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Regionalna informativno razvedrilna revija • Brezplačna tiskovina • 30.000 izvodov • Prejmejo vsa gospodinjstva

• pod keramiko
 • pod laminati, parketi
  • uporaba inteligentnih
   termostatov

PROJEKTIRANJE, IZVEDBA, GARANCIJAPoslovna cona Komenda

OGREVAM.SI45let ELEKTRIČNO TALNO
OGREVANJE

tel.01 834 15 83
blaz@egro.si

Kuhamo s ščepcem

Mengeš
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Kamnik
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Črnuče
Bežigradljubezni in domišljije.
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racunovodski-servis.si

RAČUNOVODSKI SERVIS

racunovodstvo@proevent.si
01 300 32 16

Zaupanja vreden
računovodski servis.

SPOT točka - 
Vse za ustanovitev podjetja
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4M Group d.o.o., Medvedova ulica 11a, 1241 Kamnik

vroča ponudba

PELETI040 123 711

www.
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~TUDI PREKO SPLETA~

m: 041 633 095
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ZAČETEK 
DOLGEGA 

PRIJATELJSTVA
 PRALNI IN 

SUŠILNI STROJI 
MIELE

Naj slabo vreme ne bo ovira za 
popolno nego perila. Zagotovite si jo 
s pralnimi in sušilnimi stroji Miele, 
ki zagotavljajo vrhunsko kakovost, 

zmogljivost ter dolgo življenjsko 
dobo. Popolno pranje in sušenje 

znova in znova.

Obiščite nas v PE Domžale, Ljubljanska cesta 92 | www.etis.si

Plačilo do  
24  

obrokov 

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega 
potrošniškega kredita Summit Leasing 

brez potrebne dokumentacije. Vse 
podrobne informacije in izračun za izbrani 

aparat so vam na voljo v vseh naših PE.
*Ob nakupu pralnega stroja W1TwinDos 

prejmete polletno zalogo pralnega 
sredstva UltraPhase 1 in 2.

Slika je simbolična.

Najboljši rezultati  
z manj detergenta. 

DARILO ZA VAS*
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Lidija Zupančič
KOLIČEVO KARTON Z NOVO PODOBO 

V podjetju Količevo Karton se v letu 2021 poslavljamo od naših prepoznavnih znakov in našega imena. Do konca leta 

bomo našo podobo poenotili in osvežili.

100
in

bo zamenjal nov, svež, enoten logotip

Istočasno poteka tudi prenova imena podjetja in naše 
domene. Oboje bomo podrobneje predstavili v prihodnjih 
številkah. V septembru se veselimo vašega obiska na stoj-

nici na Pohodu ob reki, ki povezuje. Za več informacij smo 
seveda dosegljivi na KK-Contact@mm-karton.com ali 
na telefonski številki 01/ 72 90 5 11.

Stara logotipa
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MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Že štiri dni iščem različne izgovore. Sin 
hoče na otroško igrišče, jaz nočem. Ne ma-
ram otroških igrišč. Globoko vdihnem in se 
vdam. V redu, pa pojdiva danes tja, tako kot 
sosedovi, ki imajo najboljšo mamico, saj so 
vse popoldneve na igrišču … Njegovo nav-
dušenje je neizmerno, moje malce manj. Ura 
ali dve, se prepričujem, saj ne bo tako slabo. 

Mahneva jo proti bližnjemu blokovske-
mu igrišču, oprtana s kanglico in lopatko ter 
ostalimi nujnimi rekviziti, ki ne smejo manj-
kati. Vhodna vrata na igrišče so nalašč zata-
knjena, tako da so ves čas odprta, ker butanje 
kovine povzroča glavobol mamicam, stal-
nim obiskovalkam igrišča. Vsakodnevno 
posedanje na igrišču jim daje status nefor-
malnih vodij. Poznajo vse otroke, vedo vse o njihovih starših, starih 
starših, njihovih sorodnikih in vseh njihovih obiskih, grehih in ne-
zgodah. Na en kup so privlekle vse klopi, tako da se ostali obiskovalci 
nimajo kam usesti, in videti je, da se igrajo pomemben sestanek. S 
kavo in obvezno cigareto v roki, ki na koncu seveda pristane na tleh, 
razglabljajo o vzgoji, starševstvu in še čem. Medtem se otroci nekon-
trolirano podijo po igrišču, dva skačeta po toboganu, ki že poka po 
šivih, trije nabijajo nogometno žogo v ograjo in videti je, da bo ta 
vsak čas klonila pod močnimi streli bodočega Ronalda, Messija in 
Neymarja, za popolno veselje se jima pridruži še očka. Dva se tepeta 
v peskovniku, ker je prvi drugemu podrl peščeni grad, in ko začneta 
s peskom obmetavati še mojega sina, ki tuli zaradi pekočih oči, ga 
primem, poberem šila in kopita ter si obljubim, da je zadnjič. To je po-
polnoma običajno popoldne na nekem otroškem igrišču, kjer veljajo 
(ne-)pravila, uveljavljena zgolj znotraj meja tega ograjenega koščka 
zemlje med bloki. Gre za resnično pristen festival kulture … ampak 
tiste druge, ki označuje človekovo vedenje in ravnanje. Žalostno je, 
da je takih igrišč, ne zgolj otroških, vedno več. 

MATEJ PRIMOŽIČ,  
ZUNANJI SODELAVEC

Nogometne tekme na piknikih so izred-
no nevarna zadeva. Še posebej, če so ude-
leženci v srednjih ali celo srebrnih letih. V 
največ primerih je to namreč njihova edina 
rekreacija v letu. In to po nažiranju dobrot 
z žara in hektolitrih popitega gostega soka. 
Če je zraven še razbeljeno sonce, je uspeh 
za pridobitev poškodbe zagotovljen. Seveda 
večina doma pozabi športno obutev, tako 
da je najboljša rešitev, da brcamo bosi. Eden 
manjka, daj reci še vaši teti naj pride. Pa na 
"izi", prosim, brez konkretnih startov in 
grobih prijemov. No, konec koncev to opo-
zorilo ni potrebno, saj je vsak igralec sam 
sebi največja nevarnost. Ko stric po nekaj 
prejetih golih ves besen spremeni pristop 

in vzame vse skupaj preveč zares, lahko od 16 igralcev na prste ene 
roke preštejemo junake, ki ne odšepajo z igrišča. Zadnja naloga je še, 
da najdemo dobrotnika, ki bo najbolj ranjene odpeljal na urgenco. 
In dan je popoln. Festival žretja, dretja in pitja je tako hitro končan. 
Sam pristopam k bosonogemu nogometu na razmočeni travi piknik 
lokacije izredno previdno. Pa vseeno pišem sestavek z razbolelim de-
lom reber na desni strani (Tomaž, pazi se!). Saj poznate občutek, ko 
globoko zavzdihnete ob obupu, da je vaša kreativna žilica še vedno 
na dopustu, pa vas ob tem pošteno zaboli? Ni kaj, še en dokaz več, da 
je veliko bolj varno obiskati poletni festival, kot si ga predstavljamo 
(glasbeni, stand up itd.) in katerih ponudba je vsako leto večja ter bolj 
raznolika. Pa tudi, če se nanj pripravljate dobra tri leta, kot imam sam 
trenutno izkušnjo. Mednarodni festival, za katerega ne vem več koli-
kokrat smo spremenili program, celoten koncept in potek. Vse to za-
voljo znanih neverjetnih okoliščin, ki so postale stvar vsakdana. Če v 
idealnih okoliščinah pričakuješ okrog 4000 udeležencev in podobno 
število obiskovalcev v enem tednu v mali Ljubljani, na koncu koncev 
pa vseeno izvedeš okrog 20 dogodkov v petih dneh s pol manj pos-
lušalci in udeleženci iz 32 držav, si lahko zasluženo prikimaš. K sreči 
je tako glomazen projekt izkušnja, ki se zgodi le enkrat v življenju, a 
zato toliko bolj nepozabna. 

Festival

AKTUALNO

KOT BI SE PRIPELJAL 
NA ELIZEJSKE 
POLJANE

Več kot tisoč ljudi se je 
zbralo v domačem kraju Ta-
deja Pogačarja, da bi pozdra-
vilo zmagovalca dveh Dirk 
po Franciji in dobitnika prve 
olimpijske kolajne za sloven-
sko kolesarstvo.

Str. 6

AKTUALNO

PRED KAMFESTOM 
SO NOVI IZZIVI

Kamnik je zopet zaživel v rit-
mih Kamfesta. Skoraj sedemde-
set dogodkov v devetih dneh je v 
mesto privabilo številne obisko-
valce. Organizatorji iz KD Pri-
den možic pravijo, da so s festi-
valom izjemno zadovoljni, enako 
meni tudi večina Kamničanov.

Str. 8

INTERVJU

URESNIČILE SO SE 
MI SANJE

Lokostrelcu Žigu Ravnikar-
ju so se z nastopom na olimpij-
skih igrah v Tokiu uresničile 
dolgoletne sanje. Hkrati mu je 
vrhunska izkušnja sodelovanja 
na enem izmed največjih in 
najstarejših športnih dogodkov 
prinesla tudi nov zagon. 

Str. 20

ŠPORT

OD OBUPA DO 
NEPOZABNE 
OLIMPIJSKE 
IZKUŠNJE

Maruša Mišmaš Zrimšek je 
na olimpijskih igrah v Tokiu 
dosegla vrhunsko šesto mes-
to. Izjemne občutke je takoj 
nadgradila z željo, da gre čez 
tri leta v Pariz po medaljo.

Str. 42
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Začela se bo gradnja obvoznice Vodice

Vodice, Komenda – V sredini avgusta je bilo pridobljeno grad-

beno dovoljenje za gradnjo 2,23 kilometrov dolge obvoznice v 

Vodicah, ki bo razbremenila ta kraj, ki se v prometnih konicah 

utaplja v pločevini, zaradi česar so v preteklosti krajani Vodic 

večkrat organizirali tudi proteste.

Gradnjo obvoznice bo vodila Direkcija za infrastrukturo. »Pri-
četek gradbenih del obvoznice Vodice je predviden po pravnomoč-
nosti gradbenega dovoljenja in po podpisu pogodbe z izvajalcem 
KPL. Rok za dokončanje del je 15 mesecev od uvedbe v delo,« so 
za Modre novice povedali na Direkciji za infrastrukturo. Pogodbe-
na vrednost gradbenih del znaša slabih 7 milijonov evrov, od tega 
bo Direkcija zagotovila 5,8 milijona evrov, DARS slabih 600 tisoč 
evrov in Občina Vodice slabih 500 tisoč evrov. »Glede na to, da gre 
za novogradnjo izven obstoječe ceste, vsaj na začetku ni predvide-
nih cestnih zapor. Le-te bodo vzpostavljene predvidoma v zaključ-
nih fazah gradnje,« so še sporočili z Direkcije.

Vodiška obvoznica je del povezovalke med Želodnikom in Vo-
dicami, s katero se bodo razbremenile lokalne ceste in skrajšali 
potovalni časi med Štajersko in Gorenjsko. A za dosego tega cilja 
manjka še odsek od Žej pri Komendi do Mengša. Kdaj okvirno se 
bo začela gradnja tega odseka, smo povprašali tudi na Direkcijo, 
vendar odgovora nismo dobili. 

V ŠRP Mlake Trzin tudi t.i. zipline

Trzin – V letošnjem letu so v trzinskem Športno rekreativnem 

parku Mlake uredili nekaj novih igral oz. posodobili določeno 

športno opremo.

»V ŠRP Trzin Mlake smo v letošnjem letu v parku za ulično vad-
bo uredili varnostno podlago. Dela so zajemala izkop, postavitev 
robnikov in postavitev varnostne podlage iz gume. Investicija je 
znašala 8500 evrov. Nadalje smo zamenjali vrtiljak za najmlajše v 
znesku 1700 evrov. V juliju smo na igrišču postavili zunanjo be-
tonsko mizo za namizni tenis, za katero smo odšteli 2677 evrov. 
Zamenjali smo tudi dve košarkarski tabli in dva obroča, saj sta tabli 
zgnili, in zato porabili 1477 evrov, dve tabli pa bomo zamenjali pri-
hodnje leto. Zadnja pridobitev v ŠRP Trzin Mlake je igralo vlečnica 
oziroma t.i. zipline, ki smo ga postavili namesto starega plezalnega 
igrala. Zanj smo odšteli 6993 evrov,« je za Modre novice povedal 
Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene dejavnosti, in 
dodal, da so izvedli vse načrtovane investicije za letošnje leto. 

Sekundarni vodovod na odseku ceste 
Dobeno–Šorn je zgrajen
Mengeš – Na Dobenu je v okviru projekta obnove vodovodnega 

in kanalizacijskega omrežja v občini potekala gradnja manjka-

jočega sekundarnega voda na odseku ceste Dobeno–Šorn. 

Vzporedno so potekala tudi investicijsko vzdrževalna dela na 
vodovodu med hišnimi številkami Dobeno 22 in 75 ter v sodelova-
nju z JKP Prodnik d.o.o. obnova vseh hišnih priključkov. Investi-
cija se je zaključila konec meseca julija z novo asfaltno prevleko po 
celotni širini ceste. 

V južnem delu Domžal na novo urejena pot 
ob Kamniški Bistrici
Domžale – Z Občine Domžale so sporočili, da se je v južnem delu 

Domžal na novo uredila pot ob vzhodnem delu Kamniške Bistri-

ce, in sicer od mostu v Biščah do meje z občino Dol pri Ljubljani.

»S to investicijo tudi krajankam in krajanom našega južnega dela 
občine dajemo možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa in 
ustvarjamo nov prostor za druženje, aktivnosti in igro v naravi. Pri 
ureditvi smo izkoristili predvsem naravne danosti prostora, ki smo 
ga posodobili z urbano opremo, klopcami, koši, premostitvenimi 
objekti ipd. Tako je nastal nov prostor za aktivno preživljanje pro-
stega časa,« o novi investiciji pravi domžalska podžupanja Renata 
Kosec. 

V sklopu investicije so na novo uredili en kilometer poti na levi 
strani brežine Kamniške Bistrice (dolvodno), večje počivališče ob 
mostu v Biščah ter več manjših vzdolž poti na razdalji približno 
200 metrov. V osrednjem delu novo urejene poti je zgrajen tudi nov 
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mostiček. Vrednost del je dobrih 99 tisoč evrov z DDV.
»Obenem nadaljujemo z novimi idejami in strategijo, kako 

bomo razvijali zeleno rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici z no-
vimi vsebinami. Trenutno smo prisotni na severu občine, saj na 
Homškem hribu razvijamo Vilinsko učno pot. Trudimo se, da še 
naprej ustvarjamo vsebine vzdolž rekreacijske osi ob Kamniški Bi-
strici kot tudi v preostalih delih občine, ki ponujajo občankam in 
občanom ter drugim obiskovalcem možnost za res kvalitetno pre-
življanje prostega časa,« je pojasnila podžupanja in dodala, da bodo 
septembra na Šumberku začeli z gradnjo kolesarskega poligona, ki 
bo namenjen vsem kolesarskim navdušencem. 

Otroško igrišče pri POŠ Zgornji Tuhinj je 
prenovljeno
Kamnik – Zaradi dotrajanosti so na Občini Kamnik pristopili 

k prenovi dotrajanega otroškega igrišča pri Podružnični osnov-

ni šoli Zgornji Tuhinj.

»Otroško igrišče pri Podružnični šoli Zgornji Tuhinj je bilo na-
rejeno leta 2010. Na igrišču sta bili do sedaj postavljeni dve igrali 
(tobogan, plezalo) in peščena varovala podlaga. Ugotovljeno je bilo, 
da pesek v tem primeru ni ustrezna podlaga, saj ga ob deževju izpi-
ra oziroma se pesek ob igri na otroškem igrišču raznaša po okolici, 
med drugim tudi na asfaltirano veliko športno igrišče,« so pojas-

nili na Občini Kamnik. S prenovo so pesek odstranili in namestili 
ustrezno igralno podlago, še prej so bili sanirani temelji obstoječih 
igral. Poleg tega je bila odstranjena dotrajana ograja in nameščena 
nova, ki je nižja, urejeni so zaščitni jaški na igrišču. Na novo so 
nameščena tudi tri nova igrala. Pogodbena vrednost investicije je 
znašala 15.430,38 evrov z DDV. 

Nova kolesarska pot od Rodice do Depale 
vasi
Domžale – Občina Domžale je pred kratkim prejela sklep o 

odobritvi finančne podpore iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj s pripadajočim nacionalnim javnim prispevkom iz dr-

žavnega proračuna za projekt Regionalna kolesarska povezava 

v občini Domžale. Tako bodo od Češminove ulice 1a na Rodici 

pa do Krožne ceste 9 v Depali vasi zgradili dobra dva kilometra 

dolgo kolesarsko pot.

Nova kolesarska pot bo potekala enostransko in bo dvosmerna, 
široka bo 2,5 metra in dolga 2084 metrov. Investicija zajema tudi 
gradnjo nove 4 metre široke in 22 metrov dolge armiranobetonske 
brvi preko regionalne ceste ter 4 metre široke in 34 metrov dolge 
prednapete armiranobetonske brvi čez železniško progo v Dom-
žalah, in še rekonstrukcijo obstoječega para avtobusnih postajališč 
na obravnavanem odseku, ureditev cestne razsvetljave, ureditev 
odvodnjavanja padavinskih voda ter gradnjo opornih zidov. Tre-
nutno poteka odprti postopek oddaje ponudb za izvajalca gradnje 
skladno z Zakonom o javnem naročanju. Začetek gradnje je odvi-
sen od poteka javnega naročanja. Odobrena višina finančne podpo-
re znaša 2,2 milijona evrov, Občina Domžale pa je rezervirala tudi 
približno 1,5 milijona evrov lastnih sredstev.

Kot pravijo na Občini Domžale, je glavni namen operacije zago-
tavljanje trajnostne mobilnosti za dnevni dostop prebivalcev na de-
lovno mesto in mesto šolanja na relaciji Domžale–Ljubljana. Nova 
kolesarska pot se bo namreč priključila že obstoječi kolesarski poti, 
s čimer se bo vzpostavila 15,5-kilometrska kolesarska povezava, ki 
bo omogočala prevoz s kolesom vse do Mestnega trga v Ljubljani. 
»Operacija zagotavlja večjo prometno varnost kolesarjev, zmanjšuje 
negativne vplive motornega prometa na okolje, spodbuja trajnostno 
mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila kot alternativo 
avtomobilskim prevozom,« še dodajajo na Občini Domžale. 

Dihamo z naravo tudi v Kamniku in Domžalah

Kamnik, Domžale – Na sedemnajstih lokacijah po vsej Slove-

niji, med drugim tudi v Kamniku in Domžalah, humanitarno 

društvo Šola zdravja organizira delavnico Dihamo z naravo, ki 

je za vse udeležence brezplačna, saj jo sofinancira Ministrstvo 

za zdravje.

Po poletnem premoru se je konec avgusta vodena vadba Dihamo 
z naravo zopet začela izvajati. V Kamniku se vadečim v skupini 
Lipa lahko pridružite vsak torek ob 19. uri, zbor je pred osnovno 
šolo Marije Vere, medtem ko v Domžalah deluje skupina Tisa, ude-
leženci se dobivajo vsak ponedeljek ob 19. uri, zbor je pred zdra-
vstvenim domom.

Na vadbi udeleženci vseh generacij spoznavajo različne tehnike 
dihanja, meditacijo in vizualizacijo skozi sprehode v naravi. Kot 
pravi Andraž Purger, vodja projekta Dihamo z naravo, pristopi 
znanstveno dokazano pozitivno vplivajo na imunski sistem in dob-
ro počutje, uravnovešajo krvni tlak, srčni utrip in raven sladkorja. 
Za udeležbo potrebujete zgolj udobno obutev, primerno za hojo, in 
ustrezna oblačila. 
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Kot bi se pripeljal na Elizejske poljane
Več kot tisoč ljudi se je zbralo v domačem kraju Tadeja Pogačarja, da bi pozdravilo zmagovalca dveh Dirk po Franciji in dobitnika 
prve olimpijske kolajne za slovensko kolesarstvo. Na hipodrom v Komendi se je slovenski kolesarski junak pripeljal – s kolesom, 
kakopak – v rumeni majici zmagovalca Dirke po Franciji in občutke ob prihodu domov izenačil s tistimi, ko se je pripeljal na pari-
ške Elizejske poljane. »Kocine mi gredo pokonci,« je Pogačar priznal številni množici.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Pripeljal se je v spremstvu mladih kolesarjev Pogi Teama, ki ga 
je ustanovil v začetku letošnjega leta in deluje pod okriljem Kole-
sarskega društva Rog. Vključuje šolo za kolesarje, kamor prihajajo 
najmlajši, ki jih zanima kolesarstvo, vse kategorije dečkov ter mlaj-
še in starejše mladince. »Vedno, ko vidim člane Pogi Teama, otroke 
in mlade kolesarje, so nasmejani in veseli. Vesel sem, da se ekipa 
razvija. Na to sem še bolj ponosen kot na kolajno in rumeno maji-
co. Res mi veliko pomeni, da vidim vse nasmeške otrok,« je dejal 
kolesar s Klanca, ki je v klubu KD Rog treniral od svojega devetega 
leta in Pogi Team ustanovil z željo, da bi imeli mladi kolesarji kar 
najboljše pogoje za trening.

Kolesarstvo je v zlati dobi

Na komenskem hipodromu je Tadeja Pogačarja sprva pozdravil 
župan Stanislav Poglajen, ki se mu je zahvalil za vse uspehe: »Hvala, 
da po svetu nosiš ime Slovenije in našega kraja,« je dejal župan in 
potarnal, da so slavnemu rojaku že lani podelili najvišje priznanje 
v občini, tj. naziv častnega občana, tako da ne vedo več, kako bi se 
Tadeju Pogačarju sploh lahko še zahvalili.

