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Radomeljsko ogledalo

Radomeljsko ogledalo izdaja Turisticno društvo Radomlje, zanj Peter Zvonc 
urednica  Danica Šraj,  sourednica Zlatka Levstek
uredniški odbor: Peter Zvonc (predsednik), Veronika Pogacar, Janka Jerman, Igor Kuzmiè, Katra Sonc
lektoriranje: Zlatka Levstek, fotografije: Janez Kosmaè, Marjan Levstek, arhiv Mavrice, arhiv TD Radomlje
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov.
Racunalniška priprava za tisk: Bojan Bešter, ZAVOD INFOBIRO, Ljubljanska 80, Domžale, tel. 041/285-103, e-mail: info@infobiro.si
Glasilo izhaja predvidoma dvakrat letno. Naslov uredništva: TD Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje.
Izid številke so financirala podjetja in zasebniki, katerih oglase objavljamo in KS Radomlje.
Tiskana naklada: 1.000 kos

Uredništvo Radomeljskega 
ogledala 
poziva vse, ki hoèejo in želijo sodelovati 
pri oblikovanju glasila, da se opogumijo 
in sporoèijo svojo odloèitev. 
Išèemo komentatorje, dobronamerne 
kritike, šaljivce, karikaturiste … 
Svoje predloge pošljite v pisni obliki na 
naslov: 
RADOMELJSKO OGLEDALO – 
informativno glasilo Turistiènega 
društva Radomlje.
Prešernova 43, 1235 Radomlje
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Komentirajte, povejte svoje mnenje … 
Pišite nam! 

Naslov: 
Turistièno društvo, Prešernova 43, 
1235 Radomlje,  za Radomeljsko ogledalo 

.

Vsem našim bralcem in sponzorjem želimo vesele božiène praznike ter 
uspešno, zdravo in optimizma polno novo leto 2014.
Uredništvo Radomeljskega ogledala

Radomeljsko Ogledalo 2013
Spet je leto naokoli, in napoèil je èas, da se zazremo v ogledalo. Tako Radomeljsko, kot naše 
lastno. Kaj vidimo v njem? Samo bledi odsev samega sebe, kraja ki se utaplja v krizi ali pa še kaj 
bolj èudnega. Odsev je odvisen od vsakega posameznika in na koncu leta je že prepozno, da bi 
kaj popravili. Vidimo celoletno sliko, tako sebe kot našega kraja, kakršna paè je in spremeniti 
odseva ne moremo.
Prvi vtis je pri obiskovalcu velikokrat edini in ta ostane za vedno. Trudimo se, da bi ga naredili 
kar se da prijetnega, z mislijo na ponovni obisk našega kraja. Radomlje se spreminjajo in 
prebivalci z njimi. Vsako leto so drugaène in upam si reèi, da bolj všeène in prijetne za bivanje. 
Urejena infrastruktura, zasajeno središèe kraja, kulturni dom, vrtec, pošta so stvari, ki so 
bistveno pomembne za prijetno bivanje. Urejene poti ob Kamniški Bistrici pa so dodana 
vrednost, ki je še ne znamo popolnoma izkoristiti. Par korakov iz asfalta, pa se znajdemo v 
zeleni naravi s snežno reko na desni strani. Moèno si želimo do konca urejeno pešèeno pot do 
Kamnika in s tem neoviran dostop s kolesom. Že sedaj lahko neovirano kolesarimo do Ihana 
oziroma do Kamniške obvoznice na drugi strani, tako da se tudi za najvztrajnejše Radomljane 
najde primerna dolžina poti (pa èeprav tudi samo do nakupovalnega centra).
Zadnje èase se je pojavilo veè oblik vandalizma. Grafiti na Kulturnem domu in trgovini Tuš, 
prevrnjena igrala na Produ, vlom v brunarico pri ribniku Èrnelo in kraja sokolskega pokrivala z 
razstave v Kulturnem domu, so dejanja, katera ne morejo biti v ponos našemu kraju. To delamo 
mi Radomljani in ne nekdo od drugod. Vsak se trudi vzgajati svoje otroke po najboljši vesti. 
Otroci so ogledalo staršev, tako da se moramo zamisliti sami nad seboj. Kje smo zašli s poti, da 
smo namesto kulturnega otroka izoblikovali vandala?
Èe pa doma nimate ogledala, se lahko pogledate v vodo na mostu èez Kamniško Bistrico. 
Mogoèe vam bo odsev všeè, èe ne drugega, pa se boste lahko zamislili, ker ne boste videli 
nobene postrvi. Zadnja leta so prisotne samo, kadar jih pripelje ribiška družina, pa še te po par 
dnevih izlovijo. Potrudite se narediti svoj odsev in odsev Radomelj vsako leto boljši, lepši.

Peter Zvonc
Predsednik TD Radomlje
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Program prireditev v decembru 
v Kulturnem domu Radomlje

5. december: Miklavževanje
7. december: Otvoritev slikarske razstave Ele Moravec

8. december: Praznièni koncert Èarobna godala, ob 20. uri
15. december: Božièno novoletni koncert Godbe Domžale, 

nagrade in priznanja Najlepši vrtovi 2012
16. december: otroška igra Pišèanèek Pik, ob 18. uri

22. december: Letni koncert MOPZ  Radomlje, 
22. in 23. december: Veseli december v Radomljah, 

na parkirišèu ob Malinu, od 16. do 21. ure.  

Spoštovane krajanke in spoštovani 
krajani Krajevne skupnosti Radomlje! 

Vsem krajankam in krajanom Radomelj, Hudega in 
Škrjanèevega želim vesele in blagoslovljene Božiène 

praznike ter zdravja in sreèe polno leto 2014.

Naj se na koncu dotaknem še vaškega pokopališèa, ki ga s 1.1.2014 pod 
svoje okrilje prevzema Javno komunalno podjetje Prodnik. Nadzorni svet 
Obèine Domžale je med svojimi pregledi poslovanj krajevnih skupnosti v 
obèini Domžale ugotovil, da le te ne smejo izvajati pokopališke dejavnosti, 
saj v njihovih statutih ta dejavnost ni registrirana. Obèina je imela dve 

Poèasi se poslavljamo od leta 2013 in že z možnosti:  izbrati koncesionarja za izvajanje te dejavnosti in prenesti 
upanjem gledamo v leto 2014, ki pa bo po poslovanje ali pa zbrati politièno moè in krajevnim skupnostim v statutu 
napovedih ekonomistov še težje od iztekajoèega se dovoliti, da se lahko izvaja pokopališka dejavnost v skladu z zakonom o 
leta. Upanje vedno umira zadnje in brez pogrebni dejavnosti. Na žalost so svetniki izbrali lažjo pot in tako smo 
optimizma je pot že v zaèetku obsojena na poraz. ostali brez upravljanja pokopališèa. Zgodba je šla tako daleè,  da so na 
V letu 2013 smo v KS Radomlje veliko stvari Obèini Domžale brez naše vednosti  z odlokom župana prenesli vse 
obrnili na bolje in skupaj z vašo pomoèjo dosegli, parcele in nepremiènine, za katere  ste krajani pred mnogo leti plaèevali 
da imamo kraj bolj urejen in varen. Za urejenost samoprispevek, na Obèino Domžale. Borili smo se z vsemi možnimi 
kraja smo poskrbeli že v zaèetku leta, saj smo sredstvi, tudi s pritožbo na sodišèe, vse z upanjem, da bo pokopališèe 
skupaj z društvi in z Obèino Domžale uspešno ostalo v upravljanju krajanom Radomelj. Na žalost smo to bitko izgubili 
izvedli èistilno akcijo OÈISTIMO RADOMLJE in in potrebno se bo sprijazniti z novim upravljalcem pokopališèa v 
iz narave odstranili kar zajeten kup smeti. Radomljah.Upamo le lahko, da bo koncesionar  imel posluh za želje 

V zaèetku pomladi smo se odloèili urediti otroško igrišèe ob Kulturnem Radomljanov glede urejenosti pokopališèa in njegove uporabnosti.
domu Radomlje, kjer smo postavili nove koše, dva mala gola za nogomet Kot vas je veèina krajank in krajanov  opazila, so cene pokopaliških in 
in del meje igrišèa s cesto ogradili z ograjo. Igrišèe je tako še pred pogrebnih storitev  na položnicah poskoèile, kar pa je posledica sprejema 
poletnimi poèitnicami otrokom ponudilo aktivno prežvljanje prostega odloka o pokopališki in pogrebni službi v Obèini Domžale. Cene najema 
èasa in lepo je videti, da je tam dan za dnem veè otrok, ki uživajo ob grobov in drugih s tem povezanih stroškov je Obèina Domžale sprejela na 
druženju z vrstniki. svoji seji obèinskega sveta v januarju 2013 in so objavljene v Uradnem 
Seveda k urejenosti kraja sodijo tudi urejene ceste in v veliko veselje mi je, vestniku Obèine Domžale 1/2013, ter  veljajo za vsa pokopališèa v Obèini 
da smo v tem letu uspeli speljati projekt rekonstrukcije Prešernove ceste Domžale. Kljub našemu nasprotovanju podražitvi najemnin grobov, sem 
skupaj z izgradnjo hodnika za pešce. Omenjena cesta je kar nekaj let dolžan ta odlok upoštevati, saj v nasprotnem primeru lahko kazensko 
povzroèala skrbi krajanom, saj je bila glede na obremenjenost- vsekakor je odgovarjam kot odgovorna oseba KS Radomlje.
ena izmed prometno najbolj obremenjenih v Domžalski obèini- nujno Na pokopališèu smo bili letos primorani odstraniti iglavce, saj se je v njih 
potrebna prenove. Poleg razširitve ceste in preplastitve so bile zamenjane  naselil lubadar, nekaj dreves pa je podrlo neurje sredi avgusta. Na tem 
vodovodne cevi, nova je javna razsvetljava in kar je najpomembnejše, mestu bi se zahvalil krajanoma, ki sta podrta drevesa brez plaèila 
cesta je pridobila hodnik za pešce. S tem smo zašèitili najbolj ranljivo odstranila in poèistila vejevje. Hvala.
skupino udeležencev v prometu- pešce in povezali vas Hudo s centrom 
Radomelj. V projekt rekonstrukcije Prešernove ceste je bil tudi že vkljuèen 

Za konec bi se rad zahvalil županu Obèine Domžale Toniju Dragarju, vodni prepust pod cesto, ki bo ob morebitnih poplavah del vode odpeljal 
obèinskim svetnikom, svetnikom KS Radomlje in vsem krajanom, ki v stran od hiš in naselja proti strugi Kamniške Bistrice. Dokonèno bomo 
tem mojem mandatu konstruktivno pomagajo reševati težave kraja, saj problem poplavnega obmoèja in odvajanje površinskih voda  v naslednjih 

letih poizkusili rešiti s projektom protipoplavne zašèite kraja Hudo in le s skupnimi moèmi uspemo premakniti stvari na bolje. Zavedajmo se, 
Radomelj, ki je bil narejen na podlagi  analize 100 letnih voda na našem da èe držimo skupaj in med seboj sodelujemo, nam tudi kriza ne more 
podroèju.  Temnejši del rekonstrukcije Prešernove ceste pa je, da je del prepreèiti, da kraj, ki ga imamo radi, ne bi imel napredka. Skupaj smo 
ceste ostal nedokonèan in da bo treba v letu 2014 spet vložiti ogromno najmoènejši in vedno sem na voljo za vaše predloge in pripombe.
naporov, da se cesta in hodnik za pešce uredita do Arboretuma Volèji Vstopimo v leto 2014 z dobrimi željami in iskrenimi mislimi.
Potok. Vsi se zavedamo koliko težav in slabe volje prinesejo obvozi , zato 
že v tem trenutku prosim vse krajanke in krajane za strpnost. Kajti že v letu 
2014 si želimo v sodelovanju z Obèino Domžale izpeljati projekt 
Prešernove ceste do konca: hodnik za pešce do Arboretuma in izgraditi 
manjkajoèo kanalizacijo. poleg tega želimo obnoviti ali na novo zgraditi 
peš most, ki povezuje naš kraj s Homcem in pripraviti projekt za izvedbo 
manjkajoèega hodnika za pešce na cesti Radomlje -  Rova.  

Predsednik KS RadomljeV mesecu oktobru smo skupaj z Obèino Domžale predali v uporabo tudi 
nov most za pešce na Škrjanèevem, ki je sedaj povezal industrijsko cono Igor Jeretina
Jarše s Škrjanèevim. Verjamem, da bo zelena os ob Kamniški Bistrici še 
bolj zaželena toèka za rekreativce in sprehajalce.

V KS Radomlje smo v zaèetku leta 2013 veliko sredstev in èasa namenili 
tudi okroglemu jubileju:  660 letnici prve pisne omembe kraja Radomlje. 
Skupaj z društvi, ki delujejo v Radomljah, smo pripravili razliène 
aktivnosti in prireditve. Vse skupaj smo povezali v program, ki je od 
zaèetka aprila pa do konca oktobra zaznamoval praznovanje obletnice. 
Naj se s tega mesta zahvalim vsem društvom in njihovim èlanom, da so 
pripravili resnièno raznolik program, ki nam je lahko v ponos. Hvala.

Obnova Kulturnega doma je poèasi pri koncu in do konca leta bomo še 
izvedli menjavo starih oken, saj nam bo to zmanjšalo energijsko izgubo v 
kurilni sezoni. V letu 2013 nam je tudi uspelo urediti kurilnico, zadaj smo 
pridobili kar dva prostora, saj se je velikanska peè na olje skupaj s cisterno 
umaknila bistveno manjši peèi na plin.

Kulturni dom je v letu 2013 resnièno zaživel v polnem sijaju, saj se je v 
njem odvilo preko 50 raznovrstnih prireditev, kar pomeni v povpreèju 1 
prireditev na teden. Gre za izredno lep uspeh, glede na to, da nimamo 
zaposlenega èloveka, ki bi organiziral program prireditev. Poveèini 
organizacijsko vlogo prevzemajo društva in sicer v koordinaciji s KS 
Radomlje in moram priznati, da res zgledno sodelujemo. 

V letu 2014, si želimo opremiti Kulturni dom Radomlje še z dodatno 
tehniko in v pritlièju, z združitvijo dveh pisarn, pridobiti še eno malo-sejno 
dvorano, ki bi jo društva lahko uporabljala za sestanke ali manjše 
prireditve.

NAJ BO TO NAJLEPŠE LETO,
NAJ BO ZDRAVO,
NAJ BO SREÈNO!

V MIRU NAJ 
ŽIVI  VES  SVET
V NOVEM LETU 2014

VSEM KRAJANOM ŽELIMO BLAGOSLOVLJEN 
BOŽIÈ, 
VESELE PRAZNIKE IN HVALA ZA ZAUPANJE.

svet KS Radomlje
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NAJ BO TO NAJLEPŠE LETO,
NAJ BO ZDRAVO,
NAJ BO SREÈNO!

V MIRU NAJ 
ŽIVI  VES  SVET
V NOVEM LETU 2013

VSEM KRAJANOM ŽELIMO BLAGOSLOVLJEN BOŽIÈ, 
VESELE PRAZNIKE IN HVALA ZA ZAUPANJE.

svet KS Radomlje

Kje smo, kako naprej?
Najprej bi se na kratko vrnil k moji 
kandidaturi in zaèetku dela v 
Obèinskem svetu. Moj  program ni 
vseboval vsemogoènih obljub, ki ste 
jih verjetno poslušali in prebirali v 
veèini volilnih kampanj in ni 
vseboval  nobenega  politiènega 
predznaka. Nisem obljubljal  
nièesar, èesar ne bi mogel izpolniti. 
Izhodišèe za mojo kandidaturo  so 
predstavljali  ljudje, vasi, kraji, 
moja beseda in moja dejanja. Želel 
sem prisluhniti ljudem in jih 
dejansko tudi slišati, tako delam in 
želim delati tudi v prihodnje. 
Najveèja vrednota je neposreden 
stik z ljudmi in naèelo, da nisem tu 
zaradi sebe, temveè zaradi ljudi! Vsi 
bi se morali zavedati, da smo 

izvoljeni zato, da rešujemo težave, ne pa, da jih ustvarjamo.

Glede na trenutno gospodarsko situacijo in nižja proraèunska 
sredstva, pa si moramo priznati, da smo v preteklem letu dokonèali 
nekaj veèjih projektov tudi v Krajevni skupnosti Radomlje. Tudi v 
prihodnjem letu imamo v Obèinskem proraèunu zagotovljena 
sredstva za izvedbo nekaterih veèjih projektov, kot so dokonèanje 
Prešernove ceste, izvedba kanalizacije na Prešernovi  cesti, ureditev 
razbremenilnega kanala Hujskega potoka, širitev pokopališèa...

To nam je uspelo s skupnimi moèmi in sicer s kvalitetno 
pripravljenimi  predlogi in programi KS Radomlje, ki so bili nato 
predstavljeni in sprejeti na Obèinskih odborih in v Obèinskem svetu. 
Pri glasovanju o omenjenih predlogih sem z veseljem pritisnil tipko 
ZA! Zavedati  pa se  moramo, da so rezultati posledica veèletnega 
dela, ki je obrodilo sadove šele v zadnjem èasu. 

Pomembno  je nadaljevati, biti vedno pripravljen in ponuditi  pravi 
projekt ob pravem èasu, predvsem pa ne obupati. Vsi  si  moramo 
prizadevati za skupno dobro in nadaljevati vsak  po svojih moèeh, da 
naš voz ne obstane. Zelo težko ga je ponovno potisniti  v željeno smer, 
saj se hitro zgodi, da obstane predolgo na istem mestu. Oèitno je to 
prava kombinacija, da tudi v bodoèe realiziramo in dosežemo 
zastavljene cilje. 

Ne smemo pa pozabiti na vsa društva, ki z marljivim delom vsako na 
svoj naèin  prispevajo kamenèek v skupni mozaik naše krajevne 
skupnosti. Najmanj, kar jim moramo v prihodnje zagotoviti, so pogoji 
za njihovo nemoteno delovanje. Letošnje leto je bilo posveèeno 660 
letnici prve pisne omembe kraja Radomlje. Projekt  je programsko in 
organizacijsko popolnoma uspel, saj je  povezal krajane in društva, ki 
so združili svoje moèi na razliènih športnih  in kulturnih prireditvah, 
kar je pohvale vredno. V  bodoèe pa si vsekakor želim še veè takšnih  
projektov in prireditev, ki dvigajo kvaliteto  ̈  vaškega ̈  življenja.

Zato naj še enkrat ponovim svoje vodilo in naèelo, ki se glasi:
Pri meni beseda velja! Nisem pa èlovek, ki bi obljubljal nekaj, èesar ne 
bi mogel uresnièiti. Obljubim , da bom tako delal tudi naprej, da vam 
bom ves èas na voljo, pri meni pa boste na prvem mestu vedno ljudje. 
Nikoli ne bom obupal, ne da bi se predhodno potrudil in stvar 
poskušal izpeljati. Vedno sem pripravljen na nove izive. Vaše želje in 
pripombe  mi lahhko posredujete na e-mail:marcuni@siol.net

Ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalil za vašo izkazano podporo, ki 
jo prièakujem tudi v prihodnje, ter vsem krajankam in krajanom 
prisrèno vošèim  vesele in blagoslovljene božiène praznike, novo leto 
2014 naj bo radodarno z zdravjem, ljubeznijo, sreèo in uspehi.
Saj staro leto živi od spominov, novo leto pa od prièakovanj!
 
Metod Marèun  inž.str., obèinski svetnik-Lista za Domžale
Radomlje 25.11.2013

Tale dobri mož, znan kot Miklavž, je v križišèu sredi Radomelj tarnal, da 
je žal njegova malha prazna in zato, da ne bo mogel obdarovati vseh 
pridnih otrok v Radomljah. Menda ga skrbi, da bosta oba  dobra moža, ki 
prihajata za njim,  mahala s še bolj prazno vreèo,  ko pa je že zanj na 
domžalski obèini zmanjkalo denarja.

