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Najboljša glasba
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Največ 80’s in 90’s v mestu.
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MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Medtem ko sva se danes zjutraj z mlajšim 
sinom peljala k zdravniku, je ugotovil, da se 
počuti, kot bi šel na morje. Prelepo sončno 
jutro je botrovalo temu preblisku. Ah, otro-
ci. Marsikatero obdobje v življenju ima svoj 
čar, čarobnost pa živi le v otroštvu. Prav tja 
je namreč jutranja vožnja z oglašanjem črič-
kov zapeljala mene. Ste kdaj iz luknjic bezali 
črne murnčke? Mi tudi. Ali pa smo iz kar-
tonskih škatel naredili čebelnjak in vanj lo-
vili čebele. Da potrebujemo matico, je nekdo 
izvedel od staršev. Zato smo iskali in lovili 
matico. Pozimi so nam rekli, da moramo 
najprej štamfati, če hočemo smučati. In smo 
štamfali. Potem pa se raje vozili s sankami. 
Kombinezoni niso bili označeni z vodnimi 
stolpci, kajti vsi so premočili do gat in še naprej. Nekdo je privlekel, 
da so koprive dobre proti revmi. Poskakali smo v koprive, ki so rastle 
na neobdelanem vrtu ob bloku. Mogoče zato ni bilo posledic pre-
močenih kombinezonov? Ko se je stemnilo, smo rabutali korenje po 
vrtičkih, nato pa vztrajno zatrjevali – umazani do komolcev – da 
nismo bili mi. Poleti smo splezali na najvišjo vejo, ker so tam češnje 
najslajše, in potem naslednje tri dni presedeli na školjki. Vsi smo imeli 
štrikane puloverje. Nekoč sem se z njim zataknila v navoj droga za 
stepanje preprog in tam obvisela. Prijateljici mi zaradi režanja nista 
mogli pomagati. Rešil me je sosed. “Ta prijazen“, kajti točno smo ve-
deli, kakšen je kdo. Zato smo igro robčki igrali samo ob koncih tedna, 
ko je šel tečen sosed iz prvega nadstropja na vikend. Potem so bili še 
tisti, ki so nas vedno podili, naj gremo drugam. In tisti, ki smo jim 
pomagali v klet metati drva in so nas nagradili s sendvičem in pingo 
sokom. Danes nepredstavljivo, takrat pa najboljša nagrada. Nekateri 
smo imeli ključ okrog vratu, starši so nas na oknih klicali, da je treba 
domov, in ko smo v igri “Zemljo krast“ poimenovali svoje kotičke po 
različnih krajih, je bila Lovrečica slišati kot rajska dežela. Marsičesa 
nismo imeli, domišljije pa polno in na naših obrazih je vedno igral 
navihan nasmeh. Najlepše ličilo. 

MATEJ PRIMOŽIČ,  
ZUNANJI SODELAVEC

(Pre)dolgi nohti mi niso bili nikoli všeč. 
Niti na drugih ljudeh niti jih sam nikoli 
nisem nosil. Tudi lakiral si jih nisem, kar 
me pri drugih načeloma ne moti, če seveda 
niso predolgi. Predvsem dvomim o prak-
tičnosti dolgih nohtov. So izjeme, recimo 
pri kitaristih. Težko pa bi me prepričali, da 
so dolgi nohti pri profesionalnih športni-
kih praktični. Ilka in Tina pri smučarskih 
rokavicah zagotovo nista imeli podaljškov, 
ali izrezov za nohte. A obstajajo res vrhun-
ske športnice, ki se pri tem modnem do-
datku ne pustijo motiti. Atletinje, še pose-
bej tekačice, kar tekmujejo, katera bo imela 
lepši make up, frizuro in seveda nohte. A če 
menite, da je njihova brezhibna podoba od-

raz zadnjega obdobja, časa, se motite. Primera legendarne Florence 
Griffith Joyner v osemdesetih in kasneje Gail Devers v devetdese-
tih letih prejšnjega stoletja dokazujeta, da so ženske športnice že 
pred slabimi štiridesetimi leti še kako pazile na svojo podobo. Nju-
ni dolgi, nekajkrat zaviti nohti mi še zdaj ne gredo skozi. Vedno, 
ko sta se postavili v štartne bloke (obe šprinterki, olimpijski zma-
govalki na 100 in 200 metrov) in je kamera pokazala bližnji kader, 
ko sta prste natančno postavili na označeno črto na atletski stezi, 
me je skrbelo in skominalo, ali bodo njuni umetelni nohti zdržali. 
Ko sta se izstrelili iz štartnih blokov in razvili neverjetno hitrost, 
so jima nohti zelo pomagali pri aerodinamiki, v to sem prepričan. 
Potem pa premišljujem, kako je potekal njun običajen dan. Zjutraj 
sta se zbudili, si pomeli oči, šli v kopalnico, kjer sta opravili jutra-
njo higieno umivanja rok, obraza, ušes (palčk nista potrebovali), 
si malo povrtali po nosu in se usedli na veliko potrebo. Kako je 
šel dan naprej, ni pomembno. Če sta preživeli vse naštete izzive, je 
zame dovolj. 

Lepota

AKTUALNO

POLEG CVETJA 
TUDI ŠTEVILNI 
DOGODKI

V Arboretumu Volčji Potok 
pripravljajo številne investicije, 
med njimi ureditev paviljona z 
gostinsko dejavnostjo ter pre-
novo otroškega igrišča, ter do-
godke, kot so koncerti, filmski 
večeri in lutkovne predstave. 
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AKTUALNO

S PSI SE 
POGOVARJA TUDI 
V SLOVENŠČINI

Mengšan Luka Mušič se že 
štiri leta vsako zimo odpra-
vi na sever Evrope, kjer naj-
boljšemu švedskemu trenerju 
pasjih vpreg Pettru Karlssonu 
pomaga pri delu v pesjaku ter 
vzgoji in treningu psov.
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INTERVJU

V ŽIVLJENJU ŠTEJE 
TEK NA DOLGE 
PROGE

Atletinja Agata Zupin z 
Brega pri Komendi pravi, da 
rada teče, tek jo sprosti in v 
njem uživa. Na stadionu najde 
svoj mir. Upa, da bo dosegla 
olimpijsko normo in se udele-
žila olimpijskih iger v Tokiu. 
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ŠPORT

PLESKAR IZ 
TRZINA, KI SI JE 
DRZNIL DIRKATI

Silvo Habat je edini Slove-
nec, ki je z motorjem dirkal 
v najprestižnejšem razredu 
500GP. Spomine, zgodbe in 
vpoglede v zakulisje dogajanja 
motorističnih dirk je zbral v 
knjigi Zlata čelada. 

Str. 42
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tuma Volčji Potok z navodili za predložitev podatkov, vključno 
s transakcijskim računom, kamor jim bo povrnjena razlika (do 
deleža sofinanciranja) plačane kupnine,« dodajajo na trzinski ob-
činski upravi. 

Vhod v Policijsko postajo Kamnik z vzhodne 
strani
Kamnik – Od 1. junija dalje je vhod v Policijsko postajo Kamnik 

na vzhodni strani objekta ob večjem občinskem parkirišču. 

Novi vhod ima urejeno klančino, invalidom oz. gibalno ovi-

ranim osebam so prilagojeni tudi novi prostori. V teh dneh se 

začenjajo tudi dela za energetsko sanacijo objekta.

V preteklem letu se je zaključila ureditev zunanjosti Policijske 
postaje Kamnik, urejena je nova dežurna soba. Za slednjo je stav-
bno pohištvo in opremo uredila Policija, gradbeno-obrtniška dela 
pa je kot lastnica stavbe financirala Občina Kamnik, ki je v letu 
2019 že obnovila in preuredila del pritličnih prostorov, prometno 
in arhivsko pisarno za dežurnega policista, nove sanitarije in ča-
kalnico za stranke, dobavila ter montirala prezračevalni sistem. 
Vzdrževalna dela in ureditev zunanjosti so znašala 36 tisoč evrov.

V teh dneh se je začela tudi energetska obnova objekta Poli-
cijske postaje Kamnik. Občina Kamnik se je v letu 2020 prijavila 
na razpis Ministrstva za infrastrukturo za celovito energetsko 
sanacijo objektov v lasti občin, in sicer med drugim za energet-
sko obnovo Policijske postaje Kamnik (izolacija fasade, izolacija 
podstrešja in menjava strehe, izolacija podzidka, toplotna črpal-
ka, dokumentacija, nadzor). Investicija je ocenjena na slabih 160 
tisoč evrov. 

Fina preplastitev ceste Zg. Dobeno–Rašica 

Mengeš – Po dogovoru z Vaškim odborom Dobeno so na Občini 

Mengeš v lanskem letu začeli s sanacijo cestišča od Zg. Dobena 

do Rašice, letos so na cesti uredili še fino preplastitev.

Lani se je pričela 1. faza rekonstrukcije ceste Zgornje Dobeno–
Rašica, ki je bila zahtevna, saj je bilo treba najprej izkopati trdne 
kamenine oziroma uporabiti pnevmatsko kladivo za razbijanje 
skal. Najprej je bilo razširjeno in sanirano cestišče v spodnjem, 
ravninskem delu, nato je bila urejena preglednost na najbolj ne-
varnih odsekih. V sklopu rekonstrukcije je bila urejena tudi javna 
razsvetljava, podporni zid in odbojna ograja na strmejšem delu 
ter celostna ureditev odvajanja meteorne vode. V letu 2020 je bila 
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Atletska steza ob OŠ Marije Vere bo 
prenovljena

Kamnik – V poletnih mesecih bo potekala prenova atletske ste-

ze ob Osnovni šoli Marije Vere.

Dotrajana atletska steza pri OŠ Marije Vere na Duplici bo do-
bila novo, moderno podlago. Celotna investicija je ocenjena na 
več kot 180 tisoč evrov, od tega 35 tisoč evrov sofinancira Fun-
dacija za šport. 

Nova kuhinja in jedilnica

Domžale – Gradbena dela v jedilnici in kuhinji v Osnovni šoli 

Rodica so končana. Stenska in talna keramika sta položeni, 

namešča se kuhinjska oprema. Novi pridobitvi se bosta začeli 

uporabljati v novem šolskem letu.

»Na področju investicij ves čas spremljamo in načrtujemo tudi 
predšolske in šolske kapacitete. Skozi leta so se spreminjale tako 
potrebe učnega procesa kot tudi število učencev. Slednje je pove-
zano z naravnim prirastom pa tudi s selitvami in novogradnjami. 
Tako se čez čas pokažejo potrebe po načrtovanju novih učilnic, 
predvsem pa tudi skupnih prostorov,« pravijo na Občini Domža-
le. V tem šolskem letu je bil zgrajen prizidek z jedilnico v Osnovni 
šoli Domžale, novi jedilnica in kuhinja na Osnovni šoli Rodica 
pa se bosta začeli uporabljati v novem šolskem letu po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja in prevzemu objekta v uporabo. Ocenjena 
vrednost investicije je slabih 1,5 milijona evra. 

Subvencionirane sezonske vstopnice za 
Arboretum Volčji Potok tudi za Trzince
Trzin – Po novem bodo sezonske vstopnice za Arboretum Volčji 

Potok cenejše tudi za Trzince.

S trzinske občinske uprave obveščajo, da sta Občina Trzin in 
Arboretum Volčji Potok sklenila pogodbo o sofinanciranju sezon-
skih vstopnic za občane občine Trzin za leto 2021. Cena sezonske 
vstopnice, ki jo sofinancira Občina Trzin, tako znaša 25 evrov za 
odrasle in 14 evrov za otroke. Ob nakupu je treba doplačati 2 evra 
za brezstično kartico, na kateri so zapisani točni podatki lastnika 
s sliko, saj sezonska vstopnica ni prenosljiva. Sezonska karta velja 
za vse prireditve v Arboretumu Volčji Potok. »Vsi občani, ki so v 
letošnjem letu že kupili letno vstopnico, so prejeli dopis Arbore-
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Vizualizacija nove jedilnice na OŠ Rodica.
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že izvedena nosilna asfaltna plast (grobi sloj), v letu 2021 pa so se 
na cestišču Zgornje Dobeno–Rašica izdelale še obrabno-zaporne 
asfaltne plasti oz. t.i. fini sloj.

»Sanacije cestišč na Dobenu so nujne zaradi prometne varnos-
ti najbolj izpostavljenih udeležencev v prometu, saj se zaradi vse 
večje poseljenosti kraja promet iz leta v leto povečuje,« pojasnju-
jejo na mengeški občinski upravi. 

Na Starem gradu se bo obnovilo obzidje

Kamnik – Občina Kamnik je bila uspešna na razpisu Ministr-

stva za kulturo in tako pridobila sofinanciranje v vrednosti 40 

tisoč evrov za sanacijo obzidja na Starem gradu. Celotna inve-

sticija je sicer ocenjena na 80 tisoč evrov, z deli naj bi pričeli že 

poleti.

»Ogroženost zidov obrambnega hodnika je velika. Gre za 
erozijsko propadanje materialne substance, odpadajo gradniki z 
zidnih struktur, kar ogroža tudi obiskovalce, na ostaline nega-
tivno vplivajo predvsem atmosferski vplivi (nihanje vlage, pada-
vine, neurja itd.), ki povzročajo propadanje materialne substance 
ter razraščanje vegetacije, ki povzroča poškodbe vezivne malte 
in odpadanje gradnikov z zidnih struktur. Področje je ogroženo 
tudi zaradi specifične prepadne lege, na kateri je prisotna ero-
zija,« problematiko pojasnjuje kamniški župan Matej Slapar in 
dodaja, da bodo predvideni posegi zagotovili stabilnost celotne-
mu kompleksu in preprečili nadaljnje uničenje oziroma izgubo 
ogroženih varovanih lastnosti arheološkega najdišča Stari grad 
– Kamnik. »S posegi, ki temeljijo na konservatorskem pristopu, 
se celostno ohranja in prezentira ruševine in vzpostavi struktur-
no stabilno ter varno okolje. Predvideni postopki bodo z upošte-
vanjem avtentičnih vrednot znatno pripomogli k varovanju in 
ohranitvi snovne in nesnovne celovitosti spomenika,« še dodaja 
Slapar in pove, da želijo v prihodnosti na Starem gradu vzposta-
viti tudi predstavitev življenja in dela Andeških grofov. 

V Domu kulture Kamnik prenovljeni lučni 
vleki in energetska sanacija stavbe
Kamnik – Občina Kamnik načrtuje sanacijo lučnih vlekov v 

dvorani Doma kulture Kamnik in energetsko sanacijo celot-

nega objekta.

Kot pojasnjuje župan Matej Slapar je bil en lučni vlek zame-
njan v letu 2008, medtem ko je ostalih pet dotrajanih in tudi 

nevarnih za delavce. Z investicijo želijo izboljšati varnost vseh 
zaposlenih in izvajalcev prireditev ter izboljšati produkcijsko 
vrednost prireditev v veliki dvorani doma kulture, saj bodo novi 
vleki omogočali bolj kompleksne lučne postavitve in hitrejše me-
njave odrskih postavitev, zaradi česar bo boljši tudi izkoristek 
dvorane. »Dvorana bo z novejšo tehnologijo tudi komercialno 
bolj zanimiva za potencialne najemnike,« menijo na Občini Ka-
mnik, ki je bila uspešna na pozivu Ministrstva za kulturo in za 
projekt pridobila 106 tisoč evrov sofinanciranja oz. 50% vred-
nosti investicije. 

Objekt Doma kulture Kamnik bo v prihodnje deležen tudi 
energetske sanacije, in sicer bo narejena toplotna izolacija objekta 
in fasada, zamenjana bodo vrata in okna ter streha oz. strop proti 
neogrevanemu podstrešju in podi, sanirala in optimizirala se bo 
razsvetljava itd. Vrednost investicije je 550 tisoč evrov, od tega 
bo 35% sofinanciranih s strani Evropskega kohezijskega sklada. 

Obnova Cankarjeve ulice je končana

Domžale – Občina Domžale je zaključila z obnovo Cankarjeve 

ulice v Domžalah. 

V sredini aprila je z investicijsko-vzdrževalnimi deli na kana-
lizaciji pričel JKP Prodnik, ki je obnovil 111 metrov sekundar-
nega kanalizacijskega voda, Občina Domžale pa je nadaljevala z 
obnovo cestišča, v sklopu katere so zamenjali spodnji in zgornji 
ustroj ceste, grobi in fini asfalt ter položili granitne robnike. Ure-
dili so meteorno odvodnjavanje in zamenjali javno razsvetljavo. 
Vrednost celotne investicije je 155 tisoč evrov. 
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Funkcionalen, varen in udoben JEANS za vsako priložnost
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Motoristične, kot tudi ostale hlače do
velikostne številke 70 so na zalogi!
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Poleg cvetja tudi številni dogodki
Kljub letu, ki so ga zaznamovale epidemija covida-19 in številne omejitve, so v Arboretumu Volčji Potok zadovoljni s preteklo 
sezono, za novo pa že pripravljajo številne investicije, novosti in dogodke. Med prvimi omenimo prenovo in povečanje otroškega 
igrišča ter končno ureditev paviljona z gostinsko dejavnostjo, obe novosti bosta sicer zaživeli šele v prihodnjem letu; med do-
godki pa izpostavimo koncerte klasične glasbe, večere z zabavnim kulturnim programom, filmske večere in lutkovne predstave.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

»Kljub vsem težavam, ki so nas pestile, se trudimo,« pravi Aleš 
Ocepek, direktor Arboretuma Volčji Potok, »čeprav se je število 
obiskov bistveno povečalo, je bilo finančno gledano leto vseeno 
malce slabše, vendar smo uspeli racionalizirati določene stroške 
in tudi dogodke. Park pripravljamo za prihodnost in načrtujemo 
veliko zanimivih stvari za obiskovalce.«

Med prvimi investicijami direktor Ocepek izpostavlja ureditev 
kanalizacije v osrednjem delu parka, z deli bodo začeli v sredini 
oz. ob koncu poletja. Investicija je ocenjena na približno 50 tisoč 
evrov. Poleg tega bodo že letos od vhoda do pristave uredili in za-
sadili programsko pot, ki bo betonska, primerna tudi za invalidske 
vozičke, medtem ko bodo poti v zgodovinskem delu in ostalih de-
lih parka ostale peščene. Nova pridobitev, ki je zelo pomembna za 
park, bo tudi nov rastlinjak ob pristavi, dolg 60 metrov in visok 
9 metrov. Rastlinjak bo v parku zrasel v prihodnjem letu, v njem 
pa bo program metuljev, orhidej, tropskega vrta in sredozemskih 
rastlin. Vrednost te investicije je ocenjena na 500 do 600 tisoč 
evrov. Omenimo še, da pri vseh omenjenih investicijah sodelujejo 
z Ministrstvom za kulturo, za katerega direktor pravi, da je v zad-
njem času pokazalo veliko posluha za njihove ideje.

Gostinska dejavnost v paviljonu in prenova otroškega 

igrišča

S prenovo paviljona v sredini parka bodo sicer začeli že letos, a 
na dokončno ureditev bo treba počakati do naslednje sezone. »V 
prihodnjem letu bo tukaj lep gostinski lokal, že jeseni bomo z jav-
nim razpisom izbirali gostinca za ta objekt,« napoveduje Ocepek 
in razkriva, da bodo v prihodnosti manjšo kavarnico uredili tudi 
pred vhodom v park. 

Težko pričakovana delna prenova otroškega igrišča bo potekala 
v letošnjem, začela se bo poleti, in prihodnjem letu. »Strošek pre-
nove igrišča bo v dveh letih nanesel okoli 100 tisoč evrov, tukaj 
sodelujemo z našim dolgoletnim partnerjem Generali zavaroval-
nico,« pojasni Ocepek. Družine si v parku še vedno lahko ogledajo 
dinozavre in velikane morskih globin, poleg tega bo letos ponov-
no organiziran priljubljen Čarobni dan. 

Čeprav bi električni vlakec, namenjen prevozu obiskovalcev po 
parku, moral voziti že letos, se je, kot pojasnjuje direktor, zapletlo 
pri objavljenem razpisu. »Prvi razpis smo razveljavili, ker glede na 
pripravljeno razpisno dokumentacijo ne bi dobili takšnega vlaka, 
kot ga potrebujemo. Pripravljamo nov javni razpis, še pred tem pa 
smo organizirali strokovni posvet, kjer bodo ponudniki predsta-
vili svoj produkt, mi pa bomo v sodelovanju s strokovnjakom s 
tega področja ocenili, ali so ponudniki sposobni zagotoviti tak 
vlak, kot ga potrebujemo,« pravi Ocepek in doda, da gre za unika-
ten izdelek, pri katerem je potrebna previdnost, saj si ne želijo na-
kopati vlaka, ki ne bi izpolnjeval njihovih tehničnih zahtev. Tako 
bo električni vlak mogoče v arboretum pripeljal že letos, vsekakor 
pa pred začetkom naslednje sezone. 

Od klasične glasbe in lutkovnih predstav do zabavnih in 

filmskih večerov 

Že lani so v arboretumu pripravili mnogo zanimivih dogod-
kov, po besedah direktorja jih bo prav toliko, če ne še več, tudi 
letos. Vsi dogodki s termini in aktualnimi informacijami so na-
vedeni na spletni strani arboretum.si, kjer bodo objavljene tudi 
morebitne spremembe programa. 

V sodelovanju s Kulturnim domom Franca Bernika iz Dom-
žal tudi letos pripravljajo koncerte klasične glasbe, tokrat so jih 
poimenovali Mozart v rozariju. Na sporedu bodo trije koncerti 
(12.6., 19.6. in 3.7.). Z Mestnim kinom Domžale v parku organi-
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Novi električni Audi Q4 e-tron. 
Začetek predprodaje v Sloveniji.
Pri Audi Porsche Verovškova smo začeli z uradno predprodajo novega 
električnega Audi Q4 e-tron (doseg do 520 kilometrov*). Ponudbo 
sestavljajo tri pogonske različice, na vrhu katerih je model quattro z 

največjo močjo 220 kW oz. 299 KM. Vsem trem različicam je skupno 
naslednje: vožnja brez lokalnih emisij in veliki dosegi, časi polnjenja 
cca. 10 minut za približno 130 kilometrov v idealnih pogojih (WLTP) 
in priročno polnjenje s storitvijo Audi e-tron Charging Service. Audi Q4 
e-tron (52 kWh) je lahko vaš že od 45.340 EUR, z možnostjo pridobitve 
nepovratne finančne spodbude s strani EKO sklad v višini 4.500 EUR**. 
Več informacij najdete na porscheinterauto.net ali audi.si. 

*Q4 e-tron poraba električne energije, kombinirana vožnja, kWh/100 km: od 17,4; emisije CO₂, kombinira-
na vožnja, g/km: 0. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Poraba goriva in emisije CO2 so navedene na spletni strani v 
razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik/platišč. Slika je simbolna. Več na audi.si. 
** Spodbuda velja pod pogoji javnega poziva 84SUB-EVOB20. Več na www.ekosklad.si. 

g. Boštjan Lovšin (051 288 504)               g. Matej Vode (051 288 503)

ga. Ernstschneider (051 288 565)            g. Robert Plut (051 288 510)

Pokličite, da vas navdušimo za nove modele Audi

Kmalu pri Porsche Verovškova!
Novi, povsem električni 

Audi Q4 e-tron.

**Z možnostjo 
pridobitve nepovratne 

finančne podbude 
s strani EKO sklad v 

višini 4.500 EUR.
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zirajo priljubljene filmske večere. Letos bo na sporedu osemnajst 
filmov, in sicer vsak četrtek, petek in soboto med 22. julijem in 
28. avgustom ob 21. uri. Arboretum Volčji Potok bodo pod okri-
ljem Lutkovnega gledališča Ljubljana zopet obiskale tudi gleda-
liške predstave, prva bo na sporedu že 25. junija, letos so poleg 
dopoldanskih dodali še pozno popoldanske in večerne predstave. 
V arboretumu se letos pridružujejo festivalu Špasno poletje, ki 
ga organizira Špas teater in združuje niz zabavnih večerov z več 
kot osemdeset dogodki na več lokacijah po Sloveniji, od tega bo v 
Volčjem Potoku osem predstav.

O vrtnicah po novem tudi s pomočjo avdio vodiča

Poleg vseh ostalih dogodkov pripravljajo v arboretumu tudi 
vrsto razstav. Med prvimi naj omenimo intermedijsko razstavo 
Vrtn!ca, ki je na ogled od 11. junija in bo predstavila doživetje 
vrtnic v štiridimenzionalnem prostoru. Po besedah direktorja 
Ocepka gre za unikaten dogodek v slovenskem prostoru, ki bo 
vrtnice predstavil na drugačen način. 

Ta konec tedna, od 11. do 13. junija, bo v arboretumu pote-
kal Vrtnični vikend, ki se bo začel v petek s tradicionalnim dne-
vom slovenskih vrtnic. Vse dni bodo v parku potekala strokovna 
vodstva, prodajni sejem in zajtrk med vrtnicami. Naj dodamo še, 
da so v parku uvedli še eno novost, to je pametni avdio vodič. 
Z avdio vsebinami, ki se s pomočjo pametnega telefona in apli-
kacije za branje QR kod aktivirajo s QR kodo, lahko prisluhnete 
kratkim zgodbam o rastlinah. Za začetek lahko preizkusite avdio 
vodič v Rožnem vrtu Marije Auersperg Attems, s temi vsebinami 
pa bodo opremili tudi razstavo EU v vrtnicah, ki bo v parku na 
ogled od 1. julija dalje, in več ostalih točk v parku. Na razstavi 
EU v vrtnicah bodo na ogled sorte vrtnic iz vseh držav EU. Raz-

stava je pripravljena ob predsedovanju Slovenije EU, avgusta pa 
bodo ob 30-letnici slovenske samostojnosti v parku predstavili še 
cvetlično razstavo pod taktirko največjih slovenskih florističnih 
mojstrov. 

S projektom Cvetlična kultura podeželja želijo ohraniti 

dediščino t.i. garteljcev

Ne nazadnje omenimo še projekt Cvetlična kultura podeže-
lja, s katerim želijo v Arboretumu Volčji Potok v sodelovanju s 
partnerjem projekta JZ Bogenšperk ohraniti slovensko kultur-
no dediščino t.i. garteljcev. To so v podeželski vrtovi, ki so jih v 
preteklosti gospodinje imele ob hiši, na katerih so rastle začimbe, 
zdravilne rastline, cvetje in nekaj zelenjave. Z rožami, ki so rastle 
v garteljcu, je bilo povezanih mnogo običajev, prav tako je z njimi 
povezanega mnogo znanja o gojenju rastlin in cvetličenju. Ker se 
to znanje v sodobni družbi izgublja, prav tako pa tudi stari asorti-
ment rastlin, so se v arboretumu odločili, da bodo to dediščino v 
okviru projekta, ki je delno sofinanciran tudi iz Evropskega skla-
da za razvoj podeželja, ohranili. Na podlagi tega so pred pristavo 
uredili vrt Marije Auersperg Attems, grofice, ki je na svojih sli-
kah z botanično natančnostjo uprizarjala tovrstno cvetje. V vrtu 
so zasadili vse rastline, ki so jih prepoznali na njenih slikah. Poleg 
tega so uredili tudi dva garteljca, ki ju bodo uporabili za rezano 
cvetje za delavnice v sklopu projekta. Obiskovalci si lahko ogleda-
jo tudi razstavo, ki na 32 panojih predstavlja to cvetje in življenje 
ter delo Marije Auersperg Attems.

