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MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Vsak večer, ko se uležem v posteljo, na-
redim obračun dneva. Saj veste, tisoč evrov, 
dva tisoč evrov, tri tisoč evrov … Šalo na 
stran. Sem ena izmed tistih, ki ne zaspi 
takoj, ko pod seboj začuti udobje žimnice. 
Pravzaprav sem vesela, da imam ta “čisto 
moj“ čas, ko v tišini poznega večera misli 
vihrajo. Ponavadi se začne s premisleki o 
osebah, stvareh, dogodkih v tistem dnevu, 
zaradi katerih sem hvaležna, vesela. Na pri-
mer: danes sem vesela, da je torta, ki sem jo 
spekla za sinov rojstni dan, obstala v enem 
kosu, ko sem snela obod. Hvaležna sem, da 
smo lahko praznovali v prijetnem družin-
skem krogu, in srce se mi je napolnilo z ra-
dostjo, ko sem videla zadovoljen nasmeh na 
sinovem obrazu. Po treh, štirih umirjenih začetnih stavkih začnejo 
misli nenadzorovano bezljati s teme na temo, ampak tudi med temi 
se včasih najde kakšna uporabna, težava je le, da si ne zapomnim 
vseh. Zadnje dni se mi v moj večerni zmenek z življenjem vztraj-
no vriva misel, ki je ne morem pregnati, najsi se še tako trudim. 
Prebrala sem jo v tokratnem Noahovem prispevku, in sicer – na 
kratko – njegov sogovornik pravi, da se je za spremembo življenja 
po štiridesetem letu odločil, po tem ko je videl, kam pluje njegova 
barka. Pri dvajsetih in tridesetih, meni, človek ne ve, kam ga bo 
popeljala pot, desetletje kasneje pa je slika zelo jasna. Ko živimo in 
delamo – iz dneva v dan, iz tedna v teden – pozabimo vsake toliko 
pogledati veliko sliko. Mogoče je bilo to v tem koronskem letu še 
bolj izrazito. Pri meni nedvomno. Zaradi posameznih dreves sem 
pozabila pogledati gozd. Zato me videnje in vedenje, kako naj se bi 
po vsej verjetnosti nadaljevalo moje življenje, malce straši. Sicer po 
eni strani predstavlja tudi privilegij in udobje, a hkrati je brez okusa 
kot hrana, ki ni soljena, ne navdaja me z navdušenjem, temveč me 
duši in omejuje, zato pogledujem za novimi izzivi. Morda pa mi je 
le vročina stopila v glavo. Grem na dopust, z ohlajeno glavo v tišini 
morja bo tudi ta misel našla primeren prostor v gozdu. 

MATEJ PRIMOŽIČ,  
ZUNANJI SODELAVEC

Vročina je v zadnjem obdobju poznana kot 
ena od posledic okužbe s koronavirusom, kot 
stranski učinek cepljenja, zdaj pa končno tudi 
kot posledica poletja. Dolgo smo jo čakali, še 
prej smo se spopadli s konkretnim dežjem. 
Prav zanimivo je, da vroče poletje v vsakem 
primeru (z dežjem ali brez) prinese veliko 
vlage in tekočine, predvsem telesne. Verjetno 
so prav vsem bralkam in bralcem znane iz-
kušnje, ko smo zaradi takšnih in drugačnih 
vzrokov na krepkih 30° C oblečeni preveč. 
Takrat je le še vprašanje časa po katerem ka-
nalu, rokavu ali hlačnici najprej priteče, na 
katerem delu telesa se najprej prilepi. Osebe, 
ki se precej potimo, moramo paziti, kakšne 
materiale in barve imamo na sebi, saj se lahko 

pod pazduho, na hrbtu in (ne)treniranih trebuhih hitro vidijo madeži. 
Občutki ob tem niso najbolj prijetni, enako je z videzom. A ko si sredi 
javne prireditve, po možnosti še nastopajoči, ti prav veliko ne ostane – 
s tem se je treba sprijazniti in upati, da bo agonije hitro konec. Doma se 
lahko končno slečeš in skočiš pod odrešujoč tuš. Ob tem premišljuješ, 
kam bi dal tisto srajco sušiti, morda bo pa še za enkrat, preden gre zares 
v pranje? Ne, saj ne. Če bi ob tem res razmišljal, bi bil doma takoj oka-
rakteriziran za “prasca“, kar mi ne pritiče, niti se na tem mestu takšnih 
besed ne smem posluževati. Takšni smo moški. Ženske so pri potenju 
nekoliko bolj zadržane. Poznam nekatere, ki se potijo veliko bolj kot 
moški, večina veliko manj, nekaj pa je takšnih, ki se sploh ne potijo. 
Srečke. Najboljša in praktično edina situacija, kjer v potu uživam, je 
nekaj metrov pred morjem. Saj poznate tisti občutek, ko sonce pribija z 
vso močjo, okrog trebuha in prsi pa se nabirajo kapljice. In ko je vsega 
preveč, ko pot kot hudournik najde pot s telesa, hitro najdeš pot v vodo, 
kot bi stari dobri David Hasselhoff reševal Eriko Eleniak. Teh situacij, 
ki bi nam bile lahko v vsakodnevno uteho, brez dopusta žal ni, tako da 
bo moj pot še kar nekaj časa iskal svojo pot pod rokavi in hlačnicami. 
O stranskem učinku, (ne)prijetnem vonju, ki se ob tem poraja, na tem 
mestu ne bi razpravljal, saj o tem tu pa tam le slišim. Moj “švic“ pač diši. 
Ne verjamete? Jaz tudi ne. 

Vročina

AKTUALNO

TRZIN DOBIL MUZEJ 
NA PROSTEM

V neposredni bližini Jefačni-
kove domačije v Trzinu stoji nov 
muzej na prostem. Obnovljeni 
toplar, v katerem bodo potekale 
tudi izobraževalne dejavnosti, in 
razstavljeno staro kmečko orod-
je ponujata vpogled v pristno 
kmečko življenje. 

Str. 6

USPEŠNE ZGODBE

ZORITA S SVOJIMI 
IZDELKI

Če v svojem delu najdeš za-
dovoljstvo, potem tudi izdelki 
izžarevajo to energijo. S to mis-
lijo se dela lotevata Janja Sto-
pinšek in Klemen Urbanija iz 
Radomelj, ki že več kot desetle-
tje ročno ustvarjata unikatne 
usnjene in lesene izdelke.

Str. 12

INTERVJU

V SLOVENIJI 
DELAMO DOBRO

Andrej Kraševec, selektor slo-
venske ženske teniške reprezen-
tance in trener mladih igralcev v 
Teniškem klubu Radomlje, pra-
vi, da je slovenski teniški kader 
kakovosten, kar dokazujejo tudi 
odlični rezultati, denimo nedav-
ni uspeh Tamare Zidanšek. 

Str. 16

ŠPORT

S PRAVIM 
PRISTOPOM JE 
MARSIKAJ MOŽNO

Letošnji junij so zaznamo-
vali veliki uspehi kamniških 
vaterpolistov. Najprej so dr-
žavni prvaki postali člani, sle-
dili so kadeti in mladinci, oboji 
so postali državni podprvaki. 

Str. 34
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venskim mestom in občinam pri reševanju izzivov, povezanih s 
staranjem prebivalstva, pomaga Inštitut Antona Trstenjaka, ki 
je koordinator Slovenske mreže starosti prijaznih mest in ob-
čin. Namen mreže je iskanje rešitev za zdravo, aktivno in dos-
tojanstveno staranje prebivalstva. Program v sodelovanju z ob-
činsko upravo in prebivalci občine rešuje vprašanja in potrebe, 
povezane s spremenjenimi demografskimi razmerji ter vzdržuje 
prijazne medgeneracijske odnose v njihovi skupnosti. Občine in 
mesta, ki so vključena v slovensko mrežo, so tudi članice svetovne 
mreže. »Tako kot v Sloveniji in razvitem svetu tudi v občini Ko-
menda beležimo hiter porast števila starejšega prebivalstva (nad 
65 let). Zaradi navedene situacije želimo v Komendi še izboljšati 
kakovost življenja starejših občanov,« so med razlogi za vključitev 
v mrežo navedli v občinski upravi. 

Po podpisu pogodbe, katere vsebino mora pred tem potrditi še 
Občinski svet Občine Komenda, je končni cilj sprejem občinskega 
razvojnega načrta ali strategije za področje staranja in sožitja med 
generacijami, in sicer najkasneje v dveh letih. 

Dela na Opekarniški cesti

Domžale – V Domžalah se ureja 700-metrski odsek lokalne 

Opekarniške ceste od križišča z lokalno cesto Cesta Rado-

meljske čete do OPPN Opekarniška.

V sklopu investicije se bo uredilo asfaltno vozišče in pločnik 
ob enem robu ter bankina ob drugem robu ceste. Na obravnava-
nem odseku so predvideni prestavljeni nadtalni hidranti, poleg 
tega je predvidena prestavitev mešanega oziroma fekalnega kana-
la z dograditvijo hišnih priključkov ter nova postavitev meteorne 
kanalizacije, kjer bo to potrebno. Prav tako se urejajo elektro- in 
ostali komunalni vodi. Dela bodo trajala tri mesece, investicija pa 
je ocenjena na 450 tisoč evrov. 

Nagrajenci likovnega natečaja Jenkret je biv 
– podobe Križnikovih pravljic
Kamnik – V okviru Križnikovega pravljičnega festivala, ki bo 

letos potekal v začetku septembra, je vedno razpisan tudi likov-

ni natečaj, s katerim želijo otroke spodbuditi k ustvarjalnosti. 

Tema letošnjega je bila čudežni svet rastlin. Učenci so ustvarja-

li ob ljudskih pravljicah Povedka o zlatorogu, Pšenica najlepši 

cvet ali Kako je sin koze odvadil jesti zelje.

Na likovni natečaj je prispelo 333 izdelkov iz osnovnih šol 
kamniške in komendske občine ter Domžal, Rodice in Krtine 
pri Dobu, Mengša, Stražišča pri Kranju, Vranskega, Tabora ter 
Ogulina na Hrvaškem. Izdelke je pregledala in ovrednotila na-
tečajna komisija, ki so jo sestavljali Alojz Berlec, akademski sli-
kar in likovni pedagog, Miha Hančič, ilustrator in pedagog, ter 
Jože Kozjek, industrijski oblikovalec in inženir gozdarstva. Na-
grajenih je devet likovnih del, iz vsakega triletja osnovne šole po 
tri: v prvem triletju je prvo nagrajena Laura Berlic (POŠ Zgornji 
Tuhinj), drugo nagrajena Vita Kosec (OŠ Mengeš) in tretje na-
grajeni Žak Barlič (OŠ Šmartno v Tuhinju); v drugem triletju je 
prvo nagrajeni Lovro Erzar, drugo nagrajena Eva Hribar in tretje 
nagrajeni Tjaž Kregar (vsi trije OŠ Šmartno v Tuhinju); v tretjem 
triletju je prvo nagrajena Tinkara Zabret (OŠ Toma Brejca), dru-
go nagrajena Naja Urbanija (OŠ Marije Vere) in tretje nagrajena 
Lili Džunov (OŠ Marije Vere). Poleg nagrajencev so za razstavo 
izbrana še dela naslednjih avtorjev: Eva Jemc (OŠ Mengeš), Tia 
Kolenc (OŠ Rodica), Eva Trtnik (OŠ Rodica), Rok Pančur (POŠ 
Motnik), Zala Farkaš (OŠ Vransko Tabor), Lenart Štrajhar (POŠ 

NA KRATKO

Recital dveh mladih pesnikov

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Knjižni-

ca Velenje sta v četrtek, 17. junija, v Mekinjskem samostanu 

pripravili recital dveh mladih pesnikov, Franceta Balantiča in 

Karla Destovnika Kajuha. Pesmi sta interpretirala uveljavljena 

slovenska igralca Marko Mandić in Zvone Hribar ob spremljavi 

glasbe Joži Šalej.

Še pred recitalom v Kamniku se je ta zgodil pred velenjsko 
publiko. Kot je povedala Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica 
Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, je bil pobudnik za sodelo-
vanje dveh knjižnic dosedanji direktor Knjižnice Velenje Vlado 
Vrbič, ki se je veliko ukvarjal s pesnikom Karlom Destovnikom 
Kajuhom, o njem je napisal tudi knjigo. »Predlagal je skupni re-
cital dveh mladih pesnikov, ki sta oba žrtvi vojne. Predlog smo 
z veseljem sprejeli in ga skupaj razvili v vrhunski umetniški do-
godek, ki sta mu dala glavni pečat uveljavljena slovenska igralca 
Velenjčan Marko Mandić in nekdanji Kamničan Zvone Hribar,« 
je o sodelovanju dveh knjižnic, ki delujeta v rojstnem mestu dveh 
mladih, nadarjenih in v vojni ubitih pesnikov, povedala direktori-
ca, »velenjska in kamniška knjižnica sta se za sodelovanje odločili 
tudi z namenom, da dasta moč predvsem poeziji dveh pesnikov, ki 
ju druži tragična vojna usoda. Njuna poezija odmeva skozi čas.« 

S tem recitalom so v kamniški knjižnici obeležili 100-letni-
co rojstva Franceta Balantiča, do konca leta pa bodo v ta namen 
pripravili še nekaj dogodkov. »Med drugim v knjižnici novem-
bra pripravljamo odprtje doprsnega kipa Franceta Balantiča, delo 
kiparja Tršarja in darilo pred kratkim preminulega raziskovalca 
Balantičevega življenja in poezije Franceta Pibernika. Jeseni prip-
ravljamo koncert uglasbenih pesmi Franceta Balantiča in razsta-
vo likovnih del znanih slovenskih slikarjev na temo Balantičeve 
poezije. Balantičevo poezijo, ki je prav posebna, bomo povezali 
z drugimi umetniškimi zvrstmi. S tem skušamo poudariti, da je 
Balantičeva poezija navdih,« pravi Breda Podbrežnik Vukmir.

Tako so v kamniški in velenjski knjižnici na piedestal postavili 
izjemno poezijo dveh mladih pesnikov, ki sta se oba rodila pred 
stotimi leti in doživela podobno usodo. 

Komenda vstopa v mrežo starosti prijaznih 
mest in občin
Komenda – Komendski svetniki so dali zeleno luč za vstop ob-

čine Komenda v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih 

mest in občin.

Starosti prijazna mesta in občine so mednarodni program Sve-
tovne zdravstvene organizacije, ki poskuša mestom in občinam 
pomagati, da se prilagodijo dvema demografskima trendoma, in 
sicer naglemu staranju prebivalstva in širjenju urbanizacije. Slo-
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Sela), Viktor Meseldžija (OŠ Mengeš), Anže Hrovat (OŠ Rodica), 
Filip Kirn (POŠ Zg. Tuhinj), Pija Šporn (OŠ Mengeš) in Hana Šišič 
(POŠ Zg. Tuhinj).

Nagrajenci in mentorji bodo nagrade prejeli na 10. Križniko-
vem pravljičnem festivalu v Motniku, v soboto, 4. septembra, na 
pripovedovalskem dogodku za otroke. Takrat bo na ogled tudi 
razstava likovnih del v kulturnem domu Motnik. 

Petra Pavlič in Anže Lanišek najboljša 
domžalska športnika lanskega leta
Domžale – Več kot sedemdeset športnic, športnikov, klubov 

in športnih delavcev iz Domžal je dobilo priznanja za uspehe 

ali dolgoletno delo v športu. Najboljša športnica 2020 je postala 

Petra Pavlič, najboljši športnik 2020 Anže Lanišek, nagrado za 

moštvo leta so prejele ŽKD Ledita, Karol Drago Korošec pa je 

prejel nagrado za življenjsko delo v športu.

Na domžalskem stadionu so bila v torek, 1. junija, na priredi-
tvi Športnik leta 2020 podeljena priznanja na področju športa v 
občini Domžale za leto 2020. Poleg Petre Pavlič, ki je v disciplini 
sunek kot prva Slovenka pri svojih 62 kilogramih dvignila 100 ki-
logramov, in Anžeta Laniška, smučarskega skakalca z uvrstitvijo 
v svetovni pokal smučarskih skokov, so nagrado za moštvo leta 
prejele ŽKD Ledita za uvrstitev na 2. mesto pokalnega tekmova-
nja in 3. mesto državnega prvenstva, ter nagrado za življenjsko 
delo, ki jo je prejel Karol Drago Korošec na področju nogometa 
in balinanja. Posebno zlato priznanje za dolgoletno delo v športu 
je prejel Primož Košak (TVD Partizan). Posebno bronasto pri-
znanje za dolgoletno delo v športu so prejeli: Stanislav Žavbi ml. 
(Medobčinsko društvo invalidov), Damjana Berčič (Plesni klub 
Miki), Martina Mrak Tekavc (Plesni klub Miki), Bojan Dremel 
(Ženski košarkarski klub Domžale), Sead Rošić (Nogometni klub 
Domžale), Igor in Meta Zupan (Smučarski klub Ihan), Danilo 
Slavko Emberšič (Atletski klub Domžale) in Domen Jarc (Atletski 
klub Domžale). Podeljene pa so bile tudi nagrade za mednarodne 
dosežke, plakete, pokali, zlati pokali, medalje in zlate medalje šte-
vilnim izjemnim športnicam in športnikom. 

“Narodne noše“ bodo drugi vikend v septembru

Kamnik – Slavnostno praznovanje 50. Dnevov narodnih noš in 

oblačilne dediščine v Kamniku letos bo izvedeno, in sicer med 

vikendom od 10. in  12. septembra. Lani so bili zaradi posledic vi-

rusa organizatorji primorani slavnostno praznovanje prestaviti 

na letošnje leto.

Kamnik bo tako letošnje leto v drugem septembrskem viken-

du še posebej slovesno oživel, saj bodo obeležili 50. Dneve naro-
dnih noš in oblačilne dediščine. Drugi septembrski konec tedna bo 
v Kamniku že tradicionalno potekal največji etnološki festival v 
Sloveniji, ki bo tudi letos obarvan s predstavitvijo bogate oblačilne 
in kulturne dediščine. Slavnostno praznovanje  tako pomembne 
obletnice bo zaznamovano z vrsto dogodkov, katerih rdečo nit 
predstavlja želja po čim boljši predstavitvi pestre etnološke dediš-
čine, povezane z oblačili, pesmijo, plesom in glasbo. Organizatorji 
– člani organizacijskega odbora Dnevov narodnih noš in oblačilne 
dediščine v Kamniku – se trudijo, da bi s prireditvijo poudarili po-
men t. i. narodne noše, njeno vlogo pri razvoju narodne identitete 
ter razvoju kulture in nacionalne zavesti na naših tleh. Raznoliko 
in pestro dogajanje se bo sklenilo z vrhuncem prireditve, nedeljsko 
povorko narodnih noš, ki jo bo s svojo prisotnostjo počastil tudi 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 

Maruša Mišmaš Zrimšek in Mitja Gasparini 
najboljša kamniška športnika
Kamnik – V Kamniku so podelili priznanja najboljšim špor-

tnicam in športnikom v minulem letu. Podeljenih je bilo 44 

priznanj v več kategorijah. Naziv najboljše športnice je prejela 

atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek, najboljši športnik je postal 

odbojkar Mitja Gasparini, najboljši športni ekipi pa sta postali 

članska moška in ženska odbojkarska ekipa.

