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Kuhamo s ščepcem

Mengeš
Domžale
Kamnik
Trzin
Črnuče
Bežigradljubezni in domišljije.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai15790823807_Naslovnica.pdf   1   15/01/2020   10:59

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.

.net

www.hubat.si

080 22 36080 22 36

Za toplo zimo in pomlad, 
kurilno olje dostavlja Hubat!

BREZPLAČNA DOSTAVA KURILNEGA OLJABREZPLAČNA DOSTAVA KURILNEGA OLJA

pri plačilu z gotovino. Možnost plačila tudi na obroke.
 po GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI

izdelava po meriizdelava po meri
tapetništvotapetništvo

www.groselj.siwww.groselj.si

SALON Suhadole 57e, Komenda

10 let10 let

OBČINE KAMNIK, DOMŽALE, MENGEŠ, TRZIN, KOMENDA,
LUKOVICA, MORAVČE, ČRNUČE
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Peter Koci          051 319 185 041 306 973
Simon Blaznik  041 601 750 041 306 620

www.renault.si

RENAULT CLIO LIMITED
bogato opremljen
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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.

Renault priporoča

129 €
z Renault fleksi financiranjem*

500 € popusta pri menjavi staro za novo

že za
/mesec

AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
naslov trgovca

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*

Etis_Oglas_PEDomzale_SalonPralniSusilni_Miele_2_186x126_ModreNovice.indd   1Etis_Oglas_PEDomzale_SalonPralniSusilni_Miele_2_186x126_ModreNovice.indd   1 19/07/2021   15:3019/07/2021   15:30
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MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Sedim na dogodku in poslušam pesem 
Čez Šuštarski most, ki jo poje skupina pri-
kupnih deklet … po spomine, po mladost čez 
Šuštarski most. V glavo mi švignejo naviha-
ne misli. Kje bi bil moj Šuštarski most? No, v 
Ljubljani nedvomno ne. V moji mladosti je 
bila za nas, ki smo srednjo šolo obiskovali v 
Kamniku, prestolnica prej eksotika kot stal-
nica. Nekaj posebnega. Kraj, kamor greš ne-
kajkrat na leto, in se počutiš kot na praznik. 
Ker ne najdem mojega Šuštarskega mosta, da 
bi šla čezenj po spomine, se raje osredotočim 
na dogodke. Po katere spomine iz mladosti 
bi šla? V kateri dogodek bi se vrnila, če bi 
se lahko? Prvi poljub? Niti ne, preskočimo. 
Po tistega fanta, ki mi ni bil usojen? Eh, pre-
več osladno. Že vem! Zožila bom izbor in poiskala kakšno zabav-
no dogodivščino. Tiste, ki smo jih včasih ušpičili večkrat, z leti pa 
spomin na njih bledi. Čeprav morebiti ob spominu na njih lice celo 
pordeči, ampak jih potem, ko odrastemo (ali se zgolj postaramo), ne 
počnemo več. Zakaj? Ne vem. Ker postavimo udobje in ugled pred 
zabavo, morda? In se spomnim: vrnila bi se v Split na silvestrovanje 
pred mnogimi leti, ko smo ob polnoči pristali v vodnjaku v središču 
mesta, naslednji dan pa so o nas pisali celo v Slobodni Dalmaciji. Po-
drobnosti naj ostanejo le za nas, ki smo bili tam. Kaj si bo kdo mislil, 
kaj bo jutri? To niso bila vprašanja, s katerimi bi se takrat obremenje-
vali. Imeli smo neskončen občutek svobode, ko ni bilo prav nič treba, 
temveč smo vse lahko. Ob vrnitvi v tisti trenutek bi si morebiti lahko 
dala tudi kakšen nasvet, ampak saj se ne bi poslušala. In kako prav, 
da se ne bi! K razmišljanju me namreč ni spodbudila zgolj zimzelena 
pesem Majde Sepe, temveč tudi 102. rojstni dan (da, prav ste preb-
rali!) moje stare mame, ki s spomini hrani življenje. Zato ta epopeja 
zabavnim neumnostim in poziv – ne bojte se življenja! Samo to nas 
ohranja žive, vesele, nasmejane, in to ne zgolj proti koncu življenja … 
po spomine po mladost čez Šuštarski most. 

MATEJ PRIMOŽIČ,  
ZUNANJI SODELAVEC

Takoj na začetku naj zatrdim, da izpol-
njujem vse pogoje kratic slovenske abecede, 
tako da lahko pišem. Seveda upam, da jih 
tudi vi, ko tole berete. Ne bi rad, da bi ko-
garkoli z zapisi spravljal v neugoden položaj 
ali strah, da se kaj zgodi. Pri branju vas lah-
ko npr. začnejo boleti oči, blazinice prstov 
se lahko ob drsenju po vrsticah odrgnejo, 
da obolele roke, ki drži težak izvod Mod-
rih novic, ne omenjam. Skratka, vsaka pora 
življenja, tudi najmanjša aktivnost, je lahko 
pogojena z notranjimi ali zunanjimi težava-
mi. Tako pač je. Edino, kar lahko storimo, 
je, da tulimo v Luno. Velika začetnica je tu z 
namenom, saj vam predstavljam novo zvez-
do, ki zadnje leto dopolnjuje moje življenje, 

to je psička Loon@ (ta zapis je bolj pravi, tako ostali člani hišnega 
sveta). Res bi vsaj za en mesec rad zamenjal s štirinožno junakinjo, ki 
ji je pasji bog namenil tako popolno družino in še bolj neverjetnega 
gospodarja. Zjutraj se zbudi, vse zaspane osebe preliže in se pretegne 
do zunanjega dvorišča, izhodišča obveznega jutranjega sprehoda. 
Tam brezskrbno leta po polju, opravi vse jutranje potrebe, prežene 
vse ptiče, ki bivakirajo na travniku, in z jezikom do tal vsa zadovolj-
na prisopiha nazaj v bazni tabor. Sledi zajtrk ter dopoldanski počitek 
na kavču. Popoldne ni nič manj razburljivo. Po preganjanju frizbija 
okrog hiše, kraji paprike ali hruške z vrta sledi večerni sprehod. Brez 
šprintov v prazno in hlastanja za metulji, ki pridejo v njeno vidno 
polje ne gre. Večerja je enako izdatna kot zajtrk, sledi še zadnje lula-
nje in zaključek v postelji. Dan napolnijo še vmesna crkljanja, poskus 
kraje dobrot s kuhinjskega pulta itn. Ni kaj, stresno za znoret. S čim 
pa se mi obremenjujemo? Z zadevami, ki se jih zavedamo in na katere 
lahko vplivamo, na stvari, ki iz nas privrejo nekontrolirano iz zelo 
davnih časov, zadnje čase pa se obremenjujemo še s primeri, ki nam 
jih drugi diktirajo. V teh primerih lahko pride do največjih frustracij, 
stresa, ki se nalaga in nalaga. Če se le da, najdimo kontroliran način, 
da nam vse to ne pride do živega. Nihče si ne želi živali v sebi, še po-
sebej ne morskih ali rečnih na tri črke … 

Želja

USPEŠNE ZGODBE

KOŽA JE NAŠE 
OGLEDALO

Domžalčanka Nuša Marinc 
bo oktobra trgu predstavi-
la naravno linijo za celostno 
nego obraza. Njeni izdelki, 
imenujejo se Nanu, vsebujejo 
do stokrat višje koncentracije 
aktivnih snovi kot podobni na 
trgu. 

Str. 12

POHOD OB REKI

NA POHODU 
OB REKI VEČ 
KOT TISOČ 
POHODNIKOV

Pohod ob reki, ki povezuje, je 
letos privabil več kot tisoč udele-
žencev. Ti so uživali v pozitiv-
nem vzdušju, ki že tradicionalno 
zaznamuje pohod od Kamnika 
do Domžal (ali obratno). 

Str. 16

INTERVJU

LJUDEM POMAGAM 
STOPITI IZ 
ZAČARANEGA 
KROGA

Spomnimo se je z malih za-
slonov, danes pa Urša Trebu-
šak kot RTT praktik pomaga 
številnim, ki se vrtijo v zača-
ranem krogu stisk in obupa, iz 
katerega ne zmorejo izstopiti.

Str. 20 

ŠPORT

TRENING 
TRIATLONCEV JE 
KOT NEDELJSKA 
MAŠA

Z Robertom Podbevškom, 
Tomažem Pilihom in Janom 
Lipovškom smo se na Triatlo-
nu Bled, ki ga organizira kam-
niški Trisport, pogovarjali o 
čarih triatlona. 

Str. 64
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Kolesarska steza do parkirišča pri Leku

Mengeš – Od Kolodvorske ceste do parkirišča pri podjetju Lek 

poteka gradnja kolesarske steze in pločnika, ki naj bi se zaključila 

še v tem mesecu. 

»Z željo po ureditvi prometa v okolici družbe Lek je občina 
pristopila h gradnji kolesarske steze in pločnika, kar bo omogočalo 
prihod do delovnega obrata družbe Lek tudi kolesarjem in pešcem. 
S tem naj bi se na območju mirujočega prometa družbe Lek zmanj-
šala količina prometa z avtomobili ali motorji,« pravijo na Občini 
Mengeš. 

V sklopu gradnje pločnika in kolesarske steze v dolžini 130 me-
trov bo urejena tudi javna razsvetljava, hkrati pa se bo obnovilo še 
dotrajano vozišče na tem odseku. Novi pločnik bo širok 1,6 metra, 
2-metrska kolesarska steza bo dvosmerna. Oba se bosta povezala 
na že obstoječi pločnik in kolesarsko stezo pri krožišču državne 
ceste (Ljubljana–Mengeš–Kamnik–Radomlje) in bosta potekala 
do parkirišča podjetja Lek po severni strani Kolodvorske ceste. Od 
cestišča bo pločnik ločen z dvignjenim robnikom, obe novi prido-
bitvi bosta označeni s talnimi označbami. Investicija je ocenjena na 
približno 90 tisoč evrov. 

Asfaltirajo cesto od Kranjskega Raka do 
Rakovih ravni
Kamnik – Do konca novembra bo na 1,7-kilometrskem odseku 

ceste od Kranjskega Raka do Rakovih ravni potekalo asfaltiranje 

cestišča, zato bodo na tem odseku delne pa tudi popolne zapore 

prometa.

Investicijo, ki je vredna 620 tisoč evrov brez DDV, financira 
družba Velika planina d.o.o., in sicer delno tudi že z namenskimi 
sredstvi od plačila parkirnin. Spomnimo, plačljivo parkiranje na 
Veliki planini je bilo uvedeno julija 2020. »Družba Velika planina 
d.o.o. na podlagi 5-letne koncesijske pogodbe za upravljanje s par-
kirišči na območju Rakovih ravni namenja 60 % pobranih neto pri-
hodkov za razvoj območja. Delno bo družba investicijo krila iz že 
privarčevanih sredstev v ta namen, večinoma pa bo založila lastna 
sredstva, ki se ji bodo v prihodnosti povrnila od pobranih parkir-
nin,« je za Modre novice pojasnil Mark Anžur, direktor družbe 
Velika planina d.o.o. 

Dela bodo poleg asfaltiranja vozne površine obsegala še ureditev 
vodnega odvajanja ter postavitev ograj, kjer je zaradi varnosti to 
potrebno. Dela potekajo od ponedeljka do petka, občasna popolna 

zapora pa je možna od ponedeljka do četrtka med 11. in 14. uro. 
Obvoza v času popolne zapore ni. 

Do konca oktobra dela na kamniški obvoznici
Kamnik – V začetku septembra so se začela dela na kamniški ob-

voznici, ki bodo končana najkasneje do 21. oktobra.

Dela potekajo na odseku državne ceste med križiščema pri 
kamniški gimnaziji in podjetjem Avto Cerar ter obsegajo sanaci-
jo poškodb na vozišču, kot so razni posedki in razpoke v asfaltu, 
preplastitev celotne površine vozišča, obnovo prometne opreme 
signalizacije in postavitev novih oz. podaljšanje obstoječih jekleno 
varnostnih ograj. Kot so nam sporočili z Direkcije za infrastruk-
turo, je pogodbena vrednost gradbenih del dobrih 476 tisoč evrov. 
Na območju prenove promet poteka izmenično enosmerno, zato 
predvsem ob jutranjih in popoldanskih konicah prihaja do večjih 
zastojev. 

Sejem v Komendi prvi vikend oktobra

Komenda – Po premoru zaradi epidemije covida-19 se v začetku 

oktobra v Komendo vrača Jesenski kmetijsko obrtni sejem.

Več kot 300 razstavljavcev se bo predstavilo na kmetijsko 
obrtnem sejmu v Komendi, ki bo potekal med 1. in 3. oktobrom. 
Sejem bo za obiskovalce v petek odprt od 10. do 19. ure, v soboto 
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Trzin / ŠD Trzin), pri ženskah pa Nataša Bende (23:11). Na teku s 
kužki sta bila najhtrejša Tilen Strmšek (15:25 Olivia Trzin / Fit-
min) in Nuša Schumet (19:51 Skvp). 

Jeseni se bo začela temeljita prenova 
železniške postaje Domžale
Domžale – Kot so napovedali na Ministrstvu za infrastrukturo, 

se bo jeseni začela temeljita prenova železniške postaje Domžale.

Predvidena je nadgradnja tirov, tirnih naprav in peronov, grad-
nja dveh novih bočnih peronov, gradnja podhoda z dvigali, kjer bo 
ob stopnišču podhoda nameščen tudi kanal, po katerem bo možno 
voditi kolo, ureditev postajnega poslopja (čakalnice in sanitarije), 
ureditev parkirišča in kolesarnic. Z izvedbo nadgradnje železniške 
postaje bo zagotovljena interoperabilnost, povečana bo zmogljivost 
postaje, omogočen bo bolj fleksibilen potek prometa in obratovanje 
daljših vlakov. Za potnike bo zagotovljena prijaznejša infrastruk-
tura, prilagojena gibalno oviranim osebam, s tem pa bo povečana 
tudi stopnja varnosti. Ocenjena vrednost rekonstrukcije železniške 
postaje Domžale z gradnjo podhoda je 11,46 milijona evrov. 

NA KRATKO

od 9. do 19. ure in nedeljo od 9. do 18. ure. Dostop do sejemske-
ga prostora je možen iz smeri Kamnika, Mengša, Vodic, Brnika 
in Cerkelj na Gorenjskem. Pri tem je treba upoštevati že predvi-
dene cestne zapore na posameznih dostopih in uporabiti predvi-
dene obvoze v skladu s postavljeno cestno-prometno signalizacijo. 
Na vseh cestnih odsekih bodo postavljene tudi obvestilne table, 
ki bodo obiskovalce obveščale o parkirnih prostorih. Organiza-
torji iz Konjeniškega kluba Komenda so v neposredni bližini pri-
reditvenega prostora zagotovili določeno število parkirnih mest, 
in sicer iz smeri Mengša in Kamnika na travniku pred Osnovno 
šolo Komenda na Glavarjevi cesti, iz smeri Vodic (pa tudi iz smeri 
Mengša in Brnika ) v poslovni coni v Žejah in iz smeri Cerkelj na 
Gorenjskem na travniku v bližini cerkve na Klancu. »Obiskoval-
cem iz vseh smeri priporočamo, da za parkiranje vozil v čim večji 
meri uporabljajo urejeno parkirišče v poslovni coni v Žejah. S par-
kirnega prostora do sejma in obratno je za obiskovalce organiziran 
brezplačen avtobusni prevoz, parkiranje je prav tako brezplačno,« 
sporočajo organizatorji. 

V Trzinu uspešen Tek Petra Levca

Trzin – Člani Športnega društva Trzin so organizirali Tek Petra 

Levca Skirca, ki je v Trzin sicer privabil nekoliko manj tekačev 

kot v minulih letih, a zato vzdušje v za tek idealnem dopoldnevu 

ni bilo niti malo okrnjeno.

23. tek Petra Levca Skirca, ki je tudi eden izmed tekov v seriji 
Gorenjska, moj planet, in 10. tek s kužki v organizaciji Športnega 
društva Trzin je potekal v soboto, 11. septembra. Zaradi zdravstve-
ne varnosti je bil tek izveden po sistemu kronometra na čas. Poleg 
5- in 10-kilometrske preizkušnje je ta dan potekal tudi 5-kilome-
trski tek s kužki, letos v že deseti izvedbi, in 1-kilometrska pre-
izkušnja za prvo in drugo triletje osnovne šole ter netekmovalni 
tek otrok s starši. Tekači 5- in 10-kilometrske preizkušnje so tekli 
po raznoliki progi (cesta, makadam, gozdne steze) od Centra Ivana 
Hribarja po trzinskih ulicah do gradu Jable, kjer sta se kratka in 
dolga proga ločili. Krajša je zavila v gozd in se nato vrnila do gradu 
Jable ter v cilj, medtem ko se je daljša proga povzpela po gozdnih 
poteh do spodnjega Dobena, od koder se je spustila do Mengeškega 
bajerja, nato pa mimo lovske koče po ravnini nazaj proti Trzinu, 
kjer se je mimo grajske cerkve in gradu Jable vrnila v cilj po isti poti 
kot kratka proga. 

Na desetkilometrski progi sta bila najhitrejša Tadej Osvald 
(36:38) iz ŠTD Lončar in Ksenija Grm (47:09), ki je tekla za KinVi-
tal. Na petkilometrski progi je zmagal Tilen Strmšek (19:42 Olivia skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA, Pančur d.o.o.

031/353 347
20 
LET

NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B,

Domžale
nasproti Sanolaborja
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Zgodbe nimajo meja
Da se ljudje radi vračamo h koreninam in preprostim, a zato nič manj globokim sporočilom pravljic, dokazuje Križnikov festival, ki 
vsako leto z raznolikimi pripovedovalskimi dogodki v Kamniku, Motniku in na Vranskem, letos pa tudi na Trojanah, obudi spomin 
na Gašperja Križnika, pomembnega zbiratelja in zapisovalca ljudskih pravljic in povedk s tega območja. Organizatorji festivala 
– Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno društvo Motnik in Turistično društvo Motnik – so zadovoljni z jubilejno deseto 
izvedbo festivala, saj so bili dogodki dobro obiskani, kujejo pa tudi nove ideje za prihodnost.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Luka Dakskobler

Ob mejnikih se vedno ozremo na prehojeno pot in pogleduje-
mo naprej za novimi izzivi. Breda Podbrežnik Vukmir, direktori-
ca Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, ki poudarja, da je vseh 
deset festivalov plod dobrega sodelovanja kamniške knjižnice 
in Motničanov, pravi: »Deset festivalov je prineslo veliko lepih, 
veselih, zanimivih in dobrih dogodkov, povezalo je mnoge ljudi, 
pripovedovalce, umetnike, šolarje in vse, ki cenijo kulturno de-
diščino. Gašper Križnik, ki je bil eden od najbolj pomembnih za-
pisovalcev pravljic in povedk, je dobil trajen spomenik. Njegovo 
ime in njegovo delo smo obeležili z dogodki in pripovedovanjem, 
na koncu pa še s knjigo Sveti Coprijan, v kateri je objavljeno nje-
govo delo. Desetletna pot je uspešna. Še posebej dobro je, da niti 
Motničanom niti knjižnici ne manjka idej za prihodnost, tako da 
se nam obeta še kaj lepega, kakšna spominska soba ali podobna 
vsebina. Prostori nekdanje "občinske hiše", ki so lepo prenovlje-
ni, bodo več kot primeren razstavni prostor, in v tej smeri tečejo 
pogovori. Prav gotovo bo Motnik lahko ciljna točka za šolske ek-
skurzije in razvijanje pripovedovanja.«

Trojane: nova festivalska lokacija

Letošnji festival je enako kot že lani potekal konec avgusta in v 
začetku septembra. Organizatorji sicer upajo, da bo že prihodnje 
leto festival zopet lahko potekal junija, saj tako med publiko in so-
delujoče lažje pritegnejo šolske otroke. Letošnji festival je postre-
gel s šestimi pripovedovalskimi dogodki, v katerih je sodelovalo 
kar 35 izvajalcev, dogodki so potekali v treh občinah. Med njimi 
velja še posebej omeniti pripovedovalski dogodek na Trojanah, 
novi festivalski lokaciji, za katero organizatorji upajo, da bo pos-
tala stalna. »Pobudnik dogodka na Trojanah je bil Boštjan Gorenc 
Pižama. Tako on kot Vroča župa, ki jo sestavljata pripovedovalca 
Rok Kosec in Goran Završnik, so na Vranskem nastopili kot pro-

stovoljci, in tako podprli širitev festivala v novo občino. Županja 
občine Lukovica Olga Vrankar, ki je bila na dogodku, je obljubila 
podporo,« pravi Breda Podbrežnik Vukmir in dodaja, da so or-
ganizatorji vedno odprti tudi za predloge o novih lokacijah, saj 
zgodbe nimajo meja.

Pripovedovanje je rdeča nit festivala, a ne zgolj s pripovedo-
valskimi dogodki, temveč tudi z raznimi delavnicami. Lani je v 
goste prišla Giovanna Conforto, letos pa je bila poleg izdelave ma-
zil iz smrekove smole z Vlasto Mlakar organizirana še delavnica 
z Margarete Wenzel. »Lansko leto so se udeleženci ukvarjali z 
vprašanjem, kako kulturno dediščino izraziti skozi zgodbo. Letos 
so se posvetili spretnosti pripovedovanja in oblikovanja zgodb 
predvsem z osebnega stališča, saj vsak posameznik drugače za-
čuti in interpretira zgodbe. Delavnica je potekala v lepem okolju 
Mekinjskega samostana. Udeleženci so bili nad okoljem in kam-
niško kulturno dediščino zelo zadovoljni, prav tako Margarete 
Wenzel. Tako zelo, da si želijo drugo leto nadaljevanja!« pravi 
direktorica.

Sporočila Križnikovih pravljic so preprosta, a še kako ak-

tualna

S festivalom pa se organizatorji ne spomnijo le na Gašperja 
Križnika, temveč tudi na zanimiva sporočila zgodb, ki jih je za-
pisal. »Meni je najljubša pravljica Palica, švrkni, v kateri je glavni 
junak reven in nekoliko naiven kmet, ki vsem verjame, ki ga vsi 
prinesejo naokrog, a na koncu je vse dobro poplačano. Čeprav 
ima slabe izkušnje z ljudmi, ostane veder in na koncu reče: »Vidiš, 
da Bog vse, kar daš vbogajme, sedemkrat poplača. Dolg traja, je pa 
gvišno.« Tudi sama verjamem v to, da je dobrota, pa čeprav naiv-
na, prava pot za vse nas,« nam svojo najljubšo Križnikovo razkri-
je Breda Podbrežnik Vukmir, tudi sama odlična pripovedovalka, 
ki je na osrednjem dogodku, pripovedovalskem večeru za odrasle, 
poleg Ivanke Učakar in Irene Cerar, ki sta tudi soustanoviteljici 
festivala, Roka Kušlana, Boštjana Napotnika, Vroče Župe in Špele 
Frlic predstavila najboljše zgodbe zadnjega desetletja. 
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Električni Audi Q4 e-tron že v Sloveniji
Pri Porsche Verovškova s ponosom predstavljajo povsem novi električni model Audi Q4 e-tron. Design modela Q4 e-tron 

daje prihodnosti električne mobilnosti značilno obliko. Največja električna moč do 220 kW, pospešek (0–100 km/h) le 

6.2s, doseg do 512 kilometrov (WLTP). Obiščite Porsche Verovškova in doživite novi Audi Q4 e-tron!

Pogled v električno mobilnost prihodnosti

Prestižna električna mobilnost v svoji najbolj dinamični obli-
ki - modeli Q4 pišejo naslednje poglavje napoti v prihodnost. 
Izoblikoval ga je napredek, saj novi Audi Q4 e-tron združuje 
dinamično oblikovanje z vsakodnevno praktičnostjo. 

Funkcionalna športnost

Prostornina prtljažnika modela Audi Q4 e-tron znaša 520 l.  
Pri podrti zadnji sedežni klopi pa se poveča vse do 1.490 l. 
Napredno notranjost modela Audi Q4 e-tron zaznamujejo  
tehnološke inovacije, športnost in funkcionalnost.

Polnjenje doma

Zahvaljujoč ponudbi električnih polnilnic MOON, vam lahko 
ponudijo tudi rešitve za polnjenje doma, zato vam pri vožnji  
na električni pogon ni treba sklepati nikakršnih kompromisov.

Že v prodaji pri Porsche Verovškova

Prva vozila so že v salonu in čakajo, da doživite napredno       
tehnologijo v živo. Audi Q4 35 e-tron lahko odpeljete že  
od 45.340 €* - z možnostjo pridobitve nepovratne finančne 
spodbude s strani EKO sklada v višini 4.500 €. Več informacij 
dobite na strani www.porscheinterauto.net.

Novice Audi Porsche Verovškova

g. Boštjan (051 288 504)       g. Robert (051 288 510) 
g. Matej (051 288 503)           ga. Lea (051 288 565) 

Pokličite, da vas navdušijo za Audi modele

Poraba električne energije za Audi Q4 35 e-tron, kombinirana vožnja, kWh/100 km: od 17,4, emisije CO₂, kombinirana vožnja, g/km: 0. 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. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂. Več informacij na audi.si.

Lea in Robi 
s Porsche 

Verovškove sta 
navdušena nad 

električnim 
Audi Q4 e-tron.

OGLAS
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Koruzni labirint Krtina
Ker smo bili v zadnjem letu in pol bolj kot ne vajeni zapiranj, je krasen občutek, ko se nekaj dejansko tudi odpre. Nekaj novega 
in svežega, nekaj posebnega. Kar so Mariborčani poznali že prej (od leta 2018), smo v osrednjeslovenskem prostoru spoznali 
letošnje poletje. Najprej v Mengšu, nato v Krtini. Na svoje skrivnostne poti nas je tokrat povabil koruzni labirint v Krtini, ki je 
ljubitelje narave in ugank pozitivno presenetil v letošnjih poletnih mesecih. Ker tovrstnih stvaritev v naših okrajih doslej še nismo 
srečali, sem se o sami zasnovi pogovorila z idejnim vodjo projekta Luko Kastelicem. Slednji je v letu 2008 na Visoki šoli za turi-
zem (Turistici) diplomiral prav iz omenjenega tematskega parka. Njegovo diplomsko delo namreč nosi naslov Zabavno-poučni 
tematski park Koruzni labirint kot poslovna priložnost.

BARBARA KOPAČ
Foto: Luka Kastelic in Mateja Štrajhar

»Kar nekaj let sem razmišljal, o čem bi pravzaprav pisal v svo-
jem diplomskem delu,« izpostavlja moj sogovornik, »dokler nisem 
nekega dne na televiziji opazil posnetkov, kjer so se ljudje sprehajali 
po koruznih poljih. Takoj sem pomislil, da se tam najbrž nahaja 
koruzni labirint.« In prav je imel. Ko je v brskalnik vnesel ključne 
pojme (v angleškem jeziku, tedaj to pri nas še ni bilo razširjeno), 
so ga osupnile najdene fotografije. Posnetki, povečini iz zraka, so 
dokazovali, da gre dejansko za edinstvene mojstrovine. »Še posebej 
me je navdušila možnost nočnega obiska koruznega labirinta.«

A sama zasnova tovrstnega labirinta v svetu ni novost. Kot je 
izpostavil Luka, je prvi koruzni labirint na svetu leta 1993 izdelal 
Adrian Fisher. Do danes je uspel zasnovati že več kot 400 podob-
nih labirintov, kar je podžgalo tudi Luko, da se je odločil prav o 
tem spisati svoje diplomsko delo. Mikalo ga je namreč, da bi razvil 
svoj model obiskov, pozneje pa kot prvi v Sloveniji poskusil teorijo 
preliti tudi v prakso in tudi pri nas ustvariti pravi koruzni labirint. 
Tovrstne stvaritve so pogoste tudi v Združenih državah Amerike, 
v Evropi pa predvsem v Nemčiji.

»Prvi labirint sva skovala s prijateljem Bojanom z Bleda, in sicer 
v letu 2011. Pod blejskim gradom sva našla popolno zemljišče zanj. 
Sama površina območja je znašala 1 hektar, zato sva koruznemu 
dodala še gozdni in poljski labirint.« Lukova zamisel je tako počasi 
začela dobivati tudi dejansko podobo, njegove sanje so se s papir-
ja prelile v resničnost. Pred desetimi leti je tako Slovenija dobila 
prvi takšen tematski park. »Obisk sem zasnoval tako, da ljudje v 
labirintu iščejo zabavno-poučne točke, s pomočjo katerih nato iz-
polnjujejo geslo. Vsako pravilno izpolnjeno geslo nato sodeluje v 
nagradnem žrebanju, ki ponuja števile nagrade. Tako se med obi-

skovalci razvije višja stopnja navdiha in motivacije. Poleg zabavne-
ga "tavanja" po labirintu se tako še učijo. Med drugim so bili med 
nagradami tudi darilni boni,« poudarja sogovornik.

Žal pa so bili stroški najemnine previsoki, zato so bili prisiljeni 
v letu 2013 tematski park zapreti. Takoj zatem se je začelo iskanje 
nove lokacije, kjer bi lahko park na novo postavili, vendar brez us-
peha. V Ljubljani in okolici tedaj ni bilo primernega zemljišča, ki bi 
jim ponudilo, kar so iskali. A danes je tovrstnih koruznih stvaritev 
več. Poleg Maribora, ki deluje od leta 2018 in vsako sezono priva-
bi številne radovedneže, sta se nedavno odprla tudi dva labirinta 
v naši neposredni bližini – v Mengšu in Krtini. »Najprej se je nad 
zamislijo navdušilo Društvo za preživljanje prostega časa v nara-
vi, želelo je, da se koruzni labirint postavi tudi v Mariboru,« poja-
snjuje Luka. Tako je tudi mariborski okraj dobil svoj prvi koruzni 
labirint, ki je nastal v kraju Marjeta na Dravskem polju. Površina 
prvega koruznega polja je obsegala približno 3 hektarje in pol, je pa 
v mariborskem okraju sam labirint vsako leto drugje. »Večino vse-
binskih točk smo prenesli iz blejskega labirinta, uporabili pa smo 
model obiska, ki sem ga sestavil sam. Še istega leta sem odstopil od 
projekta na štajerskem koncu in nadaljeval z iskanjem primernega 
zemljišča v okolici Ljubljane.«

Očitno se je trud vendar izplačal, saj sta nas letošnje poletje, kot 
že omenjeno, pozitivno presenetila kar dva tovrstna labirinta – 
najprej v Mengšu, ki ga je postavilo Društvo za preživljanje proste-
ga časa v naravi, in nato še v Krtini, kjer ga je postavil Luka Kaste-
lic. Sogovornik na tej točki izrazi silno navdušenje nad prijaznostjo 
domačinov in hvaležnost za tako topel sprejem. »Tudi v Krtini smo 
njivo, kjer danes stoji omenjeni labirint, najeli. Do tega pa je prišlo 
pravzaprav po naključju. Ko sem srečal Krtinčana Domna, se mu je 
zdela zamisel o koruznem labirintu v domačem kraju nadvse zani-
miva, saj je menil, da bi bila to dobrodošla popestritev. Takoj je bil 
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za stvar. Navdušil pa me je tudi odnos kraja nasploh. Domačini so 
bili vselej pripravljeni priskočiti na pomoč, neverjetno. Kapo dol!«

»Sama priprava tovrstnih projektov je odvisna od tega, kakšno 
kakovost želiš za svoj tematski park. Sam stremim k temu, da ved-
no poskrbim še za neko dodano vrednost. Oblika parka mora biti 
privlačna, poti mora biti veliko, izbire morajo biti zapletene. Tok-
rat smo za motiv koruznega polja določili zmaja, simbol slovenske 
prestolnice, ki je od krtinskega labirinta oddaljena le streljaj.« Tu 
so se odločili, da dodajo še nočni obisk. Pridih misterioznosti. V 
središču same stvaritve stoji večji most, s katerega se odpira pogled 
na celotno okolico. Most služi tudi kot odlična orientacijska točka, 
saj ponuja boljši pregled nad tem, kje se obiskovalci nahajajo oziro-
ma kam morajo iti, če želijo labirint uspešno zapustiti. »Posebnost 
sta tudi dva vhoda in izhoda, zato se obiskovalci lahko sami odlo-
čijo, kam bi radi šli oziroma kje bi labirint radi zapustili. Na voljo 

imamo tudi prenosna stranišča, parkirišče za 50 vozil, brezplačno 
internetno povezavo in še marsikaj. Nakup vstopnic je možen tako 
z gotovino kot tudi s plačilno oz. kreditno kartico.«

Luka Kastelic je svoje koruzne labirinte postavil že na različnih 
koncih Slovenije. Različna območja, različne stvaritve, enak cilj – 
ljudem zarisati nasmeh na obraz. Pravi, da ga pri vsem tem najbolj 
navdušuje prav dejstvo, da ljudje uživajo, ko se lahko sprostijo, da 
res uživajo v tematskih skrivnostih, da se iz samega labiritna po-
gosto sliši glasen smeh. In v današnjem napetem življenjskem rit-
mu je to še kako dobrodošlo, kajne? Zase pravi, da pravzaprav riše 
koruzne stvaritve, da z največjim veseljem skrbi za nove kreacije na 
koruznem polju, ki ljudi navdušujejo. Obiskovalci se zato tudi radi 
vračajo. »Prav tu, v Krtini, denimo, smo imeli v labiritnu družino, 
ki nas je obiskala že trikrat.« Ljudje po dobri izkušnji v enem labi-
ritnu pogosto povprašajo tudi o drugih lokacijah, ki bi jih morebiti 
lahko obiskali, saj je vsaka "koruzna" izkušnja malček drugačna.

Kot poudarja sogovornik, pa tu ne gre zgolj za sezonski, marveč 
za dolgoročen projekt, ki ga želijo oziroma nameravajo nadaljevati 
tudi v naslednjih letih. »Letos, denimo, pripravljamo v poslednjem 
tednu v oktobru prav posebno poslastico, halloweek, ki bo obarvan 
prazniku primerno.« Tedaj bo labirint odprt ves dan, zaprl pa se ne 
bo niti ponoči, ko bodo skrivnostne poti razsvetlile številne buče.

Za tiste, ki bi si morda želeli labirint obiskati še letos, je slednji v 
mesecu septembru odprt vsak dan, od ponedeljka do nedelje. Med 
tednom lahko koruzni tematski park obiščete med 14. in 19. uro, ob 
sobotah in nedeljah pa je odprt ves dan, med 9. in 19. uro. Labirint 
vabi v svoje skrivnostne vrste tudi v mesecu oktobru, odpiralni čas 
pa bo za vse, željne obiska, na voljo na spletni strani www.koruzni-
labirint.si oziroma na njihovi facebook strani – Koruzni labirint 
Krtina. 

