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nogometni turnir v Zlatem 
polju
V začetku tega meseca so Zlatopoljci gostili številne nogometne 
ekipe, ki so se prijavile na tradicionalni spomladanski turnir. V le-
pem sončnem dopoldnevu so se med seboj pomerile prve izžreba-
ne ekipe, med katerimi so bili tudi domačini.
tone hAbjAnič

Po porazu z nasprotniki iz Radomelj se je domača ekipa zbrala in v na-
daljevanju prikazala odlične igre. Upravičili so svoj ugled in se s tremi 
zaporednimi zmagami uvrstili v veliki finale. Za prvo mesto so se preiz-
kusili z ekipo Acva Bar (Preserje-Ljubljana) in tudi tokrat z izjemno igro 
slavili visoko zmago s 6:2. Pohvaliti je potrebno prav vse igralce, tako 
domače kot gostujočih ekip, za prikazane lepe in borbene igre. Seveda 
ne morem mimo najboljšega strelca, lahko mu rečem, da je že pravi 
nogometni fenomen, Mitje Klopčiča, saj je nasprotnikove mreže na tem 
turnirju zatresel kar devetkrat. Člani društva smo poskrbeli, da je turnir 
potekal kar se da dobro, da so bili igralci kot gledalci zadovoljni.
Zadovoljivo sta svoje delo opravila tudo oba sodnika iz Kamnika. Poka-
le in nagrade so prejele naslednje ekipe:
1. mesto ŠD. Zlato polje
2. mesto ACVA bar Ljubljana-Preserje
3. mesto Gradnje Brleč - fantje vseh vetrov
4. mesto Prva klasa - Radomlje
Vsem čestitamo! 

Najboljše ekipe v Zlatem Polju

Občni zbor Društva rejnic in 
rejnikov Domžale 
Letošnji 15. občni zbor Društva rejnic in rejnikov smo začeli ve-
selo, izjemno prijetno in prisrčno, po zaslugi petja in plesa malih 
učencev folklorne skupine OŠ Moravče z mentorico Marijo Gotar. 
V društvu, ki aktivno deluje že vse od leta 1980 in združuje 116 
aktivnih in bivših rejniških družin z območja občin Domžale, Luko-
vica, Moravče, Trzin in Mengeš se nas je približno petdeset zbralo 
v sredo, 11. maja 2011, ob 10. uri v Gostišču Peterka v Drtiji pri Mo-
ravčah. Med nami so bili tudi podžupanja občine Domžale Andreja 
Pogačnik Jarc, patronažna sestra Irma Markovšek, župan občine 
Moravče Martin Rebolj z ženo Vojko Rebolj ter predstavniki iz Dru-
štva rejnic Lenart s predsednico Bojano holer. 
MArtA toMec, uniV.dipL.soc.deL.

Tako Andreja Pogačnik Jarc kot Martin Rebolj sta v svojem pozdravu 
izrazila podporo in razumevanje vsem, ki smo udeleženi v izvajanju rej-
niške dejavnosti, torej rejniškim staršem in strokovnim delavcem. 
Predsednica društva Mateja Pestotnik nas je v svojem poročilu spomni-
la, kaj vse smo zmogli izpeljati v preteklem dvoletnem obdobju, vse s 

ŠKD Čelešnk s tretjo slovensko progo za gorski spust 
s kolesom

Kdor si upa in ve, kaj počne, 
mu ni žal
V Poljanah nad Blagovico, kraju na skorajda 700 metrih nadmor-
ske višine, v katerem živi zgolj devet ljudi, bo kmalu dokončana 
tretja slovenska za gorski spust s kolesom – t. i. downhill. Proga 
nastaja v izvedbi Športno-kulturnega društva (ŠKD) čelešnk, ki je 
polovico sredstev za realizacijo prispevka – 16.000 evrov – prido-
bil z uspešno prijavo na razpis Fundacije za šport. 
LukA MAseLj

V kraju – bolje rečeno v krajih, saj gre za društvo, srička katerega je 
več blizu ležeče vasi in njeni prebivalci – je športno udejstvovanje zelo 
pomembna prostočasna aktivnost. Čeprav »downhill« ni šport, s kate-
rim bi se domačini prav pogosto ukvarjali, pa so kaj hitro sprejeli idejo 
nadobudnih kolesarjev, ki so na travnikih in gozdovih v okolici Poljan 
videli izjemno progo za spust. »Fantje so se prišli pozanimati, če je kaj 
takega sploh možno. Ideja se nam je zdela dobra in smo jo ‚zagrabili‘,« 
je povedal predsednik društva Aleš Škofic in razložil nadaljnjo zgodbo: 
»Znotraj društva smo ustanovili kolesarsko sekcijo, ki jo vodi Matic Bro-
jan in se nato lotili pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj. Po pridobitvi 
okoljskih dovoljenj in soglasju lastnikov parcel – za kar se jim najlepše 
zahvaljujemo – smo konec leta 2010 pripravili projekt in se z njim pri-
javili na razpis Fundacije za šport. Naša prijava je bila uspešna in zdaj 
smo že tik pred odprtjem proge v skupni dolžini okrog 1700 metrov in 
330 metri višinske razlike.« Drugo polovico sredstev – projekt je vreden 
32.000 evrov + DDV, bodo v Čelešnku v največji merili zbrali s pomočjo 
sponzorjev, računajo pa tudi na pomoč Občine Lukovica. 