Maruša Mišmaš Zrimšek, članica ljubljanskega kluba Mass, je 
v letu 2020 postavila svetovni rekord na 2000 m z zaprekami v 
dvorani, državni rekord na 2000 m in na 3000 m ter 3000 m z 
zaprekami. Postala je državna prvakinja na 3000 m. Razglašena je 
bila za slovensko atletinjo leta 2020 in svetovno atletinjo meseca 
julija. Mitja Gasparini je s slovensko odbojkarsko reprezentanco 
osvojil dve srebri kolajni, se po enajstih letih igranja v tujini vrnil, 
zdaj igra za Calcit Volley. Na olimpijskih kvalifikacijah v začetku 
lanskega leta je Gasparini s slovensko reprezentanco moral priz-
nati premoč Francije. Nagrade za najboljšo športno ekipo so bili 
veseli člani Odbojkarskega kluba Calcit Volley Kamnik – člani 
in članice. Odbojkarice Calcit Volleyja so v predčasno končanem 
državnem prvenstvu v zadnjem krogu premagale Novo KBM 
Branik, s to zmago pa so tudi osvojile svoj četrti naslov državnih 
prvakinj. Uspeh so dopolnile še z zmago v srednjeevropski ligi in 
drugim mestom v pokalu Slovenije. Moška ekipa Calcit Volleyja 
je imela tudi v lanski sezoni visoko postavljene cilje, ki so jih na 
koncu v glavnem tudi izpolnili. Pokalno tekmovanje so končali 
na tretjem mestu, v predčasno končanem državnem prvenstvu pa 
je bil pred njimi le ACH Volley. Bronasto priznanje Občine Ka-
mnik za delo v športu je prejela Nataša Planko, dolgoletna “uči-
teljica prvega razreda“ Triatlonskega kluba Trisport Kamnik. Vsi 
otroci, ki so se včlanili v Šolo triatlona, so začeli svoje triatlonske 
“kariere“ v njenih rokah. 
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Trzin dobil muzej na prostem
Občina Trzin se je v sodelovanju s Turističnim društvom Kanja Trzin odzvala in prijavila na razpis za muzej na prostem, ki ga je 
pripravila Lokalna akcijska skupina - LAS Za mesto in vas, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Dom-
žal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Namen razpisa je 
bil predvsem podpreti razvoj turizma v okolici Ljubljane, s čimer bi število turističnih nočitev z dveh ali treh, denimo, povečali 
na sedem ali celo več. Tako bi se okrepili turistični obiski krajev, ki se sicer nahajajo v posredni bližini prestolnice, a so vendarle 
dovolj oddaljeni, da ponujajo lokalne zanimivosti, ki jih večja mesta, tudi Ljubljana, morda ne premorejo.

BARBARA KOPAČ
Foto: Barbara Kopač

Ker je bil odziv na razpis uspešen, smo si v drugi polovici juni-
ja (21. junija) že lahko ogledali novo trzinsko pridobitev – muzej 
na prostem, ki stoji v neposredni bližini Jefačnikove domačije v 
starem mestnem jedru na Jemčevi cesti. Na samem odprtju mu-
zeja sta bila predstavljena njegov namen kot tudi sam postopek 
prenove. Pri slednji so se najprej lotili prenove kozolca oz. toplar-
ja, nadaljevali pa so z obnovo starega kmečkega orodja, ki so ga 
naši predniki vsakodnevno uporabljali, mlajše generacije pa ga že 
ne prepoznajo več. Sam muzej na prostem tako ponuja vpogled v 
pristno kmečko življenje tudi otrokom oziroma mlajšim, ki sicer 
s tovrstnim slogom niso seznanjeni, s čimer bodo te generacije 
lahko močneje vključene v sam razvoj projekta.

Turistično društvo Kanja Trzin že vse od svoje ustanovitve 9. 
aprila 1999 stremi k zaščiti narave in okolja ter k ohranjanju de-
diščine, šeg, običajev in muzejskega gradiva, zato se je zgodba mu-
zeja na prostem lepo vpela v njegovo delovanje, o čemer je na dan 
odprtja spregovorila predsednica društva Dunja Špendal. Poleg 
društva so k uresničitvi novega projekta med drugim pripomogli 
Aleksander Ilič, vodja projekta, Matjaž Erčulj, vodja izvajalskih 
del, Nuša Repše, trzinska podžupanja, ter Robert Medved (LAS). 
Velike zasluge gredo tudi zakoncema Valenčak, ki sta prispevala 
bogato zbirko kmečkega orodja starejšega datuma, ki si ga je mo-
goče ogledati v samem muzeju.

Turistično društvo Kanja Trzin se je na dan odprtja zavezalo, 
da bo muzej vseskozi stremel k izpolnjevanju namena in nalog, 
predvidenih v samem razpisu, s čimer so začeli že kar na samem 
odprtju. Poskrbljeno je bilo namreč za številne dejavnosti, ki lepo 
sovpadajo z muzejsko vlogo – košnja in grabljenje trave ter meta-
nje podkvic, prikazane so bile tudi druge tradicionalne kmečke 
igre, dogajanje sta popestrila tudi dva konjiča, ki sta prav tako 
predstavljala ključen dejavnik v življenju naših prednikov. Ker so 
v razpisu omenjene tudi rokodelske spretnosti, so pobudniki in 
snovalci projekta poskrbeli tudi za delavnice vezenja, rezbarjenja 
in slikanja, napovedane pa so bile tudi delavnice, ki bodo potekale 
v poletnih mesecih. Na samem odprtju je sodeloval tudi rezbar 
Jože Močnik iz Turističnega društva Kanja Trzin, ki je v toplarju 
razstavil svoje edinstvene rezbarije.

Ker pa tovrstno dogajanje ni pristno brez pravega glasbenega 
ozadja, so za izvedbo ljudskih pesmi poskrbeli veterani Folklorne 
skupine Trzinke, ki so nastopili ob spremljavi harmonike Blaža 
Klopčiča, pozneje pa so se zavrteli tudi v ritmu polke, pri čemer 
so z veseljem sodelovali tudi obiskovalci.

Nadalje je zbrane nagovoril še trzinski župan Peter Ložar, 
ki je izpostavil vlogo starega kmečkega orodja, razstavljenega v 
obnovljenem toplarju, sledil pa je še en glasbeni vložek, za kate-
rega je poskrbel mlad kitarist Maj Erčulj, učenec Glasbene šole  
Moste-Polje. Ta je izvedel pesem Lipa, ki jo je za kitaro priredil 
Davorin Jenko.

Samo odprtje je potekalo na lokalni ravni, v jesenskem obdob-
ju pa že načrtujejo razširitve, s katerimi se bo projekt razširil tudi 
v sosednje/druge občine. »Verjamem, da bo veliko vlogo odigrala 
tudi dopolnjena kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–
Ljubljana, kjer bo urejenih od 22 do 23 kilometrov povsem no-
vih kolesarskih poti,« dodaja župan. Tako bo muzej na prostem 
približan tudi tistim, ki bodo “slučajno“ prikolesarili mimo, se 
tam mimo vsakodnevno vozili na delo ali pa se v Trzinu ustavili 
med, denimo, športnim udejstvovanjem. Glede na to, da si turi-
zem najbrž še nekaj časa ne bo opomogel, saj je bil udarec pan-
demije prehud, omenjena kolesarska steza lahko precej doprinese 
– kolesarjenje namreč poteka sorazmerno nemoteno, ne glede na 
zaostrovanje ali sproščanje ukrepov v državi, muzej na prostem 
pa, kot izvira že iz same opredelitve in imena, stoji na prostem, 
zatorej je dostop precej lažji kot dostop do zaprtih muzejev, ga-
lerij ali drugih kulturnih hramov. »Najprej so načrtovani pred-
vsem obiski šol in vrtcev, torej ključno vlogo igra izobraževalni 
dejavnik, pozneje pa načrtujemo, da se sam namen muzeja tudi 
razširi,« župan dopolnjuje že povedano, »ne delamo si utvar, da 
se bo nenadoma vsula ploha turistov, vendar pa verjamemo, da 
se lahko tudi skozi muzej na prostem še tesneje povežemo s so-
sednjimi občinami, z Medobčinskim muzejem Kamnik in tudi z 
Menačenkovo domačijo v Domžalah.«

Četudi se v kratkem obeta prenovljena kolesarska pot, bo do-
ločeno vlogo pri razvoju muzeja vseeno odigral tudi (ponoven) 
vzpon turizma. Snovalci projekta se zavedajo, da bodo potrebne 
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Posebna ponudba Audi A4 in Q2

Audi akcija pri Porsche Verovškova
Pri Audi Porsche Verovškova smo pripravili ugodno ponudbo izbranih 
vozil Audi A4 in Q2. Ob sklenitvi kredita, finančnega ali operativnega 
leasinga in zavarovanja* hkrati, prejmete dodatne ugodnosti v obliki 
znižanja maloprodajne cene vozila (pod pogoji akcije AUBONFS_2021).  

Audi Q2 30 TFSI (81 kW/110 KM), cena s prihrankom od 21.990 € 
(Audi Q2 Komfort paket vsebuje: sedeža spredaj ogrevana, tempomat, 
komfortna avtomatska klimatska naprava, komfortni ključ, električno 

Podatki o porabi in emisijah za Audi: Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispe-

vajo 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.

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

odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika, Audi drive select, zvočni 
sistem Audi, Audi drive select). 

Audi A4 35 TFSI Advanced lim. (110 kW/150 KM), cena s prihran-
kom: od 28.491 € (Audi A4 limuzina Business in Komfort paket vse-
buje: asistenca za dolge žaromete, zvočni sistem Audi, MMI navigacija 
plus z ekranom na dotik, Audi Connect, voznikov informacijski sistem 
z barvnim zaslonom, Audi phone box (predal za telefon) z brezžičnim 
polnjenjem, LTE ojačevalnik antene, active lane assist, večfunkcijski 3 
kraki usnjen volan, naslon za roke spredaj, parkirni senzorji spredaj in 
zadaj, LED ambientalna osvetlitev, ...). 

* Več na strani porscheinterauto.net ali audi.si.

MN-JUNIJ-2021-Q1_A4_01.indd   1MN-JUNIJ-2021-Q1_A4_01.indd   1 23. 06. 2021   16:21:1923. 06. 2021   16:21:19

-15 % POPUST
na korekcijska 
in sončna očala *
*Akcija velja od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021 na redne 
cene ob nakupu kompletnih korekcijskih očal 
(okvir, steklo, montaža). Akcija ne velja na 
blagovno znamko Crullé. Akcije se med seboj 
ne seštevajo. Pogoje akcije si preberite na naši 
spletni strani www.optika-vallis.si.

*Če v Osrednjeslovenski regiji kjerkoli fizično v optiki dobite cenejšo 
ponudbo (enaka vrsta stekel ter okvir in model enake blagovne 
znamke) in nam prinesete dokazilo o tem, vam na njihovo ceno 
priznamo še dodatni 20 % popust.

GARANCIJA NA NAJNIŽJO CENO*

PE ARKADIA, Virska cesta 21, 1233 Dob arkadia@optika-vallis.si
041 615 509PON-PET: 09:00-20:00, SOB: 09:00-17:00, NED: zaprto

PE KAMNIK, Glavni trg 11, 1241 Kamnik kamnik@optika-vallis.si
041 702 215PON-PET: 09:00-17:00, SOB-NED: zaprto

AKTUALNO

marsikatere prilagoditve, o katerih je trenutno težko govoriti, saj 
se razmere iz tedna v teden spreminjajo, a verjamejo, da bodo mu-
zejski program vseeno lahko izpeljali, pač prilagojeno oz. v skladu 
s tedanjimi razmerami v državi. Ker pa je bilo v projekt vlože-
nega ogromno truda, veliko energije in predvsem prostega časa 
številnih posameznikov, ne dvomimo, da se bo zamisel o muzeju 
na prostem kljub vsemu hitro razširila in kaj kmalu privabila šte-
vilne radovedneže, ki jih tovrstno muzejsko gradivo zanima, in 
poskrbela tudi za obisk starejše generacije, ki se prikazanega ži-
vljenjskega sloga še kako dobro spominjajo in imajo tudi številne, 
nanj vezane spomine. 

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si
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Praznik domžalskih čebelarjev
Da je odprtje apiterapevtskega in društvenega čebelnjaka Čebelarskega društva Domžale praznik domžalskih čebelarjev, so se 
strinjali vsi, ki so v petek, 18. junija, obiskali odprtje nove pridobitve na Domžalskem. Čebelnjak sicer stoji že dobro leto, a so 
zaradi epidemije koronavirusa s slovesnostjo morali počakati. Ob novem objektu se začenja tudi Čebelarska učna pot, v okolici 
pa so zasajene medovite rastline.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Večnamenski čebelnjak, ki se nahaja v Študi ob Kamniški Bi-
strici v neposredni bližini Centralne čistilne naprave Domžale-Ka-
mnik, ponuja dom čebelam, hkrati pa bo to tudi prostor za izvajanje 
društvene in izobraževalne dejavnosti. Domžalski čebelarji bodo 
z raznolikimi vsebinami, ki bodo našle prostor v novem objektu, 
poskrbeli za promocijo čebelarjenja in raznovrstnih čebeljih pri-
delkov, dodali so tudi dejavnost apiterapije. »Ideja za postavitev 
večnamenskega društvenega čebelnjaka je nastala pred dobrimi 
štirimi leti, ker smo potrebovali skupen prostor, v katerem bi pote-
kala društvena in predvsem izobraževalna dejavnost, pa tudi pros-
tor za promocijo čebelarjenja in raznovrstnih čebeljih pridelkov. 
Kasneje smo dodali še dejavnost apiterapije, saj smo čebelarji po 
naravi dela veliki individualisti, a zelo odvisni od dobrega sodelo-
vanja in medsebojne pomoči in prenašanja izkušenj,« je ob odprtju 
povedal Andrej Jus, predsednik Čebelarskega društva Domžale in 
idejni oče projekta, ter ob tem poudaril, da brez podpore in dela 
članic ter članov društva pa tudi okoliških ustanov in podjetij tega 
objekta ne bi mogli zgraditi. Eno tretjino čebelnjaka so namreč fi-
nancirali iz društvenega denarja, ostali dve tretjini pa pridobili na 
občinskih razpisih in s finančno podporo številnih pokroviteljev 
ter donatorjev. 

Da novi objekt ne bo sam sebi namen, mu bodo domžalski čebe-
larji dodali aktualne in širše družbeno pomembne vsebine. »Verja-
mem, da bo 127 članov Čebelarskega društva Domžale znalo poi-
skati take vsebine in programe, ki bodo pritegnile mladino in širšo 
javnost,« se nadeja Jus. Poleg urejene Čebelarske učne poti, ki od 
novega čebelnjaka vodi do učnega čebelnjaka v parku pod Močilni-
kom in OŠ Krtina, in zasaditve medovitih rastlin, ki krasijo okolico 
objekta, so v apiterapevtskem čebelnjaku že na voljo nekatere sto-
ritve, še več jih bodo dodali v prihodnosti. »Vse obiskovalce vabim 
k apiterapiji, ki vključuje znanje, kako si s pomočjo čebeljih pridel-
kov krepimo zdravje, na kakšen način in kolikšne količine čebe-

ljih pridelkov lahko uživamo. Lahko se naročite na apiterapevtsko 
svetovanje, na voljo je ležanje na čebelji postelji in medena masaža, 
ki čisti telo,« je na nove storitve v apiterapevtski čebelnjak povabi-
la Nina Pengal, čebelarka in gospodarica čebelnjaka, sicer pa tudi 
podjetnica, ki svetuje in nudi apiterapevstko obravnavo ter prodaja 
čebelje pridelke pod blagovno znamko Gospodična Medična. »Naš 
čebelnjak je čebelnjak čebelarjev tega društva, a tudi čebelnjak vseh 
nas, ljudi te občine in okoliških krajev,« dobrodošlico izreka Nina 
Pengal. 

Da gre za enega večjih čebelnjakov, kar jih je imel v zadnjih 
štirinajstih letih priliko odpreti, je dejal Boštjan Noč, predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije, ob tem pa opozoril na letošnji poziv k 
pozni košnji. »Danes je čebela žal odvisna od pomoči čebelarja in 
okolice. Če je vse pokošeno in brez cvetočih rastlin, ne koristi niti 
čebelam niti ostalim opraševalcem. Treba se bo vrniti nazaj. Letos 
smo ogromno občin spodbudili, da so se odločile za pozno košnjo. 
Naš namen je spremeniti mentaliteto, da pokošeno ni najlepše. Na 
srečo gre tudi evropska politika v smer spodbude kmetom za po-
zne košnje, odcvetene travnike. Vse to bo čebelam in opraševalcem 
v bodoče nedvomno v korist,« je izpostavil Noč in poudaril, da je 
odprtje apiterapevtskega in društvenega čebelnjaka šele prva eta-
pa, kajti domžalske čebelarje zdaj čaka zelo pomembna naloga: da 
objekt zaživi in služi namenu, zaradi katerega je postavljen. 
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Hodili so na izlete
V Osnovni šoli Marije Vere Kamnik so med drugim valom epidemije covida-19 pripravili akcijo Skupaj na izlet, s katero so želeli 
učencem in njihovim družinam približati Kamnik z okolico ter jih spodbuditi k zdravemu načinu življenja, zato so jih povabili na 
družinske izlete. Ob zaključku akcije so pripravili kratek program in otroke, ki so sodelovali, tudi nagradili.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Pobudnica akcije, s katero so želeli učence in starše spodbudi-
ti h gibanju med šolanjem na daljavo in povečanim sedenjem za 
zasloni ter jim hkrati približati še lepote Kamnika in okolice, je 
bila ravnateljica Osnovne šole Marije Vere, Violeta Vodlan. »Fe-
bruarja sem na spletu zasledila, kako se množice avtomobilov z 
izletniki valijo proti Veliki planini. Ta je sicer lepa, a v Kamniku 
in okolici imamo še mnogo krajev, ki bi jih bilo vredno obiska-
ti. Na naši šoli so gibanje, preživljanje prostega časa v naravi in 
branje tiste vrednote, o katerih ne želimo samo razlagati, temveč 
jih želimo s svojim zgledom tudi pokazati našim otrokom,« je po-
vedala ravnateljica in dodala, da je bila vesela, ko je koordinator 
akcije, učitelj Tadej Trobevšek, ki mu je pri uspešni izvedbi po-
magal kolega Primož Kočar, prvotno idejo o izletih oplemenitil 
še s pravljicami.

Akciji se je pridružilo več kot 40 družin, ki so od februarja do 
maja odkrivale naravne, kulturne in zgodovinske zaklade, ki jih 
ponuja občina Kamnik. Vseh izletov je bilo deset, izbrali so jih na 
podlagi vodnika Kamniške pravljične poti avtorice Irene Cerar. 
»Poleg opisov same poti je pri vsakem izletu zapisana tudi pri-
povedka, opisana je zgodovina, navedene so posebnosti nekega 
kraja in navade ljudi. Tako so udeleženci večplastno spoznavali 
naš kraj, se zraven nadihali, skupaj preživljali čas,« je o akciji, ki je 
med družinami naletela na veliko zanimanja, povedal Trobevšek. 
V pobudi je sodelovalo kar 62 otrok, od tega jih je 36 prehodilo 
vsaj osem od desetih izletov, vsi skupaj so opravili več kot 230 
izletov. Kot pravi Trobevšek, se je tem pridružilo še nekaj družin, 
katerih otroci ne obiskujejo dupliške osnovne šole, pa so ravno 

tako želeli slediti akciji in hoditi na izlete.
Zaključek akcije Skupaj na izlet je bil v četrtek, 10. junija, na 

Zapricah, kjer se je pohodniškim družinam pridružila še avtorica 
vodnika Irena Cerar in jih s pripovedovanjem popeljala v pra-
vljični svet. V prijetnem programu sta sodelovali še pripovedo-
valki Karolina Graj in Klara Ivančič Klemenčič iz Osnovne šole 
Stranje (mentorica Mojca Volkar Trobevšek) ter pripovedovalec 
Anže Slana. Otroci, ki so hodili na izlete, so prejeli planinske 
dnevnike, med družine so izžrebali pet knjižnih nagrad, prav vsi 
pa so dobili posebno majico z logotipom akcije.

»V zadnjih štirih mesecih smo dodobra spoznali tako skrite 
kot tudi že poznane lepote našega kraja. Prehodili smo Tunji-
ce, Kamnik, dolino Kamniške Bistrice, pot nas je zanesla tudi v 
Tuhinjsko dolino. Ko ste tedensko pošiljali fotografije, sva s Pri-
možem z zadovoljstvom gledala vesele in navdušene obraze, ki 
so naju pozdravljali in sporočali, da se imate lepo in na izletih 
uživate. Verjamem, da bi bilo kdaj lažje ostati doma, a sta prema-
gana lenoba in zadovoljstvo po prehojeni poti zagotovo najboljši 
nagradi vsakega izleta. Nekateri ste zmogli katerega od izletov, 
nekateri vse. Vsaka ura, preživeta z družino, morda s prijatelji ali 
sošolci, v naravi, na sprehodu in na izletu, šteje. Upam, da se vas je 
čim več navadilo na vsakotedensko podajanje v naravo in obisko-
vanje manj in bolj zahtevnih ciljev. Izletov namreč ne zmanjka. 
Že samo v knjigi Kamniške pravljične poti jih je še deset, ki vam 
jih v prvem letu nismo ponudili. Planinskih ali drugih izletni-
ških ciljev pa že samo v Sloveniji ni ne konca in ne kraja, kaj šele, 
če gremo čez mejo,« je ob zaključku povedal Tadej Trobevšek in 
obljubil, da bodo z akcijo Skupaj na izlet nadaljevali tudi v prihod-
njem šolskem letu, ter ob tem pripomnil, da bodo morda dodali še 
bolj zahtevne izlete. 