Navodila za uporabo
Radomljani smo ponosni na marsikaj: na naš lep kraj pod Kamniškimi 
planinami, na  uspešne ljudi, ki živijo tu, na pridne otroke, na lep 
kulturni dom, na novo kapelico in krožišèe itd. Ponosni smo na naše 
pevce, igralce, kulturnike, športnike, politike in vèasih (nekateri veèkrat) 
zaidemo celo na kakšno prireditev, proslavo, razstavo ali koncert;  skoraj 
zagotovo takrat, kadar je udeležen kakšen naš sorodnik ali prijatelj, kar 
je èisto èloveško in spoštovanja vredno.
Tu pa vèasih nastane problem. Pri nastopajoèih in onih drugih – gledalcih 
namreè. Kultura, s katero se radi hvalimo, zahteva tudi nek poseben naèin 
ponašanja, èe jo želimo res doživeti (da ne reèem konzumirati) in postati bolj 
razgledani, bolj strpni, bolj razumevajoèi, skratka boljši, kar je  konèni  namen in 
poslanstvo kulture.
1. Za  govornika, voditelja ali pevca ni ravno kulturno, èe nastopa pred 
obèinstvom, kot da je ravnokar prišel z žura ali piknika. Že mogoèe, da se dobro 
poèuti v oguljeni bundi ali scefranih kavbojkah in supergah, v flanelasti srajci in z 
rokami v žepih, ne kaže pa kakšnega spoštljivega odnosa do obèinstva. Morda je 
preprièan, da s tem vzbuja vtis domaènosti in ljudskosti, v resnici pa je žaljiv.
2. Tisti, ki pripravljajo prireditve, koncerte, razstave ali proslave se morajo 
zavedati, da ne smejo podcenjevati obèinstva ne glede na to, ali je prireditev za 
otroke, odrasle ali morda celo samo za starejše.  Prireditev, kakršna koli, mora 
imeti – kot vsaka stvar – glavo in rep, biti mora skrbno pripravljena, kot da si jo bo 
ogledal sam predsednik države ali kardinal.
3. Kadar obiskovalci prireditev vzamejo s seboj majhne otroke, morajo vedeti, da 
se bodo ti najbrž dolgoèasili in bodo postali nemirni, razigrani, glasni; v najbolj 
neprimernem trenutku bodo želeli oèku ali mamici zapeti pesmico, ki so se jo 
nauèili v vrtcu. Lahko se staršem to zdi zelo ljubko in smešno, ostali pa z njimi 
gotovo ne bodo delili tega mnenja. Zato naj odrasli razmislijo, na katere 
prireditve sodijo otroci in kako jih bodo umirili.
4. Od obiskovalcev kulturnih in drugih prireditev se tudi prièakuje osnovna 
državljanska znanja, kot je na primer poznavanje državnih simbolov. Ni 
potrebno, da se grabimo za srce, kot na primer Hrvati ob Lepi njihovi, je pa 
potrebno spoštljivo vstati, kadar je na vrsti slovenska himna, Zdravljica.  Izmislili 
smo si razne himne, od košarkarske do nogometne, od himne upora do 
radomeljske himne, ampak – pri teh bolj ali manj mirno sedimo in lahko tudi 
navdušeno ploskamo – nikakor pa ne vstajamo, ker s tem degradiramo državni 
simbol.
5. Na tem mestu bi (bolj za šalo kot zares) navedli še osmo od desetih božjih 
zapovedi: ne kradi in prièakovali, da jo obiskovalci spoštujejo. Zgodilo se je 
namreè, da je nekdo na eni od razstav ukradel redek eksponat, èeprav je bil ta 
pritrjen. Prav tako je izginila evropska zastava, ki sicer krasi avlo kulturnega 
doma. Morda se to komu zdijo malenkosti, pa vendar kažejo na naše 
razumevanje kulture. 
Bodimo torej ponosni na vse, kar nas krasi in skušajmo popraviti to, kar nam ni 
ravno v ponos, pa bo kultura v našem kraju zacvetela v tisoè cvetovih.

Razmišljala in zapisala Danica Šraj
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OBRAZIOBRAZI
Majda Škrjanc – 
Špornova Majda

jih je mama Ivka tudi sama šivala. Pri folklori  
so sodelovali tudi starejši Radomljani in prav 
zanimive so fotografije iz tistih èasov.
Kmalu po zaèetku vojne pa so se stvari 
spremenile. Mnoge družine iz Radomelj so bile 
izseljene, Špornovi so zbežali k sorodnikom v  Kulturni dogodki, ki so se letos zvrstili v naši 
Ljubljano,  kjer je bilo tudi nekaj drugih KS, so potekali v poèastitev prve pisne omembe 
radomeljskih družin. Otroci so morali hoditi v Radomelj. Èlani razliènih skupin in društev so 
šolo in Majda je v Ljubljani obiskovala šolo od 1 pripravili priložnostne prireditve, tudi take , ki 
do 4 razreda. Pouk je potekal v slovenskem so se navezovale na dogodke in prireditve  v 
jeziku, italijanski jezik pa je bil seveda obvezen. daljni preteklosti.
Tudi v tem vojnem èasu jih je poiskal in zbral g. 
Semeja. Prirejali so nastope za starše in 
prijatelje na podstrešju Fondove hiše za 
Bežigradom.  Imeli so tudi lutkovne predstave, 
ki jih je organiziral g. Jerko, kasnejši scenograf 
pri Triglav filmu. Ta druženja so bila tudi 
prikrita sreèevanja aktivistov. V tem èasu so se v 
Sanatoriju sreèali s pesnikom Otonom 
Županèièem, ki je bil tam na zdravljenju. Nad 
mladimi obiskovalci je bil tako navdušen, da jim 
je v Cicibanu namenil dve strani s posebnim 
posvetilom.
Po konèani vojni so se vrnili domov in treba je 
bilo nadaljevati s šolo. V nižjo gimnazijo je 
hodila v Domžale. Takrat je nastal tudi Špornov 
trio Majda, Breda in Matic.
Zaèela so delovati tudi kulturna društva in g. 
Semeja je spet zbral mlade glasbenike. Pri 
dvanajstih letih je z ansamblom odpotovala na 
14 dnevni izlet po gradbišèih mladinskih 
delovnih brigad Šabac- Sarajevo. Potovali so s 

Kulturno zgodovino našega kraja pa dobro 
kamioni in vsak dan prirejali na gradbišèih 

pozna gospa Majda Škrjanc – Špornova 
koncerte.

Majda.
To potovanje pa ni ostalo brez posledic. V šoli je 

Spomin ji seže daleè nazaj v najbolj rosna 
pri nekem profesorju imela slabo oceno in ni 

otroška leta, spominja se dogodkov in prireditev 
opravila male mature. Imela pa je sreèo in se že 

ter delovanja raznih društev kot bi se zgodila 
pri 13 letih zaposlila v tovarni Induplati. To je 

vèeraj. Pomembno se ji zdi to, da je takrat 
bil povojni èas, ko ni bilo primernih kadrov, zato 

sodelovalo  veliko domaèinov, ki so bili med 
se je lahko dve leti tam priuèevala za  

seboj zelo povezani. Majdina družina je  
knjigovodska dela, poleg tega pa jo je gospod 

aktivno sodelovala v številnih društvih, sama je 
dr. Krivic, sosed in advokat, uèil anglešèine. 

že pri petih letih postala èlanica telovadnega 
Kasneje je nadaljevala šolanje na Ekonomski društva Sokol, kjer so imeli otroci svojo 
srednji šoli in opravila veè zahtevnih državnih skupino, imenovano Deca. Veliko so nastopali 
izpitov s podroèja zunanje trgovine. V tem in nosili oblaèila, ki so jim rekli »kroj«. 
poslu je ostala vse do upokojitve.Spominja se, kako je nekoè ta skupina malèkov 
V njihovi družini je  bila še ena velika ljubezen, peš odšla iz Radomelj v Dob, kar se ji je kot 
to je izdelava roènih vezenin in ljubezen do otroku zdelo neznansko dolgo  potovanje.
narodne noše. Majdina mama je bila prava Pri štirih letih je Majda v dar dobila pravo 
mojstrica v vezenju, svoje znanje je  prenesla harmoniko in veselje je bilo nepopisno. Vèlanili 
tudi na Majdo. Že zelo majhna je dobila v roke so jo v harmonikarski orkester, ki ga je vodil 
kos blaga in iglo;  še vedno z ljubeznijo hrani gospod Tonèek Semeja. Ta inštrument jo je 
svoj prvi izdelek.  Majda je svoje znanje spremljal celo mladost in tudi kasneje v življenju 
podajala naprej in uèila teh vešèin tudi druge.  jo je harmonika razveseljevala.
Posebnost Špornove družine so bile tudi 

V Dramskem krožku je bilo vedno zelo živahno, 
narodne noše, saj so vsi èlani družine imeli svoja 

saj so redno uprizarjali razne igre, bolje reèeno  
oblaèila in se udeleževali vseh kulturnih 

prave dramske predstave. Spominja se 
prireditev. Bili so tudi med  pobudniki kamniške 

Kresnièka, pa Rokovnjaèev, igre Protižensko 
prireditve narodnih noš in se je seveda tudi 

društvo, Èrne žene, kasneje Pepelke in mnogo 
udeleževali. To družinsko tradicijo je gospa 

drugih.
Majda negovala  vse do nedavnega in upam, da 

Režiserji so vkljuèevali v ustvarjanje tudi  se nam bo še kdaj pridružila.
domaèine, da so pomagali pri kulisah in raznih 

Sedaj redno obiskuje vse kulturne prireditve v 
dodatnih delih. Spominja se gospoda Pavla 

kraju, je kritièna do slabo in površno 
Potokarja, Cirila Gostièa, Vikija Pogaèarja, 

pripravljenih dogodkov in želi, da bi se 
Jožeta Pogaèarja in še koga, ki so prispevali h 

domaèini bolj povezovali in obiskovali 
kvalitetnim igram.

prireditve ter s tem  prispevali k boljšemu 
Mladi folkloristi, plesov jih je uèila Majdina kulturnemu utripu kraja.
mama, gospa Ivka Cerar, so oživili marsikatero 

Veronika Pogaèarprireditev in imeli prave folklorne kostume, ki 

660 LET POTEM…………

Živela je nekoè Marjetka, 
se leto 1353 je pisalo,
postala deklica je božja cvetka,
zaradi nje se ime Radomlje je zapisalo.

Ni je zanimalo posvetno življenje,
šla je deèva v samostan,
zapustila vsakdanje trpljenje,
z Bogom sklenila sveti je stan.

So ji doto ob tem zapisali, 
kar je danes nam v prid,
v listini Radomlje so imenovali,
tako je naš kraj bil svetu odkrit.

Še veèkrat  v zapisih vas se omenja,
pa tudi cerkev svete Marjete,
lastnino pri nas imela mnoga je srenja,
najveè bilo je prav svete.

Oblika imena se v èasu spreminja,
a vedno se jasno pokaže,
da z zgodovino napolnjena naša je skrinja,
to najdba iz groba tudi dokaže.

Že stari Slovani pri nas so živeli, 
pred davnimi leti so tu kmetovali, 
preproste domove so tukaj imeli,
svoje bogove oboževali. 

Menda Radom dal je kraju ime,
veliko fantov ga nekoè je imelo,
res pa pri nas od nekdaj rado melje se,
morda pa zato se ime je kraja prijelo.

Naj bo tako ali tako, 
danes so Radomlje znane,
so se razvile zelo,
naj tako tudi ostane.

Ko bodo zanamci proslave imeli,
800, 900, 1000-letnico praznovali,
verjetno si bodo kot mi zaželeli,
da svoje bi prednike dobro poznali.

Zato ohranjajmo zgodovino našo,
z modrimi dejanji jo zapisujmo,
da imela bodoènost dobro bo pašo,
združeni letos veselo praznujmo.

Janka Jerman
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Uspešni Radomljani
V rubriki Uspešni Radomljani želimo 
vsakokrat predstaviti tiste prebivalce Ra-
domelj, velike in majhne, mlajše in starejše, 
ki so v odhajajoèem letu dosegli kulturne, 
športne ali druge uspehe v širšem, ne samo 
lokalnem merilu. Prosimo vse, da nam v 
prihodnje takšne dosežke sporoèate na 
Uredništvo Ogledala, za tokratno številko pa 
smo nanizali  nekaj res zanimivih infor-
macij, za katere morda niste vedeli.

KATARINA STRAŽAR je državna prvakinja 
v namiznem tenisu v svoji kategoriji. Hodi v 7. 
razred OŠ Preserje pri Radomljah in že èetrto 
leto trenira namizni tenis v NTS Mengeš. Je 
èlanica državne reprezentance v kategoriji mlaj-
ših kadetinj, kjer je tudi prva na lestvici. Vedno 
pogosteje se udeležuje raznih mednarodnih 
turnirjev. Pred kratkim se je vrnila z dveh takih 
turnirjev v Varaždinu in Zagrebu, kjer je obakrat 
osvojila 1. mesto v svoji kategoriji, s klubsko pri-
jateljico pa sta bili obakrat zlati tudi ekipno. 
Poleg svoje kategorije (mlajše kadetinje) sode-
luje tudi v kategoriji kadetinj (dekleta do 15 let), 
kjer je v letošnjem letu ravno tako dosegla nekaj 
odmevnih rezultatov:  prvo mesto na mednaro-URŠULA JAŠOVEC, mlada Radomljanka, 
dnem turnirju Alpe Adria v kategoriji do 15 let, ki vodi zbor Drouz, je dobitnica nagrade v 
drugo mesto na odprtem turnirju Slovenije za okviru Europa Cantat. Izmed  vseh prijavljenih 
kadete in kadetinje, drugo mesto na turnirju iz vsega sveta je Uršula prejela štipendijo za 
Transalpino v Italijanskem Trevisu. Za sloven-Gaudeamus Muziekweek; gre za prestižen 
sko reprezentanco se je letos ponovno udeležila festival na Nizozemskem, kjer so potekali razni 
neuradnega evropskega prvenstva Euro Mini seminarji, delavnice in izobraževanja za mlade 
Champs v Franciji, kjer je osvojila konèno 23. komponiste.  Sicer ima Uršula diplomo iz 
mesto, kar je do zdaj najboljša uvrstitev kompozicije in glasbene teorije v razredu 
slovenskih deklet v tej starostni kategoriji.prof.Pavla Mihelèièa v Ljubljani, trenutno 
Velja omeniti, da za uspehe ni dovolj samo ta-konèuje Magisterski študij, v naslednjem letu bo 
lent, ampak je potrebno tudi ogromno treninga. diplomirala tudi iz smeri Glasbena pedagogika 
Katarina trenira vsak dan 2 uri, ob ponedeljkih in Sakralna glasba-orgle na Akademiji za 
pa ima trening tudi zjutraj pred poukom. Veèina glasbo v Ljubljani.
vikendov je rezerviranih za tekmovanja, tako, da 
ji prostega èasa ne ostane prav veliko. Takrat se 
druži s prijatelji, gleda TV in igra klavir.

MAJ PERGOVNIK  je obetavni mladi ra-
domeljski nogometaš. Hodi v 7. razred OŠ NINA MAV HROVAT je že pred èasom 
Preserje pri Radomljah. Nogomet je njegova dobila nagrado za najbolj izvirno slovensko 
najljubša izven šolska dejavnost že od šestega slikanico, o èemer smo bralce obvestili tudi v 
leta starosti, ko je prièel trenirati za NK Ogledalu. Njena pravljica O miški, ki je zbirala 
Radomlje. Po mnenju njegovega trenerja Robija pogum (pravljica je izšla pri založbi Mladinska 
Zorca je odlièen nogometaš, pa naj igra v knjiga) je bila letos nominirana za nagrado 
napadu ali na sredini. V letu 2013 je na tekmah Kristine Brenkove, kar je ena najvišjih državnih 
mlajših deèkov medobèinske lige Ljubljane z nagard. Nagrado je sicer dobila prešernova 
okolico zabil najmanj 10 golov, asistiral pa je Zdravljica, vendar nominacija pomeni, da je 
celo pri veè kot 30 golih. Trenira 4 x tedensko v bila slikanica izbrana med najboljših pet 
Radomljah, enkrat tedensko pa imajo tekme, izvirnih slovenskih slikanic, izdanih v zadnjih 
doma ali v gosteh. Ne glede na vreme! Le tako dveh letih v Sloveniji.
naprej.  

Uredništvo

Za nadarjenega fanta so se zanimali tudi drugi 
plesni klubi in ga vabili, vendar so finanèna 
bremena za mamo s tremi fanti in enim 
dohodkom prevelika. Ker pa je fant polne 
energije in brez športa ne more, je prièel v 
domžalskem klubu Tigers trenirati ameriški 
nogomet pod vodstvom trenerja Jerneja 
Pavlièa. Tudi tu je pokazal  talent za šport in 
uspeh ob marljivem treningu ne more izostati. 
Sam pravi, da mu je ta šport všeè, da pa je velika 
razlika, saj se je prej vrtel na parketu, zdaj pa 
prihaja domov blaten in umazan. Maja 
naslednje leto gre z ekipo za teden dni na Dunaj 
na Evropski turnir. O talentiranem športniku 
Tilnu bomo zagotovo še slišali.

Bralcem Ogledala sporoèamo, da v 
letošnjem letu nismo izvedli izbora 
najlepšega balkonskega cvetja, ker so nam 
to prepreèile vremenske razmere,  zlasti 
huda poletna pripeka, ki je škodovala 
balkonskim in drugim rožam. Izbor smo 
preložili na naslednje leto. Hvala za 
razumevanje.
Turistièno društvo Radomlje

Žal se je moral  po nekaj letih zaradi raznih 
okolišèin, kot je menjava plesne partnerice in 
vse veèjih  finanèna bremen, ki jih mora 
športnik sam prebroditi, èe nima sponzorja, 
temu lepemu športu odpovedati. Vsaj zaèasno, 
dodaja njegova mama, saj je Tilen dosegal  
izredne  uspehe v standardnih in latinsko-
ameriških plesih  tudi v mednarodnem merilu.  

TILEN BREGANT, 
trinajstletni Radomljan, 
uèenec 7.razreda OŠ 
Radomlje, je prviè 
zablestel pri osmih letih  
kot izvrsten plesalec 
Plesnega kluba Miki. 
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Ob 50- letnici delovanja OŠ Preserje pri Radomljah 
in 125- letnici šolstva v teh krajih

Spoštovani krajani in krajanke, Naši uèenci pišejo za spletni èasopis, odzivajo se na literarne nateèaje, 
letošnje leto se skoraj izteka, življenje v šoli pa je, kot vedno, pestro, ustvarjajo za potrebe šole, sodelujejo s prispevki v šolskem Almanahu, 
zanimivo in živahno. krajevnih èasopisih kot tudi na radiu.
Polega vsakdanjih tegob in zagat, ki jih prinaša šolsko življenje, smo v In ne nazadnje … letos je naša šola praznovala 50 let, šolstvo v teh krajih 

pa kar 125 let. Ob tem smo pripravili slovesno prireditev, ki je navdušila letošnjem letu naredili marsikaj lepega. 
vse obiskovalce in pokazala, da smo zavezani poslanstvu uèenja, 
povezovanja in sodelovanja. Navdušili so, spet, naši uèenci in uèenke, ki še 
obiskujejo šolo in nekdanji uèenci, ki so na našem odru delali prve korake, 
danes pa so vrhunski umetniki. Ob tej priložnosti smo izdali zbornik Z 
roko v roki iz preteklosti v prihodnost, ki ga še vedno lahko kupite na šoli, 
in postavili priložnostno razstavo naših nekdanjih uèencev in uèiteljev. 
V sodelovanju s KD Radomlje in KS Radomlje bomo predstavili štiri 
gledališke predstave za otroški abonma. Veseli smo, ko vidimo, da z 
veseljem obišèete naše predstave, kjer koli so. 
 

Že v januarju smo zaèeli s plesnim venèkom, na katerem so se pokazali in 
izkazali naši devetošolci. Prireditev je zabavna in pouèna, saj ob tem 
vedno spregovorimo tudi o zgodovini plesa in kaj ples pomeni v kulturi 
èloveka. Komaj smo opravili s kulturnim praznikom, na katerem se je 
ženila Micka, že smo pripravili dobrodelni koncert, ki je bil tokrat 
posveèen zborovskemu petju. Nastopajoèi so navdušili obiskovalce. Za 
uèitelje iz vse Slovenije ter Zavod za šolstvo smo pripravili Tržnico znanja, 
na kateri so se ne le s kulturnim dogodkom, temveè tudi pri pouku 
predstavili uèenci razredne in predmetne stopnje. Kako poteka pouk, 
kakšni so naši metodièno-didaktièni pristopi, je moèno zanimalo 
strokovne delavce drugih šol. Ob koncu šolskega leta nas je obiskal Kekec; 

Bogastvo leta, ki je za nami, je težko opisati. Naštela sem najbistvenejše družili smo se z vami tudi na dnevu športa in zabave – Športni soboti. 
dogodke leta 2013, v katerem smo živeli normalno šolsko življenje z vsemi Športni in kulturni dogodki, ki so jih pripravili naši nekdanji in sedanji 
nalogami, ki sodijo zraven. Navkljub vsemu, kar se v družbi dogaja, uèenci, so popestrili oblaèen dan. Veseli smo bili sodelovanja okoliških 
ostajamo delavni in optimistièno naravnani. Preprièani smo, da imajo društev, predvsem gasilcev, prispevka staršev v razliènih oblikah in 
naši otroci vso pravico do kakovostnega izobraževanja, ki jim ne sme  biti krajanov, ki so predstavili svoje delo. 
okrnjena. In za to smo, kot vidite, ne samo pripravljeni veè in kakovostneje 
delati, temveè tudi vztrajati, da se javno šolstvo, tako kot je, ohrani. 
Menimo, da je to zahteva in želja vas, staršev, in vseh, ki živite ter delate ob 
otrocih.  Verjamemo, da nas boste v tem podprli, kadar bo potrebno. 