Prihodnje leto tudi tekma za državno prvenstvo?
Janez Dimic, tajnik društva in prav tako kot Škofic velik športni nav-
dušenec, je povedal, da to ni bil prvi razpis, na katerega so se pri ŠKD 
Čelešnk prijavili: »Že lansko leto smo se prijavili na razpis LAS (Lokalna 
akcijska skupina op. p.), ki so ga pripravile občine iz Srca Slovenije, ka-
mor spada tudi Lukovica, in uspeli s projektom otroškega igrišča.« Na ta 
način so realizirali okrog 20 tisoč evrov vreden projekt, za katerega so 
prek LAS pridobili 90 odstotkov vseh sredstev – 50 odstotkov sredstev 
je prišlo iz evropskih skladov za razvoj podeželja, 40 odstotkov pa od 
sodelujočih občin. »Vedno sicer nismo uspešni, bržkone tudi, ker želijo 
pri razpisih zadovoljiti želje čim več društev – tako nam recimo ni uspe-
lo pri projektih igrišča za odbojko na mivki in nogometnega igrišča z 
umetno travo. Tega si želimo, ker je vzdrževanje veliko lažje in cenejše 
kot pa pri naravni travi,« je pojasnil Dimic in dodal, da vsi razpisi po-
tegnejo za sabo veliko dela in papirologije. Tako so recimo za projekt 
kolesarske proge, za katerega so dobili vseh 26 možnih točk, morali 
pridobiti tudi pozitivno mnenje Kolesarske zveze Slovenije, da proga 

skromnimi finančnimi sredstvi, ki jih namenjamo le najnujnejšim mate-
rialnim stroškom posameznih akcij, sicer pa vsi delujemo zgolj prosto-
voljno in brez honorarjev. Naj tu naštejem bistvene aktivnosti društva: 
redna mesečna srečanja rejnic v skupinah v Centru za socialno delo 
Domžale, strokovni ekskurziji rejniških staršev v letu 2009 po Primorski 
in 2010 po Gorenjski, skupinska udeležba na Srečanju rejniških družin 
iz vse Slovenije v Žalcu, izlet rejencev in rejniških staršev v Čateške To-
plice s pomočjo ''Abrahamovcev'', knjižnica za rejniške družine, obisk 
in skromna obdaritev rejnic starih nad 75 let, delo poverjenic, ki nam 
z obveščanjem po svojih okrajih prihranijo poštne stroške, letovanje in 
usposabljanje rejniških družin v Pineti Novigrad, miklavževanje s po-
močjo Rotary cluba Domžale … Vse našteto z izjemo akcije ''Abraha-
movcev'' izvajamo stalno in vrsto let z drobnimi spremembami, ki se 
nam prek izkušenj pokažejo kot koristne. Tudi v prihodnje ostaja vse-
binsko programski sklop podoben. V letošnjem letu si želimo dodati iz-
let rejniških družin v obliki pohoda in druženja z ''malico v nahrbtniku'' 
na enega od bližnjih hribov .
Ob koncu bi se v imenu Društva rejnic in rejnikov Domžale in strokov-
nih delavcev Centra za socialno delo Domžale rada zahvalila vsem na-
šim gostom: OŠ Moravče - njeni folklorni skupini, mentorici Mariji Gotar 
in ravnateljici Nuši Pohlin Schwarzbartl ter županu Martinu Rebolju za 
njegovo gostoljubje v Gostišču Peterka. 
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ustreza vsem športnim standardom. Prva preizkušnja na njej bo najver-
jetneje sledila že avgusta, medtem ko naj bi bila vozna že v roku enega 
mesca. »Posamezniki so jo deloma že prevozili. Gre za fante od drugod 
– kakšen od domačinov se zaenkrat še ni opogumil in spustil po pro-
gi. Izgleda zelo nevarno, ampak fantje, ki so bolj vešči tega športa, se 
brez zadržkov spustijo po njej. In pravijo, da jim ni žal,« je razložil Škofic 
in povedal, da bo avgustovska (prva) tekmovalna preizkušnja še kako 
pomembna: »Šlo bo za nekakšno testno tekmo – preden nam dodelijo 
‚pravo‘ tekmo; tako, ki bo štela za državno prvenstvo.« Letošnja tekma 
bo odprta za vse, napovedani so tudi tekmovalci iz tujine, Škofic in Di-
mic pa pričakujeta, da večjih zapletov ne bi smelo biti in bodo Poljane 
prihodnje leto tudi uradno uvrščene na »downhill« zemljevid Slovenije, 
na katerem sta zaenkrat Kranjska Gora in Mariborsko Pohorje. 
»Obstaja veliko zanimanje za našo progo. Prej nisem imel pojma, da se 
toliko ljudi ukvarja s tem športom,« je povedal Dimic in dodal, da kar 
nekaj uspešnih tekmovalcev prihaja tudi iz domače občine. 

Za projektom s svojim premoženjem
Ker ne gre za majhno investicijo, v ŠKD Čelešnk upajo, da bo proga 
uspešno zaživela in bo ves vloženi trud poplačan. Črpanje denarja iz 
razno raznih razpisov pač ni tako enostavno kot izgleda na prvi pogled. 
Konec koncev so morali v društvu zaradi dejstva, da so sredstva vedno 
nakazana šele ob uspešnem zaključku projekta, vzeti tudi kredit, s ka-
terim bodo poplačali vse izvajalce. »Projekt je zelo natančen in za vsa 
predvidena dela obstajajo predračuni. Za črpanje razpisnega denarja je 
namreč nujno, da se vse izide in da za vsa opravljena dela obstajajo ra-
čuni,« je povedal Dimic in pristavil, da je spremljanje razpisov nekaj, kar 
v društvu počnejo ves čas, vsaj enkrat na teden, saj nikdar ne veš, kdaj 
se bo našlo kaj, kar je pisano na kožo njihovemu društvu. »Človek se 
mora malo poglobiti in imeti pogum izpeljati takšne projekte. Če ne bi 
imeli vizije in poguma, ne bi šli v ta projekt, saj za njim stojimo s svojim 
premoženjem. Morda se tudi zato mnoga društva ne upajo ali ne želijo 
prijaviti na takšne in podobne razpise, kaj pa vem,« je povedal Dimic, 
Škofic pa je dodal, da jim ne manjka tudi idej za prihodnost: »Najprej 
želimo dokončati našo brunarico, ki stoji ob naših objektih, poleg ko-
lesarske proge pa je v izgradnji tudi že balinišče. Naslednja zadeva, s 
katero bomo spet kandidirali tudi na razpisu LAS, pa je šolska gozdna 
učna pot.«  
Idej in volje za delo v korist lokalne skupnosti prebivalcem krajev nad 
Blagovico torej še zdaleč ni zmanjkalo. Še več: zdi se, da so z vsakim rea-
liziranim projektom še bolj odločeni, da svojim članom ponudijo vedno 
kaj novega. Zgodba o ŠKD Čelešnk je prav gotovo zgodba o ljudeh, ki 
se zavedajo koristi športa in hkrati ne obupajo že na prvi oviri, ki pride 

O ŠKD Čelešnk
»Pravi ljudje smo se našli na pravem mestu ob pravem času,« sta o razlo-
gih za uspeh društva povedala Aleš in Janez, ki sta zelo ponosna tudi na 
ostale aktivne člane – teh je, številka iz leta v leto niha, med 60 in 100. 
Ob podatku, da ima celotna KS, v katero spadajo Poljane in bližnje Selce 
(KS Češnjice), zgolj 55 prebivalcev, je celotna zgodba o leta 2004 ustano-
vljenem društvu še toliko bolj impresivna. »Veliko naših članov je iz bolj 
oddaljenih krajev, tudi izven Občine Lukovica,« je povedal predsednik. V 
ŠKD Čelešnk kljub vsemu ostajajo skromni in se oklepajo svojih korenin, 

ki so v obliki pohodniške »klape« pognale že par let prej (takrat je neura-
dno nastalo tudi ime »Čelešnk« - iz domače besede za zapeček oz. sto-
pnico za na peč), saj poudarjajo, da je pomembno predvsem, da se ljudje 
družijo in da se v njihovih krajih nekaj dogaja. »Veseli smo sodelovanja 
tudi z ostalimi društvi. Za večino gre za sodelovanje predvsem na podro-
čju igranja nogometa, s ŠD Krašnja pa smo leta 2007 organizirali tudi t.i. 
‚Igre brez meja‘,« je povedal Škofic in ob vprašanju, koliko aktivni so na 
področju kulture, ki ima prav tako mesto v imenu društva, odgovoril, da 
precej manj, da pa upajo, da jim bo v kratkem na njihovem igrišču morda 
vseeno uspelo izvesti vsaj kakšno dramsko igro. Več o društvu si lahko 
preberete na njihovi spletni strani: http://net.flopi.si/celesnk.nsf.

na njihovo pot. Resda niso edini v občini, ki »migajo« na tem področju, 
so pa zaradi velikosti svoje osnovne baze članstva in tudi iznajdljivosti 
pri pridobivanju finančnih sredstev – kar je, tudi po njihovem mnenju, 
ključ od uspeha vsakega društva – lahko za zgled prav vsem. Samo tako 
naprej! 