Pogačarjevih začetkov se je spomnil njegov prvi trener in tis-
ti, ki je odkril njegov talent, Miha Koncilja, ki je izpostavil, da se 
Tadejevi uspehi poznajo tudi pri zanimanju mladih za kolesarstvo: 
»Kolesarstvo je v zlati dobi in upam, da bomo to znali izkoristiti, da 
v bodoče dobimo novega Tadeja.« Prvi spomin na junaka s Klanca 
je z zbrano množico delil tudi selektor slovenske reprezentance An-
drej Hauptman: »Tadeja sem prvič videl, ko sem bil trener v Kole-
sarskem društvu Rog. Klub je organiziral dirko, ki sem si jo ogledal 
kot gledalec, malenkost sem zamudil. Ko je šla skupina kolesarjev 
mimo, sem opazil najmanjšega v skupini, ki je malce zaostal. V šali 
sem dejal Miru Miškulinu, naj ga malo povlečejo, saj je vendar iz 
našega kluba, ta pa mi je odvrnil, da ni zaostal, temveč je skupino 
prehitel za en krog. Poklical sem ženo in ji dejal, da se nimamo česa 
bati, kajti imamo nov talent.«

Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko 
je Tadeju Pogačarju izročil ček za 15 tisoč evrov, kolikor znaša na-
grada za osvojeno bronasto medaljo na olimpijskih igrah, medtem 
ko je predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović 
poudaril, da so za vzgojo mladih kolesarjev v šampione zaslužni 
predvsem klubi in trenerji, medtem ko se bodo v kolesarski zvezi 
potrudili vzpostavljati čim boljše pogoje za klube in mlade kolesar-
je, da bodo ti lahko – kot Tadej – sledili svojim sanjam.
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Največja nagrada so ljudje, ki so danes prišli 

Na prehojeno pot se je ozrl tudi junak sprejema, ob tem pa pou-
daril, da je največja nagrada množica ljudi, ki je prišla na sprejem, 
potem pa delil nekaj občutkov s cestne dirke na olimpijskih igrah, 
ki mu z 234 kilometri in več kot 4500 višinskimi metri, vročino in 
vlago ni prizanašala. »To je bila ena od najtežjih dirk, kar sem jih 
vozil. Bil sem vesel, ko sem videl, da sem dobil medaljo. Na koncu 
nisem vedel, ali je srebrna ali bronasta, ampak bilo mi je vseeno – 
medalja je medalja in bil sem presrečen,« je dejal Pogačar. »Po šestih 
urah dirkanja je bil na koncu pred mano še zelo težek šprint. Nisem 
si upal napasti, vse sem stavil na šprint. Kamera ne pokaže vsega, 
že pred tem je bilo ogromno skokov, napadov, nihče ni hotel delati 
z mano in Van Aertom, vsi so hoteli potegniti za medaljo. V nekem 

trenutku sem skoraj zategnil ročno zavoro, ampak nisem se predal, 
nadaljeval sem, govoril sem si, da ni več veliko do konca – in na 
koncu je res uspelo. Ko skoraj odpadeš, pa se potem vrneš in dobiš 
medaljo, to je nekaj neverjetnega,« je težko, več kot šesturno cestno 
preizkušnjo na olimpijskih igrah opisal Pogačar in se pošalil, da je 
proti koncu dirke že skoraj videl Marijo.

Dvaindvajsetletni kolesarski junak je razkril, da ga do konca leta 
čaka še nekaj enodnevnih dirk, med njimi tudi evropsko in svetov-
no prvenstvo v cestnem kolesarstvu. »Proga mi ni pisana na kožo, 
ampak na evropskem in svetovnem prvenstvu nikoli ne veš, kaj 
se bo zgodilo. V slovenski reprezentanci imamo dobre kolesarje in 
mislim, da nam lahko znova uspe in dodamo piko na i,« je zaključil 
Tadej Pogačar. 

Izkoristite ponudbo vozil Audi
Pri Audi Porsche Verovškova so pripravili ugodno ponudbo izbranih 
vozil Audi. Ob sklenitvi kredita, finančnega ali operativnega leasinga 
in zavarovanja* hkrati, prejmete dodatne ugodnosti v obliki znižanja 
maloprodajne cene vozila (pod pogoji akcije AUBONFS_2021). Akcija 
velja do 30. 9. 2021. Več na porscheinterauto.net ali audi.si. 

AUDI AKCIJA: Audi A3 Sportback 30 TFSI (81 kW/110 KM) z 
bogato opremo že od 22.238 €*. Audi A3 Komfort paket vsebuje: 
naslon za roke spredaj, ogrevanje prednjih sedežev, parkirni senzorji 
zadaj, tempomat, komfortna klimatska naprava 2-conska, notranja 
ambientna osvetlitev, pasivni zvočniki (6) in digitalni radijski 
sprejemnik, sprednja žarometa z LED tehnologijo, 3-kraki usnjen 
večfunkcijski volan, itd.

Podatki o porabi in emisijah: poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: od 5,5. Emisije CO2 od 
125 (g/km), emisijski razred: Euro 6d-ISC-FCM. Emisija dušikovih ksidov (NOx): 0,0378 g/km. Emisija 
trdnih delcev: 0,00029 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšan-
ju 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 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

Audi A3 Sportback 
že od 22.238 €*
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Pred Kamfestom so novi izzivi
Zadnji dve leti, ko usodo številnih dogodkov kroji koronavirus in ukrepi v zvezi s tem, je organizacija polnokrvnega mestnega fe-
stivala zahtevna naloga. A ekipe kamniškega Kamfesta ne ustavijo niti zahtevne okoliščine. Že lanski festival so kljub omejitvam 
speljali z odliko, enako tudi letošnjega, že osemnajstega po vrsti, ki je v mesto pod Alpami končno prinesel tudi delček pridiha 
normalnosti in starih "brezkoronskih" časov. Organizatorji iz Kulturnega društva Priden možic pravijo, da so s festivalom izjemno 
zadovoljni, enako meni tudi večina Kamničanov.

MATEJA ŠTRAJHAR

»Lepo je bilo spet videti množico ljudi v starem Kamniku in ži-
vahen Glavni trg. Art sejem je bil živ in dostojen naslednik Diversi-
tyja, prizorišča naokoli pa večinoma polna. Pridih normalnosti je 
zelo dobra oznaka letošnjega Kamfesta, čeprav je prvi dan kazalo, 
da bo festival zaznamovan s polemikami o PCT-ju in novi nor-
malnosti. A k sreči je bilo to vidno samo prvi dan,« pravi Goran 
Završnik, motor festivala in vodja programske ekipe Kamfesta. S 
festivalom so namreč želeli v mesto prinesti mirnost, združevanje 
ter poudariti estetiko in kanček modernosti, kar je nakazoval tudi 
logotip, ki ga je že tretje leto zapored oblikovala grafična oblikoval-
ka Katarina Goltez. 

V devetih dneh je Kamfest na šestih prizoriščih postregel z ne-
kaj manj kot sedemdesetimi dogodki, od gledališča za otroke, ulič-
nega gledališča, razstav in inštalacij do koncertov in kino predstav, 
in po ocenah organizatorjev v mesto privabil 15 tisoč obiskovalcev. 
»Kamfest je dnevno sprejel od 1500 do 3000 obiskovalcev na šestih 
prizoriščih. Govorimo seveda tudi o mimoidočih, ki pa so bili v 
centru Kamnika predvsem zaradi festivala,« pravi Završnik. Tako 
obiskovalcem kot nastopajočim je bilo vse dni festivala na voljo 
brezplačno hitro testiranje, prvih nekaj dni tudi cepljenje proti co-
vidu-19, za katerega pa ni bilo posebnega zanimanja, zato so orga-
nizatorji po nekaj dneh prekinili s to posebno festivalsko ponudbo.

Povezovanje in sodelovanje je izjemno

V preteklosti festival ni povezal le obiskovalcev in pestrega kul-
turnega dogajanja, temveč so se s sponzorskimi sredstvi vključila 

tudi vidnejša kamniška podjetja. Zadnji dve leti ni več tako, Zavr-
šnik pravi, da sponzorji festivala čakajo na boljše čase: »Naših obi-
čajnih sponzorjev, z izjemo Metal-Profila, ni več. Na srečo se je na 
festival velikopotezno vrnil Študentski klub Kamnik, seveda pa 
Kamfest od nekdaj omogoča predvsem Občina Kamnik, ki zagotovi 
polovico potrebnih sredstev, in Ministrstvo za kulturo z dobrim so-
razmernim deležem. Že nekaj let k programu aktivno pristopa kam-
niška območna izpostava JSKD, določen delež sredstev dobimo tudi 
od lokalnih gostincev in vstopnin. Glede gostincev je treba poveda-
ti, da od lokalov, ki že delujejo na območju festivala, ne zahtevamo 
kakršnihkoli nadomestil, pričakujemo pa nek, recimo temu pošten 
odnos. Tukaj lahko mirno izpostavim Cafe Racer in Tendo na Glav-
nem trgu pa Kavarno Veronika, Gostilno Pri podkvi, Korobača in 
Vratarnico v Smodnišnici. Ostali lokali v središču mesta nas imajo 
za nekakšen samoumeven pojav. A tudi to je Kamnik.«

Če se podjetja umikajo oz. čakajo na boljše čase, pa se v javnih 
zavodih, ki delujejo v regiji, dogaja ravno obratno: število tistih, ki 
vidijo dodano vrednost v sodelovanju in povezovanju na kamni-
škem festivalu, se veča. »Povezovanje in sodelovanje z različnimi 
javnimi zavodi je izjemno,« se strinja Završnik in nadaljuje, »Za-
vod za turizem in šport nam je s souporabo turistično informacij-
ske točke pomagal rešiti izjemen logistični zalogaj, pa kadrovska 
pomoč s strani Zavoda za kulturo Kamnik, prislovično dobro so-
delovanje s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik in Medobčin-
skim muzejem Kamnik ter seveda kino program v sodelovanju z 
Mestnim kinom Domžale. Na pomoč so priskočili tudi meščani. 
Tako smo za potrebe odra Pr'Goslač lahko uporabljali tudi prostore 
nekdanje Pivnice na Starem trgu. V Avtokleparstvu Papež pa so za 

Fo
to

: N
in

a 
Po

žu
n



avgust 2021 9AKTUALNO

tek s feršterkerjem iz skladišča spet potegnili opremo za organiza-
cijo gorskih tekov.«

Novost: oder Pr' Goslač

Letošnja glavna novost je bil oder Pr' Goslač, ki je z etno melodija-
mi popestril večerno dogajanje na Glavnem trgu in Kamfest obarval 
v mednarodnih ritmih. Dogajanje na tem odru je plod sodelovanja z 
Godalkanjem, katerega začetki segajo prav na Kamfest. »Leta 2010 
je Bojan Cvetrežnik, prvi violinist zasedbe Terra Folk, zasnoval po-
letno šolo in jo preizkusil prav na Kamfestu, takrat v sodelovanju s 
CIRIUS-om, kjer so udeleženci spali, in Domom kulture Kamnik, 
kjer so potekale vaje. Projekt smo poimenovali Godalkanje in je bil 
izjemno uspešen, z zaključnim koncertom na Trgu svobode zadnji 
dan festivala in vmesnimi nenapovedanimi točkami po ulicah Ka-
mnika. Lani se je ob 10. obletnici Godalkanja in nekaj nenapoveda-
nimi nastopi po Kamniku porodila ideja, da letos pripravimo kar 
celotno prizorišče, namenjeno etno glasbi in glasbenikom. Tako so 
ves čas festivala v Samostanu Mekinje bivali udeleženci in njihovi 
mentorji, tam so imeli tudi vsakodnevne vaje, popoldne in zvečer pa 
so nastopali na prizorišču, ki smo ga poimenovali Pr' Goslač. Ideja se 
je izjemno obnesla, vsak dan smo lahko poslušali izvajalce iz števil-
nih držav, ki so izjemno obogatili naš letošnji program – prišli so iz 
Francije, Avstrije, Nemčije, Švedske, Estonije, Slovaške, Belgije, Lu-
ksemburga in Slovenije,« pravi Završnik, ki med vrhunci letošnjega 
festivala ne izpostavlja zgolj enega, temveč, »če bi bil Kamfest običa-
jen mestni glasbeni festival bi verjetno napisal koncert Vlada Kres-
lina, ker je Kreslin pač Kreslin. A to zame ni vrhunec, je zgolj dobro 
izbran koncert. Kak duhovitež bi rekel, da je bil vrhunec toča, ki je 
prekinila nedeljski koncert Noctiferie, za malo bolj športne po nara-

vi pa morda ponovni zagon izjemnega teka s feršterkerjem na Mali 
grad. Izjemen dosežek letos je, da smo vseh devet dni brez kakršnih-
koli težav izpeljali program v novi Kreativni četrti Barutana, kjer 
smo med drugim gostili tudi tri izjemna imena kamniškega ustvar-
janja: priznanega kamniškega likovnika Oliverja Pilića, mednarodno 
dejavnega multimedijskega umetnika Tadeja Droljca in vsestransko 
ustvarjalno skupino Matter s premiero njihovega novega celovečer-
nega filma Ameba in zaključnim koncertom.«

Festival je polnoleten – kaj ga čaka?

Najprej je bil Kamfest tritedenski festival z enim odrom in kon-
certi, nato mu je bil dodan otroški oder v kombinaciji s filmi, festi-
val se je skrčil na dva tedna, kasneje se je z Malega gradu preselil 
v Keršmančev park in nato zopet v središče mesta, vsako leto pa 
odkrival in kazal nove javne prostore, ki so vredni pozornosti in 
dogajanja. Kaj ga čaka po dosegu polnoletnosti? Novi izzivi, odgo-
varja Završnik: »Kamfest je vedno, praktično vsako leto, odkrival 
nova prizorišča. Sedaj, ko smo dokončno pokazali in dokazali, da 
je stara smodnišnica izjemna pridobitev za kamniško kulturo in 
ustvarjalnost vseh generacij, nas čakajo novi izzivi: Kaj nam lahko 
ponudi zaraščena Utokova jama sredi Kamnika? Morda javni kon-
cert na razgledni ploščadi pri Starem gradu (letos smo jo uporabili 
zgolj za promocijo festivala in razstave v centru Kamnika)? Je že 
čas za oder na Duplici? Na Kamfest z vlakom je zagotovo projekt, ki 
bo zaznamoval naslednji festival. Čez dve leti pa nas čaka 20. oble-
tnica s čisto novimi izzivi.« Največji festival v regiji je tako vstopil 
v odraslost. Za zrele, a še vedno smele odločitve bo še bolj kot prej 
potreboval mesto, ki bo živelo s festivalom in njegovimi idejami. 
Ne zgolj devet dni v avgustu, temveč vse leto. 
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Trznfest: festival z dušo
V teh dneh so trzinske ulice festivalsko obarvane, saj so organizatorji Trznfesta, ki letos praznuje okroglih dvajset let, v goste 
povabili glasbene in gledališke ustvarjalce, dogajanje pa popestrili z dogodki za otroke in zanimivimi tekmovanji. Čeprav je pet 
pestrih festivalskih dni že za nami, ni še nič zamujenega; ledolomilec med festivali, kot pravi slogan Trznfesta, bo postregel še z 
glasbenim in literarnim večerom.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Peter Hudnik (Hood Foto)

Tako se v četrtek, 2. septembra, lahko ob 21. uri pod Tomšlno-
vim toplarjem (novi muzej na prostem) pridružite novinarju Mar-
janu Žiberni, ki bo v literarnem večeru gostil pisca Tadeja Goloba. 
Dan kasneje bo večer glasbeno obarvan, saj bo ob 21. uri na parki-
rišču za kulturnim domom koncert treh mladih glasbenih skupin. 
Med njimi nastopa tudi skupina Before Time iz Kamnika. Za ta 
večer so organizatorji iz Kulturno umetniškega društva Franc Ko-
tar Trzin poskrbeli tudi za brezplačen prevoz do okoliških krajev 
(Kamnik, Moste, Komenda, Domžale, do končne postaje avtobusa 
št. 6 v Črnučah), ki bo na voljo od pol enajste zvečer do ene zjutraj.

Prisegajo na kakovost

Raznolik program je letos v Trzin privabil tako nove obisko-
valce kot zvesto občinstvo, ki je sedaj že vajeno, da je na Trznfestu 
obilo kakovostnih nastopajočih. »Festival Trznfest, ki je bil najprej 
Trzinska pomlad, je ostal zvest svojim začetkom v smislu, da vk-
ljučujemo dogodke več kulturnih zvrsti, pri čemer vztrajamo pri 
tem, da predstavljamo publiki kakovostne izvajalce, ki morda niso 
toliko del popularnega oz. prevladujočega trenda. Festival nikoli ni 
imel tendence, da bi privabil ogromno ljudi, ki jih trzinski prostor 
ali prireditveni prostori niti ne bi prenesli, temveč je nekako naša 
identiteta, da smo manjši, lušten festival, kjer se sladokusci počuti-
te prijetno,« o programski usmeritvi pove dolgoletna sodelavka in 
vodja letošnjega festivala Brigita Ložar. 

Trznfest bi že lani moral zabeležiti dvajsetletnico, kar pomeni, 
da je eden najstarejših festivalov v regiji, a je lanska epidemija orga-
nizatorjem prekrižala načrte, zato so praznovanje ob okrogli oble-
tnici pripravili kar letos. »Leto 2020 ni bilo zgolj prestopno, ampak 
za naš festival tudi "preskočno",« pravi Ložarjeva in dodaja, da so 
za 20. obletnico pripravili z dogodki nabit dan, ki so ga poimeno-

vali Lučkin rojstni dan. To je bila nedelja, 29. avgust, ko so se na 
osrednjem prizorišču, tj. parkirišču za kulturnim domom, vrstili 
nastopi uličnega in cirkuškega gledališča, gostili so izštekano ver-
zijo skupine Ansambl Ikebana, zabavljačev, ki so med posamezni-
mi dogodki in na koncu dne razveseljevali občinstvo pod imenom 
Suho cvetje. Nastopil je tudi Eric Adonbila iz Gane s svojo cirkuško 
predstavo Lavorji, plesna šola Kazina s plesno-cirkuško predstavo 
Oni (ki je v teh časih še kako aktualna, čeprav je nastala že pred 
leti), Teater Cizamo z interaktivno predstavo Erazem Predjamski 
in vmesno animacijo Bejbibum.

Z Ledeno dirko se spomnijo na iznajdljivost prednikov

Dan pred tem je zaznamovala tradicionalna Ledena dirka, po 
kateri je festival dobil tudi svoj slogan – ledolomilec med festiva-
li. »V davnih starih časih so se podjetni Trzinci preživljali tudi z 
izdelavo in prodajo ledu. Pozimi so pri Jefačniku preprosto odprli 
zapornico, da se je voda razlila po travnikih. Ko je zmrznila, so led 
začeli lomiti in ga razvažati in prodajati po celi širni deželi. Še celo 
tja do daljnega Kranja in okolice jih je vodila trgovska pot in želja 
po zaslužku. Seveda so najbolj napolnili svoje mošnjičke tisti ledarji 
in furmani, ki so navkljub vremenskim in drugim oviram na poti 
na cilj najhitreje pripeljali največjo količino ledu. Spodbujeni s svet-
lim zgledom naših podjetnih prednikov, smo se odločili, da bomo 
na Trznfestu organizirali čisto pravo Ledeno dirko. Ekipe dvojic so 
tekmovale čez drn in strn, na krožni dirki v središču Trzina. Vsaka 
ekipa je morala do cilja na posebnih nosilih prinesti čim več ledu in 
spotoma premagati nekaj ne pretežkih, a zabavnih ovir. Kot pri na-
ših predhodnikih je za končni rezultat štela prinesena količina ledu 
in seveda čas, v katerem je bila premagana proga. Celotna tekma je 
bolj zabavnega kot tekmovalnega značaja, tako da si vsi sodelujoči 
prislužijo simpatično nagrado,« razloži Brigita Ložar in doda, da 
so jim pri organizaciji Ledene dirke na pomoč priskočili v Špor-
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tnem društvu Trzin, ki vsako leto organizira tudi Tek Petra Levca. 
Letošnji bo 11. septembra. »Vsako leto nam nesebično pomagajo. 
Tako gresta kultura in šport z roko v roki. Vedno pa se najde še 
kak nepričakovan prostovoljec, kar nam je v veliko veselje, saj je to 
indikator, da delamo dobro. Če je kdo med bralci, ki si želi vstopiti 
v čevlje prostovoljca na festivalu, pa naj nam kar piše na trznfest@
trzin.si. Četudi za prihodnje leto – pridne roke so vedno dobrodo-
šle!« vabi Ložarjeva.

Festival so ponavadi zaznamovali tudi nastopi domačih izvajal-
cev, česar na letošnji izvedbi Trznfesta ni bilo toliko kot prejšnja 
leta. »Kar malo smo se navadili, da je Trznfest odprl hišni bend 
KUD-a Karsmreklasmrekla, vendar žal letos ni bilo tako. Morda 
spet prihodnje leto. Letos je bil osrednji glasbeni dogodek skupina 
Sam’s Fever, vrhunski imitatorji kralja rock’n’rolla, Elvisa Presleyja. 
Velikokrat je zaradi naše gledališke dejavnosti nastopila naša ekipa 
z aktualno predstavo, tokrat nove predstave nimamo, zato smo v 
goste povabili KD Bohinjska Bela s komedijo Govorice, s katero so 
zmagali na Festivalu komedije v Pekrah,« pojasni Ložarjeva.

Skromen festival z dušo

Poleg celotne organizacije, iskanja sponzorjev in dogovarjanja z 
nastopajočimi organizatorjem izziv predstavlja tudi iskanje prizo-
rišč, kajti Trzin nima osrednjega mestnega trga. »Uporabljali smo 
že vse sorte lokacij – od ploščadi med bloki, do sprehajalne poti za 
Pšato, športnega igrišča … Kaj bo v prihodnje, težko rečem, upam 
pa, da Občina Trzin lepo uredi osrednji prostor pred cerkvijo ali 
morda celo ustvari kakšno novo prizorišče za dogodke v suhih 
in toplih vremenskih razmerah. Tomšlnov toplar, kjer je letos s 
pomočjo evropskih sredstev nastal muzej na prostem, pa je prav 
idilično prizorišče za mirnejše dejavnosti in Občina je bila vesela 

pobude, da bi bila ena od prireditev 20. Trznfesta prav tam,« raz-
laga Ložarjeva.

V katero smer se bo festival z dvajsetletno tradicijo razvijal v 
prihodnje, Brigita Ložar v tem trenutku še ne more napovedati. 
Veliko je odvisno od sredstev za festival, meni. Večino sredstev pri-
dobijo na razpisu Občine Trzin, poleg tega jim vsako leto na pomoč 
priskočijo tudi sponzorji, letos jim je kot generalni sponzor prisluh-
nilo podjetje Simps'S. Veliko je odvisno tudi od tega, kako se bodo 
dela lotile naslednje ekipe, ki bodo pripravljale festival, še več pa od 
smeri razvoja organizacije dogodkov, na katere je močno vplival 
covid-19. »Ne vemo, kaj bo čez eno leto. Če našemu gledališču pra-
vimo "skromen teater z dušo", lahko rečemo, da je tak tudi Trznfest, 
in verjamem, da bo tak tudi ostal,« zaključuje Ložarjeva. 

Peter Koci          051 319 185 041 306 973
Simon Blaznik  041 601 750 041 306 620

www.renault.si
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*Mesečni obrok velja za model Renault CLIO Limited SCe 65 in začetno ceno 12.690 €, ki že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 200 €, ki velja ob 
nakupu z Renault Fleksi financiranjem. Ugodnosti v vrednosti 1.150 € sestavljajo obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v vrednosti 304 €, podaljšano jamstvo (5 
let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in vzdrževanje za motor (4 leta ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej) po polovični ceni, v vrednosti 350 €. Ob nakupu 
novega vozila CLIO v primeru zamenjave "Staro za novo" prejmete 500 € dodatnega popusta. Ponudba velja preko Renault financiranja. Pridržujemo si pravico do napak.
Poraba pri mešanem ciklu: 5,1–7,8 l/100 km. Emisije CO2: 116–136 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0115–0,0338. Vrednosti meritev porabe in emisij 
ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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z Renault fleksi financiranjem*

500 € popusta pri menjavi staro za novo
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Gurmanski užitek brez glutena
Koronakriza je močno vplivala na številna podjetja, ki so bila primorana čez noč prestrukturirati svoje dejavnosti ali jih za določen 
čas celo ustaviti. Nekateri pa so ravno v obdobju karantene izkoristili priložnost za realizacijo poslovnih idej, za katere do takrat 
ob vseh ostalih obveznostih ni bilo časa. Med njimi sta tudi simpatična Dolenjca, Marcel Rebernik in njegova partnerka Julija, ki 
ju združuje ljubezen do kulinarike in zdrave prehrane.