Na podlagi vseh ugotovitev, zbranih v okviru projekta, so v 
Arboretumu pripravili tudi nabor enoletnic, ki se bodo prodaja-
le pod blagovno znamko Cvetlična kultura podeželja in bodo na 
voljo v njihovem vrtnem centru ter trgovinici na vhodu v park. 
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Slamnikarska dediščina v Domžalah ne zamira
Domžalski okraj je že tradicionalno povezan z izdelavo slamnikov, slamnatih kit in nasploh s slamnikarsko obrtjo, ki je Domžale 
preživljala več kot tri stoletja. Prišla naj bi iz Firenc, iz Italije, delno pa njen izvor pojasni tudi Janko Kersnik, ki se obrti dotakne 
v dveh svojih pripovedih. V 18. stoletju je bila obrt na Domžalskem že močno utrjena in četudi se je stanje po koncu 1. svetovne 
vojne spremenilo, saj so nove politične in gospodarske razmere narekovale drugačno družbo, se je zgodba slamnikarstva ohra-
nila na stavbah, v simbolih, predvsem pa v spominu ljudi, zato ni nič nenavadnega, da omenjene tradicije ni ustavilo niti nedavno 
zaprtje države. Tako so se v Slamnikarskem muzeju v poznem jesenskem obdobju, ko so v državi delovale le najnujnejše storitve, 
lotili ustvarjanja spletnih vsebin.

BARBARA KOPAČ
Foto: Katarina Rus Krušelj

»Delali smo od doma, Kulturni dom Franca Bernika je bil na-
mreč zaprt,« pojasnjuje moja tokratna sogovornica, Katarina 
Rus Krušelj, pedagoginja in kustosinja v Slamnikarskem muzeju, 
»manjše enote doma, kot so Slamnikarski muzej, Menačenkova 
domačija in Galerija Domžale, pa so svoje delovanje prestavile na 
splet. Občasno, ko so to dopuščale razmere v državi, pa smo bili 
tudi odprti za obiskovalce.«

Ker je pandemija povečini ohromila vse kulturne dejavnosti, so 
bili tudi v Kulturnem domu Franca Bernika prisiljeni v drugačne 
(spremenjene) pristope k predstavitvi kulturnega delovanja. Ker 
so se zavedali, da že ustaljeno delovanje trenutno ni mogoče, so v 
Slamnikarskem muzeju najprej pripravili spletno predstavitev sa-
mega muzeja, ki so mu pridali slogan #muzejdoma. Na ta način so 
ljudem omogočili vsaj delček kulturnega udejstvovanja, ki jim je 
bilo z zaprtjem muzejev, galerij in drugih hramov kulture začasno 
odvzeto.

»Čas, ki smo ga preživeli doma, smo dodobra izkoristili in se 
tako domislili tudi različnih novih načinov, da muzejsko dejavnost 
približamo še večjemu številu ljudi. Tako smo vsem obiskovalcem 
spletne strani ponudili raznovrstno gradivo – od ugank za najmlaj-
še in učnih listov za šolarje do pisnih gradiv in videoprispevkov za 
zahtevnejše obiskovalce.« Za namene ogleda muzejske dejavnosti 
so pripravili tudi zanimiv dvominutni posnetek, ki obiskovalcem 
služi kot sprehod po muzejskem prostoru. Ker je omenjeni posne-
tek požel neverjeten uspeh in vzbudil izredno zanimanje, so se v 

muzeju odločili, da s tovrstnim delom nadaljujejo in ljubiteljem sla-
mnikarske kulture ponudijo še več sorodnih videovsebin.

»Osnova projekta so videovsebine o zgodovini domžalskega sla-
mnikarstva, o Slamnikarskem muzeju kot prostoru ohranjanja in 
predstavljanja slamnikarske dediščine, o ljudeh, ki s(m)o povezani 
s to neprecenljivo dediščino.« Vse tovrstne vsebine postavljajo in 
sestavljajo sami, v lastni produkciji. Za zasnovo sta zaslužna prav 
moja sogovornica, Katarina Rus Krušelj, ter Jure Matičič, ki vse-
lej poskrbi tudi za montažo posnetkov in samo grafično opremo. 
Vse delovanje poteka pod budnim očesom direktorice Kulturnega 
doma Franca Bernika, Cvete Zalokar. »Pri nastajanju videovsebin 
sodelujejo tudi naši prijatelji in znanci, ki nastopajo kot naši sogo-
vorniki. Povezujeta nas predanost in skrb za ohranjanje lokalne 
kulturne dediščine, zato so se našim povabilom k sodelovanu z ve-
seljem odzvali.«

Filmske vsebine, ki so nastale v obdobju pandemije, se dotikajo 
treh vsebinskih sklopov, in sicer je prvi del poimenovan Pletenje 
kit iz slame, kjer je predstavljen sam postopek izdelave oziroma 
pletenja slamnatih kit, poudarek pa je tudi na drugih, običajno za-
postavljenih vidikih slamnikarske obrti; premierno je bila epizoda 
predstavljena 8. februarja letos v okviru praznovanja Prešernovega 
dne, predstavila pa sta jo Milka Breznik, pletica slamnatih kit, ter 
Roman Kos, zunanji strokovni sodelavec. V drugem delu je z raz-
ličnih zornih kotov predstavljeno šivanje slamnikov, pozabljena pa 
ni niti najmanjša podrobnost, povezana s samo obrtjo; v Slamni-
karskem muzeju se trudijo, da kljub občasni prezrtosti omenjene 
obrti ta v Domžalah ne zamira, še več, celo napreduje, se gradi in 
raste; vsebino, ki je bila premierno predvajana 25. marca letos, v 
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Spoštovane občanke,  

spoštovani občani,

dovolite mi, da vam iskreno čestitam 
ob prihajajoči 30. obletnici razglasitve 
samostojne Republike Slovenije. Po več 
kot tisoč letih tuje nadvlade so se uresni-
čile sanje naših prednikov, ki so si drznili 
razmišljati in delovati v smeri samostojne 
države Slovenije. Po dobljeni desetdnevni 
vojni za Slovenijo smo dokazali, da enot-

ni in povezani skupaj znamo in zmoremo 
premagovati ovire. 

V tridesetletnem obdobju smo do-
segli marsikaj. Postali smo mednarodno 
priznana država, bili prva izmed tranzi-
cijskih držav, ki je prevzela evro, spre-
jeti smo bili v Združene narode, v Svet 
Evrope, zvezo NATO in Evropsko unijo. 
Kaj pa Kamnik? Kamnik je v svoji zgo-
dovini izstopal kot eno pomembnejših 
mest na našem ozemlju. V tridesetih letih 
smo razvili kvalitetno predšolsko vzgojo, 
osnovno in srednje šolstvo. Cestna infra-
struktura je mnogo boljša, pa vendar mo-
ramo še marsikaj storiti. Izjemni kulturni 
ustvarjalci zastopajo Kamnik izven naših 
meja in tudi vrhunski športniki so tisti, ki 
dajejo pomemben prispevek k predsta-
vljanju naše lokalne skupnosti. Turistični 
biseri pa vabijo v naše mesto obiskoval-
ce od blizu in daleč. Kamnik se je tako v 
letih od osamosvojitve razvil iz nekdaj 
industrijskega mesta v mesto priložnosti 
tako za velika kot tudi za manjša podjetja, 
obrtnike, kmete in posameznike.

V spomin na dogajanje ob osamosvoji-

tvi Slovenije in o tem kaj je Kamnik danes 
bomo poudarjali tudi na slovesnosti ob 

dnevu državnosti v četrtek, 24. juni-

ja 2021, ob 20.30 v čudovitem okolju 

Mekinjskega samostana. Ob Mestni 
godbi Kamnik bodo kulturni program, 
obarvan v barve slovenske zastave, po-
pestrili kamniški kulturni ustvarjalci. 
Prireditev bomo izvedli v skladu s ta-
kratnimi epidemiološkimi razmerami. 
Poleg tega pa bomo praznovanje obele-
žili s številnimi drugimi prireditvami, 
o katerih si boste lahko več prebrali na 
uradni spletni strani Občine Kamnik  
www.kamnik.si. 

Hvala vsem občankam in občanom, da 
ustvarjate bogato dediščino našega mesta 
in iskrene čestitke ob 30. obletnici slo-
venske države. Naj se uresničijo besede 
slovenskega literata Ivana Cankarja, ki 
je v povesti Kurent zapisal: »Veseli ljudje 

bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih 

pesem bo vriskanje!«

Vaš župan Matej Slapar 

Nagovor župana Mateja Slaparja ob 30. obletnici slovenske države  
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okviru vseslovenske akcije muzejev in galerij, predstavljata Joži 
Košak in Ana Cajhen, šivilji slamnikov. V tretjem delu spoznamo 
domžalske slamnikarice na tujem, prikazane skozi zgodbe dom-
žalskih slamnikaric in šivilj slamnikov iz Domžal in okolice, ki so 
na prehodu iz 19. v 20. stoletje zapustile domovino in se v upanju na 
boljše življenje podale v druge evropske države in celo čez lužo, v 
Ameriko; videovsebina je bila premierno prikazana 18. maja letos, 
kot del obeležitve mednarodnega dne muzejev, predstavili pa so jo 
raziskovalci slamnikarske dediščine, Saša Roškar, Matjaž Brojan in 
Roman Kos.

Kot pojasnuje Katarina, so predstavljenim videovsebinam vselej 
dodane tudi kratke zgodbe oziroma razlage določenih strokovnih 
izrazov s področja slamnikarstva, obiskovalcem spletne strani pa 
so na voljo tudi različna slikovna gradiva iz muzejskega arhiva ozi-
roma osebnih arhivov sodelujočih. Tako je tudi nepoznavalcem, a 
srčnim ljubiteljem te kulturne zvrsti omogočeno razumevanje ra-
zvoja in izgradnje slamnikarske dediščine.

A s tem zgodba še zdaleč ni zaključena. Pripravljajo namreč še 
nekaj krajših epizod o nastajanju in razvoju slamnikarske tradicije 
v Domžalah, med drugim tudi del z naslovom Kako so slamniki 
našli Domžale?, posvetili pa so se tudi zgodbam o slovenskih in ti-
rolskih slamnikarjih, o sami industrializaciji slamnikarstva, o nje-
govi zlati dobi in tudi postopnem zatonu. »Vsebinski sklop želimo 
zaključiti z videovsebino o tem, kako je nastal naš muzej, kakšna je 
bila njegova vloga nekdaj, kakšno igra danes in kakšno vizijo ima 
za prihodnost.«

Vse že pripravljene videovsebine (in tudi tiste, ki šele prihaja-
jo) so obiskovalcem in ljubiteljem kulture na voljo na spletni stra-
ni Kulturnega doma Franca Bernika Domžale (www.kd-domzale.
si), pod zavihkom Slamnikarski muzej oziroma #muzejvirtualno 

(#muzejvirtualno KD Domžale).
»Projekt tovrstnih kratkih videovsebin je nekaj, česar smo se lo-

tili predvsem zaradi nastalega položaja, zaradi zaostrenih razmer v 
državi, a vendar sta bila navdušenje in izvirnost večja kot kadarkoli 
doslej. Naš cilj je, da so omenjene vsebine privlačne tako mladim 
kot zrelejšim, saj gre za zapise naše lokalne kulturne dediščine, ki 
je nedvomno edinstvena.« Kot je dejal soustvarjalec projekta, Jure 
Matičič: »Projekt kratkih filmov iz Slamnikarskega muzeja je naša 
mala butična produkcija, ki jo bomo vsekakor nadaljevali.« Po be-
sedah direktorice Cvete Zalokar se lahko nadejamo tudi angleških 
podnapisov za predstavljene videovsebine, kar bo to posebno obrt 
približalo tudi tujim obiskovalcem.

Vsakršnega sorodnega nadgrajevanja prikaza obrti se veselimo 
vsi, ki nas količkaj zanima kulturna dediščina domačega okraja, 
saj se zavedamo, da tovrstne videovsebine lahko dosežejo vse in 
vsakogar, tudi ko razmere v državi narekujejo drugače. Na takšen 
način ohranjamo lokalno dediščino živo, ne glede na okoliščine, ne 
glede na vse, kar se dogaja zunaj. Tako se lahko vživimo v samo 
slamnikarstvo, ne da bi se sami dejansko spoznali na obrt, lahko se 
poglobimo vanjo, ne da bi bili sami vešči pletenja kit. Tako smo lah-
ko del slamnikarske dediščine, četudi je nismo soustvarjali. Jo pa 
lahko prenašamo naprej in poskrbimo, da takšna edinstvena obrt v 
našem domačem okraju nikdar ne zamre. 

Klik, klik za še več modrih novic

www.modre-novice.si
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Kamnik in Domžale: prostovoljstvu prijazni 
občini

Kamnik, Domžale – V Sloveniji je 36 občin, ki se ponašajo z nazi-

vom Prostovoljstvu prijazna občina, ki ga podeljujejo Slovenska 

filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva. Med njimi 

sta tudi občina Kamnik, ki je naziv potrdila, in občina Domžale, 

ki je letos prvič pridobila ta naziv.

S podelitvijo naziva Prostovoljstvu prijazno mesto so bile iz-
postavljene občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic 
Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen 
prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, ceni-
jo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo 
del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. 

V Domžalah so naziv pridobili prvič, in sicer za spodbujanje 
prostovoljstva preko javnih razpisov in z zagotavljanjem finančnih 
sredstev za delo mentorjev prostovoljcev v javnih zavodih oziroma 
organizacijah s prostovoljskim programom, aktivno sodelovanje 
pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah in odziv na epidemi-
jo. »Hvaležni smo, da smo se priključili 36 občinam, ki spodbujajo 
prostovoljstvo, še posebej pa, da je v našem kraju ogromno ljudi, ki 
s svojim velikim srcem namenjajo svoj čas in skrb za druge. Naj bo 
to tudi dobra spodbuda za vse nas v občini Domžale, da s prosto-
voljstvo nadaljujemo še naprej,« je ob prejemu naziva dejal dom-
žalski župan Toni Dragar.

Občina Kamnik je prejela naziv, ker je tudi lani finančno podprla 
delovanje dveh dnevnih centrov, in sicer Dnevnega centra Štacjon 
za osebe s težavami v duševnem zdravju, ki ga strokovno vodi CSD 
Osrednja Slovenija-Vzhod, enota Kamnik, in Dnevnega centra za 
mlajše invalidne osebe, ki ga strokovno vodi Društvo staršev otrok 
s posebnimi potrebami. Z Zavodom Oreli Občina Kamnik že nekaj 
let uspešno vodi projekt Razvoj občinskega modela varstva starej-
ših občanov občine Kamnik, kjer je med drugim občanom trik-
rat tedensko na voljo brezplačna svetovalna pisarna (glavne teme 
občanov so nepremičnine, dedovanje, zdravje, priprava na odhod 
v dom ipd). Na občini je že vse od lanskega leta odprta humanitar-
na linija, ki je na voljo starejšim in osamljenim vse dni v tednu od 
8. do 21. ure. Na tej številki si lahko starejši naročijo prostovoljca, 
ki mu na dom dostavi hrano iz trgovine, zdravila iz lekarne, to-
pel obrok ipd. Za občane z nizkimi dohodki je vsak delovni dan 
na voljo brezplačni topel obrok; za razdelitev obrokov in čiščenje 
prostora poskrbijo prostovoljci Društva upokojencev Kamnik. Ob-
čina Kamnik krije tudi stroške nastanitve za brezdomce, sofinan-
cira dejavnost neprofitnih izvajalcev z različnih področij, aktivno 
pa je pristopila k izvajanju vseslovenskega projekta Prostofer in v 
ta namen zagotavlja tudi sredstva. »V Kamniku deluje več kot sto 
organizacij, ki izvajajo prostovoljske dejavnosti, za kar smo jim na 

Občini Kamnik hvaležni in jim iskreno čestitamo, saj je prejeto pri-
znanje namenjeno predvsem njim. Priznanje, da s predanim delom 
v prostem času dvigujejo kakovost življenja mnogim in niso vidni 
le v lokalni skupnosti, temveč tudi na državnem nivoju,« je ob po-
novnem prejetju naziva dejal kamniški župan Matej Slapar. 

Voziček Oldi predan trzinski enoti Doma 
počitka Mengeš 
Trzin – Od konca maja se v trzinski enoti Doma počitka Mengeš 

lahko pohvalijo z vozičkom Oldi, tj. pomožnim mobilnim ležiš-

čem, ki nepokretnim in gibalno oviranim osebam omogoča iz-

hod na prosto. Sredstva za nakup vozička, ki je stal 6.120 evrov, je 

zagotovila Občina Trzin.

Mobilna postelja Oldi omogoča trajno ali začasno nepokretnim 
osebam izhod iz zaprtih prostorov na prosto, sprehode po bližnji in 
daljni okolici, tudi prevoz z vlakom ali mestnim avtobusom. S tem 
ohranja vključenost teh oseb v družbo, hkrati pa pripomore k bolj-
šemu počutju in hitrejšemu okrevanju. Narejen je iz kompozitnih 
materialov, ogrodje je iz trdne kovinske konstrukcije, ležalna bla-
zina omogoča udobno ležanje. Ležalni del je možno dvigniti tako 
pri hrbtnem kot kolenskem delu, kar omogoča večjo udobnost. Za 
varnost poskrbijo varnostni pas in bočni ročki. Voziček je lažji od 
postelje in okretnejši, zato ga lahko upravlja le ena oseba. Ustva-
ril ga je Trzinec Alojz Verbovšek skupaj s sinom Klemnom. Kot 
pravita, so nad vozičkom navdušeni v domovih starejših občanov 
tako v naši regiji kot širše, vendar se pogosto zatika pri zmožnostih 
financiranja nakupa.

Nove pridobitve v trzinski enoti so se razveselili tako zaposleni 
kot stanovalci doma in njihovi svojci. Mobilno posteljo je direkto-
rici doma Lidiji Krivec Fugger v brezplačno uporabo predal trzin-
ski župan Peter Ložar in ob tem povedal, da so v občinski upravi po 
pobudi Vlaste Bernard in ostalih svojcev hitro prepoznali koristi, 
ki jih nova pridobitev prinaša stanovalcem doma. 

NA KRATKO
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»Vsak začetek je težak, nič ne gre čez noč. Verjetno so ljudje še 
malce zadržani zaradi epidemioloških omejitev. Moram pou-
dariti, da ne poznam tukajšnjih navad, saj prihajam iz Kranjske 
Gore, delala pa sem največ v Avstriji, kjer so kavarne pokale po 
šivih. Imamo tudi začetne izzive s kadrom, saj je težko dobiti 
šolane natakarje, zato moramo vložiti še toliko več truda v šo-
lanje in iskanje natakarjev. Mislim, da je to kar pogost slovenski 
izziv v gostinstvu, saj se tega dela ne ceni dovolj. Ljudje se ne 
vračajo v kavarno samo zaradi ponudbe in všečnega prostora, 
ampak tudi zaradi pozitivnega vzdušja in dobrega odnosa, ki 
ga tam dobijo ravno od natakarjev,« pravi Dijana in dodaja, da 
je vesela pozitivnih odzivov prvih obiskovalcev, ki večkrat po-
hvalijo odlično pripravljeno kamniško kavo. Strankam je všeč 
tudi nova, sveža in sodobna podoba lokala.

Kaj pa lokalna ponudba?

Kot smo že omenili, sodelujejo z lokalnim proizvajalcem kave 
Stow iz Kamnika. Posebnost njihove kave je ročno obiranje, saj 
kavo kupujejo neposredno od kmetov in kooperativ manjših 
farmerjev. Kavo pražijo, tako da iz nje dobijo edinstvene okuse. 
Poleg dobre kave se lahko v Rotovžu tudi posladkate, saj imajo v 
ponudbi odlične točene sladolede slovenskega proizvajalca. Po-
sebnost sladoleda je v pisanih posipih in prelivih. Poleg lokalne 
ponudbe se lahko posladkate tudi z izvirno blejsko kremno rezino. 

V zimskih mesecih načrtujejo uvedbo slanih narezkov, ki se 
odlično podajo ob žlahtni kapljici. 
»Željni smo tudi organizacije različnih dogodkov in tematskih 
večerov, na ta način bi radi privabili tudi mlajše obiskovalce. 
Kontaktirali so me tudi mladi jazz glasbeniki in različni lokalni 
kulturniki. Idej in predlogov je veliko, upajmo, da bodo tudi 
ukrepi v prihodnje dopuščali več tovrstnih dogodkov. Vesela 
sem vsakega gosta, v prihodnje pa si želim še več povezovanja 
z lokalno skupnostjo, saj me veseli spoznavanje Kamničanov,« 
zaključuje Dijana. 

Dobrodošli v prenovljeni kavarni Rotovž!

Obiskali smo prenovljeno kavarno Rotovž v središču Kamnika in ob kavi poklepetali z lastnico kavarne Dijano Oman. 

Zaupala nam je, kakšni so občutki po odprtju in prvi odzivi obiskovalcev. 

+ Samodejne LED luči
+ Inteligentno zaviranje v sili
+ NissanConnect Services
+ Kamera za pomoč pri parkiranju

ŽE ZA 169 €/MESEC*
BON OB FINANCIRANJU*

Nissan Juke N-Connecta  
Bogato opremljen

* Informativni izračun je narejen na dan 29. 3. 2021 za Nissan JUKE 1.0 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim 
popustom in DDV, znaša 19.050,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 11.021,73 € je narejen za dobo 
odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,49 % in polog v višini 8.028,27 €. EOM = 10,57 % se 
lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 
15.066,61 €, od tega znašata zavarovalna premija 650,18 € in strošek odobritve kredita 220,43 €. Kreditojemalec vrne 
kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 169,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno 
smrt in nezgodno invalidnost. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € 
in minimalnim trajanjem financiranja 24 mesecev. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in 
bon za financiranje v vrednosti 300 € z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 
5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan 
Financiranja. Akcija velja do 30. 6. 2021 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo 
ali jo podaljša. Pridržujemo si pravico do napak; za morebitne napake ne odgovarjamo in se zanje opravičujemo. Slike 
so simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si

Kombinirana poraba goriva: 6,5–6,0 l/100 km. Emisije CO2: 147–135 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D 
Full. Emisije NOx: 0,018–0,0164 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00066–0,00082 g/km. Št. delcev 
(x1011): 0,07–0,49. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP 
(globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

KRULC d.o.o. 
Cesta heroja Vasje 8, 1251 Moravče
Delovni čas 08-18, sobota 08-12.
Tel: 01 723 12 00   www.nissan-krulc.si

Modri smo tudi na spletu

www.modre-novice.si

CAFFE

VABLJENI!
Glavni Trg 25, 1240 Kamnik
PON - PET: 7:30 - 20:00

SOB: 8:00 - 14:00
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Zaloga svežega sadja v vseh letnih časih
V zadnjem času vse pogosteje slišimo o liofiliziranem sadju. Gre za poseben postopek nizkotemperaturnega sušenja, po katerem 
sadje in zelenjava ohranita vso aromo, hrustljavost in svojo prvinsko hranilno vrednost. Majini hrustljavčki so bili med prvimi, ki 
so Sloveniji predstavili to priljubljeno vitaminsko poslastico, ki je vse bolj cenjena in nepogrešljiva tudi v kulinariki.

POLONA ŠTOLFA

Od ideje do izvedbe

Majhno družinsko podjetje iz Zgornje Polskave sestavljajo Re-
nata, Marjan in njuna najmlajša hči Maja, po kateri so poimeno-
vali blagovno znamko. 

Ideja se je Renati in Marjanu porodila pred petimi leti na sejmu 
Čokolade in vina v Podčetrtku. Takrat sta v liofiliziranem sad-
ju odkrila pravo poslovno priložnost in se odločila, da tovrstne 
izdelke skozi prizmo inovativnega postopka in izjemnega okusa 
približata širši javnosti.

Naslednji korak je bilo iskanje ustreznega stroja in ostale pri-
padajoče opreme. Naključje je hotelo, da je proizvajalec labora-
torijske opreme v Sloveniji znal narediti liofilizator primerne 
velikosti za začetek proizvodnje. Tako so se začeli ukvarjati s po-
sebnim postopkom nizkotemperaturnega sušenja živil, imenova-
nim liofilizacija.

Kaj je liofilizacija?

Liofilizacija je poseben postopek nizkotemperaturnega suše-
nja, ki sestoji iz hitrega ohlajanja živil do nizkih temperatur in 
ekstrakcije kristalno vezane vode. Plodovi, sadje, zelenjava ali 

druga živila morajo biti torej globoko zamrznjeni, da je omogočen 
tovrstni način sušenja. Liofilizacija temelji na zamrznitvi vode v 
plodovih, ki ji sledi zmanjševanje tlaka in dodajanje dovolj velike 
količine toplote, da zamrznjena voda v plodovih sublimira nepos-
redno iz trdnega v plinasto agregatno stanje. 

Po odstranitvi vode se vsem živilom ohrani okus, struktura, 
barva, aroma, hranilna vrednost ter seveda vsi vitamini in mi-
nerali. Pri sadju se ohrani tudi 100-odstotni sadni delež, brez 
dodanega sladkorja, konzervansov ali barvil. Postopek zagota-
vlja neomejen rok uporabnosti živil ob pravilnem skladiščenju v 
neprodušno zaprti stekleni posodi. 

Dodatna prednost liofilizacije je, da sadež skozi postopek oh-
rani celotno hranilno vrednost. Običajne metode sušenja, kot so 
sušenje na zraku, v pečici ali s pršili, lahko močno spremenijo 
biokemično sestavo. Sušenje z liofilizacijo pa dejansko zaščiti 
biokemično in encimsko sestavo živil. Izdelki postanejo okusni 
in hrustljavi. Prav slednjemu dajejo pri Majinih hrustljavčkih še 
posebej velik pomen, saj dodatno izboljša že tako odličen prigri-
zek. To dosegajo z natančnim vodenjem liofilizacije in ustreznim 
skladiščenjem produktov. Če bi izdelke pustili na zraku, bi se ti 
zelo hitro navlažili in izgubili vso hrustljavost. Tako zagotavljajo 
sveže, zdravo, domače in hrustljavo sadje celo leto.

Kratka pot od njive do mize

Ko se je začela ideja razvijati v smeri resnega projekta, so si v 
podjetju zadali, da bodo pridobljena živila slovenskega porekla, 
zato so se povezali z lokalnimi proizvajalci. Želijo namreč izko-
ristiti vse potenciale našega okolja, ki omogoča bogate in tradi-
cionalne okuse. Zaradi kakovosti sadja, zelenjave in postopka 
liofilizacije, ki sadežu doda še zanimivo hrustljavost, je končen 
produkt vrhunski.