Podjetje REAM, ki je 
specializirano za kli-

matizacijo, ogrevanje in 

prezračevanje ter je ura-
dni distributer blagovne 
znamke Mitsubishi Electric 
(ME), ME Hydronics in 
Kaysun, se je preselilo v novo, skoraj ničenergijsko stavbo, ki 
se lahko pohvali z visoko energetsko učinkovitostjo oz. 
zelo majhno količino potrebne energije za delovanje. V skladu 
s tem je stavba visoko zrakotesna, kar zmanjšuje možnosti 
za poškodbe konstrukcije in nastanek plesni. Za vrhunsko 

prezračevanje skrbi vgrajena oprema za prezračevanje z re-
kuperacijo ter hkratnim hlajenjem in ogrevanjem zraka ME.  

Za udobje in kakovostno bivalno okolje je poskrbljeno 
tudi z vgrajenim talnim gretjem. Za to je bil uporabljen 
kaskadni sistem toplotnih črpalk zrak-zrak ME, za gret-
je in hlajenje skladišča pa toplotna črpalka VRF sistema 
zrak-zrak v kombinaciji z razslojevalniki zraka. Ta zagotavlja 
stalno ohranjanje enakomerne temperature po vseh skla-
diščnih prostorih. Celotna stavba deluje kot t. i. showroom 
oziroma razstavni prostor, kar obiskovalcem omogoča ogled 

naprav hlajenja, ogrevanja in prezračevanja.

 
Obiščite nas v PC Komenda, Pod hrasti 29. | REAM d.o.o. | www.ream.si

Podjetje REAM z novo, skoraj  

ničenergijsko stavbo

Kdaj ste bili zadnjič
na pregledu vida?

Pokličite in se naročite na 
BREZPLAČNO kontrolo vida.

Pripravili smo posebno 
JESENSKO AKCIJO! Ob nakupu 
enih korekcijskih ali sončnih 
očal za vas ali vaše bližnje 
lahko izberete ena korekcijska 
ali sončna očala gratis. Kupon 
izrežite in prinesite s seboj.

KUPON

»Z veseljem in prijaznostjo vam radi kakovostno svetujemo. 
Najnižja cena naj ne bo najpomembnejša -  ampak dober vid,  
zato v OPTIKO VID!«
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Festival Studenec tudi letos navdušil 
Poletni festival Studenec je postal stalnica med mnogimi festivali v Sloveniji. Lahko rečemo, da je našel svoj karakter in pre-
poznavnost. Poleg raznolikih dogodkov svoj neizbrisen pečat dodaja unikatno letno gledališče, ki pridobiva na svoji veljavi tudi 
v širšem prostoru, v vsebinskem smislu pa domača predstava, ki je (skoraj) vedno nekaj posebnega. 

MATEJ PRIMOŽIČ
Foto: Uroš Zagožen

Če se najprej dotaknemo glavnega projekta ekipe Lojzeta Stra-
žarja, ki mu je letos Občina Domžale podelila naziv častnega obča-
na, predstave z naslovom Pri belem konjičku (kar 13 predstav), smo 
v splošnem lahko zelo zadovoljni. Od prejšnjih domačih predstav 
smo opazili korak naprej pri sceni in njeni postavitvi, ki je bila iz-
redno dodelana, izvirna in prepričljiva. Imeli smo občutek, kot da je 
hotel čisto zares zrasel sredi odra, da prepričljive panorame Julijskih 
Alp in romantičnega veslanja v čolnu ne omenjamo. Komična vese-
loigra s petjem je z izvirno glasbo Slavka Avsenika ml. postregla s 
simpatičnimi zapleti in razpletom ter komičnimi vložki, v katerih 
je še posebej blestel Marjan Bunič. Songi, podkrepljeni z manjšim, 
a zelo dobrim živim orkestrom niso bili predolgi, gredo pa zelo v 
ušesa. Predstava je imela visok ritem, ki ga tudi daljši odmor ni pre-
kinil, tako da so trenutki s celotno zasedbo glavnih igralcev (Jure 
Sešek, Gregor Ravnik, Jože Vunšek, Nadia Ternifi, Špela Prener, 
Marjan Bunič, Tina Debevec, Rok Bavčar, Pia Brodnik itd. ) in sta-

tistov minili, kot bi mignil. Vse pohvale celotni ekipi Kulturnega 
društva Miran Jarc, ki je kljub zelo težkim razmeram za izvedbo 
vaj in predstav v zelo kratkem času na oder postavila predstavo, na 
katero so lahko vsi zelo ponosni, gledalci pa zelo zadovoljni, da so 
po dolgem času lahko užili takšno doživetje. 

Kar se ostalih dogodkov festivala tiče, letno gledališče prepoz-
navajo uveljavljene glasbene skupine različnih stilov in organiza-
torji ter agentje gledaliških hiš in drugih projektov. Poletni termini 
se tako hitro napolnijo in letos je bilo dogodkov z uveljavljenimi 
nastopajočimi na Studencu res veliko: Nina Pušlar, Big Foot Mama, 
Marko Škugor, SNG Nova Gorica in Gledališče Koper, New Swing 
Quartet in Uroš Perič ter zaključek festivala s koncertom samospe-
vov, ki šele prihaja v prvih dneh oktobra. 

Že vrsto let ugotavljamo, da sta Kulturno društvo Miran Jarc 
in Letno gledališče Studenec zelo pomembna promotorja občine 
Domžale. Neugodne razmere pomen "zračnega" letnega, a pokri-
tega prizorišča poudarijo še nekoliko bolj. Upamo torej, da Lojzetu 
Stražarju in njegovi ekipi tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo ustvar-
jalnega zagona. 
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URADNI DISTRIBUTER KLIMATSKE NAPRAVE IN TOPLOTNE ČRPALKE

Klimatske
naprave
(ogrevanje, hlajenje)

Ream d.o.o., pooblaščeni in uradni distributer za Slovenijo info@ream.si www.ream.si Pod hrasti 29, PC Komenda

 

Toplotne
črpalke

Čistilci
zraka

Prezračevalne
naprave

OGLASA

  *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
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Koža je naše ogledalo
Večino ljudi, ki deluje v poslovnem svetu, pa čeprav so šele na začetku svoje podjetniške zgodbe, odlikuje in žene prav posebna 
strast, želja, navdušenje in radovednost. Tako je tudi pri Nuši Marinc, le da je 44-letna Domžalčanka vsemu temu dodala še iz-
datno strokovno znanje. Že dolgo časa se namreč intenzivno izobražuje o naravni kozmetiki ter se ljubiteljsko ukvarja z izdelavo 
le-te, zdaj pa bo linijo osmih izdelkov za celostno nego obraza, poimenovano Nanu, predstavila tudi trgu.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Laura Pokleka

Nuša je pri razvoju kozmetične linije 100-odstotno naravnih 
izdelkov izhajala iz sebe in svojih težav. Že od mladosti je imela na-
mreč izrazito suho kožo, nagnjeno k alergijam, hkrati pa je v aktu-
alni ponudbi, ki jo najdemo na trgu naravne kozmetike, pogrešala 
izdelke za zrelo kožo. »Na trgu je veliko naravnih izdelkov, ampak 
so zelo osnovni. Ker ne vsebujejo veliko aktivnih sestavin, kot so 
ceramidi, antioksidanti, koencim Q10, so namenjeni koži v mlajših 
letih,« pojasni Nuša. 

Naravna kozmetika: skrita ljubezen

Na prigovarjanje domačih in prijateljev je že pred leti začela 
ustvarjati svoje lastne izdelke, takrat sicer izključno za lastno upo-
rabo. Pri tem ji je pomagala tudi izobrazba, obiskovala je srednjo 
kemijsko šolo in končala študij živilske tehnologije, tako da je uni-
verzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije. »Ves čas sem 
imela to skrito ljubezen. Mešala sem kreme, uporabljala zelišča, saj 
smo živeli na deželi. Prihajam namreč iz Prebolda, kjer imam še 
danes laboratorij,« pove Nuša, ki je tako začela z izdelavo mazil in 
mil na tradicionalen način. Ker jo je to področje zanimalo, hkra-
ti pa navduševalo, kajti neprestano se pojavljajo nove sestavine in 
znanstvena dognanja, se je ves čas izobraževala, obiskovala razne 
tečaje in delavnice. »Toda tudi ti so bili zelo osnovni, sama pa sem 
želela pridobiti poglobljeno znanje o kozmetiki proti staranju. Zato 
sem se vpisala v Formulo Botanico, tj. akreditirana šola o organski 
kozmetiki, ki ima sedež v Veliki Britaniji, kjer sem pridobila vsa 
potrebna znanja in že napisala tudi prve recepture za svojo naravno 
kozmetiko,« razloži Nuša in poudari, da je pri izdelavi kozmetičnih 
izdelkov najbolj pomembno dobro poznavanje sestavin in njihovo 

delovanje, tudi medsebojno, saj le tako lahko nastane izdelek, v ka-
terem se sestavine prepletejo v odličen končni učinek.

Zdaj ali nikoli!

Ko je izvedela, da bo podjetje, v katerem je bila zaposlena, uki-
njeno, je veliko razmišljala o prihodnosti in tem, kaj si želi početi. 
»Prišla sem v leta, ko ni več pomemben zgolj denar in koliko človek 
zasluži, zato sem si dejala: zdaj ali nikoli. Želela sem delati nekaj, 
kar mi je všeč in me veseli,« razlaga Nuša. To je bilo pred dobrimi 

tremi leti, ko se je začel intenziven razvoj izdelkov kozmetične li-
nije Nanu. »Veliko prostega časa je bilo treba vložiti, hkrati pa je to 
tudi velik finančni zalogaj,« prizna Nuša. Zaradi želje po razvoju 
celotne linije in Nušinih prizadevanj za dovršene izdelke se je pro-
ces zavlekel. A zdaj je Nuša tik pred ciljno črto. »Trenutno čakam 
na poročila o varnosti kozmetičnih izdelkov. V začetku oktobra bo 
začela delovati spletna stran www.nanu-skincare.com, kjer boste 
lahko kupili moje izdelke,« se veseli Nuša, ob tem pa pove, da na-
črtuje tudi prodajo na spletni prodajni platformi Etsy in v manjših 
butičnih trgovinah ter kozmetičnih salonih. 

Zakaj je kozmetika Nanu tako posebna?

Vsi izdelki linije Nanu – mimogrede, ime v hindujščini pomeni 
čudovito dekle – vsebujejo visoke koncentracije rastlinskih izvleč-
kov in antioksidantov, ki so izbrani, tako da delujejo sinergijsko 
za res maksimalen rezultat. Pomemben je tudi podatek, da izdel-
ki vsebujejo tudi do stokrat višje koncentracije aktivnih snovi kot 
ostali podobni na trgu. Aktivne sestavine (ceramidi, vitamin C, 
resveratrol, astaksantin, hialuronska kislina, koencim Q10 itd.) so 
namreč tiste, ki naredijo razliko med izdelkom, ki deluje, in med 
tistim, za katerega se zdi, da na kožo nima vpliva. Aktivne sestavi-
ne so usmerjene na točno določeno težavo kože in lahko odpravijo 
porušeno kožno bariero (suha koža), akne, pigmentne madeže, ne-
enakomeren ten kože ali gube. V liniji Nanu je na voljo osem modu-
larnih izdelkov, ki upočasnjujejo staranje in pomagajo vzpostaviti 

Nuša Marinc je imela že od nekdaj suho 

in problematično kožo, kar jo je vodilo pri 

razvoju kozmetičnih izdelkov Nanu. 
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zdrav ter bleščeč videz kože: čistilno mleko, tonik, trije serumi in 
tri kreme, in sicer za zelo suho kožo, za normalno do suho kožo in 
za normalno do mastno kožo. Čeprav je linija namenjena zreli koži, 
jo lahko uporabljajo vse ženske od 25. leta dalje, saj Nuša pravi, da 
je s skrbjo za lepo kožo treba začeti dovolj zgodaj, saj je tudi na tem 
področju lažje preprečiti kot popraviti.

Visoka učinkovitost in najboljša kakovost sta bili glavni Nušini 
vodili pri sestavi posameznega izdelka. »Vsaka krema je sestavljena 
iz 70–80 % vode in 20–30 % olj in masla. Komercialne kreme upo-
rabljajo destilirano vodo, ki je mrtva, saj v njej ni nobenih minera-
lov ipd., in rafinirana olja, ki so močno toplotno obdelana, zaradi 
česar v njih ni več nobenih koristnih sestavin. V mojih izdelkih 
uporabljam hidrolate, to so izvlečki pri pridobivanju eteričnega 
olja, ki so bistveno bolj kakovostni, a tudi dražji, poleg tega pa še 
naravna, organska olja, ki so hladno stiskana, tako da se ohranijo 
vsi vitamini. V vsaki kremi je še od 5 do 10 % aktivnih sestavin. Pri 
komercialnih kremah je večinoma tako, da tudi tiste s ceramidi, ko-
encimom Q10 ali hialuronsko kislino vsebujejo tako majhne količi-

ne teh sestavin, da so tam samo zaradi marketinga. Taka krema je 
mrtva, prazna in nima vpliva na našo kožo. Pri moji kozmetiki, ki 
je 100-odstotno naravna, pa je za kar najboljšo učinkovitost veliko 
skrbno izbranih aktivnih sestavin. Vse, kar je v kremi, je izbrano s 
točno določenim namenom,« pravi Nuša. Pri izdelavi kozmetike jo 
vodijo znanstvene raziskave, ki dokazujejo učinke določenih sesta-
vin in raziskujejo podatke o količini sestavine za dosego želenega 
učinka. Nuša pove, da se ravno zaradi maksimalne učinkovitosti ni 
posebej ukvarjala z vonjem svoje kozmetične linije: »Vonj se mi je 
zdel manj pomemben. Iskala sem sestavine, ki dokazano delujejo, 
in ne tistih, ki lepo dišijo. Pri kremi, kjer moraš tako ali tako zelo 
paziti, koliko sestavin dodaš, se mi ne zdi pomembno, da vsebuje 
nekaj, kar diši, ampak je bistveno, da vsebuje sestavine z namenom 
in učinkom.« Trenutno je kozmetika Nanu tudi v fazi pridobivanja 
ECO GEA certifikata, s čimer bo potrjeno, da gre za naravno in 
organsko kozmetiko. 

Zadnja brca na RRA LUR

Na svoji poti se je Nuša udeležila tudi projekta Podjetno nad iz-
zive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki ga je organizirala 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, kjer je, kot 
pravi, dobila še zadnjo brco v rit. »Bila sem polna dvomov in skrbi. 
Udeležila sem se natečaja, na podlagi katerega izberejo udeležence, 

in moja ideja je bila sprejeta. To so bili intenzivni štirje meseci, v 
katerih sem razvijala svojo idejo, bila obdana s podobno oz. ena-
ko mislečimi ljudmi, ki so mi dali nov zagon. Bilo nas je dvanajst 
udeležencev, odlično smo se razumeli in si med seboj pomagali. V 
okviru projekta smo imeli veliko koristnih izobraževanj, mentorji 
so nam bili ves čas na voljo, redno smo imeli konzultacije,« Nuša 
priporoča udeležbo in meni, da bi se trenutek, ko bi se njeni izdelki 
pojavili na trgu, brez projekta PONI LUR še bolj zavlekel, »dobiš 
čas in mirnost, saj si v okviru projekta štiri mesece redno zaposlen 
in se lahko 100-odstotno osredotočiš na svojo idejo.«

Ljudi želi izobraziti o osnovah naravne kozmetike

Med Nušinimi cilji pa ni zgolj izdelava in prodaja naravne 
kozmetike, temveč želi ljudi tudi izobraziti in informirati o tem 
področju. Zdi se ji namreč, da bi ljudje morali poznati osnove, saj bi 
tako lažje ločili zrno od plev. »Pomembno je, da bi ljudje razumeli 
razlike med komercialno in naravno kozmetiko. Zakaj je slednja 
drugačna, zakaj je dražja? Ker so sestavine naravne, koža jih pre-
pozna kot sebi lastne, prodirajo v globlje plasti naše kože, zato de-
lujejo,« razlaga Nuša, ki vsakomur svetuje uporabo kakovostnih 
kozmetičnih sredstev. »Koža je naše ogledalo. Treba jo je razvajati 
in ji pomagati. Koža je namreč ves čas izpostavljena okolju, onesna-
ženju in negativnim vplivom. Pametno je uporabljati kakovostna 
kozmetična sredstva. Izbira je naša. Odkar uporabljam kozmetiko 
Nanu, je ogromna razlika. Nimam več alergij, suhe kože, madežev. 
Izhajala sem iz sebe in videla, da učinkuje. Koža je drugačna, nah-
ranjena, lepša. To želim ponuditi tudi vsem ostalim ženskam, ki jim 
je mar, kakšna je njihova koža,« pravi Nuša, ki se je še pred tremi 
leti spraševala, ali naj poskusi in uresniči svoje sanje, sedaj pa je na 
pragu svoje nove poslovne zgodbe pripravljena na nove izzive. 

Kozmetični izdelki Nanu vsebujejo tudi do 

stokrat višje koncentracije aktivnih snovi 

kot ostali podobni na trgu.
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Od alpske elegance do tradicije 
Težko je opisati Veliko planino nekomu, ki še ni bil tam. Fotografija bi zalegla več kot članek s tisoč besedami. Precej ravna plani-
na v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp je vetrovna in ponuja osupljive razglede – na severu na okoliške vrhove, na jugu na ravnice, 
kmetije in gozdove, do koder nam seže pogled. Najbolj značilen del Velike planine so planšarske koče. Skoraj do tal segajoča 
streha, pokrita s smrekovimi skodlami, na katerih se vidi vpliv vremena, varuje kočo pred močnim vetrom, občasnim dežjem in 
idiličnimi, a močnimi snežnimi padavinami. Izletniški cilj je osupljiv, četudi ne upoštevamo razgledov: prijetne, prvinske koče in 
krave, ki se klatijo po ogromnih, bohotnih in cvetočih alpskih travnikih, kjer najdemo globoke spiralne vrtače in goste zaplate 
smrekovega gozda. 

NOAH CHARNEY

Imam srečo, da z družino živimo v krajih, ki so le streljaj odda-
ljeni od Velike planine. Sem pridemo vsaj enkrat na leto. Večina 
obiskovalcev se sicer odloči za enodnevni izlet, a spanje na planini 
je zares posebno: zaspati v popolni temi, nikjer ni videti luči, in 
se zbuditi z okoliškimi vrhovi pred očmi. Moja žena, ki prihaja na 
planino že od otroških let, ko je bila Slovenija še del Jugoslavije, 
ima lepe spomine na pomanjkanje infrastrukture. Večina koč ni 
imela niti elektrike niti tekoče vode, le peč na drva, nekaj pohi-
štva in stene. Vse, kar so potrebovali, so morali na planino prito-
voriti sami, in ta primanjkljaj je bil del zabave.

Seveda to lahko še vedno doživite. Moj angleški prijatelj rad 
prenoči v špartanski koči, ki nima niti elektrike niti tekoče vode, 
prha je na voljo pred kočo v obliki črne vreče, prhanje pa poteka 
tako, da spustiš vsebino vreče po telesu in glavi. Njemu to ustreza, 
medtem ko sem sam bolj nagnjen k udobju.

Letos sem bil že drugo leto gost majhnega združenja, imeno-
vanega I feel Alps, ki povezuje nekaj prijateljev, ki so kupili in z 
občutkom prenovili nekaj koč na Veliki planini ter jih ponudi-
li v najem. Lani smo bili v tradicionalni koči, imenovani Pinja. 
Elektrika in vodovod? Kljukica. Peč na drva, opremljena kuhi-
nja? Kljukica. Prijetno okrasje, surov les, kopica družabnih iger 
v kotu, shramba z osnovnimi prehranskimi izdelki? Počasi vam 
postaja jasno. To je bil tako popoln kraj za oddih, kot sem si pred-
stavljal. Okoli koče je bila postavljena celo nizka ograja, ki je ro-
parskim kravam preprečila, da bi potisnile glave v našo dnevno 
sobo in poizvedovale, če smo slučajno vegetarijanci.

Letos so v združenju I feel Alps uredili novo kočo. Imenuje se 
Irenca in je prva pametna koča na Veliki planini. Pravijo, da je 
najbolj luksuzna koča na planini. Seveda bi bil navdušen, če bi jo 
lahko preizkusil. Roko na srce, moja prva reakcija je bila, da ni-
sem prepričan, če potrebujem popolno udobje doma na oddihu v 
hribih. Nedvomno se najdejo ljudje s tovrstnimi željami, sam pa si 
težko predstavljam bolj idealno kočo od lanske Pinje. Hitro sem si 
premislil. Pravzaprav v petih sekundah, ko sem videl kočo Irenca.

Zunanji videz koče je popolnoma tradicionalen. Skodle, na ka-
terih se pozna vpliv vremena, dimnik, streha okoli, terasa s pog-
ledi na Alpe. Ko sem vstopil, pa sem lahko videl, s kakšno ljubečo 
skrbjo in kako skladno so uredili notranjost, ki je popolnoma v 
sozvočju z okolico, a hkrati ponuja vse sorte tehnoloških igrač in 
razkošnih podrobnosti.

Notranje oblikovanje lahko poimenujem alpska eleganca. 
Spominja na notranjost tradicionalnih koč, kot je Pinja, le z več 
prefinjenosti, svetlejšim lesom in dejstvom, da je vsak kvadratni 
meter notranjosti urejen premišljeno in prekipeva z razkošnimi 
deli ter dodatki. Samsungova pametna televizija, Netflix, Voyo, 
iPad, ozvočenje Sonos, savna, pametna razsvetljava Philips Hue, 
nadzor ogrevanja z aplikacijo, Boscheva pametna pečica, vinska 
klet, daljinsko vodena Nuki ključavnica, sesalec Dyson (tako kul, 

da sem na oddihu celo hotel sesati) in Dyson sušilnik za lase, ki 
stane več od marsikaterega avta. To ni udobje doma, vsaj ne na-
šega. To je ogromna nadgradnja, kar se tiče tako udobja kot mož-
nosti uporabe različnih naprav in pripomočkov, vendar ponujena 
nevpadljivo, tako da imamo možnost uporabe, ne izgubimo pa 
občutka tradicionalnosti koče in planine.

Potem imamo še kočo Lepenatka, ki je tehnološko popolno-
ma drugačna od Irence, vendar še vedno povsem tradicionalna in 
skladna z otroškimi spomini moje žene. Ni taka kot tista, v katero 
hodi moj angleški prijatelj. Na planini namreč še vedno najdete 
koče brez vodovoda, tople vode in elektrike. Po pravici je zame 
to malce preveč avtentično. Če bi bil v taki koči, bi bilo prijetno, 
toda ne bi se počutil, kot da sem na oddihu. Lepenatka je povsem 
pristna, a vas še vedno obdrži v vrhunskem dopustniškem občut-
ku. V njeni notranjosti odpotujemo v preteklost – v Jugoslavijo 
leta 1980 – vendar na dober način. Če vam estetika tistega časa ni 
poznana, nič hudega. Pomislite na malce psihedelične kuhinjske 
ploščice, veliko grčavega lesa in enako prijeten občutek kot v Pinji 
in Irenci, a brez modernih naprav. Koča ima elektriko, toda z izje-
mo par žarnic je večinoma na sončno energijo. Peč na drva vas bo 
prijetno grela, poleg tega jo boste potrebovali tudi za toplo vodo. 
V koči je vodovod, toda vodo za uporabo v kuhinji, pod prho ali v 
stranišču načrpate s premikanjem ročice. Lepenatka je malce bolj 
tradicionalna od Pinje, ki ponuja celotno udobje doma, a brez ra-
znih aparatur in naprav, vendar precej manj moderna od Irence, 
ki ponuja celotno udobje doma z napravami in aparaturami, ki si 
jih lahko le predstavljate. Vse tri koče so čudovite ter očarljive, in 
le od vas je odvisno, katera vam bi bolj ustrezala. 

•  Sodelujejo »native speaker« učitelji

•  Krepitev samozavesti v pogovoru in javnem nastopanju

•  Pomoč pri šolski snovi, pripravah na maturo  
   in na mednarodne izpite

S poukom za prve skupine bomo 
začeli 20. septembra 2021. 
Vabljeni k vpisu!
 Vpis možen tudi med šolskim letom!

TEČAJI
TUJIH 
JEZIKOV 
V ŠOLSKEM LETU  
2021 / 2022

PREVAJANJE IN 
LEKTORIRANJE

Z vami že več kot 30 let!

M: 041 553 711| T: 01 831 73 60
E: itadar100@gmail.com.
www.ita-jezikovnasola.com
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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

+ 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

Potrebujete osebno ali 
kombi vozilo?  

Najemite ga v City Rent a Car.

+386 (0)41 635 528 
www.najem-vozil.si

V DOMŽALAH



Modre novice16 POHOD OB REKI

Na Pohodu ob reki več kot tisoč pohodnikov
Prelepa, s soncem obsijana sobota, 4. septembra, je na Pohod ob reki, ki povezuje, privabila več kot tisoč udeležencev, ki so se 
prepustili živahnemu dogajanju, predvsem pa uživali v pozitivnem vzdušju, ki že tradicionalno zaznamuje pohod od Kamnika do 
Domžal (ali obratno). Na pot sta se podali tudi delegaciji obeh občin in na most želja na sredini poti pripeli ključavnico ter se tako 
tradicionalno simbolično zavezali k dobremu sodelovanju. Ob tem sta kamniški župan Matej Slapar in domžalska podžupanja 
Renata Kosec poudarila, da so tovrstni dogodki odlična priložnost za povezovanje obeh občin, razkrila pa tudi, kaj bosta občini 
obnavljali in nadgrajevali na tej pešpoti. Mogoče pa res ni več tako daleč leto, ko bo Pohod ob reki, ki povezuje, potekal od izvira 
do izliva Kamniške Bistrice.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Klemen Brumec

Pohod ob reki, ki povezuje, je v organizaciji revije Modre no-
vice in ob soorganizaciji Zavoda za turizem in šport Kamnik ter 
Zavoda za šport in rekreacijo Domžale potekal na pešpoti ob 
Kamniški Bistrici od Glavnega trga v Kamniku do Parka Martina 
Krpana v Domžalah oziroma obratno. Udeležilo se ga je več kot 
1000 pohodnikov, ki so se sprehodili po 14-kilometrski poti, ob 
tem pa se ustavili na 15 zanimivih postojankah, na katerih so se 
predstavila lokalna društva in organizacije ter podjetja.

V Kamniku se bo pot v Šmarci urejala sočasno z izvaja-

njem protipoplavnih ukrepov

Pohod je sicer v prvi vrsti namenjen povezovanju in zabavi po-
hodnikov, pa vendarle je osnovni namen že vseh pet let enak – 
tako organizatorji kot občanke in občani Kamnika in Domžal si 

želimo, da bi pohod v bližnji prihodnosti lahko potekal od izvira 
do izliva Kamniške Bistrice, za to pa seveda potrebujemo urejeno 
pot po celotni dolžini reke. »Občina Kamnik je v sodelovanju z 
Direkcijo RS za vode pripravila projekt PGD na podlagi idejne za-
snove poplavne študije, ki je ob reki Kamniški Bistrici predvidela 
tudi prostor za rekreacijsko os (t.i. večnamenska pot za kolesarje 
in pešce). Oba projekta, reševanje poplavne varnosti in nadaljeva-
nje rekreacijske poti do meje z občino Domžale, sta tako združe-
na v skupen projekt. Za dokončno sklenitev rekreacijske poveza-
ve z občino Domžale potrebujemo izvesti približno 800 metrov 
kolesarske povezave, ki se bo gradila sočasno s protipoplavnimi 
ukrepi,« je za Modre novice povedal kamniški župan Matej Slapar 
in dodal, da Občina Kamnik ves čas vzdržuje in ureja obstoječo 
rekreacijsko pot ob Kamniški Bistrici, »letos spomladi smo na lo-
kaciji pri Titanovi brvi uredili dodatno površino za ulično vadbo 
oziroma t. i. street workout. Na delu vadbenega prostora je bila 
izvedena betonska plošča, ki je namenjena lažjemu izvajanju vaj 



september 2021 17POHOD OB REKI

na tleh in vaj z vadbenimi pripomočki. Jeseni bomo pozornost na-
menili obstoječim drevesom, saj je na celotni trasi kar nekaj suhih 
dreves, ki jih bomo morali zaradi zagotavljanja varnosti sprehajal-
cev odstraniti.« 

V Domžalah so za odcep od Štude do Male Loke že rezervi-

rana sredstva

Če je v Kamniku najbolj problematičen odsek v Šmarci, v 
Domžalah, kjer je pot sicer lepo vzdrževana in ponuja številne, 
zelo raznolike možnosti druženja in rekreacije, občani pogrešajo 
predvsem povezavo od Štude do Male Loke, kjer je pešpot sedaj 
prekinjena. »Odcep od Štude do Male Loke je že nekaj časa ak-
tualen, projekti so praktično narejeni, sredstva za izgradnjo poti 
in dodatne opreme ob rekreacijski poti Kamniške Bistrice so re-
zervirana. Trenutno je v prvem planu prav sanacija desne brežine 
Kamniške Bistrice od Štude pa vse do Bišč oz. dalje do občinske 
meje z Dolom pri Ljubljani. Še naprej izvajamo sanacije obstoje-
čih spodkopanih zidov in zajed z novimi zložbami, kar je največji 
in najzahtevnejši poseg ob urejanju poti. Težave so tudi pri pri-
dobivanju potrebnih zemljišč. Prav tako so nekje problematična 

še vodovarstvena soglasja, saj je lokacija na poplavnih področjih. 
Upamo, da bomo že v tem letu ali najkasneje prihodnje leto uredili 
tudi ta odcep rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici in namestili 
ob pot urbano opremo, kot smo jo v zadnjih letih praktično ob ce-
lotni poti. Trenutno pridobivamo gradbeno dovoljenje za prečka-
nje Homške mlinščice v Mali Loki,« je za Modre novice pojasnila 
domžalska podžupanja Renata Kosec, povedala pa še, da vzdolž 
celotne rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici ustvarjajo in dodajajo 
nove vsebine. »Novost ob rekreacijski poti bo nov prostor za spro-
stitev, ki je lociran na desnem bregu Kamniške Bistrice dolvodno, 
in sicer v Srednjih Jaršah blizu novega mostu, ki povezuje Vir in 
Jarše. Novi prostor bo nagovarjal druge uporabnike kot otroško 
igrišče in športne površine na nasprotnem bregu kamniške Bi-
strice, torej bo pomenil dopolnitev različnih vsebin vzdolž poti. 
Trenutno se izvaja gradnja brvi čez Dolsko mlinščico v Ihanu, s 
čimer bo odpravljena ena od večjih preprek na levem bregu. Na 
svoj račun bodo prišli tudi gorski kolesarji, saj bomo predvidoma 
že do konca tega leta na območju Šumberka uredili nov gorskoko-
lesarski poligon, in sicer s čim manjšimi posegi v prostor. Okvirna 
vrednost investicije znaša slabih 54 tisoč evrov z DDV, nekaj manj 
kot 23 tisoč evrov bo sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Trenutno smo prisotni na severu občine, saj na 
Homškem hribu razvijamo Vilinsko učno pot, ki bo večji del vo-
dila po že obstoječi in nadgrajeni Homški učni poti ter bo gotova 
prihodnje leto. Nadgradili smo obstoječo Homško učno pot, ki nas 
vodi po Homškem hribu vse do cerkve, mimo Plečnikove vile in 
nazaj v naselje Homec. V letošnjem letu smo namestili deset novih 
tabel s poučno vsebino. V ponatisu je beležka Pravljični Šumberk 
z dodanimi nalepkami, ki bodo nadomestile žige, ki se zaradi van-
dalizma niso obdržali. Beležka bo izšla tudi v angleškem jeziku,« 
številne nadgradnje našteva Renata Kosec.

Na letošnjem Pohodu ob reki, ki povezuje, smo še enkrat znova 
pokazali, da spoštujemo lepoto, ki je le streljaj oddaljena od naših 
domov, in dokazali, da sodelovanje obrodi sadove. 
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Avtorica stripov je Mateja Štrajhar. Stripi so nastali v okviru individualnih ur striparstva pod mentorstvom znanega kamniškega ilustratorja Ivana Mitrevskega. 

Knjiga avtorjev dr. Knifica in 
dr. Marije Klobčar sta obogatena z 
izjemnim slikovnim materialom, 
ki ni le zgodovinski pregled razvoja 
narodne noše, temveč se dotakne 
t�di njenih posameznih delov in se 
ukvarja s sodobno uporabo teh 
t�adicionalnih oblačil.

Več info na:
+386 1 831 82 50
+386 31 388 324 
E-pošta: tic@visitkamnik.com
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Petdeseta obletnica kamniških Dnevov narodnih noš in 
oblačilne dediščine, DNN, se je letos obeležila z izdajo etno-
loškega dela Pokažem se fantu v pisanem gvantu, s katerim 
je ena bistvenih kamniških znamenitosti dobila svoj pros-
tor v večnosti. Gre za etnološko delo etnologov, avtorjev 
dr. Bojana Knifica in dr. Marije Klobčar, ki ga je uredila 
mag. Breda Podbrežnik-Vukmir, sicer direktorica Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik. V uredniškem odboru sta bila 
tudi mag. Zora Torkar in Tone Ftičar.

Branje knjige je prijetno, saj je pisana v poljudnem jezi-
ku, poleg tega pa je bralcu na voljo tudi preko 500 fotografij, 
ki dobro poskrbijo za ilustracijo oblačilne dediščine.

Če bi oblikovalci prepoznali potrebo na trgu in v svoje 
obleke začeli vstavljati tudi elemente noš, bi se po mnenju 
dr. Knifica njihova priljubljenost dvignila. Za promocijo bi 
veliko naredila tudi njihova protokolarna raba po vzoru za-
livskih držav.

Za namene lažjega dostopa, saj se zavedamo finančnih 
omejitev, je bila postavljena dostopna cena 24,90 €, knjiga 
je zainteresirani javnosti dostopna v turistični pisarni na 
Glavnem trgu 2 v Kamniku. Naročila sprejemamo na tele-
fonskih številkah +386 1 831 82 50 in +386 31 388 324 ter 
preko E-pošte na naslovu tic@visitkamnik.com.

V prodaji je etnološka  

mojstrovina Pokažem  

se fantu v pisanem gvantu
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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. 

Na vrhu bodo za zabavo poskrbeli Gorenjski kvintet in  
Duo AjdČao od 10.30 dalje. Ob 11.30 bo krajši uradni del,  
ki se bo zaključil s torto velikanko. Prvih 500 pohodnikov  

bo prejelo darilo in bon za malico. 

Za sveže informacije sledite  
Facebook profilu Modrih novic.

9. DOBRODELNI POHOD
MODRIH NOVIC

Za udeležence 
je obvezno  
izpolnjevanje 
pogojev PCT.