POLONA ŠTOLFA
Foto: osebni arhiv Julije in Marcela Rebernika

Od ideje do izvedbe

Z željo po novem znanju sta Marcel in Julija pred leti za nekaj 
časa zapustila dom, študij, službo in se vpisala na kuharsko šolo v 
tujini, kar je bila zanju ena najlepših izkušenj v življenju. Čeprav 
je bilo šolanje naporno, noči kratke in malo prostega časa, sta želja 
in ljubezen do kuhanja postala še močnejša. Ravno tam se je prvič 
porodila ideja o lastni proizvodnji "pašte", a sta ob zavedanju, da 
uresničitev teh sanj terja veliko dela in tudi tveganj, čakala na pravi 
trenutek.

Ravno čas karantene jima je dal možnost drugačnega razmišlja-
nja. Tako sta ob neugodnih okoliščinah za odpiranje gostinskega 
obrata od ideje o lastnem bistroju prišla do ideje o odprtju lastne 
proizvodnje testenin, ki naj bi bila v teh nepredvidljivih časih bolj 
varna. Kupila sta mini stroj in v domači pisarni dva meseca vsak 
dan izdelovala testenine iz različnih sestavin. Pravita, da so na za-
četku domači tiho upali, da se naveličata, a sta bila vsak dan bolj 
zagnana in trdno prepričana, da sta na pravi poti. Tako sta svoje 
prihranke vložila v večje stroje in decembra 2020 Sloveniji predsta-
vila blagovno znamko Gluteno pod katero združujeta slovenske, 
ekološke in certificirano brezglutenske testenine, slane prigrizke 
in ekološke brezglutenske moke iz žit in stročnic. 

Testenine iz stročnic z bogato prehransko vrednostjo

Marcel in Julija sta posebno pozornost namenila izdelavi te-
stenin iz stročnic, ki v primerjavi s klasičnimi vsebujejo bistveno 
več prehranskih vlaknin, beljakovin, vitaminov in mineralov. So 
odličen nadomestek mesa, odlične za vegane in vegetarijance. Ker 
je priprava stročnic od namakanja do kuhanja zelo zamudna, jih da-
nes premalo ali skoraj ne vključujemo v jedilnik. Zato so testenine 
iz stročnic odlična ideja, saj se skuhajo le v treh minutah, po okusu 
pa so čisto primerljive oz. celo boljše od navadnih, pa tudi otroci 
jih imajo radi. Pod blagovno znamko Gluteno so trenutno na voljo 
grahove, čičerikine in lečine testenine, Marcel in Julija pa obljublja-
ta, da bosta linijo pridno bogatila z novimi okusi.

Okusna alternativa nezdravim prigrizkom

Poleg testenin iz stročnic je med njunimi najbolje sprejetimi izdel-
ki zagotovo Lečitos – slani prigrizek iz rdeče leče, ki je med ljubitelji 
alternativne prehrane pravi hit. Predstavlja namreč bolj kakovosten, 
zdrav in nadvse okusen nadomestek nezdravim slanim prigrizkom. 
Pripravljen je iz ekološke moke rdeče leče, iz katere najprej izdela-
ta testenine in jih nato termično obdelata ter začinita. Marcel pravi, 
da je ideja za Lečitos nastala mimogrede, ko sta čakala največji stroj 
za testenine in medtem preizkušala nove načine obdelave sestavin. 
Sledilo je kar nekaj neuspelih poskusov, da sta na koncu prišla do 
pravega recepta, ki ga danes ponujata v petih okusih – mediteran, 
parmezan, BBQ, paradižnik z baziliko in sladka paprika.

Prehranjevanje brez glutena

Ker imata mlada podjetnika v družini člane s celiakijo, na trgu 
pa je pomanjkanje izdelkov za to prehransko omejitev, sta se za-
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vezala, da bosta imela v ponudbi izključno brezglutenske proizvo-
de, in celotno proizvodnjo že na začetku prilagodila temu. Gluten 
ali lepek je alergen, ki povzroča težave ljudem s celiakijo, ki se jim 
danes posveča zelo malo pozornosti. V Sloveniji nimamo brez- 
glutenskih mlinov, zelo malo je ponudnikov brezglutenskih malic, 
ljudje, ki nimajo težav, pa niso dovolj ozaveščeni, da ne gre zgolj 
za modno dieto, ampak lahko tudi hudo alergijo. Marcel in Julija 
sta zato vse izdelke prilagodila tej omejitvi. Poleg tega jih pripo-
ročata tudi vsem, ki si želijo bolj zdravih, lahkih obrokov, imajo 
težave s prebavo, želodcem ali pa si želijo boljšega počutja. Zaradi 
bogate prehranske vrednosti so njuni izdelki odlična izbira tudi za 
športnike in shujševalne diete.

Nepogrešljiva sestavina

Marcel na vprašanje, kateri je njegov najljubši izdelek, odgovo-
ri, da težko izpostavil le enega. Od testenin imata največkrat na 
meniju pašto iz rdeče leče zaradi hitre priprave, odlične barve in 
zato, ker resnično paše k vsaki omaki. Najljubši Lečitos je z okusom 
BBQ, tega največkrat zmanjka na kavču. Moka pa ovsena, ker je 
res čudežna brezglutenska moka, saj iz nje vedno vse uspe. Nepo-
grešljiva sestavina je vsekakor lečina moka, ki je tudi ena glavnih 
sestavin Lečitosa in testenin.

Surovine pridobivata od različnih dobaviteljev, ki zagotavljajo 
ustrezno kakovost ter ekološki in brezglutenski certifikat. 

Naložba v zdravje je najboljša naložba

Pri prehrani Marcel in Julija stavita na redne in lahke obroke. 
Pri izboru hrane ne skoparita, vedno izbereta kakovostno, lokalno, 
sveže, ekološko in opažata, da se jima ta naložba hvaležno vrača. 

BON21

~ VADBA ~

~ PLAY ~

~ CAFFE ~

~ REGENERACIJA ~

- fitnes
- vodena vadba
- osebno trenerstvo
- pilates, joga ...

- online trenerstvo
- online vadba na zahtevo
- online priročniki

- kava in topli napitki
- beljakovinski napitki
- pudingi, sladoledi

- savne, VIP savna
- krio savna
- magnetna terapija

UNOVČITE 
BON 21 IN 
INVESTIRAJTE 
V VAŠE ZDRAVJE 
ZDAJ!

info@bodifit.net

0809889

Slovenski, 
ekološki, 

brezglutenski 
izdelki 

GLUTENO

ZDRAVO IN ENERGIČNO
V NOVO ŠOLSKO LETO!

Kruh in pecivo z drožmi • Veganske sladice • 
Darilni paketki • Naravna prehranska dopolnila • 

Izdelki za krepitev imunskega sistema

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

Vsekakor si znata pogledati tudi skozi prste, v osnovi pa doma ku-
hata zdravo. Najbolj jima še vedno tekne domača pašta. Za izboljša-
nje imunskega sistema v tem prehodnem obdobju bralcem Modrih 
novic priporočata obilo svežega zraka, sprehodov v naravi ter hra-
nilno bogato hrano. Zaključita pa z izvirnim nasvetom: »Ena lečina 
pašta na dan odnese zdravnika stran.« 
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Mi smo superjunaki!
Slovenci ste čisto preveč skromni. Nekoč sem že napisal kolumno o tem, naslovil sem jo Hlapcologija. Kot tujec opazim le malo 
hlapčevskega pri Slovencih. Kolikokrat slišim Slovence, ki začnejo stavek z – glede na to kako majhni smo – potem pa naštejejo, 
kako odlični so.

NOAH CHARNEY

Dejstvo, da Slovenija nima veliko prebivalcev, naredi slovenske 
dosežke še bolj občudovanja vredne v primerjavi z ostalimi država-
mi, za katere se zdi uspeh bolj samoumeven. Od ameriških, kitajskih 
in ruskih olimpijcev se zmago skoraj pričakuje. Kako bolj junaško je 
torej, ko Slovenec dobi medaljo? Na olimpijskih igrah v Tokiu smo 
bili priča številnim takšnim sijajnim primerom. Košarkarski navdu-
šenci jih med sezono lahko vidijo vsak dan, kajti Luka Dončić je pre-
poznan kot najboljši igralec in kandidat za naziv GOAT oz. najboljši 
vseh časov. Sam povsod vidim dokaze slovenske heroičnosti. Morali 
bi biti bolj ponosni sami nase in tudi bolj samozavestni. 

Moja edina "pritožba", ki jo imam v zvezi s Slovenci na splošno, je, 
da smo preveč skromni. Skromnost je sicer lepa čednost, pa vendar nas 
včasih zadržuje in tako ne naredimo stvari, ki bi jo radi. Večkrat sem 
že pisal o slovenski pasivnosti, ki se kaže tako v filmu kot literaturi. S 
prijateljem, piscem Miho Mazzinijem sva se nekega večera ob pivu in 
pici šalila o tem in nenadoma dobila idejo, da bi skupaj napisala knjigo, 
ki bo satira o pasivnosti slovenskih junakov v filmu in literaturi.

In napisala sva jo!

Knjiga je narejena v obliki otroške slikanice, vendar je name-
njena odraslim. Ilustriral jo je rojak Ivan Mitrevski. Čeprav gre za 
satiro o slovenski zgodovini, ponuja tudi dejansko zgodovino naše 
krasne dežele. Velikokrat sem presenečen, ko mi Slovenci povedo, 

da vem več o Sloveniji, njeni kulturi in zgodovini, kot Slovenci. 
No, tukaj je priložnost, da izboljšate svoje poznavanje te teme in se 
medtem še zabavate. Knjigo lahko naročite na kesar.si

Skrivna zgodovina Slovenije

Avtorji: Miha Mazzini, Noah Charney, Ivan Mitrevski

Humoristična ilustrirana knjiga velikega formata prinaša izmi-
šljene zgodbe z območja Slovenije, ki temeljijo na resničnih osebah 
in dogodkih. Vsaka od teh zgodb je opremljena tudi s kratkim pov-
zetkom zgodovinskih dejstev, da bralka in bralec točno vesta, kaj 
je res in kaj ne. Na zabaven način tako približa zgodovino vsem 
generacijam, od mladih do starih. Bistven del knjige so ilustracije 
Ivana Mitrevskega, ki še dodatno humorno osvetljujejo zgodbe in 
dodajajo drobne bisere za bralčevo oko.

Prva zgodba v knjigi je o Jazonu in Argonavtih, torej sega več kot 
tisočletje pred naše štetje, junak zadnje pa je Ivan Cankar, s katerim 
se zgodovinski pregled na začetku dvajsetega stoletja zaključi. Knjiga 
obsega okoli 60 strani in vsebuje naslednje zgodovinske osebe in do-
godke: Jazon in Argonavti, Alarik, Huni, Kralj Samo, Bitka pri Wo-
gastisburgu, Hotimir, Otokar II, Ulrich II, Turško obleganje Dunaja, 
Trubar, Valvasor, Marija Terezija, Napoleonove Ilirske province, 
Stanko Vraz in France Prešeren, Anton Mahnič, Ivan Cankar.

Kdo bo naslednji slovenski superjunak? Mogoče bova morala 
izdati še drugi del – Dogodivščine super Dončića. 

16 x 24 cm, 56 strani, broširana vezava

Miha Mazzini in Noah Charney
SKRIVNA ZGODOVINA SLOVENIJE
ilustriral Ivan Mitrevski

Skrivna zgodovina Slovenije spremlja glavno juna-
kinjo Slavo od srečanja z grškim junakom Jazonom 
na ljubljanskem mostišču, vpadov in osvajanj raznih 
ljudstev, srečanj s pomembnimi osebnostmi iz naše 
in svetovne zgodovine pa vse do danes. Prepotovala 
je mnoge dežele, doživela je marsikaj, navdihovala 
je množice in večkrat obrnila tok zgodovine. In za to 
ni naredila popolnoma ničesar. 
 
Nova knjiga Noaha Charneyja in Mihe Mazzinija vas 
bo navdušila, razjezila in nasmejala. Ne nujno v tem  
vrstnem redu. 
  
Cena: 19,90 €

Knjigo lahko naročite na spletni strani kesar.si.
KNJIGI JE 

PRILOŽENA 

DRUŽABNA 
IGRA
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Živahno poletje v Godbi Domžale
Poleg junijskega samostojnega koncerta in menjave dirigenta so pri Godbi Domžale oblikovali še sekcijo big banda in z njo iz-
vedli premierni koncert. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Janez Štrukelj in Foto studio Majhenič

Prvi poletni žarki v Domžalah so sredi junija na plano priva-
bili domžalske godbenike, ki so po dolgem lanskoletnem premo-
ru pričarali pravo glasbeno poslastico. V Češminovem parku so s 
čudovitimi melodijami izvedli samostojni koncert, ki je bil hkrati 
tudi zadnji za Damjana Tomažina na mestu dirigenta. Damjan To-
mažin se po 15 letih dirigentskega delovanja pri Kulturnem dru-
štvu Godba Domžale zagotovo lahko pohvali z velikim napredkom 
in izrednimi dosežki. Na koncertu je svojo osebno noto še posebej 
skrbno vpletel v izbor skladb in gostov: bratranec Jernej Zoran na 
kitari, domžalska pevka Manca Hribar in povezovalec Nejc Lisjak. 
Vrhunec koncerta je bila zagotovo večna popevka Mojmirja Sepeta 
in Elze Budau Poletna noč, v kateri je Manca Hribar zares zables-
tela. Na koncertu je Tomažin pokazal svojo glasbeno vsestranskost 
z igranjem pozavne in harmonike, tako da ni manjkalo niti veliko 
dobre volje. Stoječe ovacije, bučni aplavzi, zibanje in prepevanje 
domžalske publike so bili ogromna potrditev, na kako pomemb-
nem mestu je v Domžalah godba in kultura nasploh.

Če se vam zdi, da so šli godbeniki po koncertu na daljši dopust, 
se motite, saj se je del inštrumentalistov pod vodstvom saksofo-
nista Lana Timoteja Turka kmalu začel pripravljati na premierni 
koncert nove sekcije Godbe Domžale. Namen big banda je ponu-
diti poslušalcem zvrst glasbe, ki je do sedaj v Domžalah in okolici 
še niso okusili, in navdušiti mlade za glasbeno izobraževanje ter 
vključevanje v različna kulturna društva. Kar precej časa se je tako 
med domžalskimi godbeniki kalila ideja o oblikovanju big banda, 
začetek delovanja je zaustavila tudi epidemija. Letošnje poletje je 
ta čas le napočil in sredi avgusta se je, prav tako v Češminovem 
parku, prvič predstavil Big Band Godbe Domžale. Klasična posta-
vitev big banda, štiri trobente, štiri pozavne, štirje saksofoni in t. i. 
ritem sekcija (klaviature, bobni, kontrabas in kitara), združena s ta-
lentirano pevko Ajdo Stino Turek, nam je predstavila nekaj klasik 
iz svetovne zakladnice big band repertoarja. Poln Češminov park 
je z navdušenjem sprejel novo zasedbo, Ajda Stina Turek pa je do-
kazala, da je izredno suverena pevka in prepričljiva interpretka. S 
pogledom naprej se Godba Domžale k sreči vrača na stare tirnice 
odličnih koncertov, ki jih tudi v prihodnje ne gre zamuditi, v kar 
glede na odzive poslušalcev niti ne gre dvomiti. 
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Ureditev varnih šolskih poti v naselju 
Šmartno v Tuhinju

Kamnik – Poleti so se v naselju Šmartno v Tuhinju uredile var-

ne šolske poti na delu regionalne ceste od Kamnika do Ločice. 

Na območju prehoda za pešce se je na pločniku za pešce posta-
vilo barvne stebričke do šole in dve opozorilni tabli, ki opozarja-
jo voznike na prisotnost otrok in umirjanje prometa. Na območju 
šole in vrtca so se na vozišču izvedli barvni arhitekturni elementi 
(barvni krogi različnih dimenzij), ki opozarjajo na občutljivo ob-
močje. Poleg prometne signalizacije so se izvedla še naslednja dela: 
zakoličba osi trase, odstranitev obstoječe prometne signalizacije, 
izdelava meteorne kanalizacije, dograditev pločnika od avtobus-
nega postajališča v smeri Zgornjega Tuhinja, ureditev prehoda na 
dvignjeni ploščadi, zaris arhitekturnih elementov na vozišču.

Pri investiciji sta sodelovali Občina Kamnik in Direkcija za in-
frastrukturo, ki sta se dogovorili tudi za sofinanciranje, in sicer je 
Občina izvedla postavitev javne razsvetljave v vrednosti 57 tisoč 
evrov, medtem ko je vsa ostala dela v vrednosti 97 tisoč evrov iz-
vedla Direkcija. 

Dela na Igriški ulici in razširitev križišča s 
Pelechovo cesto
Domžale – V Preserjah pri Radomljah poteka rekonstrukcija 

ceste in gradnja pločnika na Igriški ulici ter razširitev križišča 

s Pelechovo cesto.

Na Igriški ulici v Preserjah pri Radomljah podjetje SGP Gradi-
telj izvaja rekonstrukcijo ceste in gradnjo obojestranskega pločni-
ka. Domžalska podžupanja Renata Kosec pravi, da se bo ob tem 

razširilo tudi križišče s Pelechovo cesto: »Razširilo se bo križišče, 
da se bodo vozniki lažje in bolj varno vključevali na prednostno 
cesto, poleg tega pa bo s tem zagotovljena tudi večja varnost šo-
larjev, saj tam poteka šolska pot. Je pa res, da se je zaradi razširitve 
križišča zmanjšala obstoječa zelenica, vendar mislim, da se vsi stri-
njamo, da je varnost otrok kot tudi ostalih udeležencev v prometu 
najpomembnejša.« 

Krožišče za večjo varnost

Kamnik – Poleti so pri Podružnični šoli Nevlje zgradili novo 

krožišče in uredili pločnike, pred šolo pa se je uredilo obmo-

čje s tremi parkirnimi mesti za kratkotrajno parkiranje. Tako 

na Občini Kamnik nadaljujejo z urejanjem varnih površin za 

pešce na območju šole v Nevljah.

Vrednost pogodbene cene investicije znaša 87 tisoč evrov z 
DDV. Na območju krožišča se je uredilo tudi vodovodno in hi-
drantno omrežje (16 tisoč evrov), postavila se je nova nadstrešnica 
na avtobusnem postajališču (5100 evrov brez DDV). Nadaljuje se 
preplastitev cestišča v smeri POŠ Nevlje – kamniški bazen v po-
godbeni vrednosti 21 tisoč evrov. Celotna vrednost dvoletne inve-
sticije, Občina Kamnik je namreč že lani na tem območju izvedla 
napeljavo optike in javno razsvetljavo, v letošnjem letu pa je pris-
topila k obnovi 360-metrskega odseka ceste, bo tako znašala 192 
tisoč evrov. 

Ureditev ploščadi pri POŠ Vranja Peč

Kamnik – V bližini podružnične osnovne šole v Vranji Peči je 

urejena nova ploščad, ki bo namenjena športnim, gibalnim in 

družabnim vsebinam.

V začetku avgusta se je začelo z deli za ureditev večnamen-
ske ploščadi za potrebe Podružnične šole Vranja Peč, ki ni imela 
ustreznih zunanjih površin oz. igrišča. »Zaradi zagotavljanja mož-
nosti izvedbe športnih, družabno-gibalnih ter drugih vsebin, ki jih 
podpira obstoječi kurikulum, se prostor na župnijskem dvorišču 
izkazuje kot najprikladnejša ali celo edina možna površina v bliži-
ni stavbe POŠ Vranja Peč, kjer je izvedbo prej naštetih dejavnosti 
možno varno izvajati. Prostor omogoča tudi vzpostavitev mobil-
ne učilnice na prostem, ki lahko še dodatno povečuje izkustveno 
učenje ter druge alternativne metode poučevanja/učenja, pope-
stri pouk, šolo pa s tem naredi prijaznejšo,« so pojasnili na Občini 
Kamnik. Nova ploščad je asfaltirana, postavljen je koš za košarko, 
možno je postaviti tudi premični gol za otroški nogomet.

Pogodbena vrednost investicije znaša dobrih 24 tisoč evrov. 
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V Kamniku sanirajo zemeljske plazove
V letošnjem letu so v občini Kamnik sanirali devet zemeljskih plazov, ki so ogrožali varnost prometa na občinskih cestah. Poleg 
tega Občina Kamnik delno sofinancira sanacijo plazov, ki jo izvedejo lastniki kmetijskih, gozdnih in drugih zemljišč.

MATEJA ŠTRAJHAR

»V prvih dveh mesecih letošnjega leta so strokovne službe Občine 
Kamnik na podlagi terenskih ogledov skupaj s strokovnjaki ugoto-
vile, da na nekaterih odsekih občinskih cest zemeljski plazovi nepos-
redno ogrožajo varnost in potek prometa, zato so bili določeni odseki 
neprevozni oziroma je veljala začasna sprememba prometnega reži-
ma (popolna ali delna zapora ceste),« so pojasnili na Občini Kamnik. 
Na podlagi tega je bilo ugotovljeno, da je sanacija določenih plazov 
nujna. Dela na šestih plazovih (plaz pod cesto Košiše–KIK, plaz nad 
cesto Briše–Tučna, plaz pod cesto Mali Rakitovec–Veliki Rakitovec, 
plaz pod cesto Soteska–Poreber, plaz pod cesto Rovt–Špitalič in plaz 
pod cesto Motnik–Zgornji Motnik) so se pričela 1. marca, zaključena 
so bila konec aprila. Sanacije plazov so v večini primerov zajema-
le gradnjo podpornih konstrukcij, ureditev odvodnjavanja zaledne 
vode, ureditev ceste in namestitev varovalne ograje. Vrednost del za 
teh šest plazov je znašala dobrih 94 tisoč evrov.

Uspešno je bila zaključena tudi sanacija plazu pod vodohranom 
Hrib pri Kamniku, kjer so bila zgrajena 32-metrska podporna 
konstrukcija (kamniti zid) in tri drenažna rebra za odvodnjavanja 
zaledne vode. V okviru sanacije usada ob občinski cesti Tunjice–
Zadnji Vrh je bilo ugotovljeno, da je drenaža ob omenjenem odseku 
cestišča na več mestih poškodovana, zato se je v sklopu sanacije za-
menjala tudi ta. Na koncu je sledila še ureditev ceste z asfaltiranjem 
poškodovanega odseka. 

Plaz na cesti Špitalič–Dolina bo sofinanciralo tudi Mini-

strstvo za okolje in prostor

Poleti se je začela sanacija plazu na občinski cesti Špitalič–Doli-
na. Zaradi obsežnosti je bilo treba izvesti sanacije na treh odsekih. 
V prvi fazi sanacije je bilo izvrtanih in betoniranih 30 pilotov za pi-
lotno steno. Na tem odseku je bila nameščena tudi varovalna ogra-

ja. V drugi fazi sta bila zgrajena dva kamnita zidova, dolga 26,5 me-
tra in 10,6 metra, ter urejeno odvodnjavanje na vseh treh odsekih 
ceste. Vrednost investicije po pogodbi znaša slabih 97 tisoč evrov z 
DDV. Za sofinanciranje sanacije tega plazu je Občina Kamnik us-
pešno kandidirala za sredstva Ministrstva za okolje in prostor. Na 
podlagi pogodbe o sofinanciranju ter podanega zahtevka po konča-
ni gradnji bo občina od države prejela dobrih 74 tisočakov. 

