domžalčanka, od katere se v teh dneh poslavljamo. Špor-
tnica vse svoje življenje, od nog do glave, skromna, prija-
zna, prijateljska, srčna pa tudi stroga, predana športu in re-
kreaciji tudi na svoji delovni poti, ki jo je kot učiteljica te-
lovadbe preživela v Osnovni šoli Domžale. Za svoje delo je 
prejela številna priznanja, med njimi tudi Zlato plaketo Ob-
čine Domžale ter najvišje priznanje Zavoda za šport in re-
kreacijo Domžale. 

90. rojstni dan naše Ele smo praznovali letos in se spomi-
njali 22. februarja 1930, ko se je rodila v znani domžalski sla-
mnikarski družini. Oče Karol Košir, prihajal je iz številne rev-
ne družine, in mama Fanika, iz premožne Cerarjeve druži-
ne, znane po slamnikarski obrti, sta se zaljubila in kljub ovi-
ram ustvarila toplo zavetje štirim otrokom, hkrati pa s pri-
dnostjo ustvarila pravo slamnikarsko obrtno delavnico. Ela 
je bila najmlajša. Otroci so pridno obiskovali šolo, pomaga-
li v delavnici, največkrat že pred odhodom v šolo. Gospa Ela 
se je rada spominjala otroštva in mladosti, ko so se na njiho-
vem dvorišču zbirali mladi in je odmeval vrišč ob različnih 
igrah. Kljub prizadevnemu in pridnemu delu so Koširjevi ži-
veli skromno. Življenje je bilo še težje, ko je sestra zaradi bo-
lezni ostala nepokretna, Eli pa je kmalu umrla mama. Mlada 
Ela je tako morala poskrbeti za gospodinjstvo in očeta. Kljub 
napornemu delu je končala nižjo gimnazijo in si z veliko tru-
da kot izredna študentka uresničila največjo željo – končala 
je fizkulturno šolo in postala učiteljica telovadbe.

Hkrati pa je, kjer je le mogla, pomagala v društvih. Tako je 
ustanovna in pozneje častna članica TVD Partizan Domža-
le, v katerem je prehodila pot od pionirke do voditeljice in 
načelnice, zanj tekmovala in leta skrbela za rekreacijo. Po-
sebno rada se je spominjala povojnih let in neverjetnega ela-
na prostovoljcev pri gradnji in obnovi porušenih objektov, 
predvsem športnih, pa tudi državnega prvenstva v atletskem 
mnogoboju v letu 1948 v Beogradu, kjer je domžalska ekipa 
osvojila prvo mesto. Rada je bila gimnastičarka, uspešna na 
vseh orodjih, pa tudi mentorica deklet, ki jim je posredovala 
svoje znanje. Lepi so spomini na košarko, tudi odbojko, šte-
vilne smučarske tečaje. Kar 35 let je učila generacije učencev 
nekdanje I. OŠ, danes Osnovne šole Domžale. Učencem ni 
posredovala le športnih znanj, temveč jim je mnogokrat po-
magala pri premagovanju težav na življenjskih poteh. Je usta-
novna članica Atletskega kluba Domžale, dolgoletna atletska 
sodnica, posebej rada se spominja vodenja atletske sekcije 
Društva duševno prizadetih Domžale - Kamnik. Toliko vese-
lja in ponosa nad uspehi ni srečala nikjer. V jeseni življenja je 
v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje – Društva Lipa 
Domžale, katerega častna članica je bila, položila temelje za 
športno in rekreativno dejavnost članov ter bila dolgoletna 
mentorica športne gimnastike in kolesarjenja.