Glavni 
pokrovitelj 
dogodkov  
Modrih novic 
2021
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Ljudem pomagam stopiti iz začaranega kroga
Nekoč je bila novinarka Kanala A, danes pa Urša Trebušak stopa po popolnoma novi poti. Postala je praktik hitre transformacijske 
terapije (rapid transformational therapy oz. RTT), s katero ljudem pomaga izstopiti iz vedenja, ki jih omejuje, morda celo uničuje v 
vsakdanjem življenju. Novo poslanstvo ji je prineslo dragocene uvide v življenje, hkrati pa ji omogočilo več časa preživeti z družino, ki 
je zanjo na prvem mestu. Z možem Gregorjem Trebušakom, tudi novinarjem, ki ga poznamo z oddaje Svet na Kanalu A, in hčerjo Lilijo 
so svoj pristan našli v Trzinu, prav kmalu pa se bodo razveselili tudi četrtega člana družine. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Tomo Marinšek

Čeprav se že nekaj let ne pojavljate več v medijih oz. opravljate 

novinarskega dela, se vas veliko ljudi še vedno spomni prav po 

tem. Pogrešate novinarsko delo?

Šla sem na novo pot, ki je tako močno prevzela moje misli in 
fokus, da nimam časa pogrešati česarkoli iz preteklosti. Ne oziram 
se nazaj. V novinarstvu sem dobila izredno bogate izkušnje, sedaj 
pa se usmerjam v popolnoma nove cilje.

Kaj pa prepoznavnost oz. izpostavljenost, ki jo novinarstvo pri-

naša?

Prepoznavnost sem vzela kot del poklica. V njej nisem nikoli 
posebej uživala ali jo iskala, saj me ni polnila z energijo ali mi dala 
veselja. Prav nasprotno – včasih je bilo zelo naporno. Po drugi stra-
ni pa se zavedam, da mi je prepoznavnost tudi v veliko pomoč. V 
novinarstvu je namreč tako, da bolj ko te ljudje poznajo, bolj ti zau-
pajo, in lažje je delati. Tudi na novi poti sem zaradi prepoznavnosti 
dobila določeno podporo, začetek je bil lažji, ljudi je zanimalo, kaj 
počnem, zato so me poiskali, se obrnili name, me spraševali. 

Nedvomno vam novinarske izkušnje pomagajo pri novi poklicni 

poti, denimo, za svoj facebook profil snemate zanimive videe?

V petnajstih letih pred kamero usvojiš nekaj veščin, med njimi 
tudi, kako nastopati in govoriti, tako da je ta del zame bistveno lažji 
kot za koga, ki se s tem srečuje prvič. Poleg tega sem prepričana, da 
ima življenjska pot vsakega med nami neko logiko. Prav zaradi tega 

svojo novinarsko kariero danes vidim kot tisto, zaradi katere lahko 
še bolj pomagam kot RTT praktik.

Na kakšen način?

Kot novinarka sem vsak dan, leta in leta, poslušala zgodbe ljudi 
in jih opazovala – tako tiste, ki so bili izjemno uspešni in za katere 
se je zdelo, da lahko dosežejo karkoli, kot tiste, ki so bili popolno-
ma v krču in za katere se je zdelo, da se vrtijo v začaranem krogu 
stisk in obupa, iz katerega ne morejo izstopiti. Imela sem neverjeten 
privilegij, ki ni dan veliko ljudem, videti celoten spekter življenja. 
V tem času sem se ogromno naučila: kaj se ljudem dogaja, kako se 
lotevajo stvari, kaj deluje, kaj ne … A dejstvo je bilo, da tistim, ki 
so se znašli v stiski, nisem mogla konkretno pomagati. Vsak mora 
najti svojo pot. Z RTT terapijo pa se mi je odprla prav ta možnost. 
Sedaj ljudem lahko pomagam najti pot iz začaranega kroga. To je 
neverjetno. To je košček sestavljanke, ki je meni v novinarstvu ves 
čas manjkal. 

Je bil prav ta košček tudi razlog za ukvarjanje z RTT?

To področje me je nasploh vedno zanimalo. RTT me je tako 
pritegnila, da sem hotela poskusiti nekaj novega, želela sem dela-
ti z ljudmi, jim pomagati, videti rezultate mojega dela, ko se ljudje 
bolje počutijo, spremenijo svoje življenje. To je bil glavni razlog, 
ki se mu je pridružil še en izredno močan dejavnik, in sicer sem 
v tistem času tudi zanosila. Vedela sem, da bom kot novinarka in 
mama težko usklajevala obe vlogi. Zato sem želela imeti delo, ki me 
bo navduševalo, izpolnjevalo, hkrati pa mi bo omogočalo urnik z 
dovolj časa za mojo družino. In sem ga našla.

Sedaj se torej ukvarjate z RTT. Nam poveste več?

RTT poteka tako, da na srečanju človeku pomagam preiti v sta-
nje globoke sproščenosti oz. hipnoze. V tem stanju se zgodi nekaj 
fascinantnega. Kritični del našega uma spusti vajeti in nadzor, zato 
takrat oseba lahko dostopa do svojega podzavestnega uma, v kate-
rem se skrivajo naši vzorci, strahovi, prepričanja, in vpliva nanj ter 
preoblikuje vzorce, ki jo v vsakdanjem življenju omejujejo. 

Kako poteka srečanje?

Z osebo, ki pride k meni, najprej ugotoviva, kje je težava, kaj je 
tisto, kar želi razrešiti. S pomočjo hipnoze nato lahko dostopa do 
izvira težav, ki leži v preteklosti, a se z njimi sooča danes. Večina 
naših vzorcev in prepričanj namreč izvira iz prvih let našega živ-
ljenja, ki pa se jih večina med nami ne spominja. Ne spomnimo se, 
kako smo kot otroci dojeli in si razložili določene dogodke, a prav 
ta čas vpliva, kakšna prepričanja o sebi in življenju nasploh smo 
vzpostavili in jih nosimo s seboj. Na primer, mama se razjezi na 
otroka, otrok si to razloži, da mama ni nikoli zadovoljna, ker on 
sam ni dovolj dober. Jezi se nanj, tudi ko se potrudi, reče mu, da bi 
lahko bilo še boljše … če smo kot otroci neprestano in intenzivno 
doživljali takšne dogodke, vzpostavimo takšno prepričanje, ki nas 
spremlja v odraslost in mu ves čas verjamemo, torej da nismo dovolj 
dobri in nam nikoli ne bo uspelo, ne glede na to, kaj naredimo. Kaj 
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se zgodi? Tak človek s svojim vedenjem sam sebi ves čas to prepri-
čanje tudi dokazuje in se vrti v začaranem krogu. Do točke, ko ugo-
tovi, da mora nekaj spremeniti. 

In tukaj nastopite vi.

Res je. Tukaj lahko pride na pomoč tudi RTT. Kot sem že ome-
nila, v stanju globoke sproščenosti poiščemo izvir oz. vzrok težav, 
nato pa s pomočjo RTT prelomimo stare vzorce in načine razmi-
šljanja ter namestimo nove. To naredimo s pomočjo individualnega 
posnetka, ki ga naredim prav za posameznega človeka. Vsaj enkrat 
na dan oseba v stanju globoke sproščenosti posluša ta posnetek s 
sugestivnimi sporočili. To ponavlja 21 dni. To je čas, ki ga možgani 
potrebujejo, da vzpostavijo nove nevronske povezave, s tem pa nov 
način razmišljanja in vedenja. 

Obravnava poteka pod hipnozo, s katero smo se običajni ljudje 

srečali le preko televizijskih zaslonov in oddaj, v katerih nasto-

pajoče prav s pomočjo hipnoze pripravijo, da počnejo neumnosti. 

O kakšni hipnozi govorimo pri RTT?

Treba je vedeti, da gre pri tovrstnih oddajah za odrsko hipnozo, 
ki je namenjena zabavi, "šovu", za katerega je primerna le peščica 
ljudi, ki so izbrani na roke. To so ljudje, ki so izjemno sugestiv-
ni, hkrati pa imajo zelo močno željo po nastopanju. To je njiho-
va lastna želja in v nobenem trenutku oddaje se ne zgodi, da ne bi 
imeli nadzora. Ves čas vedo, kaj se dogaja. Večina med nami pozna 
le odrsko hipnozo, iz česar izvira tudi precej predsodkov o terapev-
tski hipnozi, ki je popolnoma naravna sposobnost našega uma, da 
v stanju globoke sprostitve, ko analitični oz. kritični del popusti, 
vplivamo na svoj um. 

Ali se v zavestnem stanju kritični um zopet oglasi ali se začne 

umikati, počasi ugaša? Koliko časa je treba, da ga popolnoma uti-

šamo? 

Po koncu RTT so trije možni izidi. Tisti, ki smo ga vsi najbolj ve-
seli, je takojšen rezultat oz. hipna sprememba. Človek med hipnozo 
spozna, od kod izvira njegovo vedenje in zakaj je do njega prišlo, ter 
dojame, da je to popoln nesmisel. To spoznanje je tako globoko, da 
je nemogoče, da bi še naprej verjel v staro prepričanje. Hkrati poteka 
novo programiranje uma, tako da človek namesto strahu v zvezi z 
neko stvarjo začuti navdušenje. Na primer, nekdo dojame, zakaj ga 
je strah vožnje z avtom, drugi zakaj se boji letenja itd.

Pri nekaterih ljudeh sprememba ni hipna, temveč se zgodi posto-
poma. Iz dneva v dan vedno bolj opažajo, da so npr. bolj samozave-
stni, sproščeni, da drugače nastopajo, se oglasijo in potegnejo zase 
itd. Kot sva že omenili, za večino med nami ta proces traja 21 dni. 

V tretjem primeru človek ne opazi razlike, meni, da je vse ostalo 
enako. A ko se po 21 dnevih skupaj ozreva nazaj, ugotoviva, da v 
določenih situacijah oseba ni več reagirala na ustaljen način. Neka-

teri torej potrebujejo retrogradni pogled, da se zavejo spremembe. 

Človek pride k vam, naredita RTT, 21 dni je nek povprečen čas, 

da se zadeve spremenijo, kaj potem? Mora človek sam nadaljevati 

z delom, zavestno opazovati samega sebe, vas ponovno obiskati? 

Pri nekaterih primerih so prisotna kompleksna in globoko za-
sidrana prepričanja, zato je priporočljivo še drugo srečanje, redko 
tudi tretje. Ponavadi gre v teh primerih za travmatične izkušnje, 
s katerimi so se ljudje soočili v otroštvu. Za večino primerov pa 
je dovolj eno srečanje. Veliko ljudi pa, tako mi povedo, posnetek s 
samohipnozo posluša tudi po koncu 21-dnevnega obdobja, ker jih 
dvigne, motivira, jim da energijo, bolje se počutijo.

Ali se dogaja, da ljudje ne znajo ubesediti svojih strahov, dvomov? 

Radi bi nekaj spremenili, pa še sami ne vedo točno, kaj?

Običajno znajo ljudje zelo dobro opisati svoje težave. Na primer, 
ne znajo se postaviti zase, strah jih je, kaj si drugi mislijo, menijo, da 
so slabši od sodelavcev itd. Ko jih vprašam, kako bi se želeli poču-
titi, pa pride do težav. Ljudje veliko časa razmišljajo, kaj je narobe, 
česa nočejo, kakšni nočejo biti, da niti v svoji glavi ne posvečajo 
pozornosti temu, kakšni bi želeli biti. 

Z RTT odkrijejo vzrok svojega vedenja, ki leži daleč v prete-
klosti in ni povezan z odraslim življenjem. Vzemimo za primer 
nekoga, ki ne mara nastopati. Misli, da bo kar umrl, če bo moral 
povedati par stavkov. Roke se mu potijo, srce razbija, usta so suha. 
Ko gre v stanje hipnoze, ugotovi, zakaj njegov um reagira na točno 
tak način. Lahko bi reagiral tudi drugače, kajne? In ugotovi, da so 
se mu v otroštvu večkrat posmehovali, ko se je npr. zmotil pri de-
klamaciji pesmi. Za otroka je to zelo boleče, počuti se ničvrednega, 
zavrnjenega, kar je eden od najhujših občutkov za otroka. Čeprav 
je dogodek popolnoma banalen, si ga podzavestni um zapomni. Če 
se taka situacija zgodi večkrat, se otrok odloči, da tega noče nikoli 
več niti početi niti občutiti. To je zelo jasno navodilo in naš podza-
vestni um si ga zapomni, zato si vse življenje prizadeva, da se človek 
ne znajde v tej situaciji. Če pa se že znajde, ga na vse načine ustavlja, 
saj želi izpolniti tisto naročilo iz otroštva, ki je zastarelo, nepo-
membno in se ga človek niti ne spomni. Ko odkrijemo to povezavo, 
jo lahko prekinemo in začne se sprememba. 

Že kot novinarka ste bili v stiku s težkimi življenjskimi preiz-

kušnjami ljudi, tudi sedaj slišite marsikatero težko zgodbo. Kako 

to vpliva na vas?

Res je, veliko je težkih zgodb. Marsikdo v otroštvu doživi ne-
verjetno hude in travmatične dogodke. A zanimivo je, da teh zgodb 
ne nosim s sabo. Med srečanjem, ko izvajam RTT, sem tako osredo-
točena, da človeka iz stare, travmatične zgodbe spravim do občut-
ka, da je vreden, dober, da se težke stvari ne zasidrajo vame. Zgodi 
se, da med kakšnim srečanjem zajokam, ampak že v trenutku, ko 
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poslušam, kaj je človek pretrpel, s čim vse se je moral soočati, so 
moje misli tako močno osredotočene na končni cilj, ki je pozitiven, 
da mi težke preizkušnje ne pridejo do živega.

Kaj pa samo srečanje – je za vas naporno?

Ne, v bistvu me napolni z energijo. Predvidevam, da sta dva 
razloga. RTT človeka potegne iz pekla v nekaj lepega, na primer 
v zadovoljstvo s samim seboj, občutek radosti, veselja, občutek, da 
zmore. Srečanje se konča z vsemi temi močnimi pozitivnimi ob-
čutki. Človek se iz hipnoze zbudi olajšan, navdušen, vesel, kar me še 
dodatno napolni z energijo. Drugi razlog pa je, da ne pretiravam z 
delom. Koliko ljudi sprejmem, prilagodim sebi in svojemu občutku, 
hkrati pa ves čas na prvo mesto postavljam čas z mojo družino.

Kako se današnja Urša razlikuje od tiste pred RTT?

Seveda je velika sprememba. Že kot novinarka sem presegla 
določene vzorce in negotovosti. Veliko sem se namreč srečevala z 
občutki, da so drugi boljši, jim je lažje, so bolj samozavestni, bolj 
obvladajo. Nisem poznala vzroka za te občutke, a ko sem jih pre-
delala, sem se osvobodila. Najbolj se pozna, da ne hrepenim več 
po potrditvi in pohvali drugih. Še vedno mi je všeč, je pa ne pot-
rebujem, da bi se v svoji koži počutila dobro. Nasploh sem danes 
bolj sproščena, več se smejem, manj sem pod stresom, bolj uživam 
v svoji koži, imam bistveno več zaupanja vase in ne dvomim več v 
svoje delo. To je očitno. Manj je tesnobnosti, živčnosti, napetosti … 
tega v svojem življenju sedaj skorajda ne poznam, kar je velika spre-
memba, in je povezana z mojim novim delom. Novinarski poklic je 
tako intenziven, da so pritiski prisotni vsak dan, nenehno. 

Ali lahko izluščite najpogostejše težave oz. prepričanja, s kateri-

mi se ljudje obračajo na vas?

Spekter je zelo širok, najbolj pogosto imajo ljudje težave s samo-
zavestjo in slabo samopodobo, na kar se veže še tisoč drugih težav 
v življenju. 

Ves čas se vračava v otroštvo, kjer so zasidrani vzroki naših pre-

pričanj oz. vedenja. Se starši dovolj zavedamo svojega morebitne-

ga vpliva na otroka? Ampak po drugi strani – nemogoče je biti 

popoln starš? 

Če primerjam s prejšnjimi generacijami se po mojem mnenju 
današnji starši bistveno bolj zavedajo, da njihove besede, dejanja in 
reakcije vplivajo na otroke. Naši starši in stari starši so se v veči-
ni trudili delati dobro, počeli so stvari z dobrim namenom, ampak 

brez znanja, kaj njihove besede lahko povzročijo otroku. Danes je 
tega znanja in zavedanja veliko več, s tem pa tudi občutkov kriv-
de. Ko se človek sooči s svojimi vzroki iz otroštva, se hitro vpraša: 
»Joj, kaj vse sem pa jaz naredil svojim otrokom?« Ampak krivda 
ničesar ne spremeni. Zato se mi zdi pomembno, da se starši zave-
damo, zakaj reagiramo na določen način. Ko se tega zavedaš, si že 
na polovici poti. 

Potem je recept, da smo zavestni starši?

Ja, pomembno je, da se zavedaš vzrokov svojih reakcij in vede-
nja. Najslabše je, da pričakuješ ali celo zahtevaš od sebe, da boš po-
poln starš. To je nemogoče in ne obstaja. Vsi delamo napake in prav 
je, da jih našim otrokom tudi priznamo. Tudi tako se otroci naučijo, 
da je dovoljeno narediti napako in jo znajo tudi popraviti.

Najbolj pomembno je, da otrokom vcepimo, da so dobri, takšni 
kot so, da so nam pomembni in je pomembno, kaj čutijo in razmi-
šljajo. Če jim damo ta občutek lastne vrednosti, jim ne bo treba vse 
življenje tekati za drugimi ljudmi in iskati potrditve pri vsakomur, 
ki ga bodo srečali.

Dotakniva se še aktualne situacije s koronavirusom, v kateri gre 

za več kot zgolj virus, bolezen in strah pred njim, spremlja ga še 

cel kup negotovosti in strahov ter jeze, povezanih s službami, na-

činom življenja, omejitvami, zaupanjem itd. So se težave ljudi v 

zadnjih dveh letih pod vplivom epidemije spremenile, poglobile, 

kaj tretjega? 

Pri svojem delu opažam, da se pojavlja veliko več strahu in tes-
nobe, še bolj izrazite pa so zgodbe družin, ki so se v tem času obrni-
le name. Znašle so se namreč v nemogočem položaju. Starši so bili 
v službi oz. delali so od doma, hkrati pa so morali poskrbeti še za 
svoje otroke in njihove šolske obveznosti. Družinam je bilo naroče-
no nekaj, kar je nemogoče izvesti. Nihče jim ni povedal, da stvar ni 
izvedljiva, bila so samo pričakovanja: treba je imeti narejene služ-
bene obveznosti, šolsko delo mora biti opravljeno, dojenček mora 
biti previt in sit, trinajstletnik mora imeti narejeno vso nalogo, 
petletnik se mora vmes ves čas kreativno zabavati, seveda ne s te-
levizijo, itd. Pričakovanja so bila jasna, nihče pa ni povedal ljudem, 
da to ni izvedljivo. V družinah so začeli ugotavljati, da ne zmorejo, 
kar je logično, a ob tem so dobili občutek nesposobnosti in neobvla-
dovanja situacije. V trudu, da bi uspeli opraviti vse naloge, so starši 
izgorevali. V vsej tej mavrici utrujenosti, nemoči, brezizhodnosti, 
ljudje postanejo živčni, naporni, težje shajajo en z drugim, več je 
prepirov … Ker je občutek nemoči tako močno prisoten, primarni 
vzorci staršev še bolj intenzivno privrejo na površje. Zato so otroci 
v tem obdobju doživeli še več tesnobe svojih staršev, kot bi jo sicer. 

Kakšne bodo posledice?

Kaj se bo zgodilo z otroki, ki so bili v teh tesnobnih, živčnih, na-
petih razmerah tako dolgo časa, je težko napovedati. Tega ne vem. 
Je bilo pa težko in ljudje so izčrpali zadnje zaloge energije.

Z možem Gregorjem in hčerjo Lilijo že nekaj let živite v Trzinu. 

Med zaprtjem države oz. omejitvami na občino ste kraj tudi do-

dobra spoznali. Kako se počutite v Trzinu, kaj vam je všeč, kaj 

pogrešate?

Včasih sva z Gregorjem veliko potovala in sva sem hodila le spat. 
Nisva poznala niti kraja niti ljudi. Že med prvim porodniškim do-
pustom sem v Trzinu začela preživljati več časa in takrat se je vse 
začelo spreminjati. Spoznala sva ljudi, sosede, starše, gostince, sad-
jarja … ljudje so zelo prijazni, to je neverjetno. Odlični ljudje – prav 
to je tista stvar, ki je meni v Trzinu najbolj všeč. 

INTERVJU
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POSKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE
ODPRAVIMO ODVEČNO VLAGO IN PLESEN
PRIHRANIMO PRI STROŠKIH OGREVANJA
FILTER PROTI ALERGIJAM

Vrhunski decentralni 
prezračevalni sistemi
za novogradnjo in senacije.

PREZRAČUJEMO ŽE OD LETA 1959.

PREZRAČIMO
SLOVENIJO

OGLAS
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Obnova ceste do naselja Topole
 
Mengeš – V drugi polovici avgusta se je začela obnova ceste od 

avtobusne postaje ob glavni cesti Moste–Mengeš do naselja To-

pole.

»Z gradnjo, prenovo oziroma obnovo cest se zagotavlja večjo 
pretočnost prometa, nižje vzdrževalne stroške, predvsem pa var-
nost za vse udeležence v prometu,« pravijo na Občini Mengeš. 
Tako so junija na javnem naročilu izbrali izvajalca za izvedbo 
gradbenih del na trasi ceste od avtobusne postaje ob glavni cesti 
Moste–Mengeš do naselja Topole. »Omenjena cesta je dotrajana 
in na nekaterih delih ožja od treh metrov, zaradi česar se uničujejo 
bankine in je cesto treba prekomerno vzdrževati,« so pojasnili v 
Občini Mengeš. Izvajalec je z delom začel v drugi polovici avgusta, 
in obnovil 350-metrski odsek ceste, ki je sedaj široka 3,5 metra, 
poleg tega so obnovljene tudi bankine in javna razsvetljava. Glede 
na ponudbo izbranega oziroma najugodnejšega ponudnika je oce-
na vrednosti investicije približno 70 tisoč evrov. 

V KIKštarterju iščejo prazne poslovne 
prostore v središču Kamnika
Kamnik – V Zadrugi KIKštarter iščejo lastnike praznih poslov-

nih prostorov na Glavnem trgu in Šutni, ki bi bili spomladi 2022 

pripravljeni oddati svoje prostore različnim manjšim podjetni-

kom in obrtnikom.

Kot pojasnjujejo na KIKštarterju gre za projekt oživitve starega 
mestnega jedra Kamnika: »Zaradi pandemije se staro srednjeve-
ško kamniško jedro prazni še hitreje. Zato si partnerji, povezani 
v okviru projekta Interreg CINEMA, prizadevamo oživiti staro 
mestno jedro, skladno z vrednotami lokalnega prebivalstva. Pod-
piramo nove inovativne poslovne ideje in podjetnike ter povezu-
jemo tradicionalne gospodarske dejavnosti s kulturno kreativ-
nimi industrijami. Z Občino Kamnik, KIKštarterjem, Zavodom 
za turizem in šport Kamnik, Gospodarsko zbornico Slovenije in 
RRA LUR za izvajanje mirne dejavnosti iščemo prazne prostore v 
starem mestnem jedru, ki bi jih lahko zapolnili z inovativno po-
nudbo in storitvami.« Konec oktobra bo namreč odprt razpis za 
potencialne podjetnike, ki bi želeli svojo podjetniško pot graditi v 
starem mestnem jedru. Na podlagi razpisa bodo izbrani podjetni-
ki, ki bodo najeli svoj poslovni prostor v središču Kamnika, prejeli 
finančno podporo. »Načeloma naj bi šlo za vavčer v višini 5000 
evrov, ki naj bi ga prejeli trije podjetniki in bi ga lahko uporabili za 
storitve (npr. oblikovanje spletne strani, oblikovanje logotipov, ra-
čunovodsko svetovanje ...),« je o projektu povedala Nika Škrjanec 
iz Zadruge KIKštarter in poudarila, da jim bo vsaka informacija o 
praznih prostorih prišla zelo prav – sporočite jo lahko na 040 665 
343 ali na elektronsko pošto info@kikstarter.si. 

Novi prejemniki certifikata Srce Slovenije
 

Moravče – Na zadnjo poletno nedeljo je na tradicionalnem ro-

kodelskem dnevu, ki je potekal na gradu Tuštanj pri Moravčah, 

potekalo srečanje rokodelcev in prehranskih ponudnikov, ki so 

tudi letos predstavili svoje edinstvene izdelke. 

Poleg tega se je v okviru srečanja podelilo tudi 30 novih cer-
tifikatov za Kolektivno blagovno znamko Srce Slovenije, za do-
datno popestritev srečanja pa je poskrbel Miha Mally, fotograf in 
popotnik, ki je tokrat zbrane podučil o pomenu dobre fotografije 
za učinkovito oglaševanje in tudi samo prodajo izdelkov. Dogodek 
je potekal v sodelovanju s projektom LAS Od tradicionalnih spret-
nosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov, ki ga sofinan-
cirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in Republika Slovenija v okviru projekta Pro-
grama razvoja podeželja RS 2014–2020.

Kot omenjeno, je rokodelskih 30 izdelkov pridobilo nove cer-
tifikate Srca Slovenije, ki sta jih podelila direktorica Razvojnega 
centra Srca Slovenije, Mojca Štepic, in predstavnik ocenjevalne 
komisije, etnolog profesor dr. Janez Bogataj. Podeljevalca sta preje-
mnikom čestitala in jim voščila še nadaljnjega navdiha, ustvarjal-
nih trenutkov in predvsem uspeha pri ohranjanju kulturne dediš-
čine tudi v bodoče. Prav vsak izmed izbranih oziroma nagrajenih 
izdelkov je certifikat prejel, ker odraža določeno mero kakovosti 
in vrednosti, kar je za rokodelce in ponudnike prehranskih izdel-
kov ključnega pomena. Vsakdo, ki vsaj približno razume vrednost 
tovrstne dediščine, dobro ve, da je takšna kakovost zaenkrat še 
vedno premalo cenjena, kar želijo tovrstna srečanja spremeniti. 
Ker pa je za prepoznavanje visoke kakovosti ključno pravo ogla-
ševanje, je bilo predavanje fotografa Mallyja še kako pomembno.

Certifikat Kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije ima da-
nes tako že 55 ponudnikov. V letošnjem letu je priznanje prejelo 18 
ponudnikov, ki so izpolnjevali razpisne pogoje za podaljšanje ozi-
roma pridobitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke. 
Prednjačili so predvsem leseni, tekstilni in glineni izdelki, med-
tem ko je 16 ponudnikov ponudilo tudi 40 prehranskih izdelkov, ki 
prav tako ustrezajo razpisnim pogojem in bodo zato prejeli ome-
njeni certifikat. Med omenjenimi je bilo največ mlečnih in mesnih 
dobrot, ponujena so bila zelišča in izpostavljene testenine.

Katalog ponujenih izdelkov, označenih s certifikatom, je tako 
vsako leto obsežnejši. Letos tako obsega že kar 220 izdelkov pre-
verjene kakovosti, spisek pa tu nedvomno še ni zaključen. Trenu-
tno je namreč še vedno odprt 5. razpis za ocenjevanje izdelkov, 
na katerega se rokodelci in ponudniki prehranskih izdelkov lahko 
prijavijo še do 5. oktobra. 

Barbara Kopač

Foto: arhiv Srce Slovenije 
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Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za  
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.  
Prekomerno uživanje ima lahko odvajalni učinek. To prehransko dopolnilo je primerno le za zdrave odrasle (starejše od 18 let).  
Shranjevati nedosegljivo otrokom! 

Proizvajalec: Fine foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Italija 
Distributer:  ALKALOID-INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

TUDI ZA VEGETARIJANCE IN VEGANE
BREZ LAKTOZE, MLEČNIH ALI SOJINIH BELJAKOVIN
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PREIZKUSITE 

NOVO KOMBINACIJO  
MAGNEZIJA in 
B VITAMINOV

STE POD STRESOM? 
PREUTRUJENI?

REKREATIVNI ali 
AKTIVNI ŠPORTNIK?

1 vrečka na dan  
se raztopi  
v ustih

ENOSTAVNA UPORABA

20 vrečk z mikrogranulami za  
neposredno uporabo

Za zdrave odrasle (starejše od 18 let)
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Poleg razstave tudi aplikacija o žerjavčku
Žerjavček je simbol, ki so ga Trzinci pred več kot dvajsetimi leti vzeli za svojega. Na razstavi, ki bo do 10. oktobra na ogled v 
Centru Ivana Hribarja in so jo pripravili v Medobčinskem muzeju Kamnik, so poleg žerjavčka predstavili še ostalo pomembnejšo 
naravno dediščino v občini, v okviru projekta pa poleg publikacije pripravili tudi zanimivo in poučno računalniško aplikacijo, za 
katero upajo, da bo služila kot učna pomoč tako sedanjim kot tudi prihodnjim generacijam.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Žerjavček je zavarovana cvetica s škrlatno rdečimi cvetovi, ki 
nosi še ime močvirska logarica ali močvirski tulipan. A le Trzinci 
jo imenujejo žerjavček. Zakaj? Peter Škoberne in Jure Slatner raz-
lagata: »Če se sklonimo in pogledamo v cvetove s spodnje strani 
proti soncu, zažarijo kot žerjavica.« Rastišča močvirskega tulipa-
na so mokrotni travniki in nižinski poplavni gozdovi. Opazimo 
jih od zgodnjega marca do poznega aprila, ko cvetijo. Po pripove-
dovanju Trzincev so nekdaj žerjavčki rastli na območju nekdanjih 
mokrišč na širšem območju današnje Obrtno-industrijske cone, v 
Mlakah ter ob Pšati, danes pa jih v Trzinu najdemo le še na Blat-
nicah, v modronovični regiji pa še v Dragomlju. Območje Blatnic 
predstavlja še zadnji del poplavnega gozda reke Pšate na jugo-
vzhodnem delu občine Trzin. Na ekstenzivnih travniških povr-
šinah so rastišča močvirskega tulipana in močvirskega svišča. Od 
leta 2019 je območje Blatnic začasno zavarovano območje, Občina 
Trzin pa načrtuje tudi trajno zavarovanje.

V Trzinu so leta 1999 imeli natečaj za oblikovanje grba in ce-
lostne podobe občine. Med šestimi veljavnimi predlogi sta v ožji 
izbor za simbol Trzina prišla sekirca in žerjavček. Trzinci so z 
80 % izbrali žerjavček. Celostno podobo občine je oblikoval Jurij 
Kocbek. Od leta 2000 je tako žerjavček v grbu na rumeni in vijo-
lični zastavi uradni simbol občine Trzin. Izbrane barve občinske 
zastave naj bi imele tudi poseben pomen: rumena (zlata) je simbol 
bogastva in napredka, medtem ko zelena simbolizira ohranjanja 
narave, mladosti ter ekološke osveščenosti. 

Poučna igra o žerjavčku

Na razstavi so predstavljeni naravna dediščina občine Tr-
zin, žerjavčki kot občinski simbol in ustvarjalni izdelki učencev 
Osnovne šole Trzin in otrok iz Vrtca Trzin, Enota Žabica. Poleg 
tega sta bili v okviru projekta ustvarjeni tudi publikacija z vsemi 
informacijami o žerjavčku in ostali pomembni naravni dediščini 

Trzina ter računalniška aplikacija. »Aplikacija je namenjena vsem 
trem triadam osnovne šole, torej ima tri težavnostne stopnje. V 
prvi triadi poiščemo živalim prebivališče na Ongru in igramo 
spomin. Za drugo triado je na voljo kviz in igra spomin, oba sta 
posvečena žerjavčku. Tudi v tretji triadi učenci lahko igrajo kviz 
in spomin, le da sta v povezavi z ostalo dediščino, ki jo Trzin 
ima. V tem trenutku aplikacijo najdemo na spletnih straneh Me-
dobčinskega muzeja Kamnik, Občine Trzin in Osnovne šole Tr-
zin,« razlaga Janja Železnikar iz Medobčinskega muzeja Kamnik 
in poudarja, da je ta poučna igra ključni del razstave, »ker bo to 
učni pripomoček, upam, za bodoče generacije in pripomoček 
učiteljem, ki bodo na ta način učili otroke varovati in ohranjati 
naravno dediščino kraja. Upam, da bomo v bodoče na tak način 
predstavili tudi kulturno dediščino kraja.« 

Najuspešnejšim igralcem bodo dvakrat letno podelili tudi 
nagrade. V letošnjem letu bodo upoštevani rezultati na 20. de-
cember, nagrade bodo dobili najboljši trije. Za prvouvrščene iz 
prve triade bodo podeljene tri knjižne nagrade, za drugo in tretjo 
triado bo organiziran ogled Jefačnikove domačije oz. sprehod po 
učni poti Onger, absolutni zmagovalci pa si bodo ogledali Medob-
činski muzej Kamnik. 
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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

Volkswagen Golf 1.6 TDI NAVIGACIJA TEMPOMAT BLUETOOTH – 1.598 
ccm, 81 kW (110 KM) L. 2016/09 – samo 122.412 km. Vozilo je odlično ohranjeno 
in od prvega lastnika, navigacija, BLUETOOTH, Touch screen, tempomat, auto hold,… 
Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 11.990,00 €

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:9.900,00 €

Ford Focus Karavan 1.5 TDCi Titanium NAVI KAMERA BLUETOOTH – 1499 
ccm, 88 kW (120 KM), 5 / 2017 – 137.356 km . Odlično ohranjen. Bogata oprema: 1.LASTNIK 
TITANIUM, 2X AVT. DIGITALNA KLIMA, VZVRATNA KAMERA, PARKIRNI SENZORJI, NAVIGACIJA, 
PROSTOROČNO TELEFONIRANJE, KEY LESS GO, DNEVNE LED LUČI, … Financiranje preko banke 
RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let. Akcijska cena:10.890,00 €

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

OGLAS
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Šivanje lahko postane odvisnost
Tako pred udeležbo na njenih tečajih šivanja v šali opozarja Brigita Ložar, ki je pred dobrega pol leta končala svojo poklicno pot 
v javni upravi, sledila srcu in se odločila, da bo svojo usodo krojila sama. Ustvarila si je nov poklic – inštruktorica šivanja. Naučiti 
šivanja sto ljudi, je bil njen cilj na začetku, a od februarja letos ga je že krepko presegla. Prvega tečaja se je udeležilo več kot 300 
tečajnikov, 45-letna Trzinka, nekdaj pa Kamničanka, pa že snuje nove vsebine in vas vabi, da se pridružite ustvarjalni skupnosti.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Trzinke in Trzinci Brigito dobro poznajo, saj je že več let zelo 
dejavna v kulturnem dogajanju kraja. Kot članica Kulturno ume-
tniškega društva Franc Kotar Trzin, nekaj let je bila tudi njegova 
predsednica, je nastopala je v številnih domačih predstavah gle-
dališke skupine društva. Čeprav je desetletje in pol delala v javni 
upravi, so jo že od nekdaj zanimali ustvarjalni poklici. S šivanjem 
se ukvarja že od svojega osmega leta, osnov jo je naučila mami, bolj 
intenzivno pa se s tem ukvarja zadnjih dvanajst let. Šivanje je bilo 
vedno njena strast, a – kot pravi sama – se je pri iskanju tega, kaj bi 
s tem znanjem lahko počela, precej lovila. »Nisem vedela točno, kaj 
sploh je tisto, kar bi jaz počela, hkrati pa niti nisem imela poguma 
podati se v neznano,« prizna Brigita. Na prigovarjanje prijateljice je 
v začetku letošnjega leta obiskala tuje spletno izobraževanje, v ka-
terem so se učili o pripravi vsebin in izvedbi spletnega tečaja. Sprva 
je bila sicer skeptična, saj si ni predstavljala, da bi tudi poučevanje 
šivanja lahko potekalo kakorkoli drugače kot v živo. Toda hitro so 
se njeni dvomi razblinili. Gostja izobraževanja je bila Italijanka, ki 
je ustvarila prav spletne tečaje šivanja. Brigita je izkoristila prilož-
nost in Italijanko povprašala o podrobnostih poteka tečaja, hkrati 
pa se ji je odvalil kamen od srca, saj je končno našla idealen poklic 
zase. Postala je inštruktorica šivanja in na ta način združila vse svo-
je znanje šiviljstva, javnega nastopanja in organizacije dogodkov v 
poslanstvo, ki jo osrečuje. 