Sanacija plazu pod cesto Motnik–Zg. Motnik–Bela bo kon-

čana septembra

V sredini avgusta se je začela sanacija zemeljskega plazu pod 
občinsko cesto Motnik–Zg. Motnik–Bela. Predvidena je gradnja 
podporne konstrukcije, po sanaciji se bo namestila varovalna od-
bojna ograja. Do konca del, ki naj bi se zaključila septembra, je na 
tem odseku popolna zapora ceste. Vrednost investicije po pogodbi 
znaša slabih 25 tisoč evrov z DDV. 

Občina Kamnik delno sofinancira sanacijo plazov

»Zemeljski plazovi ogrožajo tudi kmetijska, gozdna in druga 
zemljišča. Občina Kamnik je za tovrstne plazove v letošnjem letu 
omogočila delno sofinanciranje sanacije teh plazov, in sicer do po-
lovice višine stroškov oziroma največ do 5000 evrov. Gre za ukrep, 
ki smo ga sicer izvajali že v preteklih letih, a smo letos prvič za-
gotovili višji delež sofinanciranja. Če lastnik zemljišča poda vlogo 
za sofinanciranje in predloži ustrezno strokovno rešitev sanacije 
plazu v obliki predračuna, strokovne službe Občine Kamnik skupaj 
s strokovnjakom za plazove preučijo vlogo in strokovnost sanacije 
kmetijskega plazu. Po izvedeni sanaciji se izvede ogled izvedenih 
del ter na podlagi plačanega računa lastniku sofinancira del stro-
škov,« so še sporočili z Občine Kamnik. 

Komorni moški pevski zbor Lek vabi nove člane

Ljubitelji glasbe, imate dar in veselje do zborovskega petja in raz-
mišljate o tem, da bi prepevali v moškem zboru? Če ste si odgovorili 
pritrdilno vas pevci Komornega moškega pevskega zbora Lek va-
bimo, da se nam pridružite. Redne pevske vaje imamo vsak torek v 
večernih urah v prostorih tovarne Lek v Mengšu. Za več informacij 
smo vam na voljo na tel. številki 031 381 550 (Saša Lenarčič) oz. na 
e-poštnem naslovu kmz.lek78@gmail.com, ogledate si lahko 
tudi spletne strani facebook.com/kmz.lek in kmzlek.si. Vabljeni, 
veseli vas bomo.

 Pevsko društvo Lek

 041 288 145

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

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž
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Čez dve leti končno v novo šolo
»Majhen korak za izvajalca gradbenih del in velik korak za investitorja.« S temi besedami je podpis pogodbe o gradnji nove 
osnovne šole Frana Albrehta v začetku avgusta pospremil ravnatelj šole Rafko Lah. Gradnja naj bi se v teh dneh že začela, slabih 
19 milijonov evrov vredna investicija naj bi bila končana še pred šolskim letom 2023/2024.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in arhiv Občine Kamnik

Da je gradnja nove osnovne šole zelo pomemben projekt, je ob 
podpisu pogodbe z izvajalcem, podjetjem Kolektor Koling, poudaril 
kamniški župan Matej Slapar, ob tem pa izpostavil, da ima projekt 
že zelo dolgo brado. »Razvojna doba izgradnje šole je res že precej 
dolga, a pomembno je predvsem to, da končno začenjamo z gradnjo, 
ki jo bomo v predvidoma 18 mesecih zaključili. Ni pomembna dol-
ga doba trajanja projekta, ampak je pomembno, da bomo kljub temu 
projekt pripeljali do uspešnega zaključka. Gledati naprej in stremeti 
k napredku je temelj naše vizije,« je dejal župan Slapar in orisal doga-
janje v preteklih letih, »leta 2007 je bil objavljen arhitekturni natečaj 
za izgradnjo mestnih šol. Na njem je bila izbrana projektna rešitev 
Arhitekturnega biroja Hočevar. Ta rešitev je aktualna še danes, zato 
verjamem, da bo ta šola brezčasna. V naslednjih 15 letih se je zgo-
dilo marsikaj. Zadeve so bile preprojektirane, pridobljena so bila tri 
gradbena dovoljenja, zadnje je bilo izdano leta 2019, ko smo zagrizli 
v dokumentacijo in poiskali rešitve za racionalizacijo projekta, kar je 
pomenilo 2 milijona prihranka.«

Prvotno je bil projekt gradnje nove osnovne šole ocenjen na 21 
milijonov evrov, po racionalizaciji bo nova šola Občino Kamnik stala 
18,8 milijona evrov. »Racionalizacija se je izvedla v obsegu vgraje-
nih materialov, opuščanju nekaterih nadstandardnih arhitekturnih 
rešitev in tehnične zasnove objekta,« je pojasnil kamniški podžupan 
Bogdan Pogačar, ki je zaslužen za racionalizacijo projekta in postopke 
za pripravo na začetek investicije.

Najprej gradnja nove šole, potem rušitev stare

Prva faza, v kateri je predvidena gradnja nove šole s prometno in 
komunalno ureditvijo, v to pa je zajet tudi strošek gradbenega nad-
zora, najema in vodenja skupnega programskega okolja, projektant-
skega nadzora in priprave vse potrebne dokumentacije za pridobi-

tev uporabnega dovoljenja, znaša 15,3 milijona evrov. Druga faza, v 
kateri je predvidena rušitev obstoječe šole, celotna zunanja ureditev, 
vključno s športnimi in prometnimi površinami za obe osnovni šoli, 
in opremo nove šole, je ocenjena na 3,5 milijona evrov. Občina Ka-
mnik bo 18,8 milijona evrov vredno investicijo pokrila s kreditom v 
višini 12,25 milijona evrov (10,4 milijona evrov bo Občina pridobila 
že letos, ostalo do konca investicije), 2,3 milijona evrov bo primakni-
la država, v skladu za šole se je nabralo 4 milijone evrov.

Pouk se bo za večino učencev izvajal v "stari" šoli

 »Res smo dolgo čakali na novo šolo, predvsem imam v mislih 
otroke in starše. Izvajalec ima ogromno izkušenj in verjamem, da bo 
dela opravljal tako, kot so zastavljena. V občinski upravi si bomo pri-
zadevali, da bo gradnja potekala čim bolj harmonično in čim manj 
motila učni proces na aktualni šoli oziroma, zdaj že lahko rečemo, 
stari šoli Frana Albrehta,« je poudaril župan Slapar.

Skorajšnjega začetka del se je tako v svojem kot v imenu zapo-
slenih, otrok in staršev razveselil tudi ravnatelj OŠ Frana Albreh-
ta Rafko Lah, ob tem pa poudaril, da bosta za vse šolske deležnike 
naslednji dve šolski leti naporni, saj bo ob šoli gradbišče. Pouk se bo 
naslednji dve leti namreč še vedno izvajal v obstoječi šoli, zaradi pro-
storske stiske štirje oddelki učencev 4. in 5. razreda v letošnjem šol-
skem letu pouk obiskujejo v učnih prostorih pri župnišču na Šutni.

Gre za zahteven in oblikovno dovršen objekt

Izvajalec gradnje je ob podpisu pogodbe zagotovil, da se bo pot-
rudil, da bo objekt zgrajen kakovostno in v roku. Direktor prodaje 
v podjetju Kolektor Koling, Marko Trampuž, je poudaril še, da gre 
za zahteven objekt, ki je deloma armiranobetonski, deloma pa ima 
jekleno konstrukcijo. »Gre za zahteven in oblikovno dovršen pro-
jekt, ki predvideva dve ločeni dilatacijski enoti, ki sta povezani z 
osrednjim mostnim elementom. Porabljenih bo preko 250 ton jekla 
za nosilno konstrukcijo, 5000 kubičnih metrov betona in 550 tisoč 



avgust 2021 19AKTUALNO

kilogramov armature. Rezultat bo 32 novih učilnic in 18 kabinetov 
za učitelje z urejenimi elektro in strojnimi inštalacijami za ogreva-
nje, prezračevanje in ohlajevanje prostorov ter nameščeno aktivno 
in pasivno požarno zaščito. Hkrati bo z izbranimi materiali in pre-
mišljeno zasnovo poskrbljeno tudi za prostorsko akustiko, ki se bo 
prilagodila glede na različne programe. Celoten objekt bo zaklju-
čen z ravno streho in fasadno opno iz ekspandirane pločevine,« je 
objekt opisal mag. Trampuž.

Nova šola bo v obliki črke U z osrednjim atrijem. »Južni del bo 
namenjen izobraževanju najmlajših, ki bodo imeli dostop do ogra-
jenega, torej svojega otroškega igrišča, v zgornjih nadstropjih pa 
bodo 4. in 5. razredi. Osrednji vhodni element je na sredini, kjer je v 
prvi etaži knjižnica, ki tako simbolno poveže prvo triado in razre-
de starejših učencev, ki so v severnem delu. Ta se dotika predvidene 
nove oz. prenovljene športne dvorane,« je novo šolo opisal Primož 
Hočevar, Atelje Hočevar, projektant nove šole. 

DOBER ZA LJUDI – DOBER ZA NAŠ PLANET

Iščete priložnosti za razvoj svoje 
poslovne poti?
Ste vedeli, da MM Količevo lahko reci-
klira več odpadnega papirja, kot ga zbe-
remo v Sloveniji?

Ste odgovorni, strastni in osredo-
točeni na doseganje ciljev?
V MM Količevo zavzeti sodelavci in naša 
STRAST do zanesljivih izdelkov, uče-
nja, napredka in izboljšav zagotavljamo 
našemu podjetju konkurenčen položaj 
znotraj skupine Mayr Melnhof Karton 
GmbH, v Evropi in svetu. Tehnološko do-
vršene rešitve dopolnjujejo stroškovno 

učinkovitost in vitke procese, ki zagota-
vljajo DOSEGANJE zanesljive kakovosti, 
storitev in zadovoljstva kupcev. Zaveda-
mo se našega vpliva na družbo in okolje, 
zato je ODGOVORNOST do ljudi, okolja 
in izdelkov temelj naše predanosti. Svoj 
uspeh gradimo na združevanju izjemne 
poslovne uspešnosti in trajnostnih na-
čel.

Vas zanimajo:
• krožno gospodarstvo,
• najnovejše tehnologije,
• nenehne izboljšave in
• digitalizacija?

Si želite postati del odlične ekipe, 
ki ceni in spoštuje dobro opravlje-
no delo, ter prispevati k doseganju 
vrhunskih rezultatov?

Ste pripravljeni:
• pridobivati veščine in znanja ter jih 

prenašati na sodelavce,
• pomagati,
• nuditi podporo in
• sodelovati?

Potem lahko postanete del naše 
MM Količevo ekipe.
Iščemo energične in radovedne bodoče 
sodelavce s področja logistike, elektro 
in strojnega vzdrževanja, proizvodnje ter 
skladiščenja. Vse podrobnosti o odprtih 
delovnih mestih najdete na spletni strani 
Optius (https://www.optius.com).

Na voljo pa smo vam tudi na:
kk.kadri@mm-karton.com ali na 
telefonu: 01/ 72 90 540, Splošno ka-
drovski oddelek.

Lekarna

F l e r i n

Lekarna Flerin
Ljubljanska cesta 59
1230 Domžale
01 729 25 28

Na parkirišču nasproti LEKARNE 
FLERIN je postavljen prodajni av-
tomat -LEKOMAT, ki je uporabni-
kom na voljo 24 ur na dan, 7 dni 
v tednu.
V ponudbi lekomata je več kot 
80 različnih izdelkov, ki so name-
njeni lajšanju blažjih zdravstve-
nih težav ali zgolj ohranjanju 
dobrega počutja.

NOVOST V
DOMŽALAH

LEKOMAT

Na voljo so prehranska dopolnila, 
medicinski pripomočki, sanitetni 
material, obliži, izdelki za higieno 
in intimno nego, otroški program, 
kreme in mazila, repelenti, razni 
testi ter zaščitna sredstva. 
Ponudba v lekomatu bo prila-
gojena letnim časom in željam 
kupcev. Plačilo je možno z goto-
vino.

Lepo vabljeni!
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Žiga Ravnikar: Uresničile so se mi sanje
Lokostrelcu Žigu Ravnikarju so se z nastopom na olimpijskih igrah v Tokiu uresničile dolgoletne sanje. Hkrati mu je vrhunska izkušnja 
sodelovanja na enem izmed največjih in najstarejših športnih dogodkov prinesla tudi nov zagon, ki ga je nujno potreboval, kajti v za-
četku letošnjega leta je že razmišljal o koncu lokostrelske kariere. Z novo energijo tako za naslednjo olimpijado napoveduje ekipni boj 
za najvišja mesta. Še pred tem 21-letnega Robina Hooda iz Nožic, tak vzdevek se ga je prijel med prijatelji in znanci pa tudi v športni 
javnosti, konec septembra čaka svetovno prvenstvo v Ameriki. O olimpijadi, prehojeni športni poti in načrtih smo se z Žigo pogovarjali 
le dan po sprejemu slovenskih olimpijcev v Ljubljani, ki ga je pospremil z besedami: »To je bila ena od najboljših noči v mojem življenju.«

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Žige Ravnikarja

Pred dobrim tednom (pogovor je potekal 12.8., op.p.) ste se vrnili 

z olimpijskih iger v Tokiu. Kakšni so prvi vtisi?

Vse skupaj še vedno prihaja za mano. Kje sem bil, kaj se je do-
gajalo, vtisi so neverjetni. Udeležiti se olimpijskih iger so bile moje 
sanje že zadnjih šest let. V začetku leta 2015 me je trener Matej 
Zupanc vprašal, za kaj treniram. Odvrnil sem, da za evropsko pr-
venstvo, ki bo čez en mesec. Dejal je, da ne. Mogoče za svetovno 
prvenstvo, ki bo poleti, sem nadaljeval. Odvrnil je, da ne. Zakaj 
pa potem, sem ga vprašal. Za olimpijske igre 2020 v Tokiu, je bil 
njegov odgovor. V vseh teh šestih letih tega nisem nikoli pozabil. 
Občutek, ko ti končno uspe in je ves trud poplačan, je neverjeten.

Olimpijskih iger ste se udeležili prvič. Kako se je sprehoditi po 

stadionu ob otvoritveni slovesnosti, čeprav letos pred praznimi 

tribunami brez gledalcev?

Že ko sem bil mlajši, sem vedno spremljal olimpijske igre in gle-
dal otvoritveno slovesnost. Letošnjo je spremljal grenak priokus, 
ker so bile tribune prazne. Sicer pa se sprehodiš po stadionu, spredaj 
vihra slovenska zastava, po zvočniku napovejo Slovenijo, uživaš, 
poseben občutek je.

Ste gledalce, navijače pogrešali tudi med tekmovanjem?

Ne glede na to, kako poteka tekma, se sam vedno prilagodim. 
Ko streljam, sem popolnoma skoncentriran in v svojem mehurčku. 

Če so prisotni gledalci, jih izkoristim, da me še bolj podžgejo. Ja, 
mogoče sem jih res malce pogrešal. Z navijači je vzdušje drugačno, 
ni tišine. Tako smo tudi navajeni, na evropskih mladinskih tekmah 
se je vedno navijalo. Ko je sotekmovalec streljal, sem bil vselej brez 
glasu. In obratno.

Športniki ste vajeni velikih tekmovanj, od svetovnih do evrop-

skih prvenstev (osvojili ste že 1. mesto na mladinskem EP-ju v 

poljskem lokostrelstvu v posamični in ekipni konkurenci, Mo-

krice 2019), ampak kako je biti na olimpijskih igrah, kjer se zbe-

rejo najboljši z vseh celin in iz vseh športnih panog? Ste si v To-

kiu koga od znanih športnikov želeli spoznati, videti, se mogoče 

fotografirati z njim?

Kar se tiče same tekme, je nisem dojemal drugače kot ostalih. V 
kvalifikacijah še vedno streljamo 72 puščic, razdalja do tarče je 70 
metrov, center tarče je enako velik. Olimpijsko tekmo sem sprejel 
enako kot vsako drugo, tako da nisem čutil večjega pritiska.

Na splošno pa je bilo vzdušje tako v olimpijski vasi kot na tekmo-
vališču neverjetno. Ko hodiš po vasi, je kot v sanjah, prepoznavaš 
znane osebe in vrhunske športnike. Fotografiral sem se z Luko Don-
čićem. Slovenski športniki smo si delili dve nadstropji v hotelu, tako 
da smo se srečevali tudi s košarkarji, čeprav so se držali bolj zase.

Kako je bilo vse skupaj organizirano? Ste se lahko družili? Kakšne 

omejitve ste imeli?

Celotna olimpijska vas je bila v velikemu mehurčku, znotraj vasi 
pa ni bilo omejitev. Vsak dan smo se testirali, nošnja mask je bila 
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obvezna, sicer pa nič posebnega. Nekajkrat so me opomnili na raz-
kuževanje rok, to je bilo vse. 

Lahko smo se tudi družili, vendar je bilo stikov v primerjavi s 
preteklimi olimpijskimi igrami precej manj. Na sprejemu olimpij-

cev v Ljubljani so mi športniki, ki so se že udeležili preteklih olim-
pijskih iger, povedali, da so bili ponavadi po koncu tekmovanj še 
en teden v mestu, tako da so se spoznali, navezali stike. Tega letos 
ni bilo. Po koncu tekmovanja smo šli takoj domov, tako da veli-
ko naših olimpijcev niti nisem videl, saj so prišli nekoliko kasneje, 
medtem ko sem imel jaz tekmo že takoj na začetku iger.

Vam je hudo, da niste bili na olimpijskih igrah v drugačnih oz. bolj 

normalnih in svobodnih razmerah, da bi si lahko še kaj pogledali?

Po eni strani mi je žal, seveda, pa vendar je tako, da če bi bile 
olimpijske igre lani, kot bi pravzaprav morale biti, se jih najbrž 
sploh ne bi mogel udeležiti. Če ne bi bilo koronavirusa, ne bi šel, 
ker še nisem bil zadosti pripravljen. V tem enem letu se je veliko 
spremenilo, predvsem na psihični ravni sem se spremenil tudi sam. 
Če mi je torej koronavirus omogočil udeležbo na olimpijskih igrah, 
sprejmem, da so prav zaradi tega tudi nekoliko posebne.

Kvoto za uvrstitev na olimpijske igre ste dosegli šele letos junija. 

Kvalifikacije v lokostrelstvu so izredno težke. Nam poveste več?

V lokostrelstvu je na olimpijskih igrah na voljo 64 mest. Polovi-
ca se jih podeli na svetovnem prvenstvu eno leto pred olimpijskimi 
igrami, potem je možnost za dosego kvote še na kontinentalnih 
tekmovanjih (evropsko, afriško … prvenstvo) in v svetovnem po-
kalu. Sam sem posamezno kvoto dosegel na evropskem prvenstvu, 
ki je bilo v začetku junija v Turčiji. Tekmovalo je 86 tekmovalcev, 
uvrstil sem se na peto mesto. Posamezno kvoto sicer dobijo le prve 
štiri države, a ker sta se med prve štiri uvrstila dva Francoza, kvota 
za državo pa je le ena, sem napredoval, čeprav sem bil peti. 

Kvalifikacije v lokostrelstvu so težke, ker je veliko držav, ki so pos-
tale velesile v tem športu. Ogromno je dobrih tekmovalcev. Veliko je 
takih, ki bi si zaslužili iti na olimpijske igre, a jim ni uspelo. Na koncu 
odloča, kdo je boljši v tistem trenutku, ko potekajo kvalifikacije.

Katere države so med lokostrelskimi velesilami?

Koreja je številka ena. Korejska reprezentanca je v Tokiu ciljala 
na sedem zlatih medalj, od tega pet v lokostrelstvu – toliko jih je 
pravzaprav tudi možnih – dobili so štiri. Koreja je prva, sledijo vse 
azijske države, od Kitajske do Japonske, tudi Amerika je zelo moč-
na. Pravzaprav je toliko vrhunskih reprezentanc, da jih je nemogo-
če izpostaviti le nekaj.

Kam se uvrščamo Slovenci?

Proti vrhu. Veliko tujih trenerjev in reprezentanc je pričakova-
lo, da bomo ekipno nastopili že letos v Tokiu.

Se je vaša pozna uvrstitev na olimpijske igre poznala pri nastopu? 

Bi trenirali drugače, če bi že prej vedeli, da greste v Tokio?

Ne, rutina je vedno ista. Na vsaki tekmi grem do konca in na 
zmago.

Kaj ste se naučili na olimpijskih igrah, s katerimi izkušnjami na-

daljujete svojo športno pot?

Najbolj pomembno je, da sem dobil ogromen zagon. Na nasled-
nje olimpijske igre, ki bodo čez tri leta v Parizu, ne bom šel sam, 
ampak z ekipo. Posegali bomo tudi po višjih mestih.

Na olimpijskih igrah je bil z vami tudi selektor članske reprezentan-

ce, Mengšan Gregor Končan, tudi predsednik Lokostrelskega kluba 

Kamnik, kjer trenirate? Je fino ob sebi imeti "domačega" trenerja?

Moj osebni trener je sicer Matej Zupanc, ki je poleg tega še selek-
tor mladinske reprezentance, ampak tudi z Gregorjem se odlično 
razumeva. Poznam vse slovenske trenerje, tako da menim, da bi 
deloval odlično s katerimkoli, kajti na tem nivoju tekmovanj, kot 
so olimpijske igre, trener ni več učitelj, temveč je ob tekmovalcu za 
spodbudo in svetovanje. 

V kvalifikacijah ste dosegli 41. mesto med 64 tekmovalci, potem 

pa v prvem krogu na izločanje izgubili (tudi z malce športne nes-

reče) proti izkušenemu Italijanu Mauru Nespoliju. Ste zadovoljni?

Lokostrelstvo je zanimiv šport. Že pred odhodom v Tokio sem 
vedel, da nas je od 64 tekmovalcev 55 sposobnih zmagati. To je izena-
čen šport. Odloča, kdo bo imel v tistem trenutku na tekmi malce več 
športne sreče. S kvalifikacijami sem zadovoljen. Kljub težkim pogo-
jem, pihal je spremenljiv, vrtinčast veter, sem dobro streljal. Tudi lo-
kostrelcem, ki so v svetovnem vrhu, med njimi na primer olimpijski 
prvak iz Londona, ni bilo nič jasno, kaj se dogaja zaradi vetra. Moj 
primarni cilj je bil, da pridem na tekmovanje in se ne ustrašim ter za-
radi tega popustim. Tudi v dvoboju sem streljal zelo dobro. Psihično 
gledano sem bil boljši od Italijana, bolj sem bil sproščen, njemu se je 
poznala nervoza. Le moje puščice niso hotele zadeti desetke, streljal 
sem devetke na črto. Na koncu dvoboja sem bil kar malce jezen, ker 
vem, da bi lahko z nekaj športne sreče prišel zelo daleč. Po drugi stra-
ni pa sem bil vesel, ker sem nastopil, tako kot sem si želel.