Za svoje pedagoško delo smo dosegli 5. inovacijsko raven na podroèju 
pedagoškega delovanja cele šole, ne le na enem segmentu delovanja. Naše 
delo je spremljal in presodil Zavod RS za šolstvo in šport. Ker živimo v 
stalno spreminjajoèih se èasih, je ves èas potrebno spremljati in Leto gre h koncu … Naj vam ob tej priložnosti zaželim vsega lepega in 
nadgrajevati naše delo in znati slediti potrebam uèencev ter sodobne dobrega v letu, ki prihaja. Za praznike si podarite èas in objem. To dvoje 
družbe, zato je uèitelj tisti, ki je prvi zavezan vseživljenjskemu uèenju. 

nam je vsem na voljo, èe se za to odloèimo. 
Na šoli se letno zvrsti do dvajset razliènih prireditev, zato smo se letos 

Sreèno.
prviè prijavili za naslov Kulturne šole in polega tega naziva prejeli še 
posebno Priznanje za izredne dosežke na podroèju literarne dejavnosti. Ravnateljica Ana Nuša Kern
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Otroci o naši šoli …    hodim v knjižnico, kjer uživam v prostem èasu. 
- Imamo se zabavno, veselo, prijetno.
- Naša šola je stara, a je vseeno prijetna. Imamo dobre, a stroge uèitelje, - … se poèutim zelo dobro, ker se veliko nauèim, imamo zelo dobra 
  ki nam radi pomagajo. Šola je prijetna za bivanje, rad sem v dnevni        kosila, se igramo in smo prijatelji. 
  sobi, kjer obujamo spomine in se smejimo. - … mi je zelo všeè, ker poskrbijo za dobre uèiteljice, in je dobra malica. 

- … me zelo veseli, ker v njej ni smeti in se v njej veliko nauèimo. 
- … je ravnateljica Ana Nuša Kern, je eko šola in rad delam naloge. 
- … mi je všeè, ko se uèimo. 
- … prijateljstvo cveti, imamo zelo, zelo prijazno ravnateljico, se veliko 
      nauèimo in znanje cveti, 
- … imam rad ITG in matematiko. 
- … se poèutim zelo dobro, ker je eko šola in ima zdravo prehrano. 
- … mi je zelo všeè, ker se vsak dan nauèim nekaj novega. 
- … smo prijatelji in imamo dobre uèiteljice. 
- … naša ravnateljica poskrbi za nas, sta dobra malica in kosilo. 
- … mi je všeè, ker imam prijatelje, hrano, vodo in še vsak dan se 
       nauèim kaj novega. 
- … se imam lepo, ker kuharice kuhajo zelo dobro hrano. 
- … se poèutim zelo lepo. 
- … mi je zelo všeè, ker se veliko nauèimo. 
- … imamo dobro uèiteljico in všeè mi je, ker ni bilo še nikoli požara. 
- … skrbimo za okolje in èistost. 

Kako se poèutiš na tej šoli? Kako bi opisal bivanje na šoli?

8. razredi: 

- Prostori so urejeni, hrana je veèinoma dobra, odmori so prosti.
- Pouk je skoraj vedno zanimiv in uèitelji so prijazni.
- Na šoli mi je lepo, ker imam veliko prijateljev, osebje je prijazno.
- Na šoli se poèutim zelo dobro. (veèina odgovorov)
- Na šoli mi je všeè, ker imam veliko prijateljev tudi med sošolci, 
   nimam težav z uèenjem ali prepiri. 
- Uèitelji me zelo spodbujajo in nudijo pomoè. Lahko se udeležim 
èesar koli, èe mi je všeè, me vedno podprejo. Je pouèno in zabavno. 
- V šoli se imam tako, kolikor se uèim za kakšno oceno. Mi je prijetno. 

6. razredi: 

- Na šoli mi je lepo, uèitelji so zelo prijazni in nas spodbujajo k delu. 
- Naša šola je prijazna, pouèna, vèasih je malo preveè hrupna. Je 
   varna. 
- Na šoli mi je všeè, morda je na hodnikih preglasno. Imamo prijazne 
   uèitelje.
- Všeè mi je naèin pouèevanja na šoli.
- V šoli se poèutim glede na oceno, ki jo dobim. 
- Življenje na šoli je odlièno, prijetno, uèitelji so dobrosrèni, kuharice 
   prijazne, skupaj s èistilkami se trudimo za red na šoli. Dolgèas nam ni 
   nikoli. 
- Šola je »cool«, uèitelji so veèinoma prijazni, kuharice prav tako. Rada  
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HVALIMO  
GRAJAMO

IN
Medgeneracijsko 

sodelovanje 
v Vrtcu Kekec

Utrinki iz Mlinèka

spomladi. Jesensko druženje je že za nami. Prav nas je vedno znova vabilo k igri na igrišèe. Otroci 
nikakršni h težav ali zadreg nismo èutili. Jutranji so tako lahko sklepali nova prijateljstva in 

spoznavali nove vzgojiteljice. V naš vrtec je pozdrav in telovadba se je prièela. Otroci, babice 
vstopilo tudi nekaj novincev v starejši dve skupini. in dedki so se pomešali in si pomagali med seboj. 
Prehod od doma v vrtec je izvabil tudi nekaj Starejši so poskrbeli, da nobeden od otrok ni ostal 
solzic, ki pa so se ob igri, petju in druženju z brez opore starejšega, izkušenejšega. Otroci pa so 
vrstniki ter ob dobri volji vzgojiteljic,kaj kmalu dodali svoj del razigranosti in prisrènosti. Hitro 

V zgodnjem otroštvu so otroci zelo gnetljivi in je posušile. Ob koncu meseca smo si  že vsi nam je minil èas. Še pesem za slovo in odpravili 
pomembnost pridobivanja moralnih vrednot »domaèi« in se med seboj poznamo in igramo.smo se nazaj v vrtec. Sedli smo k zajtrku, ki nam je 
prioriteta v vzgoji. In kje, èe ne pri starih starših Jesenski mesec so najmlajši nadaljevali s tistega jutra še posebej teknil.  Že sedaj komaj 
naj bi iskali moralne vrednote za katere se zdi, da spoznavanjem letnega èasa. Na to temo so veliko èakamo, da se spomladi ponovno sreèamo. Poleg 
so v potrošniški družbi nekako izginili? Postavlja èasa namenili prepevanju pesmic, prstnim igram, jutranje telovadbe, se bomo v letošnjem šolskem 
se tudi vprašanje, ali družba zagotavlja ustrezno igri z lutkami, odšli pa so tudi na prvi sprehod, letu spomladi sreèali tudi na prireditvi, ki jo 

kjer so opazovali naravo. Velik del meseca so okolje za spoštovanje starejših generacij. pripravljamo ob praznovanju 40- letnice Vrtca 
posvetili tudi temi z naslovom Muca Copatarica. Zaradi pomanjkanja èasa srednje generacije, Kekec v mesecu maju.
Na to temo so se odvijale številne dejavnosti, med imajo stari starši izredno pomembno vlogo pri 
drugim so izdelali hišice iz papirja, si naredili vzgoji otrok. Otroke pripeljejo v vrtec ali prihajajo 
svoje copate, pripovedovali so ob ilustracijah, v ponje, mnogi z njimi preživijo kar precejšen del 
igralnici pa pripravili hišo Muce Copatarice, v popoldneva.
katero so pred poèitkom skrbno pospravljali Vrtec je okolje, v katerem se otroci aktivno uèijo in 
copate. V skupini ptièkov so spoznavali sadje in pridobivajo sposobnost za življenje, hkrati pa 
zelenjavo, ob koncu meseca pa tudi gozd. razvijajo vrednote v medgeneracijski družbi. Prav 
Izdelovali so lutke, hodili bosi po listju, pomagali medgeneracijsko sodelovanje v današnjem èasu 
so oèistiti igrišèe, ki je bilo vsak dan polno listja. pridobiva vse veèji pomen.
Poslušali so jesenske zgodbe in se igrali male 
umetnike. V starejši skupini so nadaljevali temo o 
kmetiji, jeseni in gozdu. Obiskali so kmetijo 
Potoènik v Zagorici in spoznali veliko domaèih 
živali. Ustvarjali so živali iz jesenskih listov, na 
okna igralnice pa so naslikali gozd.

Vzajemnost med generacijami je izrednega 
pomena, zato je potrebno negovati odnose med 
ljudmi. V Kekcu se bomo še naprej trudili, da 
bodo otroci spoznavali, da morajo vsi ljudje v 
doloèeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 
lahko ta delovala ter omogoèala preživetje ter 
udobje in dobro poèutje vseh vkljuèenih. 
Jana Ljubi

V Vrtcu Kekec  že nekaj let z veseljem  povabimo Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
babice in dedke, da z nami preživijo del 
dopoldneva. Tako spoznajo  delèek življenja v 
vrtcu. Mnogi se šele na naših sreèanjih lahko v 
polnosti posvetijo svojemu vnuku ali vnukinji. 

V tem mesecu nas je obiskala ga. Tome, s katero 
Odziv je velik, druženja pa prijetna, polna èustev, 

smo peli slovenske ljudske pesmi in poslušali 
veselja. Otroci in vzgojiteljice pa se z veseljem Po prijetno preživetih poèitnicah smo se  vsi polni igranje na citre. Obiskala nas je tudi folklorna 
odzovemo vabilu Društva upokojencev Radomlje energije vrnili v vrtec. Ker je bila velika veèina skupina Domžale in nam prikazala venèek 
in z nastopom polepšamo njihov obèni zbor. otrok v poletnih mesecih odsotna iz vrtca, je bil ljudskih plesov in napevov in v tej skupini plešeta 
V letošnjem šolskem letu pa smo dodali novo prihod v vrtec že težko prièakovan. Otroci so tudi naša Ela in Vid. Skupaj z otroki iz enote 
obliko druženja. V vrtcu je pomembna skrb za pogrešali svoje prijatelje in igro z njimi. Kot vsako Kekec, smo iskali skriti zaklad. Starše pa smo 
skladen telesni razvoj, k temu pa vsekakor jesen, smo se na novo razdelili po skupinah. povabili na kostanjèkov piknik na Škrjanèevo.
pripomore tudi  gibanje na svežem zraku.  Kar »Miškina« igralnica je na zaèetku meseca sprejela Ob mesecu požarne varnosti so nas obiskali tudi 
nekako spontano in hkrati se je porodila ideja, da 12 novincev, ki so z veseljem sprejeli novo okolje. gasilci PGD Radomlje, skupaj smo izvedli 
se èlanom Šole zdravja, ki že nekaj èasa vsako Septembrske dneve smo izkoristili za ustvarjanje evakuacijsko vajo.
jutro (razen nedelje) z jutranjo telovadbo na temo jesen, spoznavali jesenske plodove, jih Zahvaljujemo se vsem, ki vsa leta prijazno 
poskrbijo za telo in duha, pridružimo tudi otroci opazovali, tipali, prebirali pravljice, ter se uèili sodelujejo z nami in nam nudijo mnogo možnosti 
iz vrtca. Odloèili smo se, da se bomo v tem novih pesmi. Dneve smo si popestrili z razliènimi pri spoznavanju domaèega okolja.
šolskem letu sreèali dvakrat, to je jeseni in gibalnimi in plesnimi dejavnostmi. Lepo vreme Mlinèkovi
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Radomlje kot družabno in 
društveno središèe

V èasu med obema vojnama je prièel delovati tudi mešani pevski zbor, ki 
ga je vodil takratni organist Franc Plevelj. Poleg petja v cerkvi so 
sodelovali tudi na sokolskih prireditvah, kar je bilo v èasu politiène 
polarizacije nenavadno, saj so že takrat postajala kulturna delovanja 
loèena. Pevci so pripravili tudi dve spevoigri: Kovaèevega študenta in 
Mlado Bredo.Letos, ob praznovanju 660 letnice prve pisne omembe Radomelj, je 

bilo že mnogo povedanega o tradiciji druženja, združevanja in Glasbeno društvo Edinost je vodil Rudolf Božiè, ki pa zaradi nesoglasij 
ustvarjanja ljudi, ki so na tem obmoèju živeli davno pred nami. Na to s Sokolom nekaj èasa ni moglo delovati  v Sokolskem domu, kasneje so to 
smo Radomljani zelo ponosni in radi o tem govorimo in nostalgièno uredili.  Društvo Edinost je ustanovilo tudi Orkester EST JAZZ 
obujamo spomine ob starih fotografijah. Na to, za Radomlje znaèilno Radomlje, ki je bil namenjen spremljavi zbora na nastopih. Orkester pod 
društveno gibanje, bi radi spomnilii tudi s tem èlankom in poudarili vodstvom Rudolfa Božièa je nastopal tudi za ples na veselicah v 
živahno kulturno dogajanje med obema vojnama, ko se je vidno Radomljah in okolici.
krepila narodna zavest, ko so se naši predniki prièeli zavedati pomena  Folklorna skupina je v Radomljah delovala med leti 1934 in 1937, èeprav 
svoje, slovenske besede, ljudske  pesmi, izvirne domaèe glasbe, se je bolj razvila šele po drugi svetovni vojni. 
ohranjanja etnoloških posebnosti in podobno. Zato so nastajale isto 
misleèe skupine in društva, ki so takrat predstavljala pravo kulturno SOKOLSKO DRUŠTVO RADOMLJE je bilo najveèje in najbolj 
gibanje. številèno, po osnovni dejavnosti je bilo to telovadno društvo, ki pa je 

kasneje združevalo tudi kulturno dejavnost. O tem je letos potekala v 
Že leta 1908 je bilo ustanovljeno Katoliško slovensko izobraževalno Kulturnem domu posebna razstava TD, zato se bomo na tem mestu 
društvo Radomlje, kjer je bila najbolj izpostavljena dramska dejavnost. omejili  bolj na kulturni del.
Lotili so se uprizarjanja del, kot so: Deseti brat, Domen, Legionarji, 
Rokovnjaèi, Vdova Rošlinka itn. Že takrat so delovali zelo dobrodelno, saj 
so dobièek od predstav namenili Rdeèemu križu. Po prvi svetovni vojni se 
je vodstvo društva preusmerilo v liberalni tabor in so svojo dejavnost 
prenesli v Sokolsko društvo. Leta 1927 je bil še en poskus obuditve tega 
Katoliškega društva, vendar ni uspel.

Kmalu po prvi svetovni vojni, leta 1920, je prièelo delovati Dramatièno 
društvo Jugoslavija. Veèino svojih dramskih del so odigrali v Polževi  
dvorani, saj so sklenili pogodbo z dr. Ivom Potokarjem. Društvo je 
delovalo v okviru liberalne stranke in je bilo predhodnik društva Sokol v 
Radomljah. Njihova zadnja predstava je bila delo Legionarji, s katero so 
gostovali v Domžalah in Kamniku, potem so prenehali z delovanjem in 
njihovo dramsko tradicijo in inventar je nasledil prosvetni odsek Sokola.
S tem se je sokolsko društvo krepilo in veèalo, dramska sekcija je bila zelo 
dejavna. Uprizarjali so številna dela, ki se jih stari Radomljani še danes 
radi spominjajo (Divji lovec, Veriga, Cigani, Èrna žena...). Poleg dramske 
dejavnosti so prirejali tudi razne proslave in predavanja, kot na primer: 
predavanje o gospodarski krizi, o varèevanju, o škodljivosti alkohola in 
podobno (še vedno aktualne teme). 

Ob prelomu stoletja je  bilo v Radomljah mogoèe opaziti vpliv liberalne 
stranke. V društvu Jugoslavija so bila pravila napisana tako, da je imela 
liberalna stranka v njem odloèilni vpliv. Takoj po ustanovitvi oktobra 
1919 se je Sokolskemu društvu pridružilo Društvo Jugoslavija z vsem 
inventarjem, denarjem in manjšo dvorano v gospodarskem poslopju v 
lasti Ivana Potokarja- Polža, ki jo je imelo v najemu. Pod nova društvena 
pravila se je podpisal dr. Ivo Potokar, pozneje tudi starosta društva Sokol. 
Z združitvijo so Sokoli med drugim pridobili z zakupno pogodbo dvorano 
za nastope in telovadno orodje. Ob razmahu delovanja društva  se je 
poveèala tudi potreba po lastnem domu. Letne telovadne nastope so imeli 
najveèkrat na vrtu Špornove gostilne, veèje prireditve pa na Boltezovem 
produ kjer je bilo tudi nogometno igrišèe in hkrati tudi telovadišèe. 
Društvo je skrbelo tudi za zabavo in izobraževanje, saj so imeli svoj 
izobraževalni odsek, dramski odsek in knjižnico, ki je imela tedaj 223 
knjig. 

ŠPORTNO DRUŠTVO RADOMLJE  (1934 – 1940) je bilo 
ustanovljeno, po pripovedovanju domaèinov, samo z namenom igranja 
nogometa. Sedež društva je bil v Radomljah, v njem pa so delovali 
navdušenci igranja nogometa iz Rov, Preserij, Homca,  Šmarce in 
Volèjega Potoka. Navezanost na Telovadno društvo Sokol Radomlje je 
bila v tem , da so v pravila društva zapisali med drugim tudi to, da naj bi v Leta 1931 je bil ustanovljen prosvetni odsek Mladinske zveze, kjer se je 
primeru, èe bi društvo prenehalo delovati, njegovo premoženje prevzel družila zlasti delavska mladina, ki se je preoblikovala  v Mladinsko zvezo 
Sokol Radomlje. Nogometna igrišèa so zgradili na štirih lokacijah (na prav iz protesta proti Sokolom. Uprizorili so nekaj zelo odmevnih 
Boltezovem produ, kasneje v Kriškarjevih smrekcah, kasneje ob Homški predstav, med drugim Podrti dom, Scapinove zvijaèe, Lepo Vido,  
mlinšèici in nazadnje severno od današnjega Kulturnega doma). Miklovo Zalo in Revèka Andrejèka. Kot reklamno potezo so (zanimivo) 
Nogometne tekme so bile zelo dobro obiskane.uvedli navado, da so po vsaki igri odigrali še po eno dejanje iz novo 

naèrtovane igre in si tako zagotovili dober obisk. Po letu 1938 so se 
Zbrala : Danica Šraj in Igor Kuzmiè preimenovali v Katoliško prosvetno društvo Radomlje in bili dejavni 
Viri:  Stane Stražar Ob bregovih  Bistrice, prièevanja domaèinov, vse do zaèetka druge svetovne vojne. Zadnjo igro so zaradi odsotnosti 

moških, ki so morali zaradi prihajajoèe vojne na orožne vaje, odigrala Miroslav Stiplovšek, Tadeja Capuder: Kulturna društva v Domžalski 
samo dekleta v režiji Jožeta Pogaèarja z naslovom Nora Klara. obèini

Takole so izgledale sokolske uniforme, ki so jih letos ob 660-letnici 
prikazali obiskovalcem.

Amaterska igralska skupina iz Radomelj, ki je delovala pred drugo 
svetovno vojno.
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Družine se predstavijo
- letos v Radomljah

V Radomljah na sonèni jasi…..