Od kuhinjske krpe do puloverja s kapuco

Spletni tečaji so modularni in vsak teden podajajo novo učno 
vsebino. Brigita posname videe z vsebino, ki vključuje tako praktič-

ni prikaz šivanja določenega izdelka in trike kot nekaj pomembne 
teorije in njenih izkušenj s stroji, tačkami, iglami, sukanci itd. Te-
čajnice (večinoma so udeleženke dekleta in žene) lahko snov, ki jo 
podaja v videu, obdelajo v enem tednu, in sicer kadarkoli jim paše, 
ter na podlagi navodil vsak teden naredijo točno določen izdelek. 
Enkrat na teden se vse tečajnice dobijo na video srečanju, kjer se 
pogovorijo o morebitnih težavah, pogledajo svoje izdelke, svetujejo 
ena drugi ali zgolj povedo, kakšne želje imajo o nadaljnjih vsebinah 
tečaja, saj se moduli lahko tudi nekoliko prilagodijo oz. se jim doda-
jo še bolj poglobljena navodila. Brigita je sicer tečajnicam, če imajo 
težave, za pomoč na voljo ves čas. 

Glede na vsebino zaenkrat potekata dva tečaja. Prvi je šivanje 
tkanin za začetnike, ki se imenuje Šivanje z lahkoto in ima štiri mo-
dule ter traja štiri tedne. »V prvem tednu naredimo kuhinjsko krpo 
in se naučimo zašiti lepe vogale ter ravne šive. Drugi teden sta na 
vrsti peresnica in toaletna torbica z manšeto, naučimo se dela z za-
drgo. V tretjem tednu naredimo predpasnik, pri čemer se naučimo 
izdelave aplikacij, torej je nekaj tudi kreativnega šivanja, hkrati pa se 
učimo o krivinah, lepih zaključkih, entlanju, izdelavi trakov itn. V 
četrtem tednu nas čaka šivanje zložljive nakupovalne vrečke, nauči-
mo se narediti gumbnico, uporabimo pa vse znanje prejšnjih tednov. 
Vsebin, ki se jih naučimo, je zelo veliko, hkrati imajo tečajnice proste 
roke pri izbiri blaga in kreativnem ustvarjanju,« pove Brigita.

Drugi tečaj se imenuje Overlocked in vključuje šivanje pletenin 
ter prinaša šest modulov. »Pri tem tečaju začnemo s šivanjem eno-
stavne kape in traku, v drugem tednu nadaljujemo s hlačami ali paj-
kicami, tretji teden je na vrsti majica ali tunika, nato krilo ali obleka 
ter na koncu pulover s kapuco, ki je najbolj zahteven. Tečajnice se 
pravzaprav v šestih tednih, kolikor traja ta tečaj, oblečejo od nog 
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do glave,« pravi Brigita in ob tem poudari, da predznanje šivanja ni 
potrebno, saj se pri obeh tečajih najprej naučijo osnov, potem pa na-
predujejo k bolj specifičnim znanjem, kot je na primer prilagajanje 
krojev, seveda pa je treba imeti (ali si za začetek sposoditi) šivalni 
stroj, »sploh ni važno, kakšen je stroj, le, da deluje. Zelo trpežni in 

zmogljivi so prav stari Bagatovi stroji.« Vse vsebine so tečajnikom 
na voljo še pol leta po koncu obiskovanja tečaja, hkrati pa Brigita že 
pripravlja tudi tekstovna navodila za izdelavo vsakega izdelka po 
korakih, ki jih bodo udeleženci dobili po koncu tečaja.

Odlična in potrpežljiva inštruktorica, ki je vedno na voljo

Brigita ima za sabo že tri izvedene tečaje, pravkar poteka tudi 
četrti, in odzivi so zelo lepi: »Udeleženke začnejo uživati v šivanju, 
vidijo, da šivanje ni težko, čeprav je postalo po možnostih, ki jih 
imamo na voljo, cela znanost. Veliko si jih kupi nov šivalni stroj, 
mnoge so si s pomočjo domačih uredile šivalne kotičke, nekatere, 
vidim, že tudi prodajajo svoje izdelke, kar tudi sama zelo spodbu-
jam.« Tudi udeleženke zelo pohvalijo njene tečaje, tako pravi ena od 
njih: »Odlična inštruktorica, zelo nazorno pokaže postopke, potr-
pežljiva, vedno najde pravo besedo in nudi vso potrebno pomoč. 
V tem tečaju sem se naučila toliko, da še sama ne morem verjeti.« 

Z dosedanjimi izkušnjami Brigita že kuje tudi načrte, katere 
vsebine bodo dodane v novih tečajih. »Trenutno pripravljam teča-
je v živo, a točnih terminov še nimam. Najbolje, da zainteresirani 
spremljajo mojo spletno stran headstrong-concept.eu oz. istoimen-
ski facebook profil ali pa me poiščejo pod imenom Trmoglavka. 
Začela sem tudi s šiviljskimi uricami, ki so namenjene tistim, ki 
že imajo osnovno znanje, ampak se jim pri izdelavi zatakne in ne 
vedo, kako naprej, ali pa bi rade s pomočjo inštruktorice šivanja 
izdelale nekaj novega, tako da v štirih pedagoških urah skupaj na-
redimo izdelek, ki jim dela težave. V obeh spletnih tečajih, Šivanje 
z lahkoto in Overlocked, se naučimo ogromno stvari, dodajali pa 
se bodo še manjši, bolj specifični sklopi, oz. nadgradnja osvojenega 
znanja, kot so osnove krojenja, kreativno šivanje, predelava obsto-
ječih kosov ipd.,« načrtuje Brigita in pove, da je končni cilj vseh 
tečajev članstvo v šiviljskem klubu z mesečnimi izzivi. 

Spletejo se nevidne niti

Čeprav so tečaji spletni, se med udeleženkami spletejo nevidne 
niti, stkejo se prijateljske vezi, na kar je Brigita še posebej ponosna. 
Še zlasti jo je ganilo, ko ji je udeleženka prvega tečaja javila, da je 
znanje, ki ga je dobila, prenesla na vnukinjo, s katero sedaj skupaj 
izdelujeta izdelke oz. didaktične pripomočke za osebe z demenco. 
»Sklenil se je krog. Mene je šivanja med drugimi učila tudi moja 
mami, ki je zbolela za demenco, jaz sem se odločila za ta poklic, 
predala znanje, zdaj pa moja tečajnica izdeluje izdelke za ljudi z de-
menco. Zaradi takšnih izkušenj je vse skupaj še toliko več vredno,« 
zaključuje Brigita, ki verjame, da je šivanje del samooskrbe in sa-
morealizacije. Pri njej pa tudi strast, s pomočjo katere je z leti našla 
samosvojo poklicno pot. Zato se ne čudite, od kje ime njene blagov-
ne znamke: Trmoglavka oz. Headstrong Concept. 

Trzinka Brigita Ložar je danes inštrukto-

rica šivanja. Po letih dela v javni upravi je 

sledila srcu in pogumno ustvarila svoj sanj-

ski poklic, v katerem svoje šiviljsko znanje 

predaja v vsebinsko bogatih spletnih tečajih.
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Pred uporabo preberite priloženo navodilo za uporabo! Stada d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana | www.stada.si
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zahteve za oznako CE 0477.
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Pokažem se fantu v pisanem gvantu
Podobno kot lani je tudi usodo letošnje prireditve Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine krojil koronavirus. Na Zavodu 
za turizem in šport Kamnik, ki organizira ta največji etnološki festival v Sloveniji, so se zaradi epidemioloških razmer in s tem 
povezanih ukrepov odločili, da tradicionalne povorke in večjih prireditev tudi v tem letu ne bo, kljub temu pa so v sodelovanju 
z Medobčinskim muzejem Kamnik predstavili štiri razstave, povezane z narodnimi nošami, in monografijo Pokažem se fantu v 
pisanem gvantu.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Že lani, pa tudi letos so organizatorji načrtovali pestro dogajanje, 
primerno 50. obletnici te prireditve. A obakrat jim je načrte prekri-
žal covid-19 in z njim povezani ukrepi. Kljub temu so letos predsta-
vili štiri razstave, in sicer se v občinski stavbi predstavlja Dušan 
Letnar s serijo črno-belih fotografij, poimenovano Mimonoše, v 
stavbi kamniškega TIC-a je razstava Filatelističnega društva Ivan 
Vavpotič Kamnik, v Galeriji Miha Maleš je predstavljena narodna 
noša v delih Mihe Maleša, v galeriji nad Kavarno Veronika pa je 
bila le nekaj dni na ogled razstava V pisanem gvantu.

Mimonoše Dušana Letnarja

Kot omenjeno, so v občinski stavbi na ogled črno-bele foto-
grafije Dušana Letnarja. Na njih je kamniški fotograf zabeležil 
mimohod udeležencev, trenutke radosti in ponosa. Ob tem se je 
namenoma izognil dokumentiranju oblačil in se osredotočil na 
čustva udeležencev povorke iz leta 2018, ko smo v Kamniku zad-
njič spremljali mimohod narodnih noš. Spomnimo, leta 2019 je 
organizatorjem zagodlo vreme, lani in letos pa – kot že rečeno 
– koronavirus.

Fotografiral je z iste pozicije, s 50-mm objektivom, ki najbolj 
približa fotoaparat človeškemu pogledu. Vzpostavil je tisto dis-
tanco, ki na fotografijah ohranja avtentičnost trenutka, v likov-
nem pomenu pa vzpostavlja prepričljivo avtorsko poetiko. Svojo 
umetniško vizijo je zaključil z razvijanjem fotografskega traku 
in s povečavami velikega formata (60 x 90 centimetrov). Serija je 
zato motivno in tehnično poklon »spet najdenemu času« in novi 
interpretaciji tradicije: naše izjemne oblačilne dediščine in ana-
logne fotografije.

V pisanem gvantu

Razstava v galeriji nad Kavarno Veronika je predstavila ori-
ginalne dele narodnih noš in novih oblačil, ki jih izdeluje Go-
renjka Andreja Stržinar. »Rdeča nit razstave je alpski stil noše, 
predstavljene so različne gorenjske noše,« je o razstavi, za katero 
je kose oblačil poustvarjala kar dve leti, povedala avtorica An-

dreja Stržinar, ki pravi, da uživa v preučevanju starih kosov, »ko 
poustvarjam kostume, moram najprej preučiti stare kose in nato 
vsak element poustvariti v novem kostumu.« Stržinarjeva je ena 
od zadnjih mojstric, ki še zna poustvariti stare kostume, saj – kot 
pravi – je to staro znanje, ki se popolnoma razlikuje od moderne-
ga šivanja. To področje študira že 30 let in še vedno jo fascinira 
natančnost in skrb mojstric, ki so včasih šivale noše. »Kosi so se 
prenašali iz roda v rod, to je bil izjemno dragocen kos oblačila. 
Tega se danes ne zavedamo,« poudarja avtorica.

Monografija Pokažem se fantu v pisanem gvantu prinaša 

strokoven, a poljuden pogled na narodne noše

Da bo 50. obletnica kljub vsemu primerno obeležena, je pos-
krbela monografija Pokažem se fantu v pisanem gvantu avtorjev 
dr. Bojana Knifica in dr. Marije Klobčar. Poleg bogatega slikov-
nega gradiva, med katerim se najdejo tudi slike, ki še niso bile 
objavljene, knjiga prinaša celosten, strokoven, a poljudno podan 
pogled na narodne noše kot identiteto naroda. Etnolog in stro-
kovnjak s področja kulturne oblačilne dediščine dr. Bojan Knific 
je v svojem delu pisal o narodnih nošah na Slovenskem kot pre-
poznavnem znaku slovenstva. »Pisal sem z zavestjo, da je knjiga 
namenjena ljubiteljem, tistim, ki se oblečejo v narodno nošo. Po-
skušal sem izbrskati stvari, ki bi bile zanimive in hkrati poučne. 
Predstavljen je zgodovinski razvoj, in sicer od začetkov do sredi-
ne 20. stoletja, pa tudi posebnosti, ki so se z leti razvijale, in vsi 
oblačilni kosi od glave do pete, ki sestavljajo t. i. narodno nošo 
skupaj z različicami, ki so se razvile na Slovenskem,« je povedal 
dr. Knific. Kamničanka dr. Marija Klobčar je obravnavala razvoj 
narodnih noš v Kamniku in tudi širši kontekst. »V mojem delu 
knjiga predstavlja Kamnik in okolico iz perspektive slavnostnega 
oblačenja in manifestiranja,« pravi dr. Klobčarjeva, ki meni, da 
Kamničani kot del svojega izročila ne jemljejo zgolj narodne noše 
oz. pripadnostnega kostuma, temveč tudi prireditev Dnevi naro-
dni noš in oblačilne dediščine. »Prireditev so Kamničani izjemno 
sprejeli in se poistovetijo z njo. To kaže na vztrajanje, treba pa je 
gledati, da se obrani komercializacija,« poudarja dr. Klobčarjeva. 

Monografijo, ki stane 24,90 evra, lahko kupite v prostorih Tu-
ristično informativnega centra v Kamniku. 
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SAŠA KOLAR
Foto: Matej Primožič

Ob vpisu sem si ogledovala ostale člane šole in razmišljala, kako 
bo šlo. Bom zmogla, bom najslabša, bom lahko sledila ostalim? Kaj 
kmalu, že po prvih treningih, sem ugotovila, da so strahovi odveč. 
Približno enako motivirani, kondicijsko pripravljeni in hitri tekači 
smo se nabrali skupaj. Treningi so postali kraj, kjer smo se velikokrat 
nasmejali do solz, glasno tarnali in zahtevali od vztrajnih trenerjev, 
da nas ves čas priganjajo. Drug drugega smo bodrili, ko je bilo "prete-
žko", se prepričevali, da bo že naslednjič lažje in tudi poletna vročina 
nam ni preprečila, da ne bi trenirali … Počasi je tekaški korak postajal 
bolj lahek in treningi se vsaj občasno niso zdeli preveč "ubijajoči". Sle-
dili so preizkusi moči in vztrajnosti na Ljubljanskem maratonu. Ne 
bom pozabila prvega, ko smo stali v gneči in čakali na znak za start. 

Razbijanje The strojev je dvigovalo adrenalin in počutila sem se res 
odlično. Ob poku pištole smo se pognali na 10-kilometrski rekreati-
ven tek (zame je to še vedno maraton) in vsak je po svojih močeh pre-
tekel začrtano progo. Občutki ob prečkanju cijne črte so bili super. 
Pri sebi sem sklenila, da bo naslednje leto rezultat še boljši! 

Lansko koronsko leto sem se odločila, da bom tekla sama, pa sem 
hitro ugotovila, da mi manjka družba glasnih in veselih tekačev ter 
spodbudne besede trenerjev. Zato sem se letos zopet pridružila te-
kaški šoli. Ne le tek, tudi prijateljske vezi so tiste, ki odlikujejo naša 
srečanja in mi pomagajo pri boju s kilometri ter posledično dobrim 
občutkom, da sem naredila nekaj zase! 

Moja tekaška pot
Tekaško šolo Modrih novic sem začela obiskovati že pred šestimi leti, ko sem se odločila, da bi bilo dobro, če svoj rekreativen tek 
malce nadgradim. Sama sem se pred tem že nekaj časa trudila in nabirala kilometre, a se mi je zdelo, da se moji kondiciji nič ne 
pozna. Da ne omenjam, da je tudi moja tekaška vnema počasi začela kopneti. Kot naročeno sem zasledila novico o tekaški šoli.

športna oprema strokovni partnerGlavni pokrovitelj
dogodkov Modrih novic 2021
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Vera Beguš prejela naziv častne občanke
Kot vsako leto je občina Lukovica tudi letošnji 4. september obeležila dogodku primerno – občinski praznik ni bil pozabljen, je 
bilo pa slavje seveda prilagojeno trenutnim razmeram oziroma ukrepom. 

BARBARA KOPAČ
Foto: Barbara Kopač in domzalec.si

Obletnico rojstva rojaka Janka Kersnika so najprej počastili s po-
laganjem venca na pisateljev grob, ki se nahaja na pokopališču na 
Brdu pri Lukovici, kjer so županja občine Lukovica, Olga Vrankar, 
lukoviški podžupan, Vincent Dragar, ter predsednik Odbora za 
družbene in društvene dejavnosti na Občini Lukovica, Bogdan Ca-
puder, prižgali tudi svečo. 

Osrednje dogajanje je potekalo v Sončni dvorani, kjer je kot slav-
nostna govornica nastopila županja Olga Vrankar, poskrbljeno pa 
je bilo tudi za glasbeno spremljavo, pri čemer so sodelovali Godba 
Lukovica, Manca Špik s svojim bendom in Gadi. Zbranim je bilo 
predanih nekaj besed o slovitem politiku in pisatelju Janku Kersni-
ku, ki je odraščal na Brdu pri Lukovici v plemiški družini. Povezo-
valka programa Helena Urbanija je občinstvu podala nekaj avtorje-
vega ozadja, saj Kersnik ostaja ena ključnih osebnosti v lukoviškem 
okraju, saj je kot deželni poslanec, predsednik podružnice Kmetijske 
družbe, župan lukoviške občine in seveda tudi kot pisatelj marsikaj 
storil za razvoj in prepoznavnost Lukovice in okolice. Danes njego-
vo ime nosi tamkajšnja osnovna šola.

Uvodnemu nagovoru povezovalke programa je sledil slavnostni 
govor županje, ki je izpostavila nekaj ključnih dejavnikov in usmeri-
tev delovanja v občini, seveda pa se ni mogla izogniti niti trenutnim 
razmeram, ki nam že leto in pol krojijo življenje. Poudarila je, da je 
občinski praznik dan, ko se spominjamo tistih, ki so se žrtvovali 
za napredek občine in njenih okrajev, da se spominjamo, da je bila 
pot, ki smo jo prehodili, zahtevna, pa smo jo vendarle uspeli prema-
gati. Dodala je, da so nam ukrepi in omejitve, s katerimi se danes 
soočamo, odprli novo resničnost, v kateri živimo in bomo najbrž 
živeli tudi v prihodnje, a da bomo tudi to premagali oziroma nas ne 
bo oviralo. »Navaditi se bomo morali živeti s temi omejitvami in 
zaščitnimi ukrepi, ki nas bodo obvarovali nevidnega sovražnika,« 
je županja zaključila svoj nagovor.

Seveda pa tovrstna prireditev ne more potekati brez podelitve 
priznanj tistim, ki so v preteklem letu občini podarili največ in vse-
skozi skrbeli, da so soobčanke in soobčani, zaostrenim ukrepom 
navkljub, živeli v blagostanju. Tako je naziv častne občanke prejela 
Vera Beguš, ki je bila dolga leta izredno dejavna na področju kultur-
nega in družbenega dogajanja v občini. Med drugim je bila od sa-
mega začetka srce in duša Potujoče knjižnice Lukovica, ki je nastala 

kot plod tesnega sodelovanja med domžalsko in kamniško knjižnico 
z namenom dostopa do knjig tudi tistim, ki sicer izvirajo iz bolj od-
maknjenih vasi in do tovrstnega gradiva sicer ne morejo priti. Vera 
je s pokojnim možem Mitjo vedno poskrbela, da je knjižno gradivo 
torej doseglo tudi tiste bolj odročne predele, kjer knjižnična mreža 
tedaj še ni bila speljana. Priznanje je na tokratnem dogodku prevzela 
njena hči.

Poleg priznanja častne občanke so bila v okviru obeležitve ob-
činskega praznika podeljena tudi druga priznanja oziroma plakete: 
tako je za dolgoletno prizadevno delo na področju športa prejel Vla-
dimir Andrejka, ki je močno doprinesel k razvoju športne dejavnosti 
v občini, za svoj izreden doprinos na kulturnem področju sta plaketo 
prejela tudi Špela in Matevž Link, za 50 let opravljanja duhovniškega 
poklica pa je bil s plaketo nagrajen Drago Markuš, ki je zaslužen za 
civilizacijski in duhovni napredek občanov. Za dolgoletno vodenje 
gostinskega podjetja Trojane je bil tokratni prejemnik plakete tudi 
Bojan Gasior, ki je organizacijam v občinam vselej nesebično nudil 
svojo pomoč, za 50 let uspešnega in neumornega delovanja in razvoj 
športne dejavnosti v občini je plaketo prejelo Športno društvo Kra-
šnja, posebno priznanje za najboljšega prostovoljca v šolskem letu 
2019/2020 pa je tokrat iz rok županje prejel Lenart Gerčar.

Tako je bilo tudi letošnje slavje ob občinskem prazniku nekaj 
posebnega. S polaganjem venca in slovesnim prižigom sveče na 
Kersnikovem grobu na začetku in s sklepnimi mislimi ob podelitvi 
priznanj najbolj zaslužnim na koncu. Kljub zamejitvam je bila prire-
ditev izpeljana lepo, slovesno in predvsem tekoče. 

•  Potrebujete oceno vrednosti podjetja, strojev  
in opreme, hiše ali stanovanja?

•  Potrebujete pomoč pri izvedbi prodaje/nakupa  
podjetja ali prenosu družinskega podjetja?

•  Potrebujete poslovno, finančno in davčno svetovanje?

BV Finančna Skupina, Verovškova 55a, 1000 Ljubljana
T: 059 048 405, E: info@bvfg.si, W: www.bvfg.si 

Pokličite nas ali nam pišite. Z veseljem vam bomo pomagali!
Strokovno, zanesljivo in prijazno.
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PE Ljubljana-Črnuče 
Šlandrova ulica 4c 
1231 Ljubljana-Črnuče

PE Maribor 
Tržaška c. 21a 
2000 Maribor

ST Novo Mesto 
Šmarješka cesta 65 
8000 Novo mesto

ST Kranj  
Ulica Mirka Vadnova 9 
4000 Kranj

Izdelki in rešitve  
za krovce, tesarje  
in kleparje pod  
eno streho

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

Več na www.obenauf.si.
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ravljeno delo v PGD Trzin. Bronasto plaketo so dobili Ljubo Arsov 
za uspešno predsedovanje in dolgoletno aktivno delovanje v TD 
Kanja Trzin, Albin Kolenc za dolgoletno nesebično in požrtvo-
valno delo v PGD Trzin ter Robert Matijevič za dolgoletno delo v 
športnem društvu ter aktivno sodelovanje pri organizaciji različ-
nih dogodkov. Prejemnik srebrne plakete je Dušan Kosirnik za ne-
sebično in požrtvovalno delo v PGD Trzin, prejemnik zlate plakete 
pa je Branko Pirnat za dolgoletno aktivno sodelovanje v PGD Trzin 
kot operativec in predano delo kot gospodar gasilskega doma. 

Na Radomeljski cesti priključek na kamniško 
obvoznico
Kamnik – Na kamniški obvoznici se gradi nov priključek z Ra-

domeljske ceste pri športnem parku Virtus. Dela, ki so po po-

godbi vredna dobrih 97 tisoč evrov z DDV, bodo končana konec 

septembra.

Novi priključek je predpogoj, ki mora biti izpolnjen za prido-
bitev gradbenega dovoljenja za protipoplavne ukrepe, ki se bodo 
izvajali na tem delu Kamniške Bistrice. Protipoplavni ukrepi v 
prvi etapi, ki je predvidena v letu 2022, bodo namreč poleg grad-
nje protipoplavnega nasipa ob Kamniški Bistrici in delne uredi-
tve struge obsegali tudi porušitev obstoječega mostu ter grad-
njo nove brvi za pešce in kolesarje. Zato je pred začetkom del v 
okviru protipoplavnih ukrepov treba urediti dostop na severnem 
delu, saj bo z rušitvijo mostu obstoječi dostop iz smeri Volčjega 
Potoka onemogočen. Novi uvoz na kamniški obvoznici bo imel 
dva prometna pasova, ki bosta omogočala dostop in vključevanje 

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, 
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI - ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Vse, kar potrebujete, ničesar kar ne.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko prihranite do 50 % 
pitne vode. 
In denarja. Priporočamo vam uporabo brezplač-
ne deževnice za pranje avtomobila, splakovanje 
WC-ja, pranje perila in zalivanje vrta. 

Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki 
poskrbi za družinski proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, v rezervoarju ni električ-
nih komponent. Praznjenje le enkrat na tri leta, 
nizka poraba energije in minimalno vzdrževanje. 
Rezervoar je povozen.

NA KRATKO

V Trzinu podelili priznanja najbolj zaslužnim 
občanom

Trzin – Zaradi epidemije covida-19 so v Trzinu priznanja najbolj 

zaslužnim občanom – tako lanskim kot letošnjim – podelili šele 

v četrtek, 16. septembra, ko je v kulturnem domu potekala slav-

nostna akademija. Občina Trzin sicer občinski praznik praznuje 

15. maja; na ta dan je bil leta 1273 Trzin prvič omenjen v ohranje-

nih pisnih dokumentih. 

Na slavnostni akademiji je zbrane zaradi odsotnosti trzinskega 
župana Petra Ložarja nagovoril podžupan Rado Gladek, ki je po-
udaril, da je Trzin znan po pestrem dogajanju, za katerega skrbijo 
društva in posamezniki ter so ga ljudje lani v času epidemije po-
grešali. »Letos je bila situacija malenkost boljša. Upam, da se bo 
družbeno življenje v Trzin naslednje leto vrnilo v celoti,« je dejal 
podžupan in poudaril, da epidemija ni vplivala na investicijske pro-
jekte, ki jih izvajajo v občini, »gradnja doma zaščite in reševanja je 
praktično pri koncu, sanacija nekaterih ulic je potekala po načrtih, 
obnova infrastrukture pred župnijsko cerkvijo je prav tako zaklju-
čena, priprave na pričetek gradnje športne dvorane so v polnem 
teku.«

Za lansko leto sta bili podeljeni dve priznanji, in sicer sta preje-
mnika bronaste plakete Tatjana Strmljan za dolgoletno odgovorno 
in vestno delo v Društvu prijateljev mladine Trzin ter Anže Zupanc 
za izjemne igralske dosežke v KUD Franc Kotar Trzin.

Za letošnje leto so podelili sedem priznanj. Prejemnika denarne 
nagrade sta Dubravko Gojak za aktivno sodelovanje v več društvih 
in civilni zaščiti v Trzinu ter Nik Šuštar za dosedanje dobro op-
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na obvoznico, in sicer z desnim zavijanjem. »Ocenjujemo, da bo 
promet na novem uvozu potekal normalno, zato ne pričakujemo 
povečanega prometa na tem odseku. Na območju severnega dela 
naselja Šmarca je predvidena postavitev prometne signalizacije, 
ki bo omogočala dostop le za stanovalce in dostavo, kar pomeni, 
da bodo morali obiskovalci Športnega parka Virtus obvezno upo-
rabljati dostop preko novega uvoza,« so za Modre novice razloži-
li na Občini Kamnik. Poleg priključka na obvoznico bo na novo 
urejena še razsvetljava in meteorna kanalizacija. 

Mimo čipke skoz' okence

Domžale, Moravče – Klekljarice Slamice iz Društva Lipa Dom-

žale so tokrat pripravile edinstveno klekljarsko razstavo. 

Z začetkom septembra so se njihova dela preselila v prostore 
Krajevne knjižnice Daneta Zajca Moravče, v preteklem obdobju 

NA KRATKO

041 606 477

Hitri antigeni testi 
na COVID-19 
odslej tudi 
pri nas!

NOVO

Zaželeno je 
predhodno naročanje.

Cena

9,5 €

pa so že gostovala v Knjižnici Domžale, Krajevni knjižnici Ihan 
in Krajevni knjižnici Janeza Trdine Mengeš. Marija Rupert, men-
torica klekljarske skupine, se je namreč z vodstvom Knjižnice 
Domžale dogovorila, da bo razstava gostovala po različnih eno-
tah. Po Moravčah tako odhaja še v prostore Krajevne knjižnice 
Tineta Orla Trzin in Krajevne knjižnice dr. Jakoba Zupana Šen-
tvid, potem pa jo bo pot gotovo zanesla še kam. Kot navaja men-
torica skupine, se, če prostor dopušča, razstavi številna likovna 
dela, mozaike, edinstvene Unicefove punčke iz cunj, keramične 
izdelke in še marsikaj, kar pripravijo vešče klekljarice. Pogosto 
samo razstavo spremlja tudi glasbena nota, najpogosteje citre in 
kitara, pogosto pa je tudi sodelovanje z Žensko klapo Kamelije. 

Barbara Kopač
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UGANKARSKA 
REVIJA ZA ŠOLARJE 
IN MALO MLAJŠE

VSAK MESEC
!Za naročilo revije pokličite na brezplačno

telefonsko številko 080 4321.
www.salomongroup.si

S TEBOJ 
SEM VSAK 

MESEC!

• ZABAVNE IN POUČNE 
UGANKE

• ZANIMIVE NAGRADE
• 16 STRANI UGANK  

ZA NAJMLAJŠE
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Skoči v
super jesen!
Odeni se v 
barve v tvoji 
najbližji Supernovi.

supernova.si

KRIŽANKA
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NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: darilna kartica 30 €
2. nagrada: darilna kartica 20 €
3. nagrada: darilna kartica 10 €

 
Nagrade podeljuje Supernova Qlandia Kamnik. Potrdila o nagradah bomo izžreban-
cem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo izšle 
15. oktobra 2021. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priimkom 
in točnim naslovom pošljite do petka, 8. oktobra 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: Anamarija 
Majdič, Kamnik
2. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov: Jožica 
Zorman, Komenda
3. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov: Natalija 
Gregorin, Radomlje

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  
Naslov 
Podpis E-mail 
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Ankaran (19 m)
Prekrasno sončno vreme me je tokrat peljalo na morje v mestece Ankaran, ki leži na Ankaranskem polotoku, na zadnji del Slo-
venske planinske transverzale, ki se prične v Mariboru ter konča na Debelem rtiču ob Jadranskem morju. Ankaranski polotok 
navdušuje z razgledi, nasadi oljčnikov, vinogradi, naravnimi zalivi. Poleg neverjetnih razgledov privlači predvsem izjemna biotska 
pestrost na kopnem in v morju. Krajinski park Debeli rtič je raj za raziskovanje in prava paša za fotografske objektive. Podala sem 
se iz Škofij do Ankarana, mimo oljčnih nasadov in vinogradov, s prečudovitimi razgledi na Luko Koper in okoliške griče. Never-
jetno, kaj vse nam ponuja naša prekrasna dežela, Slovenija!

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Koper iz višine je podoben na morju počivajočemu ščitu. Poz-
nate legendo? Nastanek Kopra in izvor njegovega prvotnega imena 
segata v pradavnino: Aegida je grško-tračansko ime, ki spominja na 
egido (ščit) grške boginje modrosti in znanja Atene. Po izročilu je 
Meduzino glavo na svojem ščitu nosila boginja Atena, ki jo legenda 
povezuje tudi z nastankom koprskega skalnatega otoka, v katerega 
se je spremenil Atenin ščit, ko ji je v boju s Pozejdonom padel v 
morje. Pozejdon, bog morja, naj bi ogorčen zasledoval Pallado Ate-
no, ker ga je prehitela in mestu nadela svoje ime ter na svojem šči-
tu nosila glavo njegove ljubljenke Meduze. Med begom si je želela 
odpočiti na bregovih Rižane, kjer jo je dohitel Pozejdon. Atena se 
je podala v beg, pri tem pa so ji morski valovi izmaknili ščit, ki naj 
bi se, kot pravi legenda, spremenil v skalnato čer v obliki ščita, na 
katerem je kasneje zraslo mesto. Ker je bil ščit pokrit s kozjo kožo, 

po grško Egis, so mesto poimenovali Aegida in nato Capraria. 
(Vir: https://www.regionalobala.si/novica/528_koprski-simboli-in-bo-

ginja-modrosti) 
Spodnje Škofije so naše izhodišče, kamor se pripeljemo po avto-

cesti v smeri Kopra, kjer se usmerimo za Škofije/Trst. Cesto zapus-
timo pri izvozu za Škofije, nato se desno usmerimo za Tinjan, na-
daljujemo kakšnih 200 metrov in na levi strani pri pokopališču pri 
cerkvi parkiramo na makadamskem parkirišču. Od tu nadaljujemo 
peš in sledimo markacijam. Pot je zelo dobro označena. Najprej nas 
pelje po naselju Škofije, kar kmalu pa nas usmeri in popelje mimo 
nasadov trt in oljk s prečudovitim razgledom na Luko Koper, nato 
se nekoliko vzpne in nas pripelje do Hrvatinov. Sledi nekoliko as-
faltne poti med ozkimi ulicami in hišami, nato nas pot usmeri v 
gozd, ki se rahlo spušča vse do Ankarana, v središče samega mesta, 
kjer se lahko okrepčamo. Vrnemo se po isti poti. Če nam ostane 
še kaj časa, se z avtom odpeljemo do Debelega Rtiča in za konec še 
skočimo v morje. 

Tokrat nas je na izlet popeljal novi Dacia Duster.

Izhodišče: Spodnje Škofije (76m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 3–4 ure · Najprimernejši čas: v vseh letnih časih (v poletnih mesecih 
ne priporočam zaradi močnega sonca) · Čas vožnje: 80 minut v eno smer

ŠPORTNI TERENEC, ZASNOVAN 
ZA PUSTOLOVŠČINO

Dacia Duster je sodoben, robusten in 
tudi najbolj prilagodljiv športni terenec, 
ki vas lahko spremlja na vseh vaših pus-
tolovščinah.

S prostorno notranjostjo in številnimi 
odlagalnimi mesti zagotavlja najprijetnej-
šo vožnjo na vseh terenih.