AKTUALNO

Klik, klik za še več modrih novic

www.modre-novice.si
skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA, Pančur d.o.o.

031/353 347
20 
LET

NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B,

Domžale
nasproti Sanolaborja
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Snovali nove ideje za kamniški turizem
Med 11. in 13. junijem je v Kamniku potekal startup vikend, sicer že sedmi po vrsti, a tokrat namenjen snovanju novih idej na 
področju turizma. Ta panoga se zadnja leta v Kamniku naglo razvija, kljub temu pa glavni akterji ugotavljajo, da občini v naročju 
Kamniško-Savinjskih Alp manjkajo zgodbe, ki bi nadgradile obstoječo turistično ponudbo z novimi idejami, storitvami in produkti 
za ustvarjanje novih atraktivnih turističnih programov ter privabljanje večdnevnih gostov. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Startup vikend je potekal v organizaciji Podjetniškega kluba Ka-
mnik, Občine Kamnik, Zadruge KIKštarter in KIKštarter pospe-
ševalnika ter SRIPT-a (Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo 
trajnostni turizem) in Term Snovik, kjer je tridnevni podjetniški 
dogodek tudi potekal. Nanj se je prijavilo 33 udeležencev iz Kamni-
ka, Kranja, Vrhnike, Ljubljane, Domžal, Trzina, Maribora, Novega 
mesta, Mirne Peči, Žalca, Nazarij, ki so se v treh dneh urili pod 
mentorstvom vrhunskih strokovnjakov in podjetnikov, ob tem pa 
se seznanili tudi s Kamnikom kot turistično destinacijo, njegovimi 
atributi, turističnimi atrakcijami in edinstvenostjo lokalnega pros-
tora ter obstoječimi turističnimi produkti, najboljšimi praksami 
kamniškega turizma in podjetništva.

»Cilj startup vikenda je, da poiščemo nove podjetniške ideje in 
priložnosti na področju turizma. Po našem mnenju trenutno ni-
mamo dovolj vsebin, ki bi jih lahko ponudili turistom v Kamniku 
in regiji. Verjamem, da bomo z novimi podjetji in podjetniki oziro-
ma starimi podjetji z novimi idejami spodbudili razvoj, nadgradnjo 
in napredek turizma na Kamniškem,« je še pred dogodkom dejal 
kamniški župan Matej Slapar. 

Žirija je ocenjevala sedem idej

Po dobrih dveh dneh intenzivnega dela je v nedeljo pred komisi-
jo stopilo sedem finalnih skupin oz. posameznikov, ki so predstavi-
li svoje unikatne podjetniške ideje, s katerimi bi nadgradili obstoje-
čo turistično ponudbo in produkte. Dva produkta sta predstavljala 
nadgradnjo obstoječe ideje, medtem ko je bilo pet idej popolnoma 
novih. Prva je Zala Zorman predstavila Pastirsko akademijo. To 
je program v Slovenia Eco Resortu za družine z otroki, vrtce in 
osnovne šole, ki vključuje dvajset poučnih točk z različnimi ak-

tivnostmi. Druga ekipa, ki so jo sestavljale Katarina Ilić, Katarina 
Hribar, Saša Klar, Monika Gregorc in Klavdija Hribar, je predsta-
vila idejo Sprostitev v objemu Kamniško-Savinjskih Alp, v kateri 
bi gostom Term Snovik ponudile tri različne pakete z določenim 
številom točk, na podlagi katerih si gostje lahko poleg nočitve z zaj-
trkom in osebnega vodnika izberejo posamezne aktivnosti in doži-
vetja v termah in pri ostalih kamniških gostinskih ter turističnih 
ponudnikih. Boštjan Jerman, Veronika Weixler in Jana Klinkon 
so predstavili idejo Go Climb Kamnik, ki bi v premeru 20 kilo-
metrov iz Kamniške Bistrice ponudila individualne plezalne ture, 
tipsko pripravljene plezalne ture in plezalne ture v kombinaciji z 
lokalnimi ponudniki. David Pele in Anka Grmek sta predstavila 
idejo Mamut max, ki bi ponudila doživljajska doživetja z mamu-
tom, vsebovala pa bi učno-tematske poti v dolini Kamniške Bistri-
ce z aplikacijo, ki bi udeležence vodila čez izzive, uganke, naloge. 
Klemen Kralj, Katarina Sladojev in Emanuela Kristan so razvili 
idejo Festivator, tj. festivalski inkubator, ki bi združeval ponudni-
ke v edinstvene avtentične festivalske zgodbe. Dalibor Doberšek je 
ponudil idejo Alpha Beta studio, ki bi ponudila 360-stopinjske vir-
tualne sprehode s posnetki iz zraka in možnostjo rezervacije pre-
nočišč preko tega sistema. Nina Koželj in Blaž Bergant sta razvila 
idejo Gugalnica s serijo gigantskih gugalnic, ki bi bile primerne za 
namestitev na opuščene žičniške naprave smučišč in na katerih bi 
se turist lahko fotografiral s ptičje perspektive.

Komisija, ki so jo sestavljali Matjaž Jug, predsednik Zadruge 
KIKštarter in lastnik podjetja ETC Adriatic d.o.o., Mark Anžur, 
direktor družbe Velika planina d.o.o., Rok Jarc, direktor Zavo-
da za turizem in šport Kamnik, Aleš Juhant, direktor podjetja  
Metal-profil, in Tomaž Lah, direktor podjetja Nektar Natura, je 
ocenila predstavljene storitve in produkte, pri čemer so se osre-
dotočili na kompatibilnost, strast in zagnanost ekipe, izvedljivost 
turistične ideje, obstoječi finančni plan ter potencial ideje. Med 

Zmagovalne skupine (od leve Gugalnica, Go Climb Kamnik in Festivator). 
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sedmimi podjetniškimi idejami so izbrali najboljše tri, ki so dobile 
tako denarne kot praktične nagrade, hkrati pa tudi možnost sofi-
nanciranja s strani KIKštarter pospeševalnika, ob tem pa za vsako 
idejo na kratko podali svoja razmišljanja in napotke za izboljšave. 
Kot je poudaril Jug, ni pomembno, katero mesto je ideja zasedla, 
saj je po mnenju komisije prav vsaka od njih izvedljiva. »Ni po-
membno, kje ste danes,« je udeležencem svetoval Jug, »pomembno 
je, kje boste z idejo čez eno leto.« 

Zmagal je festivalski inkubator

Tretje mesto in finančno nagrado 300 evrov je pripadlo ide-
ji Gugalnica, drugo mesto in 500 evrov ideji Go Climb Kamnik, 
zmagala pa je ideja Festivator snovalcev Klemena Kralja, Katarine 
Sladojev in Emanuele Kristan, ki so dobili nagrado 1200 evrov in 
brezplačno kotizacijo za polletni program Young Leaders Academy 
na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze 

Komisijo so sestavljali Mark Anžur, Matjaž Jug, Tomaž Lah, Rok Jarc in 
Aleš Juhant.

v Ljubljani. O načrtih z nadaljnjim razvojem ideje zmagovalci še 
niso vedeli povedati veliko, saj jih je prva nagrada žirije preseneti-
la, hkrati pa se je njihova skupina oblikovala šele na tem dogodku, 
pred tem se namreč niso poznali.

Posebna komisija je podelila še nagrado Term Snovik v vred-
nosti 500 evrov za najbolj inovativno idejo za nadaljnji razvoj 
storitev Term Snovik. Komisijo sta sestavljala Nina Irt in Fran-
ci Kramar z Zavoda za turizem in šport Kamnik. Slednji je pred 
podelitvijo izpostavil, da je med vsemi predstavljenimi idejami 
pogrešal projekt, ki bo povezal in predstavil vse turistične ponu-
dnike na Kamniškem. Sicer pa sta člana posebne komisije največ 
potenciala za Terme Snovik prepoznala v ideji Sprostitev v objemu  
Kamniško-Savinjskih Alp, opomnila pa sta, da bi se ponudba de-
javnosti, ki bi bile gostu na voljo za izbiro, lahko še bolj razširila.

Poleg nagrajenih podjetniških idej so se prav vse ekipe s pred-
stavljenimi storitvami oziroma produkti lahko prijavile na razpis 
Občine Kamnik, v katerem je bilo na voljo 35 tisoč evrov. Kot je 
poudaril Matjaž Jug, imajo vse ideje podporo tako članov podje-
tniškega kluba kot Zavoda za turizem in šport Kamnik, tako da je 
predvsem od njih samih odvisno, ali bodo nove turistične podjetni-
ške ideje zaživele tudi v praksi. »Imajo pogoje, možnost financira-
nja in mentorstva, nadaljnji razvoj pa je odvisen od njih samih,« je 
sedmi startup vikend sklenil Jug. 

Modri smo tudi na spletu

www.modre-novice.si
Pon. - sob.: 8.00 - 20.00

DOŽIVITE
NAJBOLJŠO IZKUŠNJO
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Prvo leto do 276 € prihranka.

+ 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 22.6.2021 za Nissan JUKE 1.0 114 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim 
popustom in DDV, znaša 18.990,00 €. 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 7.968,27 €. 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 350 € z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo 
za 4., 5. leto oz. 160.000km, karkoli se zgodi prej, po programu "As new". Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 
30.9.2021 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Pridržujemo si 
pravico do napak. . 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
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Zorita s svojimi izdelki
Če delaš z veseljem in v svojem delu najdeš zadovoljstvo, potem tudi izdelki izžarevajo to energijo. S to mislijo se dela lotevata 
Janja Stopinšek in Klemen Urbanija iz Radomelj, ki že več kot desetletje ročno ustvarjata unikatne usnjene in lesene izdelke. »Pri 
usnjenih izdelkih je najino najbolj sofisticirano orodje šivanka. Pri stolih je že več motorizacije, saj uporabljam vrtalnik,« se muza 
Klemen. Doma še vedno hranita svoje prve rokodelske izdelke. Kljub ponosu se danes smejita svojim začetkom in ugotavljata, 
da se z leti ročnega dela pilijo tudi zahteve in na ta način zori tako njuno delo kot onadva sama. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv rokodelskega centra DUO Škofja Loka

Dva njuna izdelka – Janjina usnjena torbica in Klemnov leseni 
stol – sta zmagala na nedavno končanem natečaju Občine Kamnik 
Časovna kapsula – sporočilo za 21. stoletje. Udeleženci so morali iz-
delati ali oblikovati funkcionalen izdelek, ustvarjen na podlagi zgo-
dovinske in/ali industrijske dediščine Kamnika, ki je hkrati moral 
ustrezati potrebam trga in potrošnikov v 21. stoletju. Na natečaj ju 
je opozoril prijatelj. Čeprav nimata navade sodelovati na tovrstnih 
razpisih, se jima je zdelo, da se njuni izdelki lepo ujemajo z vsebi-
no. »Tako usnje kot tudi les sta v preteklosti Kamnika predstavljala 
pomemben material,« pravita Janja in Klemen, ki sta bila zmage in 
nekaj prepoznavnosti, ki jima jo je ta prinesla, zelo vesela. 

Usnje govori svojo zgodbo

Vsi njuni izdelki so narejeni iz usnja, strojenega z rastlinskimi 
tanini, in ročno šivani. »Pri usnjenih izdelkih si delo razdeliva,« 
razlaga Klemen, »sam razrezujem kože, načrtujem in oblikujem. 
Janja daje popravke.« Ustrojeno usnje dobita v Usnjarni Grčar iz 
Dragomlja. Vesela sta, da ga zaenkrat še lahko dobita v lokalnem 
okolju, kajti povsod drugje v Sloveniji usnje uvažajo. Janja, njena 
naloga je šivanje, maziljenje in poliranje izdelkov, pravi, da jima 
usnje, ki ga dobita pri Grčarjevih ustreza, saj ni standardizirano kot 
tisto iz moderne proizvodnje: »Usnje ima lepotne napake, madeže, 

kar se nama zdi lepo. Ljudje smo se preveč navadili, da so vsi pri-
delki in izdelki brezhibni. V naravi vse stremi k popolnosti, a vse-
eno ima vsak kos kože svojo zgodbo, na kateri so zapisani dogodki 
življenja živali.« 

Usnjene izdelke zaščitita z naravnim mazilom iz lanolina, čebe-
ljega voska in loja, ki ga izdelujeta sama. »Mazilo, s katerim izdelek 
premažem trikrat, nahrani usnje, ki po maziljenju kar zaživi in je 
popolnoma drugačno na otip,« pojasni Janja. Posebna tehnika, ki jo 
pri njunem ustvarjanju uporabljata, je odtiskovanje rastlin v usnje 
in barvanje le tega. »Rezultati so čudoviti odtisi na vseh izdelkih, 
od usnjenih dnevnikov, denarnic, etuijev za očala, kazal,« pravi Ja-
nja, medtem ko Klemen razkriva, da je med kupci najbolj popularen 
odtis ginka. 

Dolgoživost izdelka dosežeta tudi z načinom šivanja. »Šiva se 
sedlarski šiv z dvema šivankama in sukancem, ki je izredno močan 
in se ne trga. Tudi če en šiv popusti, drugi še vedno drži,« razlaga 
Klemen, »če že material drži dolgo, je res neumno, da bi se strgal 
šiv in bi morali zaradi tega izdelek zavreči.« Pri ustvarjanju se na-
mreč držita načela dobrega gospodarjenja s surovinami in dolgo-
trajne uporabnosti izdelkov. Slednje je sicer velika prednost, a Kle-
men opozarja, da je v današnji potrošniški družbi za nekatere to 
prav poseben izziv, saj smo ljudje navajeni ves čas menjati izdelke. 
»Seveda pa lahko izdelek tudi podarimo naprej, kajti tudi po nekaj 
letih uporabe je usnjen izdelek še vedno kot nov,« pravi Klemen in 
mi pokaže usnjeno denarnico, ki jo uporablja že več kot deset let, 
čeprav tega na izdelku zares ni videti. 

Iščeta alternative usnju

Janja poudarja, da se ravno zaradi uporabe usnja trudita, da so 
vsi njuni izdelki uporabni in priročni. Veliko se namreč pogo-
varjata o uporabi usnja z vidika ubijanja živali in iščeta različne 
alternativne materiale. »Odločila sva se, da dokler je usnje stran-
ski proizvod in se živali ne ubije zaradi tega, ga bova uporablja-
la. Koža je odpadek, iz katere se nekaj naredi. Ko upoštevamo še 
dolgotrajno uporabo izdelka, ta material prekaša vse ostale,« po-
jasnjuje Klemen. Med iskanjem različnih alternativ sta našla usnje 
iz ananasovih vlaken. »Imenuje se res usnje, ampak ko sva dobila 
vzorec, sva ugotovila, da pri tem materialu ne moremo govoriti o 
dolgoživosti,« pravi Klemen. »Po drugi strani sva videla izdelke iz 
ekološkega usnja, v katerem je uporabljeno ogromno petrokemije. 
To je poliuretansko usnje, ki ni biološko razgradljivo in traja nekaj 
stoletij, da se razgradi. Torej, če gledaš s stališča, da si od mrtve ži-
vali za nekaj časa sposodiš kožo, je to načeloma najbolj optimalno 
za naravo,« meni Klemen in ob tem opozarja, da je podobno kot 
na ostalih področjih tudi pri usnju ogromno zavajanja potrošni-
kov. »Midva uporabljava izključno polnozrnato usnje, ki je najbolj 
kakovostno. To je zgornji sloj živalske kože. Potem imamo usnje 
iz spodnjega dela kože, ki je še vedno deklarirano kot stoodsto-
tno, vendar je njegova kakovost že slabša. Na tega odtisnejo še zelo 
tanek poliuretanski sloj in tudi to se še vedno prodaja kot stood-
stotno usnje. Torej je usnje vedno bolj plastično, toda ljudje niso 
dovolj izobraženi, da bi opazili razliko.«
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lahko prodajala tudi pri njih. »Lepo je bilo videti, da so nekomu všeč 
najini izdelki. To nama je na začetku dalo veliko zagona. V roko-
delskem centru Duo delajo z dušo za rokodelce in z njimi sodelujeva 
še danes,« pove Janja. 

Kam ju bo zanesla pot?

Poleg usnjenih in lesenih izdelkov Klemen izdeluje tudi jurte, 
okrogle šotore, kot jih za prebivanje uporabljajo azijska nomadska 
plemena. Da je to verjetno najbolj dodelano bivališče, ki ga je še mož-
no prestavljati, pravi wikipedija. Klemen je prvo jurto izdelal že pred 
dvema desetletjema. Navdušil ga je lep prostor s kupolo, zato je začel 
izpopolnjevati izdelavo in razmišljati o prodaji. Danes edini v Slove-
niji izdeluje jurte, premer največjih meri kar osem metrov. Kot pravi, 
jih ljudje naročajo za domači vrt, kjer služijo kot prostor za sebe oz. 
t.i. selfness, več jih je naredil za L.stile Glamping v Portorožu, neka-
teri jih naročajo kot prostor za izvajanje raznih delavnic ipd. Klemen 
se trenutno spogleduje z možnostjo, da bi se pri izdelavi jurt povezal 
s podizvajalci, sam pa bi se posvetil še drugim idejam. Teh mu nikoli 
ne zmanjka. Trenutno je ravno naredil izpit za pečarja, saj izdeluje 
raketne peči, zanimajo ga tudi ekološki bazeni, v katerih vodo čistijo 
rastline.

Janja in Klemen še ne vesta, kam ju bo zanesla prihodnost. Kot 
pravi Janja, je vizija, kam greš, zelo pomembna, ampak hkrati je treba 
ohraniti fleksibilnost, da se znaš prilagoditi okoliščinam. V priho-
dnosti si želita v svojem domu ustvariti prostor ustvarjalnosti, kjer 
bi na enem mestu ponudila tako svoje kot izdelke drugih rokodelcev, 
hkrati pa bi bil to prostor, kjer bi se ob druženju izmenjevale izkušnje, 
ideje in znanja. »Zaenkrat delava po občutku in tako nama ustreza. 
Dokler bova lahko, bova delala tisto, kar nama je v zadovoljstvo,« 
zaključujeta. 
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Raje naredita manj, a tisto kakovostno

Ob snovanju in oblikovanju novega izdelka morata Janja in Kle-
men precej premisliti, če želita, da je izdelek lep in dovršen. »Izdelava 
vsakega izdelka je sestavljena iz več zapletenih korakov,« pravi Kle-
men. Tudi zaradi večplastnosti postopka nimata natančno izračuna-
no, koliko časa jima vzame posamezna izdelava. Tako na oko pravita, 
da od dveh ur za enostavne izdelke, pa vse do dvajset ur za bolj kom-
pleksne, kot je tudi na natečaju nagrajeni Klemnov stol. Pri odločitvi, 
kateri izdelek bosta dala v ponudbo, izhajata iz sebe. Vsak izdelek 
najprej naredita zase. Če vidita, da obstaja zanimanje, ga ponudita 
še trgu. Pri tem opažata, da je ročno delo v tujini veliko bolj cenjeno 
kot pri nas. »Veliko hodiva po sejmih v Avstriji, kjer za razliko od 
Slovenije opažava, da imajo ljudje še zelo dober občutek za ročna dela 
in jih tudi znajo ceniti,« pravi Janja. Čeprav s svojo dejavnostjo pre-
življata sebe in svojo družino, ne želita imeti masovne proizvodnje. 
»Raje narediva manj, pa tisto kakovostno. Tako imajo najini izdelki 
popolnoma drugačno energijo,« meni Janja, ki je tudi učiteljica joge, 
medtem ko Klemen skupaj s prijateljem Simonom v Nevljah orga-
nizira doživljajske petdnevne poletne počitniške tabore za otroke, o 
katerih lahko več izveste na spletni strani gozdnioddelek.si. 