Potem so o nadaljnji uvrstitvi odločali milimetri?

Ja, res je.

Dejali ste, da ste v kvalifikacijah tudi nekoliko preračunavali, 

katero mesto vam bo prineslo lažjega nasprotnika. Vam je bilo 

potem kaj žal?

Na splošno je sicer težko preračunavati, pa vendar sem bil dve 
seriji pred koncem kvalifikacij uvrščen okoli 32. mesta – to mesto 
pomeni, da v dvoboju dobiš prvo uvrščenega v kvalifikacijah. To je 
najbrž najslabša možna pozicija, zato sem se odločil za dva scenari-
ja: ali izboljšam svoj rezultat in skočim na mesta, višja od dvajsete-
ga, ali pa nekoliko popustim in padem na mesta okoli štiridesetega. 

Občutek, ko ti končno uspe in je ves trud 

poplačan, je neverjeten.



Modre novice22 INTERVJU

Predzadnja serija se mi je nekoliko ponesrečila, zato sem se odločil 
za drugo opcijo. Kvalifikacije sem končal na 41. mestu, s čimer sem 
bil zelo zadovoljen. Potem pa sem videl, kdo je moj nasprotnik v 
naslednjem krogu … Tudi njemu je veter v kvalifikacijah poslabšal 
streljanje, kajti gre za lokostrelca, ki se v kvalifikacijah svetovnih 
pokalov vedno uvršča med najboljše tri. 

Ste še zelo mladi, imate 21 let, kaj napovedujete za naprej? 

Vem, da sem veliko sposoben. Znam zelo dobro streljati. Na vsa-
ki tekmi bom napadel medaljo. Potem pa … vem, da mi bo enkrat 
uspelo, to je le vprašanje časa.

Z lokostrelstvom se sicer ukvarjate že od rosnega sedmega leta. 

Kdo vas je navdušil?

V šoli sem videl plakat in šel poskusit. Zanimivo, da je imel takrat 
predstavitev lokostrelstva v klubu moj zdajšnji trener Matej Zupanc. 

Se je v teh štirinajstih letih, odkar trenirate lokostrelstvo, kdaj 

pojavila kriza, ste kdaj razmišljali o spremembi?

Zanimiva zgodba. Letos pozimi sem že skoraj zaključil z lokostrel-
stvom. Imel sem veliko krizo, dovolj sem imel vsega. Treningi so bili 
muka. Lokostrelstvo se mi je zagnusilo, postalo je obveznost, služba, 
ni bilo več užitka kot včasih. Začel sem manj trenirati in hkrati ves 
čas pazil, da na treningu uživam. Spomladi, ko so se začele zunanje 
tekme, sem počasi zopet dobil zagon. Vedno več sem razmišljal o 
olimpijskih igrah. Nastop v Tokiu pa me je tako podžgal, da imam 
sedaj svežo energijo ter zagon … z ekipo gremo osvajat Pariz!

Torej ste zopet našli užitek in zaradi tega tudi ostali?

Ja, čeprav je bilo res na meji. Vse se je vrtelo okoli lokostrelstva. 
Dovolj sem imel vsega, presedalo mi je. Mogoče tudi zaradi koro-
navirusa, saj je bilo manj tekem, samo treningi. Epidemija je tako 
ali tako pri vsakomer pustila vtis, pa če prizna ali ne. Pozimi sem se 
odločil, da počakam do Tokia. Vedel sem, da sem pomemben člen 
v ekipi, ki se bo borila za kvoto, in ostalih nisem hotel pustiti na 
cedilu. Zdaj sem si začrtal pot do Pariza, po tem bomo spet videli, 
kako bo. Dolgoročnih načrtov ta trenutek ne delam.

Zakaj imate radi lokostrelstvo? 

Lokostrelstvo zasvoji vse, ki se ukvarjajo z njim. Tisti občutek 
po strelu, ko spustiš puščico in točno veš, da bo zadela deset. To je 
najboljša stvar na svetu.

Zanimiva zgodba se je zgodila po svetovnem pokalu leta 2019 v 
Rimu. Odprla nam je oči, koliko nam pravzaprav pomeni lok in loko-
strelska oprema. Ker sem se uvrstil na tretje mesto med mladinci, se 
nam je mudilo na podelitev. Pred tem smo želeli še nekaj na hitro po-
jesti, zato smo kombi pustili na parkirišču pred nakupovalnim cen-
trom. Ob vrnitvi smo opazili razbito steklo in prazen kombi. Nekdo 
nam je ukradel opremo, vredno od 30 do 40 tisoč evrov. Podrl se 
nam je svet. Kot bi nam odrezali roke. Potem pa se je zgodilo nekaj 
neverjetnega. Še isti večer smo se odpravili proti Sloveniji in že med 
potjo smo začeli dobivati razna sporočila od podjetij in organizacij, 
naj sporočimo, kako lahko pomagajo. Vsi, od podjetij, zveze do klu-
bov, so nam pomagali, da smo se lahko vrnili na tekmovanja. 

Za lokostrelstvo je pomembna natančnost in – podobno kot pri 

ostalih športih – fizična moč in psihična stabilnost. Bi vi dodali še 

katero prvino, ki je pomembna? Kako vzdržujete vse tri prvine?

Kar se tiče fizične pripravljenosti, imamo dve obdobji. Čez zimo 
je pripravljalno obdobje, to so priprave, ko se čim več strelja, izpo-
polnjuje tehniko držanja, dela razne vaje za moč, tako da pridemo 

s priprav utrujeni do konca. Poleti je tekmovalno obdobje, tudi na 
treningih imamo kvalifikacije, streljamo v dvobojih itd., da pride-
mo v tekmovalni ritem. 

Po mojem mnenju je najbolj pomembna psihična stabilnost, 
sploh pri lokostrelstvu, kjer odločajo malenkosti. Pri psihični prip-
ravljenosti bom izpostavil odločnost. Tudi naša ekipa se je v zad-
njem času soočala s pomanjkanjem odločnosti. Na treningu smo 
streljali zelo dobro, potem pa prišli na tekmo in bili neodločni. Mo-
raš priti na strelišče in si vzeti svoje. Treba se je "napumpati". Ko 
sem streljal za kvoto, sem na strelišče prišel jezen, odločil sem se, 
da bo šla puščica v deset in pika. To je po mojem mnenju najbolj 
pomembna stvar, ker konec koncev nas ogromno zna streljati, zato 
je odločilno samo, kdo si upa ustreliti.

Za psihično pripravo ima veliko tekmovalcev psihologe. Jaz ga 
nimam, kajti menim, da moram stvari urediti sam pri sebi. Zdi se 
mi, da so tudi letošnji uspehi posledica dejstva, da sem sam pri sebi 
uredil zadeve … Odločil sem se, da si bom upal ustreliti.

Kako umirite glavo tisti trenutek, ko streljate?

Ponavadi ima vsak svojo rutino. Jaz pridem na strelišče, zasid-
ram lok, telo je že vajeno teh gibov, ima mišični spomin, to je čisti 
avtomatizem. Ko pride do "holdinga", tj. tam, kjer meriš, raztezam 
še zadnjih par milimetrov do "klikerja", ko ustrelim. Vmes si ves čas 
govorim: »Tank si, tank si …« Po strelu sledi analiza. Ko spustim 
puščico, točno vem, kaj je bilo v redu in kaj narobe. Premislim, na 
kaj je treba biti pozoren. Vzamem naslednjo puščico in ponovim. 
Sem v svojem svetu, v katerem obstajata le lok in tarča.

Ste levičar. Ali je to v lokostrelstvu prednost ali slabost?

Niti eno niti drugo. Mogoče je slabost, ker ne morem prodati 
oz., ko sem bil mlajši, kupiti rabljene opreme, saj v lokostrelstvu ni 
veliko levičarjev. 

Je oprema draga?

Za otroke, stare deset, enajst let, ki začenjajo z lokostrelstvom, 
prvi komplet opreme, ki vključuje od loka do toka in puščica, stane 
od 400 do 500 evrov. Jaz imam sedaj najboljšo možno opremo, dva 
loka s puščicami, ki je vredna od osem do deset tisoč evrov. 

Trenutno tudi študirate. Kako usklajujete športno pot s študijem?

Sem na prelomni točki. Vsega je preveč, tako da bom moral ne-
kaj narediti. Poleg študija fizioterapije, kjer zaključujem prvi letnik, 
in pogostih treningov ter tekem sem namreč tudi redno zaposlen 
v Leku. Sicer me delodajalec zelo podpira na moji športni poti, pa 
vendar je težko. Mogoče se bo tudi zame našla zaposlitev v športni 
enoti Slovenske vojske, trener se zelo trudi na tem področju. Bomo 
videli, kaj bo prinesla prihodnost.

Kaj pa sicer radi počnete v prostem času?

Težko najdem prosti čas, ampak ko ga imam, predvsem uživam. 
Pred kratkim sem se začel ukvarjati s spusti z gorskim kolesom, od 
malega rad lovim ribe. Ko sem bil majhen, je babi vse dni sedela z 
mano na pomolu, kjer sem lovil ribe. 

Lokostrelstvo zasvoji vse, ki se ukvarjajo 

z njim. Tisti občutek po strelu, ko spustiš 

puščico in točno veš, da bo zadela deset. To je 

najboljša stvar na svetu.
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  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga 
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot e-208 (Active 50 KWh) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena 
z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot 
– pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 28.490 EUR (v izračunu ni upoštevana subvencija 
Eko Sklada , ki je znaša, na dan 28.4.,  4.500 EUR); mesečni obrok je 313 EUR pri pologu v višini 30% in 
ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na 
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 28.04.2021 znaša 8,48% 
in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni 
EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,3%; financirana vrednost 19.943 EUR; skupni znesek za plačilo 
34.236 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno 
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba 
električne energije (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 159–183; izpusti CO2 pri kombinirani vožnji (g/km): 
0. Brez izpustov CO2 med vožnjo. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba velja za vozila dobavljena do 31.8.2021.

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey

ELEKTRIČNA VOZILA 
PEUGEOT
Že za 23.990 €*

KASKO ZA 1 €

BREZPLAČNA DOMAČA  
POLNILNA POSTAJA 

AVTOSERVIS TRATNIK D.O.O., Ločica ob Savinji 49, 3313 Polzela, tel. 03 570 26 40RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

PEUGEOT-SLO-oglas_SPARK-ELEKTRICNA-VOZILA-2008_A5_nve_v2.indd   1PEUGEOT-SLO-oglas_SPARK-ELEKTRICNA-VOZILA-2008_A5_nve_v2.indd   1 14/05/2021   00:2214/05/2021   00:22

Pon. - sob.: 8.00 - 20.00

PRVA IZBIRA ZA 
DRUGO ŠTEVILKO

Akcijska ponudba z mobiteli Xiaomi.

Paket druga številka od 12 € na mesec.

V svojo sredino vabimo 

sodelavce za delo  
v lesni proizvodnji.

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

30. 9. 2021, na elektronski naslov
kadri@menina.si. 

Telefonska številka za informacije:  kadrovska služba 01 8303 705

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

Tel.: 01 83 03 700

Z A P O S L I M O
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Kapelica na Molički planini (1780 m)
Vroče, vroče je to poletje. Proti morju in rekam so vijejo kolone vozil, vsi hitijo na dopust. Tudi sama razmišljam, le kje naj se 
ohladim? Nedelja zgodaj zjutraj, ko je še prijetno hladno, pogledam skozi okno in vidimo Kamniško-Savinjske Alpe. Prečudovit 
pogled ob vzhajajočem soncu. Molička planina, neverjetno, da je še nisem obiskala, še več, do nedavnega nisem niti slišala zanjo. 

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Kapelica svetega Cirila in Metoda stoji na vzpetini na Molički 
planini. Zgrajena je bila leta 1898 in je bila v času izgradnje najvišje 
ležeča kapelica na območju današnje Slovenije. Od tu pa razgled na 
Robanov kot in bližnje gore. Nisem se obotavljala, z možem popijem 
jutranjo kavico, brez katere ne grem nikamor, oprtam nahrbtnik in 
na pot. Prekrasna pot med macesni, gorskimi cvetlicami, pravi gor-
ski botanični vrt, prečudoviti razgledi, z eno besedo – fantazija.

Luče, smer proti mojemu izhodišču, zato je na tem mestu vpra-
šanje, od kje to nenavadno ime naselja? Legenda govori naslednje: 
Tamkaj, kjer so danes Luče, so bile včasih same puste frate. Po teh 
fratah pa so žalik žene z Raduhe planine pasle svoje ovce. Neke noči 
so se ovce izgubile in se razbežale po vseh bližnjih hostah. Žalik 
žene so nacepile trske, prižgale luči in noč za nočjo svetile po goz-
dovih ter iskale izgubljene ovce. Ko pa so se tamkaj naselili ljudje 
in si na fratah zgradili bajte in koče, so žalik žene izginile v planino 

ter se skrile v zijavko. Le ovce so ostale v dolini. Namnožile so se, da 
lepših in številčnejših ni bilo v vsej dolini ob Savinji. V zahvalo za 
ovce, ki so jih žalik žene pustile v dolini, ker jih niso mogle najti niti 
z lučmi, so naseljenci novemu kraju nadeli ime – Luče. (Vir: https://

slo.bergsteigerdoerfer.org/3800-3-Luce-Zgodovina.html)
Do planine Ravne, ki je naše izhodišče, se pripeljemo mimo Sta-

hovice proti prelazu Črnivec, kakšnih 100 metrov pred prelazom 
se usmerimo proti Kranjskemu Raku (prelaz Volovjek), nato na-
daljujemo čez prelaz proti Lučam. Cesta se nižje nekoliko položi 
in kakšnih 200 metrov za gostilno pri Gamsu zavijemo levo proti 
planini Ravne. Od tu dalje sledimo oznakam za planino Ravne, 
cesta je dolga približno 10 km, najprej asfaltirana, kasneje pa preide 
v makadam. Parkiramo na planini na primernem mestu ob cesti. 
Od tu nadaljujemo peš, po desni strani pastirske koče, kjer nas mar-
kacije usmerijo proti Molički planini. Pot, ki se spušča in dviguje, je 
ves čas dobro markirana. Ponuja nam lepe razglede proti Križevni-
ku in Raduhi. Na planini je Kocbekovo zavetišče pod Ojstrico, kjer 
se lahko okrepčamo in spočijemo, povzpnemo se le še nekaj metrov 
nad zavetiščem do kapelice in se vrnemo po isti poti. 

ATLETSKI ŠPORTNI SUV TER 
EKSKLUZIVEN R.S. LINE

Megane Conquest združuje elegantne 
linije in robusten slog. Njegov edinstven 
dizajn vam ponuja vitek profil, veliko 
oddaljenost od tal in vrhunsko notra-
njost.

Pri različici R.S. Line je učinek še 
močnejši. Zaljubite se v ekskluzivno 
barvo, športno prednjo masko, posebna 
platišča z rubinasto rdečimi detajli in v 
dvojno izpušno cev.

Tokrat nas je na izlet popeljal novi Renault MEGANE Conquest.

Izhodišče: planina Ravne (1580 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 5–6 ur · Najprimernejši čas: v kopnih letnih časih · Čas vožnje: 60 
minut v eno smer
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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

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. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov: Jure 
Klembas, Kamnik
2. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov: Špela 
Peskar, Trzin
3. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov: Tatjana 
Škrjanc, Domžale

Nagrade podeljuje AVTOVRHOVEC, GREGOR VRHOVEC s.p.

Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!
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Ime in priimek  
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Podpis E-mail 

5

7 1 2 8 9 10



Modre novice26 NA KRATKO

Že četrta priložnost za bodoče podjetnike s 
poslovnimi idejami

Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda – Regionalna razvoj-

na agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila že če-

trti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski 

urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativ-

ne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško 

pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Program je obliko-

van, tako da udeleženci v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, 

ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja.

V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno 
podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih 
podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobi-
vali številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave po-
slovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivno-
sti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov 
financiranja in osnovnih pravnih ter finančnih znanj. V projekt se 
lahko vključijo osebe s poslovno idejo ne glede na starost, stopnjo 
izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati 
prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 26 občin Ljubljan-
ske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas štirih mesecev.

 Razpis je objavljen na spletni strani www.rralur.si. Prijave so 
možne do 17. 9. 2021, udeleženci pa bodo v projekt vključeni pred-
vidoma s 1. 11. 2021. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan 
do vključno 16. 9. 2021 med 8. in 13. uro na telefonski številki 01 
306 19 02 oz. elektronski pošti info@rralur.si. Vabljeni tudi na in-
formativni dan, ki bo potekal 6. 9. 2021 ob 10. uri v veliki sejni sobi, 
Stavba B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana oziroma v primeru 
novih ukrepov preko videopovezave Zoom. Obvezne so predho-
dne prijave preko obrazca, objavljenega na www.rralur.si. 

Bolj varna in pregledna Slamnikarska cesta

Domžale – V Domžalah so zaključili s prvo fazo prenove Sla-

mnikarske ceste, ki je sedaj bolj varna in pregledna za vse ude-

ležence v prometu.

Prvi del prenove je potekal od križišča z Ljubljansko cesto do 
Miklošičeve ulice, medtem ko se bo v prihodnje prenovil še odsek 
do soseske Krizant. Investicija je obsegala prenovo cestišča in pločni-
kov ter javne razsvetljave. Urejena so dvignjena križišča, ki umirjajo 
promet ter voznike opozarjajo na neposredno bližino vrtca in šole. 
Z ureditvijo križišča pri Miklošičevi ulici so poskrbeli za varnejše 
prečkanje za kolesarje ter ohranili prostor na pločniku za pešce. Po-
leg novo zgrajenega cestnega dela sta bila urejena tudi vodovod in 
kanalizacija. V prvi fazi, v okviru investicijsko-vzdrževalnih del, je 
bilo obnovljenih 434 m vodovoda in 16 hišnih priključkov. Sočasno 
je bila izvedena točkovna sanacija kanalizacije na celotnem območju 
prenove in v navezavi na Ljubljansko cesto vse do Mlinščice. 

VARSTVO d.o.o., Perovo 26, KAMNIK
M: 031 398 548, 041 722 991
E: varstvo@varstvo-kamnik.si | www.varstvo-kamnik.si

IZKORISTITE JESENSKI POPUST NA VSE STORITVE

Specializirano podjetje za izvajanje strokovnih nalog na področju:

1. Varnost in zdravje pri delu – Usposabljanja zaposlenih
2. Varnost na gradbiščih – Varnostni načrti in koordinacija
3. Požarna varnost – Požarni red in načrt
4. Pregledi otroških igrišč in otroških igral na igriščih (sist en 1176; sist en 1177 ).

skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA, Pančur d.o.o.

031/353 347
20 
LET

NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B,

Domžale
nasproti Sanolaborja

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI
NAJBOLJŠE PICE
VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
031-30-22-21
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Potem je prišla korona in čez noč smo bili primorani spremeniti 
način razmišljanja in delovanja. V času epidemije smo razvijali 
digitalne spretnosti, preizkušali različne načine izobraževanja 
na daljavo in se sproti učili. Za nas je bil to izziv, ki smo ga spre-
jeli in ki je na koncu prinesel pozitivne rezultate. 
Danes, dobro leto dni kasneje, lahko rečemo, da imamo dovolj 
znanja, da lahko tudi na daljavo enakovredno podajamo najra-
zličnejšo snov, od matematike, angleščine, pa tudi strokovnih 
predmetov. V okviru projekta Center za svetovanje in vredno-
tenje znanja zaposlenih Gorenjske smo si kot posebno nalogo 
zastavili, da svetujemo odraslim pri premagovanju ovir in stra-
hu pred uporabo IKT tehnologije ter uporabi spletnih orodij za 
komunikacijo in učenje. 
Udeleženci so izobraževanje na daljavo v času epidemije zelo 
dobro sprejeli. Marsikdo nam je povedal, da si je veliko lažje

organiziral čas za učenje. Pozitivne izkušnje prihajajo tudi s 
strani učiteljev, katerim spletno okolje nudi nove in drugačne 
možnosti poučevanja. Vse to so razlogi, da bomo v prihodnje 
razvijali kombiniran način izobraževanja, kar pomeni, da bo 
le-to delno  izvedeno na daljavo, delno pa v klasični obliki, saj 
so na drugi strani tudi osebni stiki in praktične izkušnje zelo 
pomembne. 
Kombiniran način izobraževanja bo tudi priložnost za vse vas, 
ki ste bolj oddaljeni od našega Centra in ste morda do sedaj okle-
vali z vpisom. Ne bo potrebno na vsako predavanje priti na šolo. 
Vsa gradiva boste imeli na enem mestu, v spletnem okolju, kjer 
bo potekala tudi komunikacija med udeleženci ter med udele-
ženci in učiteljem. Tudi preverjanja znanja bodo deloma pote-
kala na daljavo. 

Iskreno se veselimo novega šolskega leta in novih izzivov, 
septembra pa vas vabimo k vpisu v programe s področ-
ja kmetijstva, hortikulture, živilstva in naravovarstva, 
o katerih si lahko več preberete na naši spletni strani 
www.bc-naklo.si. Vabljeni v Center priložnosti in znanja. 

IZJAVA UDELEŽNCA:

V tem šolskem letu sem poslušal sem tri predmete. Zaradi epi-
demije se predavanja niso mogla izvajati v živo, tako, da smo se 
srečevali preko aplikacije Microsoft Teams. Tovrstnih izkušenj 
do sedaj še nisem imel. Lahko pa rečem, da je, vsaj za mene, bila 
izkušnja pozitivna, vse je potekalo dokaj gladko, brez večjih za-
pletov.

Izobraževanje na tak način je predvsem zelo praktično, saj je 
privarčevan čas, katerega bi sicer porabili za pot do šole. Tudi 
profesorji, ki so nam predavali, so bili toliko prilagodljivi in 
prijazni, da smo snov, če nam ni bila povsem razumljiva na 
predavanjih, lahko dodatno utrdili izven določenega urnika, z 
naknadnimi vprašanji preko ostalih kanalov. Lahko rečem, vsaj 
za mene osebno, da je izobraževanje na daljavo bilo skoraj ena-
kovredno predavanju v razredu.

Matjaž Valentinčič, Cerkno

Odrasli se radi učijo na daljavo, pa še bolj praktično je

V Biotehniškem centru Naklo izvajamo srednješolsko izobraževanje odraslih po 16 aktualnih programih s področja bio-

tehnike. Zadnjih nekaj let smo se srečevali z vprašanjem, kako odraslim, ki imajo poleg izobraževanja še številne druge 

obveznosti, le-to približati in olajšati. Predvsem oddaljenost in časovna komponenta sta bili oviri, ki sta marsikoga odvr-

nili od vpisa v srednjo šolo ali pa izobraževanje vsaj otežili. Zavedali smo se teh pomanjkljivosti, želeli smo si sprememb, pa 

nismo vedeli, kje in kako začeti.

Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo
Tel: 04/277 21 04, 041 499 934,
srednjasola.odrasli@bc-naklo.si, www.bc-naklo.si MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
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Domžalski rogisti praznovali 30. obletnico
»Pisalo se je leto 1991, ko so bili ustanovljeni Domžalski rogisti. V teh 30 letih obstoja se je zgodilo ogromno vaj, nastopov, tek-
movanj, zamenjalo se je veliko članov, prevoženih je bilo ogromno kilometrov, zgodilo pa se je veliko lepih trenutkov.« Tako na 
kratko opisuje preživetih 30 let delovanja predsednik unikatne zasedbe lovskih rogistov Jernej Hribar. 