Z željo po povezavi z lokalnimi pridelki so po nabavi stroja 

MAJINI
hrustljavčki 

www.zlatapticka.si
Šutna 2, 1240 Kamnik / E: info@zlatapticka.si  / T: 01 8392 793

Naravna sončna krema • Naravna zaščita 
proti klopom in komarejem • Ta’Strletov 

sladoled • Darilni paketi • Liofilizirano sadje

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si
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Kamnik-Schlenk je uspešno podjetje, ki je del mednarodne skupine Carl Schlenk AG s sedežem v Nemčiji in se ukvarja s proizvodnjo in trgovino kovinskih pigmen-
tov. V naš kolektiv vabimo nove sodelavke/sodelavce za opravljanje del na delovnih mestih:

ZAPOSLUJEMO

OPERATER BO  m/ž  
(za določen čas, možnost podaljšanja delovnega razmerja )

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• 3- ali 2-letna poklicna šola strojne, elektro ali druge ustrezne tehnične smeri
• izkušnje z delom v proizvodnji
• opravljen izpit za vožnjo viličarja (ni pogoj)

Opis del in nalog:
• vodenje tehnološkega procesa v proizvodnji 
• izvajanje določenih delovnih operacij v proizvodnji 
• občasno delo z viličarjem

Nudimo vam:
• stimulativni dodatki glede delovnega časa in pogoje dela (večizmensko 

delo, nočno delo, …)
• letno nagrajevanje uspešnosti ob koncu poslovnega leta 
• maksimalna neobdavčena višina regresa za letni dopust
• dodatni dnevi letnega dopusta glede na pogoje dela
• udeležba delodajalca pri plačilu zavarovanj (dopolnilno zdravstveno zavaro-

vanje, dodatno pokojninsko zavarovanje)
• stimulativno nagrajevanje glede na mesečno oceno uspešnosti zaposlenih.

DELAVEC V PROIZVODNJI BO  m/ž 
(za določen čas, možnost podaljšanja delovnega razmerja )

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• končana osnovna šola s priučitvijo oz. poklicna šola tehnične smeri
• izkušnje z delom v proizvodnji
• opravljen izpit za vožnjo viličarja (ni pogoj)

Opis del in nalog:
• upravljanje linije za polnjenje kovinskih past in prahov
• izdelava kovinskih past
• upravljanje linije za izdelavo kovinskih lusk
• opravljanje opravil pri izdelavi kovinskega zdroba
• opravljanje nalog na EKO platoju

Nudimo vam:
• stimulativni dodatki glede delovnega časa in pogoje dela (večizmensko 

delo, nočno delo, …)
• letno nagrajevanje uspešnosti ob koncu poslovnega leta 
• maksimalna neobdavčena višina regresa za letni dopust
• dodatni dnevi letnega dopusta glede na pogoje dela
• udeležba delodajalca pri plačilu zavarovanj (dopolnilno zdravstveno zava-

rovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje)
• stimulativno nagrajevanje glede na mesečno oceno uspešnosti zaposlenih.

Delo sklepa za polni delovni čas.

Vse kandidate in kandidatke vabimo, da nam prijavo z življenjepisom posredujejo po pošti na naslov:
Kamnik-Schlenk d.o.o., Fužine 9, 1241 Kamnik (kadrovska služba) ali po elektronski pošti na naslov: mateja.zurbi@kamnik-schlenk.si

SOBOTA 
4. SEPTEMBER

Glavni pokrovitelj dogodkov  
Modrih novic 2021

100
www.pohodobreki.si

pričeli postopek mreženja s slovenskimi pridelovalci biološkega 
sadja in zelenjave. Po prevzemu od lokalnega kmeta oz. pridelo-
valca je pomembno, da je sadež v najkrajšem času liofiliziran. S 
tem ohrani okus, barvo in strukturo. Optimalno sveže izdelke za-
gotavljajo tudi manjšim trgovinam, s katerimi sodelujejo. Po do-
govoru trgovinam izdelke dostavijo v velikih steklenih kozarcih. 
Ko se zaloge v trgovinah izpraznijo, se vrnejo po prazne kozarce 
in jih ponovno uporabijo. Na tak način ne uporabljajo dodatne 
embalaže in tako izkazujejo odgovornost do okolja.

Kako lahko uporabimo liofilizirano sadje?

Liofilizirano sadje je okusen nadomestek klasičnega, odlično 
se obnese za pripravo smutijev ali domačih sladoledov, izredno 
cenjeno je tudi v slaščičarstvu. Dodamo ga lahko tudi v jogurt, 
mleko in solate, kombinirane s sirom. Prav tako ne gre zanemariti 
kulinaričnega potenciala, ki bi ga lahko izkoristili medarji, ku-
harji in drugi gurmanski navdušenci kot dekoracijo na krožniku 
ali glavno sestavino jedi. Otroci si ga najraje privoščijo kar sa-
mega, saj je hrustljav in vitaminsko poln nadomestek nezdravim 
sladkarijam.

Liofilizirano cvetje in kraljica jagoda

Do sedaj so v podjetju Majini hrustljavčki liofilizirali že več 
kot 40 različnih vrst sadja in zelenjave, na želje strank pa liofilizi-
rajo tudi sveža zelišča, gobe in cvetje. Seznam se z vsakim dnem 
daljša. Njihov največji hit že od začetka ostaja jagoda, ki je vzgo-
jena na domačem vrtu. V poseben izziv so jim neznani produkti, 
zato se vedno radi odzovejo, če kdo izpostavi idejo, kaj liofilizira-
ti. Pravijo, da liofilizacija ne pozna meja. 
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Evrovizija: pogled Američana
Kateri evropski dogodek, pravzaprav najdlje trajajoč glasbeni dogodek na svetu, ki ga prenaša tudi televizija, gleda skoraj 
dvakrat več ljudi kot zaključek sezone ameriškega nogometa, t.i. super bowl? Nekateri ta dogodek neformalno imenujejo kar 
gejevska olimpijada. Odgovor je Evrovizija, ki je med najbolj gledanimi dogodki na televiziji.

NOAH CHARNEY

Če ste Američan, vam ne zamerim, če niste še nikoli slišali 
za to tekmovanje. Tudi sam nisem, dokler se nisem priženil v 
Slovenijo. Sedaj sem zasvojen, toda ne toliko zaradi kakovosti 
skladb, temveč bolj zaradi resnično čudaškega glasbenega spek-
takla. Evrovizija se je začela leta 1956. Njen cilj je bil zagotavljati 
lahko zabavo, ki bi združila narode v prijateljskem tekmovanju. 
Danes vključuje 52 držav, med njimi tudi Izrael, Azerbajdžan in 
Avstralija, ki so očitno dovolj evropske, da lahko sodelujejo. 

Neznosno boleča izumetničenost in kič v večini nastopov sta 
prvi stvari, ki nevajenega ameriškega gledalca bodeta v oči. Oh, 
seveda, na Evroviziji najdejo mesto tudi resne, samozavestne 
pesmi. Pogosto jih pojejo postavne ženske z lasmi, ki vihrajo v 
vetru. Pojavlja se tudi tehno pop z lastnostmi slabega žvečilnega 
gumija – zelo sladek, a s kratkotrajnim okusom – ki ga izvajajo 
dečki s krvavo rdečimi ustnicami. Potem imamo še Moldavijce, 
ki nosijo ogromne črne stožčaste klobuke. Nekateri nastopajoči 
samih sebe zelo očitno ne jemljejo resno in posvojijo to čudaško 
vzdušje, ki je na Evroviziji zelo dobrodošlo. To je za Američana 
precej presenetljivo, kajti pri nas možnost za nastop pred milijo-
ni ljudi pomeni, da boš poskušal biti kul. Ali vsaj ne popolnoma 
in čisto “utrgan“. 

Rusi so nekoč na Evrovizijo poslali vrhunske babice v tradi-
cionalnih oblačilih. Za vedno si bom zapomnil boleče nalezljiv 
napev latvijskega piratskega nastopa. Potem smo imeli še kofe-
insko hiperaktivna irska dvojčka, našemljena v srednjeveške 
robote, postaranega španskega oponašalca Elvisa, poljsko hip 
hop blondinko s spremljevalnimi vokalistkami, ki so bile s pol-
nimi dekolteji sključene nad deskami za pranje oblačil, pomenlji-
vo stepale maslo, s čimer so občinstvo razorožile do podreditve. 
Seznam je dolg, prej nepozaben kot dober, čeprav se nekatere 
pesmi človeka primejo kot dobro prežvečen žvečilni gumi las.

Na drugi strani imamo nastope, ki hodijo po meji čudaškosti. 
Na prvi pogled so normalni, pa vendar vsebujejo nek čuden ele-
ment. Prijetna nizozemska ženska je pela popolnoma običajno 
pop pesem, toda zaradi meni neznanega razloga je nosila nag-
lavno okrasje ameriških domorodcev. Turška skupina, ki je tri 
minute ponavljala besedo opera. Ali pa zmagovalec(-ka) iz leta 
2014, Conchita Wurst, avstrijski transvestit z iskreno pesmijo, a 
z očitno brado, ki je požrla eleganten ženstven glamur sloga in 
obleke. Evropa jo je izglasovala za zmagovalko in moj poklon za 
liberalno odprtost brez predsodkov. Toda med njenim nastopom 
sem imel vseeno čuden občutek.

Na Evroviziji se pomešajo zelo dobri izvajalci z odličnimi pe-
smimi s podpovprečnimi pop nastopi, ki so začinjeni s kančkom 
ekscentričnosti. Francoska pevka Patricia Kaas ni postala zma-
govalka, a je svoj nastop unovčila s prodajo 17 milijonov albu-
mov. Evrovizijski oder je tiste vrste, ki lahko začne in ustvari 
kariero: med najbolj slavne sodita skupina Abba, ki je leta 1974 
zmagala s pesmijo Waterloo, in mlada Celine Dion, ki je leta 
1988 zastopala Švico. Nedvomno ste že slišali za Nel Blu Dipinto 
di Blu, popularno pesem, poznano kot Volare, ki je bila italijan-
ska evrovizijska točka leta 1958.

Evrovizija je predhodnica resničnostnih šovov, saj so njeni 
snovalci prvi prišli na idejo, da o zmagovalcu glasujejo gledalci. 
In za ta privilegij tudi plačajo. Ah, to glasovanje. Čeprav se je 
sistem v preteklosti večkrat spreminjal, bi mu lahko posvetili 
celotno študijo političnih odnosov med državami. Očitno je, 
da glasovanje ni prirejeno, temveč kar prostovoljno izkrivlje-
no, kajti tako zavezniške kot agresorske države glasujejo ena za 
drugo. Videti je, kot da bi se posamezna država opravičevala za 
invazijo ali pa optimistično prosi, da je v zameno za dobro voljo 
darovanja spravljivega evrovizijskega glasu v prihodnosti ne bi 
napadli.

Redki so tisti, ki glasujejo za Francijo, ki se dela Francoza in 
vedno pošilja pevce, ki pojejo v francoščini, medtem ko ostali 
večinoma nastopajo v angleščini ali mešanici materinščine in 
angleščine. Prav tako so francoski TV-napovedovalci edini, ki 
svojih glasov ne podajo v angleščini. Glasovanje je iz leta v leto 
dosledno. Na primer, bivše sovjetske države skoraj vedno gla-
sujejo za Rusijo, Grčija in Turčija vedno glasujeta ena za drugo 
(mogoče kot opravičilo za nekdanje zamere). Stavim svoj zad-
nji tortelin, da bo San Marino glasoval za Italijo. Bivše jugoslo-
vanske države glasujejo za Srbijo in slednja glasuje za Bosno. 
Nemčija ponavadi glasuje za Izrael. In tako naprej. Ko se glasovi 
merijo, lahko skoraj slišite profesorje sociologije, ki šilijo svoje 
svinčnike. 

To me pripelje do mojega glavnega ugovora! Nihče ne glasuje 
za Slovenijo, ne glede na to, kakšen je naš nastop. Pred samim 
tekmovanjem vedno dobimo občutek, da evrovizijska javnost 
obožuje našo pesem. Ko nastopi glasovanje, pa ne duha ne sluha 
o tem. Očitno imamo premalo obojih – zaveznikov in nekdanjih 
nasprotnikov. Leta 2015 smo imeli odlično pesem dua Maraaya, 
ki bi jo zlahka zamešali s katero od Adelinih pesmi. V uradnih 
glasovnicah pred tekmovanjem smo bili celo favoriti. Kako je 
potem potekalo glasovanje? No, ni bilo tako slabo, kot je bilo leta 
2014 z zmešnjavo s francoskim nastopom, ki je dobil nič točk in 
bil zadnji, navkljub njihovemu liričnemu vztrajanju, da bi zares 
radi brke.

Ob spremljanju evrovizijskega spektakla, ki je tako drugačen 
od tistega, kar Američan pričakuje od popularne televizije, vam 
priporočam, da sprejmete vso to čudaškost, odvržete oklep iro-
nije in ob tem veliko pijete. Meni Evrovizija predstavlja tudi vi-
dik različnih poti, po katerih bi me lahko popeljalo življenje. Od 
svojega šestnajstega leta, ko sem prebival v Parizu, sem vedel, da 
se želim ustaliti v Evropi. Tukaj sem se vedno počutil bolj doma 
kot v Ameriki, toda z natančno lokacijo se nisem posebej obre-
menjeval. Po življenju v Franciji, Španiji, Angliji, Nizozemski, 
Italiji sem pristal v Sloveniji, od koder prihaja moja žena. Ampak 
ko gledam evrovizijske nastope in kratke predstavitvene filme 
ter 30-sekundne vložke lokalnih TV-voditeljev, ki oznanijo šte-
vilo glasov, vidim potencialni nabor narodov, kamor bi me v 
preteklosti prav lahko poslala usoda. Potem bi se stvari končale 
drugače kot sedaj, ko sem na sončni strani Alp do komolcev v 
prekajenih klobasah in domačem taščinem žganju. Zato vsako 
leto navijam za mojo Slovenijo, hkrati pa držim pesti tudi za po-
polnoma nor spektakel. 
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Na odlični lokaciji ob regionalni cesti Domžale–Kamnik se že 
dolga leta nahajata prodajni salon in servisna delavnica za vozi-
la Opel. Podjetje se je pred kratkim preimenovalo v Avto center 
Kosec in postalo samostojni uvoznik vozil Opel, kar pomeni, 
da bodo strankam poleg bolj celovite in fleksibilne obravnave 
lahko ponudili še bolj ugodne nakupe avtomobilov, ugodnejši 
pa bodo tudi pogoji zavarovanj in ostalih storitev. Na spremem-
bo bo jeseni opozorila tudi nova podoba njihovega objekta, ob 
tem pa poudarjajo, da celotna ponudba storitev ostaja enaka, in 
sicer vam v Avtocentru Kosec na enem mestu ponujajo nova 
in rabljena vozila Opel, škodni center, cenitev vozil in ureditev 
dokumentacije, vodenje škodnega primera, nadomestna vozila, 
rezervne dele, servise in testne vožnje.
V prodajnem salonu si lahko ogledate modele novih vozil Opel. 
Ob nakupu novega vozila vam bo prijazno osebje priskočilo 
na pomoč s strokovnimi nasveti, poleg tega vam ponujajo tudi 
ugodno financiranje in menjavo vozil staro za novo. Poleg no-
vih vozil boste v njihovi ponudbi našli tudi veliko izbiro ra-
bljenih vozil vseh znamk, z veseljem bodo odkupili tudi vaše 
rabljeno vozilo znamke Opel.
V sklopu servisa v Avto centru Kosec poskrbijo za redno vzdrže-
vanje in popravilo vaših jeklenih konjičkov, v servisni delavnici 
pa nudijo tudi kleparska in ličarska dela za poškodovana vozila, 
menjavo in nakup pnevmatik ter nakup nadomestnih delov.

Z novo poslovno potjo bodo v Avto centru Kosec stremeli k 
rasti in izboljšanju vseh vidikov storitev. Tako novim kot ob-
stoječim strankam želijo zagotavljati najvišjo kakovost, ob če-
mer njihovo poslanstvo ostaja enako kot doslej – prijazno in 
strokovno svetovanje strankam ob nakupu in vzdrževanju vo-
zil.
Ekipa Avto centra Kosec vas prijazno vabi, da jih obiščete v sa-
lonu na Kamniški cesti 19. 

Novo: Avto center Kosec samostojni uvoznik vozil Opel
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S 1. junijem je podjetje Avto Center Kosec postalo samostojni uvoznik vozil Opel, s čimer bodo zagotovili bolj celovito in 

osebno obravnavo strank ter večjo fleksibilnost.

Navedeni prihranek velja za Grandland X priključni hibrid ob nakupu na financiranje – lizing. Prihranki za ostale modele ob nakupu na financiranje – lizing: Corsa do 1.990 €, Corsa-e do 3.500 €, Astra do 3.440 €, Crossland X do 
2.810 €, Grandland X do 2.900 €, Insignia do 4.190 €, Combo Life do 4.110 €, Zafira Life do 5.230 €. Kombinirana poraba goriva (po WLTP-ciklu): 3,3–7,8 l/100 km, poraba električne energije: 16,8–18,0 kWh/100 km ter izpusti 
CO2: 0–204 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0–0,0536 g/km. Trdi delci: 0,00024–0,00074 g/km in število delcev 0,03–0,53 *1011/km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Opel Jamstvo zadovoljstva z garancijo povratnega odkupa velja za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je 
bilo z vozilom prevoženih manj kot 2.000 km – katerikoli pogoj je prvi izpolnjen, ter ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil; zaradi pogojev za pridobitev subvencij. Podaljšano 
jamstvo FlexCare velja za 2 + 2 leti ali do 120.000 km. Slike so simbolične. Akcija traja do 19. junija 2021. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Več informacij je na voljo na www.opel.avtokosec.si.

PRIHRANKI DO 6.400 €

AVTO CENTER KOSEC, d.o.o.
Kamniška cesta 19, 1230 Domžale
(01) 72 16 092  |  info@avtokosec.si  |  www.opel.avtokosec.si
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NE ZAMUDITE OPLOVIH

LEGENDARNIH 24 DNI
JAMSTVO ZADOVOLJSTVA IN FLEXCARE 2 + 2 LETI
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S psi se pogovarja tudi v slovenščini
Tek s pasjo vprego oziroma t.i. mushing je bil prvotno namenjen transportu, sčasoma pa se je razvil v šport, priljubljen zlasti v 
skandinavskih deželah. Z njim se ukvarja tudi Mengšan Luka Mušič, ki se že štiri leta vsako zimo odpravi v skoraj 3000 kilometrov 
oddaljeni zaselek Slussfors na severu Švedske, kjer najboljšemu švedskemu trenerju pasjih vpreg oz. t.i. musherju Pettru Karls-
sonu pomaga pri delu v pesjaku ter vzgoji in treningu psov. Delo ni lahko, toda Luka pojasni, da je ravno zaradi vezi in odnosa, ki 
se vzpostavi med človekom in psom, neverjetno.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Luke Mušiča

Čeprav je imel Luka že od malega rad pse, je v ta posel zašel pov-
sem po naključju. Na spletu je našel oglas za delo turističnega vodni-
ka pasjih vpreg, ki ni zahtevalo predznanja rokovanja s psi. Delo se 
mu je zdelo zanimivo, zato se je prijavil, dobil službo in se odpravil 
na sever Evrope. »Vse skupaj se je začelo kot načrtovana enoletna 
delovna izkušnja v tujini, sedaj pa delo opravljam že četrto leto. Pred 
začetkom vsake sezone rečem, da je zadnja, a kljub temu se vedno 
znova vračam,« pravi Luka, ki je bil sprva turistični vodnik, kasneje 
pa se je začel zanimati za profesionalno delo s pasjimi vpregami ter 
vzgojo in treniranje psov za dirke. Ker je imel izkušnje, ga je prvi 
delodajalec priporočil Švedu Pettru Karlssonu, vzreditelju aljaških 
haskijev in dvakratnemu zmagovalcu najbolj prestižne in najdalj-
še evropske dirke, dolge kar 1200 kilometrov. Luka se nasmeje, ko 
razlaga, kako se je peljal do 700-kilometrov oddaljenega Pettrovega 
pesjaka, kar je za švedske razmere sicer blizu, potem pa je bil Petter 
zelo redkobeseden, prav zgovoren pa ni niti sam, tako da je bilo na 
razgovoru kar malce čudno. Kljub temu je bil Luka sprejet, mogoče 
je novi delodajalec začutil, da je ravno zaradi te podobnosti med nji-
ma pravi za to delo.

Psi imajo radi, da se z njimi pogovarja

V pesjaku poleg Pettra in Luka dela še en trener. Naloga vseh 
treh je skrb za pse, ki jih je v pesjaku med 70 in 100. Aljaški haskiji 
so mešanci, ki so neverjetno vzdržljivi. Luka pravi, da so najbrž celo 
med najbolj vzdržljivimi psi na svetu. Obožujejo tek na dolge proge, 
tečejo lahko nepretrgoma več ur in vse, kar si želijo, je – teči, teči, 

teči. Če ne tečejo, se hitro pojavi kaos, pravi Luka in oriše, kako je, 
ko zjutraj pride v pesjak: »Najprej pridem pospravit in je vse tiho. 
Potem jim prinesem zajtrk in je še vedno vse tiho. Ko primem za 
oprsnico, se začne oglašati ves pesjak. Vsi vedo, da je zdaj čas za 
tek, da bodo mogoče izbrani, vsi kličejo in so na vratih.« Luka pri 
tej službi ceni, da je vsak dan priložnost, da se nauči česa novega. 
»Petter je moj mentor in od njega se veliko naučim. V tem poslu je z 
vsem srcem. Vodi ga ljubezen do psov, za katere je v pesjaku never-
jetno lepo poskrbljeno. Če nisi tudi sam v tem z vsem srcem, potem 
je bolje, da odnehaš,« pove Luka, ki se je z leti naučil, da sta pri rav-
nanju s psi ključnega pomena predvsem mirnost in potrpežljivost. 
Psi takoj začutijo živčnost in postanejo nemirni. Poleg tega imajo 
radi, da se z njimi pogovarja. O čem? »O čemerkoli v kateremkoli je-
ziku. Sam jim govorim tudi v slovenščini,« se smeje Luka in razloži, 
da so aljaški haskiji kljub svoji neustrašnosti do ljudi precej plašni, 
zato se s pomočjo govorjenja lažje navadijo na trenerja. Tudi tako se 
razvija nevidna vez med človekom in psom, ki temelji na zaupanju 
in sproščenosti ter je še kako pomembna med samo dirko.

Časa za počitek ali izlete pri Lukovem delu ni. »Delamo tudi do 
20 ur na dan, en dan na teden smo prosti, včasih tudi ne, načeloma 
imamo proste štiri dneve mesečno.« Luka se ne pritožuje nad na-
pornim delovnikom, saj ga delo s psi zadovoljuje. »Pes je živo bitje, 
zaradi katerega je ta služba popolnoma drugačna od vseh ostalih. 
Niti dva psa si med seboj nista podobna in to me navdušuje,« pra-
vi 29-letnik in dodaja, da se na pse naveže, čeprav to lahko prine-
se težke trenutke, kajti le en del živali ostane v pesjaku. Pse, ki v 
tekmovalnem smislu niso izjemni, prodajo ali posodijo. Oddani se 
po določenem času vrnejo in lahko postanejo del vrhunske ekipe, a 
Luka ocenjuje, da je le 5 % vseh psov primernih za Pettrovo ekipo. 
»Ni veliko takih, ki ustrezajo njegovi viziji,« presodi Luka in pou-
dari, da ima njegov šef 30 let izkušenj in dobro ve, kateri pes je pravi 
in kateri ne. »Išče pohlepne pse z vrhunskim apetitom, lahkotnim 
načinom teka, ki niso niti premajhni niti preveliki in imajo dob-
ra stopala ter dlako. Svojo linijo vzreja že tri desetletja, tako da so 
njegovi psi manj problematični v smislu shajanja, tekanja in bivanja 
drug z drugim,« razloži Luka.

Z mladimi psi osvojil tretje mesto

Prvo leto je Luka pri Pettru vozil turistične pasje vprege, ki pred-
stavljajo glavni prihodek za pesjak, kasneje pa se je preizkusil tudi na 
dveh dirkah. Zadnja je bila letos marca. Z mladimi in manj izkuše-
nimi psi je prevozil 590-kilometrsko dirko s 17 tisoč metri višinske 
razlike. »Na treningu vedno poskušamo doseči, da psi tečejo, tako 
da lahko dosežejo največje razdalje z najmanj porabljene energije. 
Moji psi so bili stari dve leti, mladi in zagnani ter malce neumni, saj 
taki še nimajo zavore in tečejo na vso moč. Treba jih je brzdati, zato 
smo na treningih pred dirko tekli krajše razdalje in bolj počasi, tako 
da so se po določenem času navadili na ta tempo. Tako smo jih prip-
ravili na dirko, pa so bili še vedno preveč zagnani,« pove Luka, ki je 
s svojo mlado pasjo vprego zasedel nepričakovano tretje mesto. »Psi 
so opravili izjemno delo. Navdušen sem nad svojo ekipo,« je pono-
sen Luka in pravi, da ga je pohvalil tudi Petter, češ da ni veliko ljudi, 

Na desni Luka Mušič, na levi Petter Karlson.
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vodilnim ekipam,« svoje pse pohvali Luka, ki mi pojasni še, da med 
dirko kljub dolgim razdaljam ni časa za obsežna razmišljanja, saj 
svoje naredi tudi utrujenost. Kakovostnega, trdnega spanca prak-
tično ni. Včasih se mu zato med dirko zgodi, da za trenutek zadrema 
kar na vpregi. 

Sezona teka s pasjimi vpregami traja od novembra do konca apri-
la, tako da je Luka trenutno doma. Ob prihodu v Slovenijo je bil, 
vajen nizkih temperatur v Skandinaviji, vesel čemernega vremena, 
ki smo mu bili priča zadnje tedne. Zaenkrat sicer še ne ve, če se bo 
jeseni vrnil na Švedsko, kajti če ne bo turizma, ga verjetno ne bodo 
potrebovali. Kljub temu ostaja optimističen. »Kar bo, bo. Želim si, 
da bi se lahko vrnil, kajti Petter je navdih. Od njega se vsak dan nau-
čim česa novega. Ko je v tekmovalnem ritmu, gre do limita. Zelo je 
tekmovalen. Svojim psom zagotavlja vse, kar potrebujejo, da posta-
nejo prvaki. Nameni jim čas, denar, voljo. Ponosen sem, da delam za 
takega človeka,« zaključuje Luka. 