Klemen se je z rokodelstvom začel ukvarjati že kot otrok. Bolj res-
no se je dela lotil, ko sta z Janjo postala par. Svoje znanje je prenesel 
še nanjo, Janjo je delo pritegnilo in tako je nastal njen prvi izdelek, 
debela knjiga, ki mi jo Janja s ponosom tudi pokaže. »Leta 2010 sva 
šla na najin prvi sejem v Novo Gorico. Optimistična in navdušena 
sva s seboj za prodajo vzela veliko knjižic oz. dnevnikov, takrat sva 
izdelovala le te, a prodala nisva nič,« se spominja Janja. Po naključju 
sta kasneje izvedela za rokodelski center Duo v Škofji Loki, kjer so 
bili nad njunimi izdelki izredno navdušeni. Svetovali so jima, naj pri-
dobita certifikat domače in umetnostne obrti art&craft, saj bi potem 

Peter Koci          051 319 185 041 306 973
Simon Blaznik  041 601 750 041 306 620
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Najboljši kozji sir dela Slovenec
Nič ne izrazi dobrodošlice na kmetiji bolje kot lobanja, nataknjena na kol. Če je to kmetija s kozjimi izdelki, potem je lobanja 
seveda kozja. Vozila sva se ure. Le dvajset minut sva bila oddaljena od Pulja, a sem vseeno imel občutek, da sva sredi ničesar. Ali 
sploh obstaja boljše mesto za proizvajalca enega najboljših kozjih sirov na svetu?

NOAH CHARNEY

Že samo sledenje nekoristnim, a optimističnim znakom za Ku-
mparičko, tako se kmetija imenuje, je bilo dogodivščina. Znaki v 
okolici najbližjega mesta, na katerih je bila upodobljena smejoča se 
koza in navedeno ime kmetije, niso imeli puščic, ki bi naju peljale v 
pravo smer. Z mano v avtu je bil pisateljski kolega Carlos iz Mehi-
ke. Če vam povem o Američanu in Mehičanu, ki sta na Hrvaškem 
iskala slovenskega proizvajalca kozjih izdelkov, je to slišati kot šala, 
a vesel sem bil, da ga imam ob sebi. Ko sva šla mimo na kol nata-
knjene kozje lobanje, za katero se mi je zdelo, da se smeji, sva zavila 
na zelo dolgo pot, obdano s starimi kamnitimi zidovi in ogromni-
mi suhimi pašniki, razbrazdanimi z zaplatami trave. Tu in tam je 
rastlo kakšno drevo, zemlja je bila bolj ožgana kot bujna, toda še 
vedno je tod dovolj dežja in vetra, ki nosi sol, da je območje bogato 
z rastlinskim in živalskim svetom. Na kratko, to so kozja nebesa.

Z Mehičanom sva se ustavila pred vrsto nizko spuščenih po-
slopij, ki so bila videti bolj hacienda kot kmetija … kaj šele kmetija, 
kjer izdelujejo nagrajeni kozji sir. Ker sva se konkretno izgubila, sva 
prispela šele pol ure za fotografom Matjažem Tančičem in Jane-
zom Bratovžem, ki sta že bila pri kozji staji. Naročeno nama je bilo, 
naj zaradi ovčarskih psov počakava zunaj. Kot je kazalo, so imeli 
na kmetiji majhen problem s kojoti. Kojoti? Oba s Carlosom sva 
mislila, da nisva slišala prav. Kojote namreč povezujeva s prerijami 
v njegovi Mehiki in moji Ameriki. Izkazalo se je, da so tudi tod 
kojoti, in sicer evropski, ki jim dišijo koze. Gruča dvanajstih nav-
dušenih psov čuvajev se je pognala proti nama, ko jo je z ukazom 
ustavil lastnik Aleš Winkler.

Naj pojasnim kar takoj na začetku. Winkler je kul v vseh pogle-
dih. Najbolj kul dečko, na katerega smo naleteli na naših popotova-
njih. Nekdo, s komer sva se takoj ujela. Prikazal se je v prevelikih 
hlačah pižame, nemoderni raztrgani majici, z nasmehom na obrazu 
in očmi možaka, čigar skrbi so ostale v njegovem prejšnjem življe-
nju. Če pustimo ob strani kojote, ki občasno zaidejo, je bilo življenje 
lepo. 

Nekaj kozjega je v videzu Aleša Winklerja. Prebrisane, smejoče 
se oči, neobrit, z brki in razkuštranimi lasmi. Tega se tudi zaveda 
in v nasprotju z večino Slovencev ima dober smisel za humor o sa-
mem sebi. Njegov telefon ima za zvonjenje kozje meketanje. Osebje 
na njegovi kmetiji nosi majice z napisom “Brez koz ni slave“. Win-
kler je med najbolj razgledanimi kmeti, na katerega lahko naletite. 
Ko ga je Matjaž prosil, naj za fotografijo dvigne eno od mladih koz 
in jo ponese na ramenih, je takoj prepoznal vizualno referenco, ki 
jo kot umetnostni zgodovinar vidim tudi sam. Fotografija namreč 
spominja na Caravaggiovo sliko svetega Janeza Krstnika, na kateri 
je ta upodobljen prekrit s kozo. Winkler celo ve, da so dečka, ki je 
bil model za Caravaggiovega svetega Janeza, Cecca da Caravaggio, 
klicali deček s kozjim obrazom zaradi njegove fiziognomske po-
dobnosti s kozami.

Winkler je študiral v Ljubljani in delal kot eden najboljših slo-
venskih nepremičninskih odvetnikov. Krizo srednjih let, kot bi jo 
kdo lahko imenoval, je preobrazil v zasuk na boljše. »Saj veste, kako 
je,« začne, »pri dvajsetih ne veš, kaj se bo zgodilo pri tridesetih. Ko 
si star trideset, nisi prepričan o svojih štiridesetih. Toda pri štiri-

desetih je slika, kam gre življenje, precej jasna. Zato je bil to dober 
čas, da sem se ustavil in ponovno začel šteti. Imam dve življenji v 
enem samem.«

Winkler svojo odločitev o opustitvi odvetniškega poklica in 
presedlanje na kozjerejo opisuje kot organsko. Najprej je poiskal 
nepremičnino, ki bi jo lahko uporabljal kot počitniško hišo. Posest 
so očistili z mulčerji, da so se znebili grmičevja in naredili zemljo 
bolj prijazno. »Toda v enem letu se je grmičevje zopet zaraslo. In 
še slabše je bilo kot prej.« Winkler je sprva kupil trideset koz, a ne 
zaradi izdelovanja sira, temveč zaradi košnje. Našel je kmeta, ki je 
skrbel za kosilnice na štirih nogah. Potem je imel kmeta, a le tri-
deset koz. Možakar mu je rekel, naj mu prinese več koz. Zato jih 
je kupil še sto. A pojavilo se je neizogibno vprašanje: kaj narediti 
z vsem mlekom, ki ga dajo koze? Winkler ni računal, da bo treba 
te štirinožne kosilnice molsti. »Pa smo začeli molsti, toda nihče ni 
hotel kupiti mleka. Profesionalni sirarji so od nas hoteli vsaj petsto 
litrov, toliko pa nismo imeli.« Zato je Winkler vzel stvari v svoje 
roke. »Študiral sem eno leto. Kupil sem vse knjige o kozjem siru, 
kar jih je bilo. Potem smo začeli z izdelavo sira. Prvo leto je bilo zelo 
slabo. Drugo leto smo postali hrvaški prvaki.« Možak ima sposob-
nost hitrega učenja. »Če prepoznaš napake, je lahko. Ni treba biti 
kmet,« pravi, »moraš pa drugače razmišljati.«

Winkler nam pokaže svojo sirno votlino, ki je brezhibna in edi-
ni del kmetije, kamor njegova protikojotovska vojska psov nima 
vstopa. Nadzoruje jo z lučmi. Prostor, kjer so rojevajo njegovi na-
grajeni koluti kozjih dobrot, lahko skozi steklo opazujemo z lese-
nega podesta. Potem se pojavijo … Tri ravni, kjer starajo trde sire, 
čeprav sem sam bolj očaran nad mehkimi. Ko sem odraščal, sem 
jedel precej industrijsko različico kozjega sira, kupljeno v lokalnem 
supermarketu. Toda bil je okusen, najsi s poprovimi semeni najsi 
z zelišči. Winklerjev sir pa je na popolnoma drugi ravni sočnos-
ti, intenzivnosti, “kozjesti“. Tisti z največ nagradami je mehak in 
prepojen z žafranom. Ko ga odrežeš, je notranjost vaniljevo rume-
ne barve, videti je čudovito. Winkler nam ponosno postreže še s 
kozjim sirom, ki je videti, kot bi bil ovit s sivim filcem. Videz je 
zaskrbljujoče podoben mojim zimskim copatom. Ko zareže vanj, se 
pojavi presenečenje – takoj pod sivo zunanjostjo se skrivata tanka 
oranžna plast in nežna bela sredica. Toda okus ni prav nič podoben 
mojemu copatu. To je to, velika živina med siri. Ne morem se ga 
nasititi. 

Življenje je lepo. Z dobro mero objektivnosti bi kdo celo lahko 
trdil, da je kakovost življenja kozjega kmeta boljša od imenitnega 
nepremičninskega odvetnika v velikem mestu. Winkler nedvom-
no meni, da je. 

Različica tega eseja je bila objavljena v večkrat nagrajeni kuharski 

knjigi Janez Bratovža JB, ki jo lahko naročite na spletni strani JB resta-

vracije.

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI
NAJBOLJŠE PICE
VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
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V Sloveniji delamo dobro
V teh dneh že poteka Odprto prvenstvo Anglije, kjer igra tudi Tamara Zidanšek. Trenutno najboljšo slovensko teniško igralko dobro 
pozna Andrej Kraševec, bivši reprezentant za Davisov pokal in eden največjih talentov slovenskega tenisa, danes pa selektor slo-
venske ženske teniške reprezentance in trener mladih igralcev v Teniškem klubu Radomlje, a kljub temu pred začetkom Wibledona 
ni želel napovedovati njene uvrstitve na travnatih igriščih najstarejšega teniškega turnirja na svetu. Z Andrejem smo se dobili le 
dober teden po Tamarinem velikem uspehu na Roland Garrosu, kjer je spremljal njen četrtfinalni in polfinalni obračun. »V Sloveniji 
imamo veliko dobrih teniških kadrov, dela se kakovostno, kar ne nazadnje dokazujejo tudi rezultati,« meni 41-letni Radomljan.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Andreja Kraševca

Zadnje dni (intervju je potekal 18.6., op.p.) ste preživeli v Maribo-

ru, kjer je bilo člansko državno prvenstvo. Kakšni so bili uspehi 

vaših varovancev?

Za nami je uspešen teden. Pri moških je na državnem prven-
stvu do četrtfinala prišel Aljaž Jeran, pri dekletih je Kristina Novak 
prišla v polfinale. Te dni poteka v Velenju turnir Tennis Europe, na 
katerem je Eva Cikajlo, ki tudi trenira v Teniškem klubu Radomlje, 
izgubila šele v polfinalu tega mednarodnega turnirja.

Bili ste v Franciji ob velikem uspehu Tamare Zidanšek na nedav-

nem Odprtem prvenstvu Francije (Roland Garrosu). Kakšni so 

občutki, vtisi, zdaj ko se je evforija že nekoliko pomirila? 

Kot selektor slovenske ženske reprezentance imam nalogo, da 
sem v kontaktu z vsemi igralkami, zato večkrat letno odpotujem 
do njih na razne turnirje. Veliko imamo tudi enodnevnih priprav. 
Tokrat je bilo super. Pred četrtfinalom sem moral urgentno odpo-
tovati v Pariz. (smeh) V četrtfinalu se je zgodila tekma, ki bo šla v 
zgodovino slovenskega ženskega tenisa, zato smo obisk podaljšali 
in si ogledali še polfinale, kjer je Tamara dosegla super rezultat. 
Njena uvrstitev v polfinale je fenomenalen dosežek za slovenski 
ženski tenis in pomeni ogromno motivacijo za naprej. V Parizu se 
je zgodil mejnik. Tamara je igrala odlično in občutki po zmagi v 
četrtfinalu so bili fenomenalni. V polfinalni tekmi se žal ni izšlo, 
ampak če bi nekdo pred turnirjem napovedal tak rezultat, bi takoj 
podpisali. 

V obračunih Tamare Zidanšek je bilo videti, da odloča psiholo-

ška priprava. Se tako zdi tudi vam? 

Psihološka priprava je razlog, da je bila Tamara tako močna v 
obračunih pred polfinalom. V polfinalu fizično ni bila stoodstotno 

pripravljena, česar pred tekmo nismo omenjali. Lahko bi se zgodilo 
marsikaj. Imela je veliko priložnosti v prvem nizu. Pa se je potem 
nagnilo v drugo smer, kar se v prejšnjih tekmah ni zgodilo. Žoga 
je bila za par centimetrov izven igrišča ali je šla v mrežo, lahko pa 
bi bilo popolnoma drugače. Kaj naj rečem? Tudi na tekmah pred 
tem je imela veliko sreče; izkoristila je priložnosti, v polfinalnem 
obračunu jih pač ni in potem se je tekma obrnila v prid tekmice. Pa 
vendar je Tamara dokazala, da se lahko kosa z najboljšimi. Če bo 
fizično in psihično pripravljena, lahko v naslednjih “grand slamih“ 
še nadgradi svojo igro in naredi korak naprej.

Vsi igralci in igralke so vrhunsko fizično pripravljeni, tehnič-

no so vsi elementi njihove igre popolni ali vsaj blizu popolnosti. 

Kako pomembna je na splošno psihološka pripravljenost?

Mislim, da je zelo pomembna. Poglejte samo Đokovića, ki je fi-
zično vrhunsko pripravljen in psihično zelo stabilen. Res je, stri-
njam se, med boljšimi igralci in igralkami ni razlike v fizični prip-
ravljenosti, vsi so fizično zelo dobro pripravljeni, tako da odločajo 
malenkosti. Po mojem mnenju je v profesionalnem, vrhunskem 
tenisu prav pri psihološki pripravi veliko možnosti za nadgradnjo, 
ta je tista, ki odloča, ali bo igralec naredil korak naprej ali nazaj. 

Ali se vam zdi, da je psihološka priprava pri tenisu bolj pomemb-

na v primerjavi z ostalimi športi?

Primerjava med športi je vedno nehvaležno delo, zato težko 
primerjam. Mogoče res, kajti tenis je individualen šport. Igralec je 
odvisen samo od sebe, ne more prelagati odgovornosti na druge. 
Seveda mora biti tako psihološko močan kot fizično pripravljen, da 
zdrži dolge tekme. Psihološka priprava igra veliko vlogo, sploh v 
profesionalnem oz. na najvišjem nivoju ženskega in moškega teni-
sa. Po mojih informacijah imajo vsi najboljši igralci svojega psiho-
loga, ki se ukvarja z njimi. To se zdaj veliko bolj poudarja, kot se je 
pred leti, ko nismo nič delali na tem področju. 

Ko trenirate otroke v teniškem klubu ali šoli, ali kar sami prev-

zamete vlogo psihologa, da vidite, kaj spodbudi posameznega 

igralca?

Ja, pristop je zelo pomemben in je odvisen od karakterja samega 
igralca oz. igralke. Kot trener moraš razbrati oziroma najti najbolj-
šo rešitev. Nekatere je treba prijeti s trdo roko, druge nežno. Imam 
veliko izkušenj, zato sem razvil dober občutek. Pristopi so različni, 
nikjer pa ni pravila, kako in kaj ravnati, tako da se je treba ori-
entirati tudi po občutku. Nisem samo teniški trener, ampak tudi 
psiholog. Pa še kaj drugega. 

Vrniva se še malo v Pariz, ste si na Roland Garrosu ogledali tudi 

druge tekme?

Na Roland Garrosu sem že nekajkrat bil kot gledalec, tam sem 
kot mladinec celo trikrat ali štirikrat igral. Zdaj pa sem si kot se-
lektor ogledal večino dvobojev v mlajših kategorijah, kolikor se je 
le dalo.
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Kakšno je vaše mnenje o finalu pred finalom v moški konkuren-

ci, o polfinalnem obračunu med Rafaelom Nadalom in Novakom 

Đokovićem?

Vedno, ko se zgodi takšna tekma, v preteklosti so bile med Fede-
rerjem in Nadalom, v zadnjem obdobju pa med Nadalom in Đoko-
vićem, se sprašujem, če je sploh še možno igrati bolje. Ali gledati 
boljši tenis. Pa nas vedno presenetijo, vsakič znova dokažejo, da je 
možno. Kar sta Nadal in Đoković pokazala v finalu, je bilo never-
jetno. Sicer nimam favorita, za to sem že malce prestar, ampak rad 
gledam te tekme zaradi vrhunskega tenisa. Vsaka tekma je poglavje 
zase in nikoli ne veš, kaj pričakovati. Vrhunsko.

Če se vrneva k uspehu Tamare Zidanšek, bili ste poleg tudi na 

sprejemu ob njenem povratku na Brnik in na sprejemu pri pred-

sedniku Borutu Pahorju. Kako gledate na to evforijo kot bivši 

igralec in nekdo, ki je vse življenje vpet v tenis?

Zelo vesel sem bil, da se je zgodila taka evforija. Govoril sem z 
ljudmi, ki pred tem niso spremljali tenisa, zdaj pa niso zamudili tek-
me in so navijali. Občutek je res dober. Že toliko časa sem v tenisu 
in sem izredno vesel, da se je naredil premik v pozitivno smer. To 
je reklama, ki jo je treba izkoristiti. Vrhunsko. Očitno smo po vseh 
uspehih slovenskih športnikov, od košarkarjev do odbojkarjev, še v 
tenisu naredili korak naprej in zgodila se je evforija.

Ponavadi tovrstni uspehi sprožijo tudi precejšnje zanimanje za 

določen šport. Že opažate več povpraševanja med otroci? 

Trenutno je o tem še prezgodaj govoriti, ker je od uspeha minil 
šele dober teden, mislim pa, da se bo poznalo. Že med zaprtjem 
zaradi epidemije koronavirusa so starši videli, da je treba otroke 
usmeriti v šport, tako da se je vpis povečal že takrat. Pa ne govorim 
samo o tenisu, tudi iz drugih športov poročajo o večjem navalu. Kaj 
Tamarin uspeh pomeni za prepoznavnost tenisa, bomo videli šele 
čez čas. Seveda upam, da bo imel pozitiven vpliv.

Zakaj smo morali Slovenci po vašem mnenju na tako uvrstitev, 

preboj v tenisu čakati več kot 40 let, vse od uspehov Mime Jau-

ševec? 

Težko rečem. Lep čas smo imeli zelo dobre igralke. Ne smemo 
pozabiti Tine Pisnik, Maje Matevžič, Katarine Srebotnik in Tine 
Križan v dvojicah, v zadnjem obdobju imamo Polono Hercog, Ta-
maro Zidanšek, Kajo Juvan. Mislim, da se je ta uspeh napovedoval 
že nekaj časa. Ne smemo pa biti razočarani, če v naslednjem letu ali 
dveh ne bo novega polfinala. Mogoče pa bo že na naslednjem tur-
nirju. Težko je karkoli napovedati. Kot pri ostalih športih se mora 
tudi za uspeh v tenisu poklopiti več stvari. 

Ali je pomemben tudi finančni vidik? Tenis je navsezadnje drag 

šport, potreben je precejšen vložek, še preden dosežeš vidne uvr-

stitve.

Nedvomno je tudi to eden izmed faktorjev. Tenis predstavlja 
ogromen finančni zalogaj. Vemo, da je treba vložiti vsaj 500 tisoč 
evrov, če želiš v tenisu priti do vrhunskega nivoja, ko se vložek 
začne “vračati“. Marsikomu se tudi ne. Pri tem pomagajo sponzorji 
ali starši, če si to lahko privoščijo, potem pa moraš imeti še veliko 
sreče. Kdaj se vložek povrne, ne vem. Če igraš z namenom, da si 
boš povrnil vloženi denar, to predstavlja veliko zapreko, zato težko 
verjamem, da se bo uspeh tudi zares zgodil. 