Opremljen je z aktivnimi in pasivnimi 
varnostnimi funkcijami za brezskrbno 
vožnjo.
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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.

Vsem pohodnicam in pohodnikom se zahvaljujemo za 
udeležbo na tradicionalnem 5. Pohodu ob reki, ki povezuje, 
v začetku septembra. Veseli smo, ker skupaj udejanjamo 
in upravičujemo ime pohoda.
Dober za ljudi - dober za naš planet!
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Hroščkov festival napolnil Češminov park
 

Domžale – V soboto, 11. septembra, je domžalski Češminov park 

po enoletnem premoru gostil otroški smeh in razigranost, tu je 

namreč potekal družinski festival, za katerega je že v navadi, da 

ponudi obilo zabave ter iger za mlade in najmlajše občane.

Poleg dogajanja na odru, otroci so prisluhnili glasbeni pravlji-
ci Izgubljeni slamnik, nastopili pa so tudi priljubljena Pika Noga-
vička, Repki in Trkaj, ki je celoten program tudi povezoval, so v 
parku potekali tudi knjižni sejem, literarni pogovori, ustvarjalne 
delavnice, otroci so lahko risali, igrali mini golf in se preizku-
sili na spretnostnem poligonu. Na ta dan je potekal tudi voden 
ogled po pravljičnem Šumberku, otroci so se lahko spustili tudi v 
jamo, za kar so poskrbeli člani Jamarskega društva Simon Robič 
iz Domžal. 

Obnova obzidja na Starem gradu
 

Kamnik – V teh dneh se začenjajo obnovitvena dela na obzidju 

Starega gradu, ki bodo trajala dva meseca. Kot pojasnjujejo v 

kamniški občinski upravi, bodo zaradi del ta čas zaprte poho-

dniške poti v južnem delu, vendar se bo na kamniški grajski bi-

ser lahko prihajalo tudi z druge strani, tako da ga bodo obisko-

valci lahko obiskovali kljub konservatorsko restavratorskim 

posegom.

Ogroženost zidov – saniralo se bo zidove obrambnega hodni-
ka med prvim in tretjim vhodom – je velika. »Gre za erozijsko 
propadanje materialne substance, odpadajo gradniki z zidnih 
struktur, kar ogroža tudi obiskovalce. Na ostaline negativno 
vplivajo predvsem atmosferski vplivi, ki povzročajo propadanje 
materialne substance ter razraščanje vegetacije, ki povzroča po-
škodbe vezivne malte in odpadanje gradnikov z zidnih struktur. 
Področje je ogroženo tudi zaradi specifične prepadne lege, na ka-
teri je prisotna erozija,« pojasnjujejo na kamniški občini. 

S sanacijo bodo zagotovili stabilnost celotnemu kompleksu 

in preprečili nadaljnjo uničenje oziroma izgubo ogroženih va-
rovanih lastnosti arheološkega najdišča Stari grad – Kamnik. S 
posegi, ki temeljijo na konservatorskem pristopu, se bo celostno 
ohranilo in prezentiralo ruševine ter vzpostavilo strukturno 
stabilno in varno okolje. Predvideni postopki bodo z upošteva-
njem avtentičnih vrednot znatno pripomogli k varovanju in oh-
ranitvi snovne in nesnovne celovitosti spomenika. 

Vrednost del je ocenjena na dobrih 76 tisoč evrov z DDV. Na 
Občini Kamnik so bili uspešni tudi na javnem razpisu za izbor 
kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, 
tako da bo 40 tisoč evrov sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. 

Mladi zmaji Črnuče
 

Črnuče – V Mladinskem centru Mladi zmaji Črnuče so vse leto, 

predvsem pa poleti, garali, da bi nam lahko v septembru ponu-

dili premiero muzikla Najlepše pesmi. 

Mladi so premagali vse ovire – v času zaprtja so vadili preko 
spletne platforme Zoom, ko je bilo mogoče, so spet delovali v 
živo, na lokacijah, ki so jim bile na voljo (od domačih vrtov do 
črnuške dvorane in vnovič Zooma). Odrske postavitve zaenkrat 
ne bo, je pa sam muzikal postavljen v bistro na obrobju mesta.

V poletnem času pa so se poleg predstavam posvečali tudi 
številnim delavnicam in taborom, pripravili so glasbeni festival, 
urbani tabor, številne izlete na različne zanimive točke, poskr-
beli so tudi za izobraževalna srečanja in še in še. Med drugim je 
v juliju v Črnučah potekal tudi glasbeni spektakel Girls rock, kjer 
so na koncu sestavili kar štiri edinstvene glasbene skupine, ki so 
navdušile s svojo vnemo in najstniško navihanostjo. 

Barbara Kopač

Podpis Limbarske izjave
 

Moravče, Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica – Župani petih ob-

čin so se ob začetku šolskega leta sestali na Limbarski gori in 

podpisali tako imenovano Limbarsko izjavo. S slednjo so pod-

krepili napore, ki so jih izpostavili že v izvorni izjavi iz aprila 

2019. Tedaj so Toni Dragar, župan Domžal, Peter Ložar, župan 

Trzina, Olga Vrankar, županja Lukovice, Franc Jerič, župan 

Mengša, ter Milan Balažic, župan Moravč, podpisali Deklaraci-

jo o varovanju okolja, s katero so želeli zagotoviti varno bivalno 

okolje za svoje občane. 

Ker so se izzivi nadaljevali in je bilo bivalno okolje vse bolj 
ogroženo, so s ponovnim srečanjem in podpisom Limbarske iz-
jave dodali vrednost okolju in se vnovič zavezali, da bodo vselej 

Vabljeni v prijeten ambient centra  
  mesta Kamnik – Glavni trg
Vabljeni v prijeten ambient centra  
  mesta Kamnik – Glavni trg

@caferacerkavarnicakamnik
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delovali z namenom, da svojim občanom zagotovijo trajnostni 
sonaravni razvoj, da upoštevajo najvišje okoljske standarde ter 
posledično občanom omogočijo visoko kakovost bivanja. S pod-
pisom omenjenega dokumenta so župani ostalih štirih občin iz-
kazali podporo moravškemu županu v boju s podjetjem Termit, 
katerega delovanje želi spraviti v okvire zakona. Župani od pri-
stojnih ministrstev vnovič zahtevajo takojšnjo sanacijo degradi-
ranih območij in hkrati stalen ter poostren nadzor. 

Barbara Kopač

Obnova vozišča na Dobenem 

Mengeš – Konec oktobra oz. med krompirjevimi počitnicami 

se bo začela rekonstrukcija ceste na Dobeno. Investicija je 

ocenjena na 90 tisoč evrov.

»Začetek del načrtujemo v obdobju, ko je manj prometa, saj 
obvozi niso možni, potrebne pa bodo krajše popolne zapore 
ceste,« pojasnjujejo na mengeški občinski upravi. Obnovil se bo 
odsek ceste od stanovanjske hiše s hišno številko Dobeno 4 pro-
ti stanovanjski hiši s hišno številko Dobeno 56A. »Obnovljeno 
cestišče v skupni dolžini 570 metrov je del sistematične obnove 
obstoječih cest na Dobenem, ki so zaradi vse večje poseljenosti 
tega območja vse bolj obremenjene, njihova obnova pa je nujna 
za zagotavljanje pretočnosti in varnosti za vse udeležence v pro-
metu,« poudarjajo v Mengšu. 

Na Gozdu bo urejeno novo športno igrišče
 

Kamnik – Kot sporočajo z Občine Kamnik, bo novo športno 

igrišče na Gozdu urejeno do meseca novembra.

»V sklopu investicije bo urejeno večnamensko športno igri-
šče, kjer bo mogoče igrati košarko, nogomet, odbojko, med dve-
ma ognjema in podobno. Uredile se bodo parkirne površine in 
pokablil elektro daljnovod, ki poteka ob meji igrišča in se nada-
ljuje po dolini do hišne številke Gozd 15 a,« so o investiciji po-
vedali v kamniški občinski upravi. Vrednost investicije ureditve 
igrišča znaša 130 tisoč evrov, od tega bo slabih 23 tisoč evrov 
financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Odprtje ceste Križate–Peške Kandrše
 

Moravče – V petek, 10. septembra, je potekalo svečano odprtje 

nove asfaltirane ceste med Križatami in Peškimi Kandršami. 

Gre za pomembno prometnico, ki med seboj vzporedno z 
glavno cesto povezuje občini Moravče in Zagorje ob Savi. Cesto 
je odprl moravški župan Milan Balažic, krajani Križat pa so prip-
ravili kulturni program. 

NA KRATKO

Podjetje je v treh zaporednih letih ustvarilo 
odlične poslovne rezultate, kar potrjuje z

 zlato bonitetno odličnostjo.

ROK POSAVEC S.P.

Mat.št.: 3608697  
Companywall d.o.o., 31.12.2020

naše projekte si 
lahko ogledate na
facebook profilu 
‘Montaža Posavec’

SVETOVANJE, IZMERA, 
DOBAVA, MONTAŽA 

Z GARANCIJO
več na 

www.montaza-posavec.si

mojmojster.net:  
MONTAŽA POHIŠTVA,

ROK POSAVEC S.P. Nudimo montažo  
in dobavo v Avstriji 

(z vsemi papirji).

POSEBNA
PONUDBA 

ČRNA KLJUKA
TOULON

 041 288 145

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

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI
NAJBOLJŠE PICE
VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
031-30-22-21
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Odprtje Vegove poti
 

Moravče – Moravčani so se razveseli Vegove poti, katere odprtje 

je potekalo 24. junija. 

Velikega matematika, astronoma, topniškega častnika in na-
sploh vsestransko nadarjenega Jurija Vego so počastili z novo spo-
minsko potjo. Slednja se začne v Spominskem parku v Moravčah, 
v neposredni bližini njegovega spomenika, nato pa vodi proti Dolu 
pri Ljubljani, kjer se v Zagorici pri Dolskem, Vegovem rojstnem 
kraju, združi s tamkajšnjo Vegovo potjo.

Na odprtju so za glasbeno ozadje dogodka poskrbeli Pihalna 
godba Moravče in Društvo mešani pevski zbor občine Moravče, 
v blagoslovu nove poti pa sta se združila župnik Kancijan Čižman 
ter upokojeni profesor Teološke fakultete, dr. Bogdan Dolenc, ki 
sta zaprosila za varno popotnico sprehajalcev. Kot so izpostavili na 
osrednji slovesnosti, je Vegova pot posvečena največjemu sinu mo-
ravške doline, Juriju Vegi. 

Barbara Kopač

Prenova Slovenske cesta v Mengšu naj bi se 
začela spomladi 2022
 

Mengeš – Težko in dolgo pričakovana prenova Slovenske ceste v 

Mengšu naj bi se začela spomladi prihodnje leto.

»Projekt rekonstrukcije Slovenske ceste je v zaključni fazi recen-
zije. V letu 2021 je predvidena izvedba javnega naročila za izbiro 
izvajalca del. Pričetek gradnje oziroma rekonstrukcije Slovenske 
ceste pa je predviden v pomladnih mesecih leta 2022,« so sporočili 
z Občine Mengeš. 

NA KRATKO

Odprli vodohran na Dobenem

Mengeš – Projekt posodobitve starega in gradnja novega vodoh-

rana na Dobenem je bil zaključen v sredini septembra, ko so 

pripravili tudi uradno odprtje.

Na Občini Mengeš so že v letu 2020 za izboljšanje oskrbe s pitno 
vodo in požarne varnosti pristopili k posodobitvi starega in gradnji 
novega vodohrana na Dobenem. »Občina Mengeš se je za obnovo 
obstoječega in izgradnjo dodatnega vodohrana odločila, ker se šte-
vilo prebivalcev na področju Dobenega iz leto v leto povečuje. S 
povečanjem rezervoarskih kapacitet bo oskrba s pitno vodo na tem 
območju bistveno bolj zanesljiva,« je na odprtju pojasnil mengeški 
župan Franc Jerič ter dodal, »vodohran Dobeno se oskrbuje z vodo 
preko prečrpališča Jable in napaja 159 odjemnih mest. Ocenjujemo, 
da z vodo oskrbuje okoli 300 prebivalcev. Za požarno varnost je na 
vodovodnem sistemu 20 hidrantov.« Kot je poudaril Marko Fatur, 
direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, je voda v vseh 
vrtinah na Mengeškem polju, iz katerih se oskrbuje tudi Dobeno, 
zelo kakovostna.

Nove pridobitve, vredne 250 tisoč evrov, so veseli krajani Do-
benega, ki se sicer zavedajo, da je kakovost življenja v kraju vsak 
dan večja, a opozarjajo, da bo zdaj treba obnoviti tudi dotrajan vo-
dovod. 

Nova cesta skozi Škrjančevo
Domžale – Rekonstrukcija vozišča in gradnja pločnika skozi Škr-

jančevo je zaključena.

Poleg na novo asfaltirane in s talnimi označbami opremljene 
ceste je obnovljeno tudi vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter 
prestavljena javna razsvetljava. Na prenovljeni cesti sta na obeh 
straneh postavljeni dve novi avtobusni postajališči in pločnik. 
Končna vrednost del je približno 600 tisoč evrov. 

Obnovljena Cerkev svetega Mohorja in 
Fortunata
Moravče – Poleti so v moravški dolini zaključili z obnovo Cerkve 

svetega Mohorja in Fortunata, katere odprtje je obiskal tudi župan. 

Mašo je daroval ljubljanski nadškof in metropolit, monsi-
gnor Stanislav Zore. Ker gre za ključen spomenik moravške  
kulturno-zgodovinske dediščine, se je župan iz srca zahvalil vsem, 
ki so kakorkoli doprinesli k obnovi – finančno, z vloženim časom 
ali energijo. Po otvoritveni maši je potekalo še manjše druženje. 

Barbara Kopač
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GRAND HOTEL BELLEVUE - Na slemenu 35 - 2208 Pohorje
t. 02 607 51 00    m. 031 691 554    recepcija@ghbellevue.si    www.ghbellevue.si

GRAND HOTEL DONAT Superior - Zdraviliški trg 10 - 3250 Rogaška Slatina
t. 03 811 30 00    m. 051 696 269    info@ghdonat.com    www.ghdonat.com

M O Ž N O S T  K O R I Š Č E N J A  T U R I S T I Č N I H  B O N O V

BLUEGOLD

GREEN GOLD

Hoteli in turizem Rogaška d.o.o., Zdraviliški trg 10 - 3250 Rogaška Slatina
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e 
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D
V.

Dodatna nočitev že od 65 EUR

Akcijska cena:33
NOČITVE  

z zajtrkom

  že  
od 201 EUR/

OSEBO

BLUEGOLD

• nočitev s samopostrežnim zajtrkom,
• možnost priprave dietne prehrane,
• prost vstop v notranji hotelski bazen,
• prost vstop v Svet savn, 
• prost vstop v fitnes center, 
• prost vstop v Casino Fontana,
• brezplačen parkirni prostor,
• brezplačen wi-fi.

• nočitev s samopostrežnim zajtrkom,
• možnost priprave dietne hrane,  
• prost vstop v finske savne, 
• neomejen vstop v fitnes,
• brezplačno parkirno mesto pred 

hotelom,
• brezplačen wi-fi.

V objemu gozdov Pohorja

V objemu zdravja vode DonatV objemu zdravja vode Donat
Doplačilo

7 €/dan
7 €/dan

za VEČERJO

Doplači lo

7 €/dan7 €/dan
za VEČER

JO

od 27. 10. do 1. 11. 2
02

1

Akcijska cena33
NOČITVE  

z zajtrkom
že  
od 242466 EUR/

OSEBO

Krompirjeve  Krompirjeve  
počitnicepočitnice

KONCERTI IN ZABAVA: 
Marko Mulec 29. 10.
Mambo Kings 30. 10.

GREEN GOLD

Dodatna nočitev že od 50 EUR

Akcijska cena:33
NOČITVE  

z zajtrkom

  že  
od 150 EUR/

OSEBO

od 27. 10. do 1. 11. 2
02

1

Akcijska cena33
NOČITVE  

z zajtrkom
že  
od 230230 EUR/

OSEBO

Krompirjeve  Krompirjeve  
počitnicepočitnice

KONCERT IN  
ZABAVA Z: 

Mambo Kings 29. 10.
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Ženske iz Kamnika bodo letos izjemoma na 
mamografijo v program DORA vabljene v 
Zdravstveni dom Domžale in mobilno enoto v 
Kamniku
Kamnik, Domžale – Ženske iz občine Kamnik v starosti od 50 

do 69 let bodo na mamografijo v program DORA od septembra 

do konca novembra vabljene v Zdravstveni dom Domžale. So-

delavci programa DORA vabijo ženske, da se odzovejo vabilu na 

presejalno mamografijo, saj bodo mamografijo opravile v pripo-

ročenih 24 mesecih od zadnjega slikanja. Mobilna enota progra-

ma DORA prihaja v Kamnik z decembrom in bo ob kulturnem 

domu stala do konca februarja 2022 ter poslikala še preostale 

ustrezne ženske iz občine Kamnik.

Mobilna enota bo s slikanjem v Kamniku začela nekoliko kas-
neje zaradi reorganizacije dela v presejalnem programu, pred kul-
turnim domom pa bo stala manj časa kot doslej. Zato bodo ženske 
od septembra do novembra vabljene na presejalno mamografijo v 
Zdravstveni dom Domžale, kjer bodo mamografije izvajali pose-
bej usposobljeni radiološki inženirji, tako kot v mobilni enoti pro-
grama DORA. Sodelavci programa DORA ženske iz občine Ka-
mnik vabijo, da se udeležijo presejalne mamografije v domžalskem 
zdravstvenem domu. Če raka dojk odkrijejo na začetni stopnji, je 
zdravljenje bolezni lahko zelo uspešno.

Skupno bodo iz Registra in klicnega centra programa DORA na 
mamografijo od septembra 2021 do konca februarja 2022 povabili 
okoli 3.500 žensk med 50. in 69. letom iz občine Kamnik, nekatere 
že v šesti presejalni krog. Mobilna enota je bila v Kamniku pred 
dvema letoma. Takrat sta bili na mamografijo povabljeni 3.502 
ženski med 50. in 69. letom iz občine Kamnik. Na povabilo se je 
odzvalo dobrih 80 % vseh povabljenih žensk. Raka dojk so z doda-
tnimi preiskavami na Onkološkem inštitutu odkrili pri 14 ženskah, 
pri večini je bil na začetni stopnji bolezni. 

Tudi za mamografije v mobilni enoti v Kamniku in Zdravstve-
nem domu Domžale še naprej velja, da se ženske lahko prenaročijo 
prek elektronske pošte dora@onko-i.si ali na brezplačni telefonski 
številki 080 27 28 vsak delavnik med 9. in 12. uro. 

Društvo krajanov Tuštanj v upravljanje 
prejelo Cegunco
Moravče – Zaključek junija je Društvu krajanov Spodnji in Zgor-

nji Tuštanj prineslo pomembno spremembo. Moravški župan je 

namreč Franciju Cerarju, predsedniku društva, slovesno vročil 

Listino o predaji zemljišča. S slednjo so krajani dobil v upravlja-

nje območje Cegunce, ki je bila prepisana na občino. 

Z dokumentom so se najemniki tako zavezali, da bodo z nepre-
mičninami dobro gospodarili. Krajani namreč že dolga leta skrbijo 
za to območje, zato omenjena listina predstavlja ključen mejnik v 
njihovi skupnosti. Gre za prostor, ki je večini morda najbolj poznan 
po tem, da so vsako leto ob 1. maju tam prirejali večja druženja, ki 
pa so bila v lanskem in letošnjem letu, zaradi zamejitvenih ukrepov, 
žal odpovedana. 

Barbara Kopač

Pestro dogajanje v Centru starejših Črnuče

Črnuče – Kot vsako poletje je Center starejših Črnuče tudi letos 

kar pokal po šivih od vsega dogajanja, ki je tam potekalo v po-

letnem času. Seveda je vse potekalo na prostem, z upoštevanjem 

vseh ukrepov in priporočil, a vendar te omejitve niso zamejile 

zabave, ki so jo prebivalci doma občutili ob vsej pestrosti doga-

janja. 

Tako so ob zaključku šolskega leta doživeli prav prisrčen kon-
cert na prostem, ki so ga pripravili učenci Osnovne šole Maksa Pe-
čarja. Ob glasbi so nekateri tudi zaplesali in uživali prav ob vsakem 
tonu, posladkali pa so se tudi z okusno ledeno kavo. V naslednjih 
dneh so se vnovič lahko veselili sladolednih sladic, saj so v domu 
pripravili sladoledni piknik, ki so se ga starejši z užitkom udeležili. 
Glasbenih ritmov pa ni manjkalo niti v prihodnje. Tako so DEOS 
obiskali tudi člani Društva Lipa Domžale, ki so stanovalce z nežni-
mi melodijami popeljali v povsem drugačen svet, svet brez omejitev 
in ukrepov, svet sanj.

V poletnem času je dom vnovič obiskal tudi modni butik, ki je 
kaj hitro popestril dan. Prav vsak stanovalec je tako našel nekaj 
zase – nekaj modnega, izstopajočega in predvsem edinstvena. Da 
bi se pa vzdušje ne ohladilo, so kaj hitro poskrbeli tudi za številne 
delavnice. Med drugim so se starejši ukvarjali s pripravo knjižnih 
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funka, punka, težkih metalskih rifov, zvokov modularnega sinte-
sajzerja in klasičnega rocka.

Ampak, kako je Jam Piknik sploh nastal? Organizatorja Janez 
Štrukelj in Luka Rener sta ga zasnovala, med tem ko so bili vsi glas-
beni dogodki po Sloveniji odpovedani. Ideja je bila, da naredita do-
godek, ki bi glasbenikom omogočal pridobiti nova prijateljstva in 
poznanstva v glasbeni industriji, s čimer bi se ustvaril nov spekter 
priložnosti za vsakega posameznika. Format dogodka se je izkazal 
za zelo uspešnega, letos se ga je namreč udeležilo še enkrat toliko 
glasbenikov kot lani. Na odru se je igralo vse do jutranjih ur, med 
tem pa so se glasbeniki konstantno menjali, vsak je dodal svoj pri-
okus končnemu izdelku, ta pa je bil izjemno slasten! Poleg kuhanja 
marmelade se je peklo tudi na žaru, kot se to na pikniku spodobi.

S pogledom naprej Janez in Luka še nista končala, vsako leto 
stremita k izboljšavi, saj si močno prizadevata, da bi pripomogla k 
razvoju glasbene kulture v Domžalah in njeni okolici. 

NA KRATKO

kazalk, ustvarjali so čudovite vaze in izdelke, ki so v dom vnesli 
morske vonjave, pekli so jabolčno pito in še marsikaj. Poleg tega so 
se številni udeležili tudi predavanja o zgodnjem odkrivanju demen-
ce, se pobliže spoznali s tehnološkimi storitvami, sešili zanimive 
obleke, poskrbeli za vrt in pripravljali okusne palačinke. 

Dogodek glasbenikov za glasbenike

Domžale – 27. avgusta je v Turnšah pri Domžalah že drugo leto 

potekal tradicionalni t.i. Jam Piknik, dogodek glasbenikov, na-

menjen glasbenikom, ki bi se radi pokazali na glasbeni sceni, 

spoznali nove ljudi v glasbeni industriji in, najbolj pomembno, 

"jamali" oz. improvizirali na odru z vsemi ostalimi udeleženci. 

Piknik je obiskalo mnogo glasbenikov, ki so vsak po svoje dodali 
svoj priokus končni "marmeladi". Z odra se je slišalo vse od jazza, 

Foto: Janez Štrukelj 
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Preprečimo poškodbe z odgovorno pripravo
Zdrav življenjski slog (predvsem športni vidik) vsako leto zveni privlačneje večjemu številu ljudi, v obdobju popolnega zaprtja 
države, ki smo mu bili prvič priča lansko pomlad, pa se je tovrstnemu slogu življenja približalo še več posameznikov.

BARBARA KOPAČ

Da se je odstotek športnega udejstvovanja dejansko povišal, pri-
ča dejstvo, da v lanskem poletju skorajda ni bilo več mogoče kupiti 
kolesa, saj so zaloge dobesedno pošle, nove pa so zaradi zaostrenih 
razmer v svetu napovedali šele za letošnjo pomlad. Zaloga je sicer 
obnovljena, ob podrobnejšem poizvedovanju pa se je izkazalo, da 
pa tokrat primanjkuje otroških koles. Podobni zgodbi smo v lan-
ski jeseni prisluhnili tudi ob poizvedovanju o nakupu prenosnega 
računalnika, zaradi povišanega odstotka dela od doma, a o tem 
kdaj drugič.

Na kolo z glavo

Ko sem o povečanem zanimanju za športne dejavnosti sprego-
vorila z nekaterimi strokovnjaki (zdravniki, medicinskimi sestra-
mi oziroma gorskimi reševalci, vsi izvirno iz Domžal oziroma 
okolice), so izpostavili, da je do večine poškodb pri ljudeh prihajalo 
zaradi nepripravljenosti na samo športno dejavnost. Ko se povpre-
čen Slovenec, denimo, loti kolesarjenja, si zamišlja, da je dovolj, 
da si nadene športne hlače, sede na kolo in se odpelje, ne pomisli 
pa, da je čelada, med drugim, ključna za varno vožnjo. Četudi gre 
zgolj za kratko progo, je dovolj, da pride do nesreče. Neustrezna 
ali nepopolna oprema botruje povišanemu odstotku zapletov, ki 
lahko nastopijo kot posledica nerodnega padca. Marsikdo podce-
njuje tudi pomen ustrezne obutve. Četudi je vreme sončno, naš cilj 
pa je prijateljeva hiša, ki je oddaljena le nekaj sto metrov, to še ne 
pomeni, da so natikači primerna kolesarska obutev. Ob enem sa-
mem napačnem gibu lahko stopalo zdrsne s pedala, kar posledično 
lahko vodi v padec ali kaj hujšega. Navidez neškodljiv padec lahko 

vodi v veliko hujše zaplete, kot denimo poškodbe trebuha, jeter, 
tudi vranice, do česar pride, če krmilo zadene ob trebuh.

»V lanskem obdobju zaprtja,« pojasnjuje docent dr. Matjaž Ko-
pač, dr. med., specialist nefrolog pediater, »smo imeli tudi hujše 
primere kolesarskih poškodb pri otrocih.« Pojasni, da je bil eden 
izmed najhujših primerov deček, ki se je med vožnjo s kolesom za-
letel v zid, kar je botrovalo hujših telesnim poškodbam. Ustrezna 
oprema bi pri omenjenem posamezniku kljub hitrosti najverjetne-
je vsaj delno omilila povzročene poškodbe.

Seveda se moramo zavedati, da tudi hitrost odigra veliko vlo-
go. Gorski kolesarji pri spustu z višine pridobijo veliko hitrost 
in so zato ob padcu poškodbe običajno veliko hujše, pogosto, žal, 
tudi usodne. Mestni kolesarji običajno sicer ne drvijo s takšnimi 
pospeški, morebitni padci pa kljub vsemu lahko vodijo do zvinov, 
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zlomov ali česa hujšega, predvsem v primeru, ko športniki niso 
ustrezno opravljeni oziroma zaščiteni.

Zabaven šport je varen šport

Kolesarjenje pa ni edina dejavnost, ki je v času pandemije ne-
nadoma (spet) postala privlačna. Vnovič so v ospredje pridrveli 
rolerji. V mojem otroštvu so bili ti del našega vsakdana, bili so 
vseprisotni, nato pa je zanimanje zanje – najbrž tudi zaradi števil-
nih različih skirojev, ki so se v zadnjih letih prerinili v ospredje 
– počasi zamrlo. Do lanskega poletja, ko so se tudi ta "prevozna 
sredstva" ponovno uvrstila med najljubše športne pripomočke. In 
čeprav tudi slednje uporabljajo že najmlajši, je priprava na samo 
dejavnost ključnega pomena. Zaščitna oprema – tu za spremem-
bo ne govorim o zaščitnih maskah in razkužilih – lahko prepreči 
marsikatero odrgnino, rano in tudi morebitne zlome. Ne glede na 
to, s katero različico rolanja se ukvarjamo, najsi gre za rekreativ-
no, hitrostno ali akrobatsko rolanje, je zaščitna oprema ključnega 
pomena ne glede na starost ali spretnosti športnika.

Tudi narava se lahko maščuje

Odstotkovno gledano je najbolj naraslo zanimanje za sprehode 
v naravi. Seveda, ta dejavnost je najbolj preprosta, ne terja ve-
liko časa ali priprav, običajno se ni treba niti nikamor zapeljati, 
le stopimo skozi vrata in narava nas že pričaka z odprtimi roka-
mi. A tudi običajen sprehod po gozdu lahko privede do zvinov, 
zlomov ali drugih oblik poškodb. Četudi gre za kratek sprehod 
po bližnjem gozdu, japonke ali natikači nikakor niso ustrezna 
pohodna obutev, saj se lahko spotaknemo ob korenino, lahko se 
zapletemo v grmičevje, lahko nam zdrsne, kar je v primeru tovr-
stne obutve še toliko verjetneje, in podobno. Zdravniško osebje 
je skozi celotno obdobje zaprtja glasno poudarjalo, naj se ljudje 
ne lotevajo intenzivnejših športnih dejavnosti, da bi ne prihajalo 
do nepotrebnih poškodb, saj so imeli dovolj dela že z zajezitvijo 
okužb, nazadnje pa se je izkazalo, da je največ poškodb izviralo iz 
opravljanja "vsakdanje" športne dejavnosti.

Izjema med dejavnostmi, ki so terjale poškodbe, ni bilo niti 
hribolazenje, vzponi na vršace ali sprehodi po strminah, ki je v 
omenjenem obdobju privabilo številne izkušene alpiniste kot tudi 
ljubiteljske plezalce oz. pohodnike, kar pa se ni vselej zaključilo 
pozitivno. »V dnevu helikopterskega dežurstva, denimo, je bilo v 
obdobju pred pandemijo običajno, da smo imeli reševalno akcijo, 
kjer smo reševali zaplezanega alpinista, strmoglavljenega jadral-
nega padalca in podobno,« pojasnuje Urban Iglič, gorski reševalec 
zdravnik, sicer specialist za bolezni ušes, nosu in grla. »V času 
zaprtja, ko se je zanimanje za alpinistične podvige še povečalo, pa 
smo večinoma reševali izgubljene pohodnike oziroma posame-
znike, ki so se zaradi neprimerne opreme znašli v škripcih oziro-
ma so ostali ujeti v gorah.« Tako so povečini reševali ljubiteljske 
gornike, torej amaterske pohodnike, ki so se morda na plezalne 
razmere neustrezno oziroma premalo pripravili.

Posledice otroške razigranosti

Pri otrocih so bile med pandemijo pogoste poškodbe, nastale 
med igro oziroma uporabo igral. »Lep primer opisanega je, de-
nimo, hujši zvin gležnja. Deklica si je gleženj poškodovala med 
skakanjem na trampolinu, saj je bila omenjena dejavnosti med 
zaprtjem še toliko bolj priljubljena,« pojasnjuje docent dr. Matjaž 
Kopač. »Hujšim poškodbam pri otrocih v drugem obdobju zaprtja 
v primerjavi s prvim nismo bili priča.«

Kot zanimivost naj na tej točki izpostavim, da pa ni bilo čisto 
povsod opaznega porasta med športnimi poškodbami. Ko sem o 

temi spregovorila s Tino Urankar, diplomirano medicinsko se-
stro, je navedla, da so imeli med pandemijo sicer ves čas obilico 
dela z bolniki, obolelimi za virusom covid-19, ni pa bilo zaznati 
povišanega odstotka poškodb, izhajajočih iz športnih dejavnosti, 
četudi je odstotek le-teh tako med odraslimi kot med otroci v re-
giji nedvomno narasel.

Dejansko bi lahko govorili še o številnih športnih dejavnostih, 
ki so privedle do poškodb, a vselej bi se vrnili na isto izhodišče 
– ustrezna priprava in primerna oprema sta ključna dejavnika 
pri izvajanju katerekoli športne dejavnosti in sta tista elementa, 
ki nas lahko obvarujeta pred številnimi neprijetnostmi oziroma 
poškodbami, predvsem pa nam pomagata, da v izbrani športni 
dejavnosti lahko zares uživamo, zavedajoč se, da smo ustrezno 
opravljeni in da upoštevamo vse varnostne predpise. 

Naročite kurilno 
olje na dom!

Pri plačilu  
z gotovino nudimo 
BREZPLAČNO DOSTAVO 
(od 1000 L naprej)!

080 11 37

www.halo-olje.si info@halo-olje.si



Modre novice48 NAŠ POGOVOR

Od malih nog zaljubljen v slovenski jezik
V izredno veselje in ponos mi je, da sem lahko po dolgem času vnovič spregovorila nekaj besed z enim najvidnejših slovenskih pi-
sateljev Ivanom Sivcem. Še danes se spominjam njegovega obiska v Krajevni knjižnici Tineta Orla Trzin, kjer je pred nekaj leti delil 
svoje izkušnje, modrosti, zgodbe, kar je pričaralo neverjeten, nepozaben, resnično edinstven večer. In tokrat ni bilo nič drugače. 
Govorila sva sicer podnevi, a vendar je bilo vzdušje podobno. Sproščeno, navdahnjeno, s humornimi vstavki in zanimivimi dejstvi.

BARBARA KOPAČ
Foto: osebni arhiv Ivana Sivca

Magister Ivan Sivec je namreč človek odprtega uma in nemirne-
ga duha, kar botruje tudi njegovemu vzdevku (Nemirni duh), ki so 
mu ga podelili aljšaki Indijanci Siwashi, kar je, kot sam pravi, nena-
vadno blizu njegovemu priimku. Je nekdo, ki ne počiva, ki najbolj 
trpi, ko ne piše. Tudi v trenutkih najinega pogovora, ko že uživa v 
vonju slanega morskega zraka, pravi, da je tam predvsem zato, da 
piše. Da spiše nove zgodbe, ki se jih slovensko občestvo tako nadeja 
in potem z največjim veseljem čita.