DOSTAVA NA DOM
 01 831 2449

Perovo 27, Kamnik  
na kamniški obvoznici, 
vsak dan od 9. ure

PRI NAS SI LAHKO 
PRIVOŠČITE PESTRO IZBIRO  
PIZZ, SOLAT, ZREZKOV 
IN JEDI Z ŽARA.
PON-ČET: 9-21, PET: 9-21,
SOB: 10-21, NED IN PRAZNIKE ZAPRTO

15 VRST MALIC V LOKALU 
PON-PET     9.00 – 14.00

Gratis pizza za prvošolce
1. 9. 2020

AKTUALNO

ki bi jim uspelo doseči tak podvig s tako mladimi psi. Luka ostaja 
skromen in zasluge za uspeh pripisuje svoji ekipi ter lastniku psov.

Dirka je trajala štiri dni, skupaj s počitki so dirkali 55 ur. »Na 
sami dirki je med pet in osem ur vožnje z dvema do štirimi urami 
počitka, pri čemer se prepotovane razdalje večajo proti koncu dirke. 
Počitek ni čas, ko vodnik pasje vprege spi. To je samo čas od trenut-
ka, ko se psi ustavijo, do trenutka, ko spet gredo. Nadeti jim je treba 
plašče, postlati posteljo s slamo in jih glede na individualne potrebe 
nahraniti. Nekateri potrebujejo zdravilo, drugi masažo. Na koncu 
ostane nekje 30 % tega “počitka“ za moj spanec, odvisno, kako hiter 
in učinkovit sem, če psi dobro jedo ali je treba poskusiti s kakšnim 
trikom, da v njih nekako spraviš hrano. Ob vsem adrenalinu in dej-
stvu, da ves čas spiš zunaj, spanec le redko pride. Kot vodnik pasje 
vprege ves svoj čas namenjaš za to, da je krdelo v kar se da dobrem 
stanju. Če ostaneš brez enega zaradi malomarnosti, bo kmalu sledil 
naslednji, in tako naprej. Brez njih pa si brez možnosti,« poudarja 
Luka in doda, da se mu je ravno med to dirko zgodilo, da se je po-
zabil namazati s kremo za sončenje, zaradi česar je staknil močne 
opekline po obrazu. A pod vplivom dirkaškega adrenalina tega niti 
ni opazil. 

Poleg močnega sonca je dirko zaznamovalo zelo pestro vreme, 
od snežnih zametov in vetra do dežja in plundre ter mraza. Četudi 
je vreme slabo in vidljivost nična, Luka ne skrbi, kajti aljaški haskiji 
imajo sposobnost, da sami najdejo pot. »Ti psi so neverjetni. Če živiš 
v teh krajih, potem imaš z njimi ob strani dobre možnosti. Seve-
da gre vedno lahko kaj narobe, tudi psi se lahko izgubijo, ker jih 
kaj zmede, npr. popolna sprememba terena zaradi zametov, tako da 
je kljub temu dobro biti pozoren,« opozori Luka in pojasni, da psi 
poznajo vonj določenih območij, tako da se orientirajo po njem, in 
(skoraj) ves čas vedo, kje so. »Progo vidijo, čeprav je sam ne vidiš. 
Moji psi so bili med snežno nevihto še bolj zagnani. Vlekli so na 
vso moč. Prav v tem delu smo nadoknadili zamujeno in se približali 
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V življenju šteje tek na dolge proge
Agata Zupin je tista atletinja, ki se je pred štirimi leti izstrelila med najboljše na svetu. Čeprav je njeno uspešno športno pot prekinila 
težka poškodba, zaradi katere so jo nekateri že odpisali, se tekačica z Brega pri Komendi ne predaja. Upa, da bo dosegla olimpijsko 
normo in se udeležila olimpijskih iger v Tokiu. Minuli konec tedna je na njeni najljubši atletski stezi v Kranju na državnem prvenstvu v 
atletiki dosegla drugo mesto, čakata jo še dve tekmi v tujini. Vesela je, da se na tribune po dolgem premoru vračajo gledalci, čeprav 
pravi, da teče predvsem zase. S postavno, simpatično in ves čas nasmejano 23-letnico smo se dobili na kamniškem stadionu, kjer 
potekajo tudi njeni treningi. Kakšna je njena skrivnost za uspeh? Preprosto: rada teče, tek jo sprosti in v njem uživa.

MATEJA ŠTRAJHAR, MATEJ PRIMOŽIČ
Foto: Mateja Štrajhar in Peter Kastelic / AZS

Kako bi opisali samo sebe?

Sem zelo umirjena in trmasta. To sta pomembni lastnosti 
vrhunskega športnika. Morda bi kdo drug že odnehal, jaz pa vztra-
jam, tudi kadar ne gre vse kot po maslu. Ključna je tudi umirjenost, 
čeprav se, ko je treba, tudi sama pogosto težko umirim. To se kaže 
predvsem na startu, kjer se mi kljub veliki želji po dobrem rezulta-
tu včasih prikradejo negativne misli: ali bom v redu tekla, ali bom 
naredila napako … Sploh na začetku sezone je prisotne nekaj tre-
me. K temu pripomore tudi moja disciplina, tj. tek na 400 metrov z 
ovirami, kjer so pomembni koraki – če ne ulovim koraka, je težko.

Če prav razumem, štejete korake med posameznimi ovirami?

Ne, prav korakov ne štejem, jih tudi nikoli nisem, ker imam že 
ponotranjen občutek za tempo, torej koliko korakov moram nare-
diti od starta do prve ovire in potem med posameznimi ovirami. 
Načeloma je pri meni ponavadi korakov petnajst; ko sem utrujena, 
presedlam na šestnajst. Včasih se pri korakih tudi kaj zalomi, takrat 
ponavadi mencam, ker se ustrašim.

Ali je pri tem pomembno, s katero nogo preskočite oviro?

Ja, je pomembno. Meni ustreza desna, vendar je treba nogi tudi 
menjavati, zato treniramo obe nogi enako, tako da naj ne bi bilo 
razlike, če slučajno pridem na levo.

Ali imate zaradi svoje višine (179 cm, op.p.) prednost, saj so ovire 

za vas relativno nizke in jih lažje preskočite?

Imam. Že težišče, ko tečem, je višje, zato je skok zame lažji. Pa 
tudi moji koraki so daljši, tako da jih naredim manj, kot nekateri, ki 

že začnejo s šestnajstimi ali sedemnajstimi koraki. 

Kako so na splošno pomembne telesne predispozicije pri atletiki 

oz. pri teku?

Mislim, da brez treninga ni nič. Treba je garati in ogromno tre-
nirati. Mogoče pri mlajših selekcijah še velja tudi talent, kasneje pa 
je pomembno zgolj trdo delo. 

Dobili smo se na atletski stezi na kamniškem stadionu. Je to vaša 

najljubša steza ali vam je katera druga bolj ljuba?

Čeprav na kamniški stezi veliko treniram, je moja najljubša ste-
za v Kranju, kjer sem začela trenirati. Všeč mi je tamkajšnji stadion, 
navajena sem ga, tako da kdaj treniram tudi tam.

Kako se počutite, ko si vas ob vaših uspehih vsi po malem lasti-

mo: malo Kamničani, kjer trenirate in od koder prihaja vaš tre-

ner, malo tudi Velenjčani, kjer ste članica kluba, vi pa pravzaprav 

prihajate z Brega pri Komendi?

Vesela sem. V Kamniku zelo rada treniram, stadion je lep, ni 
gneče, ponuja krasne razglede na kamniške gore. Kljub menjavi 
kluba – leta 2018 sem odšla v Atletski klub Velenje, kar je bila zgolj 
formalna sprememba – še vedno treniram tukaj. Tudi moj trener 
ostaja Kamničan Damjan Zlatnar, tako da se treningi niso spreme-
nili.

Če se malce pošalim, je v Komendi nekaj v zraku, da iz tako 

majhnega kraja prihajata kar dva vrhunska slovenska športnika 

– poleg vas seveda ciljam še na Tadeja Pogačarja … Nekajkrat sta 

istočasno prejela naziv najboljših športnikov v Komendi. Ali se 

poznata, spremljate njegove uspehe?

Res je, s Tadejem se poznava, kajti v osnovni šoli sva bila nekaj 
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časa sošolca. Spominjam se ga kot umirjenega, pridnega, delovne-
ga. Spremljam njegove uspehe, odličen je. Čestitam mu za vse, kar 
je dosegel. 

Lani maja ste se pogovarjali z našim novinarjem Damijanom Ri-

flom, ravno ko ste se po popolnem zaprtju države lahko zopet 

vrnili k treningom na stezi in ko so se kar po vrsti odpovedovala 

ali prestavljala tekmovanja na najvišji ravni in tudi olimpijske 

igre. Kakšno leto je za vami?

Pravzaprav leto ni bilo tako slabo. Med zaprtjem države sem tre-
ninge na kamniškem stadionu nadomestila s treningi na hipodro-
mu v Komendi. (smeh) To je bila takrat najboljša možna rešitev. Za 
osnovne stvari, ki jih potrebujem, imam doma urejen fitnes, tako 
da se tudi na tem področju zaprtje ni dosti poznalo. Je bilo pa malce 
težko, ker ni bilo velikih tekem.

Kako na vas vpliva pomanjkanje tekem?

Lani je bilo nekoliko drugače, ker sploh nismo vedeli, kako bo – 
ali tekme bodo ali ne. Zdaj tekme so, tudi v tujini, a je še vedno tež-
ko predvsem zaradi potovanj, kajti letalskih povezav ni, zato pot na 
tekmovanja traja dlje, kar pomeni tudi večjo utrujenost. Vsekakor 
pa je dobro tekmovati v tujini, kjer je konkurenca močnejša, zaradi 
česar se lažje obdrži stik z najboljšimi. Sicer pa imamo tudi v Slo-
veniji precej mitingov, tako da se tudi pri nas lahko dobro odteče.

Pred mesecem dni ste na kamniškem stadionu ponesli slovensko 

baklo, ki napoveduje olimpijske igre v Tokiu, širi vrednote olim-

pizma, povezuje in navdihuje ljudi. So vam med tekom misli že 

kaj švignile proti Tokiu? 

Ne. Moja udeležba še ni potrjena, kajti doseči moram še normo 
za uvrstitev. Slednje so se v atletiki od prejšnjih olimpijskih iger 
zelo poostrile. Vsaj za pol sekunde, kar se meni zelo pozna. Poleg 
tega so uvedli, da se lahko na olimpijske igre uvrstiš tudi glede na 
skupno točkovanje, t.i. world ranking. Za to je treba priti na dobre 
mitinge, pri čemer je v veliko pomoč menedžer. Se pa trenutno vsi 
borimo za te mitinge.

Pa ste na dobri poti?

Prva tekma v sezoni je vedno težka. Vedno je prisoten strah, kaj-
ti ne veš, kako boš odtekel. Vsako leto je malce drugače, močneje, 
hitreje. Upam, da sem na dobri poti. (smeh) Normo moram izpol-
niti do konca junija. Časa je torej še nekaj, tako da se s tem nočem 
preveč obremenjevati. Če se uvrstim, bom vesela, če ne, pa drugič.

Poškodbe so spremljevalke vsakega vrhunskega športnika, neko-

liko so ustavile tudi vaš hiter napredek. Leta 2018 ste imeli poško-

dovano tetivo ene od treh zadnjih stegenskih mišic na desni nogi, 

zaradi česar ste izpustili dobršen del sezone, pa tudi letošnje leto 

ni šlo brez poškodb. Kako težko se je odločiti za prekinitev uspeš-

ne športne poti in se odločiti – pravzaprav za zdravje?

Težko. Mislim, da sem premalo poslušala svoje telo, zato je tudi 
prišlo do poškodbe. Ko vidiš in čutiš, da ne gre, da telo ne pusti 
… takrat se je treba odločiti. Zagotovo je težko gledati, ko ostali 
trenirajo in tekmujejo, sama pa po operaciji seveda nisem mogla. 

A treba je vedeti, da vedno pridejo boljši časi. Ko sem bila leta 2018 
doma in izpustila vso sezono, sem imela ogromno skrbi. Nekateri 
so napovedovali, da je poškodba tako huda, da za mene ne bo več 
atletike, tako da sem se ves čas obremenjevala s tem, ali bom še 
lahko tekmovala ali ne. 

Nikoli si nisem mislila, da se lahko tudi jaz poškodujem. Seveda 
vidiš ali pa slišiš za določene primere, pa vseeno si nisem mislila, 
da se to lahko zgodi meni. In da je potem toliko časa treba počivati. 
Doma so mi zelo stali ob strani, imela sem njihovo podporo, po-
magali so mi in me poslušali. Zadnje mislim, da je bilo za domače 
najbolj naporno. (smeh) 

Kako se je vrniti na atletsko stezo po poškodbi?

Med okrevanjem po poškodbi sem ves čas nekako ostala v stiku 
s treningi, delala sem tisto, kar sem lahko. Najtežja je bila vrnitev 
na ovire, saj je ravno tu nastala poškodba. Tega strahu pred ovirami 
se še nisem popolnoma znebila. Pojavljajo se mi vprašanja: kaj če se 
zgodi zopet, kaj če naredim napako … Vse te bojazni predelujem 
sama. Kdo drug bi mi sicer lahko pomagal s smernicami, ampak na 
koncu so vse odločitve še vedno moje.

Kako poteka vaš običajen dan?

Moj dan je popolnoma prilagojen treningom. Zjutraj se zbudim, 
trikrat na teden dopoldan vadim v fitnesu, med tednom vsak dan 
popoldne pridem na kamniško atletsko stezo, vmes imam masažo 
in se učim, tako da je dan zelo zapolnjen. 

Kaj pa prehrana?

Prehrano je treba prilagoditi. Trudim se, zelo se trudim, ampak 
ne gre vedno, tako da se tudi pregrešim in grem na hamburger ali 
pojem čokolado, včasih spijem kokakolo. Četudi se pregrešim, gle-
dam, da je v mejah normale in nikoli pred tekmo. Ni se lahko ves 
čas odpovedovati, tega tudi nisem vajena, saj doma nikoli nismo 
gledali na prehrano. 

Kaj pa trening moči?

Trening moči je zelo pomemben, ker potrebuješ eksplozivnost, 
ki pride z močjo. Ne sme se pretiravati, ker potem ni elastičnosti. 
Če preveč intenzivno delaš v fitnesu, lahko na stadionu pride do 
poškodbe. 

Imate najljubšo linijo na stezi?

Najraje tečem na sredinskih stezah. Ker sem visoka, mi prva 
steza z ostrim ovinkom ne ustreza, boljše je, če tečem na kateri od 
sredinske proti zunanji. Zunanje tudi ne maram, ker tam si pa sam 
… Nikogar ni blizu. Lažje je imeti nekoga spredaj, ker se lahko ori-
entiraš in boriš do konca. Takrat so potem tudi rezultati boljši.

Ko gledamo atletska tekmovanja na televiziji, se vse bolj zdi, da 

tekmovalke med seboj tekmujejo tudi v urejenosti, brezhibnem 

ličenju, urejenih nohtih, zapeljivih dresih ... kako gledate na to?

Mislim, da to zelo pomaga pri samozavesti, zato smo vse ureje-
ne. Še posebej izstopajo Američanke, ki tečejo na krajših razdaljah. 
Tudi sama sem rada urejena, ampak gledam, da me na primer nakit 
ne ovira pri ovirah. Kakšna zapestnica ali verižica se lahko zatakne.

Čeprav ste še zelo mladi, vaša kariera traja že nekaj časa. Ste na tej 

poti naleteli tudi na ovire, polena pod noge?

Vedno kaj pride. Take stvari se trudim prezreti, kajti tako je 
povsod, vsak šport ima kaj takega. Pri atletiki se na primer dogo-
varjajo za steze. Vsak bi rad imel dobro stezo, vsi hočemo sredinske. 

Brez treninga ni nič. Treba je garati in 

ogromno trenirati. Mogoče pri mlajših 

selekcijah še velja tudi talent, kasneje pa je 

pomembno zgolj trdo delo. 
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Z atletiko ste se sicer začeli ukvarjati proti koncu osnovne šole, 

pred tem ste plavali. Kaj vam je dalo plavanje?

Plavanje mi je dalo vztrajnost in delavnost. Trenirala sem ga pet 
let. Ko sem nehala, nisem vedela, s čim bi se ukvarjala. Bila sem 
proti koncu osnovne šole in sem šla poskusit atletiko. Na treningih 
je bilo dobro vzdušje, ni bilo nobenih rezultatskih pritiskov, zato 
sem rada hodila. 

Kako ste prišli do teka z ovirami?

Ko sem začela s treningi, sem videla ovire. Trenerja sem pro-
sila, če lahko poskusim. Postavil je eno oviro, ker jih ni bilo prav 
veliko tam, dejal, naj jo preskočim, kar sem tudi naredila. Potem 
me je prijavil na tekmo. (smeh) Takrat sem prišla tudi v repre-
zentanco, čeprav v atletiki pri mlajših kategorijah prva dva z dr-
žavnega prvenstva avtomatsko prideta v reprezentanco. Tako se 
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+ Kamera za pomoč pri parkiranju
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poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Tržaška 108, 1000 Ljubljana
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je začelo. Začela sem bolj resno trenirati, kar se je poznalo tudi na 
rezultatih. Ko sem začela trenirati z Damjanom, sva sprva opustila 
ovire, trenirala sem tek na 100 in 200 metrov. Potem sva se zopet 
vrnila na ovire. 

Kako pomemben je za atleta odnos s trenerjem?

Z Damjanom odlično sodelujeva. Odnos s trenerjem je po mo-
jem mnenju zelo pomemben, ker temelji na zaupanju glede trenin-
gov in vsega ostalega. Če ne zaupaš trenerju, nima smisla vztrajati. 
Je bolje iskati druge rešitve. 

Kako se razumete s kolegi atleti?

Mislim, da se vedno z nekaterimi bolje ujameš, z drugimi ne-
koliko manj. Včasih se občuti rivalstvo, saj je atletika individualni 
šport, čeprav imamo na splošno dobre odnose.

Ali je pomembno, kdaj se človek začne ukvarjati z atletiko?

V atletiki za doseganje vrhunskih rezultatov ni treba zgodaj za-
četi. Še v srednji šoli je dovolj zgodaj. Le malo tistih, ki trenirajo 
od otroštva, vztraja. Treningi so težki in so že utrujeni, ko pridejo 
do članske konkurence. 

Ali v življenju na splošno tečete na dolge ali kratke proge in 

kako preskakujete ovire?

Čeprav imam v športu raje kratke steze, verjamem, da v življe-
nju šteje tek na dolge proge. Življenjske ovire preskakujem; sicer 
včasih težko, ampak gre. Na splošno pa ni vedno najlažje prenesti 
lastnosti, ki te odlikujejo kot športnika, na ostala področja v živ-
ljenju. Jaz drugje nisem tako disciplinirana kot v športu, dober 
primer je šola. (smeh) Sicer jo nameravam nekoč zaključiti, vendar 
sem včasih ob napornih treningih preveč utrujena, da bi se usedla 
še za knjige. Telo in glava potrebujeta počitek. Nekaterim uspeva, 
meni ne.

Kako se sproščate in kaj počnete v prostem času?

Rada imam konje, zato grem včasih jahat. Ko še ni bilo omeji-
tev, sem šla dostikrat v kino. Ko sem doma, imam rada mir, zato 
se odpravim na sprehod s kužkom. Včasih grem sama na stadion, 
kjer najdem svoj mir. Tek me sprošča, rada tečem. Rada sem sama. 
Odvisna sem sama od sebe, enako velja na tekmi. Vem, da sem 
sama kriva, če mi ne gre.

Pri Modrih novicah organiziramo Modro šolo teka, v kateri 

sodelujejo rekreativni tekači. Kaj svetujete nekomu, ki se šele 

spogleduje s tekom?

Treba je začeti počasi in tako tudi nadaljevati. Potreben je čas, 
ampak vse je mogoče. 

Najtežja je bila vrnitev na ovire, saj je 

ravno tu nastala poškodba. Tega strahu pred 

ovirami se še nisem popolnoma znebila.

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI
NAJBOLJŠE PICE
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NA VELIKI TERASI !
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Geopark Idrija 
Idrija nam je vsem znana po rudniku živega srebra in čipkah, a mesto ponuja veliko več. UNESCO Geopark, kjer se prepletata 
narava in kultura, je eno najzanimivejših področij v Sloveniji. Majsko vreme ni bilo idealno, vendar me ni ustavilo – čas je za 
raziskovanje! Podam se po naravoslovni poti Ob Rakah do skrivnostnega Divjega jezera in nadaljujem vse do naravnega kopališča 
Lajšt v Krajinskem parku Zgornje Idrijce. Celodnevno potepanje in raziskovanje ter za konec še skok v vodo, obljubim, da vas ne 
bo pustilo ravnodušnih in še se boste vračali.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Domovanje zelenega povodnega moža v Divjem jezeru

Živel je deček, ki se je zelo rad kopal. Tudi ko je nekega dne bilo 
hudo neurje, se ni mogel zadržati doma, in je pohitel k reki. Na bregu 
se je slekel, a voda je bila prevelika in ga je odnesla. Jokal je na ves 
glas, da ga je slišal povodni mož. Sklenil je, da ga reši in odnese v 
svoje kraljestvo na dnu reke. Položil ga je v stekleno sobo in čakal, 
da se zbudi. Deček se je prebudil ter zagledal mizico, igračke, vse iz 
stekla. Pričel se je igrati, a ga je kmalu popadla žalost in začel je jo-
kati. Podvodni mož ga je vprašal, po čem joče, deček mu je rekel, da 
pogreša dom. Podvodno bitje ni razumelo, čemu, saj ima tu vse, kar 
potrebuje. Ko je deček zaspal, ga je prenesel v srebrno sobo. Okoli 
dečka so stale igračke in mizica, vse iz čistega srebra. Tudi to dečku 
ni moglo nadomestiti želje, da bi znova ugledal bratca in sestrico. 
Povodni mož ga je zato znova v spanju prenesel v naslednjo sobo, 
narejeno iz čistega zlata. Po dolgem igranju se je dečku stožilo pa 
materi in očetu, to pa je v povodnem možu vzbudilo jezo. Ni mo-
gel razumeti, kako mu lahko družina pomeni več kot vse njegovo 
bogastvo. Šel je in pobral vse bisere in dragulje z rečnega dna ter z 
njimi zasipal dečka. Ta pa mu je odvrnil: »Zaman si prizadevaš, da bi 
našel ceno mojemu očetu in materi. Dražja sta mi od zlata in biserov, 

dražja kot ves svet.« Povodni mož je počakal, da je deček zaspal ter 
ga odnesel nazaj na breg, žepe pa mu je napolnil z biseri in dragulji. 
Ko se je deček prebudil in opazil polne žepe, je spoznal, da ni sanjal 
in pohitel je domov. Družina si je zgradila novo hišo in pregnala 
revščino daleč proč od svojega praga. Povodni mož se je žalosten 
vrnil v svoje kraljestvo z mislijo, da hrani največje zaklade sveta, a je 
spoznal, da so še večje dragocenosti, kot so oče, mati, brat, sestra. To 
ga je zelo užalostilo, zato je tri dni neprestano jokal. Nato se je na-
potil v svoje kraljestvo, da najde še neodkrite dragocenosti, ki bi ga 
spravile v dobro voljo. Deček se je še vedno hodil kopat v reko, ven-
dar se je zadrževal samo v plitvini, kamor povodni mož ni zahajal. 
(Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravljica_o_povodnem_mo%C5%BEu)

Parkiram v bližini avtobusne postaje v središču Idrije in sledim 
oznakam poti Ob Rakah, ki je ravninska sprehajalna pot, ob kateri 
lahko vidimo veliko zanimivosti. Dolga je 2,5 kilometra, poteka 
mimo visečih mostov vse do Divjega jezera. Nadaljujemo ob levem 
bregu reke v rahlem vzponu vse do Idrijske Bele, kjer se gozdna 
pot konča ter preči reko Idrijco pri tamkajšnji gostilni, nato nada-
ljujemo proti naravnemu kopališču Lajšt (cca 2 km) po malo bolj 
nezanimivem asfaltu, vendar se nam na koncu trud obrestuje, saj 
pridemo do čudovitega mesta, kjer je sotočje Idrijce in Belce, kopa-
lišče Lajšt. Prečudoviti kraj za počitek, osvežitev v reki. Vrnemo se 
po isti poti. 

E-tech: hibridna tehnologija,  
zasnovana za vsakogar

Odkrijte povsem novo doživetje vo-
žnje z električnim pogonom. Novi hibrid 
Clio E-Tech združuje električni motor in 
motor z notranjim izgorevanjem ter iz-
jemno učinkovit avtomatski menjalnik

Novi Clio E-Tech hibrid vam ponuja 
brezskrbno vožnjo in zagotavlja velik 
doseg vožnje. Z udobjem in notranjostjo, 
ki ju pričakujete od vozila Novi Renault 
Clio.

Tokrat nas je na izlet popeljal novi Renault CLIO E-Tech hibrid.

Izhodišče: avtobusna postaja Idrija (334m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 4–5 ur · Najprimernejši čas: vsi letni časi ·  
Čas vožnje: 60 minut v eno smer
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Za brezkompromisno kakovost

Sončna elektrarna je dolgoročna nalož-
ba in pri GEN-I Sonce želijo vsem, ki 
se odločate zanjo, za vaš denar ponudi-
ti največ. Zavedajo se, da je uspešnost 

investicije v sončno elektrarno od-

visna od kakovosti izvedbe in upo-

rabljenih materialov, zato na ta račun 
ne sklepajo kompromisov. V začetku 
letošnjega leta so prejeli certifikat ISO 

9001:2015 prav zato, ker na prvo mesto 
postavljajo visoko kakovost. Ob tem so 
dobili še enega za ravnanje z okoljem, 
kar je vsekakor še ena pomembna pred-
nost ponudnika storitev za samooskrbo 
z električno energijo, ki ima trajnosten 
odnos do okolja zapisan v samem jedru 
svojega delovanja. 

Do prihrankov z brezobrestnim fi-

nanciranjem 

Odločitev za lastno sončno elektrarno je 
veliko lažja, ko kakovostni storitvi do-
date še ugodne možnosti financiranja. Z 
izdajo zelene obveznice pri GEN-I Son-

ce zagotavljajo sredstva, s katerimi 

omogočajo izgradnjo lastne sončne 

elektrarne vsakomur. Fizičnim ose-
bam poleg enkratnega plačila ponujajo 

še dve možnosti obročnega odplačila: 
7-letno brezobrestno odplačevanje 

in do 15-letni potrošniški kredit. S 
tem vam ne omogočajo le izjemno ugo-
dnih plačilnih pogojev, pač pa dodatno 
prihranijo skrbi, čas in energijo. »Iskreno 

verjamemo, da se boste tisti, ki želite imeti 

samooskrbno in okolju prijazno gospodinj-

stvo, z našo celostno in popolno podporo 

še lažje odločili za sončno elektrarno,« so 
prepričani v GEN-I Sonce. Ob tem vam 
ne bo treba čakati niti na sofinancira-

nje EKO sklada, saj vam le to pri njih 
upoštevajo že v ponudbi.