Ekipa Tamare Zidanšek je skoraj popolnoma slovenska (vodja 

ekipe Marjan Čuk, psiholog Matej Lunežnik). Dolgoletnega tre-

nerja Zorana Krajnca je maja zamenjal Španec Pancho Alvarino. 

Ali je njen uspeh priložnost oz. potrditev tudi za slovenske tre-

nerje?

Naj vas popravim, Tamara ima še vedno slovensko ekipo. Glav-
ni trener je Marjan Čuk. Novi trener, Španec Pancho Alvarino je bil 
na treningih prisoten zgolj en teden. Seveda bo imel vlogo v ekipi, 
ni pa glavni trener in tudi še ni veliko treniral s Tamaro. Do pred 
dveh mesecev je bil njen trener Zoran Krajnc, tako da je Tamarin 
uspeh njegovo delo in zasluga. 

V Sloveniji imamo veliko zelo dobrega trenerskega teniškega 
kadra. Navsezadnje moram poudariti, da so se vsa dekleta, ki sem 
jih omenjal prej, pa tudi ta, ki so uspešna sedaj, tenis naučila v Slo-
veniji. Po mojem mnenju malce premalo cenimo slovenske trenerje 
in slovenski teniški kader nasploh. Pri nas vlada prepričanje, da je 
treba v tujino, če hočeš uspeti. Sam se s tem ne strinjam. Imamo 
veliko dobrih kadrov, dela se kakovostno, kar ne nazadnje dokazu-
jejo tudi rezultati.

Omenila sva že, da ste selektor slovenske ženske teniške repre-

zentance, katere del je tudi Tamara Zidanšek. Kaj ta uspeh pome-

ni za reprezentanco? 

Selektor ženske reprezentance sem že pet let. Z rezultatskega 
vidika vsako leto naredimo korak naprej. Lani smo imeli nekaj 
smole, ko smo v Pokalu Federacij že povedli proti Srbiji, potem pa 
izgubili odločilno tekmo, da bi napredovali v kvalifikacije za sve-
tovno skupino. Mislim, da ni več daleč čas, ko bomo prišli v kva-
lifikacije. Sploh zadnji rezultati so še dodatna motivacija. A spet se 
mora poklopiti več faktorjev, to je tisti en dan, ko moraš biti pravi 
in imeti tudi malce sreče. Zaradi koronavirusa letos nismo imeli 
tekmovanja, prestavilo se je na prihodnje leto. Bomo videli, kako 
bo, kljub vsemu pa verjamem, da bomo v roku leta ali dveh prišli do 
želenega rezultata.
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Kaj je naloga selektorja, kakšna je vaša vloga? 

Poleg tega, da igralke spremljam na reprezentančnih tekmah, 
imamo dvakrat na leto tudi skupne enotedenske priprave. Moja 
naloga je, da igralke ves čas spremljam, se pogovarjam z njihovimi 
trenerji, jih motiviram, vzdržujem moštveni duh in gradim ekipo 
za prihodnost.

Bo Tamara še naprej del reprezentance?

Da, bo. V kontaktu sem z vsemi igralkami in so že vnaprej po-
trdile sodelovanje. To ekipo gradimo že štiri leta. Glavni nosilki 
sta Tamara in Kaja, počasi priključujemo mlajše igralke. Tega se 
držimo in upamo, da nam uspe uvrstitev v svetovno skupino.

Kako kot reprezentančni trener vidite Tamaro?

Tamara je zelo marljiva, pridna, delovna. Ne sprašuje kako, kaj, 
zakaj, ampak dela. S tako punco je užitek delati. Sprejema vse in-
formacije in mislim, da je to ključen podatek za uspeh, sploh pri 
dekletih.

S tenisom je začela precej pozno, kar ni običajno.

Ni pozno začela. Le pozno se je odločila, da se bo lotila samo tega 
športa. Tudi to, da v kategoriji do 16 let ni bila med najboljšimi v 
Sloveniji, je pomemben podatek. Svojo igro je z delom in pridnostjo 
nadgradila. Naj bo to motivacija ali pa vsaj informacija za vse ostale 
igralke in igralce. Da vidijo, da se da. Da ni nikoli prepozno. Treba 
je imeti koncept dela in se ga držati.

Kako je kot trener ali pa kot selektor sedeti na tribuni in spremlja-

ti svojega varovanca?

Na splošno sem precej nervozen človek, poleg tega sem, ko igrajo 
moji varovanci, najsi gre za klub ali reprezentanco, čustven. V zad-
njih letih se poskušam nekoliko umiriti, da ne prenašam nervoze na 
igralce. Seveda ni prijetno samo sedeti, želja je velika, zato moram 
včasih nadzorovati čustva. Konec koncev igralec v tistem trenutku 
na igrišču sprejema odločitve sam. Lažje je igrati kot spremljati. 

Ali zaradi lastnih uspehov, tudi sami ste bili vrhunski igralec, bo-

lje razumete svoje varovance?

Ja, jih razumem. Vem, kaj doživljajo, kako razmišljajo, kaj se 
jim dogaja, ampak veliko je odvisno od karakterja vsakega igralca, 
pomembno je, kako prenaša pritisk. Vsak je drugačen, nekateri ga 
dobro prenašajo, drugi ne. Čeprav je vsaka tekma poglavje zase, 
lahko rečem, da sem sam zelo dobro deloval pod pritiskom. 

Kateri so vaši največji teniški uspehi?

Z Miho Gregorcem in Tomažem Berendijašem smo bili na Ja-
ponskem ekipno drugi na svetovnem prvenstvu do 14 let. V Ženevi 
sem bil do 14 let posamezno drugi v Evropi. Tudi do 16 let smo 
bili drugi v Evropi. Z Gregorjem Krušičem, zdajšnjim direktorjem 
Teniške zveze Slovenije, sva bila do 18 let prva na svetu v dvojicah.

Pa potem, kaj se je zgodilo?

Zgodil se je preskok v profesionalni moški tenis. To je bilo eno 
najtežjih obdobij v moji karieri. Uvrščen sem bil okrog 490. mes-
ta na svetu. Potem pa glava ni zdržala. Devet, deset mesecev sem 
bil od doma, veliko je bilo odrekanja. To so najtežja leta za preskok 

iz mladinske v člansko kategorijo. Ni enostavno. Ljudje vidijo lepe 
rezultate, vsega ostalega pa ne. Odlično je, ko so rezultati vrhunski, 
kot ga je recimo zdaj dosegla tudi Tamara, ampak za tem je ogromno 
odrekanja in ne nazadnje tudi finančnega vložka, ki ga nihče ne vidi.

Sedaj ste trener v Teniškem klubu Radomlje. Dostikrat na teni-

ških igriščih v Radomljah vidimo trenirati tudi Blaža Kavčiča.

Tudi Tamara veliko trenira v Radomljah. Pri nas je luštno, 
vzdušje je dobro, igrišča so malo umaknjena, na samem, ni veliko 
ljudi, zato je vsem všeč tukaj. Z Blažem sva dobra prijatelja. Je v 
zaključni fazi svoje kariere in tudi on večino časa trenira na teni-
ških igriščih v Radomljah. Poleg tega mi z nasveti pomaga pri tistih 
tekmovalcih, ki so boljši v svojih starostnih kategorijah. Dobro se 
razumeva in vesel sem, da igralec, ki je bil med najboljšimi stotimi 
na svetu, deli izkušnje in znanje z mladimi.

V klubu ste vzgojili nekaj zanimivih mladih teniških igralcev. 

Kakšna je vizija kluba?

Ko sem pred dvanajstimi leti ustanovil ta klub, sem začel iz 
nič. Bili smo entuziasti, veliko smo delali, sobote, nedelje, prazni-
ke. Trenerski kader je bil uspešen, tako da smo pred dvema leto-
ma postali tretji klub med devetdesetimi v Sloveniji. Dosegali smo 
odlične rezultate in v vseh kategorijah smo imeli državne prvake, 
več kot trideset naslovov smo osvojili tako med posamezniki kot v 
dvojicah. Dobri rezultati pa pomenijo tudi za mene velik angažma. 
Tekmovalci potrebujejo veliko število ur dnevno, hodijo na med-
narodne turnirje, tako da se ne morem vsem enakovredno posve-
titi. Zdaj je v klubu poudarek na mlajših igralcih, delamo naprej.

Ali pri igralcu takoj vidite, če obeta?

To je težko oceniti. Včasih je talent pomenil ogromno, danes pa 
čedalje manj. Danes je pomembno garanje, garanje, garanje … in od-
rekanje. To dvoje je ključno za uspeh. Kanček talenta res ne škodi in 
vsi ti mladi igralci ga tudi imajo, ampak kljub temu je veliko garanja.

Ne trenirate pa samo profesionalnih igralcev, ampak vodite tudi 

šolo tenisa.

Imamo od dvajset do petindvajset profesionalnih igralcev, ki 
tekmujejo v vseh kategorijah. Potem imamo še teniško šolo, iz kate-
re izhajajo tudi ti tekmovalci. Nekateri v šoli vztrajajo več let, drugi 
se odločijo in gredo takoj med profesionalce. Po mojem mnenju je v 
starosti okrog deset let najbolj pomembno, da otroci poskusijo čim 
več različnih športov. Tako vidijo, kaj jim je všeč, in se vsestransko 
razvijejo. 

Selektor ženske reprezentance sem že pet 

let. Z rezultatskega vidika vsako leto naredi-

mo korak naprej.
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Končno nam je po dveh letih uspe-

lo prepričati pandemijo, da je skraj-

ni čas za aktivnosti izven meja naše 

občine. Za destinacijo našega težko 

pričakovanega IR image timbilding 

smo izbrali Kostanjevico na Krki, 

bolj znano pod imenom slovenske 

Benetke.

Še pred romantičnim veslanjem po 
Krki smo pomerili vozniške čute v divji 
tekmi z gokarti v Racelandu Krško. Le 
kdo bo najhitrejši? Vrum, vrum ... Gume 
so škripale, sodelavci so prehitevali tako 
sunkovito, da smo razširili dirkalno stezo 

še na travnati del. Šlo je zares! Za dobro 
uro smo se vrnili v čas otroške tekmo-
valnosti in razigranosti, ko je šlo za vse 
ali nič do konca! Tekme je bilo prehitro 
konec, še škloc, škloc za zmagovalce in že 
smo bili na poti do naslednje destinacije.

Po dvigu adrenalina na 200 kilome-
trov na uro je bil čas za ohladitev ob Krki. 
V prijetnem beach bar lokalu smo raz-
vajali še druge čute z okušanjem slastnih 
domačih burgerjev. Sledilo je presene-
čenje! Kakšno naključje, ravno v tistem 
času, ko smo sedeli ob Krki, so mimo nas 
privihrali kolesarji dirke po Sloveniji s 

Pogačarjem na čelu. Recimo, da verjame-
mo v naključja.

Po zasluženem počitku je sledilo supa-
nje po Krki. Tokrat je aktivnost potekala 
brez tekmovalne navihanosti. Čudežno 
je dejstvo, da se je vsem IR-ovcem uspelo 
zadržati na supih, recimo temu začetniška 
sreča. Kljub visoki stopnji spretnosti so se 
nekateri opogumili in skočili v na 16 stopinj 
ohlajeno Krko. Brrr …

Prijetni ohladitvi v Krki je sledila strašna 
nevihta, mi pa smo previharili naše možga-
ne na strokovnem predavanju. Pridobljeno 
novo znanje se bo nedvomno pokazalo pri 
prihodnjih komunikacijskih projektih.

Bližal se je večer in naša poslednja desti-
nacija. Povzpeli smo se nad Kostanjevico, 
kjer nas je čakal romantičen pogled v do-
lino, v objemu trte smo preizkusili lokalno 
žlahtno kapljico in uživali v dobrotah izpod 
peke.

Kaj, ko vse lepo prehitro mine. Z jutrom 
smo se po odličnem zajtrku že peljali proti 
Kamniku … Kostanjevica, se vidimo spet!

IR Image

Vsi za Kostanjevico na Krki!  
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Machova pot
Za sončno Dolenjsko ste že slišali, kaj pa za naselje Mali Slatnik v bližini Novega mesta? Tu je pričetek Machove učne poti, ki 
se imenuje po vizionarski družini Mach. Ob 9096-metrski poti spoznamo naravne in kulturne danosti teh krajev. Pot je izredno 
slikovita in poteka krožno od Malega do Velikega Slatnika, kjer je nekdaj stala graščina družine Mach. Johan Mach je v teh krajih 
gojil sviloprejko, do takrat neznanega metulja, azijskega svilnatega prelca jamamaja, ki nas ves čas usmerja in spremlja ob poti. 
Tu najdemo še različne zanimivosti, kot so Tičkov mlin, Mlinščica, Slatenski potok, Čuvar reda in miru, Machov hrib, Sotočje treh 
studencev, Trdinovo skalno oko, Machov grob, Machova graščina, Mokrišče in Škratovo uho. Navdušeni boste.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Zakleti oreh in nesrečna ljubezen

Orehovo senco so po pripovedi nesrečno okusili mnogi. Ja-
nezu Trdini je na uho prišla tudi nesrečna ljubezenska zgodba o 
Wilhelmini, najmlajši sestri Ernsta Macha. Njeno žalostno zgod-
bo je pisatelj malo potvoril in dekle v Zakletem orehu opisal kot 
lepo Beti, lahkoživo in pohujšljivo za ljudi v Podgorju. Dekle se je 
na mah zaljubilo v domačega oskrbnika, poročenega kmeta Rik-
ca, in mu zavrtelo glavo. Po ljudskem izročilu se je Beti nekoč 
zadržala v senci zakletega drevesa. Očarana se je izpod oreha s ko-
čijo pripeljala v vas, kjer je spoznala čednega mladega oskrbnika, 
ter vzkliknila, kako je lep podgorski kraj ali še lepši so podgorski 
junaki. Rikec naj bi jo po njenem naučil slovenskega jezika, ona 
pa njega vseh lepih veščin. Nato se mladi kmet več kot štirinajst 
dni ni vrnil k družini. Grozno pohujšanje sta sejala po nedolžnem 
Podgorju. Lepa Beti, še pravi Trdina, je kmeta tako močno ujela v 
svoje mreže, da se ni mogel upreti. Kmetova žena pa ni bila kaka 

mila jera, svojega dedca je večkrat grdo “opurflala“, a ker ni nič za-
leglo, je stvar prijavila cerkvenim oblastem. Te so ukrepale. Betin 
sorodnik (v resnici Wilhelminin brat Ernst, ki je namesto očeto-
ve premehke duše kot avtoriteta družine stvari postavil na pra-
vo mesto), vpliven češki mož, je iz tujine prišel na Slatnik, dekle 
razdedinil in jo poslal v samostan na Dunaj. To je bila uničujoča 
kazen za mlado dekle, ki je hrepenelo samo po ljubezni. 

(Vir: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/kdo-sta-bila-jo-

hann-in-ernst-mach-ali-po-kom-se-imenuje-machov-hrib-pod-gorjan-

ci-2.html)

Do Malega Slatnika se pripeljemo mimo Novega mesta in 
parkiramo pri baru Amigo, kjer je urejeno parkirišče za obi-
skovalce Machove poti. Pot je označena z rumenim metuljem in  
rumeno-belimi oznakami. Je krožna, z več bližnjicami, pohodni-
ška in večino ravninska. Poteka po gozdu, ob potokih, sotočju, le 
pri naselju Veliki Slatnik en kratek odsek poti poteka po asfaltu. 
Ob poti so klopce, ob katerih se lahko ob žuborenju potoka odpo-
čijete in okrepčate. Pri baru si lahko vzamete tudi zloženko, ki vas 
vodi in o pouči o vseh zanimivostih na poti. 

Vsak dan ob vaši strani!

Novi Megane Grandtour z elegantno 
silhueto, robustnimi rameni, tehnološko 
napredno kabino in prefinjenimi detajli 
predstavlja karavansko linijo, ki združu-
je eleganco in vsestranskost.

S prilagodljivim prtljažnikom, naj-
daljšo dolžino tovora v razredu in števil-
nimi odlagalnimi mesti združuje udobje, 
slog in priročnost.

Tokrat nas je na izlet popeljal novi Renault MEGANE GRANDTOUR.

Izhodišče: Amigo bar (190 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 2–3 ure · Najprimernejši čas: vsi letni časi ·  
Čas vožnje: 60 minut v eno smer
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NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov
2. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov
3. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov

Nagrade podeljuje AVTOVRHOVEC, GREGOR VRHOVEC s.p. Potrdila o nagradah 
bomo izžrebancem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novi-
cah, ki bodo izšle 31. avgusta 2021. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim 
imenom, priimkom in točnim naslovom pošljite do petka, 27. avgusta 2021, na naslov: 
Modre novice, IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna 
križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. enomesečna šolnina za enega od razredov baleta: Robert Kodrič, Kamnik
2. enomesečna šolnina za program baletnih pripravnic: Lado Petrovac, 
Radomlje
3., 4. in 5. enomesečna šolnina za program plesnega vrtca ali tečaja za 
odrasle: Petra Kozjan, Kamnik; Jože Štamcar, Domžale; Marjan Blažek, 
Ljubljana Vič

Nagrade podeljuje Baletna šola ANA, Ana Trojnar s.p.

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

z izdajo ustreznega 
potrdila o razgradnji

Gregor Vrhovec s.p.
Bukovčeva cesta 17c,
1230 Domžale

Tel.: 01 721 29 83
GSM: 051 614 707

gregor.vrhovec@gmail.com

KRIŽANKA

Ime in priimek  
Naslov 
Podpis E-mail 

1

1

3

4

5

4 7 82

2

6

12

7 10

11

13

8

9

5 4 93 6

11 123 136

5 10 5
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30 let samostojne Slovenije praznovali tudi v Trzinu
»V Trzinu je točno pred 30 leti padla prva žrtev v vojni za Slovenijo.« Tako je na državni proslavi ob 30. obletnici samostojne Slovenije 
zbrane nagovoril videoposnetek, na katerem je bil predstavljen del osamosvojitvene vojne, ki je leta 1991 potekala tudi v Trzinu. Tu 
je padla tudi prva žrtev za samostojno Slovenijo. Življenje je tedaj izgubil mladi Kamničan, komaj 25-letni Edvard Peperko, pripadnik 
teritorialne obrambe. Padlemu rojaku je arhitekt Rok Benda postavil spominsko obeležje, katerega odkritje je predstavljalo osrednji 
dogodek tokratne slovenosti. Spomenik je po uradnem odkritju blagoslovil ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar.

BARBARA KOPAČ

Slovesnosti ob 30. obletnici samostojne države, ki vzbuja neiz-
meren ponos in hkrati prebuja občutja žalosti in tesnobe ob spomi-
nu na vojne grozote leta 1991, so se med drugim udeležili predse-
dnik Republike Slovenije, Borut Pahor, predsednik vlade Republike 
Slovenije, Janez Janša, predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca, 
ter ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar, in župan 
Občine Trzin, Peter Ložar. Slavju je prisostvovala tudi družina Ed-
varda Peperke – mama Ema, žena Mojca in hči Petra. 

Pred 30 leti so se mnogi zavedali resnice, ki jo je zapisal že Anton 
Martin Slomšek, slovenski škof in pisatelj: »Domovina je naša ljuba 
mati. Bodimo si med seboj kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh 
moči k sreči domovine, k sreči vsakega prebivalca.« Cilj naj bo, da 
se tega pogosteje zavedamo tudi danes. Zapisano je v svojem nago-
voru povzel tudi Peter Ložar in izpostavil, da so na ta dan pred 30 
leti na mestu, kjer stojimo, že odmevali streli, doneli topovi, valil se 
je dim. Slavje ob samostojnosti Slovenije ni trajalo dolgo, že dan po-
zneje so se začeli zbirati tanki, ljudstvo pa ni verjelo, da bo dejansko 
prišlo do spopada. »Pa je dan zatem že odjeknil prvi strel. Vojna se 
je začela,« se je bojev spominjal župan. »Ko je vse potihnilo, je tiši-
na prinesla novo negotovost. Negotovost ob misli, kaj bodo prinesli 
noč in prihodnji dnevi.« Vsem je bilo jasno, da so v boju z mnogo 
močnejšim sovražnikom, ki pa smo ga z vztrajnostjo, enotnostjo in 
vzajemnim delovanjem tudi uspešno premagali.