Ko v nošo se odenem

Alenka Pakiž je gospa, ki še vedno pleše v folklorni skupini in s svojim 
možem raziskuje našo oblaèilno dedišèino, predvsem iz ribniškega okolja.
Razstava v Radomljah je lepo sovpadla v niz dogodkov ob letošnjem 
praznovanju pomembne obletnice našega kraja in bila pri obiskovalcih 
zelo lepo sprejeta. Zbranih je bilo manjše število predmetov, saj  prostor 

Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije deluje ZVEZA DRUŽIN, ki deluje v ne dovoljuje veè, prevladalo pa je tudi  mnenje »manj je veè«. Uspela sem 
dobro otrok, staršev in družine. V njenem programu je tudi vsakoletna dobiti posebno lepe stare kose oblaèil, predvsem pa veliko število ženskih 
predstavitev kulturnega in umetniškega ustvarjanja, ter prikaz preživljanja pokrival - avb. Ker je bila letošnja rdeèa nit kamniških noš prav avba, sem 
prostega èasa v družinah. tudi sama hotela dati poudarek temu pokrivalu.
12. predstavitev je bila v petek, 22. novembra 2013 v Kulturnem domu Posebno mesto je imela avba, ki je bila izbrana za »naj avbo 2013« v 
Radomlje. Zveza prijateljev mladine Domžale je skupaj z ZPMS  povabila Kamniku in mala dekliška avbica, ki po mnenju dr. Knifica datira v sredino 
družine, da se predstavijo. Prijazno so se odzvale družine Kosmaè, Šuštar, 18. stoletja.
Pevec, Avbelj, Udovæ in Otroška folklorna skupina iz Domžal. Polna Posebno me je veselilo, da si je razstavo ogledalo veliko število mladih in 
dvorana jim je navdušeno ploskala. kar nekaj parov je prièelo resno razmišljati o svoji lastni noši. Otvoritev 

razstave je bila tudi posneta in predvajana na domžalskem elektronskem 
èasopisu, gledanost pa presenetljivo velika, tako da je bil namen razstave v 
celoti dosežen.
Upam, da bodo  vsaj nekateri v noše obleèeni udeleženci  zaèeli 
razmišljati o pravilnosti oblaèenja in obnašanja v nošah, da bodo s tem 
mnoge prireditve  v prihodnje izgubile slabšalni prizvok.

Razveselil me je obisk g. Alenke Pakiž in seveda gospoda dr. Bojana 
Knifica, ki je bil nad razstavo navdušen in je napisal »Èestitke in hvala za 
lepe besede. Naj navdušenje nikdar ne ugasne in naj spodbudi še druge k 
podobnim dejanjem!«.
 
V.Pogaèar

V avli, v Galeriji Dom, je bila na dan prireditve razstava 40 likovnih del 
otrok iz vrtcev in prve triade osnovnih šol. V roku je prispelo 107 likovnih 
del otrok iz vse Slovenije. Tema likovnega ustvarjanja je bila: KAJ MI 

Tako se zaèenja himna radomeljske skupine Šole zdravja. 19. aprila 2013 je 
POMENITA BABICA IN DEDEK. praznovala prvi rojstni dan. Bilo je živahno in lepo so se imeli, saj so jih 
Gospa podžupanja je pozdravila navzoèe v imenu obèine Domžale, mag. obiskale vse sosednje skupine. Okrog sto petdeset se jih je nabralo in telovadili 
Maja Kersnik in generalna sekretarka ZPMS Majda Štruc pa v imenu so pod skrbnim vodstvom doktorja Grišina, ki je zaèel s Šolo zdravja v 
ZPMS. Sloveniji. Z njimi so poskrbeli za svoje zdravje še župan obèine Domžale 

Tone Dragar in predsedniki krajevnih skupnosti: Igor Jeretina iz Radomelj, 
Ema Škrjanc Ogorevc Janez Hribar iz Preserij ter Andrej Repanšek iz KS Homec-Nožice.Obiskala 
Predsednica ZPM Domžale jih je tudi predsednica slovenskega Združenja šol zdravja Zdenka Katkiè. 

Vsem je bil všeè telovadni prostor. Nanj so ponosni tudi sami. Verjetno so 
edina skupina v Sloveniji, ki si je sama uredila kotièek za vadbo. 

je naslov knjige, ki je kot posledica študija in diplomske naloge nastala pod 
peresom dr. Bojana Knifica, velikega poznavalca in raziskovalca 
slovenske oblaèilne kulture.
V knjigi kritièno ocenjuje v noše obleèene udeležence razliènih prireditev, 
predvsem pa se je osredotoèil na oblaèila naših narodno zabavnih 
ansamblov.

Ko se bliža osma ura, od vsepovsod hitijo v oranžne majice obleèeni ljubitelji 
jutranje vadbe. Okrog šestdeset se jih nabere. Ne samo Radomljanov. 
Prihajajo tudi èlani iz okoliških vasi. Zaèenjajo ob osmi uri, da lahko pridejo 
tudi babice in dedki, ki prej pospremijo svoje vnuke v šolo. Vèasih pripeljejo 
kakšnega tudi s seboj. Niè ne motijo. Navadili so se že. Igrajo se po svoje pa 
tudi telovadijo. Obiskali so jih tudi otroci iz vrtca Kekec. 

Dobre pol ure je slišati le navodila gospe Kati Pele, ki so dobrodošla, èeprav 
udeleženci vaje že dobro poznajo. Ko raztegnejo vse mišice in sklepe in se 
nadihajo svežega zraka, stopijo v krog in zapojejo svojo himno. Pri tem se 
izkaže predsednik Društva upokojencev Radomlje Martin Capuder. Tudi Ko sem si v lanskem letu v Maleševi galeriji, ob Dnevih narodnih noš v 
petje prispeva, da se vedno raje družijo. Postajajo velika družina dobro Kamniku,  ogledala preèudovito razstavo, sem takoj pomislila, da nekaj 
razgibanih in zadovoljnih prijateljev jutranje vadbe. podobnega lahko naredimo  tudi pri nas. Razstava, ki jo je s pomoèjo 

nekaj kamniških družin, ki še spoštljivo hranijo obleke svojih prednikov, 
Janka Jermanpostavila gospa Alenka Pakiž, je bila gotovo vrhunec kamniške prireditve. 
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Pouèna okoljska pot Blata Mlake  
pri Radomljah je odprta 

Spomladi, v zaèetku najlepšega meseca maja, je obèina Domžale v 
sodelovanju z Zavodom za gozdove, enota Domžale, uredila 1.7 km 
dolgo krožno pot, ki poteka na obmoèju moèvirskega in neokrnjenega 
sveta Blat in Mlak pri Radomljah. Pot nudi obiskovalcem veliko 
možnosti za sprostitev in spoznavanje narave.

Slikovita in pouèna okoljska pot vodi od bajerja Èrnelo med trstièje, pa 
skozi gozd èrne jelše, nato do potoka Rovšèica, v borov in smrekov gozd 
in nazaj do bajerja. Zavod za gozdove enota Domžale bo skrbel za 
vodenje skupin bogatega raznovrstnega moèvirnega obvodnega sveta, ki 
nudi dom številnim rastlinam in živalim, tudi takim iz seznama ogroženih 
vrst. Obmoèje pouène okoljske poti je prepredeno s potokom Rovšèica. 
Pozimi se vodni svet spremeni v èarobno svetleèe ledene like, spomladi v 
poljane cvetoèih zvonèkov in kronc, poleti pa v èudovito zeleno poraslo 
okolje.

Pot zajema deset odliènih vsebinskih in informacijskih toèk, ki 
obiskovalce pouèijo o tem enkratnem okolju, ki je hvale vredno 
zavarovano z veè vrstami okoljskega varovanja.

Ob zakljuèku projekta je nastal še vsebinsko bogat vodnik in lièna 
zloženka, ki sta namenjena vsem obiskovalcem pouène okoljske poti.  

Igor Kuzmiè

       INVAZIVNE  RASTLINE  aktualni 
problemi z odstranjevanjem, zakon ni 
ustavil razrašèanja zdravju nevarnega 

plevela pelinolistne ambrozije 

Biotsko raznovrstnost naèenjajo tujerodne invazivne rastline, ki 
moèno spodrivajo domaèe vrste, nekaj je tudi takih, ki ljudem 
povzroèajo zdravstvene težave, kot sta na primer pelinolistna 
ambrozija in orjaški dežen. Pri tej vrsti je zaskrbljujoèe to, da vsebuje 
strupen rastlinski sok, ki na koži, èe je ta izpostavljena soncu, sproži 
burno alergijsko reakcijo. Nastanejo mehurjaste opekline, ki bolijo 
in veè let pustijo rdeèe brazgotine. 

Pelinolistna ambrozija ali 
žvrklja greni življenje ljudem, ki 
so alergièni na njen pelod. Je 
vzorèni primer invazivne 
rastline, ki je z vdorom v tuje 
okolje dokazala škodljivost na 
veè podroèjih. Škoduje zdravju 
ljudi in kot plevelna vrsta, 
predvsem v poljšèinah – 
žitaricah, sonènicah, koruzi, 
sladkorni pesi, povzroèa veèje 
izgube pridelka. 
Ambrozija predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi. Cvetni prah 
ambrozije najpogosteje povzroèa seneni nahod, eterièna olja pa lahko 
povzroèijo draženje kože, nastanek mehurjev in izpušèajev. Lahko pa 
tudi alergijsko astmo. Od leta 2010 je v Sloveniji predpisano obvezno 
zatiranje. Imetniki zemljišè morajo na svoje stroške odstranjevati 
ambrozijo tako na kmetijskih kot na nekmetijskih zemljišèih. Zaradi 
neuèinkovitega nadzora in ne nazadnje zaradi slabega poznavanja 
rastline, moèno šepa izpolnjevanje zakonske obveznosti lastnikov in 
upravljavcev zemljišè. Na žalost zakon ni ustavil razrašèanja nevarnega 
plevela. 

Pogosto je neznanje tako veliko, da 
marsikateri posameznik ali inštitucija 

nehote ne ve, kaj vse ima  v vrtu, na 
zelenici ali v parku. Veliko invazivnih 

rastlin je ušlo z vrtov, najveèkrat zaradi 
neznanja. Japonski dresnik se razmnoži iz 
vsakega najmanjšega delèka korenine. Èe 
ga zakopljemo veè metrov globoko, ne bo 

zrastel, èe pa je malo pod površjem 
zemlje, hitro ponovno zraste in preraste 
vse druge rastline. Za veèino invazivnih 

rastlin je uèinkovito odstranjevanje to, da 
jim prepreèimo tvorbo semena. To velja 

za žlezavo nedotiko, japonski dresnik, 
kanadsko rozgo in ambrozijo. Prekrivanje 

rastišèa invazivnih rastlin s èrno folijo se 
obnese, le teren mora biti primeren. Toda 

rastišèa so najveèkrat ob bregovih 
vodotokov, na strminah, vèasih tudi na zelo težko dostopnih terenih, 

kjer je težko položiti folijo, da se ne strga ali da je ne odnese vodni tok. 

Nova evropska zakonodaja bo predvidoma omogoèila prepoved 
trgovanja in gojenja najhujših vrst, hiter odziv na novo odkrite vrste in 
upravljanje z obstojeèimi. Predvideva se, da bodo japonski dresnik, veliki 
dežen in ambrozija kaj hitro na vrhu seznama prepovedi.

V Turistiènem društvu Radomlje se s problematiko invazivnih rastlin 
sooèamo že od leta 2010 dalje. Izvajamo ukrepe odstranjevanja 
invazivnih rastlin, vsako leto pa z uèenci 6. razredov osnovne šole 
Preserje pri Radomljah spoznavamo rastline, predvsem ob bregovih 
Kamniške Bistrice. Uèencem smo pokazali rastišèa invazivnih rastlin, jih 
z njimi seznanili, ter praktièno pokazali naèine odstranjevanja. Vsak 
uèenec je prejel uèni list, ki ga je izpolnil po konèanem izobraževanju, 
razdelili pa smo tudi zgibanke o invazivnih rastlinah.

Igor Kuzmiè 

Japonski dresnik

Ambrozija
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Na Hudem (se) dogaja

Minilo je pol stoletja, odkar je 
stara šola zaprla vrata

prijetnem vzdušju in klepetu smo se z nostalgijo spominjali mnogih lepih in 
zanimivih dogodkov iz naših šolskih let. Sreèanje smo nadaljevali v 
gostišèu, kjer smo še naprej obujali spomine. 

Hudo, prijazna vas na severnem obrobju Krajevne skupnosti in obèine, je 
zgolj zaradi zgodovine po krivici na slabem glasu. Bolj bi ji pristajal 
pridevnik Prijazno ali Prijetno ali vsaj Zeleno.
Res še obstajajo »turške jame«, a Turkov že zdavnaj ni veè na spregled, 
èeprav si menda spet moèno želijo v Evropo.
Edina pomanjkljivost naše vasi je, da nimamo svoje gostilne in drugih 
javnih ustanov.

Preden smo se razšli, smo si obljubili, da se obvezno sreèamo že drugo leto, 
nekje v naravi na pikniku. Sošolec se je že ponudil, da bo pripravil maso za 
èevapèièe, sošolka pa, da bo spekla kruh. Upam, da  bomo obljubo vsi 
lahko držali.
 Silva Hacin
 Foto: Èrtomir Frelih

Imamo pa zdravo jedro med številno Hujsko mladino. V letu, ki se izteka 
so mladi Hujani, pardon PRIJAZNEŽI, zgradili pravo pravcato 
odbojkarsko igrišèe. Vse poletne veèere so se družili ob igri in klepetu. Na 
livadi med hišami smo za vrhunec letošnjega poletja imeli celo  pravo 
filmsko predstavo pod vedrim nebom.
Za bodoènost nas ne skrbi, kajti mladi se poroèajo, ustvarjajo nove 
družine in nove vašèane. Šrange, ki so sestavni del dogajanja, pa so pravo 
medgeneracijsko druženje na vasi.
Albinca Kosmaè 

Pisalo se je leto 1963. Osmošolci osnovne šole v Radomljah smo odhajali v 
svet. Bili smo zadnja generacija, ki je nabirala znanje v stari šoli ob sedanji 
Cesti Radomeljske èete nasproti cerkve. Stavba je postala premajhna. 
Nekaj uèilnic je bilo tudi izven nje. Zato so zgradili novo šolo v Preserjah. 
Tako smo takratni osmošolci zaprli kar dvojna šolska vrata: vrata svojega 
šolanja v osnovni šoli in za vedno tudi vrata stare stavbe uèenosti. 
Naslednje generacije so se preselile v lepe, svetle uèilnice nove šole, ki je 
zrasla ob Pelechovi cesti in s svojo rdeèo fasado vzbujala pozornost 
domaèinov in mimoidoèih. Naša stara šola pa je potonila v zaslužen 
poèitek.
Leta so tekla. Zakorakali smo že v novo tisoèletje, ko smo se na 
pokopališèu nakljuèno sreèale sošolke. Ob pogledu na staro šolo smo 
ugotovile, da je preteklo že štirideset let, odkar  smo jo zapustile. Zmenile 
smo se, da  organiziramo sreèanje. Takoj smo zaèele zbirati naslove in 
uresnièile našo zamisel. Sreèanje je bilo zanimivo, saj smo si po štiridesetih 
letih imeli veliko  povedati. Obljubili smo, da se bomo od takrat naprej 
veèkrat sreèevali. Zbrali pa smo se le enkrat in sklenili, da bomo 
polstoletno obletnico zagotovo poèastili malo drugaèe.
To se je letos tudi zgodilo. Zbrali smo se  pred šolo, ki smo jo pred 
petdesetimi leti zaklenili. Ker od  naše valete nismo imeli nobene skupne 
fotografije, smo se najprej slikali, da ne bi spet ostali praznih rok. Marsikaj 
je bilo drugaèe. Napisa na šoli se ne vidi veè, zato smo za  naše sreèanje 
naredili novega. Res je ostal nad vrati le kratek èas, na sliki pa nas bo 
spominjal na stare èase.   
Povabili smo tudi vse uèitelje in profesorje, ki so nas uèili na tej šoli. Žal jih 
je že veliko pokojnih. Našemu povabilu se je odzval  tedanji ravnatelj 
osnovne šole, gospod Bruno Kocbek, z ženo. Veseli smo bili tudi uèiteljice, 
ki nas je uèila v prvem razredu, gospe Jelene Jereb. Povedala nam je, da je 
bila vesela povabila, saj smo edini, ki smo jo povabili na tako sreèanje. Ob 

/Tekst v okvirèek na strani turistiènega društva 
Radomlje:/
Bralcem Ogledala sporoèamo, da v letošnjem letu 
nismo izvedli izbora najlepšega balkonskega cvetja, 
ker so nam to prepreèile vremenske razmere,  zlasti 
huda poletna pripeka, ki je škodovala balkonskim in 
drugim rožam. Izbor smo preložili na naslednje leto. 
Hvala za razumevanje.
Turistièno društvo Radomlje

Zahvala oglaševalcem
Vsem sponzorjem in oglaševalcem v Radomeljskem ogledalu se 
zahvaljujemo za njihovo podporo in sodelovanje, ker je samo z njihovo 
pomoèjo ta številka lahko izšla v takem obsegu in obliki. Vabimo pa tudi 
tista podjetja in posameznike, ki doslej s svojimi oglasi še niso sodelovali pri 
lokalnem glasilu, da se prihodnjiè odloèijo in se na ta naèin predstavijo 
sokrajanom in okolièanom, saj Ogledalo doseže vsako hišo, vsako 
gospodinjstvo v našem kraju; informacija,  ki nas neposredno doseže, pa je 
najboljša in najbolj uèinkovita. Marsikdaj živimo v neposredni soseski, 
morda le ulico stran, pa ne vemo drug za drugega, èeprav bi nam taka 
informacija lahko prav prišla. Ne gre le za reklamno predstavitev, ampak gre 
za to, da obstaja pretok  informacij med krajani, pa tudi za izmenjavo 
kulturnih, športnih in drugih novic, skratka – gre za utrip kraja, ki ga s 
svojim prispevkom na ta naèin omogoèate.
Vsem želimo lepe in mirne božiène in novoletne praznike ter sreèno v novem 
letu 2014!
Uredniški odbor Radomeljskega ogledala 

Predsedniku in èlanom 
KS v razmislek

V Radomljah imamo lepo urejeno pokopališèe in lepo mrliško vežico, 
torej pogoje, da se od pokojnih dostojno poslovimo.  Žal pa zadnje slo-
vo veèkrat postane družabno sreèanje tistih  znancev, ki se že dolgo 
èasa niso videli, namesto dostojne tišine, v kateri se žalujoèi lahko v 
miru poslovijo od svojega pokojnega. Predlagam, da se  tako, kot je 
urejeno že marsikje drugod, pol ure pred pogrebom  po zvoènikih 
zasliši primerna glasba (žalostinike), saj pri današnji tehniki to res 
ne bi smelo biti problem. Kolikor vem, so tudi ustrezne naprave že 
kupljene in KS z njimi razpolaga.
S tem bi obred poslednjega slovesa  postal bolj intimen in dostojen, 
tudi  pogovori  obiskovalcev ne bi bili tako moteèi, ker bi glasba 
utišala njihove besede. Seveda pa mora biti to BREZPLAÈNO in na 
voljo prav vsakomur, ki svojo zadnjo pot sklene na našem pokopa-
lišèu, ne glede na to, èe njegovi sorodniki to lahko plaèajo ali ne.  
Mislim, da smo to dolžni pokojnikom in o zaslugah s tem v zvezi ne bi 
smeli razpravljati. 
Toliko v razmislek.
Veronika Pogaèar
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NAŠA DRUŠTVA
Mavrica v znamenju 
jubilejev in spominov

Spominskih prireditev pa s tem še ni bilo konec. Odprtje razstave s podelitvijo nagrad in diplom 
Z razstavo in tremi kratkimi filmi smo se dne 4. je bilo 18. septembra v Kulturnem domu.
novembra spomnili našega pokojnega O razstavi smo organizatorji izdali lep katalog z 
mentorja, uèitelja in prijatelja, mednarodnega vsemi podatki o jubileju, kratki zgodovini in 
mojstra fotografije VLASTJA SIMONÈIÈA.turisticnih zanimivostih Radomelj ter prispevek Èlani kluba Mavrica smo naš letošnji delovni 
Èas beži, konec leta je pred vrati, mi pa si na vse predsednika strokovne žirije ing. arch. Petra program v veliki meri posvetili in prilagodili 
kriplje prizadevamo, da bi izpolnili naše naèrte. Pokorna o razstavi.praznovanju 660 letnice prve pisne omembe 
Pred nami sta še dve razstavi, samostojna V knjižnici Domžale smo »Mavrièani« 2. našega kraja in se pridružili vsem številnim 
razstava èlana Lojzeta Popelarja in klubska septembra, tik pred zaèetkom velikega društvom in krajevnim organizacijam, ki so 
letna pregledna razstava. športnega dogodka EUROBASKET, odprli vsaka na svoj naèin prispevale k praznovanju 

razstavo z naslovom ZLATA NAŠA, s katero Najveèji zalogaj pa bo REVIJA krajevnega praznika. Tako smo že v zaèetku 
smo želeli športno javnost spomniti na FOLKLORNEGA IN ETNOGRAFSKEGA meseca maja v prostorih Kulturnega doma 
svetovno prvenstvo v košarki leta 1970 v odprli razstavo fotografij in dokumentov z FILMA, na katero vas, spoštovani krajani, 
Ljubljani, ko so »naši« z legendarnim naslovom RADOMLJE SKOZI ÈAS. Ker za vabimo v petek, 13. decembra 2013. 
kapetanom Ivom Danevom postali svetovni obsežno zgodovinsko gradivo, ki ga hranimo v 
prvaki. Razstava je med gledalci, zlasti med našem arhivu, ni bilo dovolj prostora, smo 17. Nasvidenje in sreèno v letu 2014!ljubitelji košarke in športniki vzbudila veliko junija odprli še drugo razstavo na isto temo. Na 

 zanimanje.tej, drugi, razstavi smo predstavili Radomlje v 
Janez Kosmaè obdobju po 2. svetovni vojni in se s številnimi 
 portreti in skupinskimi fotografijami spomnili 

znanih krajanov, ki jih ni veè med nami. Ob 
odprtju obeh razstav smo številnim 
obiskovalcem prikazali nekaj dragocenih filmov 
iz našega arhiva (Opekarna Radomlje, Noèno 
življenje, Odprtje teniškega igrišèa na 
Škrjanèevem, Tek na Kolovec, itd.).
Na pobudo in v sodelovanju s Turistiènim 
društvom in Krajevno skupnostjo smo pod 
pokroviteljstvom Fotografske Zveze Slovenije 
razpisali nateèaj za fotografsko razstavo na 
državni ravni z naslovom RADOMLJE 660 
LET. Na nateèaju je sodelovalo 37 avtorjev iz 
10. društev in klubov z 288 fotografijami. 
Nateèaj je bil tematsko razdeljen na tri teme: 
Radomlje moj kraj, Sprehod skozi Arboretum 
in na prosto temo. Prispela dela je ocenila, 
izbrala za razstavo in podelila nagrade 
petèlanska strokovna žirija.