Dolgoročno je vsak investitor zmago-

valec

Slovenci smo na področju nepremičnin 
že spoznali, da lahko ob enako visokem 
kreditu, kot bi nas prišla najemnina za 
stanovanje, postanemo lastniki stanova-
nja. Podobno razmišljanje lahko upora-
bimo tudi na področju oskrbe z energijo. 
Pri izbiri dolgoročnejšega kredita je lah-
ko mesečni obrok za sončno elektrar-

no zelo podoben ali celo enak višini 

trenutnega računa za elektriko. To 
pomeni, da lahko z enakim stroškom, 
kot ga imate zdaj za elektriko iz omrežja, 
postanete samooskrbni in neodvisni od 
cen elektrike na trgu. Odplačilna doba 
sončne elektrarne je med 10 in 15 let, 
njena uporabniška doba pa vsaj 30 let. Ob 
75-odstotnem prihranku stroškov na 

mesečnem računu za elektriko to za 
povprečno gospodinjstvo pomeni znat-
ne dolgoročne prihranke. S takim fi-

Do sončne elektrarne na obroke brez obresti

Sončna elektrarna na strehi vaše hiše vam omogoča, da postanete neodvisni od cen električne energije, saj jo za 

lastne potrebe proizvajate sami. Račun za električno energijo se vam lahko zniža tudi za petinsedemdeset odstotkov, 

z razliko, ki nastane na vaši položnici, pa lahko ob izbiri ustreznega načina financiranja odplačujete sončno elek-

trarno. Pri GEN-I Sonce so takšen edinstven model financiranja sončnih elektrarn, ki lajša odločitev za samooskrbo, 

razvili že pred leti. 
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nančnim modelom so pri GEN-I Sonce 
uspeli vzpostaviti pogoje, ki lahko za in-
vesticijo v sončno elektrarno prepričajo 
vsakega odgovornega lastnika hiše.

Razlogi za zaupanje, ki poenostavlja-

jo odločitev

Če lahko torej upravičeno pričakujete, 
da bo sončna elektrarna delovala tri 

desetletja in vam prav toliko časa za-

gotavljala prihranke pri stroških za 
elektriko, si zanjo zagotovo želite naj-

boljšega izvajalca. Tudi če odmislite 
informacijo, da so bili pri GEN-I prvi, 

ki so začeli zbirati domače znanje 

in kakovost s področja izrabe sonč-

ne energije za samooskrbo, težko 
spregledate dejstvo, da so z več kot 800 
postavljenimi elektrarnami na leto po-

nudnik, ki dokazano ponuja več in 

uživa največje zaupanje. Zdaj vam z 
brezobrestnim financiranjem dolgoroč-
no omogočajo še večje prihranke.
»Veseli smo, da je vedno več ozavešče-
nih potrošnikov, ki se odločijo za lastno 
elektriko iz sončnega vira. Prav tako 

nas veseli, da jim naša sončna elektrar-
na omogoča takojšnje okoljevarstvene 
učinke in prihranke. Zato smo ponos-
ni vsakič, ko ob zaključku investicije 
stisnemo roko zadovoljnemu novemu 
lastniku, ki mu iskreno čestitamo za od-
ločitev, s katero se je zapisal med dobre 

gospodarje premoženja, modre uprav-
ljavce investicij in med najbolj ozaveš-
čene Slovence,« v vzpodbudo vsem, ki 
imate možnost za lastno sončno elek-
trarno, še dodajajo v GEN-I Sonce. Ve-
seli bodo, če bodo v prihodnosti lahko 
roko stisnili tudi vam. 

DOLGOROČNO
VZDRŽEVANJE

CERTIFICIRANA 
KAKOVOST

CELOSTNA 
STORITEV

PAMETNA ENERGIJA

Z brezobrestnim 
financiranjem 
do dolgoročnih 
prihrankov.
Zaupajte izgradnjo sončne 
elektrarne najboljšim.

WWW.GEN-ISONCE.SI

080 1558
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ponuja izobraževanje plesa, klasičnega  
baleta ter tečaje baleta za odrasle.
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KRIŽANKA

NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: enomesečna šolnina za enega od razredov baleta
2. nagrada: enomesečna šolnina za program baletnih pripravnic
3., 4. in 5. nagrada: enomesečna šolnina za program plesnega vrtca 
ali tečaja za odrasle

Nagrade podeljuje Baletna šola ANA, Ana Trojnar s.p. Nagrade bodo izžrebancem do-
stavili predstavniki Zavarovalnice Triglav. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih 
novicah, ki bodo izšle 2. julija 2021. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim ime-
nom, priimkom in točnim naslovom pošljite do petka, 25. junija 2021, na naslov: Modre 
novice, IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. brisača in zaščitna maska Zavarovalnice Triglav: Jure Klembas, Kamnik
2. dežnik in zaščitna maska Zavarovalnice Triglav: Špela Peskar, Trzin
3. organizator prtljage in zaščitna maska Zavarovalnice Triglav: Tatjana 
Škrjanc, Domžale

Nagrade podeljuje Zavarovalnica Triglav.

Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

Ime in priimek  

Naslov 

Podpis E-mail  

Geslo   
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Zelo koristen pripomoček za vso družino je nova knjiga z 
naslovom Hodim, hodiš, hodimo – 100 pohodniških in temat-
skih poti, ki so jo izdali v založbi Harlekin No. 1. Avtor knjige je 
publicist, novinar in fotograf Primož Hieng, ki je v uvodu knjige 
povzel misel, da je hoja kraljica zdravja. 

Knjiga Hodim, hodiš, hodimo – 100 pohodniških in tematskih 
je odličen priročnik za vso družino, saj bodo lahko prav na vsaki 
urejeni in ustrezno označeni poti našli opozorilne in informa-
tivne table, tako da so te poti tudi nadvse poučne in zanimive. 
Hkrati pa odločitev za obisk ene od poti predstavlja svojevrsten 
izziv, da se na drugačen način spodbuja hojo kot pomemben ele-
ment našega življenja, seveda ob hkratni skrbi za zdravje celotne 
družine. Poleg tega v nas vceplja zavedanje, da na zelo preprost 
način postanemo člen velike verige tistih, ki na tak način dnevno 
skrbijo za dobro počutje in zdravje.

V Sloveniji je v zadnjih letih v posameznih občinah nastalo 
izjemno veliko različno dolgih pohodniških oziroma tematskih 
poti, tudi učnih poti. Na to kaže tudi veliko zanimanje pohodni-
kov, ki redno obiskujejo te poti. Kot kažejo podatki, pa je na voljo 
premalo urejenih informacij – in to na enem mestu. Prav zato je 
ta knjiga izjemen priročnik, ki bo pohodnike spremljal na vseh 
teh poteh, hkrati jih informiral o dodatnih možnostih in zanimi-

vostih, predvsem pa spodbujal k hoji kot primarnemu elementu 
gibanja v vsakdanjem življenju. 

Tehnični podatki: obseg: 216 strani, format: 14 x 21 cm, veza-
va: italijanska in trde platnice.

Izid knjige so podprli: Zavarovalnica Triglav ter Občina Bled, 
Občina Domžale, Občina Kamnik, Mestna občina Novo mesto, 
Občina Ribnica, Občina Škofja Loka, Občina Velike Lašče in Ob-
čina Žirovnica.

Hodim, hodiš, hodimo – 100 pohodniških in tematskih poti

Šele v zadnjih letih smo se tudi pri nas začeli zavedati pomena gibanja, ki naj postane del zdravega načina življenja. Hoja 

je prvinski način gibanja, ki od nas ne zahteva veliko, le primerno obutev in oblačilo, poleg tega še ustrezno opremo, na 

primer dodatno oblačilo, pohodniške palice, vodo, morda kakšno okrepčilo, mobilni telefon, fotografski aparat in podob-

no. Vsekakor je dobrodošla tudi ustrezna literatura. 

V svojo sredino vabimo 

vzdrževalce, elektrikarje in 
sodelavce za delo v lesni 

proizvodnji.

Zainteresirane kandidate prijazno vabimo, da prošnje z 
življenjepisom, delovnimi izkušnjami in referencami pošljete do 

30. 6. 2021, na elektronski naslov
kadri@menina.si. 

Telefonska številka za informacije:  kadrovska služba 01 8303 705

Menina d.d.
Trg padlih borcev 3, Šmarca
1241 Kamnik

Tel.: 01 83 03 700

ZAPOSL IMO

skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA, Pančur d.o.o.

031/353 347
20 
LET

NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B,

Domžale
nasproti Sanolaborja

051 606 440
info@hisa-ograj.si
www.hisa-kovin.si

• Dvoriščna vrata • nadstreški • stopnišča
• INOX in kovinski izdelki • kovinske konstrukcije
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Slovenska bakla tudi v naših občinah

Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda – Vse do 23. juli-

ja slovenska bakla, ki širi vrednote olimpizma, povezuje ljudi, 

prebuja jekleno voljo in navdihuje, potuje po Sloveniji. V začet-

ku maja je obiskala tudi modronovične občine Kamnik, Dom-

žale, Mengeš in Trzin, medtem ko bo v Komendo zavila med 17. 

in 20. julijem.

Slovenski športniki so do sedaj osvojili 74 olimpijskih kolajn in 
v prav toliko dneh bo Slovenska bakla obiskala vseh 212 sloven-
skih občin. Predvidoma jo bo poneslo 10 tisoč tekačev, ki bodo 
pretekli vsaj 12 tisoč kilometrov, kar je razdalja od Slovenije do 
Tokia. Potovanje slovenske bakle se je pričelo 3. maja v občini Bo-
vec in bo trajalo do 23. julija, ko naj bi z Olimpijsko reprezentanco 
Slovenije odpotovala v Tokio. Prav v vseh modronovičnih krajih 
so baklo pospremile športne delegacije in občinska vodstva. V 
vseh krajih so se tako pridružili prepričanju, da lahko prav slo-
venski šport po zahtevnem obdobju epidemije, s katerim se prav 
vsi soočamo v tem letu, pred olimpijskimi igrami v Tokiu znova 
združi in poveže vse Slovenke in Slovence. 

Dela na vodohranu na Dobenem bodo 
zaključena poleti
Mengeš – Na Občini Mengeš so se v preteklosti odločili za obno-

vo obstoječega in gradnjo dodatnega vodohrana na Dobenem z 

namenom izboljšanja oskrbe s pitno vodo in izboljšanja požar-

ne varnosti, saj se potrebe zaradi povečane poselitve področja 

vsako leto bistveno povečujejo.

Tako so lani in letos začeli z deli za posodobitev obstoječega 
in gradnjo dodatnega vodohrana, ki bo zagotovil 100 m3 rezer-
voarskih kapacitet, kar bo omogočilo bolj zanesljivo oskrbo s 
pitno vodo tudi v terminih največje porabe vode in ustrezno po-
žarno rezervo. Na vodohranu bo vzpostavljen sistem telemetrije 
oziroma sistem daljinskega upravljanja in krmiljenja. »Na koncu 
sledi tudi celostna zunanja ureditev, saj se objekt nahaja ob zelo 
obiskani planinski poti na Rašico in urejenost pomembno vpliva 
na videz javnih površin v občini. Predvidoma bo projekt rekon-

strukcije obstoječega in gradnje novega vodohrama na Dobenem 
zaključen v poletnih mesecih,« še sporočajo z mengeške občinske 
uprave. 

Stražni stolp bodo zasteklili

Kamnik – V teh dneh se bodo začela dela za zasteklitev straž-

nega stolpa na Malem gradu. Vrednost del je 70 tisoč evrov in 

predstavljajo šele prvi korak k celostnemu urejanju tega obmo-

čja.

»Zasteklili bomo del, kjer so sedaj propadajoče deske, ki so 
tudi nevarne,« pojasnjuje kamniški župan Matej Slapar in doda-
ja, da je to le začetek celostnega urejanja tega območja, »tukaj bo 
še ogromno dela, od ureditve dostopnih poti s strani kavarne in 
reševanja problematike udiranja kamenja, ki je še na gradu, do 
pridobitve uporabnega dovoljenja za stražni stolp, kjer si želimo 
v prihodnosti urediti prostore za digitalno predstavitev Velike 
planine.« 

V enoti Kekec v Stranjah nadgradili igrišče

Kamnik – Igrišče enote Kekec Vrtca Antona Medveda Kamnik 

je bilo v okviru projekta Gibanje za zdrave možgane nadgraje-

no v možgansko stimulativno igrišče. 

Projekt Gibanje za zdrave možgane naslavlja izziv sodobne 
družbe, ki se sooča s posledicami splošne digitalizacije in odvi-
snosti od računalnikov tako med otroki kot odraslimi. Da bi se 
možganske strukture, ki otrokom omogočajo procese učenja, ra-
zvoja kognicije ter predelovanje stresa, ustrezno oživčile, otroci 
potrebujejo dnevno kontinuirane gibalne dejavnosti za stimu-
lacijo možganov, katerih osnovo predstavlja aktivacija ravnote-
žnostnega organa. Igrišče enote Kekec Vrtca Antona Medveda 
Kamnik je bilo tako v okviru omenjenega projekta nadgrajeno 
v možgansko stimulativno igrišče, ki ugodno vpliva na razvoj 
najvišjih možganskih funkcij za družbo prihodnosti in reducira 
odklone v razvojnem in zdravstvenem statusu otrok. Na igrišču 
je bila poleg zemeljskih in gradbenih del izvedena dodatna zasadi-
tev vegetacije, postavljena pa so bila tudi tri nova igrala. Urejene 
so bile poti in z ograjami zaščitene stopnice, postavljen je bil nov 
peskovnik s priključkom za vodo. Povečana je bila ravna površina 
igrišča, nasuta s prodcem, ki otrokom omogoča gibanje na večji 
površini.

Občina Kamnik je za investicijo namenila dobrih 66 tisoč 
evrov (z DDV), od tega bo 65 % povrnjenih iz Evropskega kme-
tijskega sklada. 
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Slovenska bakla v Kamniku.

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

TLAKI KOS d.o.o., Ljubljanska 33, Kamnik

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan
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Zavedamo se, da bo to vplivalo tudi 
na promet na preostalem delu omenjene 
ceste, ki povezuje Vir in Radomlje, ter da 
bodo dodatno obremenjene tudi ostale 
cestne povezave med krajema. 

Vsem okoliškim krajankam in kra-
janom se na tem mestu zahvaljujemo za 
razumevanje nastalih okoliščin in seveda 
za potrpljenje. Enako gre zahvala tudi 
ostalim uporabnikom lokalnih povezav, 
ker se na bolj obremenjenih odsekih sre-

čujete tudi z našim tovornim prometom. 
Bi pa na tem mestu omenili tudi, da 

smo zaključili rekonstrukcijo železni-
ške proge KK-Jarše, kjer smo del proge 
popolnoma obnovili in zamenjali nekaj 
železniških pragov ter dotrajanih tirov, 
na novo nasuli lomljenec ter uredili od-
vodnjavanje pri nivojskem prehodu Jar-
še. Dela na progi in transport po tirih so 
potekala nemoteno. Vsa rekonstrukcij-
ska dela smo ustrezno prilagodili, zato da 

so naši gotovi izdelki lahko nemotoma 
potovali h kupcem. Rekonstrukcijo je 
izvajalo podjetje Proga d.o.o., ki je svoje 
delo opravilo po točno vnaprej določe-
nem terminskem planu.

Lidija Zupančič
Količevo Karton in zapora lokalne ceste 

V začetku meseca maja smo prejeli obvestilo Občine Domžale, da je načrtovana popolna zapora lokalne ceste Vir–Ra-

domlje v obdobju med 18. majem in 14. avgustom 2021. Z občino in izvajalcem del na omenjeni cesti smo se odgovorili, da 

se dela prilagodijo, tako da je dostop do podjetja za naš tovorni promet urejen. 

100

V primeru dodatnih vprašanj smo 
na voljo na elektronskem naslovu: 
KK-Contact@mm-karton.com ali po 
telefonu 01/72 90 511 (Lidija Zupančič).

OGLAS



Modre novice30 AKTUALNO

S knjigo odpotoval daleč v prihodnost
Spremenjene razmere zaradi epidemije covida-19, ki je močno zarezala v nekatere gospodarske panoge, med njimi turizem, so 
onemogočile dobršen del dejavnosti tudi Vidu Legradiću, turističnemu vodniku, ki je v okviru svojega podjetja vodil tujce po 
Sloveniji. »Z začetkom epidemije je moj posel popolnoma upadel. Videl sem, da bom moral denar za preživetje zaslužiti drugje. 
Knjige so bile moj hobi,« pravi 35-letnik iz Most pri Komendi, ki je na krilih domišljije odpotoval na prav posebno potovanje in v 
slabem letu ustvaril znanstvenofantastični roman Travid: Za devetimi zvezdami. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Vida Legradića

»Knjiga ni fantazijski roman. V njej ni čarodejev in nadnaravnih 
sil. Je čistokrvna znanstvena fantastika,« o vsebini pravi Vid. Roman 
Travid: Za devetimi zvezdami, ki je izšel v začetku maja, pa ni Vidov 
knjižni prvenec. Pred dvema letoma so pri Založbi Primus v okviru 
zbirke Avtorji že izdali njegov potopisni roman Zgodba o potovanju, 
ki je nastal na podlagi doživetij in dnevniških zapiskov z Vidovih 
zasebnih potovanj. Bralci so Zgodbo o potovanju lepo sprejeli, pred 
kratkim je bila uvrščena tudi v izbor knjig v bralnem projektu Pri-
morci beremo. »Že ob izidu prve knjige se je porodila ideja o novi, 
tokrat domišljijski, kajti rad pobegnem v svet domišljije. Vendar tak-
rat nisem imel časa. Potem pa je prišla epidemija in z njo zaustavitev 
turizma ter življenja nasploh. Tistega dne, ko sem končal z delom z 
zadnjo skupino turistov, sem se zvečer usedel za računalnik in začel 
pisati knjigo,« pove Vid, ki je tudi sam popotnik, poleg tega pa tudi 
strasten gornik in ljubiteljski fotograf. 

Naslednje pol leta je pisal brez prestanka in nastala je zgodba na 
dobrih 400 straneh, ki bralca popelje v svet prihodnosti. »Ker nisem 
imel dela, sem imel veliko časa. Zato sem lahko pisal kot pisatelj, ki 
se s tem redno ukvarja. Včasih sem v pisateljski vnemi zašel do te 
mere, da nisem vedel, kako naj glavni junak, ko se je znašel v težkem 
položaju, preživi. Takrat sem se usedel, naredil načrt in premislil, da 
sem ga izvlekel iz vseh zagat na raznih planetih. Poleg tega sem imel 
težave tudi s posameznimi svetovi. Izmislil sem si jih popolnoma na 
novo, dal sem jim določene značilnosti, zato določene zakonitosti 
nekje veljajo, drugje pa ne. V zvezi s tem so se med pisanjem včasih 
pojavile napake, ki sem jih moral popravljati,« o zagatah med nastaja-

njem knjige pove Vid, ki med tujimi avtorji ceni predvsem Timothyja 
Zahna (Vojna zvezd) in J. R. R. Tolkiena (Gospodar prstanov).

Svet prihodnosti, a z aktualnimi problemi

Vidova zgodba se dogaja 10 tisoč let v prihodnosti. Glavnemu ju-
naku je ime Travid Urs in je turistični vodnik po Vesoljski Uniji. To 
je skupnost 1985 raznolikih planetov, raztresenih po galaksiji Rim-
ske ceste. Ko Travida najamejo za prevoz in vodenje ministra za teh-
nologijo Unije, se pustolovščine začnejo vrstiti, kmalu pa bralec spo-
zna, da so v ozadju vsega dogajanja politične spletke, ki v sicer mirno 
vesoljno okolje začnejo vnašati nemir, ki se sčasoma sprevrže v kaos. 

Čeprav je roman označen kot znanstvenofantastični, bo zgodba 
prepričala tudi popolnoma običajnega bralca, ki ni nujno navdušen 
nad to knjižno zvrstjo. Zanimivo je namreč, da so svetovi v romanu 
popolnoma domišljijski, čeprav jih Vid opisuje s tako natančnostjo, 
da si jih zlahka predstavljamo, prav tako je plod domišljije tehno-
logija, ki jo uporabljajo v novih svetovih, medtem ko je dogajanje 
popolnoma “človeško“ oz. sedanje: v knjigi se prepletajo teme, kot 
so iskanje resnice, boj za življenje, politika in njeno delovanje, sla 
po moči in prevladi, politične spletke, pomen prijateljstva. »Knjiga 
pričara bralcu izkušnjo, ki mu je kljub futuristični tematiki nena-
vadno blizu. Vsebina temelji na resničnih izkušnjah. Zgodba se je 
rodila iz mojih doživetij, znanja in spominov, ki sem si jih nabiral 
na potovanjih po svetu, med obiskovanjem gora in opravljanjem 
svojega poklica,« pravi Vid in pojasni, da je tudi Travid, na kar 
nakazuje že besedna igra z avtorjevim imenom, podoben njemu 
samemu, »Travid je oseba, kakršen si želim biti v svoji domišljiji, 
moja domišljijska inačica. Pogumen, dober, neustrašen junak.« Pri 
potovalnih avanturah si je Vid torej pomagal s svojimi izkušnjami 
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iz turističnega vodenja, medtem ko je pri političnih temah izhajal 
iz svojega študija, po izobrazbi je namreč politolog. »Na prvi tre-
tjini se zgodba iz turističnega vodenja prelevi v politično spletko. 
Tu sem črpal iz svojega teoretskega znanja. Marsikatere politične 
igrice, ki jih najdemo v knjigi, se lahko preslikajo na današnje stanje 
v Sloveniji in svetu.«

Ne ljubezen, prijateljstvo premaga vse

V romanu, kjer je fizični oz. materialni svet popolnoma znan-
stvenofantastičen, človek in ostala živa bitja še vedno iščejo dob-
ro, pravico, prijateljstvo, resnico … in ostale temeljne vrednote, ki 
človeštvo spremljajo že tisočletja. Ob tem Vid pravi, da se je na-
črtno želel izogniti klišejskemu akcijskemu dvoboju med dobrim 
glavnim junakom in slabim antagonistom ter ljubezenski zgodbi. 
»Ni vse v akciji, v boju med dobrim in slabim ter maščevanju. Ro-
man se tem klasičnim motivom načrtno izogiba, zato jih v zgodbi 
ni. Tudi v znanstvenofantastičnih okvirjih imam rad stvari, ki jih 
lahko povezujemo z današnjim svetom, stvari, za katere si lahko 
predstavljam, da če v njih uživamo danes, bo tako tudi v priho-
dnosti. Bistvo romana je iskanje dobrega in resnice v pokvarjenem 
svetu. Knjiga je simbolistična, v njej je več kot sto simbolov, ki se jih 
da preslikati v današnji svet in potegniti vzporednice. S pomočjo 
glavnega lika vidimo, da se tudi dandanes splača boriti se za cilje, 
kot so resnica, dobro, prijateljstvo,« poudarja Vid.

Sicer pa je knjiga med prvimi slovenskimi bralci že naletela na 
dobre odzive. »Tisti, ki so knjigo prebrali, so zelo navdušeni in me 
že sprašujejo, kdaj bo sledilo nadaljevanje,« je vesel Vid. A na na-
daljevanje Travidovih dogodivščin bo treba še nekoliko počakati. 
»Tretjo knjigo imam že napisano, zopet se vračam k potopisnemu 
romanu. Izšel bo jeseni. Tudi za četrto knjigo ideje že zorijo, tako 
da bo najbrž peta knjiga tista, ki bo prinesla novo Travidovo do-
godivščino,« načrtuje Vid, ki se bo s trenutnim pokoronskim pre-
bujanjem turistične branže zopet vrnil v primarne poslovne vode, 
kljub temu pa si želi, da bi dolgoročno njegova primarna dejavnost 
postalo prav pisateljevanje. Tudi zato je novo knjigo izdal v lastni 
založbi Knjige TraVid, v kateri lahko naročite svoj izvod. 

V naslednjih mesecih bo znanstvenofantastični roman Travid: 
Za devetimi zvezdami izšel tudi v angleškem prevodu. Travidova 
dogodivščina je bila izbrana na odprtem natečaju Europe Books 
International, kjer so tekst odkupili za distribucijo na tujih trži-
ščih. Založba je znana tudi po tem, da promovira knjige, ki pos-
tanejo predloge za filme. »Mogoče bo zgodba iz Komende nekoč 
v hollywoodski uspešnici. Možnost je zelo majhna, ampak vseeno 
obstaja,« se nadeja Vid, ki ga v teh dneh lahko srečate ne samo Za 
devetimi zvezdami, temveč tudi za devetimi gorami. »Rad imam 
hribe, predstavljajo mi izziv, hkrati pa združujejo vse moje strasti: 
gibanje, naravo in na nek način tudi malo znanstvene fantastike,« 
zaključuje Vid. 

Možen osebni prevzem (15-30 minut  
po klicu lahko prevzamete hrano).

Pripravimo pojedino za rojstnodnevne zabave.

www.tsnim.si | 070 562 903 | Šutna 68, Kamnik
Delovni čas: pon–pet: 10–22, sob: 12–22, nedelja in prazniki: 12–20

VEGANSKE, VEGETARIJANSKE  
IN JEDI BREZ GLUTENA

Malice
Juhe

Jedi po naročilu
Arabski mix

Sladice

PRVA ARABSKA RESTAVRACIJA V KAMNIKU!

ARABSKA TERASA

NOVA LOKACIJA 
ŠUTNA 68
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Ob predložitvi kupona vam nudimo  
BREZPLAČEN PREGLED vida  

+ 25 % popust ob nakupu korekcijskih očal.*
*popust ne velja za blagovno znamko Crullé

PE Arkadia
Virska cesta 21, 1233 Dob

t: 041 615 509 m: arkadia@optika-vallis.si

PON-PET: 9:00-20:00, SOB: 9:00-17:00, NED: zaprto

PE Kamnik
Glavni trg 11, 1241 Kamnik

t: 041 702 215 m: kamnik@optika-vallis.si

PON-PET: 9:00-17:00, SOB in NED: zaprto

NA KRATKO

Kamniška kultura pod eno streho in novi direktor 
Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

Kamnik – S 1. julijem se področje kulture, ki je nekaj let delova-

lo pod okriljem Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, seli 

pod okrilje Zavoda Mekinjski samostan, ki se bo tako preimeno-

val v Zavod za kulturo Kamnik, medtem ko bo Zavod za turizem, 

šport in kulturo Kamnik zgolj Zavod za turizem in šport Kamnik. 

V slednjem imajo tudi novo vodstvo, s 1. junijem je štiriletni man-

dat prevzel Rok Jarc.

