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VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO 2020!

Rova, Rovska cesta 2, Radomlje
Tel. 01-7299-201 Srečno 2020!

G os tilna P IR C
Rova, Žiška c. 12 

1235 Radomlje
Tel. 722-70-07

Zaprto: sreda, četrtek

www.gostilnapirc.si

Srečno 2020!

FINIMAT, 
finančno svetovanje, d.o.o.
Slovenska cesta 24
1234 Mengeš

Tel: 01 7230 160
www.finimat.si

računovodske in poslovne storitve, davčno in finančno svetovanje, revizija

Vsem bralkam in bralcem, krajankam in krajanom želimo blagoslovljen Božič, 

naj vam novo leto 2020 prijazno prinese vse, kar je staro zamudilo 

in obdrži vse dobro iztekajočega se leta! Vesele božične praznike in srečno novo leto 2020!

UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
VRTNARSKE STORITVE
OBREZOVANJE ŽIVIH MEJ

VRTNARSKE STORITVE DO-MAVRTNARSKE STORITVE DO-MA
Triglavska ulica 9b, 1230 Domžale
GSM: 041 589 090 (Matjaž Dolgan)
www.vrtnarstvo-do-ma.com
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 Radomljani se ne damo…
Spet je prišel čas, da napišem uvodnik. Leto gre h 
koncu, misli so že pri božiču, pa vendar je še čas, 
da naredimo kaj zase in za Radomlje. Letos smo 
se v društvu odločili, da ne bo Veselega decembra 
v Radomljah. Nekaj let zapovrstjo se dogodek 
finančno ne pokrije, pa tudi obiska skoraj ni. 
Prodajalci odpovedujejo udeležbo, najem stojnic 
je vsako leto dražji in nastopajoči niso zastonj, to 
so glavni trije vzroki za odpoved dogodka.

Pa vseeno v Radomljah ne bo tako pusto decembra, 
kar napoveduje zasedenost kulturnega doma. 
Skoraj vsak večer se bo nekaj dogajalo, če ne s 
kulturniki in aerobiko pa z različnimi decembrskimi 
dogodki. Vsak, ki si želi preživeti dolg zimski večer 
v družbi, se lahko sprehodi do doma in na oglasni 
deski preveri dogajanje. Društvo za kontemplativne 
študije omogoča brezplačne razprave o različnih 
filozofskih in verskih besedilih, v smislu iskanja in 
izboljšanja samega sebe. Zbori vedno iščejo nove 
člane, prav tako slikarji. Če pa vam to še ni dovolj, 
greste lahko vsako jutro k Bistrici in se razgibate s 
1000 gibi. Izgovorov ne more biti, samo ven iz hiše 
je treba stopiti.

Naredili smo nekaj zase, kaj pa bi naredili še za 
Radomlje? Krajevna skupnost vse predloge krajanov 
vestno pošilja na Občino Domžale in projekti se 
počasi tudi uresničujejo. Drugo leto naj bi dobili 
manjkajoči del pločnika na Škrjančevem, glede na 
hitrost gradnje blokov v Gaju pa se bo verjetno tudi 
povezovalna cesta Želodnik–Mengeš–Vodice začela 
graditi prej, kot pa je načrtovano. Verjetno bo še 
kakšna ulica potrebovala javno razsvetljavo, kakšen 
meter dodatnega vodovoda in kanalizacije, ampak 
Radomlje se razvijajo in se bodo tudi v prihodnje. 
Pozivam krajane, da v postopkih z Občino, kjer se 
ureja javno dobro, iščejo kompromise in ne ustavljajo 
že tako prepoznih infrastrukturnih projektov.

Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici še vedno skriva 
potenciale, ki jih ne znamo ali pa nočemo izkoristiti. 
Sprehod ob živi reki vrača življenje tudi v sprehajalca. 
Letos poleti nekako ni bilo velikega deževja in se 
nam ni belo nasmehnila. Jesen pa je kar pognala 

kamenje po strugi in pogledi z brega so res lepi. 
Zapomnite si tiste trenutke, ki hitro izginejo in vas 
bodo greli ob dolgih zimskih nočeh.

Za konec vsem Radomljanom in bralcem želim 
vesel božič in srečno novo leto v imenu Turističnega 
društva Radomlje.

Peter Zvonc,  predsednik TD Radomlje

Bistrica teče ...

Bistrica teče in nič ne reče,
vzela je spomin nate

in na vse tvoje napake.
Samo te so bile tisto, 

kar je bilo drugačnega
in me je delalo lačnega.

Tebe in občutkov
ljubezni in skupnih trenutkov.

Bistrica teče in nič ne reče,
druga reka zdaj mimo teče.

 Uvodnik

Glasilo Radomeljsko ogledalo izdaja 
TURISTIČNO DRUŠTVO RADOMLJE

Urednik: Anže Knific
Uredniški odbor: Peter Zvonc (predsednik TD), Veronika 
Pogačar, Danica Merlin, Katra Sonc Svetlin, Igor Kuzmič
Lektoriranje: Mojca Pipan,
Fotografije: Marjan Levstek, arhiv TD Radomlje, društva
Oblikovanje in prelom: E-natura, Anže Knific s.p.
Založnik: Defensor d.o.o., www.obramba.com
Naslov uredništva: 
TD Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje, 
td.radomlje@gmail.com

Izid glasila Radomeljsko ogledalo - december 2019 so
financirala podjetja in zasebniki, katerih oglase 
objavljamo, ter KS Radomlje.
Glasilo Radomeljsko ogledalo izhaja predvidoma enkrat 
letno. 
Uredništvo si pridružuje pravico do krajšanja prispevkov.
Tiskana naklada: 1000 izvodov, brezplačnik
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Letos ne bom opisoval, kaj smo delali, ker to 
lahko sami vidite v svoji okolici. Tudi na naši 
FB-strani redno objavljamo naše akcije in 
dogodke. Posvetil bi se prihodnosti našega/
vašega društva v naslednjih letih.  

Temelj financiranja društva sta sodelovanje na 
razpisu Občine Domžale in pobrana članarina. 
Če to seštejemo, pride približno 2500,00 EUR 
na leto za delovanje društva. Nekaj denarja 
gre za obvezno delovanje (računovodstvo, 
članarine, naročnine) in ostane nam približno 
2000,00 EUR za investicije in vzdrževanje 
turistične infrastrukture. Tu ne štejemo svojega 
prostovoljnega dela, kot je npr. košnja trave 
v središču Radomelj in urejanje društvenega 
prostora. Za večje, bolj opazne naložbe nam 
ne ostane dovolj finančnih sredstev. Še vedno 
nismo postavili mlina na Mlinščici, večjega 
fitnesa na društvenem prostoru ali pa samo 
navozili nekaj kamionov peska na pot ob Bistrici.

Druga težava so novi člani oz. povprečna 
starost naših 153 članov, ki znaša kar 64 let. Pri 
tej številki se je treba zamisliti, kaj se je zgodilo 
z naslednjo generacijo, ki živi v Radomljah. 
Nekateri so aktivni pri gasilcih, nogometaših, 
likovnikih, kulturnikih, večina pa izkoristi 
Radomlje kot spalno naselje in ne zna razumeti 
ohranjanja in razvijanja turističnega potenciala 
kraja. Kaj bomo pustili svojim zanamcem, 

kakšna bo naša kultura v kraju in kaj bo vedel o 
našem kraju prihodnji Radomljan, bodo ostala 
odprta vprašanja tudi v prihodnje. Svetniki 
KS Radomlje dežuramo vsak torek od 17. do 
18. ure v kulturnem domu. Opažamo, da ni 
nezadovoljnih krajanov. Obiska krajanov na 
uradnih urah skoraj ni. Ali smo res tako zadovoljni 
s stanjem v svojem kraju? V letošnjem Ogledalu 
je protestno pismo krajanov glede povečanja 
tovornega prometa. Negativno vpliva na 
krajane in na obiskovalce našega kraja. Še 
vedno je težava parkiranje pri Malinu (pošta). 
Avtobusna postaja je večkrat zaparkirana kot 
pa prosta.

Seveda pa ne smemo biti negativni, temveč 
moramo strmeti v prihodnost. Največ naredimo 
sami, pred svojim pragom. Čista okolica hiše, 
bloka, vzorno negovana trata, balkon in nasadi 
so lep pogled za utrujeno oko, ki išče mir v 
našem kraju. Skrbite za svoj del okolice in tako 
prispevajte za lepše Radomlje. Če pa vidite 
koga pri urejanju turistične infrastrukture, ga 
vprašajte, kako lahko tudi sami pomagate. 
Največ prostovoljnega dela vidim na našem 
društvenem prostoru, predvsem košnja 
spomladi.

Peter Zvonc, predsednik TD Radomlje
in svetnik KS Radomlje

 Kam gre Turistično društvo Radomlje?
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Načrtovane dejavnosti TD Radomlje v letu 2020

DATUM:

januar/februar

marec

marec - september

april

april

april

april

maj

maj - september

 maj - september

junij

junij

junij

junij

september

september

september

september

december

december

DEJAVNOST:

Drsanje (ribnik Črnelo / ribnik Plastenka)

Občni zbor društva (finance, poročilo nadzornega odbora)

Urejanje društvenega prostora »Na Produ« (koši, table, košnja, grabljenje, ...)

Sobotna čistilna akcija skupaj z drugimi društvi in KS

Čiščenje krožišča in odtokov ob pomoči Gasilskega društva Radomlje

Ureditev nasada in stopnic pri mostu čez Bistrico 

Garažna razprodaja - KD Radomlje, parkirišče 

Vodenje po učni poti Blata - Mlake 

Vzdrževanje učne poti Blata Mlake 

Urejanje spomenikov (smrekice, obelisk in spomenik pred KD-jem) in nasadov

Pohod ob reki, ki povezuje - stojnici TD Radomlje

Turist v domačem kraju - ogled Radomelj z vrtcema Kekec in Mlinček

Ocenjevanje okenskih in balkonskih rož (komisija TD in ga. Melita Miš)

Vaške igre »Na Produ«, gasilci in ostala društva (odbojka, badminton)

Invazivne rastline - odstranjevanje in delavnica za OŠ Preserje pri Radomljah

Dnevi narodnih noš v Kamniku 

Društveni izlet -  kolesarski izlet v 

Garažna razprodaja - KD Radomlje, parkirišče

Radomeljsko ogledalo 

Veseli december 2020 v Radomljah

Člani Foto kino in video kluba MAVRICA Radomlje
vas vljudno vabimo
na odprtje in ogled

LETNE PREGLEDNE RAZSTAVE
FOTOGRAFIJ

z naslovom

NAŠE PODEŽELJE
razstavo bomo odprli

V ponedeljek, 9. decembra 2019 ob 18. uri
v Kulturnem domu v Radomljah
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 Garažna razprodaja - naš lokalni boljšjak

Medtem ko se ljudje že na vsakem koraku 
sprašujemo, kaj narediti za boljše okolje, kje 
še lahko kaj prispevamo, Turistično društvo 
Radomlje že četrto leto organizira garažne 
razprodaje. 

Ta dogodek je čudovit primer kroženja rabljenih 
predmetov in alternativnega potrošništva na 
splošno. Česar ne potrebujemo, prinesemo 
na prodaj in tako naredimo več koristnih stvari 
hkrati. Predmetov ne zavržemo in tako ne 
polnimo že tako prepolnih deponij odpadkov. 
S tistim, kar nam ne služi več, zaslužimo 
nekaj denarja. Omogočimo vsem drugim, 
da potrebne stvari nakupijo pa zelo ugodnih 
cenah. 

