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Ob tednu otroka:  Živel boš v svetu, ki ga bomo ustvarili skupaj 

»Svet, v katerem želim živeti«, je bil slogan letošnjega tedna otroka, katerega je Zveza 

prijateljev mladine Domžale, ob njej pa še vrsta drugih organizacij, vrtcev in šol, obogatila s 

prireditvami, ki so ta teden naredile drugačen, še pestrejši in bogatejši. Hkrati pa je bil teden 

tudi opomin, da vsem našim otrokom namenjamo skrb in pozornost prav vse dni v letu. 

Pomembno vodilo letošnjega tedna otroka je poslanica, ki jo je tokrat napisala slovenska 

pisateljica Desa Muck, tudi gostja letošnjega medobčinskega parlamenta ZPM Domžale. V 

njej je posebej poudarila, da ne živimo samo v enem svetu. Živimo v veliko majhnih svetovih. 

Lahko si jih izmislimo tudi sami. Lahko v njih ni nikogar razen nas ali pa so v njem samo tisti, 

ki jih vanje povabimo. Prav zagotovo pa čisto vsi živimo v dveh svetovih. Nato je vse te 

svetove tudi predstavila. Prvega, v katerem so žičnate ograje, ljudje, ki zaradi nasilja bežijo s 

svojih domov, otroci, votli od lakote in negibni v svetu brez upanja in sanj. Svet , kjer se vali 

gost smrdljiv dim in kjer nihče ne skrbi niti za živalstvo niti za naravo, ki izumirata. Na drugi 

strani je svet, kjer ti ponudijo, da dom deliš z njim, ti pomagajo, če se izgubiš ter ti napolnijo 

srce z novo lepoto in glavo z novim znanjem, To je tudi svet,  kjer ljudje prinesejo hrano, 

zdravila in vse potrebno, da naučijo otroka in njegove starše, kako pridelati najnujnejše, pa 

tudi  kako vstati in se spet smejati, v svetu lepe narave in prijaznih živali. Ob tem pa na koncu 

Desa Muck doda: »Vidiš, svetova sta dva. Ti moraš izbrati, v katerem od obeh boš živel. In 

živel boš v tistem, ki ga boš ustvaril. Toda ne moreš ga ustvariti sam. Nikoli sam. Vedno 

skupaj. Samo skupaj. Skupaj.« 

Teden otroka se je v okviru ZPM Domžale začel z vrsto ustvarjalnih delavnic, skupaj s 

Knjižnico Domžale. Mizic je bilo skoraj premalo za vse, ki so želeli iz jesenskih plodov delati 

venčke, ob pomoči lepila iz papirja ustvarjati dežničke, risati risbice in še marsikaj, predvsem 

pa ob pomoči mentorjev prijetno preživeti ustvarjalno popoldne.  
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ZPM je v četrtek skupaj s Knjižnico Domžale povabila mlade na srečanje z umetnikom risanja 

stripov Ivanom Mitrevskim, katerega umetniška dela so pravkar razstavljena. Zanimivo in 

ustvarjalno, predvsem pa srečanje, v katerem so mladi spoznali, kako narisati strip. Hvala, 

ustvarjalcu! 

Tradicionalno v tednu otroka župan naše občine povabi otroke na prijazno srečanje, 

namenjeno pogovoru, v katerem sodelujejo učenci vseh osnovnih šol, letos pa jih je na 

srečanje, poleg mentorjev, pospremila podpredsednica ZMP Domžale, Ana Medved. Župan 

Toni Dragar je na  srečanju izrazil veselje, da mladi tudi na tak način oblikujejo svoj vsakdan 

in predstavil delo občine na tem področju. Ta se trudi, da bi vsem otrokom zagotovila dobre 

pogoje za njihovo otroštvo, pa naj gre za potrebne prostore (šole, vrtci) ali druge stvari, ki so 

pomembne za mladega človeka. V prijaznem pogovoru so mladi predstavljali svoje poglede 

na svet, v katerem bi želeli živeti, hkrati pa niso pozabili na svoje vrstnike, o katerih v enem 

od svetov govori tudi letošnja poslanica.  
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Pa to še ni bilo vse. ZPM je skupaj s Kulturnim domom Franca Bernika Domžale pripravila 

tudi brezplačni ogled slovenskega filma Nika,  

 

Najmlajši pa so uživali ob lutkovni predstavi 1000 in 1 pravljica.  
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Zveza prijateljev mladine Domžale se prav vsem, ki so kakorkoli prispevali k prijetnejšemu 

tednu otroka zahvaljuje za sodelovanje in si tudi v prihodnje želi, da bi bili vsi tedni v 

posameznem letu vsaj malo namenjeni predvsem naših otrokom.  

 

Vera Vojska 