Vedno prijazna gospa, velikokrat smo jo lahko v Domžalah 
srečali na kolesu, ki so se ji ob pogovoru o športu in rekre-
aciji vedno zasvetile oči, se je poslovila. Pogrešali jo bomo. 
Pogrešali vsi, ki smo bili kadarkoli deležni njene pomo-
či, pozornosti, nasvetov, predlogov, ustvarjalnosti, skrbi in 
ljubezni. Hvala, draga Ela, za vse, kar si nam podarila. Vse 
ostaja v naših spominih, in kadarkoli se bomo v naši občini, 
posebej v društvih, ki si jim dala vse, kar si mogla, pogovar-
jali o zgodovini ali sedanjosti športa in rekreacije, boš med 
nami spet ti – vedno.   

Domačim izrekamo iskreno sožalje. Vera Vojska

v spomin

Janezu Kralju
 
 

V torek, 3. novembra, so se domači na pokopališču v 
Mengšu poslovili od 85-letnega Janeza Kralja, diplomira-
nega ekonomista iz Potočnikove ulice v Domžalah. 

Zaradi sedanjih razmer Janeza zadnjih sedem mesecev 
nisem mogel obiskovati v MGC Bistrica, niti nisem smel 
na pogreb. Čudni časi. 

Z Janezom sva se spoznala sredi šestdesetih let kot vodil-
na delavca na skupščini Občine Domžale. On kot podpred-
senik skupščine, sam pa kot načelnik oddelka za družbene 
službe. Tedanji predsednik Jože Pogačnik, sedanji 104-le-
tnik in častni občan Domžal, je k ambicioznim programom 
pritegnil mlade strokovnjake. Marsikdo se bo še spomnil 
uvedbe prvega samoprispevka, izgradnje novih vrtcev, mo-
dernih šol, programa ‘zdrava pitna voda’, izgradnje central-
ne čistilne naprave, priprave in sprejema novih zazidalnih 
načrtov, njihove komunalne opreme itn. Vse to je v nasle-
dnjih desetletjih, z novimi programi in dejavniki, dvignilo 
občino Domžale med najbolj razvite in urejene. 

Janez me je kot sodelavca najbolj prepričal s svojo delav-
nostjo, umirjenostjo, predvsem pa s strokovnostjo brez 
odvečnih besed in parol.

V tem času sta z ženo Francko začela z gradnjo hiše, ne 
zato, ker sta jo izrecno želela, vendar je bil v tistih časih 
to edini način, da si je mlada družina s svojim delom in 
odrekanji rešila stanovanjsko vprašanje. Ob tem sta za 
svoje otroke Aleša, Roka in Katjo morala skrbeti za var-
stvo, vzgojo in šolanje. 

Janez je poklicno pot nadaljeval v Ljubljani, zadnji dve 
desetletji pa v Tosami kot vodja financ in računovodja. 

Tesneje sva se spet povezala pri Planinskem društvu 
Domžale, kjer je v začetku devetdesetih let prevzel tajni-
ške posle. Velik pa je njegov prispevek pri prenovi Dom-
žalskega doma na Mali planini, kjer smo več poletnih se-
zon s prostovljnim delom zgradili vezni hodnik, nove sa-
nitarije, dvignili streho depandanse za izgradnjo osmih 
sob, zgradili pomivalnico posode, postavili škarpo in 
ograjo, novo kritino na domu in še marsikaj. K najtežjim 
delom je Janez vključil še brata Vilka, ki mu nobena ska-
la pri izkopu ni predstavljala težav. V delo pri PD se je 
vključila tudi žena Francka, ki je desetletje vzorno vodila 
računovodstvo društva. 

Z Janezom in Leonom Štiftarjem smo se redno na dva 
meseca srečevali v Gostilni Keber, kar pa je za Janeza po-
stajalo vse težje, saj je zbolel za težko boleznijo. Bole-
zen je nezadržno napredovala, Janez pa se je z vso svo-
jo fizično in psihično močjo boril proti njej, vendar je za-
dnji dve leti potreboval stalno pomoč in bival v MGC Bi-
strica. Domači, zlasti žena Francka, so bili dnevno v sti-
kih z njim. 

S prijateljem Janezom Kraljem je odšel še eden od Dom-
žalcev, ki so veliko prispevali k razvoju našega mesta in 
občine ter pustili velik pečat pri delu v PD Domžale. S 
sodelavci in prijatelji smo mu za vse izredno hvaležni. 
Ohranili ga bomo v trajnem in lepem spominu.

Peter Primožič

v spomin naši 
pesnici  
in prijateljici

Zlatka Levstek 
(1944–2020)

V začetku novembra 2020 smo se na radomeljskem pokopa-
lišču zadnjič poslovili od naše Zlatke – pesnice Zlatke Lev-
stek, ustanovne članice Univerze za tretje življenjsko obdo-
bje – Društva Lipa Domžale, v kateri je več kot dve desetle-
tji vodila literarni krožek, sodelovala pri vseh doslej izda-
nih literarnih zbornikih Lipe, nastopala na številnih prire-
ditvah in slovesnostih, ob tem pa ljubitelje literature razve-
selila s petnajstimi samostojnimi knjigami za otroke in od-
rasle. Prejela pa je tudi več literarnih priznanj in nagrad. 
Med Zlatko in nami so se desetletja tkale trdne vezi, ki se ob 
njeni smrti niso pretrgale, le umaknile so se v spomine, ki 
tudi v prihodnje ostajajo med nami. Sledi pesnice in iskre-
ne prijateljice ne ostajajo le v knjigah, temveč njena srčnost 
in ljubezen ter skrbnost ostajajo v naših srcih, njeno delo 
pa ostaja neizbrisljivo zapisano v zgodovini Društva Lipa.  

Zlatka Levstek se je rodila oktobra 1944 v Mariboru, od-
raščala in šolala se je v Ljubljani ter z literarnim ustvarja-
njem začela že v srednji šoli. Diplomirala je kemijo na Fa-
kulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani in preho-
dila svojo delovno pot. Kot je sama večkrat povedala: za-
dovoljna z majhnimi stvarmi, optimistična, vesela, dare-
žljiva, dobrovoljna, flegmatična se je sprehajala po svoji ži-
vljenjski poti, ki jo je obogatila s svojo poezijo, pa tudi li-
kovnim ustvarjanjem, saj je bila vrsto let članica Likov-
nega društva Senožeti Radomlje. Za njeno pesniško pot je 
bilo najbolj krivo srečanje z Lojzetom Kovačičem, ki jo je 
usmeril k pisanju. K izdaji prve knjige, namenjene otro-
kom, pa je prispevalo krasno otroštvo, h kasnejši poeziji 
pa tudi srečanje z možem in njuni trije sončki. Pesnica, po-
znana tudi po haikujih, se je kar nekaj let spogledovala s 
slikanjem, saj je tudi sama ilustrirala knjige.

Preveč prostora bi porabil, če bi hotel napisati le naslove 
njenih 15 knjig, v katerih je vedno znova potrjevala, da je 
življenje ena sama ljubezen, ki jo občuti, in ji je veliko pro-
stora namenila tudi v zadnji knjigi poezije Sem, ki je izšla 
novembra lani in jo je namenila svojemu življenjskemu ju-
bileju – 75. rojstnem dnevu. V zadnjem razdelku, poimeno-
vanem Nekoč me ne bo, je pesnico in nas prevevala slutnja 
smrti … ko se bom preselila v nebo/bo tiha tišina tiho joka-
la/nema tišina bo šepetala/moje ime v miren večer/prazna 
tišina bo zvenela/ nasmehov besed pa ne bo … 

Morda res ne, a po zadnjem slovesu ostaja Zlatka med 
nami, tudi v besedah Silve Mizerit, avtorice spremne bese-
de in lektorice zbirke Sem, v kateri je med drugim zapisala: 
»Zlatka bo še pisala pesmi, svoje drobne prijazne biserčke 
in jih trosila med ljudi in ostala bo srečna, ljubeča. Zlatka 
pač. Upajmo, da bo še dolgo dolgo!«

Žal ne, saj smo se od naše Zlatke poslovili. Ampak Zlat-
ka ne ostaja zapisana samo na straneh svojih knjig, naših 
zbornikov, svojih ilustracij, pač pa v srcih vseh, ki smo z 
njo ustvarjali. Sledi njene srčnosti, prijaznosti, sproščene-
ga smeha in pomoči ostajajo med nami. Hvaležni smo ti in 
z delom, predvsem na področju izobraževanja v tretjem ži-
vljenjskem obdobju, bomo nadaljevali tvoje delo in ohra-
njali spomin nate. Pogrešali te bomo vsi, ki smo bili ka-
darkoli deležni tvoje ustvarjalnosti, tvojega prisrčnega na-
smeha, tvoje pomoči, nasvetov in dobrote. Posebej te bodo 
pogrešali člani literarnega krožka, saj ne bo nikoli več tak, 
kot je bil v času tvojega sodelovanja. Hvala ti, Zlatka!

Tvojim domačim, ki si jim bila pravi sončni žarek – ljube-
ča soproga, skrbna mama in stara mama ter ne boš niko-
li pozabljena, v svojem imenu in imenu Društva Lipa izre-
kam iskreno sožalje.

Marjan Ravnikar, predsednik 

moji dragi v spomin  
iz egip ta
Bil si Egipt
dežela mojih sanj
sedaj si bolečina iz dneva v dan

S predrago sva se veselila
kot da otroka dva bi bila
ki kaznovala ju je višja sila

Za vedno draga je odšla
nikoli več nazaj prišla
jaz si želim, da tu bi bla

Sedaj prišli so drugi časi
a zdi se mi
kot da umiral bi počasi

Vsem nam usoda riše pot
tako je na tem svetu vse povsod
Bog ve kako je kje drugod

In še na koncu naj povem
kakšna prihodnost bo ne vem
in upam da kdaj drugič zvem

Alojz Penko

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

v spomin
12. novembra je minilo žalostno leto,  
odkar nas je zapustil naš predragi mož, oče in dedek

Andrej Strnišnik
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in ga skupaj 
z nami nosite v svojem srcu.

Vsi njegovi

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

v spomin
28. oktobra je minilo žalostnih deset let,  
odkar nas je zapustil naš dragi mož, oči, ata in brat

Janez Osolin
iz Domžal, Vegova ulica 3

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem 
grobu in ga skupaj z nami nosite v svojih srcih.
Vsi njegovi
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pisma bralcev
Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja ne-
naročenih prispevkov, v skladu s svojo uredniško po-
litiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovo-
ri in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko pri-
zadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to dolo-
ča zakon. Prispevki za rubriko Pisma bralcev morajo 
biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgo-
vorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi-
zacij, strank, društev ipd.) ter kontakt, na katerem je 
mogoče preveriti avtentičnost avtorja.

Občina in okolje

Več pozornosti bi morali posvečati odstranjevanju starih okolj-
skih bremen, kot so črna odlagališča odpadkov v naravi. Tudi 
tako, da bi občina subvencionirala odvoz salonitnih kritin pri 
prenovi streh ter na ta način preprečila marsikatero nevarnost 
za zdravje.

Nepopravljiva škoda pa je povzročena s slabim, pogosto špe-
kulativnim načrtovanjem izrabe prostora in s še slabšim nad-
zorom nad nedovoljenimi posegi v prostor. V preteklih obdo-
bjih je bilo desetine hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč 
pozidanih s trgovskimi centri in s kamionskimi servisi in par-
kirišči. Mokrišča se zasipavajo z gradbenimi materiali. Sredi 
naselij med stanovanjskimi hišami se dopuščajo hrupne in 
umazane poslovne dejavnosti, tudi take, kot je zbiranje od-
padkov v nasprotju z vsemi okoljevarstvenimi in higienski-
mi standardi in tudi v neskladju z občinskim odlokom OPN.

Največji madež na okoljski zavesti odločujočih v občini pa je 
poslovna cona Želodnik -naravovarstvena, okoljska in gospo-
darska zabloda. Po vseh merilih ohranjanja narave in varova-
nja okolja bi jo morali izbrisati iz občinskih prostorskih ak-
tov in iz glav vseh, ki jim je cona sinonim za napredek in go-
spodarski razcvet. Današnji digitalni razvoj je naravnan v dru-
go smer.

November 2020  
Jože Nemec

Nudimo vam razrez cistern za kurilno olje
t: 040 872 078

Brezplačen odvoz vseh kovin skih predmetov, pralnih stro - 
jev, odsluženih koles, plinskih jeklenk in akumulatorjev.
t: 040 780 078

Bistro Kiwi, Depala vas nudi prostor za zaključene družbe. 
Možen najem samega prostora. 
t: 040 872 078

MALI OGLASI

Zaradi trenutne epidemiološke situacije objave sprejemamo 
pisno v nabiralnik pri vhodu z zadnje strani oziroma po e-pošti: 
slamnik@kd-domzale.si. Osebna oddaja je možna le po 
predhodnem dogovoru. Spremljajte obvestila Kulturnega doma 
Franca Bernika Domžale in spletno stran www.kd-domzale.si

Prevladuje mnenje, da živimo v zeleni, okolju prijazni občini. 
Je to res? Če bi bilo vse tako idealno, kot nam pogosto prikazu-
jejo v občinskem glasilu in v predvolilnih propagandnih leta-
kih, ne bi občani opozarjali na vrsto nepravilnosti in napak pri 
upravljanju in gospodarjenju s skupnimi dobrinami.

Najpomembnejše je naše naravno in bivalno okolje. Če bi bila 
prva skrb odgovornih v občini, bi bila vsa naselja priključena 
na javno kanalizacijo, višje ležeči zaselki pa bi imeli male čistil-
ne naprave. Javno vodovodno omrežje bi imelo povsod namesto 
škodljivih azbestno cementnih cevi za zdravje neoporečno na-
peljavo, z vodozbirnih območij pa bi bile odstranjene dejavnosti, 
ki ogrožajo podtalno vodo. V javni razsvetljavi bi energijsko ne-
ustrezne stare svetilke zamenjali z LED svetilkami, prilagojeni-
mi tudi zahtevam za preprečevanje svetlobnega onesnaževanja.

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

zahvala
V telesnih bolečinah, z ljubeznijo v 
srcu, se je v 70. letu starosti poslovila 
naša draga žena, mama, sestra, teta in prijateljica

Martina Lampret
Veliko vas je, dobrih ljudi, ki smo vam hvaležni, ker ste našo 
mamo spremljali do konca njenega življenja. Hvala vam za 
pomirjajoče besede, ki ste jih delili z nami in mamo, za vso 
podporo, ki smo jo imeli. Še posebej pa se zahvaljujemo dr. 
Mariji Starbek za njeno izjemno profesionalno in čutno oskr-
bo. Neprecenljiva in spoštovanja vredna pa je tudi skrbna 
nega in pomoč vsej družini v izvedbi patronažne sestre Alen-
ke Krajšek. Srčne in zdravilne besede so v obdobju poslavlja-
nja izjemno pomembne in dragocene, za katere se zahvalju-
jemo gospodu župniku Aleksandru Ureku. Slovo od mame je 
zaznamovalo tudi čudovito petje pevcev Grajski cvet in pre-
krasno cvetje cvetličarne Nuša. Hvala vam, dragi sosedje, so-
rodniki, prijatelji, sodelavci ... Hvala vam vsem iz srca.
Ohranite našo mamo v lepem spominu.
Vsi njeni

 v spomin
Te dni mineva 19 let, odkar nas je 
zapustil 

Peter Kočar, ml.

in 10 let, ko smo se poslovili od 

Petra Kočarja, st.