Praznik naše države je najboljši trenutek, da se vnovič spom-
nimo vrednot, ki so nas zedinile pred 30 leti – spoštovanja, ena-
kopravnosti in sprejemanja drugačnosti, kar je tudi vodilo tovr-
stnih slovesnosti. »Slovenija tedaj ni zmagala, ker bi se vse vodilo iz 
središča, ker bi se za vsako stvar posebej usklajevali in se pogajali. 
Obstajale so jasne smernice za obrambo, načrti. Zmagala je pobuda 
posameznih poveljnikov taktičnih enot teritorialne obrambe, spe-
cialnih enot in policije. Še danes smo večkrat priča polemikam, ali 
smo tedaj zmagali s pogajanjem, orožjem, popuščanjem ali zaostro-
vanjem. Zmagali smo s pametjo. Uporabili smo, kar je bilo pot-
rebno, uporabili smo drugačno strategijo,« je poudaril slavnostni 
govornik, predsednik vlade Republike Slovenije, Janez Janša. »Naš 
cilj ni bilo fizično uničenje nasprotnika, k čemur je stremela jugo-
slovanska armada, temveč smo z vojnimi ujetniki kot tudi s pre-
bežniki ravnali povsem v skladu z Ženevskimi konvencijami. Tako 

se je več kot 5 tisoč mladih fantov iz sosednjih držav varno vrnilo 
domov.« To je jasen odraz vrednot, ki smo jih Slovenci premogli 
že tedaj. Nismo želeli uničenja, želeli smo narod, ki bi poveličeval 
življenje.

Slovenske vrednote je nadalje izpostavil tudi predsednik države, 
Borut Pahor, ko je s svojci Edvarda Peperka odkril novo spominsko 
obeležeje ob Pšati, ki nam lahko nudi nekakšno uteho ob misli na 
to, da imamo Slovenci danes svojo državo. Smo samostojni, četudi 
pred 30 leti tega marsikdo ne bi pričakoval, misleč, da bomo kot 
majhen narod pred močnejšim nasprotnikom klonili že po nekaj 
dneh ali tednih. Pa smo vzdržali 30 let in v tem obdobju tudi mar-
sikaj dosegli. Majhen narod z velikim srcem, iskrenimi vrednotami 
in predanim delovanjem, kar je dokazal že mladenič, ki je s svojo 
žrtvijo omogočil, da danes stojimo na slovenskih tleh in obeležuje-
mo 30. obletnico samostojnosti. Edvard Peperko je bil eden izmed 
nas, nekdo, ki je verjel v domovino in zanjo dal največ, kar je pre-
mogel. Svoje življenje. In edino prav je, da se s postavljenim obele-
žejem ob sprehajalni poti ob Pšati tega spominjamo tudi vsi mimo-
idoči. Morda se namreč šele tedaj zares zavemo, kaj vse je pred 30 
leti prestala naša država, kaj je v dosegla v nadaljnjih 30 letih in česa 
je sposobna tudi v bodoče. 

TUDI LETOS

V PARKU EVROPA
info: VisitKamnik

ŽivimKamnik

V JULIJU 
MED 18. IN 23. URO
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Uspešen zaključek druge skupine PONI LUR
Z zaključkom druge skupine udeležencev projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR) na trg prihaja zani-
miv nabor inovativnih produktov in storitev. Med njimi sta tudi dve ideji iz Domžal in ena iz Mengša.

BARBARA BOH

Poslovna ideja se je Mengšanki Nikolini Rozman porodila v 25 
letih dela v zdravstvenem sektorju, kjer je posebno pozornost name-
njala starostnikom in pacientom, ki so ji v pogovorih zaupali svoje 
zgodbe in potarnali, kaj so njihove tegobe, kaj jih moti v zdravstve-
nem sistemu in kaj najbolj pogrešajo za udobno samostojno življenje 
v starosti. Tako je nastala njena storitev celostne oskrbe na domu Ple-
nacura, ki je namenjena predvsem starostnikom, ki si želijo aktivne-
ga staranja na svojem domu, ter drugim posameznikom, ki potrebu-
jejo zdravstveno nego. Posebnost so terapevtski pogovori na domu za 
pozitivno doživljanje starosti ali bolezni ter premagovanje občutka 
osamljenosti, saj velik pomen dajejo prav skrbi za duševno in telesno 
zdravje starostnikov. 

Domžalčanka Nuša Marinc bo jeseni na trg lansirala razkošno 
linijo izdelkov za celostno nego obraza Nanu. Razvila je kar osem 
produktov, ki upočasnjujejo staranje in pomagajo vzpostaviti zdrav 
in bleščeč videz kože. Linija Nanu (v hindujščini izraz pomeni čudo-
vito dekle) je 100-odstotno naravna, ročno izdelana visoko aktivna 
kozmetika za nego obraza, ki rešuje specifične težave kože. Vsi iz-
delki linije Nanu vsebujejo visoke koncentracije rastlinskih izvlečkov 
in antioksidantov, ki so izbrani, tako da delujejo sinergijsko za res 
maksimalen rezultat. Pomemben je tudi podatek, da izdelki vsebuje-
jo tudi do 100-krat višje koncentracije aktivnih snovi kot ostali po-

dobni na trgu. Te sestavine so namreč tiste, ki naredijo razliko med 
izdelkom, ki deluje, in med tistim, za katerega se zdi, da na kožo nima 
vpliva. 

Iz Domžal prihaja tudi Nejc Nekrep, ki bo v kratkem ustanovil 
lastno pivovarno. Strast do piva je pri Nejcu prisotna, kot sam pravi, 
že v genih. Stara mama Viktorija je namreč med leti 1950 in 1960 
varila svoje pivo, zato ni čudno, da se je njegovo zanimanje za to 
žlahtno pijačo pojavilo že zelo zgodaj. V svoje pivo vlaga strast do ek-
sperimentiranja z različnimi žiti, tipi ječmena, hmelja ter naravnimi 
dodatki začimb in zelišč. Usmerjen v butičnost, ne stremi k masovni 
pridelavi, temveč h kakovosti ter izdelavi posebnih, sezonskih, pre-
mium ter “limited edition“ piv. Nudi tudi varjenje, ki je prilagojeno 
posebnim željam kupcev, ki si želijo poskusiti nekaj unikatnega, na-
rejenega tudi čisto samo za njihov okus. 

Drage občanke in občani,

pisati ali spregovoriti ob prazniku je vedno težka naloga. 
Zlasti kadar gre za pomembne obletnice in toliko bolj, kadar 
gre za najbolj častitljivo praznovanje države. Se spominjati in 
opisovati samo lepe trenutke ali spregovoriti tudi o neuspehih? 
Življenje je sestavljeno iz obojega. Ne more biti drugače in tako 
bo vedno.

 Osamosvojitev je bila veličastno dejanje naroda, ki je v zgo-
dovini veljal za narod hlapcev in dekel, njegov jezik pa je veljal 
za manjvrednega. Ni bila prvo dejanje te vrste, a zagotovo krona 
vsega. Zato gre velika zahvala vsem, ki so se borili z orožjem, 

peresom ali pa s svojo državljansko zavestjo izkazovali pripa-
dnost slovenstvu z dušo in srcem.

Osamosvojitve si ne more lastiti posamezen politik, temveč 
je bila zasluga celotnega naroda. Prav tako čast biti aktiven osa-
mosvojitveni politik ne daje neomejene pravice ali celo lastni-
škega odnosa do države. Po 30 letih je čas, da realno pogledamo 
nazaj. Nekateri so s poznejšimi in dandanašnjimi ravnanji one-
častili sveto dejanje osamosvojitve. Tudi zaradi tega nismo tako 
uspešni, kot bi lahko bili. A vse to že vemo in na praznični dan 
velja pogledati naprej.

Lahko smo upravičeno ponosni na svojo državo. Imejmo jo 
radi. Ne zaradi nas politikov, temveč zaradi vseh dosežkov, ki 
smo jih kot narod dosegli. Veliko dela nas še čaka v prihodnje in 
nikoli ne bo vse postorjeno.

Naj nas današnje politično in epidemiološko dogajanje ne 
navdaja z obupom in brezizhodnostjo, temveč naj nas navdihne 
za nove korake, za nikoli končana prizadevanja za demokracijo 
in spoštovanje človekovih pravic. Vse bomo premagali in kot 
narod obstali tudi v prihodnje. Narod ni razklan in sprt, kot nas 
želijo prepričati nekateri, domnevno željni sprave, ki je bila že 
zdavnaj dosežena. 

Kdor se s sosedi, prijatelji in znanci prepira zaradi politike, 
ta izgublja svoja čas in notranji mir. Ni vredno. Vredno pa je iti 
na volitve in tam množično izkazati svojo voljo. Le tako lahko 
demokracija deluje.

Želim vam vse dobro in srečno, Slovenija!N
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Vroči dnevi, vroči treningi

MATEJ PRIMOŽIČ

Če smo se pred časom nekoliko borili z deževnimi dnevi, nam 
treninge v zadnjih tednih popestri močno sonce. Nič zato, tre-
ningi potekajo po predvidenem planu, z različnimi okoliščinami 
se tekači še bolj utrjujemo. Tekači, ki so se nam letos pridružili 
na novo, so že osvojili potek tekaških vaj, vaj za moč in drugih 
različnih pristopov, ki jih redno predpisujejo trenerji Sara, Neža, 
Nejc in Peter iz Bodifita. Bolj izkušeni svoje znanje še nadgrajuje-
jo in se spopadajo z nekoliko zahtevnejšimi izzivi. Pred kratkim 
smo vsi prejeli letošnjo opremo opremljevalca Craft in se na varni 
razdalji nastavili fotoaparatu na sedežu podjetja Količevo Karton, 
ki je eden od sponzorjev projekta. Od tam je do Kamniške Bistri-
ce, ob kateri treningi pogosto potekajo, le še streljaj, tako da smo 
lahko združili prijetno s koristnim. Skratka, tudi letos šola teka 
poteka tekoče, z veliko dobre volje in energije, ki jo na treninge 
prinašajo vsi tekači. 

ŠOLA TEKA

100 Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2021 športna oprema strokovni partner
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NAROČITE SE NA TELEFONSKI ŠTEVILKI  080 43 21

ZA VSAKOGAR NEKAJ.

TRENDI
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ZDRAVJE
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ŠPORT

NOVICE
TV-SPORED

VRT

KULINARIKA
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RAZVEDRILO
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Naposled le zapele kose
Podnebje je povprečno vreme, priporočljivo obdobje pa 30 let. Tako nekako lahko posplošimo opredelitev podnebja, posledica 
podnebnih sprememb pa so tudi občutno večja nihanja na krajši rok, ki v končni fazi prav tako privedejo do čisto spodobnega 
povprečja. Zadnji mesec dni lahko občutimo ta nihanja tudi na lastni koži. Najprej močno prehladen in premoker ter sončno 
podhranjen maj, nato povprečna prva polovica junija in zatem – bum! – vroča in precej suha druga polovica meseca. 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Praviloma začnemo beležiti vroče dneve (najvišja dnevna tem-
peratura zraka ≥30 °C) postopoma – najprej se pojavijo posamični, 
zaporedni pa le v paru ali trojicah. Tokrat pa že, kar na prvo žogo, 
vročinski val v 10-dnevnem paketu! Na prehodu iz prve v drugo 
junijsko dekado smo bili deležni še nekaj močnih neviht, potem 
pa se je “nebesna pipa“ zaprla. In kmetje so lahko naposled začeli 
s košnjo! Nekdaj so zapele kose (dejansko brusi …), danes pa (za-)
ropotajo kosilnice, na strminah in vrtovih ter skritih travnatih po-
vršinah tudi tako imenovane “nitkarice“. Čas prve košnje je odvi-
sen od vremenskih razmer. V toplih pomladih lahko kosimo prej; 
s košnjo začnemo, ko trava dovolj zraste. Na splošno velja, da ne 
kosimo previsoke trave, saj lahko s tem razredčimo sestoj travnih 
vrst, kar velja tudi za prenizko košnjo.

Če kosimo prepozno, ko je trava že precej visoka, lahko travišče 
močno osiromašimo. Praviloma je treba kositi trato vsak teden ali 
vsaj na vsakih deset dni. Spomladi trava raste hitro in potrebuje 
tudi več košenj, poleti pa se rast trave zaradi suše skorajda ustavi 
(ne velja, če jo namakamo). Košnja trave se lahko zavleče še v po-
zno jesen. Kosimo od 3 do 4 cm visoko; raje ne prenizko, saj s tem 
onemogočimo normalen razvoj travnega biotopa in poškodujemo 
nekatere trave, ki imajo visoko rast. Druge vrste trav ne prenesejo 
izpostavljanja soncu, kar velja tudi za nekatere žuželke in drobne 
živali v tleh. Tudi te lahko prenizka košnja poškoduje. Če ostaja 
trava visoka, pa počasi izginjajo nizke trave, zaradi katerih je poko-
šena travna ruša lepa. Kadar so tla zelo mokra, puščajmo raje travo 
nepokošeno in jo pokosimo kasneje, ko se tla nekoliko osušijo. Iz is-
tega razloga pa moramo ob suši visoko travo pokositi (ne prenizko), 
saj izgubijo rastline skozi liste veliko vode. Z redno košnjo odna-
šamo s trate veliko organskih in hranilnih snovi, ki jih moramo z 
gnojenjem nadomestiti. Lahko pa puščamo pokošeno travo na tra-
ti, vendar le, če so delci pokošene trave zelo kratki in so vremenske 
razmere ugodne. Drobni koščki pokošene trave hitro razpadejo in 
vračajo trati tiste snovi, ki jih sicer s košnjo odnašamo z nje. 

Pokošeno travo odlagajmo na kompostni kup, kjer v dobrem letu 
dozori v kompost. V kmetijstvu ločimo košnjo za silažno in sene-
no krmo. Pri spravilu senene je spremljanje vremenskih razmer in 
vremenske napovedi pomemben del delovnega procesa, še posebno 
za tiste, ki morajo zaradi večjega obsega polj pogumno izkoristiti 
okna suhega vremena. Konec letošnje pomladi in v začetku poletja 
smo imeli nestanovitno vreme kot že dolgo ne. V naših pridelo-
valnih razmerah zahteva uspešno sušenje trave od 3 do 4 dni sta-
bilnega in za sušenje ugodnega vremena z obilnim osončenjem in 
najvišjimi dnevnimi temperaturami manj kot 25 °C. Dobrodošel je 
tudi rahel vetrič, ki še pospeši izhlapevanje vode iz pokošene trave. 
Ko travo pokosimo, vsebuje od 70 do 85 % vode, s sušenjem, ki ga 
pospešimo z obračanjem in mešanjem, pa zmanjšamo količino vla-
ge na vsega 15 %. Toliko vlage sme vsebovati dobro osušena mrva, 
pri kateri med skladiščenjem ne pride do kvarjenja. Moten pro-
ces sušenja lahko močno zmanjša kakovost senene krme, pogosto 
vzrok za slabšo kakovost pa je tudi prepozna košnja. Godna tra-
va za košnjo, čakajoča ugodnih vremenskih razmer, hitro izgublja 
hranilno vrednost in polega. Izgublja se tudi botanična izenačenost 
travne ruše zaradi mlade travne podrasti, ki otežuje enakomerno 
sušenje in povečuje nevarnost pregrevanja in pojav plesni v balah 
ali na senikih. 

Takole so nekdaj na ostrnicah, v Zgornjem Posočju jim pravijo ostrgače, 
sušili seno.

+ 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

Kombinirana poraba goriva: 6,5–6,0 l/100 km. Emisije CO : 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. Ogljikov dioksid (CO ) 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.
*Informativni izračun je narejen na dan 1. 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 9.717,39 € je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,49 % in 
polog v višini 9.332,61 €. EOM = 10,57 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, 
znaša 13.283,58 €, od tega znašata zavarovalna premija 573,23 € in strošek odobritve kredita 194,35 €. Kreditojemalec vrne kredit v 84 mesečnih obrokih 
v višini 149,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V §nanciranje je vključen bon za 
§nanciranje v vrednosti 300 € z DDV. Pogoj akcije je sklenitev §nančne pogodbe z minimalno §nancirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem 
§nanciranja 24 mesecev. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 3. 2021 oz. do razprodaje zalog. Slike so  simbolične. Pridržujemo si pravico do 
napak v tisku in se zanje opravičujemo. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si.

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN
Tržaška 108, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 20 00 628
www.avtohisamalgaj.si
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Se lotevate gradbenih del? Imamo rešitve!
Pri hiši ali v stanovanju je vedno kaj na vrsti, kar je treba posodobiti, prenoviti ali po vseh teh letih, odkar se je porodila zamisel o 
novem, končno urediti, tako kot mora biti – realizirati. Sosed mi je sinoči rekel, da je več let gledal svoje nedokončano stopnišče, 
ki vodi v gornje nadstropje, dokler ni imel dovolj. Izdelal je lesene stopnice po meri in si podaril veliko zadovoljstva nad storje-
nim. Kljukica! Poznan občutek, kajne? Da ne omenjam njegove pridobitve z estetskega in funkcionalnega vidika. Na voljo je res 
veliko rešitev za vse, kar želimo in potrebujemo, le odločiti se je treba in morda celo ujeti še kakšno ugodnost ter popust, ki nas 
pri vsem skupaj še ustrezno finančno spodbudi.

IRIS KLINE ARIH

Izberite pravega strokovnjaka za streho

Če si želite zagotoviti več svetlobe v podstrešnih prostorih, 
vam je na voljo priljubljena rešitev – strešna okna. Obstaja kar 
nekaj razlogov za izbiro teh oken.
1.  Energijska učinkovitost: izraba dnevne svetlobe znižuje stro-

šek električne energije ter hkrati porabo energije in onesnaže-
vanje okolja.

2.  Optimalna svetloba: starejši, kot smo, več svetlobe potrebuje-
mo. Strešna okna uravnavajo svetlobo v prostoru, omejujejo 
bleščanje, pripomorejo k bolj prijaznim bivalnim razmeram.

3.  Prihranek: strešna okna ne prinašajo zgolj prihranka na račun 
osvetljevanja, pač pa tudi hlajenja in zračenja prostora.

4.  Prezračenost: topel zrak se dviga navzgor in je praviloma ujet 
pod stropi. S strešnimi okni ga bistveno lažje sprostimo iz pro-
storov.

5.  Skriti pred pogledi: strešna okna omogočajo več zasebnosti, re-
šujejo bližino sosednjih stavb in odpravljajo nezaželene pogle-
de, ne da bi morali žrtvovati dotok svetlobe v prostor. 

6.  Oživljajo prostor: strešna okna prispevajo k občutku velikosti 
prostora in ga na račun večjega dotoka svetlobe naredijo pri-
jaznejšega. Hkrati so tudi vizualna popestritev ambienta. 

Strešna okna so z razvojem postala bolj kakovostna, postajajo 
pa tudi vse bolj vsestranska. Ob popestritvi ambienta lahko pri-
spevajo tudi k zunanji podobi strehe in prezračenosti prostora. Z 

njimi lahko rokujemo ročno ali s pomočjo pogonskih sredstev. 
Strokovnjak za strehe, OBENAUF, Ljubljana-Črnuče, ima v 
svoji ponudbi med drugimi Roto Q strešno okno, ki poskrbi za 
udobno bivanje na visoki ravni. Podjetje Roto je poskrbelo za 
trik s klikom. Novo, cenovno ugodno leseno strešno okno poleg 
zgledne klimatske učinkovitosti in trpežne obdelave pohištvene 
kakovosti nudi tudi t. i. trik s klikom – za varno in hitro vgradnjo. 
Izbran les pohištvene kakovosti, okovje vodilnih proizvajalcev na 
trgu, sodoben videz – oblika novega okna RotoQ prepriča na ce-
lotni črti. Tudi kar se tiče ergonomije; s položajem ročaja je mo-
goče okno udobno upravljati. S praktičnim zapahom za čiščenje 
ga lahko enostavno fiksiramo, tako da je čiščenje zunanjega stekla 
povsem udobno in varno. Mimogrede, tudi za težko dostopna ob-
močja, kot je tisto pod streho, je na voljo optimalna rešitev: Ro-
toQTronic – s fiksno integrirano pogonsko tehniko, ki jo lahko 
krmilimo s pomočjo stikala ali ročnega upravljalnika.