MATEJA ŠTRAJHAR

Če so bili začetki težki in v znamenju oranja ledine na tem po-
dročju, je v zadnjem obdobju opaziti rast zasedbe, v katero so uspeli 
pridobiti kar nekaj uveljavljenih instrumentalistov. Tudi zato so se 
v jubilejnem letu lotili snemanja prve zgoščenke z naslovom Jezero 
Jasna. Na njej je nekaj standardnih skladb za lovske rogiste, najbolj 
pa so ponosni na avtorske skladbe Tjaše Perigoj in Damjana Toma-
žina, ki sta posebej za Domžalske rogiste ustvarila nove skladbe. 
Predstavitev zgoščenke so združili s slavnostno akademijo v Kul-
turnem domu Franca Bernika sredi junija. Da večer ni minil le v in-
strumentalni glasbi, so gostitelji medse povabili baritonista Marti-
na Kozjeka, ki je ob klavirski spremljavi Jureta Goručana zapel dve 
skladbi. Seveda so se akademije udeležili tudi vidnejši predstavniki 
družbenega in političnega življenja, med drugim podžupanja ob-
čine Domžale Renata Kosec, predsednik Lovske zveze Slovenije 
Lado Bradač in drugi. Občina Domžale je prav letos Domžalskim 

rogistom podelila bronasto občinsko priznanje; s priznanji, ki so jih 
dobili tako posamezniki kot zasedba, jim je pozornost izkazala tudi 
Lovska zveza Slovenije, v kateri se zavedajo, da gre za zasedbo, ki se 
v našem in mednarodnem prostoru uvršča med najboljše.

Da bo trideset let delovanja dobro zaznamovano, so Domžalski 
rogisti dan po akademiji gostili še Dan slovenske lovske kulture. 
Na prireditveni prostor domžalske tržnice so povabili predstavni-
ke različnih zvrsti lovske kulture iz vse Slovenije. Posebnost med 
sodelujočimi skupinami rogistov in vokalnih zasedb je bil gotovo 
Simon Ferlinc z oponašanjem jelenjega rukanja, ob spremljevalnih 
stojnicah pa smo lahko občudovali slike Andreja Militarova, foto-
grafije Mirana Krapeža, vse z lovsko tematiko, in izdelke iz rože-
vine pokojnega Franca Barbiča. Obe prireditvi je povezoval Matej 
Primožič, ki je sobotno dogajanje popestril tudi z lovskimi pesmi-
mi Stanka Grla in Jožefa Libnika.

Domžalskim rogistom je ob jubileju uspelo zaznamovati po-
memben mejnik delovanja. To dokazujejo zadovoljni obrazi vseh 
udeležencev in poslušalcev obeh slavnostnih dni. Svoje pa do-
daja tudi predsednik Jernej Hribar: »Ob vstopu v 31. leto obstoja 
društva trdno verjamemo, da smo na pravi poti. Take povezanosti, 
zavzetosti, pristnega prijateljstva in medgeneracijskega sodelovanja 
ter samega razcveta društva že dolgo ni bilo. Naj zavzetost in želja 
po glasbenem ustvarjanju med člani traja še mnogo let.« 
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+ 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

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

• Dvoriščna vrata • nadstreški • stopnišča
• INOX in kovinski izdelki • kovinske konstrukcije
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MATEJ PRIMOŽIČ

Za nas tekače dopust pomeni, da ni več treningov dvakrat te-
densko, ki te vsaj nekoliko prisilijo, da si v pogonu. Na morju je 
vroče, volje ni veliko, pa še na dopustu smo, je res treba? Te oseb-
ne borbe so večne, a se da. Sam imam ravno obratne dileme. Na 
dopustu, konkretneje na morju, nimam nobenih težav vstati ob 
6.30 in po možnosti s štirinožnim prijateljem preteči dvomestno 
število kilometrov. Po pravici povedano, se moj dan edino na ta 
način čudovito začne. Po treningu sledi ob hektolitrih vode izda-
ten zajtrk in odhod na plažo, kjer po nekaj plavanja ali supanja v 
senci zasluženo padem v globoko razmišljanje. Čisto na kratko ... 
Verjamem, da se tak ritem marsikomu zdi dolgočasen. S tem se 
delno strinjam, saj ne sme biti iz dneva v dan enako. Je pa fino, 
če je čim večkrat. Kasneje, po prihodu domov imam zelo dober 
občutek, da sem se izdatno odpočil, in hkrati vzdrževal osnovno 
tekaško kondicijo. A tu se težava začne. V domačih logih ravno 
tako nimam težav z jutranjim vstajanjem, a se težko spravim na 
tek. Na daljši sprehod z lahkoto, ne znam pa v glavi preklopiti na 
tekaški program. Rekli boste, da je hitra hoja tudi super. Že, že, a 
moje srce je tekaško! Kakorkoli, ne bomo se obremenjevali z mo-
jimi travmami. Gotovo ste dojeli bistvo mojega zapisa. Upam, da 
vam je uspelo dopust preživeti, kot ste si zadali, torej s pravo mero 
telesne aktivnosti. Tekači naše šole teka smo bili ves čas polno 
aktivni, treningi nemoteno potekajo, ne ustavita nas niti vročina 
niti dež in tako bo vse do konca našega projekta. Pa dober tek! 

100 Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2021 športna oprema strokovni partner

Aktiven dopust?
Ko napoči čas za dopust, si vsi oddahnemo. Trudimo se, da bi si čim bolj odpočili telo in glavo od vseh stresnih trenutkov. S to 
naravnanostjo odpotujemo daleč ali le v sosednjo vas, samo da zamenjamo lokacijo, to je začetek vsega. Če nismo načrtovali 
ravno aktivnega dopusta, potem se na oddihu poraja večno vprašanje: koliko, predvsem pa kdaj biti aktiven, torej da telo spra-
vimo v pogon.
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Lepota ni skrita
Je ključno sporočilo letošnjega Pohoda ob reki, ki 
povezuje. Ker naš vsakdan še vedno kroji koronavirus, 
se bomo tudi tokrat manj družili in več hodili. Ravno 
zaradi tega vas spodbujamo, da se med hojo ozrete 
okrog sebe in užijete lepoto rastlinja in življa ob 
Kamniški Bistrici, lepoto, ki ni skrita in je le streljaj 
oddaljena od vaših domov.
Veseli bomo, če se boste udeležili Pohoda ob reki, ki 
povezuje, in s tem dokazali, da je dobra volja, pozitivna 
energija in hoja na svežem zraku dovolj.
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Darilca za najbolj vztrajne 
pohodnike
Pohodniki, ki bodo prehodili celotno traso pohoda in 
pri tem zbrali vse žige, prejmejo modro broško, zlato 
broško smo namenili pohodnikom, ki bodo traso 
prehodili v obe smeri in zbrali dvojne žige. Tako prvi 
kot drugi pa lahko z izpolnjeno brošuro, ki jo dobite na 
pohodu, v kamniški mesnici Meso Kamnik na Usnjarski 
11 prevzamete brezplačno hrenovko.
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200 €!

Na točki Modrih novic vas čaka  
nagradna igra Balinajmo skupaj  

s privlačnimi nagradami!

Izpolnjevanje pogojev PCT 
Udeležba na Pohodu ob reki, ki povezuje, je v skladu z 
Odlokom o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi pre-
prečevanja okužb s SARS-CoV-2 dovoljena osebam ob 
izpolnjevanju pogojev PCT oz. s potrdilom o negativnem 
HAG ali PCR testu na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 
48  ur, potrdilom/dokazilom o cepljenju ali prebolelosti 
COVID-19. Izpolnjevanje pogojev PCT ne velja za osebe, 
mlajše od 18 let, ki so na prireditvi skupaj z ožjimi družin-
skimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo.
Organizatorji smo dolžni spoštovati državna navodila, 
z vašim spoštovanjem le-teh bomo poskrbeli za našo 
skupno varnost.
Hvala, ker razumete.
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Lepota ni skrita
Je ključno sporočilo letošnjega Pohoda ob reki, ki 
povezuje. Ker naš vsakdan še vedno kroji koronavirus, 
se bomo tudi tokrat manj družili in več hodili. Ravno 
zaradi tega vas spodbujamo, da se med hojo ozrete 
okrog sebe in užijete lepoto rastlinja in življa ob 
Kamniški Bistrici, lepoto, ki ni skrita in je le streljaj 
oddaljena od vaših domov.
Veseli bomo, če se boste udeležili Pohoda ob reki, ki 
povezuje, in s tem dokazali, da je dobra volja, pozitivna 
energija in hoja na svežem zraku dovolj.
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48  ur, potrdilom/dokazilom o cepljenju ali prebolelosti 
COVID-19. Izpolnjevanje pogojev PCT ne velja za osebe, 
mlajše od 18 let, ki so na prireditvi skupaj z ožjimi družin-
skimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo.
Organizatorji smo dolžni spoštovati državna navodila, 
z vašim spoštovanjem le-teh bomo poskrbeli za našo 
skupno varnost.
Hvala, ker razumete.
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Poletje za čimprejšnjo pozabo
Zadnja dekada avgusta nam je že postregla s pozno poletno ohladitvijo in odcepljenim jedrom hladne(-jše-)ga zraka, a ti dve 
kratki vremenski epizodi pač ne bosta popravili vtisa o letošnjem dolgem in vročem, uradno nadpovprečno toplem poletju. Dru-
gače povedano – še enem od mnogih pretoplih v zadnjih desetletjih, kjer jih je večina v zgornjem delu temperaturne lestvice. 

MIHA PAVŠEK

Če ne drugače, smo mnogi, žal tudi na osrednjem, ravninskem 
modronovičnem območju, gorkoto letošnjega poletja lahko sodili 
po vonju klora iz domačih vodovodnih pip. Upravljavci vodovodov 
so bili dolžni dezinficirati vodo na več vodovodnih sistemih, saj so 
višje temperature vode ugodne za razvoj mikroorganizmov. Zato 
so za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in uporabe pitne vode 
brez omejitev v obdobju visokih temperatur na nekaterih vodovo-
dnih sistemih uvedli začasno preventivno dezinfekcijo pitne vode.

Že junij, prvi mesec poletnega meteorološkega trojčka nam je 
pošteno "podkuril", saj se je uvrstil med tri najtoplejše junije po letu 
1950 (toplejša sta bila le junija 2019 in "zloglasnega" vročega leta 
2003). Marsikje po nižinah – tudi v nižinsko dolinskih delih mod-
ronovičnega območja – smo imeli kar 15 zaporednih (!) vročih dni, 
ko najvišja dnevna temperatura zraka doseže oz. preseže 30 stopinj 
Celzija. Naslednji mesec le dva manj in večinoma 10 še avgusta. 
Skupaj torej nekaj manj kot 40 vročih dni ali več kot tretjino ce-
lotnega poletja. Z vročimi dnevi so povezani tudi vročinski valovi. 
Po nižinah v notranjosti smo od junija do sredine avgusta zabeležili 
kar štiri oz. pet vročinskih valov. Ponekod na Primorskem jih je 
bilo še več, saj so bila vmes obdobja ploh in neviht, ki so prinesla le 
kratkotrajno osvežitev. Enega do tri vročinske valove smo zabele-
žili celo v hribovitem svetu. Nič manj nam niso prizanašale tropske 

noči, s katerimi imamo opravka takrat, ko se temperatura zraka 
ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Po nižinah v notranjosti Slovenije 
jih je bilo do sredine avgusta od dva do osem, v termalnem pasu 
(nekoliko nad ravninami in dolinami) na vzhodu pa tudi več kot 10 
(Jeruzalem 14, Hočko Pohorje 18). Največ tovrstnih noči so zabe-
ležili na Primorskem, v Kopru jih je bilo kar 45, v Vedrijanu (Brda) 
pa 31. Tropsko noč so zabeležili celo na meteoroloških postajah nad 
nadmorsko višino 1000 m. Eno takšno noč so zabeležili v Davči in 
na Kumu, dve na Šebreljskem Vrhu nad Idrijo, štiri pa na Slavniku.

Hujši suši smo ušli oziroma je bila ta le površinska, saj so tla veči-
noma še uspela zadrževati nekajkrat kar obilno poletno močo. Julija 
in avgusta je padlo enkrat več padavin (večinoma prek 100 mm) kot 
prvi mesec poletja. Večinoma (razen v Kamniku in Komendi) so nas 
zaobšla tudi vsa poslabšanja s pojavom toče, nekajkrat smo bili de-
ležni le močnejših sunkov vetra. Julij 2021 je bil v vzhodni Sloveniji 
izjemno topel, drugod pa topel do zelo topel, običajno namočen in ve-
činoma običajno osončen, razen osrednjega in severovzhodnega dela 
Slovenije, kjer je bila osončenost nekoliko nad običajno. Temperatur-
no odstopanje od dolgoletnih povprečij je bilo na modronovičnem 
območju junija kar okrog 4, julija in avgusta pa 1,5–2 stopinji Celzija. 
Precej hujše od vremenskih so bile žal tudi to poletje korona težave. 
Za vreme vsaj do neke mere vemo, kako se bo razvijalo, za nadlogo, 
ki nas spremlja zadnje poldrugo leto, pa še zdaleč ne. Zato uživajte v 
zgodnji jeseni (dokler še lahko …), za marsikoga najlepšem delu leta! 

Odklon povprečne temperature zraka v junijih 1961–2021 od povprečja 
tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010. Z rdečo so označeni 
nadpovprečno topli meseci, z modro hladnejši od povprečja. Letošnji junij 
je označen s temnejšo barvo. (Vir: FB-stran ARSO vreme.)

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

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

ZAPOSLUJEMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Delo sklepa za polni delovni čas.

Vse kandidate in kandidatke vabimo, da nam prijavo z življenjepisom posredujejo po pošti na naslov:
Kamnik-Schlenk d.o.o., Fužine 9, 1241 Kamnik (kadrovska služba) ali po elektronski pošti na naslov: mateja.zurbi@kamnik-schlenk.si
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V pričakovanju obšolskih aktivnosti
Za vse športne talente, mlade virtuoze, plesne zvezde, kreativce in radovedneže so številni ponudniki izven vrtčevskih ter izven 
šolskih dejavnosti že pripravili pester program. Otrokov vzgib po krepitvi gibalnih sposobnosti, obvladovanju lastnega telesa in 
prostora, razvoju refleksov, povezovanju in ekipnem duhu je eden od dejavnikov, zakaj je pametno usmeriti otroka v aktivnost, ki 
mu je blizu. Na drugi strani ste tu starši, ki najbolje poznate svojega otroka, njegove želje in talente, in na podlagi otrokovih poseb-
nosti pretehtate, kaj bi bilo najbolje zanj. Navsezadnje so močni odločevalci za izbor aktivnosti tudi razvoj discipline in skrbnosti 
ter sama rutina, ki jih otrok razvije, in mu dajejo varnost in stabilnost. Vse skupaj ga razvija v zdravega, sprejetega, sposobnega in 
odgovornega mladega človeka.

IRIS KLINE ARIH

Ne zamudite vpisa v plesne in baletne programe otrok v 

starosti od treh do enajst let

Pozdravlja vas Baletna šola Ana, ki ponuja izobraževanje plesa 
in klasičnega baleta in poteka po programih Royal Academy of 
Dance ter slovenskega učnega načrta, tako da lahko učenci od 1. 
razreda baleta dalje ob zaključku šolskega leta opravljajo izpite 
učnih programov Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport 

ter si pridobijo javno veljavno spričevalo. V šolskem letu 2021/22 
vpisuje učenke in učence, rojene 2010–2017, učenke, ki so konča-
le baletno šolo, ter odrasle v tečaj baleta za odrasle. Izobraževa-
nje poteka v mali dvorani Doma kulture Kamnik ter Kulturnem 
domu Radomlje. 
Kot zanimivost dodajamo izjavo 18-letne baletne plesalke Nike 
Ferjan, za katero je balet popolna kombinacija umetnosti s špor-
tom, način izražanja, s katerim se lahko dotakneš gledalca ali 
poveš zgodbo: »Izredno sem hvaležna za vse priložnosti, ki sem 
jih dobila za nastopanje s SNG Opera in balet Ljubljana. Že sama 
delovna izkušnja je bila neverjetna, saj sem videla, kako delajo 
profesionalni plesalci. Največji čar odra zame je občutek brez-
časnosti. Ko pridem z odra, se ne spomnim natančno, kaj se je 
dogajalo, vendar ko sem na odru, in če gre vse prav, je, kot da bi 
bil v nekem drugem svetu. Kar zadeva cilje, delam zanje, kolikor 
vem in znam. Sčasoma spoznavam napake, ki sem jih delala, in 
se iz njih učim. Iz vsakega padca želim pobrati čim več in veli-
kokrat od spodrsljajev odnesem več kot od uspehov. Mislim, da 
sta najpomembnejši vztrajnost in delavnost. Predvsem odkar sem 
v Hamburgu, vedno znova iščem nove inspiracije in dajem 120 
odstotkov na treningih in vajah, saj sem spoznala, da je kakovost 
dela veliko pomembnejša od količine.
Balet je zame nekakšen odklop od realnosti, skoraj bi lahko rekla 
način meditacije, saj ko plešeš, preprosto ne moreš razmišljati o 

PO KLAVIR V DOMŽALE

Breznikova ulica 15, Domžale 
(Prodajni center Breza)

T  01 755 48 01    M  031 733 416
www.glasbila-storitve.si

Vabljeni!

trgovina z glasbili, 
specializirana za električne 
klavirje, klaviature, 
digitalne sakralne orgle, 
električne harmonike, 
pribor za glasbila 
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vabi k vpisu otroke starosti od  
3. leta dalje ter odrasle v tečaj  
baleta za odrasle. Poučuje  
Ana Trojnar, Royal Academy 
of Dance Registered Teacher. 

Dom kulture Kamnik in  
Kulturni dom Radomlje 
www.baletnasola-ana.si  
balet.kamnik@gmail.com 
tel. št.: 04088562
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JUDO VRTEC
Od 3,5 do 6 let
 Vadba 1x tedensko, PONEDELJEK od 17:15 do 18:00.
 Pričetek vadbe v ponedeljek, 6. 9. 2021.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na:
M: 040 170 932  – Trenerka Petra Golmajer 

M: 051 306 306, E: info@malasolajuda.si

1. Novi 1. razredi in vsi začetniki starosti od 6 let dalje
 Vadba 1x tedensko, SREDA od 17:15 do 18:00.
 Pričetek vadbe v sredo, 8. 9. 2021.
2. Nadaljevalna skupina – 2. in višji razredi
 Vadba 2x tedensko, PONEDELJEK in SREDA od 16:15 do 17:15.
 Pričetek vadbe v ponedeljek, 6. 9. 2021.

MALA sOLA JUDA

Judo klub KAMNIK organizira judo vadbo 
v prostorih bivšega Stola v 3. nadstropju 
(Ljubljanska cesta 45 a, Kamnik – kjer deluje tudi 
ŠK Feniks).

ničemer drugem, pozabiš na vse težave, ki jih imaš zunaj dvorane, 
ker imaš neskončno stvari, o katerih moraš razmišljati, samo da 
narediš najbolj enostaven gib. Poleg tega je način izražanja, v kla-
sičnem baletu je tehnika sicer strogo določena, vendar kljub temu 
lahko vsak gib narediš svoj.«

Vaterpolo – šola, ki razvija ekipni duh

Plavalni programi, ki jih ponuja Vaterpolsko društvo Kamnik 

v CIRIUS-u, že vabijo k vpisu bodoče ter obstoječe plavalce.
Mali vaterpolo: pri vaterpolo šoli je vključena suha vadba ob 
torkih (17.00–18.30) v telovadnici pri OŠ Toma Brejca. Otroci se 
bodo učili osnovnih gibalnih vaj, poudarek bo na vajah za moto-
riko. Spoznavali se bodo z različnimi igrami z žogo in štafetami. 
Ob sredah (16.15–18.00) in sobotah (8.15–9.30) se bodo otroci 
učili osnovnih in nadaljevalnih tehnik plavanja. Spoznali se bodo 
z osnovami vaterpola in igro vaterpola. Nekaj pozornosti bodo 
posvetili tudi drugim vodnim športom. Poleti (julij in avgust) ak-
tivnosti potekajo na kamniškem bazenu.
Vaterpolska šola: za tiste malo večje osnovnošolske vaterpol-
ske navdušence so treningi organizirani od oktobra do junija na 
pokritem bazenu v Kranju, julija, avgusta in septembra pa imajo 
možnost treniranja na bazenu v Kamniku.
Uspehi: da so aktivnosti in treningi res kvalitetno izpeljani, do-
kazujejo športni dosežki društva, saj mladi vedno znova dokazu-
jejo, da so dobro pripravljeni na tekmovanja. Vsakoletno se mlajše 
kategorije športnikov na tekmovanjih uvrščajo med zmagovalce, 
mladinci in kadeti pa se uvrščajo v državne reprezentance, kar je 
zelo spodbudno za nadaljnje delo Vaterpolskega društva Kamnik.
V ponedeljek, 6. septembra 2021, se začenja 10-urni intenzivni 

plavalni tečaj, in sicer od starosti 3,5 let dalje. Intenzivni tečaj 
bo potekal kar trikrat na teden. Udeleženci se bodo učili tehnike 
plavanja (prsno, hrbtno in kravl). 16-urni intenzivni tečaj se bo 

izvajal ob ponedeljkih in petkih. Lahko boste izbrali uro tre-
ninga. Za otroke, stare od 3,5 do 4,5 let, bo poudarek na prilaga-
janju in igrah v vodi. Učili se bodo tudi osnovnih tehnik plavanja. 
Otroci, stari od 4,5 do 7 let, ki so že prilagojeni na vodo, se bodo 
učili osnovnih in nadaljevalnih tehnik plavanja in se sprostili ob 
različnih igrah v vodi.
Še k učenju plavalne tehnike za mladostnike, otroke, starejše od 
osmih let. Plavanje se bo izvajalo ob ponedeljkih ali v soboto. 
Mladostniki se bodo naučil pravilnih plavalnih tehnik. Poleg tega 
bodo pridobili plavalno kondicijo.