Èlani Mavrice smo se kar dobro »odrezali«. 
Prva nagrada v nosilni temi (Radomlje, moj 
kraj) je ostala doma, osvojila pa jo je èlanica 
Mavrice Albinca Kosmaè (naslov: Pod 
planinami). Prvo nagrado v temi SPREHOD 
SKOZI ARBORETUM je prejel Žarko 
Petroviè iz Radovljice, prvo nagrado v 
PROSTI TEMI pa Simon Krejan iz Kranja.
Od »naših« so se na razstavi dobro odrezali 
še:
v temi RADOMLJE: Iztok Konèina – 2. 
nagrada, Lojze Popelar 3. nagrada, ter Jože 
Kragelj, Peter Rojc in Janez Kosmaè diplome
v temi ARBORETUM: Iztok Konèina 3. 
nagrada, ter diplome: Mateja Absec, Milan 
Jazbec, Peter Rojc in Kristina Marolt
v PROSTI temi pa: Mateja Absec 2. nagrado, 
ter diplome: Vlasta Valenti, Tinkara Koleša, 
Urban Popelar in Kristina Marolt.
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NK Radomlje v letu 2013
Intervju s predsednikom kluba g. Matjažem Marinškom

primerjavi s prejšnjimi sezonami. Skupaj s Tekma z Mariborom je bil praznik nogometa 
pomoènikom Gregorjem Moharjem sta še in velik dan za NK Kalcer Radomlje…
dvignila nivo vadbe in napredek igralcev je oèiten. Absolutno. To je bil res èudovit veèer, ki si ga bom 
Preprièan sem, da je to prava pot. Imamo veliko osebno zapomnil za vedno. Pa ne govorim oz- Kakšne so ambicije NK Radomlje. Ko ste 
mladih igralcev, ki so zdaj skupaj že nekaj let in z iroma mislim o rezultatu. Nastopili smo enotno, vodili na lestvici 2. SNL in po pokalni tekmi z 
dobrim delom bodo še napredovali. kot velik klub in verjamem, da bo vsem našim Mariborom je bilo veliko govoric o prvi ligi. 

otrokom ostal v spominu. Posebej pa bi rad Kakšen je vaš pogled na napredovanje v 
Kako pa ste zadovoljni z drugo ekipo, ki igra pohvalil dve skupini zanesenjakov, brez katerih najvišji rang sodelovanja?

ne bi bili to kar smo. Mlinarji so nekaj posebnega v 1. MNZ ligi in nasploh z idejo, da igrate To vprašanje sem prièakoval. Mislim, da tre-
in moram se še enkrat zahvaliti za vso podporo in prvenstvo tako v 2. SNL kot v 1. MNZ ligi? nutno nismo zreli za igranje na najvišjem nivoju. 
še posebej za navijanje na tej tekmi. Še dobro, da Prvotna ideja druge ekipe v sistemu tekmovanja je Ne smemo hiteti in delati napaènih stvari. 
ni bilo viol, kajti zmagovalec na tribuni je bil bila, da omogoèimo lažje vkljuèevanje mladih Manjka nam predvsem na organizacijskem ni-
znan… Rad pa bi omenil tudi veterane našega igralcev iz naše mladinske šole v prvo moštvo. Èe voju in seveda pri financah. Na naèin kot de-
kluba, ki so lahko redarji, nosijo nosila, prodajajo sem iskren, smo imeli težave predvsem s tem, lujemo danes, se prve lige ne da igrati, oziroma bi 
karte in naredijo še vse drugo kar potrebujemo. kako postaviti zadevo in kaj je naš cilj. Lani smo bilo nevarno, da izgubimo vse, kar smo v klubu 
Ko potujemo po Sloveniji in igramo z razliènimi imeli kar nekaj težav in nezadovoljstva predvsem naredili do sedaj. Po drugi strani pa je res, da je 
klubi, se mi potrjuje dejstvo, da takšnih vete- z udeležbo na treningih in slabo voljo, ker so na danes potreben relativno majhen vložek in z 
ranov, kot jih ima naš klub, preprosto ni. Seveda tekmah igrali tisti, ki niso trenirali z ekipo, na drugaènim pristopom se zadeva lahko hitro 
je kdo boljši na igrišèu, ko pa je potrebno prijeti za klopi pa sedeli fantje, ki so pridno trenirali. obrne. V kolikor nam uspe privabiti moènega 
delo in pomagati, pa ni kluba, ki bi nam bil kon- Zaradi tega smo letos spremenili naèin dela. Vsi podjetnika, ki bo v projektu nogometa v Ra-
kurenèen. Vesel sem, da smo eno redkih društev, igralci (idealno število je 25 – 27 igralcev in trije domljah videl poslovno priložnost ali pa èe se 
ki lahko lahko v soboto zbere 30 'dedcev' , ki pri- vratarji) trenirajo skupaj, kot ena ekipa. nam uspe povezati s strateškim partnerjem iz 
dejo na delavno akcijo in z dobro voljo naredijo Strokovni štab doloèi ekipo, ki bo igrala na tekmi tujine, je slika lahko neprimerno lepša. Moram 
vse, kar je potrebno. Kapo dol in velika hvala.  2. SNL, vsi ostali pa tisti vikend igrajo za drugo reèi, da veliko delamo na tem in da verjamem, da 

ekipo. Na ta naèin omogoèamo vsem fantom, da bomo nekega dne imeli rešitev. Preprièan sem, da 
Glede na povedano ste verjetno zadovoljni s imajo v nogah èim veè tekem in da lahko kva- smo zdrava sredina in da postajamo tržno 

litetno delajo. Slabost tega modela pa je, da se na trenerjem prve ekipe g. Dejanom Djuranoviè zanimivi. Naslednji izziv pa je infrastruktura – v 
žalost moramo zahvaliti nekaterim igralcem tudi in njegovim pomoènikom. Radomljah objekta, ki bi nam omogoèal igranje v 
iz naše mladinske šole, ki ob prehodu v èlansko Res je. Dejan je v Radomlje prinesel drugaèen 1. SNL, verjetno ne bomo nikoli imeli, kar po-
vrsto enostavno še niso tako dobro pripravljeni, pristop. Vidi se, da je igral na najvišjem nivoju in meni, da bi morali igrati prvenstvo v Domžalah, 
da bi se lahko enakovredno merili s èlani prve da zelo dobro pozna nogomet. Še pomembnejše vse ostale aktivnosti pa bi se dogajale v našem 
ekipe. Tem fantom bomo v bodoèe omogoèili pa je, da je zrela osebnost, ki verjame v osnovne Športnem parku. V tem osebno ne vidim neke 
dvojno registracijo in bodo trenirali v klubih, s vrednote in predvsem v delo. Ima karizmo, igralci težave, èe na San Siru lahko igrata Inter in Milan, 
katerimi imamo partnerski odnos.mu zaupajo in na nekaterih tekmah smo prav v potem moramo tudi mi razmišljati podobno.

tem elementu pokazali najveèji preskok v 
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Kako ste zadovoljni z delovanjem ekipe za razred boljši od vseh ostalih. Dobro se dela krovne nogometne zveze ni pridobil nobenih 
tudi v Velenju, Mariboru, Jevnici tako, da je kon- sredstev za izgradnjo igrišèa z umetno travo. Na trenerjev in vseh ostalih, ki delujejo v klubu?
kurenca kar moèna. Delati moramo predvsem na tem podroèju se enostavno moramo pogovarjati Moram izkoristiti to priložnost in povedati, da 
piramidi in graditi svoje igralke. Ko bo prišel in iskati rešitve, kajti v teh èasih sami ne bomo trdno stojim za trditvijo, da imamo odlièno 
pravi trenutek pa bo potrebno pripeljati 2-3 res zmogli pokrivati vseh stroškov. Ubijajo nas ekipo, ki deluje v klubu. Delo trenerja je izredno 
kakovostne igralke (verjetno tujke) in narediti predvsem stroški tekmovanja in sodniški stroški. pomembno in tu se vse zaène in konèa. Fantje, ki 
veliki met.  Danes pa je pomembno, da imamo Na letnem nivoju (govorim za vse selekcije v se ukvarjajo z otroki in mladostniki so za njih 
èim veèje število igralk in da dobro delamo z klubu) namenimo veè kot 40.000 EUR, da lahko drugi oèetje, ki odloèilno zaznamujejo njihove 
mladimi. Ko bodo igralke v procesu treninga po igramo v tekmovalnem sistemu NZS in MNZ osebnosti. Na glas moram povedati, da si 
10 let in veè, lahko prièakujemo tudi precej višji Ljubljana. To je enostavno preveè in ni prav, da zaslužijo veliko višja plaèila za svoje delo in res 
nivo igranja prve ekipe. Vsekakor pa ima ženski sodnik na eni èlanski tekmi dobi še enkrat toliko, mi je žal, da jih trenutno ne moremo zagotoviti. 
nogomet lepo prihodnost in odloèitev da gremo v kot naši najboljši igralci na mesec.Naši trenerji so veliko veè kot samo trenerji; so 
to, je bila prava. Nekega dne bomo tudi prvaki …tudi organizatorji turnirjev, sodniki, napovedo-

Ob koncu pa malo za šalo malo za res – èe bi valci in vse kar je potrebno, da klub lahko fun-
V teh gospodarskih razmerah je verjetno imel èarobno palico, kaj je tisto kar klub za kcionira. Lahko se jim res samo lepo zahvalim in 
težko dobiti denar in zagotavljati potrebni dobro delovanje v bodoèe najbolj potrebuje?povem, da sem ponosen na vse, ki delajo v klubu. 
proraèun za delovanje kluba. Kako vam to Pravijo, da ko enkrat nekaj imaš, to poèasi nehaš So entuziasti, ki verjamejo v to, kar delajo in 

ceniti. Ker imamo lep Športni park, se zdi samo lahko si le želimo, da bodo še dolgo v klubu. Vsak uspeva in kako vidite to problematiko v 
po sebi umevno, da imamo odliène pogoje za od njih pa je samo èlovek, zato prosim vse starše, bodoèe?
delo, o katerih mnogi klubi lahko samo sanjajo. da razumejo tudi kakšno odloèitev, ki ni v prid Zagotoviti dovolj denarja za delovanje kluba je 
Želim si, da bi tudi v teh težkih èasih uspeli njihovega otroka. danes izredno težko, da ne reèem nemogoèe. V 
zagotoviti toliko sredstev, da bomo lahko klubu smo zelo racionalizirali poslovanje in 

Kaj pa ženski nogomet? Napovedovali ste, da normalno delali. Odgovorni smo vsem èlanom zmanjšali stroške na minimum in imamo sreèo, 
boste v 3-4 letih državni prvaki. Kako stojijo kluba, igralcem, staršem, Mlinarjem in vsem, ki da nekaj sponzorjev ostaja z nami. V prihodnje se 

imajo radi nogomet, da stvari peljemo naprej in stvari pri nežnejšem spolu? bomo morali usmerjati predvsem sami nase. 
da bodo Radomlje ostale najbolj nogometna vas Ženski nogomet v Radomljah je v velikem razcve- Moramo se nauèiti preživeti brez pomoèi 
v Sloveniji.tu in izredno popularen. Predsednik ŽNK sponzorjev in donatorjev, kar pomeni, da 

Radomlje Uroš Juraèiè je odlièen organizator in moramo znati ustvarjati denar z aktivnostmi na 
 velik zanesenjak in preprièan sem, da bomo še in ob igrišèu. Veè prièakujem tudi od NZS. 

napredovali. Ali bomo v nekaj letih prvaki ali ne, Enostavno ni korektno, da kot drugoligaši ne Vsem želim vse dobro v Novem letu.
je nemogoèe zanesljivo napovedati. Èe pogle- dobimo niti evra donacije ali pomoèi od NZS in 
damo èlanice, je sigurno ŽNK Teleing Pomurje da smo verjetno edini športni park v državi, ki od 
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Ženski nogometni klub Radomlje

športnem parku Radomlje gostili tri ekipe reprezentanc  ZDA, zvezne države 
Virginia (dve ženski in eno moško). Ekipa deklet U-17 se je pomerila z ekipo 
Virginia US Youth Soccer WU-14, naše èlanice pa z ekipo Virginia US Youth 
Soccer WU-16. Po tekmovalnem delu dneva smo se skupaj odpravili na 
veèerjo, kjer smo si trenerji izmenjali mnenja, izkušnje ter stkali nova 
prijateljstva. 
DEKLETA SI ŽELIJO NOGOMETA, je slogan za projekt, s katerim želimo 
širšo javnost opozoriti, da znajo tudi dekleta igrati nogomet. Poleg tega Ženskemu nogometnemu klubu Radomlje se izteka drugo koledarsko leto 
želimo vsem predstaviti ženski nogomet, naše delovanje v klubu in navdušiti delovanja. V tem kratkem èasu smo dosegli veliko, ne pozabljamo pa na 
dekleta in deklice, da se nam pridružijo v èudovitem svetu nogometa. S prihodnost in vse tisto kar je še pred nami. Vsaka malenkost je pomemben del 
projektom DEKLETA SI ŽELIJO NOGOMETA se pojavljamo na celotnega mozaika. Zavedamo se, da le strokovno delo in odlièna 
prireditvah kot so Domžalska noè, Èarobni dan v Arboretumu Volèji Potok organizacija lahko zagotavljata zanimanje za nogomet med najmlajšimi 
… Prav tako smo projekt predstavili v Ljubljani (za Bežigradom), Domžalah dekleti. Naš namen je, da jih spodbudimo h gibanju, druženju in da jih naši 
(Športni park), Kamniku (NK Kamnik). Verjamemo, da se je že marsikatera trenerji, poleg uèenja nogometne igre, pripravijo tudi na nadaljnje življenje in 
deklica odloèila za treniranje nogometa ravno zaradi omenjenega projekta in pomagajo pri celostnemu razvoju naših deklet. Da bi se dekleta uèila le od 
verjamemo, da se jih bo v prihodnosti za to, da se nam pridružijo, odloèalo najboljših, skrbimo v klubu tako, da se naši trenerji vsakoletno izobražujejo in 
vedno veè.pridobivajo znanje na razliène naèine, kar jim kasneje služi pri delu z dekleti. 

Le-te pa v ŽNK Radomlje ne igrajo samo nogometa, temveè spoznavajo 
pomen skupinskega dela, discipline, sklepajo nove prijateljske vezi, z obiskom 
raznih turnirjev doma in v tujini pa jim omogoèamo sklepanje novih 
poznanstev in spoznavanje tako Slovenije kot tujine.

Za vse naše ekipe (od U11 do Èlanic) dvakrat letno organiziramo priprave, ki 
potekajo v èasu zimskih poèitnic na hrvaški obali (Vrsar, od 14.2. do 
17.2.2014) in v èasu poletnih poèitnic (drugi teden meseca avgusta) v OŠ 
Preserje pri Radomljah in Športnem parku Radomlje. Dekleta si želijo nogometa, »Hura, prosti èas«, Igralni dnevi, turnir UKI Cup 
V mesecu marcu 2014 bomo v Športnem parku Radomlje, kot naslednika in ostale aktivnosti in projekti so tiste, s katerimi želimo v našem ženskem 
vsakoletnega dekliškega turnirja za ekipe U14 (katerega smo organizirali že nogometnem klubu, v okviru otroške nogometne šole, pritegniti pozornost 
trikrat), organizirali dvodnevni vikend turnir UKI CUP in sicer za dekleta  javnosti, in jo opozoriti, da tudi deklice igrajo nogomet. Dekletom na ta naèin 
ekip U13 v soboto 22.3.2014 in dekleta U11 in U15 v nedeljo 23.3.2014. Lepo dajemo priložnost, da se brezplaèno udejstvujejo pri nogometnih aktivnostih, 
vabljeni k obisku in ogledu sreèanj deklet vseh ekip, na najveèjem slovenskem na katerih spoznavajo potek treningov v našem klubu, sklepajo nova 
nogometnem turnirju za dekleta.poznanstva, prijateljstva, nekatera dekleta pa se na ta naèin celo prviè sreèajo 

z nogometno žogo. V šolskem letu 2013/14, v mesecu oktobru, smo zaèeli z 
izvajanjem brezplaènih krožkov dekliškega nogometa po okoliških osnovnih 
šolah. Trenutno krožke izvajamo na štirih šolah - OŠ Rodica, OŠ Marije Vere 
Kamnik, OŠ Komenda Moste in OŠ Preserje pri Radomljah. Skupaj na 
osnovnih šolah krožke obiskuje skoraj 50 deklet od 1. do 4 razreda. Krožki 
potekajo enkrat tedensko, na vsaka dva meseca pa v Športnem parku 
Radomlje oz. telovadnici katere izmed osnovnih šol poteka Igralni dan, na 
katerih se dekleta iz vseh šol sreèajo, odigrajo prijateljske tekme in se pomerijo 
v spretnostih na nogometnih poligonih. Punce so se prviè družile med 
krompirjevimi poèitnicami v OŠ Preserje pri Radomljah, ko so skupaj v treh 
dneh opravile kar šest dvournih treningov z najrazliènejšimi aktivnostmi 
razliènih športov - ne le nogometnimi. Druga priložnost za druženje je bila 
30.11.2013, ko smo v OŠ Preserje pri Radomljah organizirali 1. Igralni dan, 
katerega se je udeležilo veliko število deklic, ki so bile nad aktivnostmi izjemno 
navdušene. Takšnih aktivnosti bo po novem letu na voljo še veè, med prvimi 

Najstarejša ekipa pod okriljem našega kluba je ekipa èlanic, ki uspešno lahko dekleta povabimo že na 2. Igralni dan, ki bo potekal v mesecu januarju. 
nastopa v Slovenski ženski nogometni ligi. Po jesenskem delu sezone je Vabljena vsa dekleta, tudi tista, ki še ne obiskujejo krožkov po šolah ali 
izjemno mlada ekipa (ena najmlajših v ligi) trenutno na 5. mestu prvenstvene treningov v klubu, da se preizkusite v nogometni igri in zaèutite delèek tega 
lestvice, a z minimalnim zaostankom za tretjim mestom. Igralke pridno in odliènega športnega vzdušja med dekleti, ki se poèasi, a vztrajno širi po naših 
redno trenirajo, èeprav nekatere težko usklajujejo študijske oz. šolske  krajih.
obveznosti z nogometom, a je njihova ljubezen do tega športa tako velika, da Malce starejše deklice in dekleta so del mladinskega pogona, katerega 
poskušajo postoriti vse, da se udeležijo slehernega treninga. Verjamemo, da sestavljajo ekipe deklic U13, U15 in ekipa deklet U17, skupno pa je v 
bo dekletom v spomladanskem delu uspelo, vsekakor pa raèunajo tudi na mladinskem pogonu registriranih že veè kot 60 igralk. Vse ekipe ŽNK 
podporo in pomoè zvestih navijaèev, katerih se na sreèanjih našega kluba Radomlje uspešno zastopajo klubske barve v ligaških in pokalnih 
venomer zbere lepo število.tekmovanjih, pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS). Ekipi deklet 
Da smo na pravi poti, dokazuje veliko število povabil deklet za igranje v U15 in U17 sta med drugim sodelovali tudi na turnirjih v tujini. Cordial Cup 
državnih reprezentancah, saj jih kar nekaj uspešno nastopa tudi v se vsako leto tradicionalno odvija v Kitzbühelu, kjer so se naša dekleta U15 
reprezentanènih dresih in verjamemo, da jih bo v prihodnosti vedno veè.(katerim se je prikljuèilo tudi nekaj igralk NK Krim, s katerimi zgledno 
Za odliène pogoje in uspešno delo v klubu se zahvaljujemo vodstvu kluba (še sodelujemo) merila z ekipami evropskega slovesa, kot so  Olympique Lyon, 
posebej predsedniku Urošu Juraèièu), vsem trenerjem, trenerkam, staršem, 1.FC.Köln, FC Kopenhagen, ekipa deklet U17 pa se je udeležila 
OŠ Preserje pri Radomljah, Športnemu parku, NK Radomlje in vsem, ki na mednarodnega turnirja Devexa Cup, ki je potekal v Umagu. Z obiskom 
kakršen koli naèin sodelujejo in nesebièno pomagajo dekletom in našemu omenjenih turnirjev in lepimi predstavami naših deklet, smo poskrbeli tudi za 
Ženskemu nogometnemu klubu  Radomlje.prepoznavnost ŽNK Radomlje v tujini. 
Romana Rojc in Peter KristanPoseben dan za naš klub je bil velikonoèni ponedeljek, 1.4.2013, saj smo v 

U 15

U 11 in U 13



19        

Radomeljsko ogledalo

NAŠA DRUŠTVA
Abonma tudi v Radomljah

finanène ali pa krize vrednot,  kultura èloveku osmišlja življenje, ga bodri 
in lahko reèemo, da je socialni kapital. Kultura je vrednota, ki pa se je 
mnogi premalo zavedajo, saj se je ne da vrednotiti v plaèilnih valutah. 
Ignorirati kulturo pomeni ignorirati in zanikati svoj obstoj in delovanje. 
Vsem krajanom želim vesel december, miren božiè in obilo nepozabnih, 
lepih dogodkov v letu 2014!
Predsednica KD Mlin RadomljeV Kulturnem društvu Mlin Radomlje smo se po dveh uspešnih sezonah 
Nina Mav Hrovatotroškega abonmaja in pobudah s strani krajanov in zadovoljnih abo-

nentov odloèili, da z organiziranjem otroških abonmajev nadaljujemo. V 
letošnji sezoni smo v povezavi z zelo dejavnimi uèitelji v OŠ Preserje pri 
Radomljah uspeli združiti moèi in organizirati obsežnejšo abonmajsko 
ponudbo za naše najmlajše, saj je v sklopu abonmaja kar osem razliènih 
predstav. Ponosni smo na raznolikost, saj s tem otrokom širimo obzorja 
in meje umetniške predstavljivosti in razumevanja ter doživljanja razliènih 
umetniških zvrsti od lutkovnih do operno-baletnih in èarovniških pred-
stav. Z abonmaji želimo predstave približati širšemu krogu ljudi, saj so v 
domaèem kraju, cenovno dostopnejše in pestre. Naš cilj je, da otroci kako-
vostno preživljajo prosti èas in se že v otroštvu na primeren in spodbuden 
naèin vkljuèujejo v kulturno življenje, privzgajamo kulturno zavest in tako 
gradimo na pozitivnem odnosu do estetike. 

Glede na odziv in pobude krajanov, smo se odloèili tudi za organizacijo 
abonmaja za odrasle. Abonma vkljuèuje gledališke predstave in koncerte 
razliènih izvajalcev, tako smo skušali tudi odraslim pripraviti pester in 
raznolik program. Zavedamo se, da je izvedba tako obsežnih programov 
velik zalogaj, zato nam je na pomoè priskoèila KS Radomlje, nekaj 
sredstev pa smo dobili z Obèine Domžale. Veseli smo, da so ljudje 
zadovoljni in odhajajo iz dvorane nasmejani ali bogatejši za novo 
doživetje.
Prav kulturno udejstvovanje loèi ljudi od drugih živih bitij, kultura 
opredeljuje èloveka in družbo. Zavedamo se, da v èasih krize, pa naj bo 

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

Ker si želimo v Krajevni skupnosti Radomlje doseèi, da bi bili krajani o dogodkih v Kulturnem domu Radomlje in v kraju èim bolje ter ažurno obvešèeni, 
vas prosimo da dopolnite s svojimi podatki  spodnjo soglasje, mi pa se bomo potrudili in vas o vseh dogodkih sproti obvešèali.

SOGLASJE

Spodaj podpisan/a _____________________________________________________________________________________________________, 

stanujoè/a ____________________________________________________________________________________________________________
soglašam, da se na moj naslov pošiljajo obvestila o dogodkih v Kulturnem domu Radomlje in dogodkih v kraju Radomlje.

Kdor bi želel prejemati obvestila o dogodkih na svoj naslov elektronske pošte, naj jo prosim tukaj navede ______________________________. 

Podpis __________________________

Soglasje lahko pošljete tudi na naslov KS Radomlje, Prešernova 43,1235 Radomlje ali na elektronski naslov: ks.radomlje@gmail.com, oziroma jo 
oddate v zabojnik v trgovini TUŠ.

Krajevna skupnost Radomlje se obvezuje, da bo omenjene podatke obdelovala in hranila v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo 
obdelovala izkljuèno za potrebe obvešèanja o dogodkih v Radomljah, ter jih ne bo posredovala tretjim nepooblašèenim osebam.

Predsednik KS Radomlje
Igor Jeretina
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Pozdravljeni spoštovani ljubitelji kulture, èlani kulturnega društva se z  
lepimi spomini in veseljem poslavljamo od leta, ki nam je vsem skupaj 
prineslo veliko kulturnih užitkov. V društvu si prizadevamo, da vam 
postrežemo z raznimi prireditvami, tako za stare kot za mlade, za ljubitelje 
glasbe in gledališèa. Ob tej priliki naj vas  popeljem skozi kratek pregled 
prireditev, ki smo jih z veseljem pripravili za vas.

Meseca januarja-velika dvorana-otroška predstava gledališèa ÈAROBNA 
DEŽELA z naslovom BASTIEN IN BASTIENA, predstava  za otroke do 
10. leta starosti, mala dvorana-potopisno predavanje Tine Grèar o po-
tovanju v Mozambiku in Malaviju, v februarju OSREDNJA KULTURNA 
PRIREDITEV OB 8. FEBRUARJU-velika dvorana-scenarij je pripravila 
Nina Mav Hrovat, poudarek je bil na bralni kulturi in igralski upodobitvi 
brane besede, TRAVNIK ÈAROBNE LEPOTE-velika dvorana-otroška 
predstava za otroke do 10. leta starosti. Meseca marca smo vas razveselili s 
koncertom »TA FLETEN VEÈER«-velika dvorana - v soorganizaciji z 
Radiom Veseljak se je organiziral koncert narodno zabavne glasbe, v kateri 
so se predstavili narodnozabavni glasbeniki,  nato nadaljevali s kon-
certoma  ob dnevu žena, v izvedbi orkestra MANDOLINA iz Ljubljane in 
v izvedbi skupine KATALENA ter še z otroško baletno operno predstavo 
gledališèa ÈAROBNA DEŽELA z naslovom PEPELKA. V mesecu aprilu 
je na odrske deske stopila naša odrasla dramska skupina in premierno 
uprizorila odlièno komedijo SLIKAR V TOLMUNU v režiji Mihe Ko-
lenca, sledil je še koncert skupine ARTBEATERS za vse ljubitelje jazz 
glasbe. V mesecu maju je bila izvedena osrednja KULTURNA PRI-
REDITEV OB PRAZNOVANJU 660 LETNICE PRVE OMEMBE KRA-
JA RADOMLJE in nato še v mesecu juniju koncert filmske glasbe v izvedbi  
SIMFONIÈNEGA ORKESTRA DOMŽALE-KAMNIK-koncert, ki je 
ponudil sprehod v filmsko nostalgijo 20.stoletja. V mesecu oktobru smo 
organizirali  v veliki dvorani  samostojni koncert èlanic KD MLIN 
Radomlje, ŽEPZ DROUZ lastna produkcija 20 nastopajoèih, pod 
strokovnim vodstvom Uršule Jašovec.

Spoštovani ljubitelji kulture, èlani društva se vam ob tej priliki zahval-
jujemo za vse vaše obiske, podporo, dobre želje, spodbude, aplavze na naši 
prireditvah, saj obstaja eno zelo preprosto dejstvo, da brez vas - naše 
zveste publike, ne bi bilo nas, hvala!
V novem letu vam želimo zdravja, sreèe in miru!
Irena Kržiènik

Moški pevski zbor 
Radomlje v letu 2013
Moški pevski zbor Radomlje neprekinjeno deluje že triinštirideseto leto, vse 
od svoje ustanovitve daljnega leta 1970. V zboru se družijo pevci iz 
Radomelj in okoliških krajev ter Kamnika. Repertoar obsega dela 
slovenskih in tujih avtorjev, umetno, duhovno in narodno pesem.
V okviru praznovanja 660-letnice prve pisne omembe kraja Radomlje, je 
zbor nastopil na dveh prireditvah posveèenih tej obletnici, in sicer na 
Osrednji kulturni prireditvi 25. maja in 27. septembra na prireditvi 
»Telovadno društvo Sokol Radomlje«, s katero smo se spomnili zgodovine 
Sokola v Radomljah ter 80 letnice izgradnje nekdanjega Sokolskega doma, 
sedaj Kulturnega doma.

Kot vsako leto je zbor tudi v letu 2013 sodeloval na Obmoènem sreèanju 
odraslih pevskih zborov in na republiški reviji obrtniških pevskih zborov 
Slovenije. Na 53. obmoènem sreèanju odraslih pevskih zborov, ki poteka 
pod okriljem Obmoène izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
Domžale, se je zbor 22. marca v Lukovici uspešno predstavil s tremi pes-
mimi, na 31. reviji obrtniških pevskih zborov Slovenije, ki je bila 22. novem-
bra v Rogaški Slatini, pa je zapel dve pesmi. Radomljani so med redkimi 
zbori, ki so nastopili skoraj na vseh 31 revijah, manjkali so samo enkrat. 
Letos je bil zbor povabljen k sodelovanju na Osrednji obèinski prireditvi ob 
27. aprilu - dnevu upora proti okupatorju v Domu krajanov v Žejah pri Sv. 
Trojici.

Zbor je tudi v tem letu z veseljem kulturno obogatil program vsakovrstnih 
prireditev in komemoracij na radomeljskem podroèju ter širši okolici. 
Nastopil je 5. januarja na spominski slovesnosti ob 68. letnici tragedije 
aktivistov OF pri spomeniku padlih v Rudniku pri Radomljah, 23. februarja 
na spominski slovesnosti pri spomeniku padlim borcem Kamniško-
zasavskega odreda na Oklem nad Ihanom, 22. junija na mitingu "Gorjanci 
v plamenih 1941 - 1945" pri Miklavžu na Gorjancih, 27. julija na spominski 
slovesnosti ob 72. obletnici odhoda prvih borcev v partizane v Preserjah pri 
spomeniku v Kriškarjevih smrekcah in na Dan mrtvih na komemoraciji ob 
spomeniku padlih na pokopališèu v Radomljah, 2. oktobra pa je popestril 
slovesnost ob slavnostnem odprtju prenovljene Prešernove ceste v 
Radomljah.
30. novembra je zbor pripravil že tradicionalni letni koncert, ki je bil tokrat 
posveèen planinskim pesmim. Petje zbora je popestril zvok citer Tomaža 
Plahutnika, zaplesali pa so tudi èlani Folklorne skupine Trzinka iz Trzina. 
Moški pevski zbor Radomlje bo z nekaj pesmimi obogatil tudi že 
tradicionalno božièno – novoletno prireditev Veseli december 22. 
decembra v centru Radomelj, uspešno leto pa bo zakljuèil s koncertom 
božiènih pesmi 29. decembra v župnijski cerkvi Svetega Florijana v Trzinu.    
Zbor, ki se je v zadnjih letih nekoliko pomladil, že tretjo sezono uspešno 
vodi zborovodkinja Olga Kuzmich.  
Marjan Levstek
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Mladi pevski zbor DROUZ 

Radomlje
Za komaj dveletnim pevskim zborom Drouz je karseda bogata sezona. O 
tem je prièala tudi nabito polna dvorana našega Kulturnega doma, ko so 
jeseni na svojem 2. letnem koncertu Yesterday mlade pevke in pevci ob 
spremljavi trobil navdušili z živahnimi priredbami svetovnih uspešnic 20. 
stoletja. 

Radomeljski zbor Drouz je pod taktirko zborovodkinje in skladateljice 
Uršule Jašovec letos nastopal na veè proslavah, otvoritvah, tekmovanjih 
in ostalih zanimivih dogodkih. S svežim in energiènim nastopom so 
Drouzi razbili monotonost na reviji pevskih zborov v Lukovici in v valu 
pomladne svežine nadaljevali kot gostje na letnem koncertu Senožeških 
tamburašev. Ob dnevu 660-letnice prve pisne omembe radomeljskega 
kraja so pevke, poleg petja z zanimivo koreografijo, zapele tudi o kraju 
samem - zazvenela je skladba ansambla Odmev - Od Lukovce do 
Radomlja. Pevke pa so s pesmijo popestrile tudi otvoritev èudovite raz-
stave Turistiènega društva "Ko v nošo se odenem".
V naslednji sezoni lahko prièakujemo še kar nekaj zanimivih nastopov, 
med drugim tudi njihov 3. letni koncert, kjer jih boste lahko slišali v vlogi 
gospel zbora. Za lažje spremljanje dogodkov lahko zboru sledite na Letošnje sezone pa še ni povsem konec, saj Drouz skupaj z Vipavskimi 
njihovi Facebook, Twitter ali pa kar na spletni strani. Najdete jih lahko tamburaši pripravlja imeniten božièni koncert. Najlepšim prazniènim 
pod kljuèno besedo "Drouz Radomlje".melodijam lahko v KD Radomlje prisluhnete 21. decembra ob 19. uri, 

veèer pred nastopom na Veselem decembru v centru Radomelj, na sejmu, M. Nikolov
na katerem bo zbor prav tako zapel.
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15 let športnega društva  Želva
Zaèelo se je kot prijateljsko druženje mladih družin z majhnimi otroki leta 
1998, ko so naši malèki obiskovali vrtec.  Starši smo jim želeli pokazati in 
jih usmeriti v zdrav naèin življenja, zato smo skupaj 5. 9. 1998 ustanovili 
Športno društvo Želva. Sprva nas je bilo 30, danes, po petnajstih letih, pa 
nas je 84. Ob ustanovitvi smo si zadali organizacijo dveh množiènih 
prireditev za otroke na leto, Otroško olimpijado in Teèemo radi.  Poleg teh 
dveh prireditev ponujamo še Telovadne urice za malèke in rekreacijo za 
èlane društva v badmintonu, odbojki in nogometu. Naš moto je: 
Pomembno je sodelovati, ne zmagati, zato je na naših prireditvah vsak 
zmagovalec. Športno društvo vsako leto organizira tudi èistilno akcijo, ker 
èlani skrbimo za naravo. Radi se podamo na izlete, pohode. 
Ob letošnjem 15. jubileju smo organizirali turnir v odbojki in prviè tudi 
turnir v sedeèi odbojki. Povabili smo žensko ekipo iz Radomelj in èlane iz 
ŽOK Domžale. Sedeèa odbojka je naša nova panoga, ki jo bomo izvajali v 
naslednjih letih.      

Kaj je to »biti tabornik«?
Dlje èasa kot sem tabornica, dlje in vse pogosteje se sreèujem z enim in 
istim vprašanjem: »Kaj pa vi tam, v teh vaših gozdovih, sploh 
poènete?« Pa naj vam odgovorim – enkrat za vselej.
Taborniki se držimo dolge tradicije 
poletnih taborjenj, kjer znanje, ki si 
ga prek taborniških sestankov 
naberemo èez leto, uporabimo še v 
praksi. Tako pridejo do izraza naše 
vešèine postavljanja šotorov, 
bivakov, vozlanja, postavljanja 
ognjev, pionirskih objektov in tako 
dalje. Kadar se odpravimo na kak 
pohod, nas rešujejo naše težko 
pridobljene vešèine orientiranja in 
poznavanja zemljevidov – nikar ne 
mislite da je to preprosta stvar! Z 
našim znanjem osvajamo vešèine 
(pa tudi srca kakšnega še posebej 
»luštnega« tabornika).
Tu je seveda tudi še zimovanje, ki 
nam ponuja igre v snegu in 
ogledovanje stopinj gozdnih živali, 
poleg tega pa nam noske lepo 
obarva rdeèe in nam kuha èaj.

To, da sta taborjenje in zimovanje naši najbolj prepoznavni aktivnosti, pa še 
ne pomeni, da je to vse kar poènemo. Poleg tedenskih sestankov, ki potekajo 
èez šolsko leto, se udeležujemo tudi vsakovrstnih orientacijskih tekmovanj 
ter mnogobojev, ki prav tako preizkušajo naša taborniška znanja. In ker se 
taborniki v prvi vrsti in z vsemi našimi dejavnostmi najprej in predvsem 
uèimo, kako živeti skupaj z naravo, z njo rasti in se ji prilagajati, se 
udeležujemo tudi vsakoletnega èišèenja Slovenije. Vsako leto organiziramo 
decembrsko èajanko, pa tudi akcije, ki se menjajo vsako leto, na primer obisk 
Hiše Eksperimentov ali kopališèa Snovik.
Vendar taborništvo ni le organizacija za pridobivanje koristnih znanj in 
pravilnega odnosa do narave, ne. Neloèljivi del taborništva so tudi pesmi – ob 
tabornem ognju, na pohodu, pred kosilom, za lahko noè – igre, vici na sto in 
en naèin, »skeèi«, male in velike tradicije in inovacije, ki so taborništvo 
zgradile in in ga gradijo v to kar je – naèin življenja.

Tina Jerman
Rod Mlinskih kamnov, Radomlje

Èeprav so naši malèki že skoraj odrasli, pa se vsi še vedno radi družimo in 
skrbimo za zdrav naèin življenja. Druženje, gibanje in delo v naravi in za 
naravo nas ohranja mlade.
Predsednica društva je Olga Šraj Kristan, èlani ožjega odbora so: Meta 
Pirnat-Radoviæ in Rade Radoviæ, Robi in Mojca Šraj, Martin Kristan, 
Andreja Mežan, Milena Muc, Marina Cencelj, Karlina in Miran Strehar.
  
ZA ŠD ŽELVA  Andreja Mežan
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Spoštovani bralci!
Vabimo vas, da s svojimi prispevki sodelujete v lokalnem glasilu 
Radomeljsko ogledalo. Lahko nam napišete resnièno 
"zgodbico" ali anekdoto, ki se je zgodila vam ali vašim bližnjim, 
lahko opišete dogodek, ki vas je razjezil ali nasmejal, skratka 
vse, kar bo zanimivo tudi za druge bralce. Ni potrebno, da 
preveè skrbite zaradi nekoliko bolj okornega izražanja ali 
postavljanja loèil, saj bomo mi zapis oblikovali in poskrbeli za 
objavo. Prispevke lahko pošljete na naslov: Turistièno društvo 
Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje ali po elektronski 
pošti na naslov: danica_sraj@yahoo.com.
Vabljeni k sodelovanju!

KD Senožeti 
– za nami je uspešno leto

Lonjsko polje 
– Hrvaška malo drugaèe

V Benetkah smo štiri poletne dni namenili likovni koloniji in ekskurziji, 
razstavo likovnih del, ki so nastala tako v Benetkah kot na Lonskem polju, 
bomo prikazali v zaèetku naslednjega leta v Galeriji Dom Radomlje.
Bili smo tudi dobrodelni, saj smo se lansko leto vkljuèili v vseslovensko 
akcijo Rišemo ljubezen (zbirali smo likovni material za otroke iz socialno 
ogroženih družin), letos pa smo se prikljuèili projektu Vesele nogice, kjer je 
dvanajst èlanov društva darovalo svoja likovna dela v korist otrok, obolelih 
za cerebralno paralizo. Razstava teh del je bila v Državnem zboru in kasneje 
na obèini Litija, ki je bila pokrovitelj akcije.
Za prihajajoèe leto naèrtujemo pestre dejavnosti; dve kolegici, obe 

Stopamo v trinajsto leto delovanja društva in lahko zatrdimo, da nas sedaj 
Radomljanki, Nada Dimic in Zlatka Levstek, naèrtujeta samostojni 

že dobro poznajo tudi izven naših lokalnih meja, za kar se lahko zahvalimo  
razstavi, za poletno kolonijo smo opredelili termin in kraj, žal pa veèino 

našemu vztrajanju pri programu, ki smo si ga zadali že ob ustanovitvi. 
dejavnosti financiramo èlani društva sami, zato smo pri naèrtih in izvedbi 

Takrat smo zapisali, da se bodo naši èlani morali izobraževati pod 
teh precej omejeni. Veseli pa smo dejstva, da ima Kulturni dom, kjer društvo 

strokovnim mentorstvom in se udeleževati rednega ateljejskega dela. Doslej 
deluje, galerijo, kjer lahko èlani na razstavah pokažejo svoja dela. Saj so 

nam je to uspevalo kljub za ljubiteljsko kulturo neprijaznim èasom in 
slike namenjene gledalcem, a le težko jih je pridobiti za ogled razstav.

rahlemu osipu èlanstva, kar je zaradi kriznih èasov treba razumeti, saj vsi 
 Danica Šraj, predsednica društvaèlani društva plaèujemo šolnino.