Novi Zavod za kulturo ima dve organizacijski enoti, in sicer Dom 
kulture Kamnik in Mekinjski samostan. Dejavnosti obeh enot osta-
jata enaki kot pred pripojitvijo, prav tako se bodo na novi zavod pre-
nesli vsi zaposleni in finančna sredstva. Direktorica novega zavoda je 
Irena Gajšek, sedaj direktorica Javnega zavoda Mekinjski samostan. 
Kot pravi kamniški župan Matej Slapar, bo s to novostjo področje 
kulture še močnejše, pričakuje tudi sinergijske učinke.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik od 1. junija vodi nov 
direktor. To je postal Rok Jarc, ki so ga na majski seji občinskega sveta 
potrdili tudi kamniški svetnice in svetniki. Podpora je bila sicer tesna 
– 16 svetnikov je glasovalo za, 11 pa proti izdaji soglasja imenovanja 
novemu direktorju. Svetniki so mu očitali predvsem pomanjkanje 
strateškega pogleda, sicer pa je novi direktor v svoji predstavitvi sve-
tnikom povedal, da ima Kamnik kot turistična destinacija velik po-
tencial in ponuja ogromno stvari na majhnem koščku zemlje, kljub 
temu pa mestu manjkajo zgodbe, ki bi domačega turista večkrat pri-
vabile na obisk, hkrati se mu zdi pomembna predstavitev na tujih 
trgih. 

Ko zori Zarja

Kamnik – Kamniško podjetje Zarja Elektronika že eno leto sode-

luje z zaključnimi letniki magistrskega študija Ekonomske fakul-

tete v Ljubljani pri projektu Ko zori Zarja. V projektu je sodelovalo 

20 zaposlenih iz Zarje in več kot 70 študentov iz desetih držav, ki 

so pred kratkim vodstvu podjetja tudi predstavili končne ugoto-

vitve.

»Naš cilj je bil, da s pomočjo mladih in znanja željnih študentov 
poiščemo naše rezerve, prednosti in tržne niše, ki jih zaradi vsako-
dnevnih obveznosti in procesa dela sami ne zmoremo. Skupaj z nami 
so poiskali in analizirali potrebne spremembe za boljše in učinkovi-
tejše vodenje delovnih procesov. Projekt smo izpeljali, tako da smo 
vanj vključili veliko pomembnih nalog iz naših vsakodnevnih de-
lovnih procesov,« pravijo v Zarji Elektroniki, kjer so se nedavno tudi 
seznanili z ugotovitvami študentov. 

Župani se zavzemajo za svojo regijo

Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda – Devet županov, 

med njimi tudi vsi modronovični, se v zvezi z osnutkom pokrajin-

ske zakonodaje zavzemajo za razdelitev Osrednjeslovenske pokra-

jine na dva dela, severni in južni del.

Še do septembra poteka javna razprava, v kateri občine lahko po-
dajo svoja stališča glede osnutka pokrajinske zakonodaje in umešča-
nja v pokrajine. Modronovične občine, Kamnik, Domžale, Mengeš, 
Trzin in Komenda, so umeščene v enotno Osrednjeslovensko regijo, 
katere sedež je predviden v Domžalah, medtem ko je sedež pokrajin-
skega sveta predviden v Grosupljem, sedež sveta občin pa v Kočevju. 
Osrednjeslovenska pokrajina po predlogu obsega občine: Bloke, Bo-
rovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, 
Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, 

Kamnik, Komenda, Kostel, Log – Dragomer, Logatec, Loška doli-
na, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, 
Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, 
Vodice in Vrhnika. 

A župani Kamnika, Domžal, Mengša, Trzina, Komende, Lukovi-
ce, Moravč in Vodic ter Dola pri Ljubljani se s tem ne strinjajo, kajti 
po njihovem je celotno območje predlagane Osrednjeslovenske regije 
zaradi zgodovinskih, geografskih, krajinskih, upravnih, prometnih 
in drugih regijskih razvojnih razlogov preveč raznoliko, zaradi česar 
bi bila tako zasnovana pokrajina nefunkcionalna. »Menimo, da Osre-
dnjeslovenska regija, kot je predlagana sedaj, ki obsega območje od 
avstrijske pa praktično do hrvaške meje, ni ustrezna. Znotraj regije 
je treba sodelovati, zato smo predlagali severno obljubljansko regijo, 
kar je v bistvu bivša t.i. podjetna regija,« pravi domžalski župan Toni 
Dragar. Župani so svoja stališča oblikovali v dopis in ga tudi pos-
lali v državni svet, ki je organizator javne razprave. »Zdaj čakamo, 
kako bo odreagirala stroka,« še dodaja Dragar, ki se boji, da bo ostala 
razdelitev pri statističnih regijah. Omenimo še, da občine podpisnice 
omenjenega stališča s skupno 105.830 prebivalci že same izpolnjuje-
jo kriterij oz. priporočilo Sveta Evrope, da naj bi imele ustanovljene 
pokrajine najmanj 100 tisoč prebivalcev in ob tem ne bi presegale 300 
tisoč prebivalcev. Navedene občine skupno merijo 593 km2.

Župani so v dopisu predlagali še organiziranje centralne oblasti na 
enem mestu, po njihovem pretirana razpršenost organov ne omogo-
ča optimizacije javnega servisa tako z vidika uporabnikov kot stro-
škov, hkrati pa so zahtevali, naj se pred sprejetjem pokrajinske zako-
nodaje natančno pojasni in ovrednoti odvzem finančnih sredstev in 
virov financiranja občin ter prenos pristojnosti iz države in občin na 
pokrajine. »Dejstvo je namreč, da iz predloženih osnutkov zakono-
daje ti podatki niso razvidni, niti se jih po našem mnenju ne da vsaj 
okvirno ovrednotiti,« pravijo župani. 
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Čisti prihodki od prodaje vam v zad-

njih nekaj letih konstantno rastejo, od 

dobrih 4,5 milijona leta 2015 do dob-

rih 6,8 milijona v letu 2019. Kako ste 

zaključili lansko leto in kako kaže oz. 

kaj napovedujete za letošnje leto?

Kljub epidemiji covida-19 smo bili us-
pešni, tako da smo leto 2020 zaključili 
na enaki ravni kot leto poprej. V prvem 
kvartalu letošnjega leta so se še čutile po-
sledice koronakrize. Težko je napovedati, 
kako se bo nadaljevalo, saj se v gospodar-
stvu predpostavlja, da kriza šele prihaja. 
Mi smo nanjo pripravljeni. Ker smo že na 
sredini, lahko rečem, da bo leto podobno 
lanskemu. Verjetno ne bo večjega dobička, 
ampak ne vidim niti velikih tveganj. 

Ali ste zaradi epidemije covida-19 imeli 

težave z dobavitelji?

Tovrstne težave so se pojavile v drugi 
polovici lanskega leta, ko naročeno bla-
go enostavno ni več prihajalo. To smo 
poskušali nadomestiti z lokalnimi doba-
vitelji, ampak elektronika, kot jo za svoje 
delo potrebujemo mi, je na voljo le v Aziji. 
Ravno zaradi tega smo imeli veliko težav 
pri razvoju, sestavljanju in testiranju naše 
nove centrale za javljanje požara in drugih 
tehničnih nevarnosti, kajti nismo mogli 
dobiti določenih komponent.

Omenili ste novo požarno centralo 

NJP 3000, ki je plod vašega lastnega ra-

zvoja. Nam poveste več?

Zaradi krize s covidom-19 sicer zamu-
jamo, a kljub temu predvidevamo, da bo 
postopek certificiranja pri pooblaščeni in-
štituciji do konca letošnjega leta zaključen, 
tako da bomo takrat lahko začeli z name-
ščanjem novih central. 
Nova centrala je pravzaprav nadomestilo 
naše stare različice in je primerna tako 
za velika kot srednja podjetja. Centrala 
je namenjena javljanju požara in drugih 
nevarnosti ter ima ta trenutek najnovejšo 
in najbolj sodobno tehnologijo. Lahko se 
uporablja z elektronskim dvojčkom, tudi 
to je popolnoma naš razvoj. To pomeni, 
da s celotnim sistemom ne upravljate zgolj 
na sami centrali, kot to zapoveduje zakon, 
temveč tudi na pametnem telefonu ali pre-
nosnem računalniku. To je naš nadstan-
dard. V centrali bo možnost priključitve 
videonadzora. V naslednji fazi bomo do-
dali še modul za samostojno gašenje, ki je 
že pripravljen, a še ni certificiran. Požarno 
centralo želimo čim prej poslati na trg. V 
roku enega leta ji bomo dodali še dodatne 
module. Pri tem smo izhajali iz potreb na 
trgu. Pokazalo se je, da podjetja ne iščejo 
gasilnih naprav, ki se samostojno vključijo. 
Po mojem mnenju je to sicer nepremišlje-
no. Do prihoda gasilcev lahko vse zagori. 
Če bi imeli napravo, ki je sicer malenkost 
dražja, bi se vsej tej škodi lahko izognili. 

Kakšen sistem priporočate vi?

Priporočamo celovit sistem. Ko pride do 
požara, se ta investicija obrestuje. Podje-

tja se odločajo za sistem, ki javi požar, kot 
to zahteva zakon, ne zanima pa jih sistem 
za samodejno gašenje požara. Na tem po-
dročju varčujejo, zato je ob požaru škoda 
velika. V mislih nimam zgolj materialne 
škode, temveč predvsem varnost ljudi. V 
Sloveniji je težava, da podjetja še vedno 
zgolj zadoščajo zakonskim zahtevam, na-
mesto da bi poskrbela za požarno varnost 
na najvišjem nivoju. 

Kateri so vaši ključni produkti? 
Smo podjetje, ki povezuje in združuje vse 
vidike tehnične varnosti. Ob tem je po-
membno izpostaviti, da smo edini z ver-
tikalno integracijo, kar pomeni, da ima-
mo lasten razvoj, proizvodnjo, montažo 
in ne nazadnje tudi servis. Še posebej bi 
rad poudaril, da lahko tudi projektiramo. 
Prepričan sem, da znamo vse v povezavi s 
tehnično varnostjo bolje sprojektirati kot 
drugi projektni biroji, ki niso specializi-
rani za to področje. Poleg tega imamo og-
romno izkušenj na tem področju, tako da 
je Zarja Elektronika prvi naslov za celoten 
sistemski paket tehnične varnosti.

Torej naj se investitorji že v fazi pro-

jektiranja obrnejo na vas, saj jim lah-

ko zagotovite optimalen sistem glede 

na njihove potrebe?

Za zasebne investitorje je to zelo pripo-
ročljivo. Težava včasih nastane pri jav-
nih naročilih, kjer objekt ni optimalno 
sprojektiran, zaradi česar lahko prihaja 
do problemov. Ravno zaradi tega imamo 
v podjetju svojo projektantsko ekipo, ki 
lahko dopolni ali spremeni projekt. To 
je sicer naš finančni zalogaj, toda delamo 
za varnost življenj in premoženja, zato 
ne dopuščamo, da bi se na tem področju 
pripetilo karkoli nepredvidenega. Tako 
strokovnjaki kot sedanji in bodoči par-
tnerji nam pravijo, da smo v zvezi s siste-
mi tehničnega varovanja in projektiranja 
najboljši v Sloveniji. To ni samohvala, to je 
pohvala trga.

Za varnost na najvišjem nivoju

Kamniško podjetje Zarja Elektronika je eno od vodilnih slovenskih podjetij na področju tehničnega varovanja. Nji-

hovi sistemi uporabnikom zagotavljajo tehnično varnost pred posledicami požara, vloma, kraje, ropa, uhajanja plina, 

razlitja tekočine ali drugimi neprijetnimi dogodki. Z jasno vizijo, ki jo sporoča njihov korporativni slogan – Varno v 

nov dan – odločno stopajo v prihodnost. Ob tem direktor Thomas Tomsich poudarja, da tudi trg potrjuje, da je Zarja Ele-

ktronika prva izbira, ko je govora o celovitih sistemih tehnične varnosti, saj pod eno streho združujejo razvoj, proizvo-

dnjo, projektiranje, montažo in servis. Da so zanesljivo in kredibilno podjetje, dokazuje tudi zlata bonitetna odličnost v 

letih 2016, 2017 in 2018, na podlagi česar so v zadnjih dveh letih prejeli platinasto bonitetno odličnost, kar dosega le 2 % 

podjetij na slovenskem trgu.

OGLAS
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Trajnice vdahnejo vrtu dušo
Že kot deček je začutil klic narave. To otroško “vrtičkanje“ je sčasoma preraslo v kariero. Danes je Matic Sever strokovnjak za ok-
rasne zelnate trajnice, pred kratkim je izšla njegova knjiga Trajnice za slovenski vrt. Gre za priročnik, v katerem je poleg osnovnih 
znanj, potrebnih za vzgojo teh rastlin, glede na lego zbran tudi nabor trajnic, ki uspevajo na Slovenskem, s primeri zasaditev, ki 
jih najdemo v zaključnem delu knjige. »To je temeljna knjiga tako za tiste, ki že poznajo okrasne zelnate trajnice, kot tiste, ki se s 
temi rastlinami šele spogledujejo,« pravi 36-letni Dobenčan, ki si želi, da bi okrasne zelnate trajnice našle mesto tako na domačih 
vrtovih kot tudi javnih površinah, saj po njegovem mnenju v okolje, kjer rastejo, vdahnejo dušo.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in osebni arhiv Matica Severja

Le deset let je imel, ko je Matic pri babici na Dobenem pri Men-
gšu, kjer s svojo družino živi še danes, vzel vedro in nekaj orodja 
ter se odpravil v bližnji gozd. »Nabral sem gozdne rastline in jih na-
sadil okoli skale, ki je gledala iz trave,« se spominja Matic. Kasneje 
se je sicer vpisal na gimnazijo, a že v tistih letih iskal dijaška dela 
na področju botanike in hortikulture. Pred vpisom na fakulteto je 
kolebal med študijem krajinske arhitekture in agronomije. Vpisal 
se je na slednjo in pridobil temeljna znanja o rastlinah, na katerih 
je danes osnovana njegova kariera. Matic poudarja, da je bilo na 
njegovi poklicni poti ključno prav dejstvo, da je zgodaj začutil, kaj 
želi v življenju početi. Tako je že ob koncu drugega letnika agrono-
mije na tetinem vrtu na Črnučah odprl majhno vrtnarijo. »To so 
bili skromni začetki, a zavedal sem se, da za mojo idealno službo 
delovno mesto v Sloveniji ne obstaja,« pravi Matic, ki je v tistem 
času začel tudi s pisanjem strokovnih člankov in veliko delal na po-
dročju okrasnega vrtnarjenja.

Med prelomnicami, ki so vplivale na njegovo strokovno pot, 
znanje, izkušnje, predvsem pa širino razmišljanja, omeni dve iz-
kušnji v tujini. »Leta 2002 sem kot prostovoljec delal v arboretumu 
baronice Jelene de Belder Kovačič, danes sicer žal že pokojne dame 
slovenskega rodu. Pomagal sem ji na vrtu, ona pa mi je v svoji sve-
tovljanski maniri odpirala vrata – tako v glavi kot tista dejanska do 
različnih podjetij in oseb. V njen arboretum v Belgiji, ki je danes 
javna last, sem se vrnil sedem let kasneje in zopet naletel na spod-
budno okolje, tako da nisem zgolj obdržal prvotnih stikov, temveč 
sem jih z lastno angažiranostjo še nadgradil,« se spominja Matic in 

izpostavlja, da je v primerjavi s slovenskim belgijsko okolje spod-
budno in odprto, kolegi v stroki se medsebojno podpirajo in si po-
magajo. Kot drugi mejnik izpostavlja vrtnarske razstave v Veliki 
Britaniji, na katere ga je peljala teta, ki živi blizu Manchestra. »Ne 
vem, ali se mi je v Angliji svet sesul ali zgradil,« med smehom pravi 
Matic, »ko vidiš, kaj vse je možno, te to sicer najprej frustrira, po-
tem pa te dvigne nad povprečje in ti pomaga narediti nekaj več.«

Priročnik, ki upošteva posebnosti slovenskega okolja

Danes Matic na Rudniku pri Ljubljani že enajsto leto vodi lastno 
vrtnarijo, specializirano za trajnice. Je pisec strokovnih člankov in 
urednik revije Lep vrt in naravna lekarna ter avtor šestih strokov-
nih knjig. Zadnja, Trajnice za slovenski vrt, je nastala zaradi zagat 
in vprašanj, s katerimi so se nanj obračale stranke. V izboru rastlin 
in navedenih primerih je popolnoma prilagojena slovenskemu oko-
lju. To je pomembno, kajti na naš trg v večini prihajajo prevodi tuje 
literature, ki za tiste z manj znanja niso uporabni, saj ne upoštevajo 
posebnosti našega okolja. Knjiga je namenjena tako strokovnjakom 
kot domačim ljubiteljem zelenih oaz. »V začetnih poglavjih razla-
gamo, kaj zelnata trajnica sploh je, torej rastlina, ki v našem okolju 
prezimi, nima pa lesnatega dela. Na tujem trgu se prodaja okoli tri 
tisoč, v Sloveniji pa približno tisoč različnih vrst trajnic, torej gre 
za široko in zahtevno skupino rastlin, hkrati pa imajo ravno zaradi 
svoje raznolikosti največji potencial, saj glede na zahtevnost lege 
vrta vedno ponudijo dobro možnost za oblikovanje. Knjiga se na-
daljuje z vsebino o vrtnih tleh, rezi trajnic, uporabi zastirk, dodali 
smo ekološke nasvete, ki bralce nagovorijo k trajnostnemu ustvar-
janju vrtov. Od teh temeljnih poglavij prehajamo na jedrni del knji-
ge, v katerem so skorajda za vsako slovensko lego navedeni prime-
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ri, katere trajnice so primerne za uporabo. Rastline so razdeljene, 
glede na to kje jih je najbolje saditi (na soncu, v senci), posebej je 
naveden nabor rastlin za suhe lege pod drevesi, potem pa jih razvr-
stim še po tipih tal – vlažna, suha, peščena, glinena tla. Dodal sem 
še dve zanimivi poglavji, in sicer nabor trajnic za toplo in hladno 
mikroklimo, torej za nadmorske višine nad 1000 metrov ali hladne 
doline ter zelo tople lege ob obali. Knjiga je tudi fotografsko izredno 
bogata,« vsebino knjige oriše Matic in poudarja, da si lahko z njeno 
pomočjo tudi človek z zelo malo znanja ustvari dobro osnovo za 
ureditev domače zasaditve, ne glede na to kje v Sloveniji živi. Mod-
ronovično območje, pravi Matic, je pri tem precej povprečno: »Pri 
izboru trajnic imamo proste roke, kajti naše okolje ni zahtevno.«

Naši javni prostori so dolgočasni

Knjiga se zaključi z nekaj primeri zasaditev z natančnim popi-
som uporabljenih sort in vrst. In ravno na tem področju, torej pri 
oblikovanju zasaditev in njihovem umeščanju v vrtove in parke, 
Matic vidi še ogromno neizkoriščenega potenciala, zato upa, da bo 
v prihodnost imel priložnost napisati knjigo tudi na to temo. Med 
Slovenci namreč še vedno opaža, da čut in estetika za načrtovanje 
zasaditev nista razvita, premalo se ceni strokovni nasvet. Seveda 
obstajajo tudi svetle izjeme, pa vendar Matic pove, da večinoma na 
vrtu zasajamo po navdihu, čez leta pa to ni videti niti estetsko niti 
ni uporabno. »Sam ponujam svetovanje pri načrtovanju zasaditve 
ali zgolj predlagam izboljšave, svetujem kaj novega, kar vrt osveži 
ali vzpostavi rdečo nit. Gre za dokaj enostavne rešitve, ki jih ljudje 
ne poznajo, kajti nimajo strokovnega znanja, spletni iskalniki pa 
največ koristnega povedo le tistim, ki se že spoznajo.« 

V zadnjih letih se krepi okoljska zavest, trajnostni način življe-
nja, zdrav življenjski stil, skrb za čebele in divje življenje nasploh, 
spodbuja se biodiverziteta. Ravno zaradi tega so trajnice najboljša 
skupina rastlin za vrt, je prepričan Matic. »Med trajnicami naj-

demo medovite vrste in sorte, zaradi različne rasti različnim or-
ganizmom nudijo zatočišče, z njimi lahko dobro pokrivamo tla. 
Marsikdo pomisli, da je s trajnicami ogromno dela, ker je govora o 
cvetočih rastlinah. Pa ni tako! Na voljo je ogromno trajnic, s kateri-
mi imamo mir vse leto ali celo dlje,« poudarja Matic, ki ravno zara-
di okoljskih dejavnikov in nezahtevnega vzdrževanja veliko prilož-
nost za zasaditev trajnic vidi tudi na javnih mestih, v parkih in na 
trgih. »Na žalost v Sloveniji park pomeni travo, drevo in potko. To 
je dolgčas!« je kritičen Matic, ki z zasaditvijo trajnic na javnih po-
vršinah vidi ogromno potenciala – tudi v modronovičnih občinah. 
Med temi izpostavi kamniški park Evropa, ki po njegovem kar kli-
če po modernizaciji, hkrati pa gre za središčno točko mesta, kjer 
bi – tako Matic – občina morala dati vse od sebe, da bi jo nadgra-
dila in spremenila v atrakcijo za domačine in turiste. Podobno je 
tudi z domžalskim parkom Martina Krpana, ki ima vsebino in je 
lepo urejen, nima pa rastlinske vsebine. »Občine bi morale stre-
meti k strateškemu urejanju, ne samo krožišč, ki sicer so ogledalo 
občine, pa vendar bi bilo bolj pomembno hortikulturno osmisliti 
predvsem mestna središča. Vse občine bi morale pametno zasaditi 
trajnice na vsaj delčku javnih površin. Imamo ogromno tlakovanih 
površin, asfalta, betona; trajnice prenesejo tudi taka okolja, lahko 
pa ga popestrimo tudi z dvignjenimi koriti, gredami, lonci. S tem 
bi ubili več muh na en mah. Med pozitivne učinke zagotovo sodi 
lepši videz mestnega središča in boljše počutje zaradi bolj zdrave-
ga okolja, hkrati pa se tako zmanjša tudi odtekanje vode, ohladi se 
ozračje,« meni Matic, ki pri občinskih odločevalcih pogreša več 
smelih odločitev in poguma za izstop iz povprečja, »hortikulturna 
ureditev postaja vse bolj pomembna na področju izboljšave našega 
življenjskega okolja, spodbujanja biodiverzitete in dodaten genera-
tor turizma.« 
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Za nami so že prvi treningi!

MATEJ PRIMOŽIČ
Foto: Samo Skvarča

Po časovno nekoliko okrnjeni lanski šoli teka smo veseli, da 
smo kljub nenavadnim časom tudi letos začeli s tekaškimi tre-
ningi. Odziv na razpis je bil presentljivo dober, tako da se je 22 
tekačem, ki nadaljujejo od lani, pridružilo še 9 novih. Vsi so zelo 
marljivi in zagnani. Trenerskima mačkoma, Petru in Nejcu, sta 
letos v pomoč mladi športnici Sara in Neža. Prepričani smo, da bo 
tudi letošnja šola teka uspešna, kot vsako leto bo trajala do konca 
oktobra z zaključkom na Ljubljanskem maratonu. Držimo pesti, 
da bo letos izveden. Zahvala vsem podpornikom, brez katerih bi 
vse skupaj težko izvedli. To so Avtohiša Real, Bodifit, Craft in 
Količevo Karton.

Če boste v Kamniku ali v Domžalah srečali skupino tekačev 
v lepih majicah z napisi Modra šola teka, nas pozdravite. Če vas 
zamika, se nam naslednje leto pridružite. 

ŠOLA TEKA

100 Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2021 športna oprema strokovni partner
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Ljubezni prav nič naklonjeno majsko vreme
V koš smo pospravili tudi maj, zadnji mesec meteorološke pomladi. Po nekem nenapisanem, a za marsikoga vendarle veljavnem 
pravilu tudi mesec ljubezni, ki pa je bil tokrat vse prej kot pa naklonjen temu čustvu. 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Zakaj ga mnogi povezujejo z ljubeznijo ali ne, naj si razloži vsak 
sam! Dejstvo pa je, da je zunaj – še posebej v naravi, kjer so naša 
čutila bolj izostrena – več možnosti za to, ker srečamo in vidimo 
več ljudi kot pa drugje v ograjenih ali celo zaprtih prostorih. Je pa 
v slednjih zato pomembnejša bližina, ker je treba ne nazadnje na 
koncu tudi od blizu potrditi tisto, kar se nakazuje le od daleč ali 
celo skrivaj. Meteorološka razlaga, bolj natančno fizikalna (mete-
orologija ali veda o ozračju je sestavni del fizike …), pravi, da sta 
se našla maj in ljubezen na skupnem “krožniku“, ker se v tem delu 
leta tla naposled segrejejo do te mere, da lahko sedimo ali ležimo 
na njih brez hujših posledic (razen če nas s travnika preganja kmet, 
ker smo ga prikrajšali za poln izkupiček košnje …). To bi bil lahko 
tudi kakšen drug mesec, junij na primer je še toplejši in cvetja je še 
več (od tod slovensko ime zanj – rožnik), rastje pa še bolj zeleno, 
ne pa še poletno zrelo. Tudi pri tej odločitvi je po sredi človeška 
psiha. Dokler imamo pred sabo vzpon, rast, prihodnost, je občutek 
optimističen, ko pa dosežemo vrh, je vse ravno nasprotno. 

Letošnji junij bo glede ljubezni prav gotovo zamenjal maj, saj 
je bil ta v primerjavi z dolgoročnim povprečjem precej prehla-
den, obilno namočen in za sonce občutno prikrajšan. Vremenski 
rekordi vseh vrst (berite: vremenskih kazalcev) so padali kot za 
stavo, na primer konec maja v gorah še nikoli tako debela snežna 
odeja. Imeli smo najbolj moker maj v zadnjih 60 letih, hkrati pa 
tudi enega treh najhladnejših majev po letu 1991. Vse skupaj je v 
veliki meri vplivalo na rastje (veliko kmetovalcev kasni s košnjo 
…) in tudi na naše počutje, ki je v pokoronskih in cepilnih dneh ter 
tednih že tako ali tako še vedno labilno. Tudi na modronovičnem 
območju nas je ves minuli mesec pošteno močilo, v povprečju je 
padlo od 200 do 300 litrov vode na kvadratni meter (preglednica) 
ali najmanj enkrat več kot smo vajeni. Povsod je bilo več kot 20 pa-
davinskih dni, šestkrat je padlo več kot 20, dvakrat pa celo več kot 
30 oz. ponekod tudi 40 mm dnevnih padavin. Vode je bilo toliko, 
da še blato ni več moglo gniti, saj je vse zgnilo že pred tem. 