Judo vrtec in Mala šola juda

Judo klub Kamnik organizira Judo vrtec in Malo šolo juda; judo 
vadba bo potekala v prostorih bivšega Stola v 3. nadstropju (Lju-
bljanska cesta 45 a, Kamnik – kjer deluje tudi ŠK Feniks). Judo vr-
tec povezuje otroke, starosti od 3,5 let do 6 let. Judo klub Kamnik 
vabi v svet borilnih veščin 1. razrede in začetnike ter nadaljevalne 
skupine.
Pomen judo pasov in njihovih barv: v judu se osvojeno znanje 
ocenjuje po barvi pasu. Pasovi se delijo na predšolske, šolske in moj-
strske pasove. Predšolske pasove praviloma osvojijo otroci med 4. 
in 6. letom starosti. To so beli pas z rumenim znakom judo, beli pas 
s črnim znakom judo, beli pas z zlatim znakom judo, beli pas z rde-
čim znakom judo. Šolske pasove osvojijo otroci in mladostniki med 
odraščanjem. To so 9. KYU – beli pas, 8. KYU – belo-rumeni pas, 7. 
KYU – rumeni pas, 6. KYU – rumeno-oranžni pas, 5. KYU – oran-
žni pas, 4. KYU – oranžno-zeleni pas, 3. KYU – zeleni pas, 2. KYU 
– modri pas, 1. KYU – rjavi pas. Mojstrski pasovi so 1. do 5. DAN 
– črni pas, 6. do 8. DAN – rdeče-beli pas, 9. in 10. DAN – rdeči pas.
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Poletna akcija otroških sob v Pohištvu Prevc

Otroške in mladinske sobe so prostori rasti, spoznavanja novega, 
veselja in navdušenja. V začetku je otroška soba prostor za poči-
tek in igro, kasneje za učenje, druženje in hobije raznih vrst. Moč 
otroštva nas spremlja vse življenje, zato posvetimo posebno skrb 
kakovostnim otroškim in mladinskim sobam. Otroške želje po 
barvitosti in pestrosti elementov se pri mladostniku preoblikujejo 
v želje po svobodi in drugačnem izražanju. Iz otroške sobe in otro-
štva gredo poti naprej v mladost, na vse strani in v prihodnost, v 
ritem glasbe, športa in nato v ritem prve dvojine. Naj bo popotnica 
prava! V salonih pohištva Prevc najdete vse za popolno opremo 
otroške in mladinske sobe. Tudi po meri.
Če želimo dobro spati in ostati zdravi, potrebujemo kvalitetno le-
žišče, posteljno dno in vzglavnik. To velja tako za odrasle in ot-
roke kot tudi za mladostnike. Za otroke ne kupujte najcenejšega, 
ki ga lahko dobite na trgu, saj je dobro ležišče najboljša naložba v 
otrokov telesni razvoj in zdravje. Ustrezno ležišče je tisto, ki zago-
tavlja primerno udobje in podporo telesu med spanjem. V salonih 
Prevc boste med številnimi modeli ležišč zagotovo našli pravega. In 
kar je še najboljše, ležišče lahko vedno tudi preizkusite. Izkoristite 
25 let izkušenj pri svetovanju o spalnem udobju.
Za dobro spanje potrebujemo tudi ustrezen prostor, kakovostno 
posteljo in ležišče. Ni pa to dovolj, saj brez posteljnega dna ni po-
polnega spalnega udobja. Posteljno dno je enakih dimenzij kot leži-
šče, dobro posteljno dno njegove lastnosti dopolnjuje in nadgrajuje. 
Omogoča daljšo življenjsko dobo ležišča, nudi večjo zračnost in 
zagotovo prispeva k boljšemu spanju otrok in mladostnikov. Pos-
teljno dno zamenjajte hkrati z ležiščem, hkrati pa ne pozabite na 
primeren vzglavnik, ki ga izberete glede na spalne navade in veli-
kost vašega otroka.

In zdaj še k nečemu poživljajočemu! Stenske nalepke poživijo, osve-
žijo in dopolnijo vsak prostor v stanovanju. Uporabne so v kuhi-
nji, dnevni sobi, otroški sobi ali spalnici ter celo v predsobi. Saloni 
Prevc imajo na zalogi več kot 40 različnih motivov stenskih nalepk 
z otroškimi motivi, motivi za najstnike ali vedno uporabnimi mo-
tivi za kuhinje in dnevne sobe. Za vsak okus se najde prava! 
Namestitev je enostavna, nalepke so trajne in če z njimi ravnate 
pravilno, jih lahko popolnoma brez skrbi prestavite v drug prostor. 
Vsekakor dobra in cenovno ugodna izbira za dekoracijo doma.
Če si vaš otrok želi sedežne vreče, vedite, da so sedalne vreče iz 
vodoodpornega umetnega PU usnja Shotex na voljo v različnih 
barvah. Izdelek je visoke kvalitete in sodobnega dizajna, namenjen 
udobju in sproščenem sedenju. Polnilo je zaprto s kvalitetno za-
drgo. Prevleka vreče je šivana z dvojnim šivom in ima dvostransko 
zaščito za preprečevanje posipanja polnila.

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.
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vzmetnica Hospital super

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

PLAVALNI TEČAJI

VATERPOLO ŠOLA 

PLAVANJE MLADOSTNIKOV

REKREACIJA ODRASLIH

Prijav
i se!

TRENIRAJ Z AKTUALNIMI DRŽAVNIMI IN POKALNIMI PRVAKI SLOVENIJE
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Ne prezrite posebne akcije: do 15. septembra ob nakupu otroške 
sobe velja 50-odstotni popust na vzmetnico Meblo Jogi Hospital 
super. Prodajni mesti Prevc sta Salon Prevc Kranj in Alples Studio 
BTC Ljubljana.
OTROŠKE SOBE V POLETNI AKCIJI: Mali Princ, Funky, Cen-
ter, Globus, Planet, Harmonija, Medeja. Odločite se za slovensko 

kakovost!

Svet harmonik

Melodija glasbila iz Mengša vas vljudno vabi na ogled in preizkus 
njihovih inštrumentov. Nudijo praktično vsa glasbila za glasbeno 
šolo. Kot proizvajalec glasbil sodelujejo z Zavodom republike Slove-
nije za šolstvo pri pripravi učnega načrta za diatonično harmoniko, 
tako da inštrumenti Melodija izpolnjujejo vse zahteve šolskega uč-
nega programa.
Za najmlajše učence so izdelali povsem novo diatonično harmoni-
ko, velikosti 32x19 cm, teže 4,5 kg, z obsegom igranja 34 gumbov 
na diskantni strani, z 1 (enim) dodatnim (Slakovim) gumbom in 6 
(šestimi) helikon basi. Harmonika ima enak obseg igranja kot več-
ja harmonika, gumbi so manjši, razporeditev, se pravi razmak in 
trdota gumbov, je prilagojena otroški roki, tako da so tudi pri tej 
harmoniki upoštevali argometrijo in, kar je zelo pomembno, veli-
kost in težo harmonike. Otrok ne more uspešno igrati s preveliko 
in predvsem pretežko harmoniko, kar tudi slabo vpliva na otrokovo 
zdravje oz. preveliko obremenitev hrbtenice. 
Za odrasle učence so izdelali po navodilih študijske skupine Zavoda 
za šolstvo 3(tri) vrstne 3(tri) glasne diatonične harmonike dimenzije 
36x20 cm, teže 6,4 kg, obsega 34 gumbov na diskantni strani, z 1 
(enim) dodatnim (Slakovim) gumbom, 6 (šestimi) helikon basi, zelo 
kvalitetnega lesa, mehanike in glasilk, odličnega tesnjenja in prijet-

nega zvoka. Še zahtevnejšim virtuozom lahko ponudijo harmonike, 
dimenzije 38x20 cm, teže 6,6 kg, 3(tri) vrstne 3(tri) glasne, obsega 37 
gumbov na diskantni strani, s 3(tremi) ali več dodatnimi gumbi, 6 
(šestimi) helikon basi, izbranega lesa, odlične mehanike lahkotnega 
igranja in odličnih glasilk italijanskega proizvajalca. 
Melodija Mengeš izdeluje tudi odlične klavirske harmonike in sicer: 
60-basne dvoglasne, 80- in 96-basne triglasne in 96- ter 120-basne 
štiriglasne klavirske harmonike. Vse so izdelane iz kakovostnega 
lesa, zaščitene z celuloidno prevleko v beli, rdeči ali črni barvi. Te 
harmonike so zelo primerne za šoloobvezne otroke, z zelo mehko 
tipkovnico in bas mehaniko, veliko izbiro registrov, ergonomske 
oblike in prijetnega videza. Harmonike odlikuje točnost izdelave, 
teža, zvok, dolga življenjska doba in zagotovljen servis.
V podjetju Melodija vam poleg odličnih inštrumentov nudijo tudi 
strokovno svetovanje pri nakupu, možnost preizkusa večjega števila 
inštrumentov, pri izdelavi harmonike pa upoštevajo vse vaše želje 
– tako strokovne kot vizualne. Melodija servisira blagovne znam-
ke, kot so Melodija, Hohner, Pigini, Bugari, PaoloSoprani, Scandali, 
Weltmaister, Delicia, Zupan, Rutar, Beltuna in druge. Za vse te bla-
govne znamke harmonik zagotavljajo kvalitetne servisne storitve in 
originalne nadomestne dele ter odlično uglaševanje harmonik. Za 
vse servisne storitve garantirajo z enoletno garancijo na opravljeno 
storitev ali vgrajen material. Z vašim interesom so pripravljeni prip-
raviti predstavitev svojih izdelkov po vaših potrebah, vam inštru-
mente predstaviti, lahko jih boste tudi preizkusili in odgovorili vam 
bodo na vaša zastavljena vprašanja.

Pomembnost plesa za otroke

Plesni klub Impulz Domžale tudi letošnje šolsko leto organizira 
številne vadbe. V nadaljevanju jih bomo nekaj predstavili, da se bos-

SET HARMONIKA

VSE ZA NOVO ŠOLSKO LETO
ˇ
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te lažje odločili, kam uvrstiti vašega otroka (in/ali morda tudi sebe).
Plesna gimnastika je gimnastična vadba, ki temelji na učenju gi-
mnastičnih prvin, ki so potrebne in uporabne v plesu. Te prvine so: 
raztegovanje, stoje, kolesa, mostovi, premeti, vse vrste skokov, salte, 
obrati. Primerna je tako za začetnike kot tekmovalce od 6. leta dalje. 
Učitelj v Impulzu je bivši tekmovalec gimnastike, ki je sedaj trener 
za solo tekmovalce in navijaške skupine. Poleg gimnastike dodajo še 
plesno koreografijo, kar je dodatni nivo.
Jazz balet je primeren za deklice in dečke, dekleta in fante ter ženske 
in moške. Preko tehničnih baletnih vaj, mišičnega razgibavanja, vaj 
za moč in koordinacijo so starosti primerne vaje, ki so namenjene 
tako začetnikom kot tekmovalcem. Jazz balet da telesu lepo podobo 
in eleganco ter temelj, ki je lahko kasneje podpora pri katerem koli 
drugem plesnem stilu in tudi vsakdanjem življenju. Najlepše pri jazz 
baletu je raznolika glasba: počasna, hitra, najstarejša, najnovejša, 
vesela, žalostna. Preko glasbe izražamo in sproščamo svoja čustva, 
ki se nabirajo v nas, ter se tako pomirimo v vsakdanjiku, hkrati pa 
vpljiva na naše samospoštovanje, inteligenco ter inovativnosti, saj 
plesa, na srečo, ne omejuje nobeno pravilo.
Hip hop je sistem življena – obnašanje, oblačenje, poslušanje glas-
be, ustvarjanje glasbe, repanje, petje in seveda tudi gibanje oziro-
ma ples. Plesne korake hip hopa redno spremljamo na televiziji, v 
klubih in na odrih. Je izredno popularna plesna zvrst, kjer lahko 
dodamo tudi stile latina, jazz baleta, disco danca. Njegov vpliv čuti 
in ustvarja nepregledna množica posameznikov in skupin po vsem 
svetu. Hip hop je primeren za vse starosti – od najmlajših otrok ter 
vse do zlatih let. Plesnih stilov in glasbe hip hopa je zelo veliko. Ker 
se prepletajo med seboj, je vedno zanimiv.
Street dance je ravno tako tekmovalna plesna zvrst, ki vsebuje 
plesne stile, kot so hip hop, disco dance, break dance ali electric bo-

ogie. Bistvo oziroma rdeča nit plesne točke street danca je zgodba, 
ki je obvezna (pri hip hopu, disco dancu, breakdancu in electric bo-
ogieju ni obvezna).
Break dance je oblika plesa, kjer se izvajajo gibi, ki jih ne more na-
rediti prav vsak. Vrtenje na glavi, skakanje po rokah ali pa celo po 
eni roki, atraktivni zamrznjeni gibi v stojah, vrtenje po hrbtu in tudi 
plesna tehnika nog ter vse to ob spremljavi glasbe – to je ples, ki ga 
vsi radi gledamo in ob njem uživamo ter se čudimo, kaj vse človeško 
telo zmore. Primeren je za vse – dekleta in fante! Treningi break-
danca so skupinski, določene vaje se izvajajo skupaj, nato sledi bolj 
individualen pristop učitelja k vsakemu učencu, saj so sposobnosti 
posameznikov različne. Je tudi tekmovalna disciplina, kjer je bre-
akbattle prava atrakcija. Break dance je prva plesna zvrst, ki se bo 
udeležila olimpijade! Če je vaš otrok za hitre, močne, eksplozivne 
gibe, je zanj pravi disco dance. Za to zvrst plesa je potrebno osnov-
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no znanje jazz baleta, ki se na vseh vajah tudi izvaja. Vsebuje tudi 
gimnastične prvine in stil hip hopa in cheerleadinga (navijačice). 
Posebnost je glasba, ki je energična in polna adrenalina. Disco dance 
je primeren tako za začetnike kot za tekmovalce, ki lahko tekmujejo 
v kategorijah, kot so solo, pari, male skupine (od 3 do 7 plesalcev) 
ali formacije (od 8 do 24 plesalcev). Čeprav je hiter in dinamičen, je 
prisotna velika mera elegance, estetike in blišča. Najbolj je razširjen 
v Angliji, Italiji in skandinavskih državah.
Cici mix je tečaj, ki je mešanica vsega. Otroci v tej starosti so kot 
sesalci – sposobni so posesati toliko znanja in spoznati svoje telo, 
glasbo, ritme, plesne stile. Pri tečaju cici mix otroke učijo različnih 
plesnih stilov, plesne tehnike, drže telesa, samozavestnega obnaša-
nja in vse to tako s pomočjo resnega dela kot zabave. Otroke spod-
bujajo k samostojnemu razmišljanju, s čimer se razvijajo tudi njihovi 
možgani, kar je pozitivno pri razvoju posameznika in njihove oseb-
nosti. Ob četrtkih imajo v Impulzu mini hip hop z dodatkom disco 
dancea, ki pripomore k močnejšemu in hitrejšemu gibanju.
Plesne urice skupine, imenovane Predšolski, so skrbno pripravljene 
in načrtovane in imajo velik vpliv na otrokov razvoj. V plesne vaje 
ne vključujejo samo plesa in zabave, ampak poskrbijo za koncentra-
cijo, spomin, logopedske igrice in pesmice, ples za učenje tujega jezi-
ka, motorične vaje, orientacijo v prostoru, pravljično jogo za sprosti-
tev. Plesne skupine so razdeljene po starosti, saj tako lažje prilagajajo 
program in težavnostno stopnjo starostni skupini otrok. 

Dobrodošli v Extreme Indoor Paintball

Indoor paintball je doživetje, ki si ga otroci in mladostniki velikok-
rat umislijo za praznovanje rojstnega dne, pa tudi sicer, za zabavo 
in druženje, in prav takšen družaben prostor je Extreme Indoor 

Paintball v Radomljah. Poligon se razteza čez dve nadstropji, kar 

VARNO V SOLO - OTROSKI PROMETNI POLIGON

Pridi v Supernovo Qlandio Kamnik in obnovi prometno 
znanje na otroškem spretnostnem poligonu.  

Vse sodelujoče čaka nagrada, koristna za varnost v 
prometu.

Vabljeni!

SOBOTA, 4.9. OB 17.00

ŠOLA TRIATLONA

www.trisport-klub.si
E: trisport.solatriatlona@gmail.com  

Vabi na celoletno vadbo 
plavanja, kolesarjenja 
in teka otrok in 
mladostnikov. 

Pelechova cesta 16, 1235 Radomlje
E info@extremeindoorpaintball.si; T 070 821 788

• najboljši rojstni dnevi
• teambuildingi

• fantovščine in dekliščine
• zabava v vsakem vremenu (notranji poligon)
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STARŠI SMO
OTROKOVI VARUHI,
OBVARUJMO JIH
Zavarovanje za primer 
nezgode ali bolezni otroka.
Naj bosta otroštvo in mladost polna 
sproščene igrivosti in aktivnega 
preživljanja časa. Za večjo finančno 
varnost pa poskrbite z nezgodnim 
zavarovanjem.

080 20 60
vzajemna.si

DARILO

Skleni in prejmi 
dobroimetje v višini 

10 EUR*

*vavčer za dobroimetje v višini 10 EUR za zavarovanje Zdravstvena polica za otroke Junior in Junior Plus. Več informacij o koriščenju dobroimetja na 080 20 60.

vz-zot (186x126mm).indd   1vz-zot (186x126mm).indd   1 12. 08. 2021   11:38:1512. 08. 2021   11:38:15

pripomore k še večji dinamičnosti igre. Extreme je znan še po ne-
čem; tam potekajo najboljši rojstni dnevi, teambuildingi, fan-

tovščine in dekliščine. Najpomembnejše je, da si ni treba beliti gla-
ve, kakšno bo vreme, saj zabava poteka v vsakem vremenu (notranji 
poligon).
Za konec predstavitve aktivnosti še vpogled v Trisport klub Ka-

mnik. Ta vabi v šolo triatlona na celoletno vadbo plavanja, ko-

lesarjenja in teka otrok in mladostnikov.

Varno v šolo – otroški prometni poligon

V Supernovi Qlandii Kamnik lahko otroci obnovijo prometno zna-
nje na otroškem spretnostnem poligonu. Vse sodelujoče čaka nagra-
da, koristna za varnost v prometu. Vabljeni v soboto, 4. septembra, 
ob 17. uri!
In ker otroci prehitro prerastejo obleke – kje jih obleči? Vse za šolo 

– od oblačil do šolskih potrebščin – najdete, kje drugje, kot v City 

Parku!

Starši smo otrokovi varuhi, njihov Varuh zdravja pa je tudi 

Vzajemna 

Če želimo otrokom privzgojiti zdrav življenjski slog, je najbolje, da 
začnemo zgodaj. Otroke lahko usmerimo v aktivnosti, kakršne so 
kolesarjenje, igre z žogo, tek, najpomembneje pa je, da jih podpremo 
pri gibanju, ki najbolj navdušuje prav njih same. Da bo aktivno otro-
štvo bolj brezskrbno, pa je dobro skleniti nezgodno zavarovanje.
Nezgodno zavarovanje za otroke: Zavarujte svoje najmlajše in po-
skrbite, da posledice bolezni ali nezgode ne postanejo tudi finanč-
no breme. Otrokove zdravstvene težave so za starše pogosto hujše, 
napornejše in bolj skrb zbujajoče kot lastne. Zato se večina staršev 
sprašuje, kako otroka obvarovati pred zdravstvenimi težavami, sebe 

pa pred stresom, ki ga te povzročijo. Pri izbiri paketa bodite poseb-
no pozorni na višino zavarovalne vsote v primeru invalidnosti. Ta 
lahko močno olajša finančno breme, ki nastopi zaradi (trajne) inva-
lidnosti.
Z nezgodnim zavarovanjem za otroke, mladino in študente pokrij-
te nepričakovane stroške, do katerih lahko pride zaradi nezgode ali 
bolezni. Nezgodno zavarovanje lahko sklenete za otroke in mladi-
no od 2. do vključno 26. leta. Zavarovanje lahko sklenete za 1 leto z 
možnostjo samodejnega podaljševanja. Darilo ob sklenitvi nezgo-
dnega zavarovanja za otroke: 10 evrov dobroimetja za sklenitev 
zdravstvene police Junior ali Junior +.
Vsem zavarovalcem, ki boste sklenili zavarovanje ZOT, podari Vza-
jemna vavčer z dobroimetjem 10 evrov, ki ga lahko koristijo ob skle-
nitvi zavarovanj Zdravstvena polica Junior/Junior + do 31. 8. 2022.
In kakšne so možnosti zavarovanja v primeru bolezni? Otroško 
zdravje je zelo ranljivo, zato je treba ob bolezni ukrepati takoj. Z 
Zdravstveno polico za otroke svojim najmlajšim omogočite hiter 
dostop do specialistov in operativnih posegov. Da se boste lahko 
osredotočili na nego otroka, bo Vzajemna za vas organizirala zdra-
vstvene storitve doma ali v tujini in krila stroške diagnostike in 
zdravljenja. Zavarovanje lahko sklenete za otroke od dopolnjenega 
1. do vključno 25. leta starosti. Zavarovanje sklenete za eno leto s sa-
modejnim podaljševanjem do prekinitve ali do konca zavarovalnega 
leta, v katerem otrok dopolni 26 let.
V mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja je trenu-
tno vključenih več kot 50 domačih in okoli 30 tujih partnerjev. Z 
večino domačih partnerjev ima Vzajemna sklenjene neposredne 
pogodbe o sodelovanju, za izvajanje storitev v tujini pa se je poveza-
la z asistenčnimi partnerji, ki ji pomagajo pri zanesljivi organizaciji 
kakovostnih zdravstvenih storitev v tujini. 
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Od obupa do nepozabne olimpijske izkušnje
»Štarter mi je rekel: dajmo Maruša, imaš to. To se mi je zdelo nekaj najboljšega!« Srečna in pomirjena s seboj je Maruša Mišmaš 
Zrimšek prišla v cilj olimpijskega teka. In se zaradi strašne izčrpanosti kar sesedla. Šesto mesto je izjemen uspeh, v tokijski vročini 
je odtekla tudi osebni rekord, izjemne občutke pa je takoj nadgradila z željo, da gre čez tri leta v Pariz po medaljo. Takrat morda 
tudi s tehniko olimpijske zmagovalke Peruth Chemutai, ki vodno oviro "preleti", čeprav, kot pravi Maruša, je to malo strašljivo.

M. O.
Foto: osebni arhiv Maruše Mišmaš Zrimšek in M. O.

Atletski boji so na olimpijskih igrah nekaj posebnega, saj kraljica 
športov vedno ponudi nepozabne presežke. Slovenska odprava v 
Tokiu resda ni osvojila medalje, a bila je nadvse uspešna. Maruša 
Mišmaš Zrimšek je navdušila s 6. mestom v steeplu, kot atleti ime-
nujejo tek na 3000 metrov z zaprekami. Ženske se v tej izjemno 
zahtevni disciplini (opraviti je treba z 28 navadnimi in sedmimi 
vodnimi zaprekami) merijo šele od Pekinga 2008, v svetovnem 
vrhu pa je tudi 26-letna Maruša Mišmaš Zrimšek, ki zadnja leta z 
možem živi v Kamniku. Njena zgodba, kako je še mesec dni pred 
letošnjimi olimpijskimi igrami obupovala in nekatere treninge 
končala v solzah, na tekmi življenja pa kljub vsem težavam kot v 
transu tekla celo v območju medalj, je skorajda filmska. Upajmo, da 
sledi tudi nadaljevanje. V Parizu!

Agonija mesec dni pred Tokiem

A vrnimo se v dneve, ko so se začenjale počitnice, najboljši špor-
tniki pa so pilili še zadnje malenkosti pred odhodom v Tokio. Na-
mesto miru in občutka, da je vse nared za veliki nastop, se je Ma-
ruša ukvarjala s poškodbo. Ta ji je že preprečila olimpijski nastop v 
Riu leta 2016 in tudi tokrat je slabo kazalo. »Mesec dni pred igrami 
zaradi boleče mišice nisem vedela, ali bom sploh lahko nastopila. 
Bila sem v krizi, daljših tekov se nisem lotevala. Na vsakem trenin-
gu je namreč bolelo, ne vem, kaj je bil vzrok. To obdobje je bilo psi-
hično naporno. V Tokiu se je tudi s pomočjo našega fizioterapevta 
nekako vse uredilo, bolečin ob vsem adrenalinu nisem več čutila, 
bila sem spet samozavestna in sem tekla tako, kot sem si želela, za 
še večjo motivacijo pa sem poslušala posnetek, kako je Andrej Ha-

uptman spodbujal Primoža Rogliča na zmagovitem kronometru,« 
je vrtiljak čustev Maruša Mišmaš podoživela v pogovoru za Modre 
novice.