Tudi mene njegova dela vedno znova prevzamejo. Zaradi edin-
stvenih opisov, slikovitih prispodob in bogatega jezika. Slovenski 
jezik je mojega tokratnega sogovornika očitno od nekdaj navdu-
ševal, najbrž se je prav zato tudi odločil za študij slovenistike. Kaj 
pa ga najbolj vleklo k temu, da bi se posvetili slovenski pisani be-
sedi? Od kje navdih in zamisli, tedaj in danes, za ustvarjanje tako 
barvitih del? Spregovorila sva tudi o tem, kdaj se je začelo njegove 
stvaritve objavljati. »Pesmice sem pisal že v otroških letih,« pravi 
Ivan, »pri dvajsetih sem pri vojakih napisal Sonetni venec z ak-
rostihom V IMENU LJUBEZNI, pred petinpetdesetimi leti sem 
začel objavljati etnološke zapise v Gorenjskem glasu, prihodnje leto 
pa bo petdeset let od izida moje prve knjige, Pesem njenih zvonov.« 
Seveda potrjuje, da sta mu dodiplomski študij slovenistike in ma-
gistrski študij etnologije in kulturne antropologije pomagala, da je 
marsikaj razumel drugače, dodaja pa še, da je že od malih nog za-
ljubljen v Slovenijo, v slovenski jezik in v same slovenske korenine. 
»Naš narod je vreden občudovanja, da se je na tem prepihu sploh 
obdržal. In prav kultura je najbolj zaslužna za to.« Nadaljevala sva 
s pogovorom o njegovih stvaritvah iz mladosti, za katere pravi, da 
jih je objavljal kar sproti. »V svojem kabinetu pa imam danes že tri 
fascikle novih idej. Koliko pa jih bom še lahko uresničil, vedo le 
tisti tam zgoraj,« smeje dodaja. Dejstvo je, da je avtor še danes poln 
zagona, morda celo bolj kot kdajkoli, novo gradivo piše oziroma 
pripravlja tudi po deset ur dnevno, dolgčasa ne pozna. »Na srečo 

me žena Sonja razume, oba otroka – hčerka Vesna in sin Iztok – pa 
sta že zdavnaj odrasla, odseljena in imata svoji družini. Z vsemi se 
odlično razumem, seveda tudi s tremi vnuki.«

Potovanje človeku odpre nov pogled na svet

Dotaknila sva se tudi potovanj, saj je moj intervjuvanec prepo-
toval že dobršen del sveta. In kot pravi sam, sleherno potovanje 
človeku res odpre popolnoma nov pogled na svet. Ker je obiskal 
že vse celine in tam marsikaj odkril, se to odraža tudi v njegovih 
delih. »Še posebej ljuba so mi potovanja po poteh pisatelja Jacka 
Londona na Aljaski, po poteh Julesa Verna v Franciji in vzpon na 
vrh najvišjega evropskega vršaca, Mont Blanca.« Nedavno so se z 
razširjeno družino vrnili s popotovanja po Švedskem, kjer so sle-
dili stopinjam Astrid Lindgren. »Vsakokrat, ko se vrnem domov, 
spoznam, da ni lepše, prijaznejše in bogatejše dežele od Sloveni-
je.« Na tej točki izpostavi, da nam je bog podaril tisočero darov, 
ki pa jih ne znamo veličini primerno spoštovati in ceniti. Ker je 
sam raziskal celotno slovensko zgodovino, se še predobro zaveda, 
kakšno vrednost ima dežela, kakšne posebne kraje premore in kaj 
ima ponuditi. Na podlagi raziskanega je potem spisal tudi trilogi-
jo o Karantaniji, kvatrologijo o Rimljanih na naših tleh ter pen-
talogijo o Celjskih grofih in knezih. Iz slednje, mimogrede, izhaja 
tudi moje najljubše delo, Barbara Celjska. »Za vsako zgodovinsko 
knjigo je treba veliko študija, mnogo obiskov muzejev, prebiranja 
strokovnih člankov in knjig,« pojasnjuje moj sogovornik. »To mi 
vzame vsaj trikrat toliko časa kot samo pisanje knjige. Zgodba mora 
biti pač postavljena v verodostojen zgodovinski okvir. Veseli me, 
da bralci radi berejo take knjige. Barbara je ena od tistih, ki je tudi 
meni blizu. Gre za izjemno žensko srednjega veka, zelo inteligen-
tno, čutečo in hkrati duhovito.« V nadaljevanju pa iskreno doda, da 
mu je iz izpostavljene zbirke še bližja zgodba o Veroniki Deseniški 
in Frideriku II. Celjskim z naslovom Samotna divja roža. »Gre za 
veliko zgodovinsko fresko, ki mi je kar solidno uspela.« Pravi, da so 
mu že večkrat predlagali, da bi po slednjem delu posneli film ali da 
bi bila knjiga za maturitetno branje, saj iz nje izvemo precej več kot 
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iz podobnih tujih zgodb, ki so bolj ali manj izmišljene, omenjena pa 
je še kako (kruto) resnična.

In ker sva se po popotovanju po tujini vrnila na slovensko 
ozemlje, sva se seveda dotaknila tudi Slovenskih grajskih zgodb, 
natančneje romana Modra vrtnica, saj se slednji dogaja v svetov-
no poznanem Arboretumu Volčji Potok. »Z omenjenim delom 
sem želel dokazati, da imamo tudi Slovenci nadvse pestro in bo-
gato zgodovino,« dodaja pisatelj. »Modra vrtnica govori o očetu 
Volčjega Potoka, Leonu Souvanu, in njegovi sestri Almi ter pesni-
ku Josipu Murnu-Aleksadrovu. Seveda gre tudi v tem primeru za 
ljubezensko zgodbo z bogatim zgodovinskim ozadjem. Da knjiga 
nekaj velja, potrjuje tudi dejstvo, da je bila pravkar izbrana za branje 
srednješolcev za Cankarjevo priznanje.« Tu sva se dotaknila tudi 
poslednje knjige iz omenjene zbirke, Ljubezen ob Kolpi, za katero 
je avtor prejel prav posebno priznanje: postal je častni član Občine 

Kostel. Navedeno pa ni pisateljevo edino priznanje, daleč od tega – 
med drugim je pred dvema letoma iz rok predsednika države prejel 
visoko državno odlikovanje, red za zasluge, s katerim se je obeležilo 
njegovo dolgoletno literarno ustvarjanje. »Meni osebno pa še danes 
največ pomeni dejstvo, da sem že 15 let med najbolj branimi avtorji 
v Sloveniji.«

Za njim je plodovito leto

Ker so Sivčeva dela ljuba tako mladim kot zrelim, izobraženim 
kot malce manj šolanim, sem ga morala povprašati po tem, kaj je 
tisto ključno, na kar se osredotoča pri samem pisanju dela. »Pišem 
različne zvrsti književnosti,« pravi avtor, »pri tem pa se jezikovno 
prilagajam samo v tem pogledu, da vem, komu je pripoved name-
njena. Načrtno pa pišem v našem jeziku, z vsemi jezikovnimi od-
tenki, ki jih Slovenci premoremo veliko. Kadar naletim na tujko, 
vedno pogledam v slovar, kako bi se to reklo po naše. Vzemiva na 
primer besedico fer. Prevod je desetkrat lepši. Fer ne pomeni nič 
drugega kot pošten.«

Za zaključek izpostavi, da je za njim zelo plodovito leto. Spo-
mladi je izšel prvi biografski roman o Ivanu Tavčarju z naslovom 
Visoški gospod, zatem knjiga o zavednem primorskem duhovni-
ku, Virgilu Ščeku, pred poletjem Ljubezen ob Kolpi, nedavno pa še 
biogafski roman o Josipu Jurčiču z naslovom Prvi pomladni cvet. 
»Najbrž bo pred jesenjo izšla še zbirka sedmih novel z naslovom 
Cvetoča Slovenija. Ob tridesetletnici naše čudovite dežele bi z njo 
rad prikazal nekatere stranpoti. Na nekoliko hudomušen način. 
Nekateri posamezniki so v teh tridesetih letih namreč tudi neko-
liko zašli ...« Glede na avtorjevo plodovito poletje se lahko v jeseni 
nadejamo še slikovitejših zgodb, tokrat s pridihom cvetja. Cvetoča 
Slovenija, pričakujemo te! 

. . .  DA NAS NEKOČ PRERASTEJO

Zdrava nagajivost, 
normalna rast

IMUNSKI
SISTEM
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VITALNOSTMULTIVITAMINI IN 
MULTIMINERALI

Stada d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana | www.stada.si
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Na voljo v lekarnah in specializiranih 
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PGD Trojane: novo vozilo ob jubileju
Letošnji začetek septembra je bil v občini Lukovica sila pester. Najprej so 3. septembra obeležili občinski praznik, ki ga sicer 
slavijo dan pozneje, 4. septembra, na rojstni dan politika in pisatelja Janka Kersnika, nato pa so dan pozneje obeležili še 110 let 
delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Trojane. Na omenjenem dogodku je bilo pravzaprav kar trojno slavje, saj so poleg 
110-letnice delovanja slavili tudi najnovejšo pridobitev, novo gasilsko vozilo s štirikolesnim pogonom (GCGP-1) ter še nov prizi-
dek gasilskega doma.

BARBARA KOPAČ
Foto: domzalec.si

Na ploščadi, kjer je potekala prireditev, je stalo novo vozilo, 
ki je namenjeno posredovanju v hribovitih predelih, kar bo sedaj 
močno olajšalo prihod na bolj odmaknjene oziroma v težje dosto-
pne predele oz. vasi. Na praznovanju so bili prisotni tudi številni 
praporščaki in gasilci okoliških gasilskih društev, manjkali pa niso 
niti Olga Vrankar, županja občine Lukovica, Franc Bradeško, član 
upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, Gašper Mav, povelj-
nik Gasilske zveze Lukovica, Drago Markuš, letošnji prejemnik 
plakete Občine Lukovica, duhovnik v vasi Šentgotard, ki je tudi 
blagoslovil tako novo gasilsko vozilo kot tudi nov prizidek, ter lu-
koviški podžupan, Vincent Dragar. Slovesnosti se se udeležili tudi 
predstavniki krajevne skupnosti Trojane ter številni drugi gostje.

Kot se za tovrstni dogodek spodobi, je najprej zadonela slo-
venska himna, sledil pa je pozdravni nagovor predsednika PGD 
Trojane, Luka Doberška, ki je spregovoril o vzponih in padcih 
društva, o dosežkih in napredku, ki je Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Trojane popeljalo do točke, kjer je danes. Po besedah predse-
dnika je društvo moralo premagati številne ovire, predvsem na 
cestah (zaradi nekaterih težje dostopnih predelov), ki pa so jih z 
vztrajnostjo, predanostjo in, kot izpostavljeno, večkrat tudi z nad-
človeškimi napori, vselej uspešno premagali. Uspeli so postaviti 
lasten gasilski dom, ki je bil sprva lesen, kupili so tudi prvo vozilo, 
nato pa po svojih zmožnostih dodajali nove gasilske kombije. Te-
žava se je pojavila zaradi razgibanosti terena, saj so kombiji nepri-
merni za tako slikovito površje, še posebej, ko so nanje priklopili 
prikolico. Vsa leta so tako stremeli k temu, da bi si vendarle lahko 
priskrbeli ustrezno gasilsko vozilo na štirikolesni pogon, ki je za 
intervencije na gričevnatih predelih edino primerno.

Danes se lahko v PGD Trojane pohvalijo z novim jeklenim le-
potcem, ki pa je toliko višji, da so morali zanj dozidati dom, saj ga v 
dosedanjo garažo ne morejo parkirati. Poleg osnovne opreme vo-
zilo premore tudi vitel, ki bo nedvomno koristil pri intervencijah 

na težje dostopnih predelih.
Veselje ob novi pridobitvi je izrazil tudi poveljnik Gasilske zve-

ze Lukovica Gašper Mav, ki je izpostavil, da nikakor ne obžaluje, 
da so se odločili za nakup omenjenega vozila na štirikolesni pogon 
namesto klasičnega vozila na dvokolesni pogon. Območje okoli 
Trojan je namreč, kot zapisano, precej razgibano, se pa, predvsem 
v sušnem obdobju, pogosto pripeti, da vaščani ostanejo brez vode. 
Če je dostop do oškodovanih vaščanov onemogočen, ti niso oskr-
bljeni z vodo, kar pa že samo po sebi predstavlja izziv. Z novim 
vozilom računajo, da se bodo razrešili tudi tovrstni zapleti, poleg 
tega pa pričakujejo, da bodo intervencije še hitrejše, najsi je govora 
o oskrbi z vodo, požarih ali drugih nujnih primerih, kjer morajo 
gasilske enote hitro posredovati.

V svojem nagovoru je trud in delovno vnemo društva pohva-
lila tudi lukoviška županja ter dodala, da jo veseli, da so svetniki 
Občinskega sveta Občine Lukovica odobrili sredstva za nakup še 
kako potrebnega gasilskega vozila, saj se vsekakor zaveda izzivov, 
s katerimi se je društvo zaradi mestoma neurejenih ali poškodo-
vanih cestišč soočalo doslej. Izpostavila je tudi predanost prosto-
voljnih gasilcev in gasilk, ki so v svojem prostem času poskrbeli za 
prizidek in tako prihranili denar za nakup samega vozila. Seveda 
si nihče ne želi požarov ali sorodnih pripetljajev, ki zahtevajo in-
tervencije, a vendar je ključno, da je PGD Trojane danes ustrezno 
opremljeno, ko do tovrstnih nesreč vendarle pride.

Besede vzpodbude in pohvale je ne nazadnje podal tudi pred-
stavnik Gasilske zveze Slovenije in član upravnega odbora, Franc 
Bradeško, ki je društvu čestital za 110 let nadvse uspešnega delo-
vanja, hkrati pa tudi sam voščil vse dobro ob prihodnjih interven-
cijah, ki bodo odslej izpeljane z novim vozilom.

Sledila je še uradna predaja ključev. Te je županja predala po-
veljniku PGD Trojane, Ivu Mikši, slednji pa jih je izročil vozniku, 
Primožu Smrkolju, ki se je zavezal, da bo vestno skrbel za novo 
vozilo. Za zaključek so bile podeljene še zahvale tistim, ki so ka-
korkoli finančno doprinesli k nakupu vozila, ter vsem bronastim, 
srebrnim in zlatim botrom. 
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VVeemmoo..  DDoobbrroo  jjeemmoo..

Iz kakovostnih surovin smo po tradicionalnih receptih za vas pripravili široko paleto različnih vrst klobas. 
Ko enkrat vstopijo v vaš dom, imajo zagotovljeno mesto na vaši mizi in prostor v vašem hladilniku.

Kamniške, Kajžarske in Kranjske klobase Anton bodo v vaš dom prinesle barvitost in polnost okusa, 
prepričljivo svežino in zapeljiv vonj ter popestrile vašo prehrano.

www.anton.si
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Denar bo šel v prave roke
Množimo dobroto in talente, pravi slogan Ustanove Petra Pavla Glavarja iz Komende. Njeni prostovoljci v tem kraju že več kot 
dvajset let pomagajo ljudem, ki se znajdejo v socialni stiski, poleg tega pripravljajo raznolika izobraževanja in kulturne prireditve, 
v okviru ustanove pa poteka tudi štipendiranje nadebudnih komendskih študentov in dijakov. Ravno zaradi programov, ki jih 
izvajajo, in vpetosti v skupnost smo Ustanovo Petra Pavla Glavarja izbrali za letošnjega prejemnika sredstev, zbranih na Dobro-
delnem pohodu na Sv. Primož, ki bo v soboto, 25. septembra. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv UPPG

V Ustanovi Petra Pavla Glavarja pod eno streho združujejo več 
različnih področij: dobrodelnost, štipendiranje, izobraževanje, 
kulturo, talente in domoznanstvo. Ustanova je poimenovana po 
Komendčanu Petru Pavlu Glavarju in v svojem poslanstvu na-
daljuje njegovo življenjsko delo in delovanje. »Čeprav je bil Peter 
Pavel Glavar v prvi vrsti duhovnik, je bil tudi izobraževalec, dob-
rotnik, kmet in čebelar. Morda bi kdo rekel, da Ustanova Petra 
Pavla Glavarja dela vsega po malo. Res delujemo na socialnem, 
duhovnem, kulturnem in izobraževalnem področju. Glavar se 
je namreč zavedal, da je treba na človeka gledati celostno, sicer 
njegova prizadevanja ne bodo učinkovita. Sami pa želimo krepiti 
zavest, da odgovornost vključuje tako skrb zase kot občutljivost 
za druge. Zato ustanova želi tradicijo Komendčanov, ki jo je Peter 
Pavel Glavar začel, negovati še naprej,« o delovanju pomembnega 
rojaka in ustanove pove Štefan Petkovšek, šesto leto predsednik 
uprave Ustanove Petra Pavla Glavarja.

Osnovno poslanstvo ustanove je krepiti medsebojno solidar-
nost in sodelovanje, spodbujati razvoj nadarjenosti mladih in nu-
diti spodbudne duhovne ter kulturne vsebine. »Ključni del našega 
delovanja predstavlja pomoč socialno šibkim občanom. V letoš-
njem letu razdelili smo skoraj 2300 evrov sredstev. Z njimi smo 
plačali položnice osnovnih življenjskih stroškov. Na nas se obra-
čajo tudi občani, ki v svojem okolju poznajo osebe s finančnimi 
težavami, tako da potem skupaj z njimi rešujemo t.i. skrito revšči-
no,« razloži Petkovšek, ki v zadnjem letu in pol s pojavom covi-
da-19 opaža tudi naraščanje socialnih stisk in porast povpraševa-
nja po storitvah ustanove, »poleg finančne socialne pomoči redno 
tedensko razdeljujemo t.i. pakete pomoči. Tudi med zaprtjem dr-
žave smo se organizirali in skupaj s štipendisti pakete dostavlja-
li uporabnikom. Pakete nam omogočajo donatorji – od podjetij 
do občanov. Na tem mestu lahko omenim podjetje Lidl, ki nam 
donira izdelke z daljšim rokom trajanja. Krožek prostovoljstva v 

šoli Komenda Moste, imenovan Vitezi našega časa, pa organizira 
zbiralne akcije šolskih in higienskih potrebščin ter živil.«

Kaj bo s štipendijami, še ne vedo

Poleg pomoči socialno ogroženim občanom s štipendijami 
podpirajo tudi nadarjene študente. V letošnjem letu je bilo takih 
osem, za prihodnje Štefan Petkovšek še ne ve, kako bo, kajti Ob-
čina Komenda ima na podlagi sklepa o davčni izvršbi delno bloki-
ran račun. »Pri štipendiranju smo popolnoma odvisni od občin-
skih sredstev, zato v tem trenutku še ne morem nič reči, kako bo 
s štipendijami v naslednjem šolskem letu,« pojasnjuje Petkovšek. 
Posebnost njihovega štipendiranja je spodbujanje odgovornosti 
štipendistov do skupnosti, ki jim štipendije omogoča. Tako šti-
pendisti izvedejo skupinske akcije (npr. varovanje otrok na poti v 
šolo, obnovitev otroških igral in ograj na mostovih) in posamične 
dejavnosti v korist skupnosti (npr. animatorstvo v počitniškem 
programu, pri skavtih, gasilski mladini, nudijo učno pomoč).

Velik del poslanstva izpolnjujejo tudi z organiziranjem izobra-
ževanj, vsebine so povezane s praktičnimi prostočasnimi dejav-
nostmi. V ustanovi želijo osveščati in spodbuditi razmislek tudi 
o različnih temah. V ta namen izvajajo dva programa, in sicer 
Želim vedeti več, v katerem odpirajo in se pogovarjajo o družbe-
no pomembnih temah, nazadnje so razpravljali o človekovih pra-
vicah, medtem ko se drugi program imenuje Znanje za zdravje. V 
okviru tega organizirajo predavanja na temo zdravega življenja, 
samoosokrbe, dela na vrtu, ozaveščenosti potrošnikov ipd. 

Glavarjevo delo v filmu in stripu

Poleg organizacije prireditev, kot je tradicionalni novoletni 
koncert in Množimo talente, veliko pozornost namenjajo tudi 
domoznanstvu. Letos spomladi so posneli film o življenju in delu 
Petra Pavla Glavarja, v partnerstvu z Osnovno šolo Komenda 
Moste in Medobčinskim muzejem Kamnik pa bo septembra izšel 
strip o tem pomembnem komendskem rojaku. Načrtujejo tudi iz-
dajo knjige o Petru Pavlu Glavarju.

V ustanovi so ponosni, da je njihovo delovanje v skupnosti 
dobro prepoznavno, sploh upoštevaje, da vsi člani delajo prosto-
voljno. »Delamo transparentno, imamo nadzorni odbor, ki letno 
pregleduje delovanje in poda svoje mnenje.« pravi Petkovšek ob 
tem pa razkrije tudi načrte, ki jih imajo v ustanovi za prihodnost, 
»želimo več delati s srednješolsko populacijo. Radi bi ustvarili 
programe, mogoče našli celo prostore, ki bi bili namenjeni sre-
dnješolcem. Domišljijo in ideje imamo, bomo videli, kako bo z 
izvedbo.« 

Finance seveda krojijo delovanje vseh nepridobitnih ustanov. 
Tudi zato bodo še toliko bolj dobrodošla sredstva, ki jih bomo 
zbrali na Dobrodelnem pohodu na Sv. Primož. »Zbrana sredstva 
bodo šla izključno v sklad socialne pomoči, kar pomeni, da bo na 
naslednjem razpisu na voljo več sredstev. Denar bo šel v prave 
roke,« zaključuje Petkovšek. Se vidimo v soboto, 25. septembra, 
ko bomo s pohodom na Sv. Primož že deveto leto zapored skupaj 
uresničili slogan – dobra volja, dobra družba, dober namen. 
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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

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

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

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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Topel začetek jeseni in zanimiva obletnica
Letos verjetno ni junaka, ki bi si upal trditi, da nam september, prvi mesec jesenskega meteorološkega trojčka, ni po godu. Zlasti 
njegova prva polovica, v kateri se je smejalo sonce! 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Nasmešek je bil tudi na obrazih številnih vinarjev, saj grozdje 
ta čas pridobiva na stopnji sladkorja, zato bo – tako so vsaj napo-
vedali strokovnjaki – letošnji vinski letnik med boljšimi. Vremena 
v prvem delu kimavca so bili veseli tudi kmetje, rekreativci najra-
zličnejših športnih (in drugih disciplin …), piknikarji, "hribolezci 
in hribolazci", gozdarji in cestni delavci (teh je v predvolilnem letu 
te dni še posebej veliko …) ter vsi drugi, ki prisegajo na dejavnosti 
in aktivnosti v naravi. Do sredine meseca smo imeli veliko sonca, 
po ohladitvi v začetku meseca pa tudi nadpovprečno toplo vreme. 
Najvišja temperatura zraka se je ob koncu tega obdobja v notranjo-
sti Primorske povzpela celo nad 30 stopinj Celzija. Visoka dnevna 
temperatura zraka je bila tudi posledica zelo suhih tal. Poletje je bilo 
nadpovprečno vroče in razmeroma sušno, padli sta le dve tretjini 
običajne količine padavin, v delih Notranjske in Dolenjske je bilo 
celo med najbolj sušnimi do sedaj. Na sušo nas opominjajo tudi po-
sušeno rastje in drevesa, ki dobivajo vse bolj jesensko podobo in pa 
zelo nizki vodostaji površinskih voda

Med raznoraznimi obletnicami, ki jih vsakodnevno praznuje-
mo, velja tokrat omeniti 150-letnico meritev temperature zraka 
s pomočjo temperaturne lestvice v stopinjah Celzija. Včasih smo 
izmerili 23 stopinj Réaumurjev, padlo pa je 5 pariških linij dežja. 
Danes se nam zdi povsem samoumevno, da temperaturo zraka 
podajamo v stopinjah Celzija, višino padavin pa v milimetrih, ki 
kažejo litre vode na kvadratni meter. A tako ni bilo vedno; letos 
mineva 150 let, odkar v slovenskih meteoroloških opazovanjih 
uporabljajo ti dve merski enoti. Pred 150 leti je ozemlje Slovenije 
spadalo pod Avstro-Ogrsko, meteorološka opazovanja so bila del 
meteorološke službe Central-Anstalt für Meteorologie und Erdma-
gnetismus s sedežem na Dunaju. Za merjenje temperature se je do 
leta 1871 v Avstro-Ogrski uporabljala Réaumurjeva temperatur-
na lestvica. Lestvico je leta 1730 predlagal francoski naravoslovec 
René-Antoine Ferchault de Réaumur in je bila v 18. in 19. stoletju 

po Evropi zelo razširjena, nato pa jo je počasi izpodrinila Celzijeva 
temperaturna lestvica.

Réaumurjeva lestvica ima ničlo pri tališču ledu pri običajnem 
zračnem tlaku in 80 stopinj pri vrelišču vode pri enakih pogojih. 
Temperaturo iz Réaumurjevih stopinj se pretvori v Celzijeve po 
posebni enačbi ali pa prek spleta (https://www.metric-conversions.org/

sl/temperatura/reomir-v-celzij.htm). Zanimivo, da je ta lestvica danes 
ponekod še v uporabi, na primer v nekaterih italijanskih in švi-
carskih tovarnah sira za merjenje temperature mleka. Za merjenje 
padavin, zračnega tlaka in tlaka vodne pare pa so v Avstro-Ogrski 
sprva uporabljali pariške linije. Gre za mero za dolžino, ki so jo v 
18. stoletju pred uvedbo metričnega sistema uporabljali po Evropi, 
zlasti v Franciji. Enota se je do danes ohranila v urarstvu, kjer se 
uporablja pri merjenju premikov v urnem mehanizmu. Uporablja-
li pa so jo tudi izdelovalci gumbov za merjenje njihovega preme-
ra. Na nove merske enote oziroma na metrični merski sistem so 
v Avstro-Ogrski monarhiji uradno prešli 23. julija 1871. Tedanja 
meteorološka služba se je dobro pripravila na prehod na nove mer-
ske enote. Starejši podatki o vremenu za območje Slovenije niso 
samo v domačem arhivu, temveč tudi v arhivih držav, pod katere 
je spadalo nekdaj naše ozemlje (Dunaj, Benetke, Trst …). Uživajte v 
preostanku jeseni, dokler še lahko – zaradi tega in onega – in potem 
enako tudi naprej, vreme je bilo, je in bo vselej v redu, sploh na dolgi 
rok … 

Kar nekaj merilnih inštrumentov na naši najvišji meteorološki postaji na 
Kredarici (2513 m) je namenjenih meritvam temperature zraka. V ozadju 
vzhodni del Triglavskega ledenika in vrh Triglava v začetku letošnjega 
septembra.

Nudimo vam:
- mojstrsko pripravljene ocvrte piščance
- tradicionalne domače jedi
- jedi po naročilu
- odlične doma pripravljene sladice

Za zaključne družbe, obletnice 
imamo prostora do 50 oseb.

Rova, Žiška cesta 12,  

T: (01) 7227 007

www.gostilnapirc.si

info@gostilnapirc.si

SRE in ČET ZAPRTO

V podjetju Leska, d. o. o., 
zaposlimo 

NK- ALI KV-DELAVCA (m/ž) 
za pomoč v mizarski delavnici.

Delo, ki poteka v dveh izmenah, se sklene za določen čas 
z možnostjo podaljšanja in se opravlja v Poslovni coni 
Žeje pri Komendi, Pod Brezami 8. Plačilo je stimulativno.

Vloge pošljite na e-naslov: leskadoo@siol.net ali 
pokličite GSM 041 333 110.

LesKa, d. o. o. 
Ul. Kondrada Babnika 25, 1210 Ljubljana Šentvid
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Zakaj ste se odločili za poklic zavaro-

valnega zastopnika?

To je moj sanjski poklic. Vedno sem si 
želel biti zavarovalni zastopnik. Takšno 
delo opravlja tudi moj oče. Še preden sem 
se zaposlil, sem že opravil licenco za za-
varovalne zastopnike in posrednike, tako 
zelo sem si želel opravljati to delo. 

Zakaj imate radi svoje delo?

Na splošno se mi zdi zavarovalništvo iz-
jemno zanimiva panoga, ki zahteva dobro 
poznavanje številnih področij. V svojem 
delu uživam, je dinamično, poleg tega si 
lahko sam določam svoj urnik. Slednje 
pri meni sicer ne pride toliko do izraza, 
kajti med tednom sem strankam na voljo 
ves čas. Zaupanje strank je namreč v za-
varovalništvu ključno.

Kako pridobite zaupanje? 

Delo s strankami me veseli. Tudi, ko se po-
javijo težave ali zahtevne situacije, jih us-
pešno rešujem. Če ponazorim s primerom: 
ko se pojavijo škodni primeri, se osebno 
sestanem z zavarovanci, da skupaj napiše-
mo zapisnik, fotografiramo in prijavimo
škodo. Težav se ne ustrašim, temveč jih 
želim čim prej rešiti. Ne jutri, ampak da-
nes. Na sporočila in klice strank se zato 
vedno odzovem v najkrajšem možnem 
času, ne glede na to, ali gre za povpraše-

vanje po sklepanju zavarovanj ali za prija-
vo škode. Menim, da mi ravno zato zaupa 
vse več strank.
Pri delu s strankami se sicer zdi ključno 
še, da zavarovanci začutijo, da zastopnik 
pozna svoj produkt in vanj verjame. S 
tem se med obema stranema vzpostavi 
zaupanje. Zavarovalnica namreč posluje 
z obljubami, da se bo v zameno za sedanji 
finančni vložek zavarovanca v prihodno-
sti odzvala, in bo, če oziroma ko se bo po-
javila potreba, poravnala škodo.
 
Kaj priporočate strankam?

Najbolje, da ima stranka svojega univerzal-
nega zastopnika, ki mu zaupa in s katerim 
ureja vsa področja zavarovanj, od zavarova-
nja hiše, stanovanja in avta do življenjskega 
in zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalni 
zastopniki Zavarovalnice Triglav pokriva-
mo vsa zavarovanja, kar je za stranko naj-
bolj optimalno tudi s finančnega stališča. 
V Zavarovalnici Triglav imamo na primer 
Triglav komplet, v katerega zavarovalci lah-
ko vključijo svoja zavarovanja in pridobijo 
bonitete oz. popuste.

Po katerih zavarovanjih ljudje največ 

povprašujejo in po katerih premalo, a 

so kljub temu zelo pomembna in/ali 

priročna?

Še vedno so v ospredju avtomobilska 
zavarovanja, narašča povpraševanje po 
zavarovanju nepremičnin, medtem ko so 
življenjska in zdravstvena zavarovanja, 
s katerimi človek poskrbi zase in svoje 
najbližje, na zadnjem mestu, a tudi to se 
počasi izboljšuje. 
Pri zdravstvenih zavarovanjih imamo 
na primer pri Triglavu nekaj koristnih 
produktov, kot so Zdravstveni nasvet, v 
katerem je na voljo posvet z zdravnikom 
specialistom, Zobje in Zobje+, ki zagota-
vljata kritje stroškov doplačil za nadstan-

dardne storitve zobozdravstvene oskrbe, 
ki jih osnovno zdravstveno zavarovanje 
ne krije, Specialisti in Specialisti+, s kate-
rima si zagotovite hiter dostop do specia-
listične obravnave, zahtevne diagnostike 
in predpisanih zdravil, ter Zavarovanje 
Operacije, s katerim preko asistenčnega 
centra zavarovalnice nudimo asistenco za 
operacijo, izvedeno doma in v tujini.
Na trgu je prenovljen produkt, ki je zelo 
zanimiv, in sicer Zavarovanje malih živa-
li, tako psov kot mačk, edini pogoj je, da 
so čipirani in zdravi. Gre za zavarovanje, 
ki krije stroške zdravljenja zaradi bolezni 
ali nezgode. Osnovno zavarovanje lahko 
razširite z dodatnimi kritji, kot so pogin, 
stroški nastanitve živali zaradi hospitali-
zacije zavarovanca, odgovornost lastnika 
živali, stroški iskanja izginule ali ukradene 
živali in pokop. Priporočam, da se psa oz. 
hišnega ljubljenčka zavaruje čim prej, kajti 
tako je karenca oz. čakalna doba, ko pride 
do nezgode ali bolezni, že mimo. 

Je še katero drugo zavarovanje, ki ga 

priporočate?

Priporočam zavarovanje osebne zaščite, 
ki velja po vsem svetu in vključuje za-
varovanje za primere, ko zavarovanec 
povzroči škodo drugi osebi, potrebuje 
pravno pomoč, potrebuje računalniško 
asistenco, želi kasko zavarovanje in asi-
stenco pri vožnji s prevoznimi sredstvi, 
kot so kolo, električno kolo ali skiro itd. 
Polica osebne zaščite je zelo praktična in 
jo imam tudi sam. 

Kako ste še zavarovani?

Zaupam Zavarovalnici Triglav, zato sem 
sklenil več zavarovanj. Želim biti social-
no varen, hkrati pa imam tudi naložbe-
na zavarovanja, s čimer bom poskrbel za 
obdobje po upokojitvi. Dobro je že sedaj 
misliti na prihodnost.

Vedno na voljo

Da je to ena od najbolj pomembnih lastnosti zavarovalnega zastopnika, meni 29-letni David Rezar, ki sicer prihaja iz Ka-

mnika, a je že dobri dve leti zaposlen v domžalskem predstavništvu Zavarovalnice Triglav. Le tako na dolgi rok pridobi 

zaupanje strank. David strankam priporoča, da izberejo zavarovalnega zastopnika, na katerega se bodo lahko zanesli tako 

pri sklepanju zavarovanj kot pri prijavi škodi.

Stranke lahko Zavarovalnico Triglav obiščejo na Predstavništvu v Kamniku (Maistrova ulica 18 v Kamniku, 
tel. št. 01 831 70 56) in na Predstavništvu v Domžalah (Ljubljanska cesta 86 v Domžalah, tel. št. 01 721 48 45). 
Poslovalni čas za stranke je na obeh lokacijah enak: 
ponedeljek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00, torek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00, sreda: 08:00 - 12:00, 12:30 - 17:00, 
četrtek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00, petek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 13:30,  sobota in nedelja: zaprto
Več informacij najdete na www. triglav.si in triglav.eu.
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Vožnja prihodnosti na voljo že danes
Razkrivamo vse o novem lepotcu Nissanu Qashqaiu, objavljamo rezultate testa zimskih pnevmatik priznane nemške revije Auto 
Motor Sport, predstavljamo mojstra preobrazbe oz. naslednjo razvojno stopnjo kultnega kombija VW Multivan ter konfiguriramo 
novo SEAT Ateco in jo opremljamo z izbranim paketom Plus.

IRIS KLINE ARIH

Popolnoma novi Nissan Qashqai z izjemno ponudbo bogate 

opreme

Ko je Qashqai leta 2007 prišel na trg, je s svojo edinstveno kom-
binacijo dimenzij kompaktnega vozila in praktičnosti športnega 
terenca ustvaril nov segment vozil crossover. Danes se Nissan po-
naša s povsem novim Qashqaijem. S svojo drzno držo, izrazitimi  
LED-žarometi, masivnimi 51-centimetrskimi (20-palčnimi) alu 
platišči ter kompaktno in aerodinamično karoserijo Qashqai znova 
prinaša povsem novo vizijo. Pustite se prevzeti premium usnjene-
mu oblazinjenju ali voznikovemu in sovoznikovemu sedežu z ma-
sažno funkcijo. Naj vas očara še večji prtljažni prostor z različnimi 
prilagodljivimi kombinacijami. In ko vidite, kako prostorna je not-
ranjost, se mu ne boste mogli upreti.

Med razpoložljivimi barvami karoserije, vključno z novimi dvo-
barvnimi kombinacijami, s katerimi boste poudarili kupejevske li-
nije, poiščite popolno barvo za svojega Qashqaija. Qashqai je vozilo, 
ki vedno izstopa. Z dvema novima pogonskima sklopoma izkusite 
vznemirjenje, kakršnega niste še nikoli doslej. Qashqaijev novi blagi 
hibridni pogon namreč izboljšuje učinkovitost. Qashqai e-POWER 
združuje tehnologijo električnega pogona s praktičnostjo bencin-
skega motorja, s čimer poskrbi za takojšnji pospešek ter neprimerlji-

vo gladko in tiho vožnjo, značilno za električna vozila. 
Z Nissanovo inteligentno mobilnostjo boste samozavestnejši in 

bolj povezani, kadarkoli se boste odpravili na pot. Pri vožnji boste 
bolj osredotočeni, in če boste potrebovali pomoč, vam bo ta tudi 
vedno na voljo.

Krulc iz Moravč, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, 
je za vas pripravil posebno ponudbo tega vrhunskega crossoverja, 
elektrificiranega z blagim hibridnim pogonom. Odkrijte, katera 
verzija je popolna za vas: https://www.nissan.si/vozila/nova-vozila/qa-

shqai/primerjava.html.

Kaj vsebuje dodatna oprema novega Qashqaija?

Z dodatno opremo za Nissan Qashqai bo vsak dan barvitejši, 
pametnejši in preprostejši. Poudarite Qashqaijev videz z enim od 
stilskih ali funkcionalnih paketov in si privoščite najboljše. Dodajte 
vozilu piko na i in si zagotovite najboljše počutje v njem z vrhunsko, 
elegantno, a tudi praktično dodatno opremo, ki med drugim vključu-
je vlečno kljuko, tepihe, organizator za prtljažnik in prečne nosilce.

Odstranljiva vlečna kljuka: Z največjo vlečno zmogljivostjo 
1800 kg je vlečna kljuka odlična rešitev za montažo nosilca za kolo 
oziroma vleko prikolice, konjske prikolice, gliserja ali počitniške 
prikolice.

Luksuzni tepihi: Prinašajo udobje, zaščito in varnost. Tepihom 
so dodane sponke, s katerimi bodo ostali na svojem mestu. Dvo-
stranska podloga za prtljažnik ima na eni strani udobno mehko 
oblogo. Obrnite jo na drugo stran ter v mokrih in snežnih razmerah 
uporabite gumijasto zaščito.

Prečni nosilec/strešni nosilec (Easyfix): Povečajte in izbolj-
šajte prostornost vozila z vrhunskimi aluminijastimi prečnimi ali 
vzdolžnimi strešnimi nosilci (največja obremenitev 75 kg).

Nosilec za smuči/nosilec za kolesa/strešni kovček: Nosilec za 
smuči: 2, 4 ali 6 parov, nosilec za kolesa: 2 ali 3 kolesa, strešni kovček: 
3 velikosti.

Vozniki znamke Renault ne prezrite! Krulc je začel letos servi-
sirati tudi vozila Renault. Za najbolje pripravljeno vozilo ponuja-
mo nekaj odgovorov na vprašanje, zakaj vzdrževati vozilo v poo-
blaščenih servisnih delavnicah Renault. Zagotovljena je kakovost 
in varnost vašega vozila, enoletna garancija na nadomestne dele 

NUDIMO: 
• avtoličarska in avtokleparska dela na
 osebnem in tovornem programu
•

 
popravila toče brez lakiranja

•
 
poliranje vozil

•

 

servis ter polnjenje klimatskih naprav

•

 

hitri servis vozil ter priprava na
 tehnični pregled ...

 

KO V NESREČI NISI SAM ...

Podjelše 2
1241 Kamnik

T: 01 8391 169
GSM: 041 683 016

Z vami in za vas več kot 30 let.
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in na opravljeno delo, Renaultovi tehniki so posebej usposobljeni 
za vzdrževanje in popravila na vašem vozilu Renault, elektronsko 
beleženje jamči, da so ohranjene originalne lastnosti vašega vozila, 
specifična orodja in oprema so zasnovani posebej za vaše vozilo. In 
še zakaj originalni nadomestni deli? Vzdrževanje z originalnimi na-
domestnimi deli podaljšuje življenjsko dobo vozila.

Od rezervnih delov, avtovleke, do oldtimerjev

Avtoodpad agent Vrhovec, Domžale, eden prvih avtoodpadov 
v bivši Jugoslaviji in seveda tudi v Sloveniji, stoji na lokaciji Vir, 
Bukovčeva c. 17c, od leta 1980. Odkupuje in prodaja rabljena in ka-
rambolirana vozila, prodaja rabljene, nove in obnovljene avtodele, 
izvaja obnovo avtodelov s širokim programom ter prodaja dodatno 
in športno opremo za vsa vozila. 

Prav tako vrši prodajo, premontažo in centriranje avtoplaščev, 
avtovleko, prevoz vozil z vlečnim vozilom in odvoz vozil s poseb-
nim vozilom 4x4, dvigalom, dolgim vitlom ter grajfom. Med sto-
ritvami je ključen odvoz z nedostopnih in nemogočih lokacij ter 
odvoz, hramba in razgradnja zapuščenih ali zavrženih vozil (za ob-
čino, policijo ali za katerekoli naročnike).

Ne spreglejte njihove prodaje oldtimerjev in velike zaloge nado-
mestnih delov zanje. Vrhovec izvaja tudi strokovne nasvete, cenitve 
ter manjša popravila.

Avtomehanika, ki je več kot zgolj popravilo vozil

Avtomehanika Cotman iz Stahovice zagotavlja uporabnikom 
dostavnih in gospodarskih vozil sodoben servis celovitih in stro-
kovnih storitev. Podjetje zaznamuje individualen pristop k potre-
bam in zahtevam strank ter hitro prilagajanje spremembam na tr-
žišču. Zavedajo se, da je delovanje družbe na tak način možno le, 

če bodo tak pristop sprejeli in izvajali vsi zaposleni. Iz tega razlo-
ga poleg kontinuirane pozornosti do zadovoljstva njihovih strank 
posvečajo veliko pozornost tudi zadovoljstvu sodelavcev. Zapo-
slujejo ljudi, ki so strokovno usposobljeni in svoje delo opravljajo z 
zadovoljstvom. Ker je znanje velika konkurenčna prednost, želijo 
v sodelavcih vzpodbuditi željo po kontinuiranem izobraževanju in 
jim to tudi omogočajo.

Za vas opravljajo naslednje storitve:
• popravilo vseh dostavnih in težkih tovornih vozil v garantnem 

roku,
• ugotavljanje napak na vozilih Mercedes-Benz v servisu in na cesti 

(storitev 24 ur),
• odprava ugotovljenih napak,
• popravilo poškodovanih tovornih in dostavnih vozil,
• popravilo vozila na cesti v okviru storitve 24 ur,
• pranje vozil,
• prodaja originalnih rezervnih delov,
• prodaja dodatne opreme za vozila in voznika,
• posebne ugodnosti za pogodbene partnerje,
• strokovno in kvalitetno varjenje aluminija.

Rezervni deli zagotavljajo pravilno delovanje vozil na daljši rok. 
Originalni rezervi deli gredo skozi končno kontrolo pri tovarni Da-
imler, kar zagotavlja njihovo visoko kvaliteto. Če so ti deli vgrajeni 
v pogodbenem servisu Mercedes Benz, tovarna za njih daje 24-me-
sečno garancijo. Na zalogi imajo tudi več rabljenih – karamboliranih 
tovornih vozil Actros (motor EURO2 do EURO5), ki jih prodajajo 
po delih. Ponudijo lahko tudi generične dele prav tako pa rabljene 
dele karamboliranih tovornih vozil. V okviru storitev opravlja Av-

Povsem novi Nissan Qashqai

za 229 €/mesec* 5 let jamstva*

Vrhunski crossover, elektrificiran z blagim hibridnim pogonom

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

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/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.
*Informativni izračun je narejen na dan 24. 8. 2021 za novi Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.190,00 €. Informativni izračun 
za skupni znesek kredita v višini 7.489,37 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7.709,84 €. EOM = 6,86 % se lahko spremeni, 
če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 11.990,79 €. Skupna finančna obveznost z že 
vplačanim pologom, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 23.640,94 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,54 € in strošek odobritve kredita 389,60 €. V financiranje je vključeno brezplačno 
5-letno podaljšano jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Kupec lahko ob koncu financiranja 
izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno 
dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 10. 2021. Nissan si pridružuje pravico, da akcijo predčasno 
zaključi ali jo podaljša. Slike so simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si
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in človeškimi žrtvami.
Kako zaznati težave s podvozjem? Težave z optiko podvozja in 

nepravilnosti v podvozju se kažejo v vodljivosti vašega avtomobi-
la: avto med vožnjo odnaša v določeno smer, čeprav držite volan 
naravnost, otežena vodljivost avtomobila, ob zaviranju trese vo-
lanski obroč, čutite težave pri krmiljenju. Vzrok za nepravilnosti v 
podvozju lahko povzroči že rahel trk ob robnik, vožnja po slabših, 
luknjastih cestah, parkiranje na robnikih ipd. V takšnih primerih se 
oglasite v avtomehanični delavnici, kjer bodo preverili ustreznost 
nastavitve podvozja in s sodobnimi napravami poskrbeli, da bo vo-
žnja zopet varna in udobna.

Avtooptika pomeni nastavitev geometrije podvozja. Zglobi vozi-
lu omogočajo vodenje kolesa po cestišču v vseh pozicijah (volanski 
zglobi, notranji in zunanji, kočniki, silen bloki, gumice stabilizator-
ja, vezniki ali šipke stabilizatorja). Na slabih cestah so zaradi udarcev 
zelo obremenjeni in hitro lahko pride do zračnosti in posledično do 

PRILOGA

Pospravite avtomobile pred zimo

Minevajo tri leta, odkar je v veljavi nov zakon o dajatvah 

za motorna vozila, ki naj bi zmanjšal divja odlagališča avto-

mobilov v naravi. Ta je lastnikom vozil, odjavljenih iz pro-

meta, naložil novo dajatev, če avta v enem letu po odjavi po-

novno ne registrirajo ali ga ne dajo v razgradnjo v skladu s 

predpisi o varstvu okolja in za to pridobijo uradno potrdilo. 

Dajatvi na odjavljeno vozilo so zavezani lastniki vozil, registri-
ranih za prevoz največ devetih oseb skupaj z voznikom (8 + 1), 
lastniki vozil za prevoz blaga, katerih največja dovoljena masa ne 
presega 3,5 ton, ter lastniki trikolesnih vozil. Obveznost sicer ne 
velja za vozila s statusom starodobnika, prav tako se zakon ne 
nanaša na vozila, odjavljena pred njegovo uveljavitvijo.
Prvo plačilo je treba opraviti po izteku prvega leta po odjavi vozi-
la ter nato letno ob datumu odjave. Dajatev za odjavljeno vozilo je 
treba plačevati deset let od zadnje odjave vozila. V primeru vno-
vične registracije vozila v tem časovnem okvirju, začne rok zno-
va teči ob naslednji odjavi vozila. Sam strošek znaša 25 odstot-
kov letne dajatve, 
določene v skladu 
s 7. členu zakona 
oziroma najmanj 
25 evrov. Dajatev 
se plačuje enkrat 
letno v enkratnem 
znesku.

Vam najbližji center za oddajo vozila je Avto Vrhovec, Bukovčeva 17c, 
Vir pri Domžalah. Tel: 051 614 707.

tomehanika Cotman tudi servis proizvajalca Bosch za tovorna in 
dostavna vozila. Visoko usposobljeni mehaniki odpravijo napake na 
vseh vozilih.

Avtopralnica in vulkanizerstvo: izvajajo menjavo, popravila, 
centriranje in prodajo pnevmatik za tovorna vozila, dostavna vo-
zila, osebna vozila in traktorje. V moderno opremljeni avtopralnici 
vam nudijo kvalitetne usluge pranja tovornih, dostavnih vozil ter 
avtobusov. Pomembno dejstvo je, da je pranje pri njih mogoče tudi 
pri nizkih temperaturah, saj poteka v zaprtih prostorih.

Medtem ko se vi sprehajate ob Gradiškem jezeru, privošči-

te osvežitev tudi vašemu vozilu!

Ali veste, da ponuja Avto Kveder iz Lukovice brezplačno kavo, 
ki si jo lahko privoščite v kavarni Mia, in sicer ob tehničnem pre-
gledu vašega jeklenega konjička v njihovem servisu, ali medtem ko 
vam preventivno preverjajo ali menjavajo akumulator, brisalce, te-
kočine in pnevmatike?

Za vse, ki ste pred homologacijo svojega vozila, naj spomnimo, 
kaj le-ta pomeni. Pri registracijah in tehničnih pregledih se ugota-
vlja, ali je vozilo tehnično brezhibno in ustreza predloženim po-
datkom v dokumentih. Postopek homologacije ugotavlja, ali imajo 
posamezne predelave vozila (spojlerji, posebna platišča, zatemnjena 
stekla, druga barva karoserije ipd.) potrdilo proizvajalca, da ustre-
zajo določenim zahtevam. Poleg tega pa mora potrdilo o ustrezni 
vgradnji izdati tudi podjetje, ki opravi omenjeno predelavo. Po-
stopek zahteva tudi preverjanje ustreznosti vgradnje, ki mora biti 
opravljena pravilno in profesionalno. Če predelave vozila niso vpi-
sane v homologacijski kartonček, smo v prekršku. Homologiramo 
lahko tudi več predelav hkrati. Zakonsko določen časovni rok, v 
katerem mora biti predelava na avtomobilu prijavljena, je 15 dni.

Postopki ugotavljanja skladnosti vozil se v skladu z zahtevami 
predpisov opravijo v naslednjih primerih:
• za pridobljena rabljena vozila, predhodno registrirana v drugi 

državi članici EU, in za nova vozila z enotno evropsko (ES) ho-
mologacijo ali posamično odobritvijo, veljavno v vseh državah 
članicah EU, se opravi identifikacija in ocena tehničnega stanja,

• za uvožena rabljena vozila iz držav, ki niso članice EU, in za nova 
vozila brez enotne evropske (ES) homologacije ali posamične 
odobritve, veljavne v vseh državah članicah EU, se opravi posa-
mična odobritev vozila,

• za spremembe oz. predelave na vozilih, kot je zamenjava platišč 
oz. pnevmatik, vzmeti, zatemnitev stekel s folijo, vgradnja vlečne 
naprave, spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles (žarometov, zad-
njih luči), se opravi posamična odobritev predelanega vozila.

Postopke identifikacije ter ocene tehničnega stanja za vozila ka-
tegorije M1 z enotno evropsko homologacijo izvaja Avto Kveder v 
svojih prostorih na Obrtniški ulici v Lukovici.

Avtooptika

Pnevmatike so edini stik vozila s cestiščem, brezhibno podvozje 
pa poskrbi za njegovo dobro lego. Za natančno krmiljenje morajo 
biti kolesa vašega vozila ves čas v stiku s cestiščem. V tem primeru 
nastopi vloga vzmetenja, ki mora biti sposobno absorbirati sunke in 
vzdrževati želeno smer, kar pa je mogoče zgolj ob pravilno nastav-
ljeni geometriji podvozja. Vožnja z vozilom, ki ima poškodovano ali 
izrabljeno podvozje, predstavlja varnostno tveganje. Takšno vozilo 
ima namreč slabšo lego na cesti in predstavlja veliko potencialno ne-
varnost. Še bolj nevarna je popolna odpoved krmiljenja med vožnjo, 
ki lahko privede do grozljivih razsežnosti z veliko materialno  škodo 
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Od električnega vozila
do lastne elektrarne
www.poslo.si/e-mobilnost

Porsche Slovenija ponuja sistemske
rešitve na področju e-mobilnosti.
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tehnični pregledi

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
pon. - pet.: 7.00 - 19.00
sobota: 8.00 - 12.00 

TEHNIČNI PREGLEDI: 01 723 68 44
SERVIS: 041 945 515
www.avtokveder.com
servis.lukovica@avtokveder.com

Medtem ko se vi sprehajate ob Gradiškem jezeru,
privoščite vašemu vozilu jesensko osvežitev! 

Brezplačna kavica v Kavarni Mia, medtem ko vam bomo 
preventivno preverili in zamenjali akumulator, brisalce, tekočine 
in pnevmatike.

Jesenski dotik
pri AVTO KVEDER

AVTOMEHANIKA
COTMAN d.o.o.,

Kršič 1/a, 1242 Stahovica
01 832 50 21 

 www.cotman-servis.com

Servis za 
tovorna vozila 
vam želi varno 

vožnjo!

ropota v potniški kabini. Vozilo z obrabljenimi zglobi postane slabše 
vodljivo, kar se odraža v neželenem odmikanju v določeno smer. 
Takšne zglobe je potrebno zamenjati z novimi. Vsak mehanski del 
ima svojo življenjsko dobo, tudi ležaji. Ta je odvisna predvsem od 
njegovih dimenzij. Obrabljene ležaje prepoznamo po zvoku; pri vo-
žnji skozi ovinek se na kolesa prenašajo različne sile, kar povzroča 
spreminjajoče se zvoke.

Pomemben del podvozja so tudi blažilci (amortizerji) in vzmeti, 
saj poskrbijo za večjo stabilnost vozila in udobnejšo vožnjo. Medtem 
ko se vzmeti prilagajajo nenadnim spremembam na cestišču ali hi-
trim manevrom voznika, blažilci z absorpcijo energije nakopičeno 
energijo enakomerno porazdelijo na vozilo. Diferencial omogoča 
prenos energije in pogon zadnjih koles. Zaradi neredne menjave 
olja v diferencialu se lahko v zobnikih pojavi zračnost in potreb-
na je njegova zamenjava. Lom zobnikov se pogosto pojavlja tudi pri 
terenskih vozilih, katerih vozniki niso pravilno uporabljali pogona 
4×4 ter zapore diferencialov. Pogonske polosovine, ki se največkrat 
obrabijo zaradi strganih manšet, je najbolje zamenjati ali obnoviti. 
V takšnih primerih po navadi zamenjamo tudi manšete, s čimer so 
zglobi polosi zaščiteni pred prahom in vremenskimi vplivi.

Bliža se čas za menjavo gum in platišč

Gume pomenijo edini stik vozila s podlago, zato igrajo eno naj-
pomembnejših vlog pri njegovi varnosti – skrbijo za dober opri-
jem na cestišču oziroma preprečujejo zdrse, odločilno vplivajo 
na zaviralno pot in ne nazadnje na nadzor vozila v težkih voznih 
razmerah. Za dobre vozne lastnosti tako najbolje skrbimo z redno 
menjavo gum.

Zaradi zagotavljanja varnosti na cestah je menjava gum zakon-
sko predpisana. Zimske gume so v Sloveniji predpisane od 15. no-
vembra do 15. marca. Minimalna globina profila za zimsko gumo 
je tri milimetre. V letnem času so dovoljene letne gume, za kate-
re je predpisana minimalna globina profila 1,6 milimetra. Zakaj 
sploh menjava gum? Letne gume so sestavljene iz drugačne zmesi 
gume, prav tako je drugačna tudi struktura profila. Obe lastnosti 
bistveno vplivata na oprijem na cestišču. Letne gume pri nizkih 
temperaturah postanejo trde, mejna globina profila pa ne omogoča 
zadostnega izpodrivanja snega ali vode izpod tekalne površine. Na 
poledenelem cestišču vas z letnimi gumami lahko kaj hitro zane-
se, posebej nevarno pa je z letnimi gumami voziti po zasneženem 
klancu, kjer lahko avtomobil začne neobvladljivo drseti.

Menjava gum na platiščih ali menjava platišča skupaj s gumo je 
hitra. Vsako zamenjano gumo se pred tem tudi ustrezno pregleda; 
poskrbi se za njeno centriranje in kakovost, ki mora ustrezati tako 
starostnim omejitvam kot tudi globini profila. Redno preverjajte 
tlak v gumah oziroma poskrbite, da so vedno optimalno napolnjene.

Testi zimskih pnevmatik 2021 na enem mestu

S spletne strani https://www.porscheinterauto.net/nasveti/test-zim-

skih-pnevmatik/ povzemamo povzetek testa zimskih pnevmatik 
(objavljeno 13. 9. 2021).

Priznana nemška revija Auto Motor Sport je v septembrski izda-
ji objavila prvi test zimskih pnevmatik 2021, ki vam lahko močno 
pomaga pri izbiri novih zimskih pnevmatik. V nadaljevanju preve-
rite, katera guma se je na testu najbolje odrezala.

Organizacija Auto Motor Sport je testirala 10 različnih pnev-
matik na treh površinah: na mokri podlagi, na snegu ter na suhem 
asfaltu. Pokazale so se njihove vozne lastnosti in vodljivost, učin-
kovitost zaviranja in reakcije ob akvaplaningu, njihova obraba, po-
raba goriva in hrup.

Seznam prvih 10 najboljših pnevmatik 195/55 R16 H (do 

210km/h):

1.  Bridgestone Blizzak LM 005
2.  Continental Winter Contact TS 870 
3.  Vredestein Wintrac
4.  BF Goodrich g-Force Winter 2
5.  Michelin Alpin 6
6.  Goodyear Ultra Grip 9+ 
7.  Pirelli Cinturato Winter
8.  Falken Eurowinter HS01
9.  GT Radial Champiro WinterPro²
10. Toyo Observe S 944

Kam po avtokleparske storitve, peskanje vozil in popravi-

lo vseh vrst platišč?

Vabljeni v Godič, v Avtoličarstvo in avtokleparstvo Papež, ki 
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Pravočasno zavarujte svoja vozila pred točo in zimo z visoko kvalitetnimi in sodobnimi jeklenimi nadstreški. 

Pokličite ali pošljite povpraševanje na prodaja@metal-profil.si.

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

ŠE JE ČAS, DA JIM ZAGOTOVITE STREHO NAD GLAVO

ima sklenjene pogodbe z zavarovalnicami Triglav, Sava, Ergo, 
Adriatic Slovenica, Generali, Grawe, Allianz; cenitev vozil pa iz-
vajajo za Savo & Ergo.

Naj izpostavimo nekaj njihovih glavnih storitev. Restavriranje 
starih vozil (starodobniki) vključuje poliranje vozil, ročno pranje 
ter globinsko čiščenje osebnih vozil ter poliranje oz. obnovo ža-
rometov. Kar zadeva popravilo odbijačev, opravljajo kvalitetno 
popravilo plastike. Pri tovrstnih popravilih uporabljajo različne 
postopke od lepljenja, varjenja in zalivanja. Pred lakiranjem pod-
lago pripravijo s posebnimi materiali, ki so namenjeni popravilu 
in zaščiti PVC materialov. Izvajajo tako celotno kot tudi delno ali 
repareturno ličanje odbijača. 

Vsekakor opravijo tudi hitri servis vašega osebnega vozila, 
vključno z optiko vozila ter pregledom – pripravo vozila za teh-
nični pregled. Menjajo tudi vetrobranska stekla na vseh vozilih, 
možna pa so tudi popravila stekel brez menjave. Nadalje: polirajo 
oziroma obnovijo žaromete, izvedejo popravila toče brez lakiranja, 
popravijo, zaščitijo in polakirajo vse vrste platišč. In še z globin-
skim čiščenjem, poliranjem, ročnim pranjem vozila in popravo 
prask z barvo pripravijo avto za prodajo. 

Pravočasno zavarujte svoja vozila pred točo in zimo z viso-

ko kvalitetnimi in sodobnimi jeklenimi nadstreški

Izberite varnost pred točo in zimskimi razmerami – pustite si 
izdelati avtomobilski nadstrešek iz ponudbe podjetja Metal-profil, 
Mengeš. Izdelujejo visoko kvalitetne in sodobne jeklene avtomobil-
ske nadstreške v tipiziranih izvedbah ali pa povsem po vaših željah 
in merah. Priporočljivo je, da so izdelki zaščiteni pred korozijo z 
vročim pocinkanjem, lahko pa jih tudi zaključno pobarvate v po-
ljubno barvo po RAL lestvici. Nadstreški se običajno pokrivajo s 

polikarbonatno ali pločevinasto kritino. 
Metal-profil nudi tudi široko paleto različnih vrst dvoriščnih 

vrat in ograj v lastni proizvodnji, kjer združujejo znanje in izkušnje 
z zanesljivostjo in strokovnostjo ter sodobnimi materiali in oblika-
mi. Izkoristite njihovo celotno ponudbo in ustvarite svojo edinstve-
no ograjo, ki bo ustregla vsem vašim željam, potrebam in pričako-
vanjem. Svetujejo tehnične rešitve za posamezno situacijo. Izrišejo 
dvoriščna vrata, osebne prehode ter ograjne elemente predvsem pri 
izdelkih po naročilu. Ob naročilu pridobite risbo za pripravo grad-
benega temelja in elektroinštalacij. Nudijo montažo izdelkov na iz-
gotovljena gradbena dela in elektroinštalacije. Za vgrajene izdelke 
zagotavljajo vzdrževanje – servis in nadomestne dele. 

V podjetju Metal-profil že od začetka delovanja nudijo tudi ga-
ražna vrata odličnega nemškega proizvajalca Normstahl. Poskrbijo 
za dobavo in vgradnjo ter zagotavljajo servisne storitve za vse vrste 
garažnih vrat Normstahl.

Iščete novo vozilo in še ne veste, kateri model bi bil najbolj-

ši za vas? 

Avto Cerar iz Kamnika vam z veseljem pomaga pri iskanju. Iz 
njihove aktualne ponudbe izpostavljamo ponudbo, kjer lahko kon-
figurirate svojo novo Seat Ateco ali Tarraca in ju opremite z izbra-
nim paketom Plus.

Seat Ateca Style s paketom Style Plus po akcijski ceni 99 evrov. 
Zapeljite se v stilu s paketom Style Plus: kovinska barva, parkirna kr-
milna asistenca Park Assist, tehnični paket, paket Safe&Driving M1, 
črni strešni letvi, dodatno zatemnjena stekla, zimski paket, alarm.

SEAT Ateca Xperiences paketom Xperience Plus po akcijski ceni 
199 evrov. Vedno na pravi poti s paketom Xperiece Plus: kovinska 
barva, navigacijski sistem Navi System+ 9,2'' s kartografijo Evrope 
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www.dh.si

NAGRADA

NAJUGODNEJŠA

BANKA
2020rev ij e  M o j e  � n a nce

Enostavno 
prava izbira.  
Že 30 let.

Izjemno ugodne obrestne mere

Enostaven in hiter postopek 
odobritve

Brez skritih stroškov

Enostavno 
uresničite 
svoje cilje!

DH Gotovinski kredit

(z Mapcare), connect za Navi, zimski paket, digitalni kombinirani 
instrument Seat Digital Cockpit, električno odpiranje in zapiranje 
prtljažnih vrat z virtualnim pedalom in sistemom Kessy brez funk-
cije Safe, parkirna krmilna asistenca Park Assist.

Seat Ateca FRs paketom FR Plus po akcijski ceni 199 evrov. 
Opremite svojo Seat Ateco s paketom FR Plus: kovinska barva, 
navigacijski sistem Navi System+ 9,2'' s kartografijo Evrope (z 
Mapcare), connect za Navi, zimski paket, digitalni kombinirani 
instrument Seat Digital Cockpit, električno odpiranje in zapiranje 
prtljažnih vrat z virtualnim pedalom in sistemom Kessy brez funk-
cije Safe, parkirna krmilna asistenca Park Assist.

Povsem novi Multivan T7 2022 – nova razvojna stopnja: 

Volkswagen gospodarska vozila z novim T7 Multivanom

Prva vozila bodo pri Porsche Inter Auto v Sloveniji že proti kon-
cu leta 2021. Volkswagen gospodarska vozila predstavljajo nasle-
dnjo razvojno stopnjo kultnega kombija. VW Multivan je mojster 
preobrazbe: družinski enoprostorec, vozilo za poslovni prevoz, do-
stavno vozilo za športno opremo, selitveno vozilo, avtodom z leži-
ščem. Glavna novost nove generacije je pogonski sklop eHybrid, ki 
ga sestavljata 1,4-litrski TSI-agregat in elektromotor največje moči 
85 kW, skupno 160 kW oz. 215 KM.

Novi Multivan navdušuje s prilagodljivostjo. Vse je drugače kot 
prej. Hkrati pa je vse tako, kot mora biti, ko gre za Multivan: visok 
položaj sedenja spredaj, do pet posameznih premičnih in snemlji-
vih sedežev v zadnjem delu vozila in druga vrsta sedežev, ki je po 
želji vrtljiva za 180 stopinj, zato je mogoče zadnje sedeže obrniti v 
nasprotni smeri vožnje – tipično za Multivan. Gre za koncept, ki 
sega nazaj k uvedbi Multivana T3 in navdušuje že več kot 35 let. 
Iz generacije v generacijo postaja vse boljši. Zdaj je spet čas za ve-

lik korak naprej: Novi Multivan bo edinstveni koncept notranjosti 
modelov T3, T4, T5, T6 in T6.1 ponesel v prihodnost.

Zakaj so prilagodljivi sedeži in premičen ter snemljiv sredinski 
sedež tako pomembni za vozilo, kot je Multivan, pojasnjuje vod-
ja dizajna Volkswagnovih gospodarskih vozil, Albert Kirzinger: 
»Multivan je izjemno praktičen. Vozilo pa je praktično takrat, ko je 
mogoče izkoristiti njegovo fleksibilnost. V ta namen smo zasnova-
li nov sistem sedežev. Sedeže lahko enostavno odstranite, s čimer 
pridobite izjemno velik prostor za vašo športno opremo, gorsko 
kolo ali jadralno desko. S temi sedeži je v novem Multivanu vse 
mogoče.«

Novost je tudi digitalna tehnologija prestavne ročice avtomatske-
ga menjalnika. Volkswagen T7 Multivan bo na voljo le z menjalni-
kom DSG z dvojno sklopko in elektronsko ročno zavoro, ki se lahko 
aktivira samodejno ali s pritiskom na tipko. Odsotnost tradicionalne 
prestavne ročice pomeni, da je med sprednjima sedežema sproščen 
prostor, tako da lahko potniki, ki sedijo spredaj, med postankom 
hitro skočijo zadaj, da preverijo otroke ali vzamejo kaj iz prtljažnika. 

Naj vas navduši nova tehnologija VW Taigo 2021

Novi športni terenec Taigo je nov trendovski model za izrazit 
življenjski slog. Številni asistenčni sistemi najnovejše generaci-
je zagotavljajo najboljše udobje in visoko varnost za vse potnike. 
Osredotoča se na dizajn, individualnost in čustva. Skoraj 4,26 me-
tra dolg SUV, ki je serijsko opremljen z žarometi LED, popolnoma 
digitalnim kokpitom in infotainment sistemi najnovejše generacije 
(MIB3), postavlja visoke tehnološke standarde v svojem razredu.

V notranjosti je Taigo opremljen s premišljeno oblikovanim 
večfunkcijskim volanom in sodobnimi upravljalnimi elementi, 
ki so del serijske opreme. Multimedijski sistemi temeljijo na tretji 
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generaciji modularnega sistema (MIB3), ki vključuje spletni krmil-
nik (eSIM) in "App-Connect Wireless". Funkcije, kot so dostop do 
storitev pretakanja, naravno glasovno upravljanje in nastavitve po 
meri v oblaku z uporabo Volkswagen ID-ja, omogočajo glede na 
opremo uporabo najnovejših storitev MIB3.1.

Cviljenje zavor – kaj narediti?

Če pri zaviranju opažate, da vam cvilijo zavore, vam priporočamo 
da naredite servis zavor, ki vam bo omogočil brezhibnost vaših zavor 
in največjo varnost na cesti. Zavore so ključni element varnostnih 
sklopov vašega vozila, zato je nujno, da poskrbite za njihovo opti-
malno stanje. Zavorne ploščice in zavorni diski so obrabni material, 
kar pomeni, da se z uporabo obrabljajo, ne nazadnje pa se lahko celo 
okvarijo, zato so redni pregledi zavor in njihovo redno vzdrževanje 
bistvenega pomena.

Cviljenje pri zaviranju – kaj pomeni? Cviljenje zavor je samo eden 
izmed znakov obrabe zavor. Obrabljene so lahko zavorne ploščice ali 
vodila zavorne čeljusti, cviljenje zavor pa se lahko pojavi tudi zaradi 
prisotne umazanije. Zadnja možnost pa je tudi nenatančna vgradnja.

Za zavorni sistem je treba dobro skrbeti: zagotavljati kvalitetne 
storitve menjave, originalne nadomestne dele, ki se optimalno pri-
legajo zavornemu sistemu, ohranjati čistočo in se držati navodil pro-
izvajalca za popolno delovanje zavor.

Poleg cviljenja zavor obstaja še nekaj drugih znakov obrabe za-
vornih ploščic, kot so nestabilno vozilo, vibracije na pedalu, neod-
zivne zavore, opozorilna lučka za zavore itd. Če opazite katerega 
koli od naštetih znakov, se nemudoma odpravite na najbližji poobla-
ščeni servis in se odločite za menjavo zavor. Obraba zavornih ploš-
čic se razlikuje od vozila do vozila. Na obrabo vplivajo še prevoženi 
kilometri ter način vožnje. Zavore v optimalnem stanju lahko ne 
nazadnje preprečijo marsikatero nezgodo na cesti.

Enostavno uresničite svoje cilje z gotovinskim kreditom 

Delavske hranilnice

DH Avto kredit je kredit Delavske hranilnice. To je potrošniški 
gotovinski kredit, namenjen nakupu novega ali rabljenega vozila in 
plačilu avtomobilskega zavarovanja:
• za komitente in nekomitente,
• izjemno ugodne fiksne obrestne mere
• brez pologa, financiranje v višini do celotne vrednosti avtomobi-

la in avtomobilskega zavarovanja,
• možnost poplačila manj ugodnih avto kreditov ali leasingov
• doba odplačila do 7 let,
• namensko črpanje na podlagi predračuna, računa ali kupopro-

dajne pogodbe,
• nizki dodatni stroški
• brez zavarovanja, le s plačilom stroška ocene tveganja,
• novo: kredit je namenjen tudi nakupu novega ali rabljenega mo-

tornega kolesa in plačilu zavarovanja. 

AVTO CERAR d.o.o., Perovo 23  |  1241 Kamnik  |  T. 01 839 50 40  |  info@avtocerar.si  |  avtocerar.si

Podatki o porabi in emisijah za SEAT Ibiza: Povprečna poraba goriva 6,1–5,2 l/100 km, povprečne emisije CO2 138–101 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6 DG. Emisije NOX: 
0,0509–0,0192 g/km. Emisije trdih delcev: 0,00112–0,00003 g/km. Število delcev: 0,00038 x 1011–0,0002 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Tvoj SEAT 
pripravljen 
na zimo.