Podatki, zbrani do 29. maja, kažejo, da je bil maj izredno na-
močen, zlasti v zahodnem oz. severozahodnem delu države, kjer 

je ponekod padlo več kot 500 milimetrov dežja. Dolgoletno pov-
prečje za maj je večinoma pod 200 milimetrov dežja. Mesec je bil 
sicer nekoliko toplejši od hladnega maja leta 2019, ki je bil skoraj 
tri stopinje hladnejši od dolgoletnega povprečja; letos (podoben je 
bil tudi maj 2004) je bil ta odklon le nekaj manj kot dve stopinji 
Celzija. Zato nas ni prav nič manj zeblo, kar se pozna tudi na ra-
čunih za ogrevanje, ki niso dosti nižji od aprilskih! Na ta način je 
letošnji maj eden od treh najhladnejših majev po letu 1991; prav 
tega leta smo imeli najhladnejši maj v zadnjih 60 letih. Sonca je bilo 
za okrog petino manj, zato tega primanjkljaja glede na druge vre-
menske presežke nismo občutili v tako veliki meri, morda le na v 
uvodu omenjeni račun ljubezni. Ob omembi snežnega rekorda na 
Kredarici (520 cm, 27.5.) dodajamo, da je bila to hkrati tudi najvišja 
sezonska skupna višina snežne odeje po letu 1971, ki jo praviloma 
zabeležimo na začetku aprila. Spomnimo sezonski višek v 2019 
smo zabeležili še nekaj dni kasneje, natančneje zadnji dan maja! 
Toplota je tu, sonce je najvišje, kar je lahko, vode pa nam tudi še 
nekaj časa ne bo manjkalo. Pozor pa na številna snežišča v gorah, 
ki bodo letošnje poletje zelo vztrajna, tudi tam, kjer jih ponavadi 
ni; v visokogorskih osojah bo zato cepin zelo dobrodošel večji del 
poletja. 

Padavine – MAJ 2021 (v mm)

POSTAJA (v mm) POSTAJA (v mm)

Srednje Jarše 194 Jable 267
Kamnik Zaprice 217 Domžale 274
Loka pri Mengšu 229 Trzin 279
Krtina in Zgornje Dobeno 253 Brdo pri Lukovici 301
Letališče Brnik 262 Tunjice 303

Količina padavin maja 2021 v nekaterih krajih na območju Modrih novic. 
(Viri: ARSO, Agrometeorološki portal Slovenije/MKGP, CZ Trzin, Vremensko društvo 
ZEVS/Geostik in privatne vremenske postaje).

Luže – vremenska ˮuspešnicaˮ letošnjega maja, tudi v Trzinu.

 041 288 145

VGVrankar d.o.o.
Sela pri Kamniku 23, 1241 Kamnik

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž
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SVEŽ ZRAK JE VEDNO  
V KORAKU S ČASOM!

nad 2.000 EUR

DARILO  
ob nakupu

CENOVNO  
UGODEN

ENOSTAVNA  
VGRADNJA

NAD 90 % 
IZKORISTKI

ENERGETSKO  
UČINKOVITA  
NALOŽBA

Obstajajo številni dejavniki,  
ki vplivajo na kakovost zraka, na 
katere pa pogosto nimamo vpliva.

Posrbimo pa lahko za stalno pritekanje svežega zraka 

pri nas doma in si s tem zagotovimo kar najboljšo 

kakovost bivanja.

S prezračevalnim sistemom LUNOS vaš dom 

zajamčeno in zdravo diha. Cenovno ugoden ter 

izjemno enostaven sistem je primeren za vgradnjo 

tako v starejše hiše ali stanovanja kot novogradnje. 

Z njim v prostorih dosežete nižjo vlažnost, preprečite 

nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega 

vonja ter si zagotovite svež zrak 24 ur na dan.

ZA ADAPTACIJE  
IN NOVOGRADNJE

lunos.si 080 73 13

PRILOGA
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V poletje s pomladno svežino
V tokratnem prispevku vstopamo v več svetov: dobrodošli v svet knajpanja z bosonogim doživetjem ter z vodo, zelišči, gibanjem, 
prehrano in zdravim življenjskim slogom. V svet, kjer kakovosti bivanja doma botruje kakovost svežega zraka, ki ga vdihavamo. Ter v 
svet, kjer je čas, da postorimo nedokončano – ujemimo vse tisto, kar beži mimo nas, in se sproščeno podajmo v poletje in na oddih.

IRIS KLINE ARIH

Dobrodošli v EKO svet termalnih užitkov

V Termah Snovik so že odprli bazene s termalno vodo za vse 
obiskovalce, uradno odprtje zunanjih bazenov bo v nedeljo, 20. juni-
ja. Za vas so pripravili prenovljene in številne nove pakete doživetij 
za brezskrbne in varne počitnice v objemu narave Tuhinjske doline. 
Vsi aranžmaji v polnosti upoštevajo ukrepe varovanja zdravja. 

V Termah Snovik se zavedajo, kako pomembna je vrednota 
zdravja, še toliko bolj v zadnjem obdobju epidemije. Tako je razvoj 
novih produktov v eko svetu termalnih užitkov usmerjen v stori-
tve, katerih glavni cilj je sproščanje, dobro počutje, krepitev zdravja 
in imunskega sistema. S svojimi programi tako izobražujejo o po-
membnosti skrbi za zdravje in pozitivnih učinkov preko Kneippo-
vih stebrov za zdrav način življenja. Sebastian Kneipp (1821–1897), 

nemški duhovnik ter vodni- in fitoterapevt je postavil sistem petih 
stebrov za ohranjanje zdravja telesa in duha: voda, zelišča, gibanje, 
prehrana in zdrav življenjski slog. Ker si je sam že v mladosti s ko-
panjem v hladni Donavi pozdravil tuberkulozo, se je odločil, da bo 
življenje posvetil zdravljenju ljudi z naravnimi elementi.

Z junijem v Snoviku razširjajo peti Kneippov steber “življenjsko 
ravnovesje“ s sprostitvenimi tehnikami za popolno harmonijo tele-
sa in duha. Pričenjajo z izvajanjem zvočne kopeli z gongi. Kneipp se 
je zavedal pomembnosti reda in urejenosti v duševnem zdravju lju-
di. Z upoštevanjem zdravega življenjskega sloga je naše življenje v 
ravnovesju, lažje prenašamo stres in druge tegobe današnjega časa. 
Kneipp je zapisal: »Ostati zdrav in dolgo živeti je želja večine ljudi, 
zelo malo pa jih je pripravljeno za to tudi kaj narediti. Če bi ljudje 
vsaj polovico skrbi namenili temu, kako ostati zdrav in zdravo ži-
veti, bi jim bila polovica njihovih bolezni prihranjena.«

Voda je element, po katerem je Kneipp najbolj poznan. Razvil je 
celovit sistem zdravljenja s hidro- in balneo terapijo, kombinacijo 
vroče in hladne vode. Voda učinkuje na kožo s toplotnimi, kemič-
nimi in mehanskimi dražljaji, ki sprožijo procese, s katerimi or-
ganizem uravnava osnovne funkcije telesa in spodbuja delovanje 
različnih organov.

Voda v termah je voda za plavanje in pitje. Termalna voda Term 
Snovik je naravno zdravilno sredstvo, ki blagodejno vpliva na kosti, 
kožo in prebavo. Voda v Snoviku je vir zdravja, bogata je s kalcijem, 
magnezijem, natrijem, kalijem in drugimi koristnimi minerali. Po 
mnenju prim. prof. dr. Kraševca je voda v Termah Snovik primer-
na tako za kurativne kot preventivne namene, pomaga še zlasti pri: 
kroničnih degenerativnih boleznih hrbtenice in gibal, kroničnem 
degenerativnem revmatizmu, kroničnem vnetnem revmatizmu, 
sklepnem in izvensklepnem revmatizmu, artrozi, spondiloartrozi, 
cervikalni diskopatiji z vetebrogenim sindromom, degerativnih 
procesih v hrbtenici in stanjem po operacijah hrbtenice, ankiliza-
rijocem sponditisu, deformantni artrozi in osteohondrozi, okvarah 
medvretenčnega diskusa, neuralgiji, obolenju sklepov vključno z 

Terme Snovik – Kamnik, Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju 
Kontaktne informacije: animacija@terme-snovik.si, 01 83 44 100 ali 051 313 966. 

SNOVIŠKO POLETJE 
Pridružite se nam v Termah Snovik za super poletno 
doživetje. Blizu doma. Zeleno. Brezskrbno. Varno.

POLETNI FESTIVALI
Skok v poletje - uradno odprtje zunanjega bazena in 
pester celodnevni animacijski program: nedelja, 20. 6. 2021
Festival lokalnih kamniških piv: sobota, 26. 6. 2021, 
brezplačen vstop
STAND UP POLETJE vsak torek v juliju in avgustu z najboljšimi 
slovenskimi stand up komiki
Kneippov dan: sobota, 10. 7. 2021
Snovičkov festival: sobota, 7. 8. 2021
Slovo poletju: sobota, 28. 8. 2021

Aktualni dnevni program 

na www.terme-snovik.si 

ali skenirajte QR kodo.
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POLETJE NA BAZENU V KAMNIKU

V juniju bo do 24. 6. (med tednom) odprto kopališče od 13. do 18. ure, za vikend od 10. do 18. ure.
Podaljšanje nakupa odraslih sezonski kart bo v predprodaji do 24. 6. 2021.

Odprtje kamniškega kopališča bo 11. 6. 2021, ob 13. uri.
Vsi obiskovalci morajo izpolnjevati PCT pogoje.

Kdaj ste bili zadnjič
na pregledu vida?

Pokličite in se naročite na 
BREZPLAČNO kontrolo vida.

Za vse stranke smo pripravili 
tudi posebno akcijo, ki bo 
še kako prišla prav. Ob 
nakupu enih korekcijskih 
ali sončnih očal za vas ali 
vaše bližnje lahko izberete 
ena korekcijska ali sončna 
očala gratis. Kupon izrežite 
in prinesite s seboj.

KUPON

MN255_Optika-Vid_90x126mm.indd   1MN255_Optika-Vid_90x126mm.indd   1 15/04/2021   13:5315/04/2021   13:53

metabolicnimi motnjami (protinu).
Slikovita, zelena in gričevnata okolica Term Snovik vas bo med 

oddihom zagotovo zvabila na svež zrak. Okoliški hribi in doline so 
primerni za pohodnike in kolesarje, ki bodo navdušeni nad lepota-
mi neokrnjene narave. 

Najcenejša ohladitev letošnjega poletja v Kamniku

Ne spreglejte odprtja kamniškega bazena, ki bo 11. junija. 
Do 24. junija bo bazen med tednom odprt od 13. do 18. ure, med 
vikendi pa med 10. in 18. uro. Vsi obiskovalci bazena morajo izpol-
njevati PCT pogoje. Na kopališču načrtujejo kar nekaj dogodkov, 
ki jih bodo organizirali kamniški klubi (dan vaterpolistov, plavalni 
miting) in kvadratlon, ki ga organizirata Športna zveza Kamnik ter 
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Vaterpolsko društvo Kamnik organizira plavalne tečaje, va-
terpolo šolo, plavanje mladostnikov in rekreacijo odraslih. Spom-
nimo, da so kamniški vaterpolisti državni prvaki v članski in pod-
prvaki v kadetski konkurenci. Zakaj se ne bi tudi vi ali vaši otroci 
pridružili aktivnostim društva, ki vzgaja državne prvake!

Izberite brezplačno kontrolo vida v Optiki Vid v Radomljah

Optika Vid se ponaša s sodobno, računalniško opremljeno 
očesno ambulanto, kjer vam pregled vida opravi priznani oftalmo-
log z dolgoletnimi izkušnjami. Izmeri vam očesni pritisk, pregleda 
očesno ozadje (fundus), predpiše očala ter na vašo željo tudi kon-
taktne leče. Izdelava očal poteka na Essilorjevih računalniško vo-
denih, sodobnih strojih. To pripomore k večji natančnosti izdelave 
in omogoča hitro in zanesljivo izdelavo očal. V Optiki Vid lahko 
opravite tudi okulistični pregled za A in B kategorijo vozniškega 
dovoljenja.
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www.
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4M Group d.o.o., Medvedova ulica 11a, 1241 Kamnik

peleti  A1  smreka Radial Gold
                                 248 €/t

skladišče: Kamnik
cona - Stol 040 123 711

info@center-biomase.net

AKCIJA MESECA!

NOVO! - spletna trgovina na
NOVO! - spletna trgovina na

www.center-biomase.net/trgovina
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GASILNIK V 
OSEBNO VOZILO

2kg gasilnik na 
prah GLORIA 
primeren za osebno 
ali kombinirano vozilo
 

24,90 EUR
29,20 EUR

Najpogostejši vzroki 
požarov na osebnih vozilih so:
•okvare in poškodbe
•prometne nesreče
Začetne in majhne požare lahko z 
gasilnikom pogasimo sami. 
Za gašenje požara priporočamo 
gasilnik z vsaj 2kg prahu ABC.

Svetovanje in možnost nakupa nudimo v 
Centru za zaščito in reševanje Domžale
Količevo 2a, 1230 Domžale
tel: 01 729 22 28 // info@czrdomzale.si

V ordinaciji za zdravstveno, estetsko in antiage medicino – 
Alfaestetica d.o.o., vam nudimo tudi 5D ultrazvočne preiska-
ve za multidisciplinarno diagnostiko proizvajalca SAMSUNG.

www.vaterpolsko-drustvo-kamnik.si tel. 031 463 883

PLAVALNI TEČAJI

VATERPOLO ŠOLA 

PLAVANJE MLADOSTNIKOV

REKREACIJA ODRASLIH

Prijavi se!

Za poletno lepoto

Poleg zdravstvenih storitev vam v medicinskem centru Alfa-

estetica v Domžalah nudijo tudi estetske in antiaging storitve. 
Če želite oblikovati telo z medicinskim ultrazvokom, ki odstra-
njuje maščobne obloge na treh globinah, odpraviti celulit, obliko-
vati telo po porodu ali z lasersko tehnologijo odpraviti dlake oz. 
prekomerno poraščenost, pigmentne nepravilnosti, brazgotine, 
strije, glivice, bradavice, potem je Alfaestetica pravi naslov. Poleg 
tega vam nudijo tudi pomlajevanje obraza, hrbtišča rok in vratu 
ter nego obraza z diamantnim pilingom ali hiperbarično kisikovo 
tehnologijo.

Svež zrak je vedno v koraku s časom

Pomen prezračevanja vašega doma ste zagotovo spoznali v pre-
teklem obdobju, ko ste doma preživeli veliko več časa, kot ste bili 
vajeni doslej. Seveda si vas večina želi odpreti okna in v stanova-
nje spustiti svež zrak, a to pozimi pomeni izgubo toplote in višje 
stroške ogrevanja, spomladi pa težave s sezonskimi alergijami, saj 
cvetni prah povzroča številne nevšečnosti. Potrjeno je, da svežina, 
primerna vlaga ter pravilno razmerje med CO2 in kisikom krepi-
jo imunski sistem. Optimalni pogoji bivanja pa so še posebej po-
membni med nočnim počitkom, ko se telo regenerira.

Posrbite za stalno pritekanje svežega zraka v vašem domu 

in si s tem zagotovite kar najboljšo kakovost bivanja! S pre-
zračevalnim sistemom Lunos bo vaš dom zajamčeno in zdravo 
dihal. Cenovno ugoden ter izjemno enostaven sistem je primeren 
za vgradnjo tako v starejše hiše ali stanovanja kot novogradnje. 
Z njim v prostorih dosežete nižjo vlažnost, preprečite nastajanje 
zidne plesni, kondenza in neprijetnega vonja ter si zagotovite svež 
zrak 24 ur na dan. 

Center biomase v Kamniku vas je opremil z akcijo mese-

ca: peleti A1 smreka Radial Gold

Radial smrekovi peleti so izdelani iz 100% smrekovega lesa, so 
svetle barve in brez dodatnih primesi. Pakirani so v 15-kilogram-
skih vrečah, na paleti pa je zloženih 70 vreč. Radial smrekovi pele-
ti imajo Certifikat zagotavljanja kakovosti EN Plus A1, kar pome-
ni, da se kakovost peletov ne spreminja. Odlikuje jih ugodna cena 
glede na kurilno vrednost in nadzorovana konstantna kakovost. 
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Pleskar iz Trzina, ki si je drznil dirkati
Čeprav ni bil več rosno mlad, ga je gnala močna želja. Najprej je z motociklom začel dirkati v nižjih kategorijah in v jugoslovanskem 
prvenstvu ter mednarodnih dirkah po Evropi. Po osvojitvi najvišjega domačega športnega priznanja zlata čelada se je odločil, da 
poskusi med najboljšimi na svetu. Mogoče se danes to niti ne sliši drzno, a leta 1987, ko smo bili Slovenci še del Jugoslavije oz. 
evropskega vzhoda, je ta odločitev zahtevala veliko poguma in še več finančnih sredstev. Vse do danes je Trzinec Silvo Habat ostal 
edini Slovenec, ki si je upal podati se na svetovno prvenstvo v najprestižnejši razred 500GP, današnji Moto GP. Prizna, da je vedno 
rad hodil po robu. Prav zato tudi njegova nova knjiga Zlata čelada, ki sta jo napisala skupaj s prijateljem, tudi dirkačem in novinarjem 
Mitjo Gustinčičem, nosi podnaslov Izzivanje v športu, v poslu, za mizo. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in fotografije iz knjige Zlata čelada

Dirkati je začel pri osemindvajsetih, ko marsikdo že skoraj za-
ključuje s svojo športno kariero. To je bila njegova dolgoletna želja, 
ki je tlela že od otroških let, ko jih je oče vozil na velike motori-
stične dirke v Kamniku, Škofji Loki, Portorožu, ki so v 60. letih 
prejšnjega stoletja odmevale po Jugoslaviji in širše. »Iz mladosti je 
ostalo navdušenje za dirkanje in motociklizem,« pravi danes 66-le-
tni Silvo, »a možnosti za to nisem imel, saj je bilo treba delati in 
zidati hišo. Zato sem začel precej pozno, kar pa takrat ni bilo tako 
neobičajno.« Dirkači iz zahodne Evrope in Amerike so imeli že v 
tistih časih za sabo tovarniške ekipe z najnovejšo tehnologijo, med-
tem ko so ostali, ki so želeli tekmovati, v to vložili svoja sredstva in 
prihranke. Reklo se jim je “privatarji“ oz. zasebniki, med njimi je 
bil tudi Silvo. Nekateri izmed njih so imeli srečo in jim je na pomoč 
priskočil sponzor. Silvo jo je imel, saj mu je dolga leta ob strani stal 
sponzor FE-GO, podjetje, ki ga je vodil njegov rojak Franci Gorec. 

Zlata čelada je osvojena … kaj pa sedaj?

Silvova dirkaška pot se je začela leta 1983, ko je kupil svoj prvi 
dirkalni motor Yamaho TZ250. A motor je bil popolnoma nekon-
kurenčen, zato je v prvem letu le nabiral izkušnje in preizkušal sa-
mega sebe. Leto kasneje je kupil Yamaho TZ250H, ki je bil nova, 
a model je bil zastarel. »To je pomenilo, da si že takoj bil prikraj-
šan, saj so bili novejši motorji oz. modeli tudi hitrejši,« se spominja 
Silvo, ki je kljub temu tistega leta in še dve zaporedni leti za tem 
(v letih 1984, 1985 in 1986) osvojil državno prvenstvo Jugoslavije. 
Kot trikratni zaporedni državni prvak si je prislužil najvišje do-

mače športno priznanje – kipec, imenovan zlata čelada. Mnogi so 
mislili, da je to vrhunec njegove kariere, a sam je bil z mislimi že 
drzno pred vsemi. Odločil se je, da se pridruži najboljšim dirkačem 
v najprestižnejšem razredu svetovnega prvenstva 500GP. »Trikrat 
zapored sem dokazal, da sem najboljši v republiki in državi. Kaj 
naj sedaj? Naj to naredim še petkrat? Desetkrat? To se mi ni zdelo 
smiselno. Ne bom petnajst let hodil v prvi razred,« se smele odlo-
čitve spominja slovenski dirkaški as in dodaja, da je bila to za tisti 
čas popolnoma nerazumljiva in nedojemljiva odločitev. »Hotel sem 
več. Čutil sem, da zmorem. Čeprav je bil to strašanski zalogaj tako 
cenovno kot logistično, je bila to moja velika želja in logično na-
daljevanje moje dirkaške poti,« pravi Silvo, ki se je v konkurenci 
najmočnejših boril dve leti. Za kaj več ni bilo dovolj denarja. 

Najprej je dirkal s trivaljno Hondo RS500R, ki jo je leto dni kas-
neje zamenjal s Hondo 500GP. »To je svojevrstno doživetje – stati 
ob največjih asih, ki imajo na svojih motociklih najboljšo tehniko 
na svetu. Čeprav sem vedel, da nimam možnosti posegati po naj-
višjih mestih, sem za tiste čase zelo korenito pristopil k zadevi. Bil 
sem resen, pedanten, vzdržljiv, močan. Že zaradi svojega poklica 
sem imel utrjene rame in roke. Ker sem slikopleskar, sem vse dne-
ve od zgodnjega jutra do poznega popoldneva delal na gradbiščih. 
Vreča izravnalne mase tehta 25 kilogramov. Hobok z barvo tehta 
20 kilogramov. Preden smo v četrtem nadstropju kakšnega bloka 
začeli z delom, sem po stopnicah prenesel pol tone materiala. To je 
bilo ogrevanje. V tistem času smo stene in strope izravnavali z bru-
snim papirjem, ure in ure je trajalo. Pleskarski poklic me je naredil 
jeklenega. Utrujenosti nisem čutil. Z lahkoto sem zdržal dirke, dol-
ge od 20 pa tudi do 32 krogov. Poleg tega sem veliko tekel, in sicer 
iz Trzina na Dobeno do gostilne Ručigaj. Zelo zgodaj, ker smo na 
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gradbišču začeli delati najpozneje ob šestih zjutraj. Tek je pomagal 
k razgibanosti telesa in vztrajnosti,« pravi Silvo, ki je še dandanes 
vpet v družinsko podjetje, ki se ukvarja s slikopleskarstvom. 

Bili smo revčki

V najprestižnejšem razredu 500GP je dosegal solidne uvrstitve, 
bil konkurenčen z najboljšimi na primer ob dežju, ko bolj do izraza 
pride dirkačeva tehnika vožnje kot sposobnost motocikla, se boril, 
a mesta, višja od štirinajstega, so bila rezervirana za dirkače, ki so 
vozili tovarniške motocikle. Silvov motor se ni mogel primerjati 
z njihovimi, prav tako ne številčnost njegove ekipe. »Hitrostne 
dirke so izredno neprizanesljiv šport. Ni vse odvisno od dirkača. 
Vsaj enako vlogo igra material za motocikel in gume. Pa ekipa,« 
pravi Silvo, ki je bil znan po svoji tehnično izpiljeni vožnji, ki pa 
pogosto ni bila dovolj za lovljenje tekmecev na boljših motorjih in 
z ogromnimi ekipami. »Tovarniške ekipe so se na prizorišče pripe-
ljale vsaj z avtobusi, če že ne z vlačilci. Na voljo so imeli kakovostne 
rezervne dele in opremo ter gume. Mi smo se pripeljali s kombi-
jem, naša garaža je bil platnen Induplatijev turistični šotor. Včasih 
smo bili v ekipi trije, večinoma pa sva bila dva, ki sva bila deklici 
za vse: pometača, kuharja, vremenoslovca, mehanika. Nisem imel 
stalnega spremljevalca, saj nihče ni imel toliko časa in dopusta, da 
bi bil ob meni na vsaki dirki. Zato sem s seboj vzel tistega, ki je imel 
čas. Nekajkrat je v čevlje mehanika stopila tudi moja žena, sicer pa 
me je največkrat spremljal brat Janez. Čeprav ima samo eno roko, 
drugo je že v mladosti izgubil v nesreči s strojem, je vse postoril 
brezhibno,« se spominja Silvo in doda, kakšno olajšanje je bilo, ko 
mu je ob vstopu v najprestižnejši razred sponzor FE-GO odstopil 
mehanika Franca Žabnikarja, ki je z njim hodil na vse dirke. »Franc 
je bil zaposlen pri njih, ampak je hodil z mano po dirkah. To je bil 
velik korak za mene in velika olajševalna okoliščina, da sem imel na 
voljo takega človeka.« Čeprav je ekipa številčno močno zaostajala 
za močnejšimi, so pri zanosu in znanju lahko konkurirali večjim. A 
že se je pojavila naslednja težava: četudi so znali marsikaj popraviti 
in urediti ter izboljšati sami, je bilo za razliko od bogatejših ekip pri 
njih z materialom za motocikel treba ves čas varčevati. »Mi smo 
bili revčki,« se smeje Silvo, »treba je bilo varčevati z materialom, od 
rezervnih delov do gum in bencina. Zaradi tega sem v večini pri-
merov tudi izpustil neuradne treninge, ki so bili v četrtek, pa tudi 
na kvalifikacijskem treningu v petek sem vozil le toliko, da sem si 
zagotovil uvrstitev na tekmo.« 

Poleg varčevanja jih je trošilo tudi nenehno hitenje in večdnev-
ne vožnje na dirke ter nazaj. »Med tednom smo po cele dneve de-
lali, konec tedna pa nas je čakala dirka. Če so bile dirke v bližini, 
Avstrija, Nemčija, potem smo se tja in nazaj vozili vso noč, da smo 

bili zjutraj že v službi,« pravi Silvo, ki med vsemi dirkališči kot naj-
ljubšega izpostavlja Salzburgring v Avstriji, ki je znano po tem, da 
morajo biti dirkači izredno tehnično podkovani, saj je steza hitra in 
z dolgimi ovinki, med dirkači sodobnega časa pa pravi, da ni niko-
gar, za katerega bi navijal. »Dirke Moto GP gledam z drugačnimi 
očmi kot običajen gledalec. Poznam večino evropskih dirkališč, 
kjer dirkajo, saj sem tam vozil tudi sam. Zato opazujem, kako pride 
voznik v ovinek, kako zavira, kakšen je njegov izhod iz ovinka … 
Vsi najboljši motoristi v Moto GP so popolnoma izenačeni, vsi so 
vrhunski in za mene so tudi vsi svetovni prvaki,« pravi Silvo, na 
dodatno prigovarjanje pa le prizna, da je včasih navijal za Valentina 
Rossija, za katerega meni, da je najboljši vseh časov, »ker je edini na 
svetu, ki je svetovni prvak v 125, 250, 500, 800 in 1000 cm3 prven-
stvu. To najbrž ne bo uspelo nikomur več.«

Silvo pravi, da se njegova dirkaška kariera ne bi zgodila brez 
podpore družine. Žena ga je s sinovi, ki so kasneje pod njegovim 
mentorstvom tudi sami dirkali, velikokrat spremljala na dirkališča. 
»Niti za sekundo nimam slabe vesti, ker sem zase in tudi za mojih 
pet sinov investiral v moto šport,« pravi Silvo, ki je skupaj z ženo 
Heleno prepričan, da je prav to skupno preživljanje prostega časa 
botrovalo k veliki družinski povezanosti in skupnosti, ki drži sku-
paj in si pomaga.