Zakaj bi kupovali novo, ko pa rabljeni predmet 
še popolnoma dobro opravlja svojo nalogo? 
Seveda imajo večjo možnost prodaje dobro 
ohranjeni predmeti. Najbolj v promet gredo 
različna orodja (tudi vrtnarska), tehnične zadeve 
(npr. radio, deli za avtomobile), športna oprema 
(kolesa, smučke, skoraj novi pohodni čevlji …), 
gospodinjski pripomočki (strojčki, lepi kozarci 
…), kakšno posebno, lepo in dobro ohranjeno 
oblačilo, igrače ipd. 

Predvsem pri igračah je prijetno opazovati 
otroke, kako medsebojno trgujejo, so veseli, ko 
za svoje igrače, ki so se jih že naveličali, dobijo 

nekaj evrov, in se jim svetijo oči, ko za teh nekaj 
evrov spet kupijo, kar so si že dolgo želeli, pa je 
bilo v trgovini predrago.

Prostovoljcem Turističnega društva Radomlje 
je vse zgoraj našteto motivacija za organizacijo 
novih garažnih razprodaj. Letos smo organizirali 
šesto in sedmo. Zdaj že tradicionalno je ena 
razprodaja aprila in ena septembra, vedno v 
prijetnem malem parku pred Kulturnim domom 
Radomlje, v primeru slabega vremena pa v 
dvorani doma. Takšen je plan tudi za naprej. 

Če ima kdo od bralcev Ogledala in/ali članov 
Turističnega društva Radomlje kakšen predlog 
za nadaljnje garažne razprodaja, bomo zelo 
veseli, če se z idejami in pobudami javi na 
e-naslov td.radomlje@gmail.com. 

Seveda nam prav pridejo tudi pridne roke pri 
vsaki razprodaji    . Vabljeni, da se nam pridružite 
naslednje leto – kot prodajalec, kot kupec oz. 
obiskovalec ali kot pomočnik. 

Dogodek vedno poživi naš kraj in je lepa 
priložnost za povezovanje lokalne skupnosti in 
spoznavanje bližnjih in daljnih sosedov. 

Naj stvari krožijo!

Irena Razinger
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prostor, kjer vsak najde 
nekaj zase… 

za ustvarjalne
kreativna in forografska druženja
razstave
likovni in fotografski natečaji

za vedozeljne 

tečaji jezikov
informacije o različnih priložnostih za mlade
predavanja in izobraževalne delavnice

Izvedbo programa omogoča Občina Domžale, Zavod RS za 
zaposlovanje, Nacionalna agencija programa Erasmus + 
Movit,  Urad RS za mladino. 

Nisi našel aktivnosti zase? Imaš idejo? Oglasi se pri nas 
ali nam piši… Morda nam jo skupaj uspe uresničiti!

Center za mlade Domžale, Ljubljanska cesta 58, Domžale
040/255-568, 01/722-66-00; 
www.czm-domzale.si, info@czm-domzale.si
FB: www.facebook.com/czm.domzale/
IG: www.instagram.com/czm_domzale/

za druzabne in aktivne
Plac za mlade – prostor za druženje
družabni večeri in prireditve
mednarodne izmenjave mladih
možnost prostovoljnega in študentskega dela
sproščanje na jogi ali pilatesu

za ta resne
predavanja s področja starševstva in odnosov
delavnice na šolah 
učna pomoč mladim
svetovalnica za mlade
preventivne aktivnosti

APRIL 2017 LETNIK 49 4,10 EUR

REVIJA

OBRAMBA

OBVEŠČEVALNI APARAT ISIS
»Tisti, ki zavezujejo in odvezujejo: Emni …«

MED MITOM IN RESNIČNOSTJO
Horten Ho229

PASIVNA IN AKTIVNA ZAŠČITA OKLEPA

OBRAMBA

MAJ 2017
LETNIK 49

4,10 EURREVIJA

OBRAMBA

AMERIŠKA »MATI«  IN RUSKI »OČE«  VSEH BOMB

SAVSKA OBRAMBNA LINIJA - pozabljena zgodba 1. svetovne vojne

 www.obramba.com
Na voljo v vseh bolje založenih kioskih in benciskih servisih 

                    in na

BRALCEM ŽELIMO VESELE PRAZNIKE IN SREČNO 2020!
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V letošnjem letu smo člani Turističnega društva 
Radomlje nadaljevali “boj” z invazivnimi tuje-
rodnimi rastlinami v našem okraju (in bližnji 
okolici).  

TD Radomlje se že dobro desetletje na po-
budo našega člana in bivšega predsednika 
društva Igorja Kuzmiča udejstvuje tako pri 
odstranjevanju invazivnih rastlinskih vrst kot 
tudi predajanju znanja o njih.

Tudi v letošnjem letu smo skupaj z Osnovno 
šolo Preserje pri Radomljah v septembru 
organizirali naravoslovni dan za učence šestih 
razredov. S kar štiriinosemdesetimi šestošolci 
smo si med Radomljami in Virom ob Kamniški 
Bistrici ogledali kje rastejo invazivne rastlinske 
vrste in se naučili, kako jih lahko zatiramo. 

Opažamo, da je na območju med vrtcem 
Kekec in železniškim mostom pri papirnici 
na Količevem, kjer člani Turističnega društva 
Radomlje vsakoletno odstranjujemo žlezavo 
nedotiko, japonski dresnik, pelinolistna ambro-
zija, orjaška in kanadska zlata rozga, vsako leto 
manj teh invazivnih tujerodnih rastlin.

Zaskrbljeni in začudeni pa smo nad ponovno 
bujno rastjo pelinolistne ambrozije na Viru na 
območju za rekreacijo ob Kamniški Bistrici. 

Zaskrbljeni predvsem zato, ker Ambrosia 
artemisiifolia spada na seznam najbolj alergenih 
rastlin in pri človeku povzroča seneni nahod 
in astmi podobne napade – pojavi se kihanje, 
ščemenje v nosu in izcedek iz nosa, temu se 
pridruži še ščemenje v očeh in oteklost vek, kar 
se lahko stopnjuje v oteženo dihanje.

Začudeni pa zato, ker kljub vrsti znanih in 
uspešnih ukrepov (škropljenje - kmetje in 
lastniki zemljišč so dolžni zatirati ambrozijo po 
Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (maj 
2010), redna košnja, odstranjevanje in sežiganje 
pred cvetenjem) pristojni (lastniki, upravljalci) 
ne ukrepajo (dovolj).

Velika težava je, da ima vsaka rastlina ambrozije 
lahko nekaj tisoč semen, ki v zemlji ostanejo 
kaljiva vsaj 5, pa tudi do 30 let.

Za brezskrbne sprehode, kolesarjenja, rekre-
acijo in igro vseh občanov predlagamo 
lastnikom ter upravljalcem zemljišč (državna 
in občinska last) na tem območju, da se skupaj 
dogovorijo za ukrepe - verjetno bi bila dovolj 
že ena ali dve dodatni košnji ob koncu avgusta 
oz. v začetku septembra.
 

Anže Knific, TD Radomlje

 Kdo bo zatiral ambrozijo? 
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Pevski zbor Drouz, ki si je ime nadel po 
drozgu, ptici pevki, je začel delovati konec leta 
2011 pod okriljem Kulturnega društva Mlin 
Radomlje kot ženski zbor. V svoji tretji sezoni 
delovanja se je zbor razvil v mešano zasedbo, 
leta 2018 pa so pevci ustanovili svoje društvo, 
Kulturno prosvetno društvo Drouz.

Pod vodstvom akademske glasbenice Uršule 
Jašovec zbor deluje že osmo leto. Za seboj imajo 
veliko koncertov, sodelovali so v muzikalih Moje 
pesmi, moje sanje in Annie, na vseslovenskem 
Dnevu ljubezni, predstavili so se na Čarobnih 
dnevih v Volčjem Potoku, udeležujejo se 
Sozvočenj in vsako leto priredijo letni koncert, 
na katerem predstavijo svoj napredek in delijo 
veselo, mladostniško energijo s poslušalci. 

Sodelovali so z različnimi glasbenimi skupinami, 
kot so Vipavski tamburaši, Trobsi, MPZ Lek, 
MePZ Pomlad, Bee Geesus itn. 

Letos so sodelovali pri koncertnih izvedbah 
muzikala Hello Dolly, udeležili so se revije 
pevskih zborov, polepšali so že tako čudovit 
slamnikarski sejem v Domžalah in sodelovali 
na tednu ljubiteljske kulture. Oktobra so se 
udeležili gospel festivala v Novem mestu, kjer 
so zapeli nekaj najlepših gospel melodij in 
sodelovali z MePZ Pomlad in Bee Geesus. 

Novembra so na regijskem tekmovanju v Škofji 
Loki dobili zlato priznanje in posebno priznanje 
za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi. 

Prepevali so na različnih prireditvah v Radomljah 
in polepšali marsikatero poroko. V decembru 
bodo organizirali seminar vokalne tehnike 
z Zalo Hodnik in sodelovali na Disneyjevem 
koncertu v Radomljah, na katerem bodo zapeli 
najslavnejše Disneyjeve melodije, ki vas bodo 
popeljale po spominih iz otroštva. 

Lepo vabljeni!
 

 Pevski zbor Drouz
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Krajevna skupnost da ali ne?

Domžale kot nekdaj najuspešnejša in (poslovno) 
najnaprednejša občina v Sloveniji stagnirajo. 
Posledično se zato s težavami srečujemo tudi v 
svoji krajevni skupnosti. Še vedno čakamo, da se 
premakne občinsko kolesje in dobimo možnost 
za korak od idej do izvedbe, da prisluhnemo tudi 
željam občanov in resnično začnemo delovati v 
njihovo korist in dobrobit. Res pa je vedno težje 
zadovoljiti skupne potrebe občanov na območju 
posameznih naselij, ker njihov status ni urejen in so 
pristojnosti KS zelo omejene. 

Skrajni čas je zato, da se to spremeni in se KS 
ponovno vrne vloga ter se vključijo v oblikovanja 
skupnega prostora. Bližina prestolnice, izjemna 
narava ter demografska rast so prispevali k 
povečanemu priseljevanju, žal pa temu trendu nista 
uspeli slediti cestna in komunalna infrastruktura.
Odsotnost kakršne koli prometne strategije 
je rezultirala v prometnem kaosu, s katerim se 
spopadamo vsako jutro in popoldne. V občini kot 
gobe po dežju rastejo nova semaforizirana križišča, 
kljub temu da vse primerljive študije kažejo, da 
so rondoji veliko bolj pretočni, obenem pa tudi 
varnejši. Vsaj tukaj so Radomlje med prvimi in že 
pred leti uspele narediti korak v pravo smer. 

Nekaj predvidenih investicij, namenjenih naši 
krajevni skupnosti, zasledimo tudi v proračunu za 
leti 2020 in 2021:
•

• 

•

•

• 

•

•

•

•

•

Zelo pomemben dejavnik je ohranjanje in 
negovanje zelenih površin, torej da varujemo okolje 
in omejimo tiste dejavnosti človeka, ki so naravi in 
okolju škodljive.
Pomemben sestavni del mozaika naše KS je tudi 
negovanje zgodovinskega spomina – izročila kraja 
– ter kulturne in športne dejavnosti. Pomembna 
stična točka krajanov je še vedno kulturni dom, ki 
zagotavlja veliko vlogo pri povezovanju in druženju. 
Tu lahko poiščemo dodano vrednost – nadstandard, 
ki ga ne smemo izgubiti. 