Najboljša forma življenja!

Na prvi avgustovski dan so jo čakale kvalifikacije. V hudi vroči-
ni je rutinirano opravila svoje delo, v tretji skupini je z odličnim fi-
nišem zasedla 2. mesto (9:23,36), skupno je imela 11. čas. Finale jo je 
čakal tri dni pozneje, tokrat v večernem terminu (pri nas v času ko-
sila). Mnogi ne zdržijo pritiska velikega tekmovanja, Kamničanka 
pa je ta izpit opravila z odliko. Čeprav pravi, da je bila nekoliko ner-
vozna, je na startu izžarevala mirnost. »Res sem se veliko psiholo-
ško pripravljala na ta tek. Nisem želela, da bi mi pritisk olimpijskega 
nastopa spodrezal noge. Že dolgo prej sem večkrat vizualizirala, 
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kako bo na ogrevanju, v "call roomu", na startu. Počutila sem se do-
mače, prijetno je bilo, stadion mi je eden najljubših. Na startu sem 
bila prepričana, da sem v najboljši formi življenja.«

V cilju povsem izčrpana

Dodatno moč ji je vlil štarter: »Bil je Slovenec, rekel je, dajmo Ma-
ruša, imaš to. To se mi je zdelo nekaj najboljšega.« In sledil je tek, 
za katerega je živela zadnjih pet let. Na zelo odzivni podlagi ritem 
v prvem kilometru še ni bil najvišji, nato pa se je začela selekcija. In 
bolj ko se je bližal zadnji kilometer, bolj je Maruša "napadala" tekačice 
pred sabo, in kar nekaj časa tekla za tretje uvrščeno Kenijko. Navijači 
smo osuplo pomislili, da ima v nogah celo moč za medaljo. »Govorila 
sem si le: bodi zraven, bodi zraven. Ko so šle najboljše naprej, sem še 
imela moč. Na koncu me je malo pobralo, zadnji krog sploh ne vem, 
ali sem že kdaj tako trpela. Prav zabolelo je, ko sem šla čez vodno ovi-
ro. Toda fokus sem ohranjala do konca, za bolečine mi je bilo vseeno. 
Ko sem prišla v cilj, sem se od izčrpanosti sesedla, bila sem mrtva, 
ampak srečna, pomirjena, da se je izšlo po željah.«

Naslednje leto želi premagati odlično Nemko

Z novim državnim rekordom 9:14,84 je osvojila odlično šesto 
mesto. Ko si tako blizu najboljšim, seveda pomisliš tudi na medaljo. 
»Res je, zato si zdaj želim še višje. Za Tokio vem, da sem naredila 
prav vse, kar sem lahko, ampak po tem uspehu si želim delati še 
več, da bi lahko v Parizu posegla v boj za medaljo. Skratka, za me-
noj je tako dobra olimpijska izkušnja, da komaj čakam naslednje 
igre.« Izzivov bo že prej veliko, naslednje leto jo čakata svetovno 
prvenstvo in evropsko prvenstvo. Predvsem na EP-ju v Münchnu 
bo med kandidati za medaljo, saj je bila v Tokiu drugo uvrščena 
Evropejka. Za las jo je v finišu ugnala evropska prvakinja, Nemka 
Gesa Krause. »Želim biti prva Evropejka. Ni mi bilo všeč, da me je 
Gesa premagala, poskušala se ji bom maščevati, kar pa ne bo lahko, 
saj ima izjemen osebni rekord (9:03,30).«

Ko se med ogrevanjem poskušaš hladiti

Tokia se bo v vseh pogledih rada spominjala, tega ne morejo 
spremeniti niti strogi ukrepi zaradi epidemije niti vročina, ki je 
vladala v japonski prestolnici. »Številne tekačice so imele precej 
slabše čase od osebnih rekordov, mene pa vročina ne moti. Prip-
ravljala sem se ravno takrat, ko je bilo najbolj vroče in treninge v 
Sloveniji opravila ob dveh ali treh popoldne. V Tokiu se mi tako 
sploh ni zdelo tako zelo vroče. No, v kvalifikacijah je bilo pa res kar 
malo hudo, termometer je kazal 38 stopinj. Med ogrevanjem sem se 
hladila z ledom.« Za turizem ni bilo časa, športniki niti niso sme-
li iz vasi zaradi protikoronskih ukrepov. V mislih je imela le svoj 
nastop, je pa vseeno lahko spoznala, da je Japonska dežela, vredna 
ogleda: »Zelo čisto in urejeno je vse, ljudje so gostoljubni. Prav rada 
bi šla kdaj tja še v miru kot turistka.«

Kako čez vodno zapreko?

In kje so meje Maruše Mišmaš Zrimšek? »Imam še rezerve pri 
vzdržljivosti in moči, pri vodni zapreki tudi še lahko napredujem 
v tehniki. Želim si teči pod 9:10.« Pot do še hitrejšega teka ji lahko 
pokaže olimpijska zmagovalka v steeplu Peruth Chemutai iz Ugan-
de. »Njena posebnost je, da vodno zapreko kar preteče in ne stopi 
na oviro ter se potem odrine z nje. Tudi to prinese kakšno sekun-
do. Moj trener Tevž (Korent) je navdušen nad to idejo. Morda bom 
kdaj poskusila, čeprav je malo strašljivo. Vodna zapreka je sicer 
ravno tako visoka 76 cm, vendar je na drugi strani voda in padeš v 
luknjo.« Prehod tekmovalcev čez zapreke je sicer vedno zanimivo 
opazovati, večina atletov navadne zapreke preskakuje, vodno zap-

reko pa naskakuje – najprej nanjo stopijo, nato pa se odrinejo in 
pristanejo v vodi.

Na sprostitveni trening v kamniški bazen

Pred naslednjo sezono se odpira dilema, ali bi se najboljša sloven-
ska tekačica vsaj začasno bolj posvetila teku na 1500 metrov, čeprav 
je potencial za odmeven izid nekoliko manjši. »Rada bi poskusila, 
saj se teka na 1500 metrov še nikoli nisem resno lotila. Občasno 
grem sicer na kakšen miting, maja sem tekla v Ostravi, ampak je bil 
tek počasen, tako da moj osebni rekord ostaja 4:03 od lani. Zanima 
me, česa sem sposobna. Na EP-ju bom zelo verjetno tekmovala v 
steeplu, tam se želim spet pomeriti z Geso Krause, morda pa bom 
na SP-ju tekmovala na 1500,« je pojasnila izredno olikana športni-
ca, ki so ji obiskovalci kamniškega bazena lahko čestitali že nekaj 
dni po igrah v Tokiu, ko je treninge na atletski stezi dopolnjevala s 
tekom v bazenu v globoki vodi (Aqua Jogging). 

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska 
stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–
0,00035 g/km. Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. 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. Slike so simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault 
Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

Vrhunski crossover

Povsem novi 
Nissan Qashqai

Pridobite  
personalizirano ponudbo

KRULC d.o.o. 
Cesta heroja Vasje 5, 1251 Moravče
Tel: (01) 72 31 200   www.nissan-krulc.si
prodaja@avtohisa-krulc.si

KRULC
VOZIL NISSAN
ŽE 30 LET POOBLAŠČENI SERVISER
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Začelo se je nogometno prvenstvo

Začelo se je tekmovanje v nogometnih ligah. V prvi ligi sta Dom-
žale in Kalcer Radomlje trenutno na sedmem in osmem mestu. 
Domžale so premagale Aluminij in visoko v zadnjem krogu Muro, 
remizirale s Taborjem in izgubile proti Olimpiji, Mariboru in Bravu. 
Radomljani so premagali Aluminij, remizirali z Bravom in Olimpijo 
ter v zadnjih treh krogih izgubili proti Mariboru, Taboru in Celju. 
Obe ekipi imata tekmo manj. Roltek Dob je trenutno po štirih krogih 
s tremi zmagami, enim remijem in enim porazom na tretjem mestu 
v drugi ligi. Igralke Radomelj so v prvem krogu visoko izgubile proti 
Beltincem, v drugem pa premagale ekipo Doxakey s Ptuja.

V Kamniku svetovno prvenstvo v kegljanju

Konec avgusta je na kamniškem kegljišču potekalo svetovno pr-
venstvo mladink in mlajših članic (U23). Slovenska dekleta so bila 
pod vodstvom Kamničana Francija Grubarja dobro pripravljena 
na tekmovanje. V reprezentanci so vidno vlogo igrale tudi člani-
ce Kegljaškega kluba Calcit Kamnik: Tea Repnik, Lea Drnovšek in 
Tia Schatz. Tea Repnik se je z ekipo deklet do 18 let veselila srebrne 
medalje, manj uspešna pa je bila med posameznicami, kjer ji ni us-
pel finalni nastop. Dekleta do 23 let, kjer so igrale vse Kamničanke, 
so ekipni nastop končala na četrtem mestu.

Cico Team osvojil 12. Kvadratlon Kamnik

Športna zveza občine Kamnik je že 12. leto organizirala kam-
niško športno posebnost Kvadratlon. Letos se je tekmovanja udeleži-
lo osem ekip. Po koncu napornega 12-urnega maratonskega tekmo-
vanja je prvo mesto osvojila ekipa Cico team (Hribar, Vuk, Pibernik, 
Crnoja, Kramar), druga je bila ekipa Polomljena rebra, tretja ekipa 
Sončki.

Jan Emberšič osmi na mladinskem evropskem 
prvenstvu 

Jan Emberšič je na mladinskem evropskem prvenstvu v Talinu 
v metu kladiva osvojil odlično 8. mesto. V finalnem nastopu, bil je 
najmlajši udeleženec finala, je vrgel kladivo 69,37 metra. 

Okorn in Frece evropska prvaka s slovensko 
kadetsko reprezentanco

Slovenska odbojka je po zaslugi kadetske reprezentance, ki jo 
vodi Iztok Kšela, prišla do novega velikega uspeha. V finalu evrop-
skega prvenstva v Tirani je Slovenija s 3:0 (23, 21, 23) premagala 
Rusijo in se prvič v zgodovini veselila naslova evropskega prvaka. 

K velikemu zmagoslavju sta svoj delež prispevala tudi odbojkarja 
Calcit Volleyja Miha Okorn, ki je bil tudi najboljši igralec prven-
stva, in Gregor Frece.

Gašper Stele državni prvak v plavanju

Konec julija je na Ravnah na Koroškem potekalo letno odpr-
to združeno prvenstvo Slovenije 2021. Tekmovanja so se udeležili 
tekmovalci iz 24 slovenskih klubov, med njimi je barve kamniškega 
plavalnega kluba Kamnik Calcit zastopalo 7 plavalk in plavalcev. 
Gašper Stele je postal absolutni državni prvak v disciplini 1500 m. 
Njegov uspeh je dopolnil Nik Peterlin z drugim mestom, s čimer se 
je uvrstil v kadetsko reprezentanco Slovenije. Na Koroškem so na 
stopničke stopili še Taja Vejnovič za 3. mesto na 800 m prosto, Iza 
Videc za 3. mesto 200 m hrbtno v B finalu in še enkrat Nik Peterlin 
za 2. mesto na 800 m prosto.

Hribovšek na EP do srebrne medalje
Novi Sad je bil letošnje prizorišče evropskega prvenstva za 

gorske kolesarje v krosu. V srbsko mesto je odpotovala številčna, 
18-članska slovenska odprava, med njimi so bili člani kamniškega 
Calcit Bike Teama. Evropsko prvenstvo se je za Slovenijo začelo iz-
jemno, saj je Boštjan Hribovšek med veterani od 35 do 39 let osvo-
jil srebrno medaljo. Hribovšek je moral priznati premoč le Nemcu 
Christopherju Maletzu, za njim je zaostal 50 sekund. Dobro je Slo-
vencem šlo tudi v štafetni dirki, del slovenske šesterice je bil Rok 
Naglič, končali so na 11. mestu. Zadnja dva dneva prvenstva sta bila 
rezervirana za dirke v olimpijskem krosu. Med mlajšimi člani je sla-
vil Švicar Joel Roth, Kranjec Žagar je bil 59., Žle 80. Žensko člansko 
dirko je zmagala Francozinja Pauline Ferrand Prevot, Maruša Knap 
je bila 41. Med člani je slavil Švicar Lars Forster, 41. je bil Naglič.

10. Odprto prvenstvo Kamnika v namiznem 
tenisu

Namiznoteniški klub Kamnik je gostil namiznoteniške igralce 
iz Italije, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Deseto odprto prvenstvo ob-
čine Kamnik je postreglo z izredno zanimivim programom v treh 
kategorijah: ekipno, posamezno in dvojice. Zmagovalec prvenstva 
občine Kamnik je postal Velenjčan Alfred Fredi Vodušek po preo-
bratu proti Domžalčanu Bojanu Maslju. Tretji je bil Italijan Pisani 
Paolo. V kategorij dvojic sta zmagala prva favorita Maselj in Vodu-
šek, srebrna sta bila Osolnik in Starc. 
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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

Nissan Qashqai 1.2 DIG-T N-Connecta – 1197 ccm, 85 kW (116 KM),. L. 
2018/06 – samo 2.446 km. Vozilo je odlično ohranjeno. Vozilo ima opremo 
N-CONECTA, branje znakov, KAMERA 360ˇ, PANORAMA , navigacija, BLUETOOTH, 
tempomat, LED DNEVNE LUČI, parkirni sprednji + zadnji senzorji z grafičnim prikazom, 
avtomatska klimatska naprava,… Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 
2 - 7 let. Akcijska cena: 19.990,00 €

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BMT NAVI GR. SEDEŽEV TEMPOMAT – 
1598 ccm, 81 kW (110 KM). L. 2015/5 – 127.234 km. Vozilo je redno servisirano 
na pooblaščenem servisu, z bogato opremo: navigacija, tempomat, avtomatska 
dvopodročna klimatska naprava, pranje žarometov, auto hold , ...
Financiranje preko banke RCI – KREDIT od 2 - 7 let. Možno tudi brez pologa.
Akcijska cena: 14.490,00 €

Kia Pro_CeeD 1.6 CRDi LX Edition – SLOVENSKO VOZILO – 1582 ccm, 94 kW (128 KM), 
L.2013/7 – 136.000 km. Odlično ohranjen. Bogata oprema: Radio BLUETOOTH, tempomat - 
regulator hitrosti, LED dnevne luči, zadnji parkirni senzorji, avtomatska klima,… Financiranje preko 
banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 6.990,00 €

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 €

BMW serija 5: 520d xDrive Avt. M-OPTIC SLO POREKLO 1.LASTNIK - 1995 ccm, 
140 kW (190 KM) - L.2016/9 – 99.919 km. Vozilo je odlično ohranjeno in ima bogato opremo: 
AKTIVNI TEMPOMAT , LINE ASSIST, BLUETOOTH, ŠPORTNI SEDEŽI, LED DNEVNE LUČI, Bi 
XENON, PARKIRNI SENZORJI, … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 21.900,00 €

Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE Dynamic Avt. ODLIČNO 
OHRANJENO - 2993 ccm, 190 kw (258 km) l.2017/3 – 119.985 km. impozanten 
avto z znano zgodovino in o 1. lastnika zračno vzmetenje z različnimi nastavitvami višine, 
osemstopenjski avtomatski menjalnik, različni terenski programi štirikolesni program, usnje, 
vzvratna kamera, full led, odlični el. nastavljivi sedeži, navigacija, el. odpiranje prtljažnih vrat, 
parkirni senzorji spredaj in zadaj, opozorilnik spremembe voznega pasu, … financiranje preko 
banke rci – kredit/leasing od 2 - 7 let. Akcijska cena: 44.900,00 €

ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!

Akcija Akcija

Akcija Akcija

Akcija Akcija
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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, 16. sep-
tembra 2021, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 23. septembra 2021. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Vzmetnico 200x1,80x0,25 lateks, lepo 
ohranjeno, 50 eur. 041 547 362

• Rabljen invalidski voziček. 041 515 591
• Kisikovo jeklenko za avtogeno var-

jenje, veliko 1,20m, srednje velikosti, 
polno. 01 721 03 59

• Mline za sadje. 031 214 251
• Slike in unikatne kipe. 070 459 431 
• 59 zelo ohranjenih revij Rakam, po 1,5 

eur, od leta 1993 dalje. 040 298 694
• Kolo, potrebno manjšega popravila, 

simbolična cena 30 eur. 051 661 925
• Knjige, gobeline, slike, rezbarske 

izdelke, rezbarske nože. 041 480 208
• Krožno žago (cirkular), ugodno, 

prevoza nimam. 040 277 643
• Stekleno mizo 200x100, košaro za psa, 

šotor za dve osebi. 031 645 013
• Otroško kolesarsko prikolico/ voziček 

2v1, 70 eur. 041 458 045
• Žensko daljšo jakno, št. 46–48, 18 eur. 

031 206 373
• Novo osovino za cirkular z ležaji v 

ohišju in jermenico ter dve klini, 40 
eur. 041 917 677

• Pravi krznen plašč in jakno, kostume, 
bunde in posteljnino, zelo ugodno. 
031 253 162

• Garnituro trosed, dvosed in fotelj, 
usnje, 60 eur. Vodno črpalko za dotok 
in odtok, 20 eur. 041 600 924

• Počivalnik ratan z blazino, 30 eur. El. 
kosilnico s kablom 8m, 30 eur. 041 
664 440

• Dva starejša namizna računalnika 
in laserski printer. Za nezahtevne 
uporabnike. 031 393 471

• Prenosni računalnik HP star 5 
mesecev in dobro ohranjen, 600 eur. 
064 192 771

• Zaradi prenove ugodno prodamo 
omare za dnevno sobo, sedežno gar-
nituro ter posteljo dimenzije 90x200. 
031 517 850

• Skoraj nerabljeno kosilnico Stiga in 
prezračevalnik trave Alko, izredno 
ugodno. 040 590 566

• Material za zavese v balah, v komple-
tu, izredno ugodno. 040 590 566

• Mini kozo in dva kozlička. 040 795 455
• Belo kuhinjsko mizo ø110cm s T 

podstavkom, 50 eur. 031 284 196
• Mucke, mlade, lepe, črno-bele. 041 

614 650
• Vrtno mizo in klopi, salonitke brez 

azbesta, 6 valjne, poceni. 051 810 691
• Dva jogija ter letveno dno in predal 

za ležišče, vse dimenzij 190 x 90 cm, 
simbolična cena, Trzin. 031 658 598

• Sedežno garnituro, oranžna, 2 
dvoseda in 1 trosed ter rabljeno dobro 
ohranjeno kopalnico, ugodno. 031 
608 512

KUPIM

• Iščem vozilo do letnika 1990 za 
restavriranje. Zanimajo me različne 
znamke. 041 458 708 

• Odkupujem stare ročne ure, Rolex, 
Omega, Seiko itd. Tudi v nedelujočem 
stanju. 031 607 389

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

• NEPREMIČNINE
• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 

041 751 266
• Menjam hišo v Bistričici 150/620 za 

atrijsko 80/80 stanovanje v Kamniku 
ali okolici Ljubljane. 031 371 671

• Kupim manjše stanovanje v Kamniku, 
cca 40m2. 040 645 952

• Žale – LJ, oddam manjši grob. 031 
238 795

• Stanovanje, manjše, v Mengšu ali 
okolici kupim. 041 707 989

• Oddamo opremljen lasno negovalni 
salon, možnost pedikura/manikura/
nega, Kamnik. 031 701 812

• Kupimo zazidljivo parcelo na območju 
od Kamnika do Smlednika (Kamnik, 
Križ, Vodice, Hraše, Smlednik). 041 
458 708

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

• V Kamniku/bližnji okolici kupim tri- 
ali večsobno stanovanje, po možnosti 
z atrijem, ali dvojčka. 070 816 907

• Kupim stanovanje do 60m2 v Kamni-
ku, Mengšu ali Domžalah. Plačilo 
možno takoj. 041 745 406.

• Pelješac, avg. in sept – apartma, nov, 
ugodno oddam. 00385 955 021 459, 
sanja1801@yahoo.com

• Prodam garažo na Kranjski cesti v 
Kamniku. Cena po dogovoru. 031 

892 793
• Kupim parcelo (300–400m2) za 

majhno montažno hišo ali vikend. 
041 504 826

• Pokrit prostor za zimovanje avto-
domov, prikolic, čolnov, oddamo v 
najem. 041 573 645

PODARIM

• Več gobelinov in nabožnih slik, vse v 
okvirju. 031 206 373

• Les, star 10 let, primeren za nad-
strešek za avto. Odpeljete sami. 031 
574 596

• Nekaj stekla za izdelavo vitražev in 
"bulo" za klekljanje. 041 504 826

• Nekaj pohištva. 041 991 740
• Otroško posteljo, belo (za prebarvati) 

z vložkom, otroški stolček pvc za 
hranjenje, računalniško mizo (brez 
predalov), dim 110x77cm, klubsko 
nizko mizo, 65x130cm, emajl lonec 
– večji (20l), stare revije Življenje in 
tehnika. 031 284 196

RAZNO

• Zahvala najditelju za denar na banko-
matu Delavske hranilnice 16.6.2021. 
Iskrena hvala.

• Delo dobi natakarica! Dobro plačano!! 
051 338 709

• Iščem žensko za pomoč pri delu in 
potepanju, nudim ji tudi stanovanje. 
031 536 259

• Bi kdo predelal el. kolo pony v trici-
kel? 040 348 326

• Podarite odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in 
ohranim. 030 996 225

• Kovinostrugar z večletno prakso išče 
honorarno delo. 041 565 233

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

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

• Iščemo mlajšega upokojenca – moški, 
voznika B kategorije za kombi in do-
stavno vozilo, za nabavo materiala ter 
prevzem in dostavo blaga. Sklenjena 
bo podjemna pogodba. 041 623 585

• Mlajša upokojenka dobi občasno delo 
v kovinarski delavnici. 041 837 233

• Občasno zaposlimo mlajšo upokojen-
ko za pomoč v kuhinji. 051 264 020
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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
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SV. PRIMOZ

25. 9. 2021

Celoten izkupiček prijavnin gre v dobrodelne namene!

DOBRA VOLJA, DOBRA DRUŽBA, DOBER NAMEN.
Ponovno z ustrezno varnostno distanco in upoštevanjem priporočil NIJZ.

Start – pri Domu krajanov Vegrad na začetku poti na Sv. Primož (uporabite lahko 
parkirišče pri Calcitu), kjer plačate simbolično prijavnino 5 evrov (otroci brezplačno), 
s katero bomo letos pomagali Ustanovi Petra Pavla Glavarja. Start bo od 8. ure dalje. 

Pohodniki boste prejeli darilo. 
Za sveže informacije sledite Facebook profilu Modrih novic.

9. DOBRODELNI POHOD
MODRIH NOVIC
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Iščemo brihtne glave.
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