Knjiga kot zadnja dirka športne kariere

Že dolgo časa je v Silvu tlela želja, da bi vse te spomine, zgodbe, 
dosežke zbral v knjigi. Ker sam ni pisec in ni niti vedel, kje začeti, je 
z idejo o knjigi pristopil do Mitje Gustinčiča, ki je bil takoj za. »Kot 
bi vedel, da bom nekoč napisal knjigo, sem imel vse podatke zbrane 
v fasciklih,« pravi Silvo. Eno leto in pol je nastajala obsežna knjiga, 
ki na 270 straneh ne prinaša zgolj poglavij o dirkanju in opisovanja 
težkih razmer, temveč postreže tudi z vtisi in zgodbami z dirkališča 
in vpogledom v zakulisje dogajanja. Poleg številnih fotografij so 
v knjigi zbrani pogledi in spomini dirkača ter pričevanja njegovih 
najožjih sodelavcev in tistih, ki so pomembno zaznamovali njego-
vo športno pot. Zlata čelada tako nudi globok vpogled v takratno 
zgodovino slovenskega in jugoslovanskega cestnega dirkanja pa 
tudi širše, hkrati pa se dotakne tudi tem, kot so varnost v cestnem 
prometu in odločitev za dirkanje pri najmlajših, strokovnjaki v njej 
vidijo tudi prvi priročnik za motoristične dirkače. Knjigo lahko na-
ročite po telefonu (041 942 524), elektronski pošti (habat_doo@siol.
net) ali na spletni strani www.slikopleskarstvo-habat.si.

Silvo Habat knjigo Zlata čelada označuje kot zadnjo dirko svoje 
bogate in slikovite športne kariere. »Ne živim s slabimi občutki ali 
neuresničenimi sanjami. Naredil sem vse, kar sem znal in je bilo v 
moji moči, da sem lahko dostojno dirkal med najboljšimi na svetu,« 
zaključuje Silvo. Silvo z bratom Janezom, ki je bil najbolj pogosto med njegovimi spremlje-

valci na dirkah.

Silvo z dirkalnimi priznanji, v rokah drži zlato čelado.
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Waterpolo Calcit Kamnik državni prvak

Kamniški vaterpolisti so po dolgih letih trdega dela in odreka-
nja končno dočakali tudi prvi naslov državnega prvaka v članski 
kategoriji. Po zmagi nad Ljubljano v polfinalu so se v finalu na 
tri dobljene tekme merili s slovenskim velikanom vaterpola AVK 
Triglav Kranj. Kamničani so prvo tekmo dobili v gosteh, drugo 
po streljanju petercev doma, na tretji tekmi pa so bili v Kranju 
boljši domačini. V pravem navijaškem peklu na kamniškem ba-
zenu, ki je bil tokrat premajhen za vse ljubitelje vaterpola, so v 
četrti tekmi stisnili zobe in v napeti končnici z 12:11 premaga-
li Kranjčane in se tako skupaj z navijači veselili prvega naslova 
državnih prvakov. Naslov državnih prvakov so si pod vodstvom 
trenerja Aleša Komelja in pomočnika Primoža Romšaka prisluži-
li: Gašper Žurbi, Kristijan Novak, Martin Stele, Luka Sokler, Ma-
tej Nastran, Jošt Čarni, Rok Bergant, Gašper Brišnik, Sebastijan 
Novak, Aleksander Cerar, Blaž Briški, Blaž Benkovič in Urban 
Benkovič.

Velika nagrada Gorenjske v Kamniku

Kamnik je gostil prvo mednarodno dirko (UCI kategorija 1.2) 
za Veliko nagrado Gorenjske. Športni dogodek je potekal v or-
ganizaciji Kolesarske zveze Slovenije ob pomoči občin Kamnik 
ter Cerklje na Gorenjskem. Start dirke je bil v Termah Snovik, 
na Glavnem trgu v Kamniku pa so se kolesarji simbolično us-
tavili in na znak kamniškega župana Mateja Slaparja še enkrat 
startali. Na startu dirke v Termah Snovik je bilo 120 kolesarjev iz 
devetnajstih profesionalnih ekip, med njimi so bile vse najboljše 
slovenske ekipe. Celotna proga je bila dolga 173,6 kilometra, po-
tekala je med Kamnikom in Cerkljami na Gorenjskem. Zmagova-
lec kolesarske Velike nagrade Gorenjske je postal Mirco Maestri 
(Bardiani-CSF-Faizane). Drugo mesto je zasedel Avstrijec Felix 
Ritzinger, tretji je bil Čeh Michal Chlegel, četrti pa kot najboljši 
Slovenec kolesar Adrie Mobila David Per.

Odličen začetek v Kočevju

V Kočevju se je začela domača sezona za gorske kolesarje v 
olimpijskem krosu. Dirke so bile v znamenju blata, tekmoval-
ci kamniškega Calcit Bike Teama pa so prikolesarili do desetih 
kolajn. S tretjim mestom je v močni mednarodni konkurenci v 
članski konkurenci navdušil državni prvak Rok Naglič. Preostala 
člana A ekipe sta se zvrstila drug za drugim, Matic Kranjec Žagar 
je osvojil 12., Blaž Žle 13. mesto. V konkurenci do 23 let je bil 
Matic sedmi, Blaž osmi. Do 10. mesta v ženski elite konkurenci je 
prikolesarila Maruša Knap.

Državno prvenstvo za gorske kolesarje v disciplini enduro je 

letos gostila Ajdovščina. Na Kamplc Enduru so barve kamniškega 
Calcit Bike Teama branili štirje člani. S tretjima mestoma sta se 
izkazala Maj Babačič in Ana Inkret, oba v kategorijah do 17 let. 
Miha Spruk je bil 10. pri veteranih 1, Matej Osolin pa 11. v kon-
kurenci do 15 let.

25. Tek k sv. Primožu 

Na jubilejnem 25. teku k sv. Primožu, ki je bil ekipno državno 
prvenstvo v gorskih tekih, so člani in članice KGT Papež osvojili 
naziv ekipnih državnih prvakov. Absolutna zmagovalca sta bila 
Timotej Bečan in Mojca Koligar (oba KGT Papež). Drugo mesto 
je pritekel Miran Cvet, skupaj z Bečanom sta bila ekipna prvaka. 
Med članicami so tekačice KGT Papež pritekle bron in naziv dr-
žavnih prvakinj. Zmagovalka Mojca Koligar (20:02) in drugou-
vrščena Tina Klinar sta osvojili naziv ekipne državne prvakinje. 
Bron sta si delili Urša Trobec in Petra Miklavčič.

Helios zaključil sezono v polfinalu
Košarkarji Helios Sunsov so letošnjo sezono v državnem pr-

venstvu končali v polfinalu. V tekmah za finale je bila od njih 
boljša Cedevita Olimpija, ki je na koncu tudi brez večjih težav 
proti ekipi Krke osvojila naslov državnih prvakov.

Domžalčani na četrtem mestu

Nogometaši Domžal so se po remiju proti Aluminiju v zad-
njem krogu veselili četrtega mesta v državnem prvenstvu, ki jim 
je na koncu zagotovil tudi nastop v evropskih pokalih v naslednji 
sezoni. Državni prvak je prvič postala ekipa Mure. Ekipa Rado-
melj je v zadnjem krogu potrdila prvo mesto v drugi ligi in si s 
tem izborila nastop v prvi ligi v naslednji sezoni.

Težkoatletski klub Domžale osvojil pokalno 
lovoriko

Po več kot polletnem tekmovalnem premoru so se pričela tudi 
ekipna tekmovanja v olimpijskem dviganju uteži. Ekipno pokalno 
prvenstvo Slovenije je pripravil X-Gym iz Kranja, naslova se je 
zopet veselil TAK Domžale.

Lidija Pirman je državna podprvakinja, Lea 
Drnovšek tretja

Konec maja je bilo na kamniškem kegljišču zadnje dejanje dr-
žavnega prvenstva v kegljanju za ženske, na katerem so kamniške 
kegljačice dosegle nov velik uspeh. Kamniški klub je imel kar pet 
predstavnic med šestnajstimi najboljšimi v Sloveniji. Na koncu 
tekmovanja se je Lidija Pirman veselila drugega mesta, Lea Dr-
novšek pa tretjega. Kamničani v Kranju niso bili tako uspešni. 

Luka Jokić je postal državni prvak v 
namiznem tenisu

Mladi Kamničan Luka Jokić je ponovil lanskoletni uspeh in 
je v Mengšu postal državni prvak Slovenije za leto 2021 tako v 
posamezni kategoriji mlajših kadetov kot v kategoriji dvojic, kjer 
je nastopil s soigralcem iz NTK Mengeš Martinom Gerkšičem. 
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Bio vitalkur Naturen, 
SUBSTRAL,  500 ml
Pršilo za dvig odpornosti pred 
škodljivci ali boleznimi.

4,40 €/kos

Insekticid  proti osam in čebelam, EFFECT, 750 ml
Posebna formula povzroči takojšnje uničenje in deluje 
podaljšano. Proti osam pršite v gnezdo z razdalje 3-4 m,  
proti osam 5 sekund in proti sršenom 10 sekund.

3,90 €/kos

Insekticid  Flora Kenyatox 
Verde Plus, PLANTELLA, 
750 ml
Naravni insekticid iz naravnega 
piretrina za zatiranje listnih 
uši, rastlinjakovega ščitkarja in 
gosenic metuljev na okrasnih 
rastlinah. Pripravljen je za 
takojšnjo uporabo.

10,90 €/kos

Sredstvo za zatiranje polžev, 
COMPO BIO, 500 g ali 1000 g
Sredstvo za zmanjševanje populacije 
polžev lazarjev in slinarjev na prostem 
in v zaščitenih prostorih.

500 g           4,97 €/kos
1000 g          8,40 €/kos

Pomično strgalo z ročajem, MUTA
Odličen pripomoček za okopavanje, 

rahljanje zemlje in odstranjevanje 
plevela. 

17,50 €/kos

NOVO 

V PONUDBI 

ORGANSKA GNOJILA  

ZA ZDRAV  

IN RODOVITEN VRT

BOGATA IZBIRA 

STEKLOVINE IN 

POKROVOV ZA  

VLAGANJE.

Ponudba velja v vseh tehničnih trgovinah Loške zadruge od 21. 04. do 13. 05. 2021 oz. do razprodaje zalog.Ponudba velja v vseh tehničnih trgovinah Loške zadruge od 21. 04. do 13. 05. 2021 oz. do razprodaje zalog.

www.kzdomzale.si

Kmetijsko vrtni center JARŠE, Industrijska cesta 15, 1235 Radomlje, tel.: 01 72 26 446   PON - PET: 7:00 - 19:00, SOBOTA: 7:00 - 13:00
Kmetijsko vrtni center DOL, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, tel.: 01 56 39 350   PON - PET: 7:00 - 19:00, SOBOTA: 7:00 - 13:00
Kmetijska trgovina LUKOVICA, Vevrov trg 1, 1225 Lukovica, tel.: 01 72 36 650    PON - PET: 8:00 - 17:00, SOBOTA: 7:00 - 12:00 
Kmetijska trgovina JEŽICA, Ježica 16, 1000 Ljubljana, tel.: 01 56 14 800    PON - PET: 7:00 - 15:00, SOBOTA: 7:00 - 13:00

Ponudba velja v vseh trgovinah KZ Domžale od 16. 06. do 13. 07. 2021 oz. do razprodaje zalog.  
Nekatere fotografije so simbolične. Ne izključujemo možnosti napak v tisku. Vse pravice pridržane.

· v Jaršah · v Jaršah 
pri Domžalah
pri Domžalah

· v Dolu pri Ljubljani
· v Dolu pri Ljubljani

· v Lukovici· v Lukovici

· v Ljubljani · v Ljubljani 
na Ježicina Ježici

Vabljeni v naše prodajalne  
Vabljeni v naše prodajalne  

z BOGATO PONUDBO repromaterialov  
z BOGATO PONUDBO repromaterialov  

in pripomočkov za kmetovalce in vrtičkarje
in pripomočkov za kmetovalce in vrtičkarje

Tekoče gnojilo za cvetoče balkonske 
rastline, ASEF,  2l

Posebna sestava izboljšuje rast ter pospešuje 
tvorbo novih listov in cvetov. Redna uporaba 

gnojila zagotavlja bujno in dolgotrajno cvetenje.

rokavice

GRATIS
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Brezplačni mali oglasi!
Male oglase lahko pošljete s priloženim kuponom v kuverti na naslov:
IR IMAGE d. o. o., Modre novice, Medvedova 25, 1241 Kamnik, na kuver-

to pa napišite še »Mali oglasi«.

Za resničnost in vsebino objavljenih malih oglasov in sporočil odgovarja iz-
ključno naročnik. Uredništvo si pridržuje pravico, da preveri verodostojnost 
vsebine malih oglasov, prav tako si pridržujemo pravico krajšanja malih ogla-
sov oz. neobjave le-teh. Oglasov po telefonu ne sprejemamo, niti ne posre-
dujemo naslovov oglaševalcev. Storitvenih malih oglasov ne objavljamo več.
Pišite čitljivo in razumljivo! Pri objavi bomo upoštevali le oglase do 10 besed. 
Oglase za naslednjo številko Modrih novic sprejemamo do četrtka, 24. junija 
2021, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 2. julija 2021. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• 6-robne tlakovce, rabljene, 3,4m2 vse 
za 25 eur. 070 459 431

• Singer šivalni stroj električni pogon. 
Deluje brezhibno. Zelo lepo ohranjen. 
Poceni. 041 759 605

• El. škarje za živo mejo (50 eur) in 
žensko kolo Rog, lepo ohranjeno (30 
eur). 051 342 325

• Malo rabljena pvc vhodna vrata, za-
stekljena, s ključavnico. 041 707 425

• Novo aluminijasto mrežno ograjo 
dolžine 20m, višine 1m, razmah 5cm. 
01 8317 710

• Novo plinsko peč in okno (v87, š56), 
vrtno mizo in klopi. 051 810 691

• Več gobelinov različne velikosti, cena 
40–45 eur. 031 206 373

• TV Panasonic (plazma) 127cm. Na-
vodila priložena. Malo rabljen. Lepo 
ohranjen. Samo 130 eur. 031 743 848 
(med 18. in 20. uro)

• Gugalni stol bele barve, 20 eur. 041 
547 362 

• Otroški avto sedež Free on, 9–36kg, 
črno-siv, kot nov, 29 eur. 070 840 327

• Otroški sedež za kolo. 031 866 629
• Štedilnik na drva s pečico, še zapaki-

ran, starejše izdelave. 031 866 629
• Tomos avtomatik a3 ms letnik 

11.9.1984, orig. 1200km kot nov – 
vreden ogleda. 070 536 545

• Starinsko luč z vetrnicami, 50 eur. 040 
645 952

• Stol-ležalnik, nov, nastavljiv, 25 eur. 
031 268 181

• Steklenico (balon) 25l, opleteno, 15 
eur. 031 268 181

• Kiperbuš za simbolično ceno. Kličite 
po 16h. 040 268 041

• Dobro ohranjeno starejšo kopalnico 
(kabina, umivalnik, wc školjka, pipe 
itd.), 180 eur. 031 608 512

• Otroško sobo, kvalitetno, zelo lepo 
ohranjeno, kompletni sestav, postelja z 
jogijem, ugodno. 041 362 497

• Lepo ohranjen star šivalni stroj Bagat 
Jadranka in tri preproge. 041 555 346

• Stranice za traktorsko prikolico. 040 
872 078

• Traktorsko prikolico za Tomo Vinko-
vič. 040 872 078

• Otroški voziček Jane, globoka košara 
in športni del z vso opremo, rdeče 
barve, 70 eur. 031 411 285

• Nov, zapakiran kavomat Lavazza na 
kapsule, moderen, črno rdeče barve. 
041 632 685

• Veliko hladilno skrinjo Liebherr, bele 
barve, prostornina 220l, A+, no frost. 
041 632 685

• Zakonsko posteljo 160x200, masivno 
okroglo mizo s steklom, električno 
kosilnico, mačjo košaro, otroško pos-
teljico, tiskalnik. Ugodno. 031 611 297

• Gorilec, zalogovnik in elektroniko od 
10 do 50 kw moči za kurjavo na pelete. 
040 250 059

• SoundbarJyaudio, januar 2019, odlično 
delujoč, moč 60W, 8 zvočnikov, 2x 
celostna paleta, 2x visokotonska, 4x 
bas membranska, 3D domači kino, 
podpora bluetooth, AUX, optika, TF 
kartica, 99 eur. 051 261 661

• Električno cirkularko za drva, domače 
izdelave, deluje brezhibno. 041 996 963

• Malo rabljeno, dobro opremljeno 
moško kolo Sportster P4 05 Scott, 320 
eur. 01 8313 242

• Jedilno belo mizo s T podstavkom 
ø110 cm, 110 eur. 031 284 196

KUPIM

• Zlato moško uro, fotoaparat – film 
Nikon FG ali FM. 040 367 478

• Odlikovanja, medalje, značke, bajone-
te, razglednice, kovance, knjige, slike, 
kipce in podobno. 051 740 430

• Smrekovo hlodovino. Lahko na panju 
(se dogovorimo za sečnjo). 070 810 185

• Stara vozila, avte, starodobnike do 
let. 1990 v kakršnemkoli stanju ali 
zapuščena. 041 458 708

NEPREMIČNINE

• Najamem manjše stanovanje v bloku 
ali hiši v Kamniku z okolico. Možnost 
menjave stanovanja z dopl. (sedaj sem 
v stanovanju cca 65 m2) , s kletjo in 
vrtom, v okolici Domžal. 041 349 354

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 
041 751 266

• Prodam 2-sobno stanovanje 52,41 
m2. Resni. Agenti ne pridejo v poštev. 
Zadnja cena 95.000 eur. 070 190 405

• Prodam zazidljivo parcelo 600m2 za 
hišo in parcelo 3000m2 za gospodar-
sko dejavnost, Reteče pri Škofji Loki. 
031 843 061

• Najamem manjše stanovanje za spro-
tno plačilo Kamnik, Duplica, Mengeš. 
070 778 839

• Prodam garsonjero v ind. coni Trzin 
23m2. Vpisano v zemljiško knjigo. 
Cena 68.000 eur. 051 233 188

• V centru Kamnika oddam lokal 32m2. 
040 845 360

• Oddam v najem prostor 100m2 za 

skladišče. 040 264 452
• Prodam ali oddam lokal 35m2 pri 

občini v Mengšu. Dobra lokacija. 
Vzdrževan. 041 352 111

• Kupim hišo s cca 1000 m2 zemljišča 
v Kamniku ali njegovi bližnji okolici. 
031 576 795

• V roku dveh ali treh mesecev najamem 
ali kupim garažo na Medvedovi ulici v 
Kamniku. 041 519 420

• V najem oddam varovano 1,5-sobno 
stanovanje v MGC. Najemnina 500 
eur mesečno. 041 373 100

• Kupim hišo/parcelo v okolici Kamnik, 
Komenda, Domžale. min 700m2. 
Ponudbe 040 509 167

• 5-članska družina z majhnimi otroki 
išče hišo za sobivanje s starimi starši, 
do 250.000 eur, vseljivo. 051 267 513

• Oddam 2-sobno varovano stanovanje 
v MGC Bistrica, 800 eur. Prosim 
kličite po 16. uri. 031 631 377

• Ugodno prodam 2000m2 parcelo v 
bližini zdravilišča Banovci, z grad-
benim dovoljenjem, zabetoniranimi 
temelji za hišo. 040 250 059

• Kupim kmetijsko zemljišče, cca 1/2 
ha, sončna lega, najrajši ob vodi. 040 
838 688

PODARIM

• 2 otroški kolesi in stojalo za mizo, 
okroglo. 031 215 308

• Mucke, mlade, letošnje, črno bele, zelo 
lepe. 041 614 650

• Vrtne plošče 40x40. Odpeljite sami. 
031 574 596

• Usnjeno jakno št. 52–54. 070 254 991
• Namizno plinsko svetilko s kartušami. 

031 268 181
• Kuhinjo 3,10x2,20m. Kličite po 16h. 

040 268 041
• Termoakumulacijska peč v brezhib-

nem stanju. 041 707 989
• Pograd in jogi. 040 250 059
• Vrtni umivalnik, prostostoječi, 

betonski - cegram! 031 331 309
• Rabljeno električno kosilnico s ka-

blom. 031 681 744

RAZNO

• Kovinostrugar išče honorarno delo na 
klasiki, tudi cnc. 041 565 233

• Mi kdo podari kombiniran štedilnik? 
Nimam svojega prevoza. 070 778 839

• Gratis odvoz vseh vrst kovin, plinskih 
jeklenk in akumulatorjev. 069 622 922

• Brez stroškov odvoza vam odpeljemo 
pralne, sušilne stroje, štedilnike, od-
služena kolesa ter kovino. 040 780 078

• Sprejmem delo na dom, lepljenje, 
pakiranje, sestavljanje in podobno. 
031 339 817

• Na območju občine Komenda iščemo 
občasno pomoč na kmetiji (zelenjava). 
040 210 020

Ustanovitelj in izdajatelj: IR IMAGE d. o. o. – ISSN – 2386 – 0960
Glavna in odgovorna urednica: Mateja Štrajhar
Stalni sodelavci: Matej Primožič Pato, Aco Kramar, Iris Kline Arih, Barbara Kopač, Damijan 
Rifl, Miha Pavšek, Noah Charney, Bogomira Skvarča Jesenšek.

Tehnično urejanje, prelom in priprava za tisk: IR IMAGE d. o. o. – Oddaja oglasov: 
studio@ir-image.si – Trženje: IR IMAGE d. o. o., Medvedova ulica 25, Kamnik, 
telefon: 01/ 83 96 400, faks: 01/ 83 96 411, e-mail: info@ir-image.si

Modre novice izhajajo enkrat mesečno v nakladi 30.000 izvodov in jih vsa gospodinjstva v 
Kamniku, Domžalah, Mengšu, Komendi, Trzinu prejemajo brezplačno – Naslov uredništva: 
IR IMAGE d. o. o., Medvedova ulica 25, 1241 Kamnik, e-mail: urednistvo@modre-novice.
si – številka TRR pri NLB d. d.: SI56 0231 2001 1092 444 – Rokopisov in fotografij ne vrača-
mo – Tisk: Salomon, d. o. o., Ljubljana-Polje – Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost 
(Uradni list RS št. 89/98) sodi revija Modre novice med proizvode, za katere se obračunava in 
plačuje davek na dodano vrednost po stopnji 9,5 %.

Naslednja številka izide 2. julija 2021.

www.modre-novice.si
urednistvo@modre-novice.si, 01 839 64 00

KUPON za brezplačni mali oglas (do 10 besed)

Ime in priimek:   
Naslov:  
Telefon:  
Status (prosimo, vpišite svoj status, npr. firma in sedež, s.p., študent, osebno dopolnilno delo ...): 

  
Vsebina:   
 

MALI OGLASI
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Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana
Prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560, e-mail: info@malgaj.com www.avtohisamalgaj.si

PRODAJA RABLJENIH VOZIL

Audi A4 2.0 TDI BUSINESS NAVIGACIJA BLUETOOTH – 1968 ccm, 100 kW 
(136 KM), ročni menjalnik 6 prestav. L. 2015/07 – 143.095km. Vozilo je odlično 
ohranjeno. Vozilo ima opremo S - LINE, Alu 17 col , navigacija, BLUETOOTH, 
tempomat, Bi-Xenon, LED DNEVNE LUČI, avtomatska klimatska naprava,… 
Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let. 
Akcijska cena: 12.980,00 €

BMW serija 3: 320d EfficientDynamics Edition Touring aut. NAVI – 1968 
ccm, 120 kW (163 KM), AUT. L. 2015/5 – 161.018 KM. Vozilo je redno servisirano 
na pooblaščenem servisu, z bogato opremo: navigacija, tempomat, avtomatska 
dvopodročna klimatska naprava, parkirni zadnji senzorji z grafičnim prikazom, 
el.zapiranje vrat prtljage, ... Financiranje preko banke RCI – KREDIT od 2 - 7 let. Možno 
tudi brez pologa. Akcijska cena: 12.490,00 €

Ford C-Max 2.0 TDCi Titanium X NAVI XENON PDC TEMPOMAT – 1997 ccm, 
110 kW (150 KM) , (6 pr.) . L.2017/5 133.739km. Vozilo je odlično ohranjeno. Pomoč pri 
speljevanju v klanec, regulator in omejevalnik hitrosti, Radio, Bluetooth, USB, AUX , parkirni 
senzorji z grafičnim prikazom, avtomatska klima, Bi-XENON, gretje sedežev,… Financiranje 
preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let. Akcijska cena: 11.990,00 €

Ford Focus Karavan 1.5 TDCi Titanium NAVI KAMERA BLUETOOTH – 1499 ccm, 88 
kW (120 KM), (6 pr.) . L.2017/5 137.356KM. Vozilo je odlično ohranjeno. Pomoč pri speljevanju v 
klanec, regulator in omejevalnik hitrosti, Radio, Bluetooth, USB, AUX , parkirni senzorji z grafičnim 
prikazom, parkirna kamera, avtomatska klima, LED dnevne luči, KEY LESS GO,… Financiranje preko 
banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let... Akcijska cena: 10.890,00 €

Nissan X-Trail 1.6 dCi NAVI 360 KAMERA TEMPOMAT BLUETOOTH - SLO 
poreklo – 1598 ccm, 96 kW (131 KM), - L.2014/09 - 123.000 km. Vozilo je odlično 
ohranjeno in ima bogato opremo: navigacija - Touch screen, avtomatska klimatska 
naprava, 360 kamera, tempomat - regulator hitrosti, ročni (6) menjalnik, … Financiranje 
preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let. Akcijska cena: 14.500,00 €

Mercedes-Benz B-Razred B 200d Sport Line Avt. 2xAVT.KLIMA KAMERA 
BLUETOOT – 2143 ccm, 100 kW (136 KM) - L.2016/03 – 139.000 km. Vozilo je odlično 
ohranjeno in ima bogato opremo: avtomatik, obvolanske prestave, navigacija, POMOČ PRI 
PARKIRANJU – kamera , PARKIRNI SENZORJI SPREDAJ + ZADAJ, avtomatska klimatska 
naprava, tempomat - regulator hitrosti, AVTOHOLD, … Financiranje preko banke RCI – 
KREDIT/LEASING od 2 - 7 let. Akcijska cena: 14.490,00 €

ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!
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Ponudba velja od 1.4.2021 do 31.8.2021 za vse nosilce iz marketinške skupine 966.

NOSILCI  
ZA KOLO

- 40 %

VČLANI SE!

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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SVEŽA SPODBUDA ZA 
VAŠO DENARNICO.

Kako se lahko bolj zdravo in 
trajnostno prehranjujete? To 

vprašanje si dandanes mnogi 
zastavijo. Naš odgovor je: 

BioFresh. Bolje ne gre? Seveda 
gre. S promocijo Cashback sedaj 

poleg tega prihranite do 200€  
pri IZBRANIH aparatih s  

funkcijo Bio Fresh.

Raziščite vse prednosti  
Liebherr aparatov.  

VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE.

PE Domžale,  
Ljubljanska c. 92 | www.etis.si

Bio
Fresh

Akcija s prihrankom 100, 150 ali 200 EUR, velja za prostostoječe in vgradne kombinirane hladilnike z zamrzovalnikom 
s funkcijo BioFresh, od 1.5. – 31.7.2021. Vse informacije o aparatih najdete v vseh Etis-ovih poslovalnicah.
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