Krajevne skupnosti: DA!
Tukaj mora KS nastopiti kot ključni element med 
krajani in občino, kot motor, ki vleče, povezuje 
ter dejavno sodeluje pri razvoju in podobi celote. 
Pristojnosti KS pa so žal zelo omejene in njihov 
status ni urejen, vsekakor pa tudi ne uravnotežen 
glede na posamezne krajevne skupnosti, zato si 
bom kot občinski svetnik prizadeval, da se uredi 
njihov status. 

Novo leto je trenutek, ko se nam srce odpre za 
lepe in skrite želje. Je trenutek, ko stisk dlani pove 
več kot tisoč besed. Želim vam mirne, naklonjene 
in izpolnjenih želja polne božične praznike, v 
novem letu 2020 pa čim več veselih, nasmejanih 
trenutkov, pozitivne energije, prijaznih misli in 
vsega dobrega …

Metod Marčun, občinski svetnik

 Glas občinskega svetnika

rekonstrukcija Opekarniške ulica – 2021, vrednost 
500.000 €;
rekonstrukcija Hujske ceste – 2020–2021, vrednost 
180.000 €;
rekonstrukcija ceste Radomlje–Rudnik – 2023, 
vrednost 150.000 €;
gradnja pločnika Škrjančevo–Radomlje – 2020–
2021, vrednost 470.000 €;
obnova vodovoda, kanalizacije Gregorčičeva–
Ravnikarjeva – l. 2021–2022, vrednost 220.000 €;
obnova vodovoda, kanalizacije Trata – 2021–2022, 
vrednost 220.000 €;
obnova vodovoda, kanalizacije Šlandrova – 2022, 
vrednost 160.000 €;
obnova vodovoda Prešernova – 2021, vrednost 
80.000 €;

gradnja meteorne kanalizacije – 2021, vrednost 
50.000 €;
energetska sanacija vrtca Kekec – 2020, vrednost 
30.000 €.
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 KS Radomlje - Naj nam sonce na obraz nariše nasmeh...

Včasih se mi zdi, da čas kar beži, da teče hitreje – 
vendar ne, dan ima še vedno 24 ur, ura 60 minut 
... Sami pa smo ves čas razpeti med službo in 
domom, ves čas pod nadzorom telefonov, tablic, 
računalnikov in televizije, živimo od klica do klica, 
od všečka do všečka in smo vedno na razpolago. In 
zato nam zmanjkuje časa zase, naša ura je prekratka 
in vsak dan spolzi mimo nas.

Spet smo na pragu decembra, zadnjega meseca v 
letu. Prav je, da v tem adventnem času najdemo čas, 
da se ozremo nazaj, da pregledamo prehojeno pot, 
opravimo inventuro in si naredimo plan za naprej, 
vsi skupaj in vsak zase, doma, v službi, v društvih, 
v krajevni skupnosti, občini ... In tukaj, kjer smo 
doma, tukaj prav gotovo lahko naredimo nekaj več 
za svoj kraj in za vse nas, da bomo zadovoljni v tem 
okolju, da se bomo vsak dan radi vračali domov. V 
svetu naše krajevne skupnosti se trudimo delovati 
v tej smeri – poslušamo krajane, spremljamo utrip 
v krajevni skupnosti, vzdržujemo in urejamo svoj 
kulturni dom in na drugi strani skušamo na Občini 
Domžale doseči, da investirajo in vzdržujejo našo 
infrastrukturo, javljamo pomanjkljivosti in napake in 
predlagamo naložbe. V letu 2020 bo pomembnejša 
investicija izgradnja manjkajočega hodnika za 
pešce na Škrjančevem (po levi strani ceste proti 
Domžalam). 

Skrbimo, da je naš kraj urejen in da je naš kulturni 
dom pravi »drugi dom« vsem našim društvom, 
da imajo v njem vaje, prireditve in redna srečanja 
kulturniki, pevci, likovniki, nogometaši, upokojenci 
... Tako omogočamo delovanje društvom in njihovim 
članom, da pokažejo svoje znanje in talent.

Poleg tega pa gostimo kulturne prireditve, igre, 
otroške igrice in srečanja. Decembra ste se oz. se 
lahko boste udeležili  naslednjih dogodkov:
– 6. 12.: MIKLAVŽEVANJE;
– 7. 12.: tradicionalni Novoletni koncert Moškega 
pevskega zbora;
-  od 9. 12. dalje rastava Foto kino in video kluba 
Mavrica Radomlje z naslovom Naše podeželje v KD 
Radomlje;
– 19. 12. ob 20. uri: PROFESOR KUZMAN MLAJŠI , 
ki je edini pravi profesor med stand up komiki, ki bo 
poskrbel za dobro voljo in smeh.

Leto pa bomo sklenili s skupno prireditvijo KD Mlin 
in pevskega zbora DROUZ.

December bo iz dneva v dan krajši, šteli bomo 
zadnje dni letošnjega leta. Naj se sliši petje božičnih 
pesmi, naj se v naših domovih prižgejo praznične 
luči. Želim vam miren božič, naj se vam v novem letu 
2020 izpolnijo vse želje in naj vam sonce prav vsak 
dan na obraz nariše nasmeh ...
SREČNO! 

Svet Krajevne skupnosti Radomlje:
Sonja Jerman, Uršula Jašovec, Peter Zvonc, Ivo 
Jereb, Tomaž Borštnar in Klemen Urbanija

    KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE

    uradne ure:  torek od 17.00 do 18.00 ure

    e-pošta: info@radomlje.si

    informacije: www.radomlje.si
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V letošnjem letu smo poleg vsakoletnih spominskih 
slovesnosti organizirali komemoracije v spomin na 
dogodke v letu 1944, od katerih je preteklo že 75 
let – tri četrt stoletja.

V nedeljo, 12. maja 2019, smo se s spominsko 
slovesnostjo, pohodom in položitvijo vencev najprej 
spomnili tragičnih dogodkov na Kolovcu, kjer so 
Nemci in njihovi pomagači 28. januarja 1944 izropali 
in požgali Bunčkovo in Jernejevčevo hišo, ubili 
Bunčkovega Slavka in Jernejevčevo Kati z nerojenim 
otrokom, Jernejevčevo mater Marijo pa živo zažgali 
v hiši. Le dobre tri mesece kasneje, 6. maja 1944, so 
Nemci in raztrganci na Kolovcu zaradi izdaje odkrili 
podzemno partizansko bolnico Triglav – Lukovo 
bolnico –, ubili 14 ranjencev in tri člane bolnišničnega 
osebja ter jih z bolnico vred zažgali. Slavnostni 
govornik je bil Igor Lipovšek.
V nedeljo, 19. maja 2019, smo priredili spominsko 
slovesnost in položili venec ob spomeniku za 
Homškim hribom, kjer so Nemci in raztrganci 16. 
maja 1944 mučili in živa sežgali dva partizana – 
terenska aktivista Petra Boljka in Viktorja Prosena. V 
tednu pred slovesnostjo smo očistili pot in zgradili 
stopnice na poti do spomenika. V govoru se je 
tragedije spomnila Marica Jerman.
V soboto, 28. septembra 2019, smo se s spominsko 
slovesnostjo spomnili tragedije v Dolenjah pri 
Radomljah, kjer so Nemci in njihovi pomagači 10. 
januarja 1944 zažgali Kosmatinovo, Stegnarjevo in 
Šubljevo hišo, ubili in sežgali Petra, Katarino, Marto, 
Vincenca in Frančiško Kosmatin, dvoletnega Mihca in 
Maričko Stegnar ter ubili tri partizane: Albina Kočarja, 

Ignaca Vesa in neznanega kurirja. V govoru se jih je 
spomnil Igor Lipovšek.
V Preserjah so na cesti nasproti sedanjega glavnega 
vhoda v Osnovno šolo Preserje pri Radomljah 2. 
septembra 1944 raztrganci iz zasede ustrelili poštno 
uradnico Pavlo Jerman.
Sicer smo kot vsako leto tudi letos začeli s spominsko 
slovesnostjo 5. januarja 2019 na Rudniku ob 74. 
obletnici smrti 30 borcev in aktivistov OF. Letos je 
spominsko slovesnost organiziralo naše Združenje 
borcev za vrednote NOB Domžale, leta 2020 pa je 
spet na vrsti Občina Kamnik.
23. februarja smo se udeležili spominske slovesnosti 
na Oklem ob 75. obletnici smrti 72 borcev kamniško-
zasavskega odreda. 
V petek, 8. marca, smo imeli v mali dvorani Kulturnega 
doma v Radomljah redni letni občni zbor, na katerem 
smo pregledali delo v letu 2018 in sprejeli načrt dela 
za leto 2019. Za konec smo se posladkali z dobrotami, 
ki so jih pripravile naše članice.
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju – ob 
78. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda – je bila tudi letos 27. aprila v 
Žejah. Dvorana Doma krajanov v Žejah je bila nabito 
polna.
V soboto, 27. julija, smo se zbrali pred spomenikom 
v Kriškarjevih smrekicah na spominski slovesnosti ob 
78. obletnici odhoda prvih borcev proti nacističnim 
okupatorjem v partizane. S partizanskimi pesmimi so 
nastopili člani Moškega pevskega zbora Radomlje 
pod vodstvom Karla Leskovca, recitirali sta Zlatka 
Levstek in Janka Jerman, slavnostni govornik pa je 
bil Marjan Ravnikar, podžupan Občine Domžale.

 Združenje borcev za vrednote NOB Radomlje 
  v letu 2019
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V soboto, 3. avgusta, smo se udeležili spominske 
slovesnosti v Hrastovcu ob 78. obletnici spopada 
radomeljske čete z Nemci.
V soboto, 26. oktobra, smo se na Golčaju poklonili 
spominu na borce radomeljske čete, ki so zaradi 
izdaje pred 78 leti padli v boju s premočnim 
sovražnikom na tem kraju, ko so bili na poti v Posavje, 
da bi pomagali preprečiti nemško izseljevanje 
Slovencev iz obmejnega pasu ob meji s Hrvaško.
V četrtek, 31. oktobra, smo se s kratko slovesnostjo 
ob grobišču padlih borcev in žrtev okupatorjevega 
nasilja na pokopališču v Radomljah poklonili 
spominu tistih, ki so v letih od 1941 do 1945 izgubili 
življenje zato, ker so se z orožjem uprli okupatorjem 
ali so sami ali njihovi svojci ta upor podpirali. 

Borili so se za to, da mi živimo na svoji zemlji in 
smemo govoriti slovensko. Ne pozabimo in ohranimo 
vsaj to pridobitev njihove požrtvovalnosti, če smo 
že povsem zanemarili njihove sanje o boljšem, 
lepšem in bolj pravičnem svetu. Nastopili so člani 
Moškega pevskega zbora Radomlje pod vodstvom 
Primoža Leskovca, učenki Osnovne šole Preserje pri 
Radomljah, recitatorki Tina in Janka Jerman, ter pevka 
Silva Kosec. Govor je pripravila podpredsednica 
krajevne organizacije Marica Jerman.

Vsem krajanom in krajankam želim veselo 
praznovanje ter obilo zdravja, sreče in veselja v letu 
2020.

Peter Jerman

Več kot 20 let je od tega, kar so bile narejene 
študije za povezovalno cesto Krtina–Vodice, ki 
bi razbremenila lokalni promet skozi Radomlje. 
Do danes ni bilo storjenega nič, razen kratkega 
odseka mimo Mengša. 

Z izgradnjo AC Ljubljana–Celje, odseka mimo 
Domžal, pa je postalo bivanje ob cesti skozi 
Škrjančevo, Radomlje, Preserje in Hudo skoraj 
nevzdržno. 
Vsak dan smo vaščani priča kolonam kamionov, pri-
kolicam in drugim težkim vozilom, ki začnejo voziti 
že po četrti uri zjutraj, naloženi z gradbenim materi-
alom, hlodi in raznimi drugimi težkimi stroji. Kolone 
osebnih vozil so ves dan, najhuje je okrog osme 
ure zjutraj in po 14. uri popoldne. Nikogar ni, ki bi 

spremljal in upočasnil prehitre voznike, ko gredo 
učenci v šolo.
V krožišču stoji prometni znak, ki dovoljuje vožnjo 
težkim vozilom do 7,5 t, ki pa ga le redki upoštevajo 
in si krajšajo pot do tovarn.
Sprašujemo se, kaj je storiti krajanom, ki živimo tik 
ob teh cestah in nam promet moti mirno bivanje, 
lahko bi rekli celo, da se nad nami izvaja prometno 
nasilje.
Razumemo, da so minili časi mirnih vaških idil, težko 
pa sprejmemo nasilje, ki ga vozniki izvajajo nad 
nami. Upamo, da se bo našel pristojni organ, ki bi 
že davno moral ukrepati, in upamo, da se nam ne 
bo treba zateči k državni nepokorščini.

Prizadeti krajani Radomelj, Škrjančevega, Preserij in 
vasi Hudo

 Do kdaj še?

Fotografija prometne nesreče z 12. aprila 2019, ko je nekaj pred 17. uro voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča 
in trčila v ograjo mostu. Na kraju prometne nesreče so posredovali poklicni gasilci CZR Domžale, policisti PP Domžale 
in reševalci NMP ZD Domžale, ki so poškodovano voznico prepeljali v UKC Ljubljana. Po vsej verjetnosti je voznico med 
vožnjo obšla slabost, zaradi česar je z vozilom zapeljala s ceste in trčila v ograjo mostu (vir fotografije: domzalec.si).
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Kot vsako leto do sedaj vas tudi tokrat na kratko 
seznanjamo z delovanjem DU Radomlje v letu 
2019.

Naj omenimo, da je bilo letošnje leto v našem 
društvu volilno leto. Vodstvo upravnega 
odbora: Martin Capuder (predsednik), Danica 
Merlin (blagajničarka) in Mimi Novak (tajnica) 
smo že v letu 2018 dali pismene odstopne 
izjave o prenehanju dela na omenjenih mestih 
v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju, 
saj menimo, da je 12-letnega delovanja na 
vodilnih mestih že dovolj. V ta namen je 
bila ustanovljena tudi komisija, da izmed 
članov našega društva izbere najprimernejše 
kandidate, ki bodo v naslednjem obdobju 
uspešno vodili društvo z novimi cilji in idejami.

Žal pa moramo sporočiti, da tako komisija kot tudi 
drugi člani društva, ki so si prizadevali poiskati 
primerne člane (predsednika, blagajnika in 
tajnico) niso bili uspešni. Tako je bil na občnem 
zboru marca 2019 ponovno potrjen za mesto 
predsednika Martin Capuder, za tajnico in 
začasno blagajničarko pa Mimi Novak. Uspešni 
smo bili le pri privolitvi člana Antona Pavliča, da 
je pristopil kot član upravnega odbora društva 
(zamenjal g. Ludvika Mavsarja) in sprejel mesto 
podpredsednika društva.

Vse navedene spremembe so bile sprejete 
in potrjene na upravnem odboru društva 13. 
marca 2019 kot tudi na zboru članov 14. marca 
2019.
V nadaljevanju pa naj člane društva na kratko 
seznanimo, kaj se je v društvu dogajalo v tem 
letu. Naj omenimo, da je bil letni program, 
sprejet na zboru članov, do sedaj skoraj v celoti 
izpolnjen.

Že aprila smo se podali na krajši pohod po 
Arboretumu z zaključkom v gostišču Zlata 
kaplja, pohod po Slakovi poti 4. maja pa smo 
zaradi slabega vremena odpovedali. Naši člani 
so se udeležili tudi naslednjih srečanj: pohoda 
v Motniku (23. maja), kolesarjenja v Kranju (31. 
maja), tenisa v Kamniku (4. junija) in prstometa 
v Podnartu (11. junija), vse v sklopu PZDU 
Gorenjske. 6. junija smo se člani udeležili tudi 
28. letnega srečanja upokojencev Gorenjske, ki 
je bilo v Termah Snovik pod pokroviteljstvom 
PZDU Gorenjske in DU Kamnik.

Pa smo že zakorakali v drugo polovico leta in se 
s svojimi člani srečali na tradicionalnem pikniku 
pri Zlati kaplji, kar 60 nas je bilo. Ob prijetnem 
razpoloženju, glasbi, srečelovu in kramljanju 
je čas kar prehitro minil. Nadvse prijeten pa 
je bil izlet na Kozjansko (19. septembra), ki je 
od večine udeležencev dobil najvišjo oceno. 

 Biti član Društva upokojencev Radomlje ... 
 pomeni druženje, spoznavanje lepot naše dežele in še kaj
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Po ogledu zelo zanimive vasice Pilštajn, gradu 
Podsreda in ekološke kmetije »Kukavičev 
mlin« smo izlet zaključili na turistični kmetiji 
Mramor v Vrenski Gorci na Kozjanskem. Zaradi 
nezadostnega števila prijav za kopanje v termah 
Paradiso (25. oktobra) smo izlet odpovedali. Pa 
smo že v mesecu novembru, ko sveti Martin 
mošt spremeni v vino. Na martinovanje smo se 
ponovno odpravili na turistično kmetijo Mramor 
na Kozjansko, še prej pa smo si ogledali cerkev 
sv. Jožefa v Ivančni Gorici.

Z izleti in srečanji smo do novembra zaključili, 
ne smemo pa pozabiti še na druge dejavnosti, 
ki potekajo v okviru našega društva, te so: 
kolesarjenje in pohodništvo (vsak četrtek), 
jutranja telovadba na prostem (ponedeljek–
sobota), telovadba v OŠ Preserje pod vodstvom 
Janke Jerman (enkrat tedensko), prstomet pri 
KD Radomlje (vsak petek), tenis in še bi se kaj 
našlo. Iz navedenega se lahko vsak vključi v 
program oz. rekreacijo, ki zagotovo pripomore 
k boljšemu počutju in ohranjanju zdravja.

Ne smemo pa pozabiti na področji socialne 
dejavnosti in medgeneracijskega sodelovanja. 
Naše članice komisije za socialno dejavnost, 
ki obiskujejo starejše člane v domovih za 
starostnike in tudi na njihovem domu, opravijo 
res hvaležno in humano delo, kar nam člani 
dokazujejo s pismenimi kot tudi ustnimi 
zahvalami. Kajti zavedati se moramo, da z 

obiskom, stiskom rok in prijaznim pogovorom 
marsikomu polepšajo njihov vsakdan. Vsem 
članom, starejšim od 80 let, naša predsednica 
omenjene komisije – Metka Cerar – pošlje tudi 
prijazno rojstnodnevno voščilo. Društvo pa 
vsako leto povabi jubilante 80, 85, 90 in več 
let na skromno pogostitev v gostišče Zlata 
kaplja. Res iskrena hvala komisiji za njihovo 
požrtvovalno delo v društvu.

Društvo sodeluje tudi pri čistilni akciji našega 
kraja, pri varni hoji otrok čez cesto na začetku 
šolskega leta in pri dejavnostih šolskih 
tekmovanj na zunanjih igriščih (varovanje ob 
cesti).

Opisali smo vam le nekaj utrinkov o delovanju 
svojega društva z željo, da se nam pridružite 
z novimi idejami in postanete naš član za 
nedoločen čas. Še vedno pa so odprta mesta 
predsednika, tajnika in blagajnika.

Iskrena hvala vsem članom našega društva, ki so 
s svojim delom prispevali k uresničitvi planskih 
nalog v letošnjem letu.

Ob iztekajočem se letu 2019 pa želimo 
članom društva kot tudi krajanom zdravja, 
lepih trenutkov, ne velikih pričakovanj in novih 
začetkov. Srečno v letu 2020.

Mimi Novak za DU Radomlje
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S E T V E N I      K O L E D A R     2 0 2 0 

Dnevi listnatih rastlin (vodni element)
Primerni dnevi za setev, presajanje in gojenje rastlin, pri katerih 
nameravamo uporabiti listje in stebla: zelje, solate, zelena, 
špinača, zelena čebula, brokoli, cvetača,…
Listne rastline pobiramo v dnevih cvetov (ali plodovk).
Trganje listov v listnih dneh ni priporočljivo (pridelki se v 
krajšem času začnejo razkrajati).

Dnevi plodovk in sadja (element ognja)
Primerni dnevi za setev, presajanje in gojenje rastlin, ki 
obrodijo sadje in semena: grah, �žol, koruza, bučka, buča, 
češnja, jagoda, paradižnik,...
Priporočeno pobiranje v dnevih plodovk in sadja omogoča, ko 
imajo večjo zmožnost skladiščenja.
Listne rastline pobiramo v dnevih plodovk (ali cvetov).

Dnevi podzemnih rastlin (element Zemlje)
To je primeren čas za setev, presajanje in gojenje koreninskih 
rastlin: korenje, repa, krompir, pesa, česen, čebula, por,...
Pridelke je potrebno pobirati v dnevih podzemnih rastlin.

Dnevi cvetov (element zraka)
To je primeren čas za setev, presajanje, gojenje in nabiranje 
cvetnih rastlin ali zelišč, ki se uporabljajo v zdravilne namene.
Če cvetove porežemo v teh dneh, imajo bolj intenziven vonj in 
zdržijo dlje.
V dnevih cvetov se obira listnate rastline.

Turistično društvo Radomlje, 
Prešernova cesta 43, 1235 Radomlje
tel: 041 821 884 (Peter Zvonc), 
e-pošta: td.radomlje@gmail.com, 
facebook: TDRadomlje
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Dnevi listnatih rastlin (vodni element)
Primerni dnevi za setev, presajanje in gojenje rastlin, pri katerih 
nameravamo uporabiti listje in stebla: zelje, solate, zelena, 
špinača, zelena čebula, brokoli, cvetača,…
Listne rastline pobiramo v dnevih cvetov (ali plodovk).
Trganje listov v listnih dneh ni priporočljivo (pridelki se v 
krajšem času začnejo razkrajati).

Dnevi plodovk in sadja (element ognja)
Primerni dnevi za setev, presajanje in gojenje rastlin, ki 
obrodijo sadje in semena: grah, �žol, koruza, bučka, buča, 
češnja, jagoda, paradižnik,...
Priporočeno pobiranje v dnevih plodovk in sadja omogoča, ko 
imajo večjo zmožnost skladiščenja.
Listne rastline pobiramo v dnevih plodovk (ali cvetov).

Dnevi podzemnih rastlin (element Zemlje)
To je primeren čas za setev, presajanje in gojenje koreninskih 
rastlin: korenje, repa, krompir, pesa, česen, čebula, por,...
Pridelke je potrebno pobirati v dnevih podzemnih rastlin.

Dnevi cvetov (element zraka)
To je primeren čas za setev, presajanje, gojenje in nabiranje 
cvetnih rastlin ali zelišč, ki se uporabljajo v zdravilne namene.
Če cvetove porežemo v teh dneh, imajo bolj intenziven vonj in 
zdržijo dlje.
V dnevih cvetov se obira listnate rastline.
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e-pošta: td.radomlje@gmail.com, 
facebook: TDRadomlje



18      Radomeljsko ogledalo

Letošnje leto, ko je praznovala jubilej, je Zlatka 
Levstek izdala svojo 15. samostojno knjigo 
poezije z naslovom SEM. 75 pesmi za prav 
toliko oktobrov. 

Knjiga prinaša tri sklope po 25 pesmi. Prve druži 
skupna tematika Sem videla, saj je že dolgo na svetu, 
druge so Sem, še vedno je tu, med nami, tretje pa 
so pesmi minevanja Nekoč me ne bo, neizpodbitno 
dejstvo, a na drugačen, poetičen način. Knjigo 
dopolni in zaokroži pesem moža Marjana o življenju.

Rada ima sonce in smeh, tulipane in hruške, kose, 
Bistrico, modre oči, otroke in vnuke, zato so njene 
pesmi svetle in sončne, zgoščene, močne in 
večinoma nasmejane. 23. leto vodi literarni krožek v 
Društvu Lipa, Univerza za tretje življenjsko obdobje, 

Domžale. Med svojimi literatkami je srečna, z njimi 
raste in se plemeniti tudi sama. Knjigo je, kot večino 
svojih knjig, likovno opremila sama, saj je bila dolga 
leta ustvarjalna članica Likovnega društva Senožeti 
Radomlje.

Predstavitev nove knjige poezije Zlatke Levstek je 
bila 12. novembra v Knjižnici Domžale. Z avtorico 
se je odkritosrčno pogovarjala Janka Jerman, njene 
pesmi pa so občuteno brale Marija Dodič, Mira 
Smrkolj in Mija Stupica, vse članice literarnega krožka 
Lipa. Glasbeno so prireditev prijazno popestrile 
pevke ženskega pevskega zbora Solidarnost 
Kamnik, s katerimi je Zlatka kar sedem let prepevala 
in nastopala na koncertih in prireditvah.

Knjigo poezije SEM si lahko izposodite v Knjižnici 
Domžale in v vseh njenih enotah. Čestitamo!

 Zlatka Levstek: Nova knjiga poezije SEM

sem videla
topel dom je
glasen smeh otrok
polno naročje sreče

sem slišala
ded je pripovedoval
junaško je tekla kri 
za nas za mirne dni

sem spoznala
domovina je otroška dlan
zemlja ki diha rodi
pesem kosa sončen dan

***

danes sem sončen dan
lahko plešem
pojem se smejim 
sprehajam veselje
ob Bistrici
pogledam v modre oči
napišem pesem

***
po namišljeni lestvi
plezam v nebo
do sonca
dosežem ga
poljubim 
pokramljava
vse težje se spuščam
nekoč bom zagotovo
ostala zgoraj 
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Moški pevski zbor Radomlje združuje pevce 
iz Radomelj in okoliških krajev ter Kamnika. 
Že sedmo leto ga vodi zborovodja Primož 
Leskovec. Program obsega dela slovenskih in 
tujih avtorjev, umetno, duhovno in narodno 
pesem. 

Pevci imamo pevske vaje dvakrat tedensko 
v kulturnem domu. Zbor redno sodeluje na 
območnih srečanjih odraslih pevskih zborov in na 
republiških revijah obrtniških pevskih zborov. Poleg 
tradicionalnih letnih tematskih koncertov kulturno 
obogati vsakovrstne prireditve in komemoracije na 
radomeljskem področju, v širši okolici ter v tujini.
Zbor je v tem letu nastopil na sedmih spominskih 
slovesnostih in komemoracijah po Sloveniji. Zapel 
je na prireditvi Spoznajmo se, praznujmo skupaj v 
Češminovem parku v Domžalah, na proslavi ob 
dnevu žena v Trzinu, na prireditvi čebelarjev na 
Črnivcu, na slavnostni akademiji ob 90-letnici PGD 
Radomlje, na prireditvi JSKD Jesenski pozdrav in na 
Veselem decembru v Domžalah. 
Na območni reviji odraslih pevskih zasedb v Lukovici 
se je radomeljski zbor uspešno predstavil s tremi 
pesmimi, na 37. reviji obrtniških pevskih zborov 
Slovenije v Zagorju ob Savi pa je zapel dve pesmi. 
Radomljani smo med redkimi zbori, ki so, razen 
na eni, nastopili na vseh revijah obrtniških pevskih 
zborov. 
7. decembra je zbor v kulturnem domu v Radomljah 
pripravil svoj tradicionalni letni koncert Hišica draga 
domača, ki je bil tokrat posvečen preminulemu 
baritonu Tonetu Urbaniji. Kot gost večera je nastopil 
Ženski zbor Trzinke.

Moški pevski zbor Radomlje bo z nekaj pesmimi 
obogatil tudi že tradicionalno božično novoletno 
prireditev Veseli december, nastopil pa bo tudi na 
novoletnem koncertu v Trzinu.  

Besedilo in fotografije: Marjan Franc Levstek

 Moški pevski zbor Radomlje v letu 2019
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Društvo za študije kontemplativnih tradicij je 
v Radomljah novo in združuje ljudi, ki želijo 
proučevati tradicije in prakse kontemplativnega 
življenja. Svoje poslanstvo vidimo v študiju in 
raziskovanju teh tradicij, in sicer tako, da jih 
povezujemo z novejšimi študijami zavesti.

Beseda kontemplacija je manj znana – izhaja iz 
latinske besede contemplari, s katero prevajamo 
grško besedo theoria, kar bi danes prevedli kot 
zrenje. Zrenje razumemo kot zadnjo stopnjo v 
procesu spoznavanja. 

Poglabljanja v spoznanja kontemplativnih 
tradicij nas spodbujajo k razvijanju ustreznih 
praks v vsakdanjem življenju. Te prakse izhajajo 
iz tematskih jeder neškodovanja, sobivanja, 
osrediščenja in osmišljevanja.

Znotraj te širše usmeritve razvijamo tudi študije 
življenja ljudi, ki so se v preteklosti posvečali 
tovrstni kulturi. Pri tem nas še posebej zanima 
ustrezna tradicija v našem prostoru, saj novejša 
spoznanja na tem področju kažejo njeno 
bogastvo in relevanco.

Spoznanja s področja kontemplativnih študij 
v obliki literarnih večerov predstavljamo širši 
javnosti. V okviru društvenega delovanja so 
potekala tudi predavanja o meditaciji, ki so 

jo predstavila v njenem bistvenem smislu kot 
nasprotje sodobnih predstav o meditaciji in 
pojasnjevala neustreznost načinov vzvratnega 
preslikovanja sodobnih pojmovanj časa, 
prostora in družbenih vlog na tem področju.  

Pomemben del delovanja društva je 
povezan z branjem klasičnih filozofskih in 
širše humanističnih del, saj na tem področju 
opažamo vse večje primanjkljaje, povezane z 
opuščanjem ustreznih izobraževalnih vsebin v 
šolstvu. Branje je tradicionalno pomembno ne 
le samo po sebi, v vsebinskem smislu, temveč 
tudi kot del osebnega oblikovanja in dnevnega 
ritma. Skupno branje besedil pomaga zbirati 
pozornost, graditi koncentracijo uma oz. duha 
in mišljenje voditi k bistvenim vprašanjem 
življenja. Metodiko meditativnega branja 
razvijamo kot študijski projekt in ga kultiviramo 
z rednimi vajami lectio. V preteklih štirih letih 
so potekali bralni večeri v Knjižnici Janeza 
Trdine v Mengšu (o vsebinah si lahko preberete 
v njihovem občinskem glasilu). Poglabljali 
smo se v besedila stoiških filozofov Seneke in 
Marka Avrelija. V Pismih prijatelju Luciliju smo 
poskušali razbrati, na katero vajo vrlega življenja 
nas napotujejo, iz katerih izhodišč izhajajo, kako 
jih lahko povežemo z drugimi besedili, kako 
so stoiki razumeli določene pojme ter kako 
vsebine odzvanjajo v nas.

 Društvo za študije kontemplativnih tradicij



Oktobra 2019 smo v Radomljah začeli 
nov ciklus branj. Izbrali smo Aristotelovo 
Nikomahovo etiko, ker nas spodbuja k 
poglabljanju razumevanja prave mere, vrlin, 
smotra, prijateljstva, razsodnosti, pravičnosti, 
srečnosti. To delo je Aristotel napisal v zrelem 
obdobju, ko je že ustanovil svojo šolo – licej – in 
se je ukvarjal z vprašanjem kaj je dobro življenje. 
Smoter etike je zanj vrlo življenje, do katerega 
pridemo po presoji, ki pokaže pravilen odnos 
med preveč in premalo. 

Tudi danes razmišljamo o tem, kaj je dobro, 
kako naj živimo, kakšno je razmerje med našo 
srečo in obveznostmi do soljudi ter kako naj 
ravnamo pri življenjskih odločitvah. V letu 2020 
bomo v prostorih KD Radomlje nadaljevali 
mesečne bralne večere ter vas prijazno vabimo, 
da se nam pridružite na skupnem branju in 
razmišljanju ob Nikomahovi etiki.
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»Kar pa delamo v skladu z vrlino, ni narejeno pravično ali umirjeno že samo s tem, da je 
narejeno, ampak je pri tem največjega pomena vprašanje, kako je narejeno: predvsem mora 
biti narejeno zavestno, dalje na osnovi neke samostojne odločitve – odločitve, ki jo sprejmemo 
zaradi nje same –, in končno mora biti storjeno z vso odločnostjo in brez omahovanja.« 
(Nikomahova etika, II. knjiga, 3. pogl., str. 81)

Lekarna Vir

Biti zdrav, pomeni 
biti srečen. Naj bo 
leto 2020 srečno, 
med prazniki pa 
naj vas spremlja 
mir!

Lekarna Vir, Čufarjeva 23, 1230 Domžale
pon–pet: 7.45–19.15, sob: 7.45–12.15

T: 01/724 45 82 • www.lekarnavir.si

Lekarna_Vir_Glasilo_Hrast_december_2019_210x144mm.indd   1 26/11/2019   15:52
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Prostovoljno gasilsko društvo Radomlje je 
letos obeležilo 90-letnico delovanja. Zgodba o 
radomeljskih gasilcih se je začela 27. januarja 
1929, ko je 30 mož in fantov iz Radomelj, 
Škrjančevega in Hudega ustanovilo Gasilsko 
društvo Radomlje, in sicer kot odgovor na 
čedalje več požarov v Radomljah in okolici. 
Od takrat dalje pa do danes društvo deluje 
nepretrgoma.

90-letnico bogatega delovanja društva, ki je 
nastalo leta 1929, smo radomeljski gasilci 
obeležili v petek, 24. maja 2019, s slavnostno 
akademijo, na kateri smo se sprehodili skozi 
devet desetletij delovanja, najbolj zaslužnim 
članom društva ter podpornikom pa smo 
podelili tudi gasilska odlikovanja, plakete in 
zahvale.

Povod za ustanovitev gasilskega društva 
v Radomljah so bili pogosti požari v kraju 
samem in okolici. Ideja o ustanovitvi društva 
sega v leto 1924, ko so v Radomljah izvedli 
veliko župno gasilsko vajo. Do ustanovitve pa 
je prišlo leta 1929, ko je zagorelo pri Martinu, 
kar je dodatno prililo ogenj, da so 27. januarja 
sklicali ustanovni občni zbor, na katerem so za 
predsednika izvolili Janeza Pavlina, za tajnika 
učitelja Antona Krištofa, za poveljnika Janeza 
Šraja - Jančeta in za blagajnika Franca Škerjanca. 
Za začetek so od gasilskega društva Stob kupili 

staro ročno brizgalno, vendar so s pomočjo 
in prispevki krajanov podjetni Radomljani še 
istega leta nabavili novo motorno brizgalno 
znamke Rosenbauer in nekaj drugega 
orodja. Začasno orodjarno so si uredili v 
gospodarskem poslopju pri Kancu. V letu 1932 
so stekle priprave za gradnjo gasilskega doma, 
ki je bil odprt na slovesnosti 16. junija 1933.
V času od ustanovitve do leta 1941 so bili 
radomeljski gasilci zelo uspešni pri gašenju 
številnih požarov, ne samo na domačem 
območju, temveč tudi v bolj oddaljenih krajih 
tedanjega Sreza Kamnik. Tem uspehom sta 
botrovala dobra usposobljenost ter športni 
duh radomeljskih gasilcev, zlasti pa za tiste 
čase velika mobilnost. Gasilcem je bil namreč 
vedno na razpolago Vrbičev tovornjak, ki ga je 
vozil Franc Škerjanec. Požrtvovalni Radomljani 
so tako prehiteli vse druge gasilske enote, ki so 
s konjskimi vpregami hitele na požarišča. V tem 
obdobju so radomeljski gasilci sodelovali pri 
gašenju več kot 200 požarov. Ker gasilski dom 
ni več ustrezal zahtevam sodobne mehanizacije 
in opreme, so leta 1976 sklenili, da bodo 
pridobili nove ustrezne prostore. Stanovanjska 
zadruga jim je prepustila nekdanji prosvetni 
dom, odkupili pa so tudi 1000 m2 zemljišča 
ob domu. Sledila so obnovitvena in gradbena 
dela na novem gasilskem domu, ki je bil 
slavnostno odprt leta 1981. Ob tej priložnosti 
so radomeljski gasilci prevzeli od samouprave 

 PGD RADOMLJE v letu 2019
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interesne skupnosti za požarno varnost 
Domžale tudi nov sodoben gasilski kombiniran 
avtomobil-cisterno. 

Ker se je kazala močna potreba po ustreznejšem 
in novejšem orodnem vozilu, ga je leta 1994, 
ob 65-letnici delovanja, uspelo društvu s 
pomočjo številnih podpornikov in darovalcev 
tudi pridobiti. V garažo so zapeljali novo 
orodno vozilo znamke Volkswagen. Leta 1995 
so razvili nov prapor. Leta 1999 so radomeljski 
gasilci praznovali 70-letnico obstoja. Ob tej 
priložnosti je na pročelju gasilskega doma znani 
akademski slikar Tomaž Perko naslikal fresko 
svetega Florjana. V letu 2007 so slavnostno 
predali v uporabo vozilo MAN GVC 16/25. 
Leta 2009 je društvo praznovalo  80-letnico in 
prevzem novega vozila GVM-1 VW Transporter. 
Leta 2011 so začeli priprave na nakup nove 
motorne brizgalne Rosenbauer FOX III ter se 
odločili za nakup nove prikolice za prevažanje 
motorne brizgalne in pripadajoče opreme. 
Vsa leta delovanja so radomeljski gasilci stalno 
nadgrajevali ter obnavljali gasilski dom in 
okolico ter skrbeli za nakup ustrezne opreme 
ter usposobljenost in izobraževanje svojih 

članov. Velik poudarek ves čas dajejo tudi delu 
z mladino ter tudi gasilskim tekmovanjem.
V sklopu praznovanja 90 letnice smo 25 maja 
organizirali taktično gasilsko vajo na objekt 
Malin. Na vaji je sodelovalo 80 gasilk in gasilcev. 
Praznovanje pa smo zaključili v soboto 8. junija 
z veliko vrtno veselico v Športnemu parku 
Radomlje.

Kot vsako leto vam tudi letos prinesemo v 
vaš dom naš sedaj že tradicionalni zbornik, v 
katerem je bolj podrobno opisanih naših 1450 
ur prostovoljnega dela. 

Tu naj se zahvalimo vsem krajankam in krajanom 
in seveda svojim donatorjem, ki nas finančno 
podpirajo pri našem poslanstvu. 

Hvala vsem našim članicam in članom, ki 
namenjate svoj prosti čas za varnost vseh 
krajanov v Krajevni skupnosti Radomlje.

Naš prosti čas za vašo varnost!!!
»NA POMOČ«

Primož Urbanija, predsednik PGD Radomlje

Slika 1: Gasilska taktična vaja Malin 2019 (levo zgoraj)
Slika 2: Ustanovni člani in gasilski dom (levo)
Slika 3: Slavnostna akademija ob 90-letnici društva 
in gasilska plamenica I. stopnje, ki jo je prejelo PGD 
Radomlje ob 90-letnici s strani Gasilske zveze Slovenije 
(desno)
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V Arboretumu Volčji Potok se trudimo vsako leto 
obiskovalcem ponuditi nekaj novega. Tako je obisk 
parka vsako leto in vsak letni čas novo doživetje. 
Prvi vtis na obiskovalce zagotovo naredijo že vrtovi 
ob hišah okoliških krajev. Prepričani smo, da krajani 
temu namenjate veliko skrbi in pozornosti. Okolice 
hiš so namreč večinoma zgledno urejene in v njih 
najdemo veliko okrasne drevnine, ki pritegne 
občudujoče poglede mimoidočih. Veseli nas, da 
nas s krajani Radomelj druži ljubezen do drevnine, 
cvetja in vrtnarstva.

V Arboretumu smo tudi v letu 2019 pripravili 
tradicionalno spomladansko razstavo cvetja, vrtne 
opreme, vrtnarski sejem in sejem domače obrti. 
Zagotovo ste opazili nove kombinacije rastlin in dobili 
navdih za prenovo okolice doma. Na vrtnarskem 
sejmu, sejmu vrtne opreme in domače obrti pa ste 
lahko našli vse potrebno za izvedbo novih zamislic. 
V Arboretumu se že pripravljamo na novo razstavo v 
letu 2020 – s sajenjem čebulic tulipanov in pripravo 
sejma, ki bo spet ponudil veliko novega. Komaj 
čakamo, da se spet srečamo spomladi.

Letos so nas s svojim cvetjem presenečale vrtnice, 
saj so razveseljevale obiskovalce s cvetovi vse tja 
do pozne jeseni. V parku cveti sedaj že več kot 1000 
sort vrtnic, ki lepo dopolnjujejo že tako pestro zbirko 
lesnatih rastlin. V letu 2019 so lahko obiskovalci v 
vseh letnih časih našli cvetoče, dih jemajoče razglede 
in uživali v umetnosti oblikovane narave.

V soboto, 8. junija 2019, smo v Arboretumu Volčji 
Potok skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo 

Postojna organizirali 3. državno tekmovanje v 
drevesnem plezanju. 17 tekmovalcev je preizkusilo 
svoje veščine v petih različnih disciplinah. Tekmovalni 
duh je bil usmerjen v spodbujanje tekmovalcev, saj 
je vsaka disciplina zahtevala vrhunsko psihofizično 
pripravljenost in samo sekunde so bile odločilne 
za razvrščanje tekmovalcev na različna mesta. 
Tekmovalci so se pomerili v petih različnih 
disciplinah: footlock, hitrostno plezanje, metanje 
vrvice, reševanje ponesrečenca in delovno plezanje. 
Gledalcem je bilo najzanimivejše delovno plezanje, 
kjer so skakali z višine in ciljali v tarčo na tleh. Na 
tekmovanju je zmagal Borut Škarja, drugo mesto 
si je izboril Sebastjan Domenih, tretje mesto pa je 
zasedel Anže Jerše. Po koncu tekmovanja smo se še 
nekaj časa družili in skupaj s tekmovalci komentirali 
prigode.  

Med 29. in 31. avgustom 2019 so bili prvič na 
sporedu Filmski večeri v Arboretumu. Zelo smo bili 
veseli pozitivnega odziva obiskovalcev in številne 
udeležbe. V četrtek, 29. avgusta, je potekala projekcija 
digitalne različice filma Dolina miru (France Štiglic, 
1956, arhiv Slovenskega filmskega centra) s filmskim 
pogovorom, ki ga je vodil Jure Matičič (Mestni kino 
Domžale). Pred tem pa nas je po filmskih lokacijah 
popeljal Matjaž Mastnak (Arboretum Volčji Potok). 
S tem smo obeležili 100. obletnico rojstva Franceta 
Štiglica v okviru projekta 100 let Franceta Štiglica. 
Sedaj je že dodobra znano dejstvo, da je bil prav 
Arboretum Volčji Potok leta 1956 eno od filmskih 
prizorišč Doline miru. Med Filmskimi večeri v 
Arboretumu smo vas povabili še na ogled dveh 
navdihujočih filmov – filma Beli vran (Ralph Fiennes, 

 Leto 2019 v Arboretumu Volčji Potok
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VSE NAJBOLJŠE OB 50-TI OBLETNICI DELOVANJA 
FOTO KLUBA MAVRICA

VAM ŽELIJO VSA DRUŠTVA IZ RADOMELJ

2018) in dokumentarnega filma Pavarotti (Ron 
Howard, 2019). Izvedbo filmskih večerov je omogočil 
Kulturni dom Franceta Bernika Domžale oziroma 
Mestni kino Domžale v sodelovanju z Arboretumom 
Volčji Potok. Ogled digitalne različice filma Dolina 
miru je omogočil Slovenski filmski center.  Upamo, 
da se bomo tudi v prihodnje tradicionalno srečevali 
ob filmskih projekcijah v Arboretumu!

V Arboretumu Volčji Potok se vseskozi z različnimi 
pristopi trudimo privabljati širšo javnost. Leta 2019 
smo skupaj z različnimi podjetji, med njimi je tudi 
Hiša iluzij iz Ljubljane, ustvarili »Cvetlične iluzije«, 
katerih namen je privabiti tudi tiste, ki jih cvetje ne 
navdušuje. Cvetje smo želeli prikazati v drugačni, 
zanimivi perspektivi. 

»Cvetlične iluzije« si lahko še vedno ogledate in 
preverjate njihove perspektive v parku, v šotoru pri 
upravi in na razstavnem prostoru v pristavi. Vstopili 
boste v cvetlični svet optičnih iluzij, kjer se boste na 
lastne oči prepričali, da vam oči včasih lažejo. Znašli 
se boste na stropu sobe, pogledali v navidezno 
neskončnost, odkrivali nove dimenzije prostora in 
uživali v navidezni resničnosti. 
Seveda pa niso obiskovalci uživali le v iluzionističnih 
cvetlicah, ampak tudi v pravih cvetočih travnikih. 
Pozimi pa vam bo ogled razstave popestril praznično 
okrašen park. 

Na Čarobnem dnevu v Arboretumu Volčji Potok je 
bilo res pravljično. Lepo vreme je v park priklicalo 
mnogo otrok, ki so se lahko preizkusili v jahanju, 
plezanju, teku, barvanju, ustvarjanju in znanju. Dan 
so nam popestrile navihane maskote, živahno pa je 
bilo tudi med stojnicami. Poleg gasilskega vozila in 
policijskega motorja je v parku pristal še pravi vojaški 
helikopter. Pri glavnem odru je zabava v ritmu glasbe 
trajala ves dan. Hvala vsem otrokom in njihovim 
staršem za obisk!

Že tradicionalno se je zadnji dan meseca oktobra 
Arboretum Volčji Potok spremenil v začarani park. 
Obiskali so ga male čarovnice in čarovniki, vampirji 
in druge strašne maske. Drevored smo osvetlili z 
vašimi doma izrezanimi bučami. Sledili so glasovanje 
za najlepšo bučo, sladkanje z »Ivankinimi krofi« in 
izdelovanje mask z Vrtcem Zarja, da je bil večer še 
bolj poseben.

Letos se je tekmovanja udeležilo kar 51 buč, med 
katerimi smo izbrali in nagradili tri najlepše, ki so jih 
izdelali Alma Kurent, Luka Šuc in Tara Štupar. Hvala 
staršem in otrokom za izvirne buče, hvala vsem 
maskam, da ste nas obiskale in popestrile začarani 
večer, ter hvala Vrtcu Zarja in gospe Ivanki, da ste se 
nam ponovno pridružili pri dogodku! V začaranem 
parku se vidimo spet prihodnje leto.

Leta 2019 se je v Arboretumu Volčji Potok zvrstilo 
mnogo umetnikov, ki so svoja dela razstavili v Galeriji 
Janeza Boljke. Ponovno smo gostili razstavo Čar lesa, 
razstavljali pa so tudi študenti in študentke Akademije 
za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, 
tokrat z dveh oddelkov – kiparstva in ilustracije. 
Poleg tega smo pripravili tudi razstave na prostem. 
Z razstavo Dolina miru in Arboretum Volčji Potok ob 
100. obletnici rojstva Franceta Štiglica smo obeležili 
lokacije snemanja filma Dolina miru v Arboretumu. 
Razstava Ferry Souvan – 100 let, ki je nastala v 
sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik, je 
odstrla zanimivosti iz življenja Ferryja, ki se je leta 1919 
rodil v Volčjem Potoku. Bil je zelo zanimiva osebnost 
slovenskega glasbenega dogajanja in je vtisnil pečat 
slovenski popevki, narodnozabavni glasbi ter džezu 
in kantrija po slovensko. V sodelovanju z Umetnostno 
galerijo Maribor smo pripravili razstavo o hortenzijah 
z naslovom Pod lupo z Zbirko UGM: Hortenzije v 
Arboretumu Volčji Potok. V času razstave so tudi v 
parku hortenzije lepo zacvetele. 

V parku je celo leto potekalo veliko delavnic in 
izobraževanj. Otroci so si obisk Arboretuma lahko 
popestrili z udeležbo na naslednjih dogodkih: 
ustvarjalne delavnice, izrezovanje buč, lutkovne 
delavnice, delavnice s štampiljkami, delavnice z 
eksotičnimi živalmi, vrtnarske ter plesne delavnice, 
družinska joga in telovadba. Tudi za odrasle ni 
manjkalo dejavnosti, s katerimi so v parku lahko 
aktivno preživeli svoj prosti čas. Spretnosti so urili v 
kaligrafiji, strokovno vodenih slikarskih in fotografskih 
delavnicah, pridružili pa ste se lahko tapkanju po 
akupunkturnih točkah, jogi v parku, plesih v krogu, 
petju mantre in nordijski hoji. Nova znanja ste pridobili 
na delavnicah obrezovanja jagodičevja in hortenzij 
ter na številnih delavnicah o negi vrtnic. Navdušenih 
obiskovalcev ni manjkalo tudi na vodenih ogledih 
parka ter ornitoloških sprehodih.
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Leto 2019 je bilo za Kulturno društvo Mlin 
Radomlje brez dvoma izredno produktivno, 
razgibano in polno prijetnih izkušenj. Že konec 
lanskega leta smo v sklopu projekta »Kulturna 
društva se predstavijo«, ki ga organizira JSKD 
OI Domžale, v Knjižnici Domžale pripravili 
čudovito razstavo kostumov, rekvizitov in 
slik naših preteklih predstav s poudarkom 
na zadnjih petih letih. Na razstavi, ki sva jo 
pripravila Urška Gregorič in Nejc Lisjak, je bilo 
videti več kot 70 eksponatov in je bila tako 
dobro sprejeta, da smo jo podaljšali še v januar.

Zaradi velikega zanimanja smo februarja izvedli 
še tri ponovitve čarobnega muzikala »Pepelka«, 
ki so bile odlično obiskane, tako da načrtujemo 
nekaj ponovitev tudi februarja 2020. Naslovno 
vlogo igra Tjaša Hrovat, njenega princa pa 
Uroš Steklasa. Na lanskih ponovitvah sta se na 
radomeljskem odru celo zaročila. Liki iz tega 
muzikala, predvsem Pepelka, mačeha Beulah 
in polsestri, so postali tako priljubljeni, da smo 
z njimi tudi v letošnjem letu popestrili nekaj 
lokalnih in okoliških prireditev. 
Istočasno kot ponovitve muzikala »Pepelka« 
smo pripravili tudi razstavo otroških del na temo 
»Ko pravljice oživijo«, ki je odlično sovpadala v 
čas slovenskega kulturnega praznika. Povezali 
smo se z Osnovno šolo Venclja Perka Domžale, 
kar je bilo naše že drugo sodelovanje z eno 
izmed okoliških osnovnih šol – lansko leto je 

bila to Osnovna šola Roje –, da bi predstavili, 
kako otroci doživljajo pravljice in umetnost, ki 
je vse okoli njih in jim jo nudimo. 
S tem pa februarja še ni bilo konec, saj je bila 
22. in 23. na sporedu še koncertna uprizoritev 
»Hello, Dolly!« z Damjano Golavšek in Juretom 
Seškom v glavnih vlogah. Sprva je bil dogodek 
zasnovan kot koncert z nekaj dialogi, na koncu 
pa se je na pobudo naše glavne igralke razvil 
skoraj v celosten muzikal. Naslovna vloga Dolly 
se je zdela kot ulita za hudomušno, a hkrati 
elegantno Damjano Golavšek in srčno upam, da 
najdemo način, da jo spet oživimo. Sodelovali 
smo z Godbo Domžale, s Klapo Sidro, KPZ 
Drouz in trzinskimi mažoretkami, tako da je na 
odru stalo okrog 70 nastopajočih. Dvakrat smo 
nastopili pred polno radomeljsko dvorano, 
zaradi velikega navdušenja gledalcev pa so nas 
aprila povabili na gostovanje v Zadvor, kjer smo 
spet razveseljevali. 
A nismo dolgo počivali. Junija smo že pripravili 
novo glasbeno poslastico, in sicer koncert »DO 
– RE – MI – glasba, ki sta jo pisala Rodgers & 
Hammerstein«. Koncert je nastal v koprodukciji 
s Simfoničnim orkestrom Domžale - Kamnik, 
s katerimi smo v preteklosti že sodelovali, in 
čeprav je bil junijski termin malce neugoden za 
pritegnitev želenega števila poslušalcev, je bil 
koncert izpeljan na visoki ravni in nič manj zares. 
V Radomljah smo ga izpeljali enkrat, oktobra pa 
ga ponovili v Kamniku, kjer smo 
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dvorano skorajda napolnili. Orkestru je dirigiral 
Slaven Kulenović, peli pa so Petra Čebulj, Zala 
Hodnik, Gaja Sorč in Klemen Torkar. Še posebej 
smo bili veseli obiska prof. Tomaža Habeta, ki 
je koncert odlično ocenil tudi v občinskem 
glasilu Slamnik, saj je pozitivna kritika s strani 
takega poznavalca vedno dobra spodbuda 
za nadaljnje delo in odbije vsa polena, ki ti jih 
podstavljajo drugi.
V istem obsegu pa je bila toplo sprejeta tudi naša 
septembrska premiera muzikala »Druščina«. 
Kot je bilo zapisano v kritiki prof. Habeta, smo 
obljubljali nekaj drugačnega, a privlačnega, 
obljubljeno pa tudi izvršili. »Druščina« je prvi 
muzikal na slovenskih tleh, ki ga je spisal oče 
sodobnega glasbenega gledališča Stephen 
Sondheim, in ponosni smo, da se je ta izvedba 
zgodila ravno v Radomljah. Čeprav bi se 
laičnemu obiskovalcu na prvo gledanje lahko 
zdel prezahteven, smo veseli, da smo izbrali 
delo, ki je vendarle nagovorilo toliko gledalcev 
in smo jim z njim dali ne le zabave, ampak 
tudi možnost za razmislek – takih del je vse 
premalo. V 12 ponovitvah nas je obiskalo toliko 
uveljavljenih glasbenikov in igralcev kot še nikoli 
prej, med njimi Nuša Derenda, Neisha, Katarina 
Habe, Tanja Žagar, Irena Yebuah Tiran, Gašper 
Rifelj in Petra Grkman, in vsi so bili enotnega 
mnenja – da gre za eno večjih glasbeno-
gledaliških del, kar jih je bilo postavljenih na 
slovenske odre, in za pogumen korak naprej 
v razvoju muzikala pri nas. Ustvarjalna ekipa, 
ki smo jo zbrali, med drugimi Iztok Kocen 
kot dirigent, Maja Geršak kot koreografinja 
in Simon Dvoršak kot glasbeni supervizor, je 
opravila izjemno delo, da je pripravila igralce, 
med katerimi se malokdo na začetku ni ustrašil 
izziva, pred katerega je bil postavljen, čeprav 
ga je bil globoko v sebi sposoben opraviti že 
od samega začetka. Navdušili smo celo toliko, 
da so na ogled predstave prišli poznavalci iz 
Clevelanda v Ameriki, kjer je kultura muzikalov 
veliko bolj razvita, in niso so se mogli načuditi 
temu, kar vidijo. Čeprav smo s tem projektom 
zaključili, nam bo vsem sodelujočim ostal v 

prelepem spominu, saj nam je dal ogromno 
možnosti za razvoj in napredek pri tem, kar 
počnemo, hkrati pa nam kot igralcem in ljudem 
omogočil osebnostno in umetniško rast. 
Taisto rast pa se trudimo nuditi tudi našim 
najmlajšim članom, ki že leta in leta pod 
mentorstvom Nine Mav Hrovat pridno ustvarjajo 
otroške in mladinske predstave, in tudi letos 
niso zadeve nič drugačne. December je 
mesec, ko po vsej občini navdušujemo otroke, 
tokrat s predstavo »Rdeča kapica«, začenši s 
tradicionalnim miklavževanjem za radomeljske 
otroke. Delo z otroki nam je v nepopisno 
radost, saj te vedno znova presenetijo s svojo 
iznajdljivostjo in talentom. 
No, leto pa bomo zaključili s koncertom »Čarobni 
svet Walta Disneyja«, ki ga pripravljamo v 
koprodukciji s KPZ Drouz in na katerem spet ne 
bo manjkalo fantastične glasbe. Skladbe risanih 
filmov iz vašega in našega otroštva nas bodo 
v magičnem predbožičnem času popeljale na 
krilih domišljije v svet, kjer je vse cvetoče in 
mavrično pisano. Koncert bo izveden akustično, 
ob spremljavi koncertnega klavirja. 
Kaj pa nas čaka v novem letu? Kot že rečeno, 
nekaj ponovitev muzikala »Pepelka«, potem pa 
se bomo za spremembo za kratek čas pustili 
toku. Čaka nas kar nekaj operativnega dela in 
načrtovanja, da bomo tudi v prihodnje lahko 
nudili kakovostne prireditve in program. S 
prijaznim dovoljenjem KS Radomlje smo si v 
praznem prostoru kulturnega doma le uspeli 
urediti primeren in pregleden fundus kostumov 
in rekvizitov, ki je bil še kako potreben, saj se 
je v zadnjih nekaj letih nabralo več kot 500 
kosov novih pridobitev, večina ročno izdelanih. 
Ker imamo zdaj popoln pregled nad vsemi 
stvarmi, po novem letu razmišljamo o možnosti 
izposoje. A do takrat je še nekaj časa, zato naj 
vas ob sklepu leta le vljudno povabimo, da se 
naslednje leto udeležite (še) kakšnega izmed 
naših dogodkov – obljubljamo, da vam ne bo 
žal, ter vam zaželimo vesel božič in srečno novo 
leto 2020! 
Nejc Lisjak, predsednik KD Mlin Radomlje
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Želimo vam veliko veselja in uspeha pri 
reševanju nove, skandinavske nagradne 
križanke. Rešitve  pošljite najkasneje do 
31. januarja 2020 na naslov: TD Radomlje, 
Prešernova 43, 1235 Radomlje s pripisom 
– Nagradna križanka. Ne pozabite pripisati 
svojega naslova!