Ni vaju na dvorišču, ni vaju v hiši,
vajinega glasu se več ne sliši,
vajine sledi ostale so povsod, od dela vajinih pridnih rok,
zato ne bomo vaju pozabili,
za vedno v srcu vaju bomo ohranili!

Mama Angelca in celotno sorodstvo

Vsi bodo dosegli svoj cilj, 
le jaz ga ne bom dosegel …
Ognja prepoln, poln sil,
neizrabljen k pokoju bom legel.
(Srečko Kosovel)

zahvala
3. novembra 2020 je za vedno zaspal

Stanči (Stane) Kosirnik
iz Domžal

Ob slovesu mojega dragega sina se iskreno zahvaljujem 
vsem sorodnikom, dobrim sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, sveče, cvetje in ostale darove ter 
nesebično pomoč. Hvala zdravnikom urgence Domžale, 
hvala sodelavcem iz Bauhausa in hvala gospodu župniku 
za opravljen obred.
Hvala Marinki za nesebično pomoč in lep poslovilni govor.
Hvala vsem, ki ste mi stali ob strani, mi kakorkoli 
pomagali v težkih trenutkih, in vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoča mami Angela

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. 
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

zahvala
Ob izgubi naše drage mame

Brede Kavka
se iskreno zahvaljujemo vsem in vsakemu, ki ste jo prišli 
pospremit na njeno zadnjo pot. Hvala, da ste bili z nami 
ter jo počastili z izrazi sožalja, cvetjem in svečami. Hvala 
kolektivu Zdravstvenega doma Domžale, posebno Cvetki 
Vesel in Vidi Čeh za pripravo in izvedbo poslovilnega 
govora. Hvala tudi govorniku Franciju Gerbcu za lep oris 
njenih zgodnjih let. Hvala pogrebcem podjetja Vrbančič in 
pevcem kvarteta Grm za lepo opravljen pogrebni obred. 
Naša iskrena zahvala gre tudi oddelku patronažne službe, 
za nego in pomoč naši mami v njenih zadnjih dneh. 
Posebno pa se zahvaljujemo dr. Tomažu Mušiču za vso 
požrtvovalno pomoč in delovanje v času njene bolezni, 
posebno v času njenih zadnjih ur. 

Žalujoči: Toni, Simon in Janez z družinami

Polje, kdo bo tebe ljubil,
ko bom jaz v grobu spal.

zahvala
V 91. letu nas je zapustil naš dragi ata, 
stari ata, praded, brat in stric

Rudolf Černivec
iz Nožic – po domače Tišlarjev Rudl
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
podarjene sveče in darove za svete maše. Posebno se 
zahvaljujemo patronažni sestri Martini za pomoč pri negi, 
pevcem vokalne skupine Lipa za prelepe pesmi, pevcem 
skupine Dečki in gospodu župniku Gašperju Mauku za lep 
poslovilni obred.
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste našega ata obiskovali  
v času bolezni in mu s pogovori polepšali dneve.
V januarju je minilo že osem let, od kar nas je zapustila 
naša draga mami, stara mama in prababica Marinka 
Černivec.
Sadovi njunih pridnih rok in nauki za življenje, ki sta nam 
jih privzgojila, so nam v ponos in tolažbo. 
Hvala vsem, ki postojite ob grobu in se ju spominjate  
v molitvi.

Žalujoči: vsi njuni

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

zahvala
Z žalostjo v srcu sporočamo, da nas je  
v 88. letu zapustil naš dragi oče, dedek,  
pradedek, tast, brat in stric

Gregor Pevc
iz Štude, dolgoletni pismonoša v Domžalah
Iskrena hvala vsem, ki ste bili v času slovesa v mislih z 
nami. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, vaščanom iz Žič za izrečena sožalja in tolažilne 
besede, darovano cvetje in sveče ter svete maše. Posebno 
se zahvaljujemo Urgentni službi iz ZD Domžale, Nevrološki 
kliniki iz Ljubljane, njegovi dolgoletni zdravnici dr. Zajc 
Pogačarjevi. Hvala gospodu župniku Klemnu Svetelju za tople 
besede slovesa ter pevcem in Pogrebni službi Vrbančič.

Dela njegovih rok bodo vedno ostala z nami, pogrešali 
ga bomo.

Njegovi žalujoči: hčerka Magda ter sinova Mitja in 
Sandi z družinami

glasilo občine domžale

POIŠČITE NAS TUDI NA FACEBOOKU
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nagradna 
križanka 11 Kulturni dom

Franca Bernika, p. p. 2
1230 Domžale

nagradna križanka 11 
Nagrajuje Kulturni dom Franca 
Bernika Domžale
Nagrade:
Trikrat po dve vstopnici za ogled 
filma v Kulturnem domu 
Franca Bernika Domžale 
za sezono 2020/2021

Pravilno geslo križanke lahko poš -
ljete do ponedeljka, 14. 12. 2020, 
na naslov: Uredništvo Slamnika, 
Ljub ljanska c. 61, 1230 Domžale. 
Imena izžrebanih dobitnikov na-
grad bodo objavljena v naslednji 
številki.

Janez Borle iz Domžal (2 vstopnici za 
ogled filma v Kulturnem domu Franca 
Bernika za sezono 2020/2021)

Slavka Peterka iz Domžal (2 vstopni-
ci za ogled filma v Kulturnem domu 
Franca Bernika za sezono 2020/2021)

Nagrajenci, ki so pravilno rešili 
križanko v glasilu Slamnik 
št. 10-2019:

Nada Volgemut iz Domžal (2 vstopni-
ci za ogled filma v Kulturnem domu 
Franca Bernika za sezono 2020/2021)

Rešitev križanke je: 
ZGODOVINA FARE DOMŽALE

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

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno uredništva glasila Slamnik.

Če spadate v katero od sku-
pin, ki kupuje darila, po-
tem vam bo morda kori-
stil kakšen namig. Knji-

ga je lahko lepo darilo, estetski uži-
tek, dodatek na naši knjižni poli-
ci, spomin na dogodek ali preizku-
šnjo, popestritev za vsakdan ali pa 
nas s svojo zgodbo popelje v nove 
dimenzije, svetove in prinaša nova 
spoznanja ... Poznam ljudi, ki reče-
jo: »Oh, samo eno knjigo sem dobil!« 
Kot da je to najbolj dolgočasno dari-
lo. So pa tudi taki, ki rečejo: »Ne mo-
rem verjeti! Točno to sem si želel! To 
knjigo!« In so presrečni.

Seveda si želimo pozitivne reakcije, 
a za to moramo osebo, ki ji knjigo 
podarimo, dobro poznati. 

Najlažje podarimo knjigo otroku. 
Kakovostne knjige bo vesel in hkra-
ti boste naredili dobro delo, saj je 
spodbujanje branja naložba v pri-
hodnost. Izberite kakovostno knjigo 
in ne literarni kič. Ni potrebno, da je 

o Božičku in podobno, saj pod jelko 
lahko čaka tudi npr. Maček Muri ali 
Lonček na pike. 

Kaj pa najstniku, ki nerad bere? Naj-
brž mu knjige ne bi kupili. Kaj pa, 
če si jo kupi sam? Mu kdaj nameni-
te nekaj denarja z namenom, da ga 
sam zapravi v knjigarni in si lahko 
izbere knjigo? Ali pa prek spletnega 
sejma? Tudi najstniku, za katerega 
morda menite, da ni bralec, s pra-
vo izbiro knjige lahko naredite ve-
selje. Ampak, katero izbrati? Naj-
stniki imajo zelo raznolika zanima-
nja in kopico vzornikov, za katere 
morda sploh ne vemo. Pogosto be-
rejo biografije priljubljenih zvezdni-
kov, športnikov, influencerjev, blo-
gerjev ipd., radi imajo nenavadne, 
napete zgodbe. Morda jih zanima-
jo bolj tehnične vsebine, poučne 
knjige, filozofija, romantične knji-
ge, kriminalke, stripi? Morda ga za-
nima, kaj se dogaja z njim, ko odra-
šča, kako dobiti dekle, ali pa o spol-
nosti, hormonih, ljubezni? Je razmi-

KNJIGA KOT DARILO

Bliža se veseli december, čas obdarovanja. Nekateri že mrzlično iščete darila, drugi to storite v zadnjem trenutku, tretji obdarovanja 
nimate in četrti se obdarite kar sami. Vse našteto je dobro in prav, če ste s tem zadovoljni. 

kolumna • vzgoja bralcev nina mav hrovat

šljujoč, kritičen najstnik ali sanjač, 
romantik in živi v svojem svetu? Mo-
goče bo prava izbira stripovska iz-
daja Orwellove Živalske kmetije, 
pesniška zbirka Saše Pavček Oble-
ci me v poljub, Camusov Tujec z ilu-

stracijami Alenke Sottler, zabaven 
Elvis Škorc – genialni štor avtorice 
Janje Vidmar? Kaj pa svetovne uspe-
šnice o Harryju Potterju, razprava Y. 
N. Hararija, fantazijski roman The 
Witcher v angleščini …? Izbira je ne-
skončna! Veste, kaj zanima vašega 
najstnika? Če ne veste, je morda čas, 
da se o tem pogovarjate. Izbira knji-
ge veliko pove o tem, kaj ga/jo zani-
ma in o čem razmišlja. Pogovarjaj-
te se o interesih, prihodnosti, željah, 
sanjah, potrebah, težavah, skrbeh … 
Verjetno boste presenečeni. Najstni-
ki imajo o vsem svoje mnenje in radi 
imajo nekaj posebnega. Na primer 
‘posebno izdajo’, izvod razproda-
ne knjige, nagrajeno, najlepšo knji-
go, prestižno izdajo, knjigo z avtor-
jevim posvetilom, ‘odbito’, popular-
no knjigo ipd. Vzemite si čas in se z 
najstnikom odpravite na predstavi-
tev knjige ali na knjižni sejem. Po-
slušajte ga, kako komentira, ocenju-
je, kaj ga pritegne. Če bo dobil obču-
tek, da je avtor zanimiv, bo njegova 
knjiga super darilo. 

Knjige, ki jo podarjate, ne izbirajte 
po svojih predstavah. Z izbiro po-
kažite, da osebo, ki ji boste knji-
go podarili, poznate. S knjigo raz-
veselite ali nekaj sporočite. Prijate-
ljici, ki ima težave, podarite knjige 
za osebnostno rast ali samopomoč, 
npr. Ljubite se z odprtimi očmi, Ne-
pozabne, Ženske, ki tečejo z volko-
vi … Morda pa raje bere kaj duhovi-
tega, romantičnega, napetega? Med 
erotičnim romanom Petdeset odten-
kov sive in kuharskimi knjigami je 
še cela paleta možnih izbir. 

Se vam še vedno zdi, da knjiga ni 
pravo darilo? Dobra knjiga je lah-
ko pravo odkritje, in darilo, ki si ga 
bomo zapomnili. Morda bomo z njo 
izboljšali življenje, morda se bomo 
zabavali, morda v mislih odpotova-
li ali pa si začinili mrzle noči. V vsa-
kem primeru je prava izbira knji-
ge markanten zaključek leta, kot 
je 2020, ali pa nov zanos za vstop v 
novo leto, polno pričakovanj, zaob-
ljub, načrtov …  Srečno! ❒

Knjige, ki jo podarjate, 
ne izbirajte po svojih 
predstavah. Z izbiro 
pokažite, da osebo,  
ki ji boste knjigo podarili, 
poznate. S knjigo  
razveselite ali nekaj 
sporočite. 