In zdaj h kritini. Predstavljamo Obenaufovo ponudbo opečne 

kritine CREATON in TONDACH. Opečni strešniki se ponašajo 
s privlačnim dizajnom, dolgo življenjsko dobo in učinkovitostjo. 
Na voljo so v številnih vizualnih različicah, primerni za vse vrste 
objektov, od montažnih do betonskih. Prednosti opečne kritine 
so obstojnost, ekologija in zdravje, funkcionalnost, možnost gli-
ne. 

Opečna kritina uspešno kljubuje vedno bolj nestanovitnim 
vremenskim razmeram. Opečni strešniki se ponašajo z življenj-
sko dobo do 100 let. So prijazni tako okolju kot zdravju. Nimajo 
škodljivih delcev, ne onesnažujejo in ne vplivajo na kvaliteto živ-

PRILOGA
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ljenja. Na področju funkcionalnosti se ponašajo z do 20-odsto-
tnim zmanjšanjem stroškov energije letno. Omejujejo dovajanje 
in uhajanje toplote. Idealni so za nizkoenergijske, pasivne in nove 
sončne hiše. Strešnik iz gline je že zgodovinsko zanesljiv grad-
beni material, odlično izpolni vse moderne zahteve, največ točk 
dobi tudi z ekološkega vidika. 

Podjetje OBENAUF ponuja materiale za krovce, kleparje, 

tesarje in ima veleprodajo. Trenutno v PE Črnuče zaposluje-

jo skladiščnika in komercialista!

Prednosti in uporaba lepljenega lesa

Hasslacher je proizvajalec, ki nudi široko paleto lesenih proi-
zvodov. Njihovo tehnično znanje in izkušnje se kažejo v natančni 
proizvodnji in servisu, kar se odraža na objektih, zgrajenih iz lesa.

Lepljen les ima bistveno boljše lastnosti od masivnega lesa. 
Zaradi obdelave in izločitve šibkih delov je izredno stabilen in 
čvrst. Lepljen les v procesu obdelave rešijo šibkih točk, ki bi lah-
ko ogrozile njegovo trdnost. Na ta račun preprečijo zvijanje lesa 
na daljši rok in nastajanje razpok. Lepljen les je izredno hvaležen 
arhitekturni in oblikovalski element. Njegova trdnost pride do 
izraza v različnih zahtevnih konstrukcijah, njegov estetski videz 
pa vizualno močno popestri gradnjo, še posebej, ker se odlično 
sklada z drugimi gradbenimi materiali. Je naravni izdelek oz. 
proizvod izredne biološke lastnosti za bivanje in na ta način zelo 
pozitivno deluje na klimo v bivalnih prostorih. Toplotna izolativ-
nost smrekovega lesa, debeline 6,5 cm, je enaka opeki, debeline 
40 cm. Leseni konstrukcijski elementi imajo veliko nosilnost ob 
relativno nizki lastni teži.

Lepljen les je uporaben kot les za ostrešje. Noben material ni 

bolj trajnosten kot gradbeni les, pa tudi skorajda noben način 
gradnje ni bolj energetsko učinkovit, hitrejši ali bolj zanesljiv 
od gradnje z lesom. Prispeva k estetskemu videzu in zagotavlja 
trdnost. Zavoljo obdelave ga odlikuje tudi prijetno gladka povr-
šina. 

Še nekaj besed o žaganemu lesu za ostrešje (letve, morali in 
deske). Predhodno izbrani hlodi so nadalje obdelani z najnovejši-
mi tehnologijami rezanja s tračnimi in krožnimi žagami za obli-
kovanje široke ponudbe žaganega lesa. Nežno tehnično sušenje, 
pozorno prilagojeno vsakemu posameznemu izdelku, zagotavlja 
ciljno vsebnost vlažnosti, primerno za vrsto uporabe. 

Opaži: iz tehnično sušenega in predhodno razvrščenega grobo 
obdelanega lesa nastanejo močne in izjemno natančno izdelane 
deske. 

OSB (plošče z usmerjenimi trakovi iz lesa) so zmogljive in 
trajnostne trislojne vlaknene plošče iz usmerjeno nasutih mikro-
furnirjev. Njihova posebnost je sintetično vezivo, ki je odporno 
na vlago.

Ni vseeno, komu zaupate gradbena dela

Podjetje VGVrankar d.o.o. iz Kamnika je pravi naslov za 
zunanja in notranja gradbena dela, novogradnje, zemeljska dela, 
rušitvena in obnovitvena dela, zidarska dela, prenove, fasade in 
obrtniška dela.

Med gradbenimi deli ponujajo naslednje: izdelava dvorišča (tla-
kovanje in asfaltiranje), izdelava ograje in izdelava škarpe, izde-
lava fekalne kanalizacije, izdelava meteorne kanalizacije, izdelava 
armature, montaža armature, izdelava opažev, izdelava temeljne 
plošče za montažno hišo, izdelava toplotne in hidroizolacije. Pri 
zidarskih delih so na voljo: zidanje dimnikov z dimniškimi ele-

DOM SE ZAČNE 
Z DVORIŠČNIMI VRATI.

VARNO ... ZANESLJIVO ... PRAKTIČNO

PE MENGEŠ 
Gorenjska cesta 18, 1234 Mengeš
01 777 02 70 • info@metal-profil.si

Preverite ponudbo sodobnih in edinstveno
oblikovanih dvoriščnih vrat in ograj na
www.metal-profil.si
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menti (Schiedel, Kip ali klasičnih z NF dimniško opeko), zidanje z 
bloki vseh vrst (opečnimi bloki, betonskimi bloki, siporeks bloki), 
možnost dviga obstoječe strehe, podzidava oziroma dozidava zu-
nanjih in notranjih sten, izdelava AB vezi ter ponovno fiksiranje 
strehe na nove zidove in izdelava vseh vrst fasad. Če se lotevate 
notranjih gradbenih del, ponuja VGVrankar hidroizolacijo objek-
ta, izdelavo toplotne izolacije, klasične notranje ročne omete, iz-
delavo tlaka, polaganje keramike, zidanje predelnih sten, vzidavo 
notranjih polic, popravilo AB stopnic …

Fasade

Glede na način gradnje hiše si je treba izbrati tudi fasado, ki 
je ključna pri izolaciji. Cilj fasade je toplotna izolacija. Seveda je 
pri tem pomembno izbrati pravo debelino, pri čemer vam poma-
gajo kooperanti podjetja VGVrankar. Čeprav pravilniki določa-
jo minimalno debelino fasade, je treba premisliti, ali ustvarimo 
zadostno toploto izolacijo, da ne pride do prevelikih toplotnih 
izgub. VGVrankar izdeluje toplotne izolacije fasad po kriterijih 
EKO sklada. Izberite med tankoslojno kontaktno fasado, obnovo 
ometov na fasadah, obnovo fasade oziroma ometa, popravilom 
fasade, izdelavo sanirnih ometov …

Kdo oblikuje estetsko in kakovostno kovinsko priho-

dnost? 

V Hiši ograj iz Stahovice se zavezujejo, da z izbiro najkako-
vostnejših materialov in profesionalno izvedbo del, uresničujejo 
želje in načrte svojih strank. Iščejo inovativne rešitve. Sprejmejo 
vsak izziv. Zavedajo se, da ljudje potrebujemo hitre rezultate, zato 
ne odlašajo. Pridejo, naredijo izmero, pripravijo ponudbo. Reali-
zirajo. V podjetju izdelujejo vse vrste notranjih in zunanjih ograj, 
narejenih iz najbolj kakovostnih materialov. Ograje izdelajo v ce-
loti po naročilu stranke, izdelane pa so lahko iz aluminija, stekla, 
inoxa ali drugih kovin v kombinaciji s steklom. V ponudbi imajo 
tudi ALU lamelne ograje, ki so odlična trajna rešitev za zunanjo 
ograjo, če si želite moderno ograjo brez vzdrževanja.

Glede na njeno popularnost predstavljamo alu lamelno ograjo. 
Alu ograje so primerne tako za notranjo kot tudi zunanjo upora-
bo in se odlično obnesejo na balkonih in terasah, stopniščih, dvo-
riščih. Prednosti alu lamelne ograje: modern videz, brez vzdrže-
vanja, kakovostna izdelava, hitra montaža, izdelava po meri 
naročnika, lahek material, kakovost za dobro ceno. Prednosti 

aluminija so: izjemna kakovost materiala, velika barvna izbira 
materialov, odporen na vremenske vplive, neomejena življenjska 
doba, odporen na temperaturna nihanja, cenovna dostopnost.

Avtomatizacija različnih vrat

Dvoriščna vrata, garažna vrata in ograje Dorman iz Ka-

mnika so sinonim za kvaliteto in robustno izgradnjo, ki 

varuje. Dvoriščna drsna vrata lahko sestavljajo jekleni pravoko-
tni in kvadratni profili, ki so površinsko zaščiteni s termičnim 
cinkanjem in/ali prašnim barvanjem. Dvoriščna drsna vrata se 
odpirajo po talnem profilu ali pa je odpiranje izvedeno samonos-
no z vpetjem na eni točki. Drsna dvoriščna vrata Dorman hkrati 
ustrezajo tudi najvišjim kakovostnim standardom, saj so izdelana 
iz najbolj kvalitetnih materialov in z izkušeno strokovno ekipo.

Kakšne so vrste vrat? Samonosna vrata so vrata, ki so vpeta 
samo na eni točki preko posebnih koles na posebnem profilu in 
ne potrebujejo talnega vodila za drsenje, njihovo vzdrževanje pa 
je minimalno. Dvoriščna drsna vrata s talnim vodilom za od-
piranje uporabljajo talno vodilo in ne zavzamejo veliko prostora, 
zato so zelo funkcionalna za vsako dvorišče. Industrijska vrata 

razvrščamo v tri skupine: samonosna, drsna in krilna. Taka vrata 
so zelo vzdržljiva in zanesljiva. Krilna vrata so vpeta na stebrih 
in so primerna za dvorišča, kjer levo in desno ni dovolj prostora 
za odpiranje. Poznamo polavtomatska z električno ključavni-

co, avtomatska ter ročna. Vrata so vroče cinkana in največkrat 
tudi prašno barvana. Možna je tudi avtomatizacija vaših obsto-
ječih vrat. Dorman nudi tudi avtomatizacijo vaših vrat, ki jih že 
imate, oz. tistih, ki potrebujejo menjavo pogona. Pogone prilago-
di vašim potrebam in željam ter, seveda, izvedbi vrat, ki jo imate.

In še skok čez ograjo; le v tehničnem smislu seveda. Panel-

ne ograje so najugodnejša rešitev za zapiranje dvorišč, hkrati 
so dovolj trdne, saj so narejene iz žice 5/5mm. Dolžina panela je 
2,5m, višina pa je omejena na 0,83m, 1,03m, 1,23m, 1,53m, 1,83m, 
2,03m ter 2,23m. Dobavljiva je v zeleni RAL6005 ali sivi antracit 
RAL7016. Barva se lahko naroči tudi po naročilu. V Dormanu 
izdelujejo tudi več vrst ograj po naročilu. Največ povpraševa-
nja je po ograjah iz pločevine. Ograje se predhodno pomerijo, do-
govori se o vseh detajlih. Vse ograje so vroče cinkane in prašno 
barvane.

Ograjni sistemi

Metal-profil iz Mengša se v svojem prodajnem programu 
ponaša z ograjnimi sistemi in izdelavo vseh vrst zunanjih vrat. 
Izvaja izdelavo in montažo samonosnih, drsnih, enokrilnih, 
dvokrilnih vrat ter osebnih prehodov, izdelavo in montažo ograj-
nih elementov in sistemov, stopnišč ter balkonskih ograj, avtoma-
tizacijo vrat ter pomoč pri izdelavi celovite rešitve pri vhodih v 
večje poslovne komplekse. Vrši tudi prodajo okovja ter rezervnih 
delov, vzdrževanje in servis. Zaupate jim lahko projektiranje in 
vodenje projektov. Izdelavo delavniških načrtov, izdelavo tehno-
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Izdelki in rešitve  
za krovce, tesarje  
in kleparje pod  
eno streho

strehe in strešni dodatki, 
strešna okna, lesna gradnja, 
fasade, izolacije

Več o izdelkih in rešitvah na  
www.obenauf.si.

Strokovnjak za strehe v svoje vrste vabi sodelavca: 

 

PRODAJNIK (M/Ž)  
in SKLADIŠČNIK (M/Ž)

 
v Poslovni enoti Ljubljana  

(Šlandrova ulica 4c, 1231 Ljubljana-Črnuče).

Motivacijsko pismo z življenjepisom nam lahko  
posredujete na komerciala@obenauf.si do 30. julija 2021.

ZAPOSLIMO
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STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

loških načrtov ter izdelavo druge specialne dokumentacije izvaja-
jo na profesionalni ravni z individualnim pristopom.

DOM ENIQ – kontrola pristopa

DOM-TITAN iz Kamnika poskrbi, da je vaša “vrednost“ na 
varnem. Z aplikacijo ENIQ lahko zavarujete vašo stavbo in 
nadzirate dostop; več prednosti odkrijte na povezavi dom-secu-
rity.com.

DOM-TITAN je vodilno slovensko podjetje na področju pro-
izvodnje izdelkov za mehansko varovanje vrat in ključavnic za 
pohištveno industrijo. Ima bogato paleto izdelkov, kot so cilin-
drični vložki, cilindrične ključavnice, ključavnice za pohištvo, 
ključavnice za vrata, cilindrične obešanke, varnostne ključavni-
ce, ipd.

TITAN-DOM novi obračljiv sistem ix Teco®, 30mm cilin-
der, je posebej dobro zaščiten pred nepooblaščenim kopiranjem 
z inovativno žigosano vdolbino v ključu, tehniko, za katero je 
patent v pridobivanju. Posebna tehnika visokega in globokega 
rezkanja (HT), ki se uporablja na horizontalnem osnovnem pro-
filu, izboljšuje varnost med preverjanjem profila in jo je težko 
kopirati. Z inovativnim in prefinjenim dizajnom kupujete zakle-
pni sistem z učinkovito zaščito pred kopiranjem ključev, ki je na-
menjen za uporabo v zaklepnih sistemih in tudi za individualne 
ključavnice.

DOM-TITAN vabi k prijavi na razpis kadrovskih šti-

pendij za naslednje poklice: oblikovalec kovin – orodjar, strojni 
tehnik, inženir strojništva, diplomirani inženir strojništva, ke-
mijski tehnik, inženir kemijskega inženirstva ali kemijske teh-
nologije in diplomirani inženir kemijskega inženirstva ali kemij-
ske tehnologije.

Estrihi in industrijski tlaki 

Podjetje Tlaki Kos je specializirano za izdelavo estrihov, in-

dustrijskih tlakov in sanacijo obstoječih tlakov. Imajo več 
kot 10-letne izkušnje in izdelujejo tlake dosledno in natančno. 
Imajo vse stroje za polaganje in izdelavo estrihov, poleg vsega 
tega pa vam lahko ponudijo še kvalitetno polaganje hidroizolaci-
je in toplotne izolacije.

Za strojne tlake uporabljajo savski prani pesek. Pri Tlakih Kos 
dobite strojne tlake, debeline od 4 cm do 5 cm s peskom, cemen-
tom, mikro armaturo in delom že od 7,5 evra / nad 150m2.

Korak pred izdelavo strojnega tlaka je polaganje toplotne izo-
lacije, ki preprečuje hlajenje estriha. Pomembna je tudi kot zvoč-
na izolacija. Za polaganje toplotne izolacije se uporablja različne 
materiale, kot npr. so stiropor, styrodur, tervol ...

Je prihodnost prezračevanja že v sedanjosti?

LUNOSov sistem i-Vent – pametna brezžična enota za 

rekuperacijo toplote je revolucija v decentralnem prezra-

čevanju.

Pametna prezračevalna enota i-Vent je izjemno enostavna za 
vgradnjo, primerna tako za starejše hiše ali stanovanja kot tudi 
za novogradnje. Temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem 
območju z enostavnim upravljanjem preko aplikacije, ki je kom-
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Gradimo za vas!
 041 288 145

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

Zunanja gradbena dela • Novogradnja • 
Zemeljska dela • Gradbena dela • Zidarska 
dela • Notranja gradbena oprema • 
Prenovitve • Rušitvena dela • Fasade • 
Obrtniška dela • Ostala obnovitvena dela
www.vgvrankar.si

od A do Ž

patibilna s sistemoma Android in iOS. Sistem deluje brez hrupa 
in škodljivih snovi, pa tudi brez vetra in neugodnih vremenskih 
vplivov. Prepišna varovala in omejitev volumna zračnega preto-
ka bodo poskrbeli, da ne bo prišlo do prepihov.

 Na letni ravni posamezna rekuperatorska enota porabi za 
približno 2,3 evra električne energije. Filtri so trajni in jih lahko 
peremo pod tekočo vodo, lahko pa izberete tudi filtre za cvetni 
prah, ki so še posebej primerni za alergike in ljudi z občutljivim 
zdravjem.

Aplikacijo za i-Vent poiščete v mobilni trgovini, jo naložite, 
nato pa hitro in enostavno urejate temperaturo, stopnjo pre-
zračevanja ipd. za vsak prostor posebej. Pametno prezračevalno 
enoto i-Vent lahko enostavno upravljate tudi s pomočjo priroč-
nega daljinca, ki ga prejmete ob nakupu enote. Od avtomatiza-
cije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka, 
upravljanje enote i-Vent preko majhnega, priročnega daljinca je 
hitro in enostavno.

Vrhunski decentralni prezračevalni sistemi za novo-

gradnje

Da bi zmanjšali negativne posledice zrakotesnosti sodobnih 
novogradenj, je nujna vgradnja prezračevalnega sistema. Na ža-
lost z zrakotesnostjo dobimo invaliden objekt. Tako kot človek 
mora namreč tudi hiša dihati. Če ne diha, se začnejo težave z 
odvečno vlago, kondenzom, plesnijo in slabšo kakovost bivanja, 
ker je vrednost CO2 večja v primerjavi s kisikom.

Za še boljšo zvočno izolacijo vam Lunos podari nov fasad-
ni element LUNOtherm, ki bo hkrati poskrbel za vrhunsko 

estetiko vaše fasade, saj ne potrebujete vidnih prezračevalnih 
rešetk. Vsi dovodi zraka so skriti v okenski špaleti. Lunotherm 

DORMAN d.o.o.
Zaprice 10, 1240 Kamnik

DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE, KONTROLA PRISTOPA ...

041 812 178
www.dorman.si
info@dorman.si

vam pripada ob nakupu minimalno 2 rekuperatorskih enot.

Izbrati centralni ali decentralni prezračevalni sistem? 

Centralni prezračevalni sistem za svoje delovanje potrebuje 
posebno mesto, kamor namestimo centralno prezračevalno na-
pravo, iz katere nato po celotni hiši povlečemo prezračevalne ja-
ške. Centralni sistem za svoje delovanje porabi kar dosti energije, 
vgradnja centralnega prezračevalnega sistema je zelo kompleksna 
in traja dlje časa. Treba je biti tudi posebej pozoren na redno či-
ščenje prezračevalnih jaškov, v katerih se lahko z leti naberejo 
vlaga, prah in mikroorganizmi. 

Decentralni prezračevalni sistem pomeni, da je v vsak 
prostor nameščena samostojna prezračevalna naprava. Večina 
takšnih naprav je rekuperacijskih, kar pomeni, da je zrak, ki je 
doveden v notranjost, že sobne temperature, ne glede na tem-
peraturno razliko med notranjostjo in zunanjostjo. Decentralni 
sistem je možno vgraditi v kateri koli fazi, njegova inštalacija 
pa navadno traja le en dan. Porabi približno desetkrat manj 

energije za obratovanje, je pa tudi okoli 30 % cenejši v osnov-

ni investiciji.

Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote Lunos je energet-
sko učinkovita naložba, zato lahko pri Eko skladu, Slovenskem 
okoljskem javnem skladu, uveljavljate nepovratne finančne 
spodbude do 20 % od vrednosti vaše investicije. Več informacij 
o degradiranih območjih lahko pridobite na povezavi https://
www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=172. 
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S pravim pristopom je marsikaj možno
Letošnji junij so zaznamovali veliki uspehi kamniških vaterpolistov. Najprej so državni prvaki postali člani, sledili so kadeti in mladin-
ci, oboji so postali državni podprvaki. Prvi človek kamniškega vaterpola, ki je najbolj zaslužen za kontinuirano delo v vseh vaterpol-
skih selekcijah, je nedvomno Dare Homar, nekoč tudi sam uspešen vaterpolist, danes pa predsednik Vaterpolskega društva Kamnik 
oziroma, kot pravi sam, deklica za vse: »Treba je poprijeti za vsako delo, ki pride pod roke, da vse teče, kot je treba.« 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in Klemen Brumec

Člani Calcit Waterpola, ki so konec lanskega leta že osvojili 
pokalno lovoriko, so v četrti finalni tekmi državnega prvenstva 
premagali kranjski Triglav in tako prvič v samostojni Sloveniji 
osvojili naslov državnih prvakov. Ob uspehu so jih na kamni-
škem bazenu podprli številni navijači, ki so pripravili izjemno 
vzdušje, trener Aleš Komelj pa je čustveno izjavil, da mu ta naslov 
pomeni več kot nastop na olimpijadi. Kranjčan se je kamniškim 
vaterpolistom pridružil pred dvema letoma in trenira tako člane 
kot mladince ter kadete. Uspehu članov so z naslovoma podpr-
vakov le nekaj dni kasneje sledili še kadeti, konec junija pa tudi 
mladinci. Oboji so premoč morali priznati le AVK Triglav Kranj. 

Vaterpolisti so z izjemo kratkega premora zaradi koronaviru-
sa vse leto nemoteno trenirali, niso pa imeli tekmovanj. Tako je 
epidemija nekoliko tudi vplivala na formo in pripravljenost, še 
najbolj pa se je poznala v ekipnem duhu. »Pred epidemijo smo se 
pogosto udeleževali turnirjev v tujini, ki poleg tekem prinesejo 
tudi druženje. To je pomembno, da se ekipa poveže, zgradijo se 
odnosi,« pojasni Homar.

Imamo vrhunske športnike, pogoji za trening pa niso 

takšni

S Homarjem se dobiva na mestu zločina, kje drugje kot na 
kamniškem bazenu. Kar takoj mi pove, da se je prva evforija po 
osvojitvi naslovov že polegla. Da Kamnik lahko konkurira vsem 

klubom v državi, je največji uspeh njegove dolge kariere, a časa za 
spanje na lovorikah ni. V društvu se pripravljajo na poletno sezo-
no, ko imajo polno dela z organiziranjem počitniških taborov za 
otroke, na katerih jih učijo plavanja in osnov vaterpola ter jih spo-
znavajo z zgodovino in lepotami Kamnika. Poleg tega v vaterpol-
skem društvu organizirajo tudi rekreacijo odraslih in plavalne 
tečaje ter vaterpolo šolo za najmlajše. Tudi na ta način v klubu 
krepijo mlajše kategorije, zaradi česar je – tako Homar – potem 
lažje delati. V klubu delajo na vrhunskem nivoju, kar dokazujejo 
tudi odlični rezultati v vseh selekcijah. Še vedno pa je največja 
pomanjkljivost dejstvo, da Kamnik nima pokritega bazena. »Če 
Kamnik ne bo dobil bazena, si bo moral vsak igralec poiskati nov 
klub. V takšnih razmerah je nemogoče delovati,« je ob osvojitvi 
naslova najboljših v državi izpostavil trener Aleš Komelj. Dare 
Homar na to opozarja že več kot dvajset let. »Kamnik si ne za-
služi pokritega bazena le zaradi vaterpolistov, temveč tudi zaradi 
plavalcev in triatloncev. Vsi ti športi izgubljajo, ker v Kamniku 
nimamo objekta, ki bi ga lahko uporabljali čez zimo. Kamnik je 
v tem smislu poseben. Imamo odlične športnike, pogojev za tre-
ning pa ne ravno vrhunskih,« pravi Homar in ob tem dodaja, da 
se sam že več kot petdeset let vozi na treninge, »vožnje se nave-
ličaš. A na koncu vzameš vse to v zakup, če se hočeš ukvarjati 
z vaterpolom, saj si odgovoren tako do sebe kot do ekipe. To je 
služba, čeprav neplačana.« Proračun kamniškega kluba je 80 tisoč 
evrov. Igralci niso plačani, poleg rednih služb oziroma šol treni-
rajo šestkrat na teden. »Poskušamo zagotoviti, da člani nimajo 
stroška s prevozi. Letos nam bo uspelo, da bodo dobili nagrado 
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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

Spet smo tu za vas!
Ko te lakota matra in te žeja žge, zmigaj ritko in 
ponovno v Skoka spravi se!  :)

ŠPORT

za osvojeni naslov državnega prvaka,« finančno podhranjenost 
pokalnih in državnih prvakov iz Kamnika opiše Homar, tudi on 
za svoje delo ne dobi plačila. »Če hočemo, da se zgodba nadaljuje, 
je treba delati na ta način. Če bomo z delom prekinili, se bo va-
terpolo v Kamniku težko zopet vrnil na današnjo raven,« meni 
Homar. To se je v zgodovini že zgodilo. Leta 1975 je kamniška 
članska vrsta namreč osvojila naslov najboljših v Sloveniji in se 
celo borila za vstop v takratno drugo jugoslovansko ligo, od leta 
1976 do 1984 so Kamničani tudi igrali v drugi državni ligi, potem 
pa je klub začel nazadovati do te mere, da so se v Kranju udeleže-
vali le iger v rekreacijski ligi. To je trajalo vse do sredine 90. let 
prejšnjega stoletja, ko so v klubu pod vodstvom Dareta Homarja 
zopet začeli s sistematičnim in aktivnim delom z mladimi nav-
dušenci vaterpola, kar je kmalu prineslo tudi nove rezultate in 
uspehe ter prepoznavnost kluba in igralcev.

Pozimi trenirajo v Kranju in Radovljici

Poleti, od maja pa do konca septembra, kamniški vaterpolisti 
trenirajo na kamniškem bazenu, medtem ko se pozimi vozijo na 
treninge v Radovljico in Kranj. »Fantje za trening zaradi vožnje 
izgubijo štiri ure,« pravi Homar, ob tem pa pojasni, da je v letoš-
njem letu vseeno nekoliko lažje, saj jih je z generalnim pokrovi-
teljstvom podprlo podjetje Calcit. Zaradi tega lahko boljše delajo 
s člansko ekipo, pravi Homar. »Jedro članske ekipe so Kamniča-
ni, ki so bili že v mlajših kategorijah člani reprezentanc in imajo 
dvajset let izkušenj. V letošnji sezoni se nam je pridružil še izku-
šeni Matej Nastran, najboljši vaterpolist v samostojni Sloveniji, ki 
je bil do lani profesionalni igralec. Imamo ekipo starejših in izku-
šenih ter mladih, ki šele prihajajo na sceno.« Homar priznava, da 
je doprinos igralca iz Kopra, ki je začel svojo vaterpolsko kariero 
pri kranjskem Triglavu, potem pa igral za Mladost iz Zagreba, be-
ograjski Partizan, s katerim se je udeležil zaključnega turnirja lige 

prvakov, črnogorski Cattaro Maximus, s katerim je osvojil pokal 
evropske plavalne zveze LEN, Rokavo Koper, špansko Sabadello, 
izraelski Kirijat Hapoel, romunsko Steauo in grško Chanie, ogro-
men. »Nastran ima veliko izkušenj. Ve, kako je treba reagirati v 
določeni situaciji, tako da se fantje veliko naučijo od njega.«

Kakšno leto je pred kamniškimi vaterpolisti, ki se bodo sedaj 
znašli v obrnjeni vlogi, saj bodo morali braniti letos osvojene lo-
vorike, Homar še ne ve. »Ti fantje so sedaj osvojili vse, kar se v 
Sloveniji lahko. Kaj se bo zgodilo? Upam, da ekipa ostane, kajti 
pogovori se še niso začeli. Po osvojitvi državnega prvenstva smo 
si pustili nekaj predaha, zdaj bomo počasi začeli z dogovori tako s 
trenerjem Alešem Komeljem, ki je sicer dejal, da ima vsega dovolj, 
kot z ostalimi. Upam, da se bomo dogovorili za nadaljnje sodelo-
vanje, tako da tudi prihodnjo sezono potrdimo naš naslov … da ne 
bodo rekli, da je bil letošnji uspeh samo muha enodnevnica. Ali 
nam bo uspelo ali ne, tega pa ne vem,« o prihodnosti pove Homar. 

V Kamniku so že dokazali, da je pot tam, kjer je volja. »Čeprav 
je težko, saj zanimanja sponzorjev za vaterpolo ni toliko kot v 
drugih športih, smo dokazali, da se s pravo voljo in pristopom ter 
srčnimi ljudmi lahko marsikaj naredi. Vsak dosežek posebej pred-
stavlja potrditev, da je način dela pravi in se trdo delo obrestuje,« 
zaključuje Homar, ki si poleg pokritega bazena v Kamniku želi še, 
da bi zopet začela delovati slovenska članska reprezentanca, kar bi 
pomenilo tudi boljše možnosti za razvoj mladih igralcev. 

V Komendi boste lahko Dirko po Franciji 
spremljali na velikem zaslonu
Vse do 18. julija, ko poteka kolesarska dirka Tour de France, 

si v Komendi lahko etape vsak dan ogledate na velikem LED 

zaslonu v šotoru na hipodromu (za tržnico). 

»Uspehi slovenskih kolesarjev so prebudili slovensko javnost 
in zaradi lanskega zmagovalca, Tadeja Pogačarja, občana občine 
Komenda, se pričakuje povečano zanimanje domačinov in lju-
biteljev kolesarstva iz vse Slovenije. Na dirki poleg aktualnega 
zmagovalca Tadeja Pogačar nastopajo še Primož Roglič, Matej 
Mohorič in Luka Mezgec. Da bi lahko omogočili zanimivo iz-
kušnjo spremljanja v živo in poleg dodali še nekaj navijaškega 
vzdušja, smo v Komendi organizirali ogled dirke na velikem 
LED zaslonu,« pravijo organizatorji iz Športnega društva Ko-
menda. Dirko si v zavetju šotora lahko ogledate vsak dan od 
14.30 do 19. ure, razen 5. in 12. julija, ko sta na dirki prosta dne-
va, in zadnji dan, ko je predviden začetek ob 16. uri, konec pa 
okoli 21. ure. Poskrbljeno bo tudi za gostinsko ponudbo. 
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Slovenci v prvi ligi

Slovenska atletska reprezentanca si je v bolgarski Stari Zagori za-
gotovila nastop v prvi ligi. V drugi ligi je zasedla tretje mesto, ki je 
zadnje vodilo v višjo ligo. Spet se je z zmago izkazala Kamničanka 
Maruša Mišmaš Zrimšek na 5000 m. Kamničan Jure Grkman je 
osvojil šesto mesto na 200 metrov, Komendčanka Agata Zupin pa 
četrto mesto na 400 metrov z ovirami. Jure Grkman, Lovro Mesec 
Košir, Rok Ferlan in Luka Janežič so v zadnji disciplini, štafeti 4 x 
400 m, osvojili drugo mesto. Tik pred tem so Agata Zupin, Jerneja 
Smonkar, Maja Pogorevc in Anita Horvat na 4 x 400 m popravile 
državni rekord.

Pokal Tadeja Pogačarja v Komendi 
Luki Mezgecu

Tretji kriterij za Pokal Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant je 
na start pripeljal nekaj manj kot 200 tekmovalcev, med njimi 31 čla-
nov in mlajših članov. Zmago v elitni kategoriji je že tretjič osvojil 
Luka Mezgec (Bike Exchange). Drugo mesto je osvojil novopečeni 
državni prvak v kronometru do 23 let, Anže Skok (Ljubljana Gusto 
Santic), tretje pa Martin Lavrič (KK Kranj). Na štartu je bil tudi Tadej 
Pogačar, ki pa dirke ni končal. Za zaključek kariere sta zadnjič tek-
movala tudi Komendčan Luka Pibernik in Kamničan Rok Korošec.

Miting Veronika v plavanju

Kamniški Plavalni klub je tudi letos organiziral že 20. plavalni 
miting Veronika, ki se ga je udeležilo preko 400 tekmovalcev. Us-
pešni so bili tudi kamniški plavalci in plavalke, ki so po vrsti dosegali 
svoje najboljše rezultate. S tem so potrdili dobro delo in napovedali 
še boljše rezultate.

Državno prvenstvo v akvatlonu

Brestanica je bila prizorišče tradicionalnega akvatlona, ki je štel 
tudi za državno prvenstvo. Državna prvaka sta postala Martin Bau 
in Simona Dolinar Majdič. Kamniški Utripovci so med drugim za-
sedli tretji mesti, Neža Turšič in Nejc Podgornik, ter četrti mesti, 
Neža Gradišek in Črt Verbič. Utripovci in Trisportovci so bili uspeš-
ni tudi v posameznih kategorijah.

Zadnji dan Evropskega prvenstva v super sprint triatlonu v Ki-

tzbühlu so bile na vrsti preizkušnje štafet. Slovenska mešana članska 
izbrana vrsta (Tjaša Vrtačič, Klemen Bojanc, Neža Pogačar in Matej 
Dečman) je na Evropskem prvenstvu v sprint triatlonu zasedla 18. 
mesto. Tjaša Vrtačič je v absolutni konkurenci na koncu osvojila 52. 
mesto.

Uspešni kamniški plezalci

V Švici (Ostermundigen) je potekala druga tekma v težavnostnem 
plezanju za evropski mladinski pokal. Timotej Romšak in Luka Jer-
man sta ponovno pokazala odlično plezanje, saj sta osvojila drugo in 
osmo mesto.

23. Kamniški kros

Kamnik je bil zadnjo nedeljo prizorišče dirke za državno prven-
stvo v olimpijskem krosu za gorske kolesarje, ki je štel še za točke 
slovenskega pokala SloXcup. Domača dirka je prinesla majice sloven-
skih prvakov petim tekmovalcem kamniškega Calcit Bike Teama, to 
so Tajda Šoštarko, Hana Kranjec Žagar, Boštjan Hribovšek, Valter 
Tomšič in Bojan Kemperl. 

Državno prvenstvo v sabljanju v Kamniku

Sabljaška zveza Slovenije je v Kamniku izvedla državno prven-
stvo v sabljanju. Kamniški sabljači so se izkazali kot organizatorji 
državnega prvenstva in, kar je še bolj pomembno, tudi kot tekmoval-
ci. Tradicionalno so kot po tekočem traku osvajali naslove državnih 
prvakov v vseh kategorijah. Še posebno so Kamničani ponosni na 
mlado Meto Mali, ki si je prisabljala naslov državne prvakinje v sablji 
tako v mladinski kot tudi članski kategoriji. Državni prvak v članski 
kategoriji je postal Peter Krajnc. Med mladinci je naslov državnega 
prvaka osvojil Tei Zaviršek Žorž.

28. dnevi vaterpolistov 

V Kamniku je potekal že 28. dan vaterpolistov, ki velja za praznik 
slovenskega vaterpola. Na dogodku so se predstavile ekipe U12 in ve-
terani, hkrati pa je bil zaključek DP za U15. Državni prvak je postala 
ekipa Slovana iz Ljubljane.  
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Lokomotivo z letnikom izdelave 
1980 smo uporabljali 35 let, osem let 
po nakupu te pa smo kupili še eno, 
in sicer z letnikom izdelave 1981. Lo-
komotivi sta bili izdelani v tovarni 

Đuro Đaković in sta nosili oznako 
DHL 300.

V zadnjem času se vse bolj opira-
mo na železniški promet in uporab-
ljamo vse večje število vagonov. Zato 

smo se pred dvema letoma odločili za 
nakup novejše in zmogljivejše loko-
motive DHL732/1, lansko leto pa še 
za DHL732/2, ki nam omogočata ne-
moteno delovanje.

Lidija Zupančič, Milan Žitnik
Stari lokomotivi zapustili  Količevo Karton 

V juniju sta  Količevo Karton zapustili stari lokomotivi, ki nista bili več v voznem stanju in nista več imeli uporabne-

ga dovoljenja. Obe lokomotivi smo prodali podjetju Balavto. To jih je prodalo naprej v Srbijo, kjer ju bodo obnovili in 

popravili. 

100
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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, 26. avgu-
sta 2021, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 31. avgusta 2021. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Avto Fiat Panda, malo vozen, prva 
lastnica, reg. do 9.9., ugodno. 031 646 
895

• Nov elekt. motor, moč 2200W, priklop 
380V, 2900 obratov, 30 eur. 041 917 
677

• Gašperček Gorenje 39x43x90, sobno 
peč na olje 40x63x76. 031 238 181

• Novo kitaro, črno, 40 eur; udoben 
gugalnik, les, 40 eur. 041 600 924

• Ohranjen prenosni kemični wc, 40 eur, 
motorne škarje za živo mejo, 40 eur. 
041 664 440

• Unikatne salonarje z idrijsko čipko, št. 
38. 040 246 899

• TV, večji ekran, 30 eur, TV, manjši, 20 
eur. Oba brezhibna. 041 922 944

• Vrata 3 k sobne, 2 k kuhinjska vrata, 
okna v 120, š 100, v 135, š 120, poceni. 
051 810 691

• Omaro, bež barve, lakirana, zelo ohra-
njena, š/v/g 245/220/60. 070 131 926

• Moško kolo, specialka, velikost S. 041 
790 814

• Otroški voziček Chicco, turkizne 

barve, in zložljivo posteljico, 60 eur. 
040 728 527

• Nekaj odpadkov g. usnja (belo in rjavo) 
in nekaj za popravilo čevljev za malo 
denarja. 01 834 20 53

• Otroško fantovsko kolo, 24 col, 50 eur. 
041 564 925

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

KUPIM

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

• Cevi za gradbeni oder. 040 872 078

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 
041 751 266

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

• Kamniška Bistrica, najamem manjšo, 

ravno parcelo z možnostjo postavitve 
počitniške prikolice. 070 463 045

• Moravske Toplice, novejšo hišo 
letnik 2005, 250m2 in parcela 1474m2 

prodam. Hiša se prodaja opremljena. 
070 125 931

• Oddam garsonjero v Kamniku. 041 
647 212

• Na Medvedovi ulici v Kamniku ku-
pimo garažo ali jo vzamemo v najem. 
041 519 420

• Štiričlanska družina najame hišo 
ali večje stanovanje v Domžalah. 
Nekadilci. Lahko poskrbimo za vrt. 
040 760 042

• 4 ha pašnikov, v kosu, oddam v najem. 
Voda in elektrika na parceli. Kličite 
samo resni! 031 374 471

PODARIM

• 4 t.m., š 1,20 paus papirja, kovček skaj 
70x57x20. 031 238 181

• Usnjeno jakno št. 52–54. 070 254 991
• Moško kolo Rog Dakota, starejše, 

verjetno potrebna zamenjava zračnic. 
031 331 211

• Otroško opremo: stajico in stol za 
hranjenje. 051 320 730

RAZNO

• Mucke, tigraste mladičke, podarim, 
zelo lepi. 041 323 742

• Prosim, če mi podarite posteljo 
120×200. Po njo pridem sam. Hvala. 
070 400 986

• Prosim, če mi podarite posteljo 
140×200; nimam svojega prevoza. 070 
778 839

• Vdovec, 65 let, preskrbljen, išče gospo 
za vikend izlete, ples, trajno prija-
teljstvo, upokojenec. 031 860 930

• Za občasno delo v kovinarski delavnici 
iščem mlajšo upokojenko ali nezapos-
leno žensko, okolica Kamnika. 041 
837 233

• Zaposlimo osebo za: delo v strežbi, 
kuharja in pomočnika kuharja. Delo je 
dvoizmensko pon–pet. 041 648 880
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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

Naročnik oglasa: 
Klara Sršen s.p.

Nudimo razrez cistern 
za kurilno olje

T 040-872-078

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

Akcija Akcija

Akcija Akcija

Akcija Akcija
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VKLJUČENO
Sklenite zavarovanje Tujina 
z medicinsko asistenco  
in potujte brezskrbno. 
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vzajemna.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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