Komisija TD Radomlje bo izžrebala tri reševalce, 
ki bodo za pravilno rešitev prejeli knjigo: 
Vojne fotografije 1941-1945 – partizanske 
enote. 

Vsem reševalcem naših križank želimo 
veselje in srečo v letu, ki prihaja!

Knjige bo nagrajencem podarila založba 
Defensor d.o.o. Več o knjigi si preberite na 
spletni strani: www.obramba.com
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“ Naj vam leto 2020
  prinese čim več 

veselja, sreče in 
zdravja — še posebej pri 
zdravju pa vam bomo 
ob strani stali tudi mi.
Klavdija Grum, mag. farm.,
Lekarna Radomlje

www.mestnelekarne.si

Dežurni lekarni od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:
Lekarna Kamnik, Šutna 7, 1240 Kamnik, T: (01) 777 0 188 | ned in prazniki: 17.00 - 20.00
Lekarna Domžale, Ljubljanska 72, 1230 Domžale, T: (01) 777 0 250 | sob, ned in prazniki: 9.00 - 12.00

Lekarna Litija
Trg svobode 1, 1270 Litija
T: (01) 777 02 36

Lekarna Nova Litija
Partizanska pot 8, 1270 Litija
T: (01) 777 02 41

Lekarna Mengeš
Zoranina 3, 1234 Mengeš
T: (01) 777 02 25

Lekarna Novi trg
Novi trg 26, 1240 Kamnik
T: (01) 777 02 22

Lekarna Radomlje
Cesta borcev 5/a, 1235 Radomlje
T: (01) 777 02 31

Lekarna Moravče
Trg svobode 2, 1251 Moravče
T: (01) 777 02 45

Lekarna Duplica
Jakopičeva 21, 1241 Kamnik
T: (01) 777 02 56

Nespečnost
Spanje je izjemno pomemben del življenja in 
biološka nuja. Količina, predvsem pa kako-
vost spanja, zelo vpliva na telesno, duševno 
in čustveno zdravje. Nespečnost je težava, ki 
mnogim ljudem poslabša kakovost življenja, 
kaže pa se z vsaj eno od sledečih težav: 

• težko zaspimo
• se ponoči pogosto prebujamo
• se prezgodaj zbujamo

Včasih se nam zgodi, da zaradi različnih vzro-
kov ne moremo zaspati. Najpogostejši vzroki 
za občasno, akutno nespečnost so stresni 
dogodki in zaskrbljenost, izmensko delo 
,hrup, majhni otroci, časovni zamik na poto-
vanju, bolezen, nosečnost, neželeni učinki 
nekaterih zdravil, bolečina, nekatere razvade 
(kajenje, alkohol, kofein, zlorabe zdravil ali 
drugih substanc...). O kronični nespečnosti 
govorimo, ko so težave izražene vsaj 3-krat 
na teden v skupnem trajanju vsaj tri mese-
ce. Pomanjkanje spanja povzroča zaspanost 
podnevi, pomanjkanje energije in motivacije, 
zmanjšanje pozornosti in težave pri odloča-

nju, koncentraciji in spominu, slabša delov-
no učinkovitost, odzivnost (tudi v prometu), 
lahko je tudi simptom drugih bolezni. Pojavi 
se lahko razdražljivost, nihanje razpolože-
nja, zaskrbljenost, nezadovoljstvo, tesnoba, 
glavobol. Dolgotrajno pomanjkanje spanja 
povzroča stres, saj telesu preprečuje, da bi 
se spočilo od dnevnih obremenitev, zjutraj se 
bolniki zbujajo utrujeni in zaskrbljeni.
Osnova za uspešen boj proti nespečnosti 
je primerna higiena budnosti in spanja. Uro 
ali dve, preden se odpravite v posteljo, se 
»odklopite« od elektronskih naprav (preno-
snikov, mobitelov, televizije...). Modra svet-
loba z zaslonov teh naprav namreč zmanj-
šuje nastajanje melatonina, hormona, ki 
je pomemben za spanec. Raje se umirite z 
branjem ali nežno glasbo. Osnovna navodila 
higiene budnosti in spanja:

• spite samo toliko, kolikor potrebujete, da 
se naslednji dan počutite spočiti

• vseh sedem dni v tednu vstajajte ob isti uri
• postelja naj bo samo za spanje, spalnica 

naj bo udobna, primerne temperature, za-

varovana pred umetno svetlobo in hrupom
• bodite telesno aktivni
• imejte redne obroke hrane, zvečer jejte 

zmerno in ne pojdite spat lačni, zvečer ne 
pijte veliko

• izogibajte se alkoholu, kofeinu in kajenju, 
predvsem v večernem času

• ne nosite problemov v posteljo
• če je budnost daljša, si ne prizadevajte, da 

bi ponovno zaspali
• podnevi ne spite

Če vsi ti nasveti ne zadostujejo, lahko zdrav-
nik ali farmacevt v lekarni po pogovoru pri-
poroča zdravila rastlinskega izvora (npr. ko-
renina baldrijana) ali zdravila za zdravljenje 
kratkoročne nespečnosti.
V prazničnem decembru in v vsem nasled-
njem letu vam želimo miren, učinkovit in 
krepčilni spanec z veliko prijetnimi sanjami.

Kolektiv lekarne Radomlje

Obiščete nas lahko tudi na
www.mestnelekarne.si.
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Leto 2019 je bilo za ŽNK Radomlje precej pestro. 
Za izziv so poskrbele spremembe na trenerskih 
položajih, v kadrih ekip in v strokovnem delu 
kluba. Andreja Leskovšek McQuarrie je na 
občnem zboru dobila polnopravni mandat za 
vodenje kluba, UKI Cup raste iz leta v leto in z 
njim vred tudi naš klub.

PStrokovnemu delu Radomljank se je priključila 
Nina Čebin, ki je po igralski karieri zaplula v 
trenerske vode, v klubu pa bo sodelovala kot 
koordinatorka trenerjev. Z novo sezono se je tako 
vpeljalo nekaj sprememb v trenažnem procesu, 
del katerega je zdaj tudi Tadej Verbošt, ki skrbi 
za kondicijsko pripravo igralk. S svojim atletskim 
pristopom k treningu skrbi za preventivo pred 
poškodbami, po prilagojenem programu pa 
dela z igralkami, ki jih mučijo poškodbe ali pa 
se vračajo v polni trenažni proces. 

Med samimi trenerji je prišlo tako do sprememb 
kot do rošad znotraj selekcij. Najmlajše tako 
trenirajo pod taktirko Marike Prošek in Jakoba 
Ruparja, v vlogi pomočnice pa je Katarina 
Gadnik. Nad ekipo deklet do 13 let bdita Žan 
Bašić in Larisa Žejen, ki sta se trenerski ekipi 
pridružila pred začetkom te sezone, Larisa pa je 
bila dolgoletna igralka ŽNK Radomlje. Še ena 
dolgoletna igralka rumenih, Katarina Jagarinec, 
je prevzela krmilo ekipe do 15 let, v vlogi 

pomočnika pa je Meho Bašić. Pri ekipi do 17 
let sta njuni vlogi zamenjani, Katarina pa je tudi 
trenerka naše rekreativne ekipe. Za vratarke v 
klubu skrbi Valentin Vidergar, ki svoje znanje 
prenaša tako na najmlajše vratarke kot tudi na 
tiste bolj izkušene. Na mestu trenerja članske 
ekipe se je po spremembi sredi jesenskega 
dela sezone utrdil Aljaž Gornik, ki je pred tem 
med drugim treniral kadetsko ekipo NK Bravo. 
Za delovanje v našem klubu pa se je po lastnih 
besedah odločil tako: »Po večurnih pogovorih 
z vodstvom kluba sem prišel do spoznanja, 
da imajo v vodstvu kluba iskreno težnjo po 
napredku, saj čutijo družbeno odgovornost 
po osebnostnem in nogometnem napredku 
tako igralk kot ostalih ljudi, ki so neposredno ali 
posredno vpleteni v delovanje kluba. Veseli tudi 
dejstvo, da poskuša vodstvo kluba, ob soočanju 
z različnimi izzivi, uporabljati pozitiven pogled 
in iskati odgovore, ki bi privedli do skupne rasti 
kluba.«

Letos je v člansko ekipo napredovalo šest 
igralk, ki so lansko sezono odigrale v kadetski 
ekipi, tako da se za prihodnost radomeljskega 
ženskega nogometa ni bati. To kaže tudi 
na zagnanost deklic in žensk pri treniranju 
nogometa. Nedvomno je k temu pripomoglo 
tudi žensko svetovno nogometno prvenstvo, 
ki se je letos odvijalo v Franciji, po gledanosti 

 ŽNK Radomlje - naprej in navzgor



ŽELIMO VAM VESELE BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE, 
VELIKO SREČE, ZDRAVJA IN USPEHOV V LETU 2020!

R ADOML JER ADOML JE

pa je podrlo vse dosedanje rekorde. Omeniti je 
treba tudi finale Lige prvakinj, ki se je letošnjega 
maja odvijalo na Madžarskem. V Budimpešti se 
je pred skoraj 20.000 gledalkami in gledalci 
svojega šestega naslova veselil Lyon, kar nekaj 
članic in članov ŽNK Radomlje pa se je udeležilo 
tekme.

Svojevrsten uspeh pa je tudi Uki Cup, največji 
turnir za dekleta do 15. leta starosti v tem delu 
Evrope. Tudi letošnja izvedba pokala je bila 
rekordna, saj je kar 38 ekip iz sedmih držav 
merilo moči v radomeljskem Športnem parku. 
Prehodni pokal za skupno najboljši klub je 
ostal doma v Radomljah, na turnirju pa smo 
prvič uvedli novo kategorijo, in sicer skupino 
deklet do 9 let. Pri najmlajših se rezultati niso 
beležili, vse igralke pa so dobile medaljo za 
sodelovanje. Vsekakor se moramo zahvaliti 

skupini prostovoljcev, ki so svoj čas namenili 
temu dvodnevnemu turnirju. Hvala vam, brez 
vas nam ne bi uspelo!

Hrbtenica kluba so vse naše članice in člani 
kluba, ki s svojim nesebičnim delovanjem 
omogočajo, da iz leta v leto rastemo. Velika 
zahvala pa gre tudi vsem našim pokroviteljem 
in donatorjem, mnogi od njih nas podpirajo 
že od samega začetka. Velika zahvala gre 
tudi Športnemu parku Radomlje, ki nam nudi 
pogoje, kot jih je deležna le peščica klubov v 
Sloveniji. Skupaj bomo rasli naprej!

MOJ, TVOJ, NAŠ KLUB!

Aleksander Stefanović
Foto: Vid Šere, Tomaž Strgar
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drsna vrata

Vesel Božič 
in srečno 
v novem 

letu 2020!