Izkoristite akcijsko ponudbo originalnih kompletov koles SEAT, kjer vam 
ob nakupu originalnega kompleta koles četrto kolo v kompletu podarimo. 
Obiščite seat.si in si izberite komplet koles po vaših željah.

Akcija 3 + 1 za originalne 
komplete koles SEAT
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Trening triatloncev je kot nedeljska maša
»Sploh ne vem, kakšen čas sem imel. Nehal sem tekmovati z uro in tudi sam s seboj. V ospredju je predvsem druženje, tekma pa 
je le pika na i,« je bilo nekaj misli nastopajočih na Triatlonu Bled, ki je letos na standardni razdalji postregel s še posebej privlačno 
progo, saj je bil start v Mali Zaki, cilj pa po kolesarjenju od Bleda do Bohinja in teku okrog Bohinjskega jezera v Stari Fužini.

M. O.
Foto: M. O. in Primož Drev

19. Triatlon Bled, ki ga je tradicionalno organiziral kamniški 
Trisport pod vodstvom Mira Kregarja, je prvo septembrsko ne-
deljo na Bled v sončnem dnevu privabil skoraj 400 tekmovalcev iz 
15 držav, celo iz Katarja. Dopoldne je bilo namenjeno predvsem 
mladinski tekmi evropskega pokala, popoldne pa tekmovanju v 
olimpik triatlonu s 1.550 metri plavanja, 40 kilometri kronome-
trskega kolesarjenja (vožnja v zavetrju ni dovoljena) in 10 kilo-
metri teka. Zmagovalec Jaroslav Kovačič, ki si zelo želi izpolniti 
kvalifikacijsko normo za sloviti havajski Ironman, je za zahtevno 
preizkušnjo potreboval eno uro, 49 minut in 43 sekund, večina 
preostalih triatloncev pa se na čas ni kaj preveč ozirala.

V cilju je vse poplačano

»Sploh ne vem, kakšen čas sem imel. Ko greš prvič na tekmo, 
si morda še precej tekmovalen in si postaviš določen časovni cilj. 
Sploh na Ironmanu si želiš spustiti pod nek okrogel mejnik. A 
zadnja leta je v ospredju predvsem druženje. Nehal sem tekmovati 
z uro in tudi sam s seboj,« nam je povedal rekreativni športnik 
Robert Podbevšek s Križa pri Komendi. V kategoriji veterani 3 je 
osvojil sedmo mesto. Čeprav so noge na koncu že pošteno pekle, 
pa nič ne more odtehtati občutkov v cilju. »Posebej na dolgih tri-
atlonih se včasih vprašaš, kaj ti je tega treba, ampak na koncu vse 
pozabiš, saj te preplavi adrenalin in občutek sreče.«

Všečna povezava z Bohinjem

Blejskega triatlona, ki ima korenine že v letu 1984 (to je bil 
takrat sploh prvi triatlon na področju Jugoslavije, kolesarski del 
pa je prav tako potekal med Bledom in Bohinjem), se je prvič ude-
ležil pred desetimi leti: »Od takrat sem na startu skoraj vsako leto. 

Letošnja izvedba mi je bila še posebej všeč, predvsem ta povezava 
z Bohinjem. Teden prej sem nastopil tudi na Triatlonu jeklenih, 
obe preizkušnji sta šteli za lovoriko triglavska grča. Letos so na 
jeklenih prvič ponudili priložnost tudi vsem, ki raje plavajo kot 
veslajo, ideja je, da bi v prihodnje v soboto izvedli Triatlon jekle-
nih s plavanjem (1,2 km), naslednji dan pa še triatlon z veslanjem 
(8 km).«

Namesto v lokal – v naravo na tek 

In katera disciplina je Robertu Podbevšku, ki je zmogel že dva 
Ironmana (tu gre za posebej zahtevno preizkušnjo, ki se konča z 
maratonskim tekom), najbolj pri srcu? »Tek mi gre najbolje. Pri 
plavanju nisem dovolj hiter, prepozno sem se začel učiti. Kolo pa 
vzame preveč časa, zato največ treniram tek, pogosto kar v družbi 
petih ali šestih somišljenikov, ki se družimo na takšen način, na-
mesto da bi v lokalu sedeli ob kavi. V šali rečemo, da imamo kar 
nedeljsko mašo, ko se vsako nedeljo pri nekom dobimo ob osmih 
in gremo na kakšen dolg tek v dolžini 20 kilometrov.«

Kakšni so stroški?

Imajo fantje morda v mislih še kakšen Ironman? »Dogovar-
jamo se, da bi res poskusili še enkrat. Je pa za nas amaterje te-
žava, da se je treba na takšen podvig pripravljati devet mesecev 
in se moraš zato kar nekaj stvarem odreči. Tedensko moraš na-
mreč narediti od 15 do 20 ur treninga. Da bi to počeli vsako leto 
znova, bi družina precej trpela. Predstavljajte si – prideš iz službe 
in moraš takoj za tri ure na kolo.« Kaj pa stroški? »Odvisno, na 
kakšne tekme se prijaviš. Na Ironmanu je samo prijavnina 700 
evrov. Plus prenočitev, prevoz ... Sodelovanje zgolj na takšnih tri-
atlonih, kot je blejski, pa finančno ne predstavlja posebnih težav. 
Kolo seveda ni poceni, tudi neopren stane do 500 evrov, a ga lah-
ko uporabljaš deset let.« Mimogrede, za neopren se splača odšteti 

Od leve: Robert Podbevšek, Tomaž Pilih in Jan Lipovšek
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nekaj več denarja, saj je imel letos na Bledu eden od tekmovalcev 
ogromno težav, ker se je nekakovostna neoprenska obleka, ki jo je 
kupil za "drobiž", napihnila z vodo.

Med zahtevnima triatlonoma še na Triglav

Oba triatlona v osrčju Triglavskega narodnega parka je letos 
opravil tudi Tomaž Pilih iz Radomelj, ki je vmes skočil še na Tri-
glav. »Malo sem utrujen, ampak Triglava nisem želel izpustiti, saj 
je to vsakoleten izlet naše družbe, čaka pa nas še kolesarska dirka 
v Italiji s klanci, kot sta Mortirolo in Stelvio. S tem bo sezona 
končana.« Ker ima Tomaž za seboj že tri Ironmane, letos junija 
pa je nastopil tudi na evropskem prvenstvu v srednjem triatlonu 
v Kaiserwinklu v Avstriji, mu olimpik triatloni ne predstavljajo 
več večje težave. Tokrat je v kategoriji veterani 2 osvojil 4. mesto 
(2:17:49), tudi on pa zagotavlja, da rezultat ni v ospredju: »Druže-
nje je glavni motiv. Tekme so le pika na i. Gre za način življenja, 
v naši družini še posebej, ker se s triatlonom ukvarjata tudi hči 
Vita in sin Arne.«

Prazna guma preprečila boljši rezultat

Da na tekmi ne gre vedno vse po načrtih, pa je okusil Kamni-
čan Jan Lipovšek, član age group reprezentance. V cilj Triatlona 
Bled je prišel na 14. mestu v absolutni kategoriji, potem ko je na 
kolesu izgubil več minut. »Nekaj grenkega priokusa je. Boril bi se 
lahko za 2. mesto v svoji kategoriji in za deseterico absolutno, če 
ne bi bilo defekta. Na 22. kilometru se je zgodilo, zadnja zračnica 
je počasi spuščala, do menjalnega prostora je bila povsem prazna, 
a sem vseeno lahko nekako prišel do tja. Žal sem izgubil vsaj pet 
minut. Tekel sem solidno, glede na to da sem porabil precej moči 
pri vožnji s prazno zračnico. Nekaj sem v zadnji disciplini lahko 

pridobil, koristno je bilo tudi, ker sem 10-kilometrsko progo ok-
rog Bohinjskega jezera že pretekel, sem vedel, kje je treba varče-
vati z močmi in kje teči na polno,« nam je povedal "Lipo".

Za 30-letnico na Ironman

V čem je čar triatlona, v čem čar tekmovanja? »Rad izboljšu-
jem svoje čase, lepo je videti, da še vedno napredujem. Pri tri-
atlonu sta pomembni tudi psihična in taktična priprava. Je pa 
kar težko najti čas in uskladiti službo, saj sem pri Trisportu še v 
vlogi trenerja.« Tudi Jan želi nekoč opraviti slovito preizkušnjo 
Ironman, ki s 3,86 kilometra plavanja, 180 kilometri kolesarjenja 
in 42,2 kilometra teka velja za eno najtežjih enodnevnih športnih 
preizkušenj. »Za svojo 30-letnico si želim na Ironman. To bo čez 
tri leta. Kje bom tekmoval, se še odločam, želim pa na kakšno 
lepo lokacijo v Evropi z nekaj klančki, kar mi najbolj ustreza.« Da 
je kos največjim izzivom, je že večkrat dokazal, med drugim tudi 
s tekom na Grintovec. 
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Sodniki so ga zbegali, a vseeno je užival
Paranamiznoteniški igralec iz Domžal Luka Trtnik se je iz Tokia vrnil z izjemnimi vtisi nastopanja na velikem odru: »Res je bilo ne-
verjetno, predvsem dvorana je bila nekaj posebnega.« Tudi sicer so bili Japonci, kot pravi, izjemno gostoljubni. »Imajo pozitivno 
energijo, ki jo v Sloveniji malo pogrešam.«

M. O.
Foto: osebni arhiv Luka Trtnika

23-letni Trtnik je bil, potem ko je prejel vabilo organizatorjev, 
eden od sedmih slovenskih športnikov, ki so avgusta in septembra 
tekmovali na letošnjih paralimpijskih igrah v Tokiu. Nastope je v 
kategoriji 7 končal po dveh porazih v predtekmovanju. Najprej ga je 
premagal kitajski tekmec, nato pa še japonski. Šest do sedem napak 
na niz je bilo preveč za najvišjo raven. »Prvič sem igral z obema. S 
trenerjem sva si ogledala posnetke njunih iger in sestavila taktični 
načrt. A eno je nekaj videti na ekranu, drugo pa potem odigrati 
tako, kot si zamisliš. Oba sta odlična igralca, na tekmi z Japoncem 
Kacujošijem Jagijem sem imel tudi težave s servisi.«

Užival v vsaki točki

Kaj točno se je dogajalo pri začetnem udarcu, kaj je zmotilo sod-
nike? »Še sam nisem vedel, s sodniki pa se tudi nisem želel prepira-
ti. Vprašal sem trenerja in mi je rekel, naj bom pozoren, kako me-
čem žogico pri servisu. Metal sem jo preveč vstran in ne naravnost! 
Še nekaj stvari je bilo, ki so me zbegale na tej tekmi z Japoncem, 
tako da nisem igral, kot sem si želel.« Kljub vsemu je bila olimpijska 
izkušnja enkratna. »Užival sem v vsaki točki, še posebej v dvoboju 
s Kitajcem. Vedel sem, da je to izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil. 
Bilo je neverjetno, predvsem dvorana je bila nekaj posebnega. Bil 
sem že v kar nekaj dvoranah po Evropi, a ta rdeča dvorana z mod-
rimi mizami v Tokiu je res neverjetna.«

Japonci znajo tudi slovensko

Glede na epidemijo bi Japonci težko izvedli boljši turnir, je 
prepričan Luka Trtnik. »Tudi brez navijačev je bilo vse vrhunsko. 
Lahko jih le pohvalim. Vsak nam je v olimpijski vasi prijazno po-
mahal, prav vsi so bili prijazni. Imajo pozitivno energijo, ki jo v 
Sloveniji že malo pogrešam. Pričakoval bi, da bodo v takšnem ve-
lemestu ljudje malce hladni, a ni bilo tako. Na vsakem koraku so 
me presenetili. Dobro se spomnim dogodka, ko sva šla s trenerjem 
Ožbejem Poročnikom v dvorano za trening. Približal se nama je 
eden od domačinov, in rekel: »Dobro jutro.« Videl je, da sva v slo-

venski opravi, pa je očitno hitro poguglal. To se mi je zdelo prav 
fascinantno. Ko sva šla s treninga, pa so nama pogosto rekli: adijo.«

Po porazu ga je tolažil slovenski junak iger

Slovenski paralimpijci so v Tokiu, kjer je skupaj nastopalo več 
kot 4000 športnikov, osvojili dve medalji (srebrno in bronasto), obe 
po zaslugi izjemnega strelca Frančka Gorazda Tirška. Uspeha je bil 
zelo vesel tudi Luka: »Izjemen športnik je, super oseba. Ko sem iz-
gubil svoja dvoboja, me je tolažil s spodbudnimi besedami. Bili smo 
skupaj v apartmaju, družili pa smo se s še nekaterimi tekmovalci iz 
sosednjih držav. A kakšnih posebnih zabav vendarle ni bilo, to so 
le olimpijske igre, vsak je bil osredotočen na svoj nastop, saj je za 
to treniral zadnja štiri oziroma pet let. Tudi sam na tekmah nisem 
ravno preveč družaben, v mislih imam le svoje nastope.«

Po tednu premora hitro spet pogrešal lopar

Luka Trtnik seveda v paranamiznem tenisu še ni rekel zadnje. »S 
tem športom se lahko dolgo ukvarjaš. Časa imam še dovolj, imam 
potencial za lepe rezultate. S trenerjem ciljava visoko, ne bom rekel 
ravno na medalje, to je vedno odvisno tudi od konkurence.« Je v 
mislih že Pariz 2024? »Ne, to je še preveč oddaljeno, prej se želim 
izkazati še na evropskih in svetovnih prvenstvih. Trenutno se že 
pripravljam na novo sezono, čeprav me novembra čaka še en med-
narodni turnir. Prvi teden po Tokiu sem bil prost, za dopust sicer še 
ni bilo časa, tako da turističnih bonov še nisem koristil. Hitro sem 
spet pogrešal lopar in spet treniram vsak dan. Zdaj je vse bolj mir-
no, potem ko sem prej res garal za čim boljše predstave v Tokiu.«

Popravil bi rad predvsem svoj bekhend spin

Zdaj, ko ne gre tako zelo zares, lahko torej še bolj uživa v tem 
športu, a se istočasno že trudi za izboljšave v svoji igri. Kje so naj-
večje rezerve, kateri udarec še ni optimalen? »Bekhend spin. S tre-
nerjem se največ ukvarjava s tem. Napredek je viden, tako da je ta 
udarec na trenutke že bolj kakovosten od forhenda, a da ga zadevaš 
tudi na tekmi, bo treba še nekaj časa. Sem na dobri poti, je pa to še 
vedno največja luknja v moji igri. Prostora za napredek je še precej, 
trener Ožbej, s katerim sodelujem zadnji dve leti, pa je prava oseba, 
da me dvigne na še višjo raven.« Ker je namizni tenis šport, kjer 
pomembno vlogo igra tudi psihološka priprava, Luka tudi tu načr-
tuje spremembo: »Včasih imam še kakšne težave, zato načrtujem, 
da bi sodeloval s športnim psihologom. Vsi vrhunski športniki ga 
imajo.«

Tekmecu moraš žoge pošiljati na njegovo slabšo stran

Luka ima od rojstva desnostransko hemiparezo, zato ima desno 
stran telesa slabše razvito. Lopar seveda drži v levi roki, a pravi, da 
je v parašportu kar precej levičarjev, tako da to ne pomeni posebne 
prednosti. V vsakdanjem življenju ga okvara ne ovira preveč. »Do-
ločenih gibov ne morem narediti tako hitro. Nasploh sem nekoliko 
počasnejši zaradi svoje desne strani. S športom, s telovadbo, stanje 
izboljšujem, nikoli pa ne bo dobro.« Nasprotniki za namiznoteni-
ško mizo njegovo hibo izkoriščajo. »Vsekakor tekmeci igrajo na to 
karto, ampak to je normalno, vsi to počnemo, tako najlaže osvojiš 
točko. Če daš tekmecu žogico na njegovo dobro stran, boš verjetno 
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dobil nazaj težjo žogo. Treba je igrati s pametjo in verjetno razmi-
šljati še bolj, kot razmišljajo neinvalidi.«

Občuduje Baileyja, Nadala in seveda podvig Darka Jorgića

Paranamizni tenis ima v Sloveniji bogato tradicijo, zasluga gre 
predvsem Mateji Pintar Pustovrh, ki je bila leta 2004 v Atenah zla-
ta, leta 2008 pa v Pekingu bronasta. »Kar je dosegla Mateja, je res 
neverjetno, a takrat sam še nisem bil tako zapisan temu športu. Moj 
vzornik v parašportu je zato predvsem Britanec Will Bailey, ki je 
med najboljšimi v tej kategoriji, v Tokiu pa je osvojil srebrno meda-
ljo. Vzornik je, ker veliko trenira, gara, poleg tega je zelo pozitivna 
oseba, vedno me pozdravi. Idol je tudi Rafael Nadal, zanj navijam 
od prve wimbledonske zmage leta 2008. Zelo rad bi ga nekoč v živo 
videl na Roland Garrosu.« Kaj pa Darko Jorgić? »Sijajen je, pred-
vsem občudujem njegov bekhend, ki je najboljši na svetu. Da je v 
Tokiu premagal odličnega Japonca Harimota in se prebil v četrtfi-
nale, je neverjeten rezultat.« 

Maraton bo nekaj časa še neizpolnjena želja

Lukovi športni začetki so bili pestri, saj se je preizkusil v različ-
nih panogah. »Igral sem nogomet, košarko, veliko sem tekel. Veli-
ka želja je vedno bila, da bi pretekel maraton. A ko sem se resneje 
posvetil namiznemu tenisu, mi je trener to odsvetoval. Morda se 
bom tega lotil po koncu kariere. Noben šport pa mi ne nudi takšne-
ga užitka kot namizni tenis. Ko sem ga začel trenirati, se nisem mo-
gel več ustaviti. Zdaj imam že šest zaporednih naslovov državnega 
prvaka, največ zagona pa mi je dal prvi naslov. Ko pride kakšen 
dvoboj, ko ti gre res vse dobro od rok, se počutiš neverjetno. Zato 
treniram, ravno za takšne občutke. Parašportniki še toliko bolj, ker 
imamo določene težave. Ko vidimo, da smo lahko v športu tako 
vrhunski, ko dosegamo dobre rezultate, je to eden najlepših občut-
kov v življenju.«

Oče že več let zaman čaka na zmago

Čeprav trenira od dve do štiri ure dnevno (prost je le konec te-
dna), pri čemer mu v domačem klubu v Mengšu pomagajo tudi ne-
kateri vrhunski igralci, kot sta reprezentantki Katarina Stražar in 
Ana Tofant, pa je za Luko vedno nekaj posebnega, ko se pomeri s 
svojim očetom. »Za sprostitev so ti dvoboji nekaj najboljšega. Ved-
no me hoče premagati, a že dolgo zaman čaka na zmago. Igrava še 
po starem sistemu, kjer niz traja do 21. Pustim mu, da pride do 18 
ali 19. Ravno toliko, da mu dam nekaj upanja in verjame, da je blizu. 
Tudi sicer slabšega nasprotnika nikoli nočem premagati z 11:0, da 
mu ne ubijem volje,« nam je še povedal nadarjeni športnik, ki je v 
zadnjih dveh letih vse podredil karieri, zato bo študij še malo po-
čakal. Ko bo nekoč (z bekhendom, ki mu ga bo zavidal sam Darko 
Jorgić) morda celo segel po olimpijski slavi, bo takšna odločitev še 
bolj razumljiva ... 

V svojo sredino vabimo 

sodelavce za delo  
v lesni proizvodnji  

in vzdrževalce.

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

do 31. 10. 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

www.vaterpolsko-drustvo-kamnik.si 

P L AVA L N I  T E ČA J I 

tel. 031 463 883

VAT E R P O LO  Š O L A
PLAVANJE MLADOSTNIKOV       REKREACIJA ODRASLIH

Prijavi se!
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Domžalam občinski derbi z Radomljami

Veliki lokalni derbi v prvi nogometni ligi med ekipo Domžal in 
Radomelj so po lepi predstavi dobili Domžalčani z 2:0. S tem so se 
povzpeli na osmo mesto, Radomljani so zadnji na desetem mestu. 
Pred tem krogom so Domžalčani izgubili v Celju s 3:1, Radomljani pa 
doma s Koprom s 4:1. V drugi ligi so Dobljani izgubili proti Rudarju 
iz Velenja, premagali pa Triglav Kranj in Vitanest Bilje. Trenutno so 
na tretjem mestu. V prvi ženski ligi so Radomlje izgubile proti Lju-
bljani in premagale Primorje. Trenutno so na tretjem mestu.

S tekmovanjem so začeli tudi v medobčinski nogometni ligi. V 
regionalni Ljubljanski ligi nastopajo tudi ekipe Termit iz Moravč, 
Laby's Mengo 28, Ihan in Kamnik. V zadnjem krogu sta se v lokal-
nem derbiju v Kamniku pomerili domača ekipa in ekipa iz Mengša. 
Boljši so bili gostje z 2:1. Po štirih krogih najbolje kaže Mengšanom 
(7 točk), ki so na petem mestu, ekipa Termita je enajsta (4 točke), Ihan 
trinajsti (dve točki) in Kamnik petnajsti (1 točka). 

Pester dirkaški vikend na štirih lokacijah

Kamniški gorski kolesarji Calcit Bike Teama so se udeležili dirke 
v olimpijskem krosu za mlade, 25. kronometra na Rašico ter endura 
na Golovcu. Rok Naglič in Boštjan Hribovšek sta bila del prestižnega 
vzdržljivostnega dogodka Red Bull Dolomitenmann.

Na dirki XC Rašica na Selu pri Vodicah so kamniški tekmovalci 
vknjižili štiri uvrstitve na zmagovalni oder, od tega tri zmage ter eno 
tretjo mesto. Najboljši v svojih kategorijah so bili Tajda Šoštarko v 
U13, Žan Šekoranja v U11 in Neža Šekoranja v U7. Jon Golob je bil 
tretji v kategoriji do 13 let.

Na kronometru na Rašico je na zmagovalnih stopničkah stalo šest 
Calcitovcev. Hana Kranjec Žagar je bila prepričljivo najboljša med 
tekmovalkami od 16 do 40 let, Bojan Kemperl je slavil v kategoriji 
nad 51 let. V kategoriji od 16 do 30 let je bil drugi Matic Kranjec Ža-
gar in tretji Blaž Žle. V kategoriji U15 je bil drugi Nik Golob, tretja 
pa Tajda Šoštarko.

Enduro Golovec je štel za točke serije SloEnduro 4Fun. Blaž Žle je 
bil osmi skupno in 4. v svoji kategoriji od 19 do 24 let in s tem osvojil 
najboljšo kamniško uvrstitev.

16-letni Timotej pometel s člansko 
konkurenco

Po dolgem tekmovalnem poletju je Timotej Romšak, član Ple-
zalnega kluba Kamnik, ponovno presenetil. Šestnajstletni dijak 
z okolice Kamnika je namreč pokazal zobe in na tekmi državnega 
prvenstva v plezanju na balvanih pometel s člansko konkurenco. V 
finalu sta se za najvišjo stopničko borila še dva Kamničana, Gregor 
Vezonik in Matic Kotar.

Timotej Romšak je tudi poletno tekmovalno mrzlico na tujih tleh 
zaključil odlično. Osvojil je 1. mesto v Zilini, 2. v Ostermundigenu 
in Puursu, 3. mesto v Imstu. V skupni razvrstitvi Evropskega mla-

dinskega pokala v težavnosti je stal na prvem mestu. Ob pričetku 
svetovnega mladinskega prvenstva je v Voronezhu osvojil 14. mesto 
v balvanih ter 3. mesto v težavnosti. Podrl je osebni rekord v hitro-
stnem plezanju. Za piko na i pa osvojil še odlično 3. mesto v kombi-
naciji.

Svetovni pokal v Kranju in prvi finalni nastop

Milan Preskar si je v Kranju priplezal svoj prvi finale na svetov-
nem pokalu in zaključil na odličnem 7. mestu. V skupnem seštevku 
je dosegel 25. mesto.

Mednarodno prvenstvo Kamnika v namiznem 
tenisu

Na Duplici je bilo odigrano 12. Mednarodno prvenstvo Kamnika 
za mlajše kadete in veterane. Tekmovanje, ki ga vsako leto izvedejo 
v počastitev državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra, so tokrat 
odigrali vnaprej, in sicer zaradi napovedanih zaprtij telovadnic v je-
senskih mesecih. V kategoriji mlajših kadetov sta izstopala državni 
prvak Martin Gerkšič po znanju ter Vid Kočar po borbenosti. V ve-
teranskih kategorijah od 60 do 70 let in nad 70 let je zmagal Franc 
Lesjak. V prijateljski ekipni tekmi med veteransko ekipo Kamnika 
in veteransko reprezentanco Republike Slovenije so zmagali gostje 
z izidom 4:1. Za Kamnik so odlično igrali: Ivo Zelič, Srečo Berlic, 
Željko Đurić, Maks Burger in kapetan Božo Rojc.

Kar pet zmagovalnih stopničk v različnih 
disciplinah za tekače KGT Papež

Na Balkanskem prvenstvu v polmaratonu v Bitoli je Neja Kršinar 
dosegla 3. mesto. Luka Kovačič je že četrtič zapored zmagal na Red 
Bull Planica 400 (tek na planiško velikanko) in dosegel nov rekord 
(4 min 35 sekund). Luka je zmagal tudi na vzponu s poniji na Vršič. 
Med ženskami je bila Mojca Koligar na velikanko tretja. Štafetni tek 
(12 km in 2000 m) gor na 34. Dolomitenmann (svetovnem ekipnem 
prvenstvu v ekstremnih športih) je z odličnim šestim mestom zak-
ljučil Timotej Bečan. Ekipa je dosegla 7. mesto med 97 štafetami. Co-
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razdalji. V absolutni konkurenci triatlona so na zmagovalnem odru 
stali Jaroslav Kovačič pred Matijo Medenom in Madžarom Gergo 
Dobijem. Med ženskami je najhitreje v cilj pritekla Simona Dolinar 
Majdič, pred Tanjo Kompan (TK Trisport) in Moniko Peterka. V 
duatlonu je v absolutni konkurenci zmagal Kamničan Peter Koželj.

Slovenija evropski prvak v flag footballu

V Grossetu v Italiji je potekalo evropsko prvenstvo v flag foot-
ballu (brezkontaktna verzija ameriškega nogometa). Udeležila se ga 
je tudi dekliška reprezentanca do 15 let, ki so jo sestavljali tudi člani 
kluba Domžale Tigers. Mlada dekleta so pokazala izjemno priprav-
ljenost in na koncu osvojila naslov evropskih prvakinj v kategoriji 
do 15 let. Nagrado za najboljšo igralko finala kot tudi za najboljšo 
igralko celotnega turnirja je dobila podajalka Špela Božič (Domžale 
Tigers). K temu uspehu so seveda pripomogle tudi vse ostale soigral-
ke (igralke Domžal: Tia Govejšek, Anja Lebar, Iza Cvetko, Nika Vreš 
in Ela Razboršek). 

Cico1.

ŠPORT
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OGREVANJE VODOVOD
PREZRAČEVANJE HLAJENJE

KOPALNICE KERAMIKA

080 26 60 I vodoterm.si
Vodoterm d.o.o., Škrjančevo 8, Radomlje

* VABLJENI v delovnem času trgovine: od 7.00 do 19.00 ure. 

Predstavitev prodajnih programov s poudarkom na novostih bomo izvedli ob upoštevanju vseh ukrepov za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Najboljše za vas.
Blizu vas.

7. 10.
HIŠNI SEJEM*

lski izziv s Cola na Javornik, ki je štel kot nadomestna tekma za od-
padlo evropsko prvenstvo, je pripadel Miranu Cvetu. Gašper Bregar, 
le-ta je dan poprej zmagal tek na Učko, je bil tretji.

Začetek kegljaškega prvenstva

V državnih ligah se je pričela nova sezona letošnjega prvenstva. 
Lanska sezona se je zaradi epidemije končala po 6. krogu, letos upajo, 
da bo izpeljana do konca. Za ekipe kamniškega Calcita se je začelo 
sanjsko. Prva in druga ženska ekipa sta zmagali v gosteh, druga in 
tretja moška ekipa pa doma. Člani so v prvi ligi premagali Novo Go-
rico, članice pa ekipo Miklavža. V drugem krogu so člani premagali 
še Konstruktor, dekleta pa Pivko. Uspešni sta bili tudi druga in tretja 
moška ekipa, druga ženska ekipa pa je zabeležila poraz.

Triatlonski praznik na Bledu

Triatlonski klub Trisport je na Bledu že devetnajstič organiziral 
triatlon. Letos je Miro Kregar s pomočjo zvestih sodelavcev naredil 
še drznejši korak in razdaljo olimpijskega triatlona popeljal vse do 
Bohinja in tako povezal dva slovenska sladkovodna bisera. V dopol-
danskem času je potekala tekma evropskega mladinskega pokala. V 
nadaljevanju so na svoj račun prišli najmlajši, ki so se preizkusili v 
akvatlonu, takoj za njimi pa mladinci, kadeti in tisti, za katere je olim-
pijska distanca predolga in se zato spopadejo s triatlonom za vsako-
gar. V akvatlonu je od kamniških tekmovalcev na zmagovalni oder 
stopila le Manca Pogačar iz TK Utrip. V super šprintu je to uspelo 
njenemu klubskemu kolegu Marcelu Pavlinu in pa Trisportovcem 
Neži Nograšek, Niku Belaju in Žigi Podbevšku. Drugi večji dogo-
dek dneva so predstavljali triatlon, duatlon in akvabike v olimpijski 
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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, 7. oktobra 
2021, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 15. oktobra 2021. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Zelo lepe, elegantne ženske škornje št. 
37, 38, 30 eur. 040 751 604

• Spalnico, dobro ohranjeno, 50 eur. 
051 265 866

• Invalidski štirikolesni skuter, dobro 
ohranjen, po simbolični ceni. 031 
477 594

• Mline za sadje inox. 031 214 251
• Šivalni stroj Singer, električni pogon. 

Ceno določi kupec. 041 759 605
• Novo peč na olje, 3 sobna vrata, 2 

kuhinjska, okno 90x60 z roleto. 051 
810 691

• Obleko (suknjič, hlače), niti enkrat 
nošena (premajhna), št. 48, 50 eur. 
040 975 350

• Govejo telečjo kožo. 01 56 26 761
• 2 rabljeni kolesi, simbolična cena. 031 

651 253
• Plinsko jeklenko, večjo. 051 215 584
• Korito kuhinjsko dvojno, dim. 50x80 

cm, brez omarice. 051 215 584
• Burde s kroji in slovenskim prevo-

dom. Letnik 1979–1990. 051 215 584

• Enciklopedijo Slovenije, 16 knjig. 051 
215 584

• Nova sobna vrata z izrezom in mat 
steklom, Lip Bled 85x210, 60 eur. 041 
695 000

• Novo enojno pomivalno korito z 
odcejalnikom, 86x50, 60 eur. 068 
607 203

• Čoln Fishhunter FH 250 z vesli. 
Enkrat rabljen. 070 669 083

• Kompletno spalnico, kuhinjo, dnevno 
sobo, posamezno ali skupaj. Možen 
ogled. Ugodno. 031 645 110

• Cisterno 1000 l, črno v kovinskem 
okvirju. Dodam 70 cm velik železen 
podstavek, za dvignjen dotok, 70 eur , 
Domžale. 041 592 593

• Napo, belo, 60cm. Posteljno dno, 
elastične letvice,190×89, po 10 eur, 
Domžale. 041 592 593

• Alu platišča enzo, 5-kraka, 195/65/15, 
komplet za 120 eur. 030 416 496

• Material za zatemnitvene zavese v 
balah, v kompletu, zelo ugodno. 040 
590 566

• Rabljena kovinska okna pocinkana 
za toplo gredo, 118x51 cm, 6 kom. 031 
878 775

• Šivalni stroj Pfaff, klavirsko harmo-
niko nemško, Grundig radio po 5 eur 
kom in glasbeni stolp. Poceni. 041 
288 935

• Pametni telefon GSMART, 8-jedrni, 
5 col, na 2 SIM kartici in 2 bateriji, 30 
eur, Domžale. 041 592 593

• Zimske gume Bridgestone Blizzak, 
v1 225/70 R16 103R, barvo za fasado 
akril zeleno. 01 7212 449

• Spalnico, novo, še zapakirano, poce-
ni. 051 326 076

KUPIM

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

• Stare ročne ure, stanje ni pomembno. 
031 607 389

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 
041 751 266

• Oddam lokal v centru Kamnika, 
32m2. 040 845 360

• V novembru oddam stanovanje v 
starejši hiši v Trzinu. 051 639 271

• Menjam ali prodam hišo v Bistričici 
170/620m2 za atrijsko stanovanje v 
Kamniku 80/100m2. 031 371 671

• V urejenem in mirnem okolju v 

Trzinu prodam hišo z opremo. 070 
536 545

• Prodam 2-sobno stanovanje v centru 
Kamnika, 54,42 m2, 95.000 eur. Zad-
nja cena, samo resni. 040 264 098

• Oddamo opremljen frizerski salon, 
možnost manikura/pedikura/kozme-
tični, Kamnik center. 031 701 812

PODARIM

• Tri kuhinjske stole, na novo tapecira-
ni in polakirani. 040 570 769

• Dva dobro ohranjena jogija 190x90. 
031 651 253

• Dva para smuči in smučarske čevlje. 
041 361 391

RAZNO

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

• Mucke, mlade, lepe, odam. 041 614 
650

• Iščemo delavca v proizvodnji stavb-
nega pohištva. 040 166 661

• Osebo, dobro za pomoč v ribarnici, 
mlajšo ali upokojenko. 041 625 772

• Gratis odvoz vseh vrst kovin, plin-
skih jeklenk in akumulatorjev. 069 
622 922

• Brez stroškov odvoza vam odpeljemo 
pralne, sušilne stroje, štedilnike, 
odslužena kolesa ter kovino. 040 
780 078
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Modre novice izhajajo enkrat mesečno v nakladi 30.000 izvodov in jih vsa gospodinjstva v 
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www.modre-novice.si
urednistvo@modre-novice.si, 01 839 64 00

KUPON za brezplačni mali oglas (do 10 besed)

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

  
Vsebina:   
 

MALI OGLASI

Delovne izkušnje 3 leta, vozniški izpit B kategorije, dobro 
poznavanje sestave vozila, poznavanje angleškega jezika ali 

nemškega jezika (pasivno), komunikativen,  
osrednjeslovenska regija

ZAPOSLIMO
SPREJEMNIKA

VOZIL M/Ž

Kontaktna oseba: Milan Krulc 041640689, milan.krulc@avtohisa-krulc.si
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PAMETNA ENERGIJA

Z brezobrestnim 
financiranjem 
do dolgoročnih 
prihrankov.
Zaupajte izgradnjo sončne 
elektrarne najboljšim.WWW.GEN-ISONCE.SI

080 1558

DOLGOROČNO
VZDRŽEVANJE

CELOSTNA 
STORITEV

CERTIFICIRANA 
KAKOVOST
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