Letošnjo jesen smo radomeljski likovniki preživeli štiri dni na likovni 
koloniji  v Lonjskem polju, nedaleè od Zagreba. Sosednjo Hrvaško 
poznamo predvsem po slikoviti obali, zelo podrobno poznamo Istro in 
Kvarner, manj pa vemo o drugih predelih. Ker smo iskali kraj s posebno 
arhitekturo, saj je naša kolonija potekala pod naslovom: Kako arhitektura 
krajine postane arhitektura slike, smo skoraj po nakljuèju odkrili èudovito, 
neokrnjeno in prvobitno naravo – pravzaprav krajinski park Lonjsko polje.  
To je predel  blizu Siska in bosansko-hrvaške meje s slikovitimi vasicami, v 
katerih prevladujejo tradicionalne lesene hiše in je eden zadnjih prostorov 
avtohtone arhitekture in dokaj  neokrnjene narave.
V vasici Èigoè, precej stran od hrupnih cest in mest, se je življenje, kot ga 
poznamo mi, skoraj ustavilo. Celo hrvaška vojna vihra je obšla to podroèje, 
le moški del prebivalstva je pobrala, so pripovedovali ostareli domaèini, ki 
še bivajo v lesenih hiškah in upajo, da bo vsaj nekaj mladih ostalo in 
ohranilo življenje v teh vaseh.Letošnje leto je bilo za naše društvo zelo aktivno. Prijavili smo se na veè 

razpisanih projektov v obèinskem in državnem merilu. Pri JSKD Ljubljana 
smo uspeli s prijavo projekta Geometrija pokrajine je lahko geometrija slike, 
ki smo ga v obliki jesenske likovne kolonije izvedli v slikoviti hrvaški 
pokrajini Lonsko polje. Prijavili smo se tudi na obèinski razpis za poletna 
kulturna dogajanja in uspeli s kulturnim projektom POLETI NA PALETI, 
kar pa je od veèine èlanov zahtevalo veliko sodelovanja. Projekt je namreè 
obsegal dvomeseèno likovno dogajanje v Galeriji Domžale, kjer smo 
predstavili štiri velike razstave: državno razstavo TEKST V PODOBI (ki je 
pred tem gostovala v Avstriji), naš èlan Jan Bernot se je predstavil z veliko 
samostojno razstavo SLIKE, iz delavnice JSKD, ki je potekala v Šmartnem 
ob Paki, smo prikazali tam nastala dela GEOMETRIJA SLIKE in zakljuèili 
z društveno razstavo SKICA ZA SKUPINSKI PORTRET. Celoten projekt 
je bil v obèinskem in tudi širšem merilu zelo dobro sprejet in izjemno 
obiskan, kar je bil tudi naš cilj. Želeli smo namreè Galeriji Domžale vdahniti 
poletno likovno dogajanje, saj je sicer v  tem èasu galerija zaprta. Kulturni 
dom Domžale nam je z veliko posluha odstopil galerijski prostor in nam  
prepustil izbor razstav, mi pa smo s pomoèjo mentorja skušali prikazati, da 
je tudi ljubiteljska ustvarjalnost lahko zanimiva, ne samo dekorativna. Velika zanimivost so štorklje, ki so v èasu našega bivanja vas veèinoma že 

zapustile, le tu in tam smo uzrli kakšno osamljeno dolgonogo ptico, ki še ni 
odletela. Tudi sicer je to podroèje zanimivo, ne samo po arhitekturi, ampak 
tudi zato, ker lahko tu sreèate posebne živali. Dobesedno sreèate, saj živijo 
na prostem tako konji kot krave in ovce, zlasti zanimivi so posebne vrste 
prašièi, ki ne poznajo hleva ali svinjaka, odlikujejo pa se po tem, da se znajo 
potapljati in nabirati posebne reène školjke. Sreèate lahko jato gosi ali rac, 
kokljo s pišèanèki, do bolj redkih ptic pa morate pešaèiti kakšne pol ure in se 
povzpeti na pripravljene opazovalnice. 
Vse nas je navdušila edinstvenost pokrajine, ljudi in živali. To je pravi raj ne 
samo za likovnike, ampak tudi in predvsem za fotografe in druge 
raziskovalce. Neizmerno smo uživali v lepoti in miru, ki ga ta pokrajina 
nudi. Likovno razstavo s te nepozabne kolonije bomo pripravili v zimskem 
èasu, predvidoma februarja 2014. 
Vse, ki jih zanima kaj veè, pa vabim, da obišèejo našo internetno stran 
www.senozeti.si in v rubriki »likovne kolonije« pogledajo tri kratke filmske 
zapise, ki povedo o Lonjskem polju veè, kot lahko pove skromen èlanek v 
èasopisu. Pa že sedaj vabljeni na našo razstavo v galerijo Dom.
Danica Šraj

Likovnice društva Senožeti so se udeležile razstave podarjenih del v 
Državnem zboru.

V poletnih mesecih so èlani društva v Domžalah pred VELE ustvarjali v 
živo pred obèinstvom.
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Turistièno društvo Radomlje 

v letu 2013

Kar nam je ostalo, smo zasadili na društvenem prostoru pri tenis igrišèih 
na Škrjanèevem. Po pregledu starega zemljevida Domžal in okolice smo 
našli tudi originalno ledinsko ime za ta prostor. Že od nekdaj se je 
imenovalo »Na produ«. Od sedaj ga bomo uporabljali in tako poskrbeli 
tudi za ohranjanje naše kulturne dedišèine. Preko opravljanja družbeno 
koristnega dela nam pomaga tudi CSD Domžale. Kar štirje obèani so 
tako pomagali pri urejanju okolice v Radomljah in opravili okoli 250 ur 
dela. Tudi tako se trudimo ohranjati Radomlje urejene. 

Tudi mi smo se v letu 2013 spopadali z manjšimi finanènimi sredstvi. 
Zmaga na koncu je bila sladka. Kljub manjšim sredstvom smo leto 
uspešno pripeljali do konca. Dobro delo nam je potrdil poln avtobus 
naših èlanov na društvenem izletu v Prlekijo. Ljubezen gre skozi 
želodec, pravi star slovenski pregovor. Po izletu pa bi lahko dodali, da 
prej še steèe po grlu.

V decembru nas èaka še en velik projekt in to je Veseli December v 
Radomljah. Lansko leto je bila prireditev kar uspešna, saj smo imeli sreèo 
z vremenom. Letos bomo skušali ponovno za dva veèera v Radomlje 
pripeljati malo veè prazniènega vzdušja. V pomoè nam bodo lokalni 
obrtniki in glasbeni izvajalci. Kuhanèek bomo glede na finanène razmere 
in zakonodajo podarjali. Zbirali pa bomo prostovoljne prispevke. Se 
vidimo!
Takole smo na hitro prešli èez turistièno leto 2013. Upamo da bo 
naslednje še bolj uspešno, kar pa ne bo mogoèe brez pomoèi naših èlanov 

Leto 2013 je zaznamovalo 660 let prve omembe Radomelj. Okrogla in èlanic. Potrebujemo predvsem podmladek, ki ga trenutno v društvu ni. 
obletnica nas je spremljala pri vseh dogodkih in povezovala tako društva Naj zakljuèimo praznièno: »Vse najboljše v letu 2014!«. 
kot krajane. Pomlad je obeležila vseslovenska èistilna akcija, katera je 

Peter Zvonckljub odstopu prvega organizatorja postala že kar tradicionalna. 
Predsednik TD RadomljePomagali so tako gasilci, kot vrtci, upokojenci in vsi, ki jim ni vseeno za 

èisti življenjski okoliš. Poleti nas je presenetilo moèno deževje in izvedba 
ocenjevanja najlepših balkonov je padla v vodo. Drugo leto ga bomo 
ponovili. Zaèetek šole je oznanil Kamniški sprevod narodnih noš. 
Ponosno smo zastopali Radomlje z okoli dvajsetimi nošami. Starejši 
udeleženci so se z nostalgijo spominjali èasov, ko je bilo prisotnih tudi èez 
petdeset narodnih noè samo iz Radomelj. Pohvaliti moramo našo èlanico 
gospo Veroniko Pogaèar, ki je osvojila nagrado za najlepšo avbo in 
pripravila èudovito razstavo narodnih noš »Ko v nošo se odenem« v 
Kodrovi dvorani KD Radomlje. 

Jesen je zaznamovala tudi razstava Sokoli v Radomljah. Njim se moramo 
zahvaliti za Kulturni dom. Tudi v tem èasu so nas razveselili z enkratno 
gimnastièno predstavo, katere bistvo je bilo: »Zdrav duh, v zdravem 
telesu!«. Za potrebe razstave je bilo narejenih šest panojev, kateri so bili 
razstavljeni v OŠ Preserje in bodo v letu 2014 tudi v knjižnici Domžale. 
Razstavo je zaznamoval tudi neljubi dogodek, ko je neznanec odtujil 
privezano sokolsko pokrivalo. Lastnik pokrivala je pokazal veliko 
razumevanja in se je zadovoljil z repliko, ustrezne sokolske znaèke pa še 
nismo našli. Nadaljevali smo z Bazarjem rastlin. NK Radomlje nam je 
brezplaèno posodil dve stojnici, kateri sta v sobotnem dopoldnevu 
zaživeli v zelenju. Razdelili smo kar nekaj brezplaènih okrasnih rastlin. 
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Spoštovani bralci!
Vabimo vas, da s svojimi prispevki sodelujete v lokalnem glasilu 
Radomeljsko ogledalo. Lahko nam napišete resnièno 
"zgodbico" ali anekdoto, ki se je zgodila vam ali vašim bližnjim, 
lahko opišete dogodek, ki vas je razjezil ali nasmejal, skratka 
vse, kar bo zanimivo tudi za druge bralce. Ni potrebno, da 
preveè skrbite zaradi nekoliko bolj okornega izražanja ali 
postavljanja loèil, saj bomo mi zapis oblikovali in poskrbeli za 
objavo. Prispevke lahko pošljete na naslov: Turistièno društvo 
Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje ali po elektronski 
pošti na naslov: danica_sraj@yahoo.com.
Vabljeni k sodelovanju!

»Dajmo vsakemu dnevu 
možnost, da postane najboljši« 

pravimo v »DU« Radomlje

iz Vrtca Kekec, nam je bila jasno, da je medgeneracijsko sodelovanje še 
kako mogoèe in to potrdili na sreèanju prostovoljcev iz društev Gorenjske 
regije v Ribnem.
Komisija za socialne zadeve, ki jo vodi  marljiva Metka, je tudi v letošnjem 
letu program 'Starejši za starejše' opravila z odliko. Kot je že v navadi, smo 
tudi letos  pripravili sreèanje vseh èlanov društva,  ki so v tem letu 
dopolnili  80, 85 ter 90 in veè let. S skromno pogostitvijo smo se jim 
zahvalili za minulo delo in dolgoletno èlanstvo. Veèina jubilantov se je 
sreèanja z veseljem udeležila, tiste pa, ki jim zdravje tega ni dopušèalo, so 
èlanice komisije obiskale na domu ali v Domovih starostnikov. Tako malo 
je potrebno, da nekomu polepšamo dan, ugotavljamo vedno znova.
Število udeležencev na naših izletih potrjuje, preko 200 udeležencev 

»Vsi smo ena generacija«, je geslo, pod katerim je potekal 13. Festival za beležimo, da je gibanje in uèenje vedno koristno. Na ogled Škofje Loke 
tretje življenjsko obdobje. smo se odpravili v mesecu aprilu. Staro mestno jedro nas je oèaralo in 
 Preprost izrek, v razmislek vsem. Pomagajmo drug drugemu in skupaj  ogled domaèije Ivana Tavèarja nas je popeljal v pretekle èase. Maj je že 
bomo moènejši. tradicionalno èas za udeležbo na praznovanju terana in pršuta v Tomaju. 

Po izjavah sodeè, to ni bil naš zadnji obisk. Junija smo si privošèili  Tega se še kako zavedamo v Društvu upokojencev, zato smo z veseljem 
splavarjenje po Savi. V Rateèah smo se vkrcali na splav in se okrepèali z  sprejeli povabilo KS Radomlje,  da sodelujemo pri pripravi »Programa 
flosarsko malico. Za kopalni izlet, ki smo ga opravili v oktobru, smo si prireditev in aktivnosti ob praznovanju 660 -letnice prve pisne  omembe 
izbrali Šmarješke Toplice ter si spotoma ogledali  prikaz grajskega našega kraja Radomlje«. K sodelovanju smo povabili tudi društva iz 
življenja na Gradu Struga. V novembru je èas za martinovanje na kar drugih obèin Gorenjske regije in se skupno dogovorili za sledeèe 
nismo pozabili. Po ogledu Gradu Bogenšperk, smo si v gostilni Štorovje aktivnosti:
privošèili bogato Martinovo kosilo , brez novega vina in glasbe pa tudi ni 
šlo.
Ob spoznanju, da je gibanje pomembno v vseh starostnih obdobjih, èesar 
se zaveda vedno veè èlanov  društva, je vkljuèevanje v rekreacijski  
program v porastu. Kolesarsko – pohodniška sekcija je vedno številnejša 
in v poletnih mesecih vztrajno kolesari, v hladnejših mesecih pa 
kolesarjenje zamenja s pohodništvom. V letošnjem letu smo se, med 
drugim, povzpeli tudi na Trdinov Vrh in si spotoma na Trški Gori ogledali 
še spomenik Lojzeta Slaka.  

- 19. aprila smo na vadbenem prostoru ob Kamniški Bistrici obeležili  
1. obletnico ustanovitve telovadne skupine 'ŠOLE ZDRAVJA ' v 
Radomljah,

Menimo, da leta niso ovira na poti do novih spoznanj. Zato smo z 
veseljem sprejeli povabilo  RTV  Slovenije za sodelovanje pri snemanju 
razvedrilne oddaje »Moja Slovenija«. Pogled v zakulisje kamer je res 
zanimiv.
Telovadna skupina  ' ŠOLA ZDRAVJA', ki je bila ob sodelovanju DU 
Radomlje ustanovljena v preteklem  letu , je letos praznovala že prvo leto 
delovanja. Veèina èlanov skupine Šola Zdravja so èlani našega društva. In 
kje nas dobite?  »V Radomljah, na sonèni jasi, kjer se vsak dan 
zberemo…«, kot se glasi prva kitica naše himne. Èe pa vam je prijetnejše 
gibanje v telovadnici, se pridružite skupini telovadk  v OŠ Preserje pri 

-   6. junija smo se udeležili »Sreèanja kolesarskih skupin Gorenjske Radomljah. Naša Janka se bo potrudila, da se boste temeljito razgibali.
regije« v Komendi in Naj bo dovolj. Veliko smo vam povedali, ampak  èisto vsega pa ne. Èe o 
- 13. junija  organizirali »Kolesarski izlet od Radomelj do Štude« in nas želite zvedeli še kaj veè, pa nas obišèite na sedežu društva v KD 
pred KD Radomlje pripravili tekmovanje kolesarjev  v spretnostni Radomlje , kjer smo vsako sredo od 9. do 11.ure.
vožnji . 
Vse prireditve smo uspešno realizirali in dokazali, da prostovoljno delo Spoštovani krajani
vendarle še vedno ostaja.
Kljub dodatnim aktivnostim, ki smo jih opravili v sklopu praznovanja 660 

»Preživite  Božiène praznike letnice kraja, smo v društvu tudi  v letošnjem letu v celoti realizirali  
 v mirnem osreèujoèem okolju.program, ki smo ga sprejeli na Obènem zboru društva.  Veèino èlanov 
Korak v novo  leto pa naj bo trden in zanesljiv,društva, okoli  440 smo jih našteli, prihaja iz KS Radomlje, Homec 

Preserje, Rova in Zg. Jarše. Ker kakovost in naèin življenja starejših z upanjem v lepo prihodnost.«
postajata vse pomembnejša za celotno družbo, vseskozi spodbujamo 

 Za DU Radomljevsesplošno aktivnost èlanov, medgeneracijsko sodelovanje ter solidarnost 
in sobivanje starejših. Ko so se nam pri jutranji telovadbi  pridružili otroci  Danica Merlin
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Poroèilo o delu Radiokluba 27. 
julij Radomlje v letu 2013

Tekmovanja v vzpostavljanju radioamaterskih zvez

Amatersko radiogoniometriranje ARG  »lov na 
lisico«

Sodelovanje z OŠ Preserje pri Radomljah

Radioklub 27. julij Radomlje je društvo, v katerem se prostovoljno 
združujejo èlani, ljubitelji podroèja radijske tehnike. Društvo ima 
status pravne osebe in s svojimi programi in dejavnostjo uresnièuje 
zastavljene naloge za širjenje tehniène kulture. Društvo ima uradne 
prostore v Kulturnem domu Radomlje. 

Na podroèju dejavnosti kratkovalovnih tekmovanj smo se èlani 
radiokluba udeležili 4 široko-svetovnih prvenstev in pomladnega ter 
jesenskega dela kratko-valovnega prvenstva Slovenije. V razliènih 
svetovnih prvenstvih, ki se jih udeležuje tudi do 35.000 udeležencev, smo v 
posamiènih kategorijah dosegli mesta med deseterico v Evropi. 

Kot koordinator akcije, ki poteka v sodelovanju s SLODA, Zvezo društev 
diabetikov Slovenije, Zveze Radioamaterjev Slovenije in pod 
pokroviteljstvom IDF – Mednarodne diabetiène federacije, smo v dneh od 
08. do 10. 11. 2013 na radijskih valovih že 15. organizirali široko-svetovno 
akcijo sporoèanja gesel o nevarnosti sladkorne bolezni ob 14. novembru, 
Svetovnem dnevu diabetikov. V preteklih letih smo na tak naèin prenesli že 
preko 30.000 sporoèil po radijskih valovih, doživeli izredno zanimanje in 
odobravanje udeležencev ter prejeli diplomo SLODA in pisno zahvalo 
IDF.

Ob 660 obletnici prve omembe našega kraja, smo od APEKA pridobili 
posebni klicni znak S5660R, s katerim obeležujemo obletnico, na radijskih 
valovih. Akcija poteka do 31.12.2013.  Za navedeni akciji bo izdelana 
QSL kartica, s katero bomo potrdili radijske zveze.

V aprilu 2013 smo uspešno izvedli državno tekmo v ARG-ju, ki se jo je 
udeležilo 35 tekmovalcev iz cele Slovenije. Naš èlan je v kategoriji M40 
zasedel 2.mesto. Na 19. evropskem prvenstvu v ARG-ju na Poljskem je 
naš èlan zasedel 6. mesto v kategoriji M40, v kateri je nastopilo 36 
tekmovalcev iz 23-tih držav.

K sodelovanju bi radi privabili tudi naše najmlajše, zato se z vodstvom 
osnovne šole dogovarjamo za predstavitev naše dejavnosti uèencem.  

Vsem želimo vesele božiène praznike in sreèno v letu 2014.

Ivo Jereb

Teniški klub Radomlje
Približuje se konec leta 2013 in prišel je èas, ko se v vsakem društvu 
spomnijo dogodkov v tekoèem letu ter že gledajo naprej v leto, ki se 
približuje. Tudi v našem klubu je tako.  Potrebno je potegniti èrto ter 
pogledati nazaj in naprej.
 

V letu 2013 smo v Teniškem klubu Radomlje na naših igrišèih organizirali 
kar nekaj turnirjev. Od  otvoritvenega turnirja sezone, 24ur-tenisa, 
katerega smo organizirali v sodelovanju s TK Domžale, veè »šampanjec« 
turnirjev, do najpomembnejšega tekmovalnega dogodka: DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA  za dekleta in fante do 16 let. Prvenstvo je potekalo od 3.6. 
do 9.6. 2013 na naših igrišèih in je bilo uspešno tako po organizacijski kot 
po tekmovalni strani. Skozi vse leto je potekala Teniška šola za najmlajše 
èlane. Iz teh vrst je zraslo kar nekaj uspešnih mladih talentov, ki že 
tekmujejo tako na državni ravni kot na mednarodnih turnirjih. Na 
mednarodnem tekmovanju v Portorožu je tako sodeloval naš èlan Jaka 
Kaplja in se zelo pogumno zoperstavil starejšim in bolj izkušenim 
tekmovalcem. Tudi letos se nas je 6 èlanov udeležilo dvodnevnega teniško- 
jadralskega izleta v Koper. Uživali smo v soncu na igrišèih, kakor tudi na 
jadrnici. Poleg naštetega smo skozi vse leto urejali igrišèa, da so bila 
vrhunsko pripravljena, in našo okolico z otroškimi igrišèi, ki so bila ob 
lepem vremenu polno zasedena.
  

Za leto 2014 imamo veliko ciljev, ki jih bomo s skupnimi moèmi prav 
gotovo uresnièili. Na koncu naj vas povabimo naslednje leto v naše vrste 
kot nove èlane, simpatizerje ali podpornike našega kluba in vam vsem 
želimo  ZDRAVJA  SREÈE IN VESELJA V 2014.

Za TK Radomlje Tomaž Kržiènik
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Prostovoljno gasilsko društvo 

Radomlje v letu 2013

DOGODKI:
- 5.4.  Obèinski kviz na Viru (pripravniki 3. mesto)
- 6.4.  Obèinski kviz na Viru (mladinci 1. mesto)
- 20.4.  èistilna akcija Oèistimo Domžale
- 4.5.  organiziran pohod po meji K.S. Radomlje 
                 ob 660 letnici omembe Radomelj
- 18.5.  dan poklicev na O.Š. Preserje pri Radomljah
- 8.6.  Obèinsko tekmovanje za èlane in èlanice v Domžalah 
                 (èlani B 3. mesto)
- 16.6.  gasilska veselica z ansamblom Novi Spomini

Prostovoljno gasilsko društvo Radomlje je kakor druga gasilska društva v - 1.8.  Èarobni dan v Arboretumu (poligon z vedrovko)
Gasilski Zvezi Domžale v letošnje leto zakorakalo z volitvami za - 18.9.  pogreb našega clana Pestotnik Antona – Tonkota 
mandatno obdobje 2013 – 2018. Obèni zbor je kot najvišji organ društva                  (25 domacih in 105 gasilcev drugih društev)
za predsednika izvolil Jerman Gregorja, na mesto poveljnika pa je bil - 4.10.  aktivnosti ob mesecu požarne varnosti (evakuacija vrtcev Kekec 
izvoljen Kaplja Borut. V Upravni odbor so bili izglasovani še naslednji                in Mlinèek, prikaz gašenja zaèetnih požarov z roènimi gasilniki 
èlani: Rojc Sašo, Grat Jani, Jeretina Igor, Marèun Janez, Lukati Simon,                  na O.Š. Preserje pri Radomljah)
Golavšek Gašper, Brcar Franci, Urbanija Primož, Kladnik Urban, Vodlan - 4.10.  taktièna sektorska vaja na podjetje Izolacija Kern na Hudem
Gašper in Opara Peter. S strani predsednika in poveljnika so se že na - 19.10.     izlet za èlane in èlanice v Olimje 
samem Obènem zboru podale smernice in naèrti za leto 2013. Oba 
novoizvoljena funkcionarja sta povedala, da je namen društvo ohraniti v 
takšni kondiciji, v kakršni sta ga dobila in da bo tudi v njunem mandatu 
najvišja vrednota prostovoljstvo, zaradi katerega društvo že 84 let obstaja. 
Omenim naj še, da je vodenje Mladinske Komisije prevzel Opara Peter, 
vodenje Veteranov Kosmaè Ciril, od nedavnega pa smo bogatejši tudi za 
Komisijo za delo èlanic, katero vodi Podmiljšak Saša.

Zgoraj so našteti veèji dogodki, katerih je skupaj s proslavami, pogrebi in 
požarnimi stražami še mnogo veè in bodo predstavljeni na Obènem zboru 
2014.

Naj omenim veèje dogodke v letu 2013:
INTERVENCIJE:
- 22.3.  požar na Ravnikarjevi ulici (10 gasilcev)
- 2.4.  lažni alarm ''Pri Zlati Kaplji'' (11 gasilcev)
- 30.7.  vetrolom na obmoèju celotne K.S. (8 gasilcev)
- 9.8.  udar strele ob vetrolomu Spodnje Palovèe (8 gasilcev)
- 21.10.  požar na deponiji kovin v Opekarniški ulici (4 gasilci)
- 26.10.  požar veèstanovanjskega objekta v Domžalah (16 gasilcev)
- 3.11.  požar žage Brlec v Nožicah (12 gasilcev)

Operativa  PGD Radomlje se je skladno s pravilniki tudi izobraževala ter 
opravila obdobne zdravniške preglede, ki so pogoj za opravljanje del v 
gasilstvu. Vzdrževali in servisirali smo redno opremo in vozila, ter kupili 
nekaj opreme, ki je nadomestila odsluženo in za varno delo gasilca 
nevarno, na tem mestu se zahvaljujemo vsem donatorjem in sponzorjem.
V letu 2014 bomo Radomeljski gasilci praznovali skupaj z vami 85 letnico 
organiziranega gasilstva v Radomljah, tako da bo kar nekaj aktivnosti s 
tem praznikom izpeljanih skozi leto. Letos je zaživela tudi spletna stran, ki 
je sicer še v izdelavi, novice pa so že dostopne na  . 
Lahko pa nam pišete na e-mail:  , potrudili se 
bomo v najkrajšem casu odgovoriti na vsa vaša vprašanja, povezana s 
požarno varnostjo. 
Za konec mi ostane še, da vam v imenu društva v letu 2014 zaželim 
predvsem zdravja in osebnega miru, ter sreèe in poslovnih uspehov.

Za PGD RADOMLJE
 Borut Kaplja

www.pgd-radomlje.si
pgdradomlje@gmail.com
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Ob božiènih praznikih bralcem 
Radomeljskega ogledala vošèimo veliko 
zdravja in radosti v letu 2012.

URADNE URE
OBCINA DOMŽALE 
Ljubljanska 69, tel. 722-01-00
pon. 8.–12. ure

sre. 8.–12. in 13.-18.  ure
pet. 8.-12. ure

UPRAVNA ENOTA 
pon. 8.–15. ure
sre. 8.–12. in 13.-18. ure
pet. 8.-12. ure

DAVÈNA UPRAVA
pon. 8.–12. ure
sre. 8.–12. in 14. – 16. ure
pet. 8.–12. ure

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE - URAD ZA DELO 
Ljubljanska 80, tel. 724-14-45
pon. 13.–15 .ure
tor. 13.–15 .ure
sre. 8.–12. in 13.-17 .ure
pet. 8.-13. ure

GEODETSKA UPRAVA
Ljubljanska 18, tel. 721-87-40
pon. 8.-12 in 13.-15. ure
tor. 8.-12. in 13.-15. ure
sre. 7.30-12.  in 13.-17.30 ure
pet. 8. -13.ure

ZEMLJIŠKA KNJIGA
Ljubljanska 76, tel.721-23-22
pon. 9.-12. in 14.-16.30 ure
tor. 9.-12. ure
sre. 9.-12. in 14.- 16.30 ure
èet. 9.-12.ure
pet. 9.-12.ure

KRAJEVNA SKUPNOST
RADOMLJE

Prešernova 43, 1235 Radomlje
Uradne ure v Krajevni skupnosti Radomlje

so vsak torek od 17. do 18. ure.
Telefonska številka KS Radomlje:

722 79 33 v èasu uradnih ur.
e-naslov: krajevna.skupnost.radomlje@gmail.si

Pismene predloge in pripombe lahko krajani oddajo tudi na 
poštni predal št. 25 na Pošti Radomlje.

POVABILO KRAJANOM

V IMENU KRAJEVNE SKUPNOSTI IN VSEH 
DRUŠTEV, KI V TEM OKVIRU DELUJEJ0, 

VABIMO KRAJANE IN OKOLIÈANE, DA SE 
POGOSTEJE KOT DOSLEJ ODZOVEJO IN Z 

UDELEŽBO PODPREJO PRIZADEVANJA 
POSAMEZNIH DRUŠTEV IN OBIŠÈEJO 

PRIREDITVE IN DOGODKE, KI SO NAMENJENI 
PRAV NJIM. LE TAKO BO ZAŽIVELO SOŽITJE 

MED USTVARJALCI IN OBISKOVALCI. HVALA ZA 
RAZUMEVANJE!

Vse bralce pa prosimo, da nam na naslov TD Radomlje, 
za Radomeljsko ogledalo posredujejo vsakršne 
informacije o uspešnosti naših krajanov, naj so ti uspehi 
v slovenskem ali celo evropskem in svetovnem merilu. 
Z veseljem bomo to objavili v prvi naslednji številki 
našega èasopisa.

štirinajstdnevnik
www.domzalske-novice.si

NAJ BO TO NAJLEPŠE LETO,
NAJ BO ZDRAVO,
NAJ BO SREÈNO!

V MIRU NAJ 
ŽIVI  VES  SVET
V NOVEM LETU 2012

VSEM KRAJANOM 
ŽELIMO BLAGOSLOVLJEN BOŽIÈ, VESELE PRAZNIKE 
IN HVALA ZA ZAUPANJE.

svet KS Radomlje

Vabimo vas v našo TRGOVINO v  RADOMLJE, 
ki bo v zaèetku prihodnjega leta za vas popolnoma prenovila 

svojo podobo in podaljšala odpiralni èas.

Trgovina se nahaja v Kulturnem domu Radomlje in ima ogromno parkirišèe. 
V Kruharni  že danes vsak dan poleg priznanih vrhunskih kruhov dobite sveže peèeno pekovsko pecivo
(ciabatte, makovke, ajdovo, stoletno, buèno, pirino pecivo,…), hrustljave slane in sladke prigrizke ter odliène slašèice. 

Odpiralni èas: 
Pon.- pet.: 6.00 - 12.00
Sobota: 6.00 – 11.00
Nedelja in prazniki zaprto

Ponudbo dopolnjujejo naši lastni proizvodi: riži Zlato polje, Žitove moke in mlevski izdelki, èaji 1001cvet, zaèimbe 
Maestro, Grande testenine, Šumijevi bonboni , Gorenjkine èokolade in Hokusove zamrznjene dobrote.

Vsem krajanom želimo lepe in prijetne praznike, ter Sreèno zdravo leto 2014!  

Seveda pa smo vam ob prebavnih ali drugih zdravstvenih težavah na voljo 
farmacevti v vaši Lekarni Radomlje, kjer vam bomo  s strokovnimi nasveti z 
veseljem pomagali do zdravja.  

Irena Pirnat, mag. farm.

Pridite in nas obišèite!

Ali poznate svoja zdravila?
strese, se veè gibati, si vzeti èas za hobije… Šele tako bomo sklenili krog 
uspešnega zdravljenja.
V Lekarni Radomlje vam poleg vseh zdravil na recept in ostale farmacevtske 

Ljudje danes posveèamo zdravju toliko pozornosti, kot je nismo še nikoli.   ponudbe, omogoèamo tudi meritve krvnega sladkorja, celokupnega 
Uspešnost  zdravljenja pa je odvisna od bolnika, zdravnika, farmacevta, holesterola v krvi in krvnega tlaka, telesne teže in višine, BMI. Lahko kupite 
družine ter okolja, v katerem živimo in delamo. aparate za merjenje krvnega tlaka ali merilce glukoze v krvi, da boste sami 
Bolnikovo razumevanje pravilne in redne uporabe zdravil je kljuènega doma spremljali vaše zdravstveno stanje. V lekarni so vam na voljo tudi 
pomena, zato nikakor ne pozabite: inkontinentni pripomoèki za uhajanje urina in ostali pripomoèki na 
-pravoèasno obnovite svojo zalogo zdravil (nov recept), naroèilnico zdravnika. Informacije na tel.: 01-777-02-31 .
 -zdravilo vzemite v predpisanem èasu in odmerku, V teh prazniènih dneh pa izkoristite tudi možnost nakupa DARILNEGA 
-ne prekinjajte jemanja zdravila brez posveta z zdravnikom, BONA, ki ga obdarjenec lahko vnovèi v katerikoli lekarni JZ Mestne lekarne 
-ne zavrzite originalnih navodil za zdravilo, dokler le tega ne porabite. ( Radomlje, Mengeš, Kamnik, Duplica, Domžale, Moravèe ali Litija).
Vsak bolnik mora vedeti naslednje; Dobrodošli v Lekarno Radomlje – farmacevti Vam bomo z veseljem 
**IME ZDRAVILA in njegov NAMEN UPORABE sta najosnovnejši svetovali v zvezi z vašim zdravljenjem oziroma ohranjanjem zdravja.
informaciji. Farmacevti na žalost opažamo, da bolniki kljub dolgotrajni 
uporabi zdravila ne poznate dovolj dobro. Ob nesreèi ali urgentnih stanjih Želja zdravega èloveka je, da ostane zdrav, in bolnega, da ozdravi. 
je dobro poznati svoja zdravila, ali imeti pri sebi v denarnici seznam zdravil, Naj se vam izpolni v letu 2014! Sreèno!
ki jih jemljete. Èe želite, vam farmacevti v lekarni  pripravimo vašo kartico 

Irena Pirnat, mag. farm.,Lekarna Radomljezdravil.
**ODMERJANJE zdravil. Zdravilo doseže svoj namen samo ob pravilni 
uporabi. Najbolj pravilno je, da ga zaužijemo s kozarcem vode (2dl).Bodite 
tudi pozorni, ali se tableto sme prelomiti ali zdrobiti, saj je  zaradi tega lahko 
spremenjena  uèinkovitost.
**ÈAS ODMERJANJA. Pri veèini zdravil èas odmerjanja na povsem 
toèno doloèene intervale ni pomemben; izjema so antibiotiki. Vsekakor pa 
je dobro, da zdravila jemljete v enakomernih èasovnih presledkih. 
Pojasnilo, kdaj je najbolje vzeti doloèeno zdravilo (zjutraj, opoldne, zveèer), 
vam damo farmacevti ob izdaji zdravila v lekarni. Èe pozabite vzeti 
odmerek zdravila, upoštevajte originalna navodila za uporabo, ki so 
priložena embalaži.
**VPLIV HRANE IN PIJAÈE. Hrana lahko pomembno vpliva na 
delovanje zdravila, zato je pomembno, ali doloèeno zdravilo vzamemo ob 
obroku ali na tešèe. Zdravilo je najbolje vzeti z vodo, saj ta najmanj vpliva na 
njegovo delovanje. Mineralna voda, èaji, sadni sokovi (zlasti grenivka, 
brusnica), mleko ali kava, lahko spremenijo delovanje zdravila. Ob vsakem 
zdravljenju z zdravili se je obvezno odpovedati pitju alkoholnih pijaè!
**NEŽELENI UÈINKI. Jemanje nekaterih zdravil lahko na zaèetku 
zdravljenja povzroèi kratkotrajne težave, ki navadno kmalu povsem 
izginejo. Èe pa so neželeni uèinki zelo moteèi, je obvezen posvet z 
zdravnikom ali farmacevtom. O izrednih in neprièakovanih škodljivih 
stranskih uèinkih zdravila, pa zdravniki in farmacevti poroèamo JAZMP, 
da s tem pripomoremo k še veèji varnosti zdravila.
**MEDSEBOJNO DELOVANJE ZDRAVIL. Ob jemanju veliko zdravil 
hkrati se lahko zgodi, da eno zdravilo okrepi ali zmanjša uèinek drugega 
zdravila. Lahko se pojavijo celo neželeni ali toksièni uèinki. Pogostost teh 
uèinkov je odvisna od števila zdravil, ki jih jemljete.
**UPRAVLJANJE VOZIL IN STROJEV. Ker je danes naše življenje 
zelo odvisno od avtomobilov, se pred jemanjem zdravila preprièajte na 
njegov vpliv na psihofiziène sposobnosti (omotiènost, zaspanost, 
nezbranost); farmacevti v lekarni, vas ob izdaji zdravila na to tudi 
opozorimo. Na embalaži je to oznaèeno z rdeèim trikotnikom.
**ZDRAVILA, KI JIH NE POTREBUJEMO VEÈ. Zdravila s 
preteèenim rokom uporabnosti ali ostanki neporabljenih zdravil ne sodijo 
med obièajne odpadke. Pozanimajte se, katere od teh lahko vrnete v 
lekarno, kjer se zavržejo v posebne zabojnike za loèeno zbiranje odpadnih 
zdravil.
Zgolj znanje o pravilni rabi zdravila pa še ne doseže želenega zdravja. 
Poskrbeti je treba za uravnavanje telesne teže, opustiti razvade, obvladovati  

Razstava adventnih aranžmajev 2013

Teden dni pred prvo adventno nedeljo, 23. in 24. novembra, se je v 
radomeljski Cvetlièarni Na Ovinku, že tradicionalno odvila razstava 
adventnih aranžmajev. Gostje so, poleg domiselno izvedenih idej za 
vedno nove variacije prazniènih aranžmajev, lahko uživali ob kozarèku 
kuhanega vina, ki se je ob slabem vremenu še kako prilegel in tudi ob 
doma pripravljenih priboljških za staro in mlado.  Na razstavi je bilo 
poleg toplega in domaèega vzdušja med obiskovalci, èutiti tudi zelo 
prijetno naklonjenost cvetlièarni sami in njeni vpetosti v širši 
radomeljski prostor.  Januarja prihodnje leto bo  namreè praznovala že 
svoj 5. rojstni dan.

Katarina Sonc Svetlin
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Nagradna križanka št. 28

KRAJEVNA SKUPNOST
RADOMLJE

Prešernova 43, 1235 Radomlje

Uradne ure v Krajevni skupnosti Radomlje
so vsak torek od 17. do 18. ure.

Telefonska številka KS Radomlje:
722 79 33 v èasu uradnih ur.

e-naslov: krajevna.skupnost.radomlje@gmail.si

Pismene predloge in pripombe lahko krajani oddajo 
tudi na poštni predal št. 25 

na Pošti Radomlje.

Želimo uspešno reševanje nove nagradne križanke. Rešitve nam 
pošljite v kuverti  s pripisom »križanka« najkasneje do konca 
januarja 2014 na naslov društva:
Turistièno društvo Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje.

Komisija TD je iz prispelih rešitev nagradne 
križanke št. 27 izžrebala tri dobitnike knjižnih 
nagrad:
1. Janez Lukati, Gregorèièeva 17, 1235 Radomlje
2. Vera Šmid, Triglavska 2A, 1235 Radomlje
3. Nace Guzelj, Golo Brdo 85, 1215 Medvode

Nagrajencem èestitamo! 
Knjižne nagrade bodo prejeli na dom.

Vodoravno: 1. kožni zajedavec, 4. vrsta zdravljenja s 
polaganjem rok, 7. sreèonosen predmet, talisman, 8. apetit, 
9. Krajevna skupnost, 10. najpomembnejša zaèimba, 12. kar 
nevesta prinese v zakon, 14. naš kraj, 15. stiskalnica, 16. reka 
v Nemèiji, 17. domaèa brezalkoholna pijaèa (množina), 20. 
specialist ortodontije, 23. mesto v Sloveniji, naša obèina, 24. 
povratno osebni zaimek, 25. enica, cvek, 26. zvesta domaèa 
žival, 26. osebni zaimek, 28. glavni del gledališèa, 30. sejanje, 
31. Tiran Marko.

Navpièno:  1. merilec èasa, 2. koliko let je minilo od prve 
pisne omembe Radomelj, 3. najveèji morski sesalec, 5. 
Eisenhower-jev vzdevek, 6. gorivo za plavž, 9. pasma psa, 
skodran las, 11. tekoèa mašèoba, 12. darilo, 13. glavno mesto 
Jordanije, 14. recept, 17. odmetavanje, 18. slovensko ime za 
mesec junij, 19. prav tak, 21. enaka samoglasnika, 22. pritisk, 
24. pravljièno število, 26. postenje, 29. pregovor, izrek. 

Rešitev nagradne križanke št. 27:
Vodoravno:  3. Drouz, 6. pesnik, 8. ploènik, 9. boa, 10. EO, 
11. osa, 14. TS, 15. knap, 16. èitanka, 19. med, 21. nart, 22. 
otrok, 23. Ana, 25. SA, 26. ti, 27. in, 28. trkati, 30. uhan, 32. 
Ig, 33. muhast, 35. mol.  

www.domzalske-novice.si





VESEL BOŽIÈ IN SREÈNO 2014!

MARKET
RADOMLJE
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