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

• pod keramiko
 • pod laminati, parketi
  • uporaba inteligentnih
   termostatov
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racunovodski-servis.si

RAČUNOVODSKI SERVIS

racunovodstvo@proevent.si
01 300 32 16

Zaupanja vreden
računovodski servis.

SPOT točka - 
Vse za ustanovitev podjetja
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BAR PRI KOŠIRJU
OMV KAMNIKKAVA 

TO GO

4M Group d.o.o., Medvedova ulica 11a, 1241 Kamnik

vroča ponudba

PELETI040 123 711

www.

.net

EDINI PRAVI NAČIN ZA PRODAJO 

VAŠE NEPREMIČNINE.

e: dragan.gostimirovic@re-max.si | t: +386 64 285 535

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
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LJUBITE HRANO 
IN UŽIVATE V 
DOBRI PIJAČI?

Zagotovo imate najljubše 
mesto. Vaši sveži jesenski 
pridelki, ozimnica in vaše 
najljubše mesnine ter vino 
tudi.

Liebherr predstavlja 
idealno skladiščenje za 
vaš užitek.

VI UŽIVATE. ONI HLADIJO. VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE. PE Domžale, Ljubljanska c. 92 | www.etis.si
RAZIŠČITE VSE PREDNOSTI LIEBHERR APARATOV. 

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.
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PIKA NA i
Ob nakupu vozila Peugeot prejmete 

bon za zimske pnevmatike s premontažo 

peugeot.si

 *Vrednost bona ob nakupu in dobavi novega vozila 
Peugeot 3008, Peugeot 5008, Peugeot 508 in Peugeot Traveller je 500 EUR, ob nakupu 
in dobavi ostalih novih osebnih vozil Peugeot je vrednost bona 300 EUR. Bon je 
možno vnovčiti le za nakup in premontažo pnevmatik, ki so kupljene pri pooblaščenih 
prodajalcih in serviserjih Peugeot v Sloveniji ob nakupu in dobavi novega osebnega 
vozila v času od 11.10. do 30 .11.2021 in sicer pri pooblaščenem prodajalcu, kjer je 
bilo vozilo kupljeno in dobavljeno. Bona ni možno zamenjati za gotovino oziroma 
drug izdelek. Bon ni prenosljiv na drugo osebo. V primeru, da je vrednost zimskih 
pnevmatik in premontaže večja od vrednosti bona, razliko doplača kupec. V primeru, 
da je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže manjša od vrednosti bona, se kupcu 
razlika ne povrne in je ni možno zamenjati za drug izdelek.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 722 70 10, www.rodex.si

Peugeot_Pika-na-i_Letak_A5_v04_nve.indd   1Peugeot_Pika-na-i_Letak_A5_v04_nve.indd   1 08/10/2021   12:1408/10/2021   12:14
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MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Podjetje, ki izdaja revijo Modre novice, 
IR IMAGE, letos praznuje 25-letnico delo-
vanja. Prav toliko let izhajanja bo prihodnje 
leto praznovala tudi naša revija. Ni malo. 
Četrt stoletja. Sama sem pred 25 leti rav-
no zaključevala srednjo šolo in se odločala 
o nadaljnji študijski poti. Po večmesečnem 
kolebanju sem se s precejšnjim strahom od-
ločila za študij komunikologije, ki je bil tak-
rat še precej neznana smer. Danes mi je na 
trenutke sicer hudo, da nisem izbirala bolj 
smelo. Vidim, da se takrat še nisem prav 
dobro poznala. A svoje odločitve nisem 
nikoli obžalovala. Ko sem nekaj let kasneje 
gospodu, danes žal že pokojnemu, razla-
gala, kaj vse bom lahko v življenju počela 
s svojim študijskim znanjem – oglaševanje, marketing, odnosi z 
javnostmi – mi je v smehu zabrusil, da bom na koncu pisala zgodbe 
za lokalni časopis. Z vsemi ambicioznimi načrti v glavi sem precej 
užaljeno odvrnila, da nikoli. Seveda se je kasneje zgodilo življenje, 
v katerem se poje veliko zarečenega kruha. Dokler je ta svež in di-
šeč, nimam nič proti, zato sem danes tukaj, pravzaprav prav tam, 
kjer mi je bilo napovedano. Tako kot v pravljicah, ki nam skozi do-
mišljijski svet odstirajo pradavne življenjske izkušnje, kjer je treba 
poiskati pravo pot, ubiti sedmeroglavega zmaja in sprejemati smele 
odločitve, ter so odsev življenja, ki nas (včasih) sili z začrtane poti, 
ker v vsej svoji čudežnosti sluti, da je naša prava pot drugačna. Če 
mu dobro prisluhnemo, ga tudi slišimo. Če smo dovolj pogumni, 
ga tudi upoštevamo. In ne glede na to, kaj se zgodi, čez leta ugota-
vljamo, da smo se prav odločili tudi takrat, ko je bilo na prvi pogled 
videti, da nam je nova pot prinesla le en kup blata. Včasih je treba 
zaupati in, ne glede na to, koliko se nam upira, poljubiti žabo, da 
pridemo do lepega princa. Če temu dodamo še čudež ali dva, potem 
smo na dobri poti, da bomo živeli srečno do konca svojih dni. A ne 
pozabimo se ob tem zavedati, da je sreča pot in ne cilj. 

MATEJ PRIMOŽIČ,  
ZUNANJI SODELAVEC

Nekoč, pred davnimi časi je za devetimi 
gorami, za devetimi vodami, za devetimi 
epidemijami, za devetimi virusi, za devetimi 
cepivi, za devetimi občinami, za devetimi 
protesti, za devetimi predsedovanji, za de-
vetimi vodnimi topovi, za devetimi policisti 
in za devetimi vladarji na hišici na drevesu 
živela Krištolina. Imela je živordeče, dolge, 
valovite lase, na licu pegice in rdečo obleki-
co. Krištolina je živela srečno, brezskrbno 
življenje in niti sanjalo se ji ni, kaj se dogaja 
v drugi, s tegobami prepredeni deželi. Bila pa 
je osamljena, zato se je odločila, da gre tja na 
obisk. Takoj ko je opravila z dolgo in težko 
potjo, je vstopila v to čudno deželo in zagle-
dala oglas, ki je vabil na televizijsko kuhar-

sko tekmovanje. »Kuhati pa znam,« si je rekla Krištolina (za prijatelje 
Krišta), se prijavila, uspešno kuhala in zmagala. Takoj po zmagi so jo 
povabili na kviz znanja in tudi tam je zmagala, enako na igrah brez 
meja, na izboru najboljših talentov, tekmovanju najbogatejše ženske in 
še na drugih podobnih tekmovanjih. Postala je najpopularnejša oseba 
v deželi. A to ni bila njena dežela. To je ugotovila, ko se ji je po vseh 
uspehih v šovih, v katerih ni imela ambicij uspeti, temveč le spozna-
ti novo, zgodila laž, manipulacija, potvarjanje dejstev in izkoriščanje. 
Zaradi njene pristne naivnosti je izgubila in zapravila vse bonuse in 
atribute, ki si jih je z navideznimi uspehi pridobila. Še več, Kuni je po 
vseh bridkih izkušnjah želela samo še domov, a ni smela. Vojščaki so na 
ukaz vladarja zaprli vse vhode in izhode v deželo. Čeprav se ni mogla 
načuditi tej odločitvi, je žalostna tavala po deželi. Ni vedela, kam naj 
se skrije, ljudje so jo namreč prepoznavali in jo zasmehovali. Kuni je 
postajala vse bolj depresivna zaradi lastne usode in usode ostalih pre-
bivalcev dežele. Mimo nje so tekli vojščaki, ki so se borili z ljudmi, ki 
se niso strinjali z vladarjevimi ukazi in dragimi dajatvami. Končno je 
našla miren kotiček, kamor se je ulegla. Vdala se je. To je bil njen konec. 
Vse dokler je ni iz morastih sanj s poljubom prebudil sanjski moški in 
misel, da bi kdaj odšla v drugo deželo je za vedno vrgla proč. Živela sta 
srečno do konca svojih dni. 

Pravljica

AKTUALNO

PO PREMORU 
ZOPET USPEŠEN 
SEJEM V KOMENDI

Po letu in pol premora se je 
na prvi oktobrski konec tedna 
v Komendo vrnilo sejemsko 
dogajanje. 25. jesenski kmetij-
sko obrtni sejem je v treh dneh 
privabil dobrih 40 tisoč obisko-
valcev.

Str. 8

DOBRODELNI POHOD

NA DOBRODELNEM 
POHODU ZBRALI 
4637 EVROV

Na 9. dobrodelnem pohodu 
na Sv. Primož smo skupaj s po-
hodniki, sponzorji in podporni-
ki zbrali 4637 evrov za Ustanovo 
Petra Pavla Glavarja iz Komende, 
v kateri jih bodo namenili social-
ni pomoči občanom.

Str. 10

INTERVJU

BELA ŽENA BREZ  
MEJA

S pripovedovalko ljudskih 
pravljic in avtorico priljubljenih 
vodnikov, Ireno Cerar, smo pog-
ledali v sedemletno ustvarjanje 
Pravljičnih poti brez meja, ki jo 
je peljalo preko vseh meja – tako 
formalnih kot osebnih, a pustilo 
tudi Potepuške okruške. 

Str. 16

ŠPORT

Z USNJARSKE DO 
PARIZA IN LOS 
ANGELESA!

Plezalni klub Kamnik je že 
drugo sezono najuspešnejši 
slovenski klub. V svojih vrstah 
imajo kar tri članske in pet mla-
dinskih oz. kadetskih državnih 
reprezentantov, o katerih bomo 
v prihodnosti še veliko slišali.

Str. 34
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zaključka prelaza Kozjak proti Špitaliču pa do 1. januarja 2022, če 
bodo vremenske razmere to dopuščale. Če bi zimske razmere na-
stopile prej, bodo dela na navedenem odseku zaključena spomladi 
v aprilu oz. maju 2022,« so za Modre novice povedali na Direkciji 
za infrastrukturo.

Dela bodo obsegala obnovo vozišča po postopku hladne reci-
klaže s penjenim bitumnom. Po izvedbi reciklaže bodo vgrajene 
nosilne plasti asfalta in obrabne zaporne plasti asfalta. Na delu 
odseka, ki poteka skozi naselji Laze in Zg. Tuhinj bo asfalt od-
stranjen z rezkanjem, zamenjani bodo poškodovani elementi od-
vodnjavanja (litoželezne rešetke, pokrovi) in robniki ter vgrajene 
nove asfaltne plasti. Dograjen bo tudi sistem odvodnjavanja, za-
menjani robniki in urejene koritnice ter jaški. Prav tako bo zame-
njana poškodovana jeklena varnostna ograja, sanirani armirano 
betonski robni venci na cestnih prepustih ter obnovljena verti-
kalna in horizontalna prometna signalizacija. Vrednost gradbe-
nih del znaša 1.685.140,25 evra. 

V Volčjem Potoku gradijo pločnik

Kamnik – Konec septembra se je začela gradnja pločnika v 

Volčjem Potoku, in sicer na desni strani od prodajnega centra 

Arboretum Volčji Potok do para avtobusnih postajališč slabih 

500 metrov proti Kamniku, zato je na tem delu delna zapora 

ceste.

Poleg pločnika se bodo izvedla še dela za javno razsvetljavo 
(brez drogov in svetilk), uredilo se bo odvodnjavanje, obnovili 
se bosta avtobusni postajališči, zarisana bosta dva nova preho-
da za pešce, in sicer povišan med avtobusnima postajališčema in 
običajen na lokalni cesti blizu uvoza do prodajnega centra. Dela, 
vredna slabih 217 tisočakov z DDV, bodo zaključena najkasneje 
do 23. novembra. 

V Mengšu gostili parašportnike

Mengeš – Konec septembra so v Mengšu v sklopu evropskega 

tedna športa gostili parašportnike. Na dogodku, ki ga je pripra-

vila Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpij-

ski komite, so bili prikazani različni parašporti, kot so paraatle-

tika, hokej na električnih vozičkih, paraples, paralokostrelstvo 

in paranamizni tenis, udeležil pa se ga je tudi Domžalčan Luka 

Trtnik, paranamizni teniški igralec in udeleženec zadnjih pa-

ralimpijskih iger v Tokiu.

Cilj evropskega tedna športa, ki je potekal pod geslom Bodi 
aktiven, je vse ljudi spodbuditi k telesni dejavnosti, vendar ne le 

NA KRATKO

Investicije v Domžalah 
 

Domžale – Po rekonstrukciji vozišča in gradnji pločnika v Škr-

jančevem, rekonstrukciji prvega dela Opekarniške ulice v Ra-

domljah in preplastitvi državne ceste v središču Domžal, ki je 

sicer državna investicija, naročnik del je bila Direkcija za ceste, 

v teh dneh poteka še prenova Šolske ulice v Ihanu in preplas-

titev prvega dela Virske ceste, končno podobo pa dobiva tudi 

ploščad pred veleblagovnico. 

Na Šolski ulici v Ihanu je predvidena protiprašna zaščita in 
3,5-metra široko asfaltno vozišče z obojestransko bankino v 
skupni dolžini približno 470 metrov. Zgradila se bo tudi manjka-
joča fekalna kanalizacija in možnost priklopa šestih objektov, ki 
na javno kanalizacijo še niso priklopljeni. Okvirna vrednost del, 
s katerimi naj bi zaključili novembra, je dobrih 120 tisoč evrov z 
DDV.

Od uvoza na Litijsko cesto na Podrečju do semaforiziranega 
križišča proti Dobu oz. Podrečju potekajo dela za preplastitev 
prvega dela Virske ceste, zato je tukaj popolna zapora cesta za ves 
promet. Pogodbena vrednost del znaša 365 tisoč evrov.

Končno podobo dobiva tudi ploščad pred veleblagovnico. Pro-
jekt je vključeval prenovo dotrajane asfaltirane ploščadi, osre-
dnjega platoja, letnega vrta lokala in urejenega prostora s klopmi 
za počitek v senci dreves. Obnovljeni so tudi obstoječi prehodi 
in ustaljene poti, ki bodo povezani z bodočo promenado dvojne-
ga drevoreda. Narejena je drenaža za odvodnjavanje meteornih 
voda, zgrajene so sadilne jame za drevesa, urejene se končne vi-
šine tlakov ob objektu in na ploščadi, preurejene so stopnice in 
klančine pri vhodu v trgovino ter površine za štokani beton in 
taktilne oznake. Končna vrednost del bo okoli 600 tisoč evrov, 
soinvestitorja sta Občina Domžale in družba AH INVEST 1. 

Popolna zapora državne ceste skozi Tuhinjsko 
dolino 
Kamnik – Direkcija za infrastrukturo na državni cesti Ka-

mnik–Ločica obnavlja voziščno konstrukcijo, zato je cesta skozi 

Tuhinjsko dolino med 8. in 16. uro zaprta. Obvoz je možen po 

državni cesti Ločica–Trojane–Blagovica–Lukovica–Domžale–

Kamnik in obratno.

Dela potekajo na območju med odcepom za naselje Kostanj in 
zaključkom prelaza Kozjak proti Špitaliču v skupni dolžini 4750 
metrov, in sicer naj bi potekala v dveh fazah. »Prvi del pred od-
cepom za naselje Kostanj do hišne številke Laze v Tuhinju 5 bo 
izveden že letos, do 1. novembra, drugi del od uvoza za Liplje do 
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Ravnateljica radomeljske šole Ana Nuša Kern je v zahvalnem 
nagovoru izrazila veliko, a pozitivno presenečenje, da je bila rav-
no njihova šola prepoznana za najbolj kulturno. Poudarila je še, 
da so šole tisto okolje, ki mora ne glede na razmere učencem dajati 
največ, čim bolj široka vrata v svet. Prepričana je, da slovenske 
osnovne šole svoje poslanstvo opravljajo zelo dobro in da je kon-
kurenca kulturnih šol vsako leto velika ravno zaradi dobrega dela 
pedagogov. Podelitev in veselje ob najvišji nagradi šole iz občine 
Domžale sta pospremila tudi podžupanja Renata Kosec in vodja 
domžalske območne izpostave JSKD, Matej Primožič.

Prireditev je JSKD organiziral skupaj z lansko najbolj kul-
turno šolo Osnovno šolo Danila Lokarja Ajdovščina, v kateri so 
poskrbeli za pester kulturni program, in z Občino Ajdovščina. 
Zbrane so z uvodnimi pozdravi nagovorili Irena Kodele Krašna, 
ravnateljica lanske prejemnice naziva najbolj kulturna šola, Ta-
dej Beočanin, župan občine Ajdovščina, in Damjan Damjanovič, 
direktor JSKD. Priča smo bili simpatičnemu programu zaključne 
prireditve, na kateri so nastopili nekdanji in sedanji učenci OŠ 
Danila Lokarja. 

Homška učna pot je urejena

Domžale – Na pobudo lokalne skupnosti so v Službi za turizem 

Občine Domžale uredili in nadgradili Homško učno pot, pri-

hodnje leto pa bodo tu uredili še pravljično pot Vilinski Homec.

Pot meri 4,3 kilometra in se začne pri gostilni Repanšek v 
Homcu, kjer je tudi parkirišče. Obiskovalci bodo na ličnih pa-
nojih, ki so postavljeni ob poti, spoznali življenje, naravo in 
kamnine ob zeleni rekreacijski osi, seznanili pa se bodo tudi z 
različnimi zgodovinskimi obdobji in kulturnimi ter športnimi 
znamenitostmi na tem območju. V naslednji fazi bodo na tej trasi 
uredili tudi pravljično pot, podobno tisti na Šumberku. »Kot pri 
Pravljičnem Šumberku tudi tukaj sodelujemo z Zavodom Škra-
teljc. Izdali bomo slikanico Vilinski Homec. Zgodba je že napisa-
na, trenutno nastajajo ilustracije, sledila bo še beležka in ureditev 
lesenih skulptur ob poti. Načrtujemo, da bomo novo pravljično 
pot odprli prihodnje leto,« pravi Mira Bečan, vodja Službe za tu-
rizem, in dodaja, da so se za novo pot odločili tudi zaradi odlično 
obiskane pravljične poti na Šumberku, razmišljajo pa tudi, da bi 
v prihodnjih letih uredili še eno na južnem delu občine Domžale, 
»morda v Ihanu ali Študi, ni še natančno določeno.«  

Pestra ponudba različnih pohodnih in kolesarskih poti ter 
ostalih številnih možnosti za rekreacijo privablja v Domžale vsa-
ko leto več turistov, zato na Občini že pripravljajo strategijo za 
turizem, ki bo po besedah Bečanove predstavljena še v letošnjem 
letu in ne bo temeljila na masovnem turizmu, temveč na možnosti 
preživljanja aktivnega oddiha v teh krajih. 

v tem enem tednu, temveč vse leto. Slovenski dan športa smo kot 
uradni državni praznik prvič praznovali lani, letos so z vsemi ak-
tivnostmi nadaljevali in dodali še nove. Ena od aktivnosti, ki so 
potekale v okviru evropskega tedna športa, je tudi dan s športniki 
invalidi oz. dan s parašportniki. Letos so jih gostili v Mengšu, 
kjer se lahko pohvalijo z novo športno dvorano, ki je prijazna tudi 
gibalno oviranim osebam. 

Na dogodku so se obiskovalci, med njimi je bilo veliko mladih 
iz mengeških športnih klubov in tudi precej družin iz Mengša 
in okolice, spoznavali z različnimi parašporti. Damir Bakonič 
in Matjaž Bartol sta predstavila hokej na električnih vozičkih, 
Luka Trtnik in Ožbej Poročnik namizni tenis, Brina Božič lo-
kostrelstvo, paralimpijec Janez Hudej paraatletiko, za promocijo 
športnega paraplesa sta poskrbela Lara Nedeljkovič in Klemen 
Dremelj. Poleg Damijana Lazarja, predsednika Zveze za šport in-
validov – Slovenskega paralimpijskega komiteja, ki je poudaril, da 
se zahvaljujoč medijem prepoznavnost parašporta v Sloveniji po-
večuje, mengeškega župana Franca Jeriča in domžalskega župana 
Tonija Dragarja, ki sta se z Luko Trtnikom pomerila v namiznem 
tenisu, je zbrane pozdravil tudi Franček Gorazd Tiršek, srebrni in 
bronasti parastrelec z zadnjih paralimpijskih iger v Tokiu. 

Najbolj kulturna šola v državi je postala OŠ 
Preserje pri Radomljah
Domžale, Ajdovščina – V torek, 5. oktobra, je v Ajdovščini po-

tekala zaključna slovesnost projekta Kulturna šola 2021, ki ga 

organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Po-

delitev poteka vsako leto, in sicer šole kandidirajo za priznanja 

za posebne dosežke na posameznih kulturnih področjih ter v 

kategorijah male oz. podružnične šole, srednje velike šole in ve-

like šole. Najbolj prestižen je naziv najbolj kulturna šola, ki ga 

je letos prejela Osnovna šola Preserje pri Radomljah. 
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Šolsko leto bo posvečeno Mariji Veri
Letošnje šolsko leto bodo na Osnovni šoli Marije Vere posvetili veliki slovenski umetnici in prvi akademsko izobraženi igralki na 
Slovenskem, po kateri je njihova šola tudi dobila ime. Mineva namreč 140 let od rojstva Marije Vere, ki se je rodila leta 1881 v 
Kamniku in tu preživela prvih nekaj let svojega otroštva. Z vsemi dejavnostmi, ki jih bodo na šoli pa tudi izven nje organizirali, 
želijo o življenju in delu Marije Vere ozavestiti širšo javnost, hkrati pa po epidemiji covida-19, ko smo bili prikrajšani za številne 
kulturne dogodke, razširiti sporočilo kultura je kul.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in arhiv OŠ Marije Vere

»Marija Vera je v Kamniku pa tudi širše v celotni Sloveni-
ji manj poznana, zato je naša velika odgovornost, da učence in 
starše ter splošno javnost ozaveščamo, kdo je naša prva slovenska 
akademsko izobražena igralka, ki je bila za svoj čas zelo napre-
dna,« še pred začetkom prazničnega šolskega leta pravi Violeta 
Vodlan, ravnateljica Osnovne šole Marije Vere. Da je kultura kul, 
bo rdeča nit vsega dogajanja ob 140-letnici, s čimer želijo življe-
nje in delo Marije Vere postaviti na mesto, ki si ga zasluži, hkra-
ti pa motivirati učence za obiskovanje kulturnih dogodkov in 
udejstvovanje na tem področju. »Dejstvo je, da nas je epidemija 
prikrajšala za številne dejavnosti na številnih področjih. Ravno 
kultura je ena izmed dejavnosti, ki je bila precej okleščena. Zato 
želimo sporočiti, da kultura nikakor ni drugorazredna oz. da je 
kultura kul, in tako učence motivirati za prihodnost, da bodo 
obiskovali kulturne dogodke,« pove Mojca Fuchs Lukežič, na OŠ 
Marije Vere kulturna koordinatorica in vodja celoletnega projek-
ta ob obletnici rojstva Marije Vere. 

Poleg manj zanimanja za obiskovanje kulturnih dogodkov v 
šoli namreč opažajo tudi upad pri določenih dejavnostih, ki so 
bile med epidemijo, ko je šolanje potekalo na daljavo, postavlje-
ne na stranski tir. »Pred tremi leti smo imeli v gledališki skupini 
štirideset učencev, med epidemijo se je število skrčilo na pet do 
osem otrok. Podobna situacija je tudi v folklorni skupini. Po-
membno se nam zdi, da se vrnemo na številko, ki smo jo dosegali 
pred izbruhom covida-19,« pojasnjuje Fuchs Lukežičeva in doda-
ja, da se skupaj z otroki zelo veselijo, da zopet oživijo vse dejavno-
sti. »Znotraj gledališke skupine že tretje leto delamo na projektu 
Drejček in trije Marsovčki. Tako smo med epidemijo z učenci de-
lali gledališče tudi preko zooma, letos pa nameravamo zaključiti 

ta projekt, tako da bo nastala video predstava. Naše predstave so 
znane po tem, da zajemajo različna področja umetnosti in tako 
bo tudi tokrat. Poleg gledališke skupine pri projektu sodeluje tudi 
pevski zbor, pri plesnih koreografijah pa si bomo pomagali tudi 
s folklorno dejavnostjo. Premiera na spletu je predvidena za 19. 
november.« Čeprav predstava dopušča tudi adaptacijo na oder in 
predstavo v živo, Fuchs Lukežičeva poudarja, da si želijo, da os-
tane zgolj na videu: »Naj bo to spomin na čas, za katerega upamo, 
da se bo čim prej končal.«

Sto štirideset tulipanov v Arboretumu Volčji Potok

Poleg predstave Drejček in trije Marsovčki bo pestro in ra-
znoliko dogajanje ob pomembni obletnici zaznamovalo celotno 
šolsko leto učencev in učiteljev Marije Vere. Tako se bodo 22. no-
vembra, ko je tudi njen rojstni dan, Mariji Veri poklonili pred 
njeno rojstno hišo v Kamniku. V Arboretumu Volčji Potok bodo 
učenci posadili 140 tulipanov, celo šolsko leto bodo snemali video 
intervjuje z znanimi Kamničani in se z njimi pogovarjali o kul-
turi, šolski novinarji bodo ustvarili oddajo o znanih in manj zna-
nih dejstvih o Mariji Veri. Razpisali bodo šolski natečaj za šolsko 
himno, ki jo bodo tudi uglasbili, in literarni natečaj na temo gle-
dališča in kulture. Povezali se bodo s Kulturnim centrom Marija 
Vera in Vesno Anđelkovič, ki bo na šoli pripravila gledališko de-
lavnico. Učenci od 1. do 9. razreda bodo Marijo Vero predstavili v 
likovni podobi. Vse dejavnosti in aktivnosti bodo dokumentirali, 
jih sproti objavljali na šolski spletni strani in jih na koncu zbrali 
v zborniku. »Zaključek celoletnega projekta, posvečenega Mariji 
Veri, bo slavnostna prireditev ob gredi cvetočih tulipanov konec 
aprila prihodnje leto, kjer bomo slišali šolsko himno in spozna-
li nagrajence natečajev, predstavljena bo turistična raziskovalna 
naloga. Prireditev bo tudi zaključek mednarodnega likovnega 
natečaja Pokrajina in na ogled bodo postavljena najboljša likovna 

Od leve: Mojca Fuchs Lukežič, Violeta Vodlan in Vanja Hočevar.
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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

AKTUALNO

dela. Celoletni šolski projekt bomo zaključili z dnevom šole 26. 
aprila 2022,« napoveduje Vanja Hočevar, predsednica Šolskega 
kulturno-umetniškega društva Verine zvezdice, ki bo skupaj s 
šolo prevzelo tudi organizacijo zaključne prireditve.

Vztrajnost, inovativnost in naprednost so tiste vrednote, 

ki jih na OŠ Marije Vere želijo predati svojim učencem

Marija Vera je bilo umetniško ime baronice Frančiške Marije 
Ksavera von Osten Sacken, rojene Eppich, ki se je kot 24-letna 
učiteljica v Gorici odločila, da bo sledila klicu gledališke umetno-
sti. Odpravila se je na Dunaj v središče evropske gledališke kul-
ture, kjer je leta 1907 zaključila študij na konservatoriju za glasbo 
in igralsko umetnost. Živela in ustvarjala je v različnih kulturah 
in v treh kulturnih okoljih (nemškem, srbohrvaškem in sloven-

skem). Nastopala je v treh jezikih, sedmih državah in enajstih 
gledališčih, ki danes ležijo v osmih različnih evropskih državah: 
v Avstriji, Nemčiji, Švici, Poljski, Srbiji, Črni gori, v Bosni in Her-
cegovini ter v Sloveniji. Njeno življenje se bere kot zgodba, kako 
lahko s pogumom in odločnostjo ter vztrajnostjo dosežemo, kar 
želimo. In ravno vztrajnost, inovativnost ter naprednost so tis-
te vrednote, ki jih na šoli Marije Vere želijo predati tudi svojim 
učencem. »S številnimi projekti, ki jih bomo še izvedli, želimo, da 
so inovativni, s čimer učencem damo možnost, da razvijajo svoje 
potenciale in so pri tem vztrajni,« poudarja ravnateljica Violeta 
Vodlan.

Marija Vera je kot osebnost izstopala že v svojem času, številni 
priznavajo, da je bila evropska igralka, ki je močno zaznamovala 
razvoj in delo številnih evropskih odrov. Tudi na Osnovni šoli 
Marije Vere z vključitvijo v številne mednarodne projekte sledijo 
njeni odprtosti in evropski miselnosti. »Sicer nam je čas koro-
navirusa ponovno postavil meje, vendar le geografsko, fizično. 
Dejstvo je, da so meje le v glavah ljudi. Če jih v glavi zrušimo, jih 
v življenju ne bomo imeli,« zaključuje Fuchs Lukežičeva.

Želijo si večnamensko dvorano z odrom

Marija Vera je živela oder. Gledališče ni bil le njen poklic, tem-
več njeno življenje. Tudi zato, da bodo lahko nadaljevali z njenim 
poslanstvom in zavedanje o njenem delu razširili še na večji del 
javnosti, si v dupliški šoli močno želijo večnamensko dvorano z 
odrom, ki bi delovala kot medgeneracijski prostor in kjer bi svoj 
dom našli tako šolski gledališčniki in umetniki kot okoliški kul-
turniki. Živeti kulturo, ki je kul, namreč na Osnovni šoli Marije 
Vere želijo prav vsak dan, zato upajo na posluh pristojnih institu-
cij, v prvi vrsti Občine Kamnik. 
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Po premoru zopet uspešen sejem v Komendi
Po letu in pol premora se je na prvi oktobrski konec tedna v Komendo vrnilo sejemsko dogajanje. 25. jesenski kmetijsko obrtni 
sejem, na katerem se je predstavljalo skoraj 400 razstavljavcev, je po ocenah organizatorjev iz Konjeniškega kluba Komenda v 
treh dneh privabil dobrih 40 tisoč obiskovalcev.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in Aleksander Sokler

Organizatorji so morali v zadnjem letu in pol zaradi epidemije 
covida-19 izpustiti tri sejme, ki se v Komendi sicer organizirajo že 
25 let in so prinesli marsikatere poslovne priložnosti, predvsem 
pa ponesli ime občine daleč preko njenih meja. Organizacija tako 
velikega sejma v trenutnih spreminjajočih se razmerah ni lahka 
naloga, kar je na odprtju poudaril tudi Marjan Sedej, novi predse-
dnik Konjeniškega kluba Komenda, ob tem pa še posebej izposta-
vil delo in trud maloštevilne, a hrabre ekipe, zaradi katere ima po 
njegovi oceni Komenda najboljše sejemsko prizorišče. »Odloči-
tev za organiziranje tega sejma je bila težka, negotova, a vendarle 
hrabra in smela. Pot, ki smo jo začeli s pripravami v začetku maja, 
je bila dolga. Na njej je bilo veliko ovir, a tisti, ki so pomagali, so 
imeli vizijo in točno določen cilj. Kadar je jasen cilj, je jasna tudi 
pot,« je dejal Sedej in izpostavil, da kljub dobri organizacijski eki-
pi sejma ni brez razstavljavcev in obiskovalcev, »četudi smo imeli 
jasen cilj in pot ter hrabrost in pogum, da smo organizirali ta se-
jem v teh negotovih časih, pa to ne bi bilo dosti vredno, če nam ne 
bi sledili tudi razstavljavci in obiskovalci.«

Poleg štiristo razstavljavcev je sejem v Komendi ponudil tudi 
pester spremljevalni program. Teh dogodkov je bilo sicer nekoli-
ko manj kot prejšnja leta, so jim pa organizatorji dodali nekatere 
nove. Tako je na sejmu prvič potekala avkcija kasaških konj, ki je 
bila zelo uspešna. Prvič se je predstavila tudi slovenska vojska, ki 
je na sejmišče pripeljala številna zanimiva vozila, obiskovalci so 

si lahko ogledali prikaze rokovanja z orožjem, kar nekaj se jih je 
tudi preizkusilo na strelskem simulatorju. V Zavodu za gozdove 
so predstavili varno delo z žago, prikazali pravilno rezanje debla 
z napetimi vlakni in kot novost pokazali nekaj najbolj invazivnih 
tujerodnih vrst, ki ogrožajo gozdove.

V klubu bodo še okrepili poslovno dejavnost

Po besedah predsednika Sedeja, ki je vodenje komendskega ko-
njeniškega kluba prevzel pred osmimi meseci, bodo v prihodnje 
v klubu nadaljevali s sejemsko tradicijo in jo poskušali še nadgra-
diti. »Zemljišče, kjer potekajo sejmi, bo treba upravljati bolj učin-
kovito. Nesporno je škoda takega kapitala, da bi bil uporabljan 
le dvakrat letno,« je poudaril novi predsednik, ki je v kasaški 
javnosti zelo dobro poznano ime, saj je med leti 2013 in 2016 us-
pešno predsedoval Kasaški zvezi Slovenije, sicer pa je bil dolga 
leta direktor Lekarne Ljubljana. Prav zato bodo na tem zemljišču 
organizirali še več prireditev, že maja so začeli s sejemsko tržnico, 
razmišljajo pa še o sejmu rabljenih vozil, tematskih enodnevnih 
sejmih in razstavah. »Mislim, da se bo o Komendi in našem ko-
njeniškem klubu še veliko slišalo,« podarja Sedej in izpostavlja, 
da bodo s sredstvi, ki jih bodo v klubu pridobili s pomočjo novih 
poslovnih dejavnosti, lahko še dodatno razvijali konjeniški šport, 
»če bodo sredstva dopuščala, bomo zagotavljali bistveno boljše 
materialne nagrade za tekmovalne konje. Verjetno bo klub tudi 
sam začel iskati najboljše potencialne konje in jih kupovati. To so 
akcije v okviru poslanstva tega kluba, ki deluje tako za dobrobit 
svojih članov kot občine.« 
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DOBRODELNI POHOD

Na Dobrodelnem pohodu zbrali 4637 evrov
Da je bil dan lep in organizacija odlična, se je strinjala večina pohodnikov, ki so se v soboto, 25. septembra, pridružili ekipi Modrih 
novic na Dobrodelnem pohodu na Sv. Primož. Skupaj so že devetič uresničili slogan – dobra volja, dobra družba, dober namen. 
Letos so bila sredstva namenjena Ustanovi Petra Pavla Glavarja iz Komende; skupaj s pohodniki, sponzorji in podporniki so zbrali 
4637 evrov.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Klemen Brumec in Mateja Štrajhar

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) deluje v občini Komenda 
že 21 let, in sicer na socialnem, duhovnem, kulturnem in izobra-
ževalnem področju. »Naj poudarim, da bodo šla sredstva v prave 
roke in za dober namen. V ustanovi imamo namreč razvito huma-
nitarno dejavnost v obliki vsakotedenskega razdeljevanja živil po-
moči potrebnim občanom,« je na pohodu izpostavila predstavnica 
UPPG Lucija Miklič Cvek in dodala, da tudi med občani Komende 
v zadnjem času opažajo porast socialnih stisk, zato bodo zbrana 
sredstva namenili skladu socialne pomoči, v katerem se bo tako 
zbralo več sredstev za naslednji razpis.

»Počaščeni smo, da ste se povzpeli na vrh Sv. Primoža, korak za 
korakom za dober namen. Včasih je delati dobro zahtevno, ker pred 
nas postavlja odpoved, premagovanje, prilagajanje, postaviti sebe v 
drugi plan. Prostovoljci Ustanove smo vam vsem hvaležni za vsak 
dar – naj bo v času ali prispevku. Izkazano zaupanje je na nek način 
tudi priznanje našemu delu,« pa se je tako pohodnikom kot organi-
zatorjem zahvalil Štefan Petkovšek, predsednik uprave UPPG.

Na vrhu Sv. Primoža sta zbrane pozdravili domžalska podžupa-
nja Renata Kosec, ki je poudarila pomembnost tovrstnih dobrodel-
nih dogodkov, ter Mateja Štrajhar, glavna in odgovorna urednica 
revije Modre novice, ki je v imenu celotne ekipe obljubila pestro 

dogajanje v prihodnjem letu, ko bo na vrsti že deseti, torej jubilej-
ni dobrodelni pohod, poleg tega pa tudi 25-letnica izhajanja revije 
Modre novice. Pohodniki so se razveselili torte velikanke, za za-
bavo in ubrane viže pa sta poskrbela skupina Gorenjski kvintet in 
Duo AjdČao.

Vsi skupaj smo znova dokazali, da slogan – dobra volja, dobra 
družba, dober namen – še vedno velja! 

Celotno galerijo slik z dobrodelnega pohoda si lahko ogledate na naši 

spletni strani www.modre-novice.si/novice/na-dobrodelnem-pohodu-na-

-sv-primoz-zbrali-vec-kot-4300-evrov/
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Nejini izdelki za 
pripravo zdravega 

zajtrka

ZDRAVO IN ENERGIČNO V JESEN!
Kruh in pecivo z drožmi • Veganske sladice • 

Darilni paketki • Naravna prehranska dopolnila • 
Izdelki za krepitev imunskega sistema

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

Nejin zajtrk za zdrav začetek dneva
Da se po zajtrku dan pozna, so nas redno opozarjale že naše babice, o njegovem pomenu pa se vedno več govori tudi danes. 
Zajtrk nas ohranja pri močeh ves dan, pospešuje metabolizem, hrani možgane in še bi lahko naštevala koristi prvega jutranjega 
obroka. Izbira za pripravo je danes zelo bogata, prav tako imamo na voljo veliko idej za pripravo, ki jih z nami delijo nadobudni 
ustvarjalci kulinaričnih vsebin. Med njimi, ko je govora o zdravem zajtrku, zagotovo izstopa Neja Gril, mlada Ptujčanka, ki je s 
svojim blogom, imenovanim Everyday breakfast club, v Sloveniji postavila pravi trend zajtrkovanja.

POLONA ŠTOLFA
Foto: arhiv Neje Gril

Nejina kulinarična zgodba se je začela v domači kuhinji, kjer je 
že od malih nog neizmerno uživala ob pripravi sladic. Ob kreira-
nju različnih jedi skupaj z mamo je v srednji šoli razvila posebno 
strast do jutranje rutine, ki je danes osnovna rdeča nit njenega 
poklica. Tako je nastala zgodba Nejin zajtrk, v kateri vsak dan 
najdeš novo poglavje z nasvetom in trikom za pripravo zdravega, 
polnovrednega zajtrka.

Zdrav zajtrk v minuti

Neja na svojem blogu in družbenih omrežjih deli uporabne 
nasvete za zdrav in energičen začetek dneva. Danes njenim ide-
jam sledi že več kot 10 tisoč zadovoljnih "zajtrkovalcev". 

Barvite bovle kar kličejo po pripravi in k hranilnemu obroku 
vzpodbudijo tudi tiste, ki zdravo enačijo z neokusno. Iz odzivov 
rednih uporabnikov njenih receptov ugotavlja, da ljudje v večini 
iščemo hitre rešitve za pripravo obroka, kar je bil povod za izde-
lavo lastnih prehranskih izdelkov, s katerimi je priprava hranlji-
vega zajtrka nadvse enostavna. Danes njena "zajtrkovalnica" šteje 
že več kot petnajst izdelkov, ki so hranljivi, naravni in preprosti 
za uporabo. Med njimi so granole, namazi, sadni pireji, kokosove 
skledice in – najbolj priljubljene – ječmenove tsampe.

Kaj je tsampa?

Tsampa je pražena ječmenova moka, ki navdušuje tako z oku-
som kot preprosto pripravo. Gre za pražen ječmen, ki se kasneje 

zmelje v moko. Neja jo obogati z različnimi dodatki, ki to hra-
nilno bombico spremenijo v pravi kulinarični presežek. Izbiraš 
lahko med jagodno, malinovo, čokoladno in orehovo. Tsampa je 
v osnovi že toplotno obdelana, kar pomeni, da je ni treba dodatno 
kuhati. Dodamo le vročo vodo ali mleko in zajtrk je pripravljen. 
Tsampina prednost je tudi ta, da dlje časa nudi občutek sitosti. V 
primerjavi s podobnimi kašami je bistveno bolj nasitna in vsebuje 
nekoliko več beljakovin. Je vsestranska za uporabo, saj lahko iz 
tsampe pripravimo tudi sladice, palačinke, kaše, kekse, energijske 
kroglice in z njo celo zgostimo omake.

Palačinke so zakon!

Priljubljenim tsampam in granolam je Neja pred kratkim do-
dala čija jagodno marmelado in namaz iz indijskih oreščkov, lio-
lifiziranih jagod in kokosa, ki je trenutno njen najljubši izdelek, 
saj odlično poživi tople in hladne jutranje kaše. Nejin najljubši 
zajtrk pa so še vedno palačinke. Včasih je najraje pripravila bana-
nine iz ovsene moke, danes pa so na njenem jedilniku največkrat 
kar tsampine, ki poleg polnega okusa in dobrega občutka v želod-
cu, prispevajo tudi koristne vitamine in minerale. Če nima časa 
ali volje za peko palačink, si za zajtrk najraje pripravi tsampo ali 
smuti skledo.

Hrana je užitek

Neja ni bila nikoli ljubiteljica mastne, ocvrte hrane in preslad-
kih sladic, zato sama ustvarja iz naravnih sestavin, ki veljajo za 
zdrave. Ob zavedanju vseh koristi takšnega načina prehranjeva-
nja je od nekdaj iskala kakovostne rešitve za pripravo jedi – ko-
kosov sladkor namesto belega, olivno olje namesto navadnega, 
pirina moka namesto pšenične ...
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Prehransko dopolnilo s sladilom

Na voljo v vaši najbližji
lekarni ter specializirani trgovini

USPEŠNE ZGODBE

*Navedena priporočena maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in brez DDV velja za model Renault Express Van Blue dCi 75 ter ob 
nakupu z Renault Financiranjem. **V okviru akcije se stranka lahko odloči za podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli nastopi prej) 
po ceni 99 € + DDV. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Ponudba velja do prodaje zalog. Več informacij o ponudbi in pogojih 
nakupa je na voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

     NOVI

RENAULT EXPRESS VAN

www.renault.siRenault priporoča

A vtohiša in njeno uradno ime
Naslov trgovca

11.790 €
vozila iz zaloge z dizelskim motorjem 
5 let podaljšanega jamstva za 99 € + DDV**

že za 
+DDV*

01 589 13 10

Neja sicer pri prehranjevanju ne mara omejitev. Verjame, da 
je ključ do zdravega načina prehranjevanja zmernost, čuječnost 
in užitek. Posledično hrane ne želi deliti na zdravo in nezdravo, 
saj ima lahko nezdrava prehrana zelo negativen prizvok, kadar 
govorimo o odnosu do hrane. Z leti in z veliko padci na poti do 
dobrega odnosa do hrane se je naučila poslušati svoje telo, ki ji 
vedno sporoči, kadar mu kaj ne ustreza. Po hrani, po kateri se 
slabo počuti, tako ne poseže več ali pa v manjših količinah kot bi 
sicer. Zaveda se prednosti doma pridelane hrane, v svoje obroke 
v čim večji meri vključuje sadje in zelenjavo, predvsem pa uživa v 
vsakem obroku in ob tem ne šteje kalorij. 

Nejini izdelki so namenjeni vsem, ki želijo zjutraj pojesti oku-
sen in hranljiv obrok, po katerem se bodo počutili odlično, in jih 
bo slastnost obroka spremljala ves dan, pa tudi tistim, ki prepros-
to nimajo časa in potrebujejo hitro rešitev za zajtrk. Mene je takoj 
navdušila in doma je za dobro jutro že zadišalo po topli, ječmeno-
vi tsampi. Zagotavljam - odlična je! 
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Povsem novi Nissan Qashqai

za 229 €/mesec* 5 let jamstva*

Vrhunski crossover, elektrificiran  
z blagim hibridnim pogonom

*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

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.

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

KOLUMNA

Zaustavite čas: srečni spomini z otroki
Vsi imamo kdaj občutek, da otroštvo prehitro mine. Starši se nekega dne zbudimo in naši otroci se nočejo več igrati z nami. Ču-
timo, kot da nam je spomin na zlate čase, ko so nas otroci še tako prikupno potrebovali, zdrsnil iz rok. Kaj pa, če obstaja način, 
da ta občutek premagamo? Način, ki nam omogoči, da so spomini na otroštvo naših otrok počasnejši, širši, globlji, bogatejši? 
Hiter vpogled v zgodovino pomnjenja, mnemotehnike, nas lahko nauči prav tega.

NOAH CHARNEY

Spremljajte vse, kar se zgodi prvič. Ključ do poglobljenega 
občutka intenzivnosti in širine naših interakcij z otroki je merje-
nje in beleženje, kaj počnemo z otroki. Da spremljate dejavnosti in 
trud, ki ga vložite, vse, kar in kako jih naučite, stvari, s katerimi se 
prvič soočajo (prvič gledajo Telebajske, prvič zažvižgajo, prvič jedo 
kitajsko hrano itd.), pomaga na mnogo načinov. Največja pozitivna 
stran je psihološka. Sam uporabljam dnevni planer in aplikacijo za 
pisanje dnevnika, kamor si zapisujem osnovne osnutke, in sicer v 
grobem o tem, kaj z ženo vsak dan počneva skupaj z otroki. Vklju-
čim vse, kar se mi zdi nenavadno, posebno, neobičajno.

Naj bodo dejavnosti z otroki, ki jih izvajate, in lokacije, ki 

jih izbirate, raznolike. Če želimo poglobiti spomine na otroštvo 
naših otrok, se moramo v prvi vrsti osredotočiti na raznolikost in-
terakcij in krajev, kjer te potekajo, ter na njihovo beleženje (dnev-
nik, aplikacija, video, fotografije). Ponavadi se polenimo in vsak 
teden počnemo enake stvari, včasih celo vsak večer. Pujsa Pepa 
pred spanjem. Palačinke za zajtrk na lenobno nedeljsko jutro. Ot-
roci imajo radi te navade, vsi jih hitro dojamemo … zakaj bi jih to-
rej spreminjali? Na to vprašanje lahko odgovorimo, če pogledamo 
načine zapomnjenja stvari. Zapomnimo si stvari, ki so nenavadne, 

drugačne, neobičajne, ki izstopajo, medtem ko se vsakdanje zadeve 
zdijo, ko se ozremo v preteklost, kot en sam neskončen kontinuum.

Spreminjanje lokacij nam pomaga pri pomnjenju dejavno-

sti. Prav tako si bolje zapomnimo stvari, ki smo jih delali na raz-
ličnih novih krajih, kot tiste, ki jih počnemo tam, kjer preživimo 
veliko časa. Čeprav počnemo nekaj, kar imamo radi (na primer z 
otroki kolesarimo po najljubši poti v gozdu blizu doma), se to v naši 
glavi združi v zgolj en sam prijeten spomin, če eno in isto počnemo 
stokrat. Če pa gremo na sto različnih lokacij, se bo prav vsaka od 
teh bolj izrazito usedla v naš spomin, saj je bila nova.

Uporabite starodavno tehniko palača spomina in se osredo-

točite na nenavadno. Tehnika palača spomina je pristop k pomnje-
nju, ki sega v antične Atene in so ga do zgodnjega 20. stoletja učili 
po vsej Evropi. Hiter opis te tehnike pravi, da morajo biti stvari, ki 
si jih želimo zapomniti, povezane z najbolj nenavadnimi, čudnimi, 
trapastimi podobami, ki nam padejo na pamet, kajti človek si bolj 
kot normalno zapomni nenavadno. Najbrž bi se spomnili dneva, ko 
ste se odpravili na ribolov in je iz reke naravnost v vaš čoln skočila 
postrv, kajne? No, če bi se to na ribolovu zgodilo vsakič, potem ne bi 
bilo omembe vredno … Imam prav? Poiščite nove, drugačne, čudne, 
trapaste, čudaške dejavnosti in trenutke, ki bodo potem veliko bolj 
živo ostali tako v vašem kot tudi v spominu vašega otroka.

Vse te tehnike opisujem v moji knjigi Opolnomočite svoje otro-
ke: Profesorjev priročnik o učenju otrok v samo 15 minutah dnev-
no, ki bo prihodnje leto izšla tudi v slovenskem jeziku. Če vas knji-
ga zanima, mi sporočite, in ko bo na voljo, vas bom obvestil. Izdaja 
bo omejena, zato ne odlašajte z odločitvijo.

Knjiga se osredotoča na določene tehnike poučevanja na uni-
verzitetni stopnji, ki si jih starši lahko sposodimo in poenostavimo, 
zato da spodbudimo ljubezen do učenja že pri mlajših otrocih (prib-
ližno od tretjega do dvanajstega leta). Toda to je le en del. Čeprav se 
knjiga osredotoča na trike učenja otrok, ki se njim samim zdijo kot 
igra, v kateri z vsakim novim znanjem in izkušnjo dobijo super-
moč, je v vsebini tudi poseben del za starše. Če lahko poglobimo in 
upočasnimo srečne spomine na čas, preživet z otroki, potem je, ko 
naši otroci odrastejo, to tudi darilo za nas. 

Potrebujete oceno vrednosti premoženja? 
Morda poslovno, finančno in davčno svetovane?

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

Tu smo za vas.
Strokovno, zanesljivo in prijazno.
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Mokrišča so v Trzinu v zelo dobrih rokah
Tako je zatrdila Andreja Škvarč iz Zavoda za varstvo narave na odprtju izobraževalne točke o mokriščih v športnem parku Trzin 
Mlake. Postavitev informativne table in dveh igral je sklepno dejanje triletnega projekta LAS Zgodbe naših mokrišč, ki pa je v 
Trzinu le eden od treh projektov za zaščito mokrišč. Že dolga leta se Trzinci namreč zavedajo pomena tega edinstvenega ži-
vljenjskega okolja, ki predstavlja zelo učinkovito protipoplavno zaščito, a zaradi nepremišljenih posegov v naravo hitro izginja.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Zadnje dejanje projekta Zgodbe naših mokrišč je postavitev in-
formativne table in dveh igral, eno je v obliki žabe, drugo v ob-
liki kačjega pastirja, s čimer želijo tako domačine kot obiskovalce 
seznaniti, da je v Trzinu več različnih mokrišč. V vsakem od njih 
živi veliko število različnih živali in rastlin, med njimi tudi takih, 
ki so zelo redke. »Izobraževalni točki smo dodali še dve igrali, s 
čimer želimo, da otroci preko igre spoznajo prebivalce mokrišč,« 
izpostavlja Andreja Škvarč.

Že pred tem so v okviru projekta LAS Zgodbe naših mokrišč, 
ki je sicer potekal tudi v Mengšu, Medvodah in Vodicah, v Trzinu 
potekale številne dejavnosti. »Naše projektno območje je bilo Fr-
nihtov bajer. Odstranjevali smo invazivne vrste, tako živalske kot 
rastlinske in tako vodne kot kopenske, izvajali smo izobraževanje 
za vodnike v naravi, šolske dneve z Osnovno šolo Trzin, organizi-
rali smo natečaje in dogodke, imenovane dnevi mokrišč, vodenje 
na temo kačjih pastirjev in botanike ter imeli različna predavanja 
za lokalno prebivalstvo,« našteva Andreja Škvarč. 

Glavni namen vseh aktivnosti je bil povečati ozaveščenost lo-
kalnega prebivalstva o pomembnosti ohranitve mokrišč. »Lahko 
rečem, da je ozaveščenost boljša, pa vendar je to šele prvi korak. 
Treba bo še veliko delati na tem področju,« poudarja Maja Brozo-
vič, zunanja strokovna sodelavka Občine Trzin. Mokrišča so na-
mreč eno od bolj redkih življenjskih okolij, ki zaradi nepremišlje-
nih posegov v naravo hitro izginjajo.

S sprejetjem odloka še dodatno zaščitili območje Blatnic

A Zgodbe naših mokrišč so le eden od treh projektov, ki je v 
Trzinu namenjen zaščiti mokrišč. Zaključuje se tudi projekt Marja 

– Mala barja, ki je večji in bolj celovit, in v okviru katerega je Ob-
čina Trzin odkupila približno tri hektare zemljišč in jih povrnila v 
prvotno stanje, torej ponovno vzpostavila mokrišča, kot so bila tu 
pred več desetletji, hkrati bodo tod uredili tudi učno pot. 

Poleg tega so na zadnji seji občinskega sveta, ki je bila pred dob-
rim tednom, trzinski svetniki sprejeli še odlok o zavarovanju Blat-
nic kot vrednote lokalnega pomena. »Zaščita Blatnic, to je obmo-
čje južno od železniške proge, je že tretji projekt, ki ga izvajamo 
za zaščito mokrišč v Trzinu. Že pred leti smo se odločili, da bomo 
poskusili te dele, ki so še ostali, čim bolj zaščititi, in mislim, da nam 
je uspelo,« veselja ne skriva župan Ložar, »Blatnice so nedostopen 
del, kjer je nastal že skoraj divji gozd, v katerem je veliko različ-
nih avtohtonih vrst. To območje je bilo do sedaj državna naravna 
vrednota, zdaj pa smo mu z odlokom dodali še lokalni pomen in ga 
s tem še dodatno zaščitili.« Mokrišča pa niso le pomembna naravna 
dediščina, temveč skrbijo tudi za protipoplavno varnost. »Vse sku-
paj gre z roko v roki. Po eni strani zaščitimo avtohtone vrste, hkrati 
pa imamo najcenejšo in najbolj učinkovito protipoplavno zaščito. 
Blatnice sicer niso poplavna zaščita Trzina, ampak bolj Domžal. 
Ampak prav je, da si sosednje občine pridemo nasproti,« poudarja 
Ložar. Da bi bilo območje Blatnic še bolj zaščiteno, se z Ministr-
stvom za okolje in prostor pogovarjajo o odkupu zasebnih zemljišč 
na tem območju. Ker je teh veliko, jih Občina Trzin ne more odku-
piti sama, zato želijo, da bi prešla v državno last, s čimer bi Zavod 
za varstvo narave lahko še bolj učinkovito bdel nad tem območjem. 

»Mislim, da bodo občani v prihodnjih letih ugotovili, da je bilo 
z zaščito mokrišč narejeno veliko delo. Pozidavo želimo obdržati 
na sedanji stopnji, ohraniti ta del avtohtone narave in tako dvigniti 
kakovost življenja naših krajanov. Ne nazadnje smo na ta način zaš-
čitili tudi žerjavčka, trzinski simbol, ki je v našem grbu,« zaključuje 
Ložar. 
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Irena Cerar: Bela žena brez meja
»Velikokrat se mi je zdelo, da hodim ne samo po obrobju slovenskega kulturnega prostora, pač pa tudi po mejah svojih zmožnosti,« 
zapiše Irena Cerar v svoji novi knjigi Potepuški okruški, ki je pravzaprav refleksija in vpogled v njeno sedemletno ustvarjanje vodni-
ka Pravljične poti brez meja, v katerem je opisanih petdeset izletov v slovenskem zamejstvu. Tako oriše svoje obsežno delo, ki jo je 
vodilo onkraj meja in do spoznanja, da ravno tam meje sploh niso pomembne. Irena pa ni le avtorica Pravljičnih vodnikov, temveč 
tudi odlična pripovedovalka in poznavalka ljudskih pravljic ter povedk. Če bi bila lik v povedki, bi bila bela žena. »To so modre žene, 
vile, ki bivajo na visokih planinah in gorah, poznajo vse skrivnosti narave, znajo pomagati ljudem, a so hkrati rade same, odmaknjene 
od ljudi,« razloži svojo izbiro. To je Irena – bela žena brez meja.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Luka Dakskobler

Kdaj se je rodila vaša ljubezen do pravljic, povedk?

Ljubezen do zgodb je vame vsadil moj stari oče iz Zaloga pod 
Sveto Trojico, ki je bil ljudski pripovedovalec. Imel je majhen nabor 
petih ali šestih zgodb. Vedno so se ponavljale, a vsi trije, imam še 
brata in sestro, smo jih zelo radi poslušali. Pripovedoval je ob peči, 
kadar me je "vahtal", čuval, ko sva kuhala "šnopc", pa tudi pred spa-
njem. Ker so bile grozljive, je bilo potem težko zaspati, a v spominu 
so mi bolj kot to ostali pričakovanje, vznemirjenost, napetost, kaj 
se bo zgodilo. Hkrati sem imela srečo, da sem odraščala na osnovni 
šoli v Domžalah, kjer smo živeli. Ker nisem hodila v vrtec, sem 
pogosto zahajala v sosednjo "sobo" – šolsko knjižnico. Zame si je 
pogosto veliko časa vzela knjižničarka, gospa Ema Novak, ki mi je 
dajala kupe knjig in se z mano pogovarjala o prebranem. 

Potem ste tej ljubezni dodali še pohodništvo, potovanja, razisko-

vanje?

Vsi trije otroci smo bili včlanjeni v Planinsko društvo Domžale. 
Včasih so v mladinskem odseku društva imeli – ne vem, če je še 
vedno tako – odličen sistem planinskih krožkov po šolah. To je bil 
izvrsten način, da smo vsi trije dobili osnovno planinsko izobraz-
bo. Sestra Tatjana je že zgodaj postala planinska vodnica, kasneje 
alpinistka, tudi brat je alpinist, mama je bila planinska kuharica na 
taborih, tako da je bila vsa družina vpeta v planinsko dejavnost. V 
gore smo hodili tudi z družino; če živiš pod kamniškimi planinami, 
se mi to zdi samoumevno. 

Sama sem šele kasneje postala planinska vodnica, ko sem že 

vedela, da hočem pisati družinske izletniške vodnike. Vse to naše 
družinsko hribolazenje in pohodništvo je prežeto z radovednostjo 
– preprosto nas zanima, kakšen je svet in kaj se v njem lahko doživi.

Mnogo ljudi pozna vaše pravljične vodnike. Najprej je leta 2004 

izšel vodnik Pravljične poti Slovenije, ki je bil velika uspešnica, 

in je pravzaprav začrtal vašo kariero. Kako sedaj gledate nanj?

Všeč mi je, da sem bila tako drzna in sem si zamislila knjigo, ki 
je do takrat še ni bilo niti pri nas niti v tujini. Zdelo se mi je na-
mreč, da je za najmlajše najbolj pomembna zgodba, zato jo je treba 
postaviti na prvo mesto in kraje ter znamenitosti raziskovati prav s 
pomočjo zgodbe. Za tiste čase je bil to vrhunski izdelek, ilustracije 
so bile odlične, prav tako fotografije. Knjiga gre v sedmi ponatis in 
ravno te dni pripravljamo prenovo, delamo tudi nove fotografije. 
Edina stvar, ki je ne bi več ponovila, je, da sem pri nekaterih izle-
tih namesto ljudske pripovedi vključila avtorske zgodbe, ker ljud-
skih nisem našla. Tako je na primer drugi vodnik, Pravljične poti v 
zgodovino, kot izdelek veliko bolj domišljen. Je pa razprodan in bo 
treba pripraviti ponatis. Potem pa je še knjiga Kamniške pravljične 
poti, ki je manjša po obsegu, zato sem pri njej lahko pokazala vse, 
kar sem se naučila pri prejšnjih dveh. Zdi se mi, da je tudi najbolj 
spretno napisana. 

Nedavno je izšel še četrti vodnik Pravljične poti brez meja, ki je 

nastajal kar sedem let. Zakaj tako dolgo?

Ta knjiga je šla preko vseh meja. (smeh) Tako mojih osebnih 
kot formalnih. Lotila sem se je dokaj naivno: zdelo se mi je, da 
imam ogromno izkušenj in bom z lahkoto napisala tako knjigo. 
Izkazalo se je, da se ne bi mogla bolj motiti. Težko je bilo priti do 
novih in zanesljivih podatkov. Knjige o zamejstvu, ki so obstaja-
le, so mi bile sicer v pomoč, ampak nekatere so tudi že zastarele; 
poleg tega moja knjiga raziskuje zamejske pokrajine skozi ljudske 
pripovedi in tega ni opravil še nihče pred menoj. Kadar utirate 
nove poti, je vedno težavno, neprehodno! Zato je bilo treba stkati 
mrežo pomočnikov – ljudi s terena, poznavalcev, znanstvenikov, 
raziskovalcev, domačinov … Potrpežljivo sem pletla to podporno 
mrežo, kar mi je vzelo ogromno časa. 

Pa tudi območje je ogromno, kajti v knjigi ne predstavljate le 

ene regije, temveč kraje onkraj vseh štirih slovenskih meja.

Res je. Tudi to smo podcenili. Vse je bilo vendarle bolj odmak-
njeno, kot sem bila navajena. Povsod sem želela preživeti čim več 
časa in, če se le da, tudi prespati, saj tako doživiš prostor veliko 
bolj poglobljeno. Pokrajino je treba začutiti, spoznati ljudi, se pog-
lobiti. Vsi ti kraji imajo ogromno zanimive, tudi vihrave zgodovi-
ne. Tudi če ta ni osrednja tema moje knjige, sem jo morala pozna-
ti. To pa seveda pomeni ogromno študija in dela, ki ni vidno, a se 
ga sluti. Z vsemi, ki so mi pomagali pri nastajanju vodnika in za 
mano preverjali besedila, smo poskušali ustvariti nekaj, česar še 
ni bilo – želeli smo povezati te pokrajine s pripovednim izroči-
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lom, ki je na teh območjih izredno bogato. Poglobila sem se v vse 
to bogastvo, prekladala bisere in diamante ter zlato v zamejski 
pripovedni zakladnici, in od vsega tega le malenkost izbrala za 
knjigo. Tudi zaradi tega je trajalo tako dolgo, saj se je bilo treba 
prebiti skozi ogromno zapisanega materiala.

Kako je knjiga nastajala?

Najprej sem se založila z geografskimi knjigami, ki so predsta-
vljale začetni študij. Brala sem, si delala zapiske, kaj bi lahko bilo 
zanimivo v turističnem smislu: da ima obiskovalec iz osrednje 
Slovenije kaj videti, da je pot urejena in je na voljo parkirišče, da 
se lahko kaj poje in je morda blizu še muzej, da lahko povežemo 
naravno in kulturno dediščino. Nato sem se odpravila na ogledni 
izlet, da sem preverila dejansko stanje in morda odkrila še kaj no-
vega. Potem sem se vrnila tretjič, z družino, mojo "testno skupino", 
smo prehodili vse poti. Videli smo, kaj nam je všeč, marsikaj smo 
zavrgli, ker se nam je zdelo nezanimivo. Kjer je bilo mogoče, sem 
se povezala tudi z domačini, večina se je zelo naklonjeno odzvala. 
Slovenci, ki živijo onkraj meje, se večinoma čutijo precej pozabljene 
in zapostavljene. Zato so me sprejeli z odprtimi rokami, me vozili 
okrog, mi kazali skrivne stezice in muzeje, v njih sem našla sogo-
vornike, ki so z mano tuhtali, katere izlete in pripovedi izbrati. Ko 
je vodnik sestavljen, je vse videti zelo preprosto, a najti pravo zgod-
bo in primeren izlet je izredno težko. 

Kakšni so odzivi med domačini po izidu knjige?

Čestitke so in še dežujejo z vseh strani! Največ medijske pozor-
nosti je knjiga dobila pri slovenskih medijih na italijanski strani, o 
njej se je večkrat govorilo na radiu, televiziji, v tiskanih medijih. 
Ampak prvi intervju – ko je bila knjiga še v predprodaji in sploh 
še ni izšla – je objavil Novi Matajur, tednik Slovencev, ki živijo v 
Videmski pokrajini. Zdi se mi, da so Benečani zelo ponosni, veseli, 
ker povsod jasno in javno povem, da se mi je ideja za knjigo utrni-
la ravno v njihovih krajih. Bila sem gostja mednarodnega festivala 
Postaja Topolove v Benečiji, bila sem v Špetru na predstavitvi knji-
ge, dogovarjamo se za gostovanje v Trstu ... Tudi v Reziji bi morala 
biti prejšnji teden, a sem bila žal zasedena. Rezija je moja velika lju-
bezen, za knjigo sem jo obiskala kar sedemkrat. Veliko medijskega 
zanimanja je bilo tudi na avstrijskem Koroškem, dogovarjamo se za 
predstavitev na Hrvaškem. Kar nekaj dela me še čaka! 

Kakšen pomen ima zadnji vodnik za vas osebno pa tudi širše 

družbeno v časih, ko gradimo zidove na mejah in se čedalje bolj 

zapiramo?

Knjige sem se lotila v popolnoma drugačnih družbenih razme-
rah, vmes me je bilo večkrat strah, da bomo morali nastajanje knji-
ge opustiti. Žalosti me, s kakšno lahkoto se zapiramo, ne glede na 
tehtnost vzrokov. Pri tem namreč sploh ne pomislimo, da se s tem 
odrežemo od svojih rojakov, ki živijo čez mejo. Niti ne pomislimo, 
da naša realnost ni enaka njihovi. Zdi se mi, da družbi kronično 
primanjkuje empatije in občutka za drugega, kar me izredno ža-
losti. Vem, da žalosti tudi ljudi čez mejo. Hkrati pa ostajam idea-
listka. Zaradi knjige sem se sama zelo spremenila, Slovenijo gle-
dam drugače, bolj celostno, raznoliko. Zato upam in si želim, da bo 
moja knjiga marsikomu pomagala, ponudila roko, da se opogumi 
in odpravi v te kraje, jih obišče in razišče. Moj namen je pokaza-
ti edinstvenost in privlačnost teh krajev. Vse to bogastvo narečij, 
zgodb, pokrajin! Želim si, da bi Slovenci videli, koliko lepega in 
zanimivega nam ponujajo, poleg tega pa je vse to tudi povezano z 
nami, zato je skrajni čas, da jih raziščemo, vzamemo za svoje.
Ali lahko potegnemo vzporednice oz. ločnice med slovenskimi 

in zamejskimi povedkami? 

Povedke so ljudske pripovedi, ki se nanašajo na konkreten kraj, 
ga ponavadi tudi omenjajo. So vpete v pokrajino in razlagajo na-
ravne pojave, ki si jih v preteklosti niso znali razložiti ali jih niso 
razumeli in so jih pojasnjevali na osnovi svojega razumevanja sve-
ta. Čez mejo imajo enaka bajna bitja kot mi, a tudi nekaj svojih po-
sebnosti. V Benečiji je na primer zelo znana krivopeta, ki je njihovo 
najbolj značilno bajno bitje in so zelo ponosni nanjo, živi pa tudi 
drugod v zahodni Sloveniji. Krivopeta je divja žena, pretežno hu-
dobna, ki ima nazaj zasukane pete in dolge zelene lase. Je sovražna 
in lahko ugrablja moške in otroke ter jih odpelje v svoje odročne 
votline. Ima pa tudi veliko znanj, ki jih, če hoče, prenese na ljudi. 

Vse vaše knjige so slikovno oz. fotografsko in ilustratorsko izred-

no bogate, kar je v teh časih hiperprodukcije velika sreča? 

Pri nas se verjetno napiše in izda več knjig, kot se jih prebere! V 
časih, ko je vsega preveč, prisegam na manj, a tisto bolj domišlje-
no, izbrano in kakovostno. Ni dovolj knjigo samo narediti in izdati, 
težji problem jo je predstaviti, tako da jo dejansko primejo v roke, 
preberejo, uporabijo. 

Sama sem se odločila, da se tistim stvarem, ki jih delam, posve-
tim v največji možni meri. Bom pač napisala manj knjig, a upam, 
da bodo tiste pustile sledi. V založbi Sidarta sem našla za te čase 
zelo nenavadnega partnerja, ki se mu da veliko časa, energije in tudi 
sredstev vložiti v vsak knjižni produkt. Ugotovili smo, da se z leti 
to priseganje na kakovost obnese, ker trg vendarle manj domišljene 
stvari zavrže, pozabi, medtem ko dobro narejene knjige, kot so moji 
vodniki, lahko na trgu preživijo več let. 

Z vodniki ste na inovativen način povezali naravno in kulturno 

dediščino naših krajev, hkrati pa jim dodali še uporaben vidik, 

kajti z njimi se na izlete odpravlja mnogo družin, tudi v šolah so že 

uporabili vaše ideje za izlete. Kako gledate na življenje vaših knjig?

Nekajkrat se mi je že zgodilo, da sem v naravi srečala družino, ki 
je hodila z mojo knjigo. To je največji kompliment! Na začetku se z 
življenjem svojih knjig nisem pretirano ubadala, a ob izidu četrtega 
vodnika sem se odločila, da svojo blagovno znamko Pravljične poti 
postavim na bolj vidno mesto, kajti začeli so se pojavljati posnemo-
valci. Ne vem, kaj naj rečem o ljudeh, ki niso toliko ustvarjalni, da 
bi pogruntali kaj svojega. Blagovno znamko sem tudi zaščitila, na-
redila spletno in facebook stran Pravljične poti, da me ljudje lažje 
najdejo. 

Na splošno pa me zaradi mojih vodnikov nekatere pobude dose-
žejo same. Ena od čudovitih je bila z OŠ Marije Vere, kjer je Tadej 
Trobevšek med epidemijo s sodelavci zasnoval akcijo Skupaj na iz-
let. Ker so se otroci malo gibali, hkrati pa je bilo naše gibanje ome-
jeno, so pozvali družine k izletom iz mojega vodnika Kamniške 
pravljične poti. Družine so se odzvale v velikem številu, pisale 
navdušene odzive, spoznale nove kraje ... Povabili so me tudi na 
zaključek projekta, kjer so podelili nagrade in priznanja, da sem jim 
povedala eno pravljico. 

Sočasno s četrtim vodnikom je izšla še knjiga Potepuški okruški, 

ki je vaša refleksija sedemletnega potovanja in postreže z drobni-

mi, a iskrenimi vpogledi v zakulisje dogajanja na izletih, in raz-

mišljanji ter ljudmi, ki so vas spremljali ali ste jih spoznali na tej 

poti. Kako je prišlo do nje?

Ob prvem zaprtju zaradi koronavirusa sem ravno zaključevala 
vodnik, pisala sem zadnjih deset izletov na italijanski meji. Potem 
so zaprli državo in meje. V Gorici so na območju nekdanje meje 
postavili velike betonske bloke, kar me je osebno prizadelo. Za 
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dušo, kakor rečemo, sem ob vsakem izletu zapisala še svojo oseb-
no, zakulisno zgodbo, kaj se je nam, ustvarjalcem knjige, dogajalo, 
ko smo delali na terenu, pa tega nisem mogla napisati v vodniku. 
Te zgodbe sem poimenovala Potepuški okruški in jih objavljala na 
svojem facebook profilu. Objave so bile precej dolge, zato me je pre-
senetilo, ko sem začela dobivati številne odzive. Ljudje so jih brali, 
se odzivali, prosili za več. Tako nenavadno se mi je zdelo, da so se 
dotaknile ljudi. Verjetno ravno zato, ker so bile tako osebne, hkrati 
pa so prinašale univerzalno sporočilo.

Med temi, ki so jih brali, je bil tudi Samo Vadnov iz založbe 
Buča, ki je meni, utrujeni, zgarani in naveličani pisanja, predlagal, 
naj napišem še več Okruškov, da bi jih izdal v knjigi. Nameravala 
sem še pred poletjem zaključiti s pisanjem vodnika, nato pa se re-
generirati ... a sem se lotila pisanja še te knjige. A glej ga, zlomka: to 
pisanje je bilo popolnoma drugačno, lahkotno, zabavno. Doživljala 
sem ga kot igranje v peskovniku in priložnost, da izrazim vse, kar 
se je v teh sedmih letih porajalo ob ustvarjanju vodnika: pogledi 
na hojo, planinstvo, partnerstvo, navsezadnje tudi materinstvo … 
o marsičem lahko pišeš, kajti med hojo premišljuješ, premlevaš, 
stopaš v odnose tako s pokrajino kot ljudmi. Iz vsega tega sem po-
skušala stkati svoj izraz, svoje pisanje o hoji, o doživljanju narave. 
Preberem skoraj vse knjige, ki s to tematiko izidejo pri nas, a se 
kar težko najdem v njih. Pri moških avtorjih je vse nekam športno, 
tekmovalno in storilnostno naravnano, mene pa to ne zanima. Za-
nima me potovanje vase, ki se zgodi v stiku z (novo) pokrajino: kaj 
mi le-ta prinese, kako se počutim, kakšne spomine vzbudi, kako se 
povežem z ljudmi in naravo. In seveda, temeljno vprašanje: kako 
to ubesediti! S svojim prvim literarnim eksperimentom v tej smeri 
sem zelo zadovoljna. 

Meni se je ob prebiranju ves čas porajal prijeten občutek …

Ja, veliko ljudi mi je reklo, da imajo knjigo ob nočni omarici in 
zvečer preberejo zgodbo ali dve, ker jim pred spanjem dobro dene. 
Da imajo občutek, da je včasih vse lahko prav. Zdi se mi pomembno, 
da smo informirani, a da smo ves čas potopljeni samo v slabe no-
vice, v katastrofizacijo vsega, je norost. Norost, ki je zelo slaba za 
počutje, čustveno ravnovesje, ustvarjalnost in telo. Človek si mora, 
če se nekoliko črno pošalim, vzeti odmor tudi od konca sveta! 

Med pisanjem Potepuških okruškov sem prav čutila, kako sem si 
vsak dan zgradila ovoj dobrih občutij. Pa ne v smislu idealiziranja, 
zanikanja realnosti, pač se mi je zdelo pomembno, da te prigode 
ostanejo dokumentirane, zapisane, saj so tudi opomnik, da je svet 
lahko tudi drugačen, prijaznejši, bolj human. Da je pomembno, da 
ne opustimo sanj, hrepenenj in vere v dobro v ljudeh. Želela sem si 
napisati knjigo, ki bo še komu v navdih. 

Tudi sami ogromno berete, svoja razmišljanja in priporočila ob-

javljate na svojem facebook profilu in ljudje vam zelo sledijo.

Neverjetno, kajne? To poskušam početi na čim bolj sproščen 
način. Imam zelo grdo navado, da vsi moji hobiji postanejo moje 
delo. (smeh) Zato poskušam nekatere stvari obdržati v sferi neko-
ristnosti. Imam dve oazi nekoristnosti oz. notranje svobode: nara-
vo in branje. Ko berem za dušo, svoje navdušenje rada delim – to 
počnem samo v primeru, kadar se me knjiga res dotakne. Mogoče 
mi ravno zato ljudje sledijo, ker čutijo, da nisem plačana za to in 
nimam nobenega skritega namena. Res je neverjetno, kako mi ne-
navadni ljudje na najbolj nepričakovanih krajih povedo, da berejo 
po mojih priporočilih. To mi je v čisto veselje in čast! Ker rada be-
rem, se mi zdi škoda, da bi na družbenih omrežjih objavljali zgolj 
neumnosti. Meni se zdi pomembno govoriti o knjigah. Facebook 
je kot nož – lahko odrežeš kruh ali pa nekoga zabodeš. Jaz sem se 
odločila, da bom rezala kruh.

Niste pa le avtorica, temveč tudi pripovedovalka ljudskih pra-

vljic. Vsak pripovedovalec ima svoj izraz, kakšen je vaš?

Oh, zdi se mi, da je pripovedovanje veščina, ki se je učiš vse živ-
ljenje! Zato sebe kljub desetletnim izkušnjam doživljam kot pripo-
vedovalsko vajenko. Zdi se mi, da moraš biti gnetljiv, odprt, poznati 
moraš svoje prednosti in slabosti ter razvijati tista področja, ki jih 
lahko. Menim, da sem na odru na nek način zelo "ljudska", znam 
najti stik z ljudmi, ker jih imam rada, pomembno mi je, da se pod 
okriljem zgodbe povežemo in preživimo drobec časa, ki nas vse na-
polni – takrat se zgodi prava pripovedovalska magija. Ugotavljam, 
da me zadnje čase manj zanimajo velike priložnosti, "veliki odri" 
(če pri pripovedovalski umetnosti pri nas o tem sploh lahko govo-
rimo), ampak raje ustvarjam priložnosti za druženja, ki tako meni 
kot ostalim nekaj dajo, polepšajo dan. 

Poleg tega ste soustanoviteljica Križnikovega festivala, ki je od 

prvotne ideje prerasel v pestro dogajanje v kar štirih krajih. 

Kako gledate nanj?

Letos smo praznovali desetletnico festivala in strašno sem po-
nosna, da sem bila soustanoviteljica festivala. Iz nič smo uresničili 
zamisel in lepo je spremljati, kako festival raste in kako so ga doma-
čini vzeli za svojega. Prav slednje se mi zdi bistvena začimba Kri-
žnikovega pravljičnega festivala. Všeč mi je, da so ambiciozni, da 
želijo skupaj s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik razvijati tako 
festival kot tudi kraj. Upam, da se jim vizija o pripovedovalskem 
centru dobro uresniči! Predvsem pa si želim, da bi ravno Motnik 
postal stičišče, povezovalni člen pripovedovalskega dogajanja v 
Sloveniji, ki ga ta trenutek nimamo. 

Iz brezmejne zakladnice
Sreda, 20. oktober, ob 19. uri v Knjižnici Domžale: Pripovedo-

valski večer za odrasle – Irena Cerar 

Irena Cerar, pripovedovalka ljudskih pravljic in avtorica seri-
je priljubljenih vodnikov, je zadnjih sedem let posvetila razisko-
vanju zamejskih pokrajin. Njena nova knjiga Pravljične poti brez 
meja, ki je izšla tik pred poletjem, je požela veliko pozornosti. 
V prvem avtorskem večeru iz letošnjega cikla je Irena Cerar iz 
zakladnice čezmejnih ljudskih pravljic izbrala in pripravila nekaj 
svojih najljubših, primernih za odrasla ušesa. Tokrat se ji bo na 
odru pridružila Mateja Fi, pevka, pedagoginja in raziskovalka 
glasu. Mateja je izvajalka avtorske glasbe, pa tudi poustvarjal-
ka ljudskih pesmi, ki goji posebno ljubezen ravno do zamejskih 
glasbenih izročil. 
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SI ŽELIŠ POSTATI DEL NAŠE ZGODBE?

Zaradi uresničevanja strateškega plana 
in novih projektov v svoj tim vabimo:
• tehnologe razvoja, 
• strojnike, 
• elektrotehnike, 
• mehatronike, 
• vzdrževalce,
• upravljalce CNC strojev in robotov,
• organizatorje procesov izboljšav in
• vodje posameznih funkcij.

Nudimo:
• Delo na naprednih projektih z najnovejšo 

tehnologijo,
• Priložnost za osebni in karierni razvoj,
• Delo v stimulativnem, dinamičnem in 

ustvarjalnem okolju.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, pripravljenost na timsko delo, 
zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih 
znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Livarna TITAN d.o.o. beleži 100-letno 
tradicijo zagotavljanja kakovostnih livarskih 
izdelkov. Zaposlujemo zavzete ljudi z znanji, 
spretnostmi, izkušnjami in željo po doseganju 
skupnih in individualnih ciljev. Naši uspehi 
slonijo na notranjih ustvarjalnih zmožnostih, 
na samostojnem razvoju izdelkov in 
procesov. Na vseh področjih delovanja 
družbe vgrajujemo sistem upravljanja z 
okoljem in varnega delovnega mesta. Pri 
sodelavcih vzpodbujamo ustvarjalnost, 
inovativnost in odgovornost.

Danes smo tretji največji proizvajalec bele 
temper litine v EU. Našo kakovost potrjujejo 
kupci iz Srednje in Zahodne Evrope ter 
Bližnjega vzhoda, kjer prodamo 90% 
proizvodnje. Naš cilj v prihodnosti je postati 
vodilni evropski proizvajalec in skladno s tem 
ciljem razvijati vrednote podjetja. Ponujamo 
vam možnost, da skupaj z nami uresničite 
svoje poklicne ambicije in izzive.

Način prijave kandidatov:

• Po elektronski pošti: finance@livarna-titan.eu

•  Po navadni pošti: Livarna TITAN d.o.o.,  
Kovinarska c. 28, 1241 Kamnik.
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Planinski dom Ušte – Žerenk (658 m)
Sobota zjutraj, ob kavi prebiram novice in zasledim, da je Planinski dom Ušte – Žerenk izbran med deset najboljših planinskih koč 
v letu 2021. Hm, super, grem pogledat! In res, planinski dom ni tipičen, okolico krasijo številni drobni, a zelo opazni dodatki. S 
terase in balkona se razteza lep razgled na Moravče, Kamniško-Savinjske Alpe, ob jasnem vremenu celo do Triglava. Neposredno 
ob domu so postavljena lesena otroška igrala, ki čakajo na razigrane in igre željne otroke. Mimogrede lahko izkoristite dan še za 
ogled gradu Tuštanj in Gradiškega jezera.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Gradiško jezero je bilo v davnih časih povezano z mnogimi 
pripovedmi in legendami. Poleg gradišča na severni strani jezera 
je na drugi strani stal grad Rožek, ki je bil zapuščen že v Valva-
sorjevih časih. Po eni od legend je v jezeru živel zmaj, ki je ustra-
hoval bližnje prebivalce. Vaščani so se ga bali, a zoperstaviti se 
mu niso upali. Kdor se je poskušal bosti z njim, je končal na dnu 
jezera. Graščak je izza zidov svoje graščine le nemočno opazoval 
pustošenje, ki ga je zmaj trosil po njegovem ozemlju. Obupan se je 
poskusil pogoditi z zmajem, ta pa je imel le eno željo. V zameno za 
premirje je zahteval, da mu graščak žrtvuje hčerko edinko. Ker ni 
imel druge možnosti, je graščak ugodil tej zahtevi. A še preden je 
zmaj lahko prišel po svoj plen, ga je ubil skrivnostni berač. Slednji 

je bil za svoje delo bogato nagrajen, vzel je graščakovo hči in na 
gradu vladal srečno in pošteno. Tako vsaj pravi legenda. (https://

falajfl.si/kraji-turizem-potovanje/gradisko-jezero-in-svetovni-dan-vo-

da-falajfl-na-obisku/)

Iz smeri Krtine se pripeljemo v Moravče, nadaljujemo po glav-
ni cesti mimo bencinske črpalke in se usmerimo desno za Ribče. 
Cesta nas pelje strmo v hrib, nato se nekoliko položi in tik pred 
tem, da se ponovno vzpne, pred večjo kmetijo na levi strani par-
kiramo vozilo na travniku, ki je ograjeno z lesenimi koli. Od tu 
nadaljujemo peš in tik pred omenjeno kmetijo nas tabla usmeri 
levo (ob stanovanjski hiši kmetije) za planinski dom. Pot je dob-
ro označena z markacijami, poteka po gozdu, je lahka, ne preveč 
strma, zelo primerna tudi za mlajše otroke. Na vrhu se lahko ok-
repčamo z različnimi dobrotami in se vrnemo po isti poti ali pa jo 
uberemo po asfaltni cesti. 

TWINGO E-TECH ELECTRIC

Twingo E-Tech electric je z drznim 
značajem, okretno silhueto, kompaktno 
velikostjo in prilagojeno notranjostjo 
očarljiv. Svoj električni vsakdan lahko 
upravljate na preprost način s povezljivi-
mi storitvami Renault CONNECT.

Opremljen s povezljivimi storitvami, 
ki so enostavne za uporabo in vam omo-
gočajo optimizacijo dosega vožnje.

Tokrat nas je na izlet popeljal novi Renault TWINGO Electric.

Izhodišče: cesta na Grmače (Moravče) (390 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 1–2 uri · Najprimernejši čas: vsi letni časi ·  
Čas vožnje: 30 minut v eno smer
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NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: paket presenečenja Modrih novic
2. nagrada: paket presenečenja Modrih novic
3. nagrada: paket presenečenja Modrih novic

Nagrade podeljuje Modre novice, IR Image d.o.o., Kamnik. Potrdila o nagradah 
bomo izžrebancem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih no-
vicah, ki bodo izšle 19. novembra 2021. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripi-
sanim imenom, priimkom in točnim naslovom pošljite do petka, 12. novembra 2021, 
na naslov: Modre novice, IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 Kamnik s pripisom 
Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: darilna kartica 30 €: Francka Trobec, Mengeš
2. nagrada: darilna kartica 20 €: Marija Žibert, Dob
3. nagrada: darilna kartica 10 €: Uroš Pogačar, Stahovica

Nagrade podeljuje Supernova Qlandia Kamnik.

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

Klik, klik za še 
več modrih novic

www.modre-novice.si

KRIŽANKA

Ime in priimek  
Naslov 
Podpis E-mail 

11

3

7

2

10 12

9

5

4

1

8

6

1 2 53 4

510 11 7 2 4

86 7 9

1210 8
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Z optimizmom v novo sezono
Po enem letu kulturne suše zaradi ukrepov za zajezitev covida-19 se v kulturne hrame počasi vrača življenje. Tudi v kamniškega, kjer 
trenutno poteka energetska sanacija in prenova odrskih vlekov, ki bosta še izboljšali kakovost izvedb, začenjajo pa tudi z vpisom 
v abonmaje. »Čim več ljudem želimo približati gledališče in kulturo, ki je v teh časih še kako pomembna,« pravi Anja Koleša, pro-
gramska vodja v Domu kulture Kamnik in dodaja, da z veseljem pričakujejo vse obiskovalce, kajti želijo, da se kamniški hram kulture 
ponovno napolni z vsebinami in občinstvom. Pripravili so tri abonmaje, ki vključujejo po pet predstav, vpis je za dosedanje abonente 
možen od 18. oktobra do 5. novembra, medtem ko se novi abonenti lahko vpišejo od 8. do 15. novembra. Prve abonmajske pred-
stave se bodo začele decembra.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Simon Pelko

Čeprav so lansko abonmajsko sezono v Domu kulture načrto-
vali le za prvo polovico letošnjega leta, je zaradi takrat veljavnih 
ukrepov vseeno niso mogli izpeljati. »Posamezne izbrane produk-
cije neinstitucionalnega gledališča smo nato abonentom ponudili 
v brezplačen spletni ogled, medtem ko so si predstave, ki so bile 
v živo odigrane na kamniškem odru, lahko ogledali preko spletne 
platforme. Tribuna je tako namesto aplavza in pristnega odziva gle-
dalcev igralcem ponujala pogled na zaslone in kamere. Ekipa Doma 
kulture se za izvedbo ostalih (spletnih) abonmajskih predstav ni 
odločila, saj menimo, da mora gledališče ostati prisotno v živo,« 
pravi Anja Koleša in pojasnjuje, da so za letošnjo sezono veliko 
bolj optimistični, saj jim pogoj PCT, ki trenutno velja za vstop na 
kulturne prireditve, omogoča, da dvorano ponovno napolnijo in 
preženejo tišino, ki je vladala v hiši lansko leto. »V Domu kultu-
re Kamnik smo glede letošnje sezone izjemno optimistični, vsee-
no pa bi v primeru kakršnihkoli omejitev, zaradi katerih izvedba 
abonmajev ne bi bila možna, letošnjo abonmajsko sezono raztegnili 
na sezono 2022/23.«

V Kamnik prihajajo Klemen Slakonja, Boštjan Gorenc Pi-

žama, Iztok Mlakar in številni drugi

V Domu kulture Kamnik so na voljo trije abonmaji, in sicer Ma-
istrov z izbranimi predstavami slovenskih profesionalnih gledališč, 
Kamn'ček z zabavnimi predstavami za najmlajše in Kam'na'smeh 
s komedijami. »V posamezen abonmajski program smo umesti-
li po pet predstav. Predstave so žanrsko raznolike. Kot posebnost 
velja omeniti gostujočo predstavo iz sosednje Hrvaške, in sicer 
dokumentarno predstavo Bakice iz Rijeke, ki bo del Maistrove-
ga abonmaja. V slednjem v goste vabimo tudi novomeški Anton 
Podbevšek teater, abonma pa bomo popestrili s komično kabaretno 

predstavo. Tematike letošnjega abonmaja so pereče in vedno ak-
tualne. V okviru abonmaja Kam'na'smeh nas bodo nasmejali Iztok 
Mlakar, Gašper Bergant pa tudi Tadej Toš in Klemen Slakonja, v 
program smo uvrstili tudi komedijo Pošta v izvedbi SNG Maribor, 
ki je na srbskem festivalu Infant prejela nagrado za najboljšo upri-
zoritev omenjenega festivala. Žanrsko pester bo tudi otroški abon-
ma, ki smo mu letos namenili največ pozornosti in skrbno izbrali 
predstave. Najmlajše bodo zabavali Boštjan Gorenc Pižama, Tadej 
Pišek in Sam Sebastian, poleg kamniške produkcije KUD Oksimo-
rona pa bomo gostili še čarodejsko predstavo in predstavo v slo-
venskem znakovnem jeziku,« razkriva Anja Koleša in dodaja, da 
bodo po otroškem abonmaju na voljo tudi delavnice, ki jih bodo 
pripravili dijaki CIRIUS-a.

Za nakup abonmaja lahko unovčite tudi BON21

Za vse dosedanje abonente veljata znižani ceni 65 evrov za Ma-
istrov abonma oz. abonma Kam'na'smeh in 20 evrov za abonma 
Kam'nček. Popusti za vse tri abonmaje veljajo tudi pri skupinskem 
vpisu petih ali več abonentov. Za vpis v abonmajsko sezono bodo 
abonenti lahko unovčili tudi BON21. Več informacij glede unov-
čenja je objavljenih na spletni strani www.domkulture.org/slo/
abonmaji, kjer najdete tudi vse ostale aktualne informacije. Abon-
ma lahko vpišete s klicem na telefonsko številko 041 360 399, oseb-
no na blagajni Doma kulture Kamnik (oboje med uradnimi urami) 
ali po e-pošti na naslov info@domkulture.org. »Če bo zanimanje 
za abonmaje večje, bomo vpis podaljšali še do decembra. Priprav-
ljamo tudi dodatne ugodnosti in nagradne igre, ki jih bomo objavili 
na našem facebook profilu,« pove Koleša in dodaja, da bodo letos 
nadaljevali tudi s projekti, ki so jih Kamničani že v preteklosti lepo 
sprejeli, »pripravljamo glasbeno-kulinarične večere Glasba z oku-
som, kjer bomo gostili različne glasbenike, od Zvezdane Novaković 
do Chrisa Eckmana, skupaj z Glasbeno šolo Kamnik pa tudi v tej 
sezoni pripravljamo projekt A me slišiš?« 
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Kamnik-Schlenk je uspešno podjetje, ki je del mednarodne skupine Carl Schlenk AG s sedežem v Nemčiji in se ukvarja s proi-
zvodnjo in trgovino kovinskih pigmentov. V naš kolektiv vabimo novega sodelavca/-ko za opravljanje del na delovnem mestu:

ZAPOSLUJEMO

Vaše naloge: 
• Operativno vodenje proizvodnje
• Nadzor in zagotavljanje nemotenega izvajanja proizvodnih procesov ob 

upoštevanju načel gospodarske učinkovitosti in optimizirane uporabe 
zmogljivosti in virov 

• Tehnična in kadrovska odgovornost za skupino 40 zaposlenih v oddelku 
proizvodnje

• Zagotavljanje visokega nivoja kakovosti v oddelku proizvodnje kot tudi 
sodelovanje z ostalimi oddelki (nabavno-prodajna služba, finančno-računo-
vodska služba, služba kontrole kakovosti in kadrovski oddelek)

• Odgovornost za tehnično in ekonomsko optimizacijo proizvodnih procesov v 
podjetju

Naša pričakovanja:
• VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri 
• Dobro poznavanje procesnega inženiringa, kandidati s predhodnimi izkuš-

njami v procesni industriji imajo prednost
• Vodstvene sposobnosti s smislom za praktičnost in motiviranje zaposlenih
• Smisel za optimizacijo delovnega procesa

VODJA PROIZVODNJE (M/Ž)
• Poznavanje aktualnih predpisov s področja varstva in 

zdravja pri delu ter varovanja okolja (ISO-standardi) 
• Poznavanje programskega orodja SAP 
• Poznavanje področja EX-varstva 
• Odlične komunikacijske in organizacijske sposob-

nosti
• Odločnost in motiviranost za sprejemanje odločitev
• Visok nivo odgovornosti do opravljenega dela
• Aktivno znanje angleškega jezika, prednost imajo kandi-

dati z dodatnim znanjem nemškega jezika

Naša zaobljuba vam:
V našem podjetju postavljamo ljudi na prvo mesto. Smo delodajalec z občut-
kom za odgovornost do zaposlenih in prav takšno odgovornost pričakujemo 
tudi od vas, saj našim sodelavcem omogočamo veliko mero samoodločanja 
glede svoje karierne poti. Zaposlene spodbujamo h kulturi medsebojnega zau-
panja in sodelovanja. Zagotavljanje ustvarjalnega okolja, interno usposabljanje 
in stimulativno plačilo na podlagi uspešnosti so osnovna načela razvoja naših 
zaposlenih.

Vse kandidate in kandidatke vabimo, da nam prijavo z življenjepisom v 14 dneh od objave posredujejo izključno po elektronski pošti na naslov: 
mateja.zurbi@kamnik-schlenk.si.

Kamnik-Schlenk je uspešno podjetje, ki je del mednarodne skupine Carl Schlenk AG s sedežem v Nemčiji in se ukvarja s proizvo-
dnjo in trgovino kovinskih pigmentov. V naš kolektiv vabimo nove sodelavke/sodelavce za opravljanje del na delovnih mestih:

(za določen čas, možnost podaljšanja delovnega razmerja)

ZAPOSLUJEMO

OPERATER BO (M/Ž)  

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 oceno uspešnosti zaposlenih.

Delo sklepa za polni delovni čas.

Vse kandidate in kandidatke vabimo, da nam prijavo z življenjepisom v 14 dneh od objave posredujejo po pošti na naslov:
Kamnik-Schlenk d.o.o., Fužine 9, 1241 Kamnik, (kadrovska služba)

ali po elektronski pošti na naslov: mateja.zurbi@kamnik-schlenk.si.
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V Domžalah skrbijo za ranljive skupine
Že pred tremi leti so v Domžalah sprejeli strategijo za mlade, nadaljujejo pa tudi z aktivnostmi za pripravo strategije za starejše 
občane. Kot pravi domžalska podžupanja Renata Kosec, pri vsaki strategiji težijo k temu, da to ni zgolj papir, temveč napotilo, kaj je 
treba na določenem področju v bodoče urediti. Končni cilj omenjene strategije je tudi medgeneracijski center, ki bi stal na lokaciji 
starega vrtca na Savski cesti, kjer bi svoj dom našli tako mladi kot starejši občani. 

MATEJA ŠTRAJHAR

Pri pripravi strategije za starejše Občina Domžale sodeluje z 
Inštitutom za socialno varstvo, poleg dogodka Starejši smo skupaj 
močnejši, ki je v organizaciji Društva upokojencev Domžale po-
tekal 4. septembra, bodo organizirane tudi različne delavnice in 
srečanja z društvi in posamezniki, ki bodo lahko povedali svoja 
mnenja in želje glede ciljev in ukrepov, vključenih v strategijo. 
»Namen tovrstnih srečanj je, da se društva med seboj spoznajo, 
povežejo in začnejo sodelovati. Oktobra bomo vsem starostni-
kom na dom poslali brošuro, v kateri bodo na enem mestu zbrane 
vse informacije in kontakti, ki so pomembni za njih, in sicer od 
zdravstva, socialne pomoči, psihosocialne pomoči, do vključeno-
sti v posamezna društva in organizacije,« razlaga Renata Kosec, 
ki meni, da morajo biti na starejše, sploh sedaj v času covida-19, 
še posebej pozorni. Podobno kot v drugih krajih – v Kamniku 
to storitev opravlja Prostofer, medtem ko v Komendi brezplačne 
prevoze organizira Zavod Medgeneracijsko središče – bodo tudi 
v Domžalah kmalu vzpostavili brezplačen prevoz za starejše ob-
čane, s tem da bo prevoze opravljalo na razpisu izbrano društvo.

Medgeneracijski center, kjer bi svoj dom našli tako starej-

ši kot mlajši

Na Občini Domžale se zavedajo, da je velika težava dejstvo, da 
starejši ostajajo sami doma, zato že vrsto let težijo k vzpostavi-
tvi dnevnega centra za starejše, medtem ko je strategija za mlade 
pokazala, da je edino, kar mladi ta trenutek nujno potrebujejo, 
večji dom za druženje in srečevanje. Ker imajo že nekaj let v lasti 
območje na Savski cesti, kjer je deloval vrtec, je to možna lokacija 
za tak center, ki ne bi bil namenjen zgolj starejšim, temveč bi tu 
svoj dom dobili tudi mladi, sem bi se namreč preselil tudi Center 

za mlade Domžale. »Tako bi na tem območju dobili medgenera-
cijski center. Poleg tega želimo na to območje, seveda v konsenzu 
z vsemi vpletenimi, umestiti še Dom krajanov Domžale, kjer bi 
svoj prostor našli gasilci PGD Domžale in razna društva. Vse te 
vsebine želimo združiti, tako da sedaj potekajo preveritve inve-
sticije v prostor, priprave idejnih zasnov,« pojasnjuje podžupanja, 
ki verjame, da jim bo to tudi uspelo, prav tako imajo v proračunu 
že zagotovljena sredstva za pripravo dokumentacije in gradnjo. 

Medtem ko bo odločitev o medgeneracijskem centru prinesla 
prihodnost, pa na Občini Domžale že sedaj za mlade zagotavljajo 
sredstva za celoletne štipendije, ki so namenjena dijakom iz so-
cialno ogroženih družin, nadarjenim dijakom in študentom, di-
jakom in študentom deficitarnih poklicev in za študij v tujini. 

 041 288 145

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

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž

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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DENIS MINIČ
Foto: Matej Primožič

Današnji tempo življenja nam prinaša vse manj časa zase in za 
aktivnosti, ki nas ohranjajo vitalne in nam prinašajo dodatno ener-
gijo v naš vsakdan. Tek, kot najbolj dostopen šport na svetu, nam 
lahko z vnosom velikega nabora pozitivnih učinkov pri našem po-
čutju le koristi. 

Topel poletni popoldan v Krpanovem parku ob Kamniški Bi-
strici. Z družino smo na otroškem igrišču, ko mi pogled pritegne 
skupina kakšnih petnajstih tekačev, oblečenih v živahne majice istih 
barv. Ko tečejo mimo, na majicah razberem napis: Modra šola teka.

Četudi sam rad tečem, kolesarim in se vse svoje življenje štejem 
za solidno aktivnega, moram priznati, da je bilo v zadnjih letih špor-
tnih aktivnosti premalo. Ob pogledu na tekače si mislim, da je ko-
lebanja dovolj, organiziran tek v skupini z ustaljenim urnikom pa 
bi lahko bil dober način, da spremenim rutino ter izboljšam svoje 
telesne sposobnosti. Sprejmem odločitev, da se šoli teka ob nasled-
njem vpisu pridružim. In sem se …

Modra šola teka me je že po nekaj treningih navdušila. Teki v na-
ravi, ki potekajo dvakrat tedensko, so postali del mojega ustaljenega 
urnika. Trenerji, ki zahtevnost približajo sposobnostim posamezni-
ka, več kot odlično opravljajo svojo nalogo: Nejc z izzivi vzdržlji-
vosti in treningi moči, Peter z odličnim poznavanjem lokalnih poti 
in okoliških hribov nas spodbuja z gibanjem navkreber, triatlonki 
Neža in Sara pa s teki po okoliških poteh in vajami na atletskem sta-
dionu dodata treningom razgibanost. Pri tekačih je mogoče zaznati 

veliko pozitivne energije in spodbud, kar odlično pripomore k temu, 
da so izguba telesne teže in izboljšanje počutja le stranski produkt 
izzivov na treningih. 

Ob vseh pozitivnih vtisih lahko za konec dodam le še željo, da bi 
v našem okolju bilo še veliko posameznikov, ki bi jim tekači v pisa-
nih majicah pritegnili pozornost ter v njih spodbudili željo, da v svoj 
prosti čas umestijo tek, ki lahko pozitivno vpliva na počutje, zdravje 
in življenjsko energijo vsakega od nas. 

100 Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2021 športna oprema strokovni partner

Modra tekaška spodbuda

BON
21

U N O V Č I T E

 www.bodifi t.net                080 9889

DOBRO. 
BOLJŠE.
NAJBOLJŠE.

športna oprema strokovni partnerGlavni pokrovitelj
dogodkov Modrih novic 2021
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območju. Na ta način povežemo kraj in krajane,« meni Koščeva. 
Vrednost investicije je približno 1 milijon evrov. 

Dobrih 300 tisoč evrov bo sofinancirala 
država
Domžale – Z začetkom letošnjega leta je bila na osnovni šoli Ro-

dica zaključena preureditev jedilnice in dela kuhinje, pred krat-

kim pa so na Občini Domžale prejeli sklep, da bo 338 tisoč evrov 

sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Na šoli v Rodici se je v sklopu projekta preuredila jedilnica in del 
kuhinje, s čimer se je pridobilo tudi potreben dodaten prostor za 
izvajanje učnega programa. 

Videz tipnega – regijska razstava JSKD

Domžale – V Galeriji Domžale je domžalska območna izpostava 

Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) izvedla regij-

sko razstavo ljubiteljskih likovnikov Gorenjske. 

Selektorica Saša Bučan je izmed petdesetih del, prispelih na 
razpis, na razstavo uvrstila štiriindvajset. Tokratna tema, ki je do-
ločena za likovnike, ki bodo izbrani na regijskih, kasneje pa bodo 
sodelovali na državni razstavi, je bila videz tipnega. Razstava bo 
odprta do 15. oktobra in je zelo pestra. Na ogled so fotografije, 
akvareli, kiparski izdelki itn. Odprtje razstave, ki je bilo 1. oktobra, 
je predstavilo izhodišča razpisane teme, sam postopek izbora, pred-
vsem pa lepo druženje razstavljavcev, ki jih je pospremil zanimiv 
kulturni program. Vrhunskega saksofonista, Domžalčana Andreja 
Omejca je pospremila pianistka Katarina Marko, izvedla pa sta tri 
skladbe, ki so prepričali poslušalce, da sta pred njimi dva mlada, 
a zelo talentirana glasbenika. Zaključek odprtja razstave je bilo v 
znamenju vseh razstavljavcev, ki so se odprtja udeležili in so prejeli 
lepe šopke. Razstavo je odprla podžupanja občine Domžale mag. 
Renata Kosec, ki je vsem razstavljavcem iskreno čestitala, ter jim 
zaželela še veliko ustvarjalnih trenutkov. 

NA KRATKO

V Domžalah aktivno pristopili k reševanju 
problematike brezdomcev

Domžale – Čeprav so bili na Občini Domžale v zadnjem času tar-

ča kritik, da ne poskrbijo dovolj za brezdomce v središču mes-

ta, podžupanja Renata Kosec meni, da to ni res, in hkrati poziva 

društva, ki se aktivno ukvarjajo s to problematiko, naj se jim 

javijo: »Na Občini Domžale ne vidimo težave, da bi program 

sofinancirali, težava pa je, da nimamo akterja, ki bi ta program 

prevzel.«

V središču Domžal je do deset brezdomnih oseb, po besedah po-
džupanje ne gre zgolj za občane Domžal, temveč prihajajo tudi od 
drugod. V zadnjem letu so bili na Občini tarča kritik, da ne poskr-
bijo za njih, vendar podžupanja pravi, da to ni res. »Čeprav je ta pro-
blematika v domeni države, v Občini Domžale ne bomo pogledali 
stran. Za celotno problematiko brezdomnih oseb namenjamo več 
kot 100 tisoč evrov letno. Rdeči križ in Karitas nudita javno kuhi-
njo in psihosocialno pomoč ter nastanitve, Občina Domžale nudi 
izredne socialne pomoči, tudi Center za socialno delo vrši vrsto 
aktivnosti na tem področju. Dejstvo pa je, da lahko brezdomnim 
osebam ponudimo vse možno, a če na njihovi strani ni želje po spre-
membi, bodo ta način življenja nadaljevali,« razlaga podžupanja. 

Ravno zaradi tega so na Občini Domžale pripravili posvet, nanj 
pa povabili vse pristojne institucije in organizacije, ki se ukvarjajo 
z brezdomstvom, medtem ko je drugi posvet organiziral Center za 
socialno delo, na njem pa so svoje koncepte in izkušnje pri reševa-
nju te problematike delili predstavniki Društva za pomoč in samo-
pomoč Kralji ulice ter Zavetišča za brezdomce v Ljubljani, ki de-
luje pod okriljem Centra za socialno delo. »Vse, kar so povedali, je 
bilo zelo dobrodošlo. Predvsem so izpostavili dejstvo, da se morajo 
brezdomne osebe same odločiti, če želijo storiti korak naprej, na 
lokalni skupnosti in državi pa je, da jim nudimo nastanitev, finanč-
no pomoč, psihosocialno pomoč. Vse to v Domžalah že imamo in 
bomo še vedno nadaljevali s financiranjem teh aktivnosti,« pravi 
podžupanja in dodaja, da imajo na domžalskem centru za socialno 
delo veliko posluha za to problematiko, zato so se odločili, da bodo 
ustanovili skupino s predstavniki vseh organizacij, ki se ukvarjajo 
z brezdomstvom, in tako skupaj začrtali reševanje te problematike 
v prihodnje. »Kapacitet za nastanitev v lokalni skupnosti trenutno 
nimamo več, nudimo pa finančno pomoč tistim, ki so nastanjeni 
izven občine. Gradnja zavetišča ni v naši pristojnosti, vseeno pa 
upamo, da bomo skupaj s Centrom za socialno delo našli podob-
no rešitev kot v Ljubljani in Mariboru, kjer zavetišče deluje pod 
okriljem centra za socialno delo,« se nadeja podžupanja, ki hkrati 
tudi poziva društva, ki se aktivno ukvarjajo s problematiko brezdo-
mnih, naj se jim javijo, saj zaenkrat za to področje nimajo akterja, bi 
ga pa po besedah podžupanje brez težav sofinancirali. 

Tudi v Študi bodo dobili dom krajanov

Domžale – V Študi se bo dom krajanov začel graditi že v letoš-

njem letu, pravi domžalska podžupanja Renata Kosec.

»Gre za večjo investicijo, v katero je bilo vloženega veliko truda, 
ne samo s strani sodelavcev na Občini, temveč predvsem krajanov,« 
pojasnjuje podžupanja. V novem domu krajanov v Študi bodo svoj 
prostor našla društva, ki delujejo na tem območju, in gasilci PGD 
Študa. »Gasilci v Študi že imajo svoj dom, ki je tudi v njihovi lasti, a 
je premajhen, zato bomo zgradili nov dom v lasti Občine Domžale. 
Vse domove, ki jih gradi Občina, nazadnje je bilo tako na Studen-
cu, poimenujemo dom krajanov, kajti niso namenjeni le gasilcem, 
temveč tudi društvom in posameznikom, ki delujejo na nekem 

Foto: M
iro Pivar

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
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“ Če si ne 
vzamemo 
dovolj časa za 
zdravje, si ga 
bomo morali 
vzeti za 
bolezen. Za 
vaše zdravje 
si zmeraj 
vzamemo 
čas.
Klavdija Grum, mag. farm.,
Lekarna Radomlje

www.mestnelekarne.si

Lekarna Litija
Trg svobode 1, 1270 Litija
T: (01) 777 02 36

Lekarna Nova Litija
Partizanska pot 8, 1270 Litija
T: (01) 777 02 41

Lekarna Mengeš
Zoranina 3, 1234 Mengeš
T: (01) 777 02 25

Lekarna Novi trg
Novi trg 26, 1240 Kamnik
T: (01) 777 02 22

Lekarna Radomlje
Cesta borcev 5/a, 1235 Radomlje
T: (01) 777 02 31

Lekarna Moravče
Trg svobode 2, 1251 Moravče
T: (01) 777 02 45

Lekarna Duplica
Jakopičeva 21, 1241 Kamnik
T: (01) 777 02 56

Dežurne lekarne od 1. 1. do 31. 12. 2021:
Lekarna Kamnik, Šutna 7, 1240 Kamnik, T: (01) 777 0 188 | sob, ned in prazniki: 17.00 – 20.00
Lekarna Domžale, Ljubljanska 72, 1230 Domžale, T: (01) 777 0 253 | ned in prazniki: 9.00 – 12.00
Lekarna Nova Litija, Partizanska pot 8b, 1270 Litija, T: (01) 777 02 41 | ned in prazniki: 9.00 – 12.00

OGLAS
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Vinogradniško veselje in vrtenje vremena
Pa smo ugnali v kozji rog čudoviti september z ogromno sonca, toplimi popoldnevi in svežimi jutri – najbolj veseli so ga bili za-
gotovo vinogradniki. Tudi značilne jutranje-dopoldanske megle v prvi polovici meseca skorajda ni bilo; nekaj dežja pa smo dobili 
šele 17. 9. Povsem na koncu meseca je padlo tudi v naših koncih nekaj dežja, ki pa je le pripeljal statistiko do rezultata povprečno. 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Več vode so dobili v severnih, pol manj pa v južnih delih modro-
novičnega območja. Tokratni zmagovalci so "prestolničarji", kjer se 
je, očitno, lotilo protestiranja tudi vreme; kot da anticepilci in ko-
lesarji še niso dovolj. Predzadnji dan meseca so prejeli kar 120 mm 
(dnevnih) padavin oziroma prav toliko litrov vode na kvadratni 
meter. V večernih urah so se nad severnim delom Ljubljane »izlili« 
škafi, podobni tistim, ki so junija 2019 prinesli Trzincem 90 litrov 
vode v 60 minutah. V Ljubljani so jo dobili v enakem času še malo 
več, in sicer 94 litrov. Povrtana doba naliva je bila več kot stoletna, 
končni izračun je dal kar 250-letno!

En sam naliv je tako povzročil, da je šla statistika iz precej su-
hega pri sosedih v precej, pri nas pa v povprečno moker septem-
ber. Vreme nas vsake toliko časa opomni, da misli zares in da so 
vmesna zatišna obdobja le krinka za pravo dogajanje pod površino. 
Ste kdaj pomislili, ali se premika vreme okoli Zemlje v isti smeri, v 
kateri poteka vsakodnevno navidezno gibanje sonca? Seveda ne, v 
splošnem potujejo vremenske tvorbe od zahoda proti vzhodu, kar 
še posebej velja za zmerne geografske širine, v katerih je tudi Slo-
venija. Morda bi kdo pomislil, da se bodo vremenski sistemi zaradi 
vrtenja Zemlje premikali ravno v nasprotni smeri, torej enako, kot 
to "počne" sonce. Verjetno je razmišljal podobno tudi vsak od nas 
v svojih otroških letih, ko sta bila med najljubšimi početji ležanje 
v travi in opazovanje premikajočih se oblakov. Takrat je bilo vse 
skupaj videti kot njihov svečan "mimobeg". Tudi sam sem se ravno 
takrat naučil, da se Zemlja vrti. Zato me je kot strela z jasnega za-
dela "samougotovitev", da potemtakem oblaki mirujejo in je prav 
vrtenje zemeljskega površja "pod njimi" krivo za njihovo gibanje. 
Vsak od nas je bil v svoji dobi odkritij še kako ponosen na lastna 
spoznanja, pa naj so bila ta pravilna ali ne.

Kot vsi drugi sem tudi sam sčasoma spoznal svoje "krivoverstvo" 
oziroma dejstvo, da se premikajo zračne mase v atmosferi v isto 
smer, kot se vrti Zemlja. Če pogledamo natančneje, jih celo neko-
liko prehitevajo, a seveda ne po levi ali desni, kot to počno zdaj za-

radi tega tudi nekoliko manj oglobljeni premnogi Kranjci. Ozračje, 
ki obdaja naš planet, je namreč z njim tako močno povezano, da 
sestavljata skupaj en sam, v isto smer vrteči se sistem. Pri tem je ve-
činski, natančneje 70-odstotni modri del planeta tako pomemben, 
da smo vremensko gledano zaradi tega vsi bolj ali manj Primorci, 
saj je glavnina vremenskega dogajanja nad nami povezana z bližnji-
mi morji in vlago nad njimi. Gledano z našega stojišča kjerkoli na 
zemeljskem površju je potemtakem sonce tisto, ki vseskozi "miruje" 
oziroma se premika le navidezno zaradi "tisoč let" že plešoče Zem-
lje. Ne nazadnje govori o njenem plesu tudi znana pesem, vse skupaj 
pa naj bi potrjevala tako Orion (saksofon), ljubljenec Zarje, posmr-
tno postavljen med zvezde, kot tudi sam Mesec (kontrabas) ... 

Če bi glasovali za sadje meseca, bi bilo grozdje zagotovo septembrski 
zmagovalec. Strojno stiskanje grozdja je zaključni del trgatve tudi pri 
Štokljevih na Planini nad Ajdvoščino, kjer so doma vrhunska vina.

Padavine – SEPTEMBER 2021 (v mm)

POSTAJA (v mm) POSTAJA (v mm)

Krtina 50 Letališče Brnik 81
Brdo pri Lukovici 54 Loka pri Mengšu 86
Zgornje Dobeno 56 Kamnik Zaprice 99
Domžale 65 Tunjice 104
Trzin 77 Ljubljana 167

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

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
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To je uvod v menjavo celostne 
grafične podobe podjetja, hkrati pa s 
tem utrjujemo enotnost vseh podje-
tij v skupini. Krepimo svoj položaj v 
panogi proizvodnje papirja in karto-
na. Naši lastniki so skupino razširili 
za dve novi podjetji, in sicer eno na 
Poljskem (MM Kwidzyn), ter drugo 
na Finskem (MM Kotkamills). Nakup 
predstavlja dve največji pridobitvi v 
zgodovini MM skupine.

Poenotili bomo tudi nazive vseh 
podjetij. Tako Količevo Karton z 
novim letom postaja MM Količevo 

d.o.o.

Osvežili smo tudi elektronske na-

slove, saj smo spremenili našo do-
meno. Namesto mm-karton.com, je 
v veljavo stopila domena mm.group. 
Zato vas vabimo, da se s kakršnimiko-
li vprašanji obrnete na naš prenovljen 
elektronski naslov KK-contact@

mm.group ali pa na telefonsko števil-
ko 01/72 90 5 11.

Hkrati se zahvaljujemo vsem, ki 
ste se udeležili dobrodelnega pohoda 
na Sv. Primož in tudi vsem tistim, ki 
ste pridno sodelovali pri organizaciji 
le-tega. Kljub številnim ukrepom za 
preprečevanje širjenja okužb, ki zah-
tevajo veliko dodatnih naporov pri 
organizaciji, je uspel simpatičen dogo-

dek, zbrana sredstva pa so namenjena 
tistim, ki jih potrebujejo. 

Še enkrat hvala.

Tina Nastran, Lidija Zupančič
Količevo Karton z novim imenom 

V podjetju Količevo Karton d.o.o. v zadnjih časih uvajamo novosti. V javnosti bo najbolj očina sprememba zagotovo 

zamenjava naših dveh logotipov, ki ju je zaradi večjega poenotenja celotne skupine Mayr-Melnhof (MM) zamenjal bolj 

svež in eleganten logotip. Skladno s strateško rastjo je skupina prevzela novo ime: MM BOARD & PAPER.

DOBER ZA LJUDI – DOBER ZA NAŠ PLANET
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Za eleganten in barvit dom
V osrčju vsakega elegantnega in barvitega doma je kuhinja: toplina, čar, zavetje, stičišče in prostor druženja, sprostitve, bližine, 
ustvarjanja prefinjenosti. Kaj odlikuje vašo kuhinjo in skozi njo vas? Jasne linije, izbrane barvne kombinacije, skladni materiali delov-
nih površin in elementov. Neprekosljivi dodatki. Dekoracija iz naravnih materialov, ki poudari svetlobo in v prostoru ustvarja topli-
no. Velik kuhinjski trend so v zadnjem času postale tudi rastline. Te čistijo zrak in poskrbijo za lepe prehode med prostori. Seveda 
pa nam boljši in bolj čist zrak omogočajo tudi sodobni prezračevalni sistemi.

IRIS KLINE ARIH

Vse na enem mestu: od strokovnega svetovanja do sanjske 

kuhinje po vaši meri

Obstaja veliko razlogov, zakaj so kuhinje DanKüchen tako pri-
ljubljene. DanKüchen ni le pomembno prispeval k razvoju kuhinj, 
ampak je spremenil preprost delovni prostor v sodobno tehnično 
središče življenja. Avstrijska številka 1 se osredotoča tudi na tren-
de v razvoju inovativnih kuhinjskih idej in kuhinjskih modelov. 
Na eni strani je proizvodnja z najsodobnejšimi tehnologijami, na 
drugi pa so funkcionalna in prilagodljiva najsodobnejša tehnolo-
gija, kuhinjska oprema in zasnova, ki čim bolj učinkovito izkoristi 
prostor, hkrati pa ustvari ergonomske delovne pogoje v kuhinji. 
Kuhinje DanKüchen očarajo s široko paleto kuhinjskih modelov, 
vse od privlačne osnovne do ekskluzivne kuhinje – v najboljši ka-
kovosti ter najboljšem razmerju med ceno in ponudbo na trgu. Re-
snična in edina individualnost pri načrtovanju se kaže skozi izbiro 
kuhinjskih elementov, prilagoditev kuhinjskega korpusa, količino 
prostora za shranjevanje, ergonomične prilagoditve posamezniku 
in pozicijo vgradnih naprav. 

Osem prednosti kuhinj DanKüchen, ki potrjujejo absolu-

tno kakovost

Dvojna varnost: zahvaljujoč sistemu dvojnih širših letev za obe-
šanje, zgornji elementi kuhinj DanKüchen prenesejo več. Zaradi 
tega lahko v vaših zgornjih elementih shranjujete težke servise in 
posode oz. lonce.

Večja delovna površina: pri DanKüchen dobite 70 cm (v globi-
no) delovne površine za enako ceno kot 60 cm (v globino). Ta udob-
na variacija z več prostora vam nudi dodaten delovni prostor in še 
več svobode pri kuhanju.

Stabilno ohišje/korpus 18 mm: kuhinje DanKüchen uporablja-
jo bolj trpežno ohišje oz. korpus z debelino iverne plošče 18 mm 
namesto s standardnimi 16 mm. Brez dodatnih stroškov, omogoča 

pa večjo nosilnost in zagotavlja daljšo vzdržljivost vaše Dan kuhinje.
Kakovostna iverna plošča: zaradi zahtev, ki jih ima Dan-

Küchen do svojih dobaviteljev, lahko svojim strankam zagotovi naj-
boljšo kakovost materialov. Njihove iverne plošče imajo višji tesnil-
ni tlak – gostoto kot standardni materiali na trgu.

Predali s steklenimi poviški: za lepši videz in individualnost 
vam kuhinje DanKüchen ponujajo dizajn predalčnikov s steklenimi 
poviški. 

Ohišje kuhinje: pri kuhinjah DanKüchen velja: »Dobiti več 
brez doplačila«! Zato prejmete velik korpus (UX-višina, 83,6 cm) za 
isto ceno kot standardni korpus (U-višina, 67,5 cm). Več prostora za 
shranjevanje.

Podnožni predal: DanKüchen izkoristi vsak skriti prostor! Ku-
hinjski podnožni predal se lahko uporablja tudi kot prostor za shra-
njevanje. Tako pridobite 15 % več prostora v kuhinji.

Tiho zapiranje z blumotion tehnologijo: zahvaljujoč tehnolo-
giji blumotion v vaši kuhinji ne bo nobenih glasnih udarcev kuhinj-
skih vrat ali predalov, temveč bo prijetno glasno (in dišeče) samo 
zaradi vašega kuhanja.

Kuhinja že dolgo ni namenjena zgolj kreiranju jedi. Sodobna ku-
hinja velja za unikatno kreacijo, ki je plod naše kreativnosti v času 
načrtovanja in po njem. Kreativnost je nepogrešljiv element našega 
vsakdana, ki ne sme manjkati tudi pri načrtovanju in opremljanju 
notranjih prostorov, še posebno kuhinje. Le-ta je v zadnjih letih 
postala najpomembnejši del doma in pravijo, da prostor, v katere-
ga vnesemo svoj umetniški duh, to vrača tako, da nas vedno znova 
navdihuje z ustvarjalnimi idejami. Pri DanKüchen zagovarjajo do-
datno vrednost njihovih kuhinj in skozi detajle poskrbijo, da se raz-
likujejo od ostalih. Predstavljamo vam domiselne trende, s katerimi 
bo vaša kuhinja vedno v skladu z aktualnimi smernicami.

Moderna odprtina v steni: nekoč so bile odprtine v steni pri-
ljubljene predvsem v podeželskih hišah in samostanih. Kuhinjo so 
povezovale z jedilnim prostorom ter služile podajanju obrokov in 
posode. Z leti so bivalni prostori postali vse bolj odprti in tako so 
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odprava odvečne 
vlage in plesni

protihrupna
zaščita

enostavna 
montaža

poceni
vzdrževanje

alergijam
varčevanje 
z energijo

PREZRAČIMO SLOVENIJO!

-50%
popusta

Ker želimo prezračevalne sisteme Lunos narediti bolj dostopne in jih približati
celotni Sloveniji smo za vas pripravili prav posebno akcijo v kateri vam ob nakupu
novih, revolucionarnih prezračevalnih enot i-Vent pripada 50% popusta!

VEČ KOT 20.000 ZADOVOLJNIH UPORABNIKOV!
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Okrog izbranega odtenka so v JUB-u razvili štiri modne barvne 
palete za najljubše občutke v ambientu vašega doma.
• Intimnost in nežnost: mehkobo zelenega odtenka lepo dopol-

njujejo umazano rožnati pasteli, ki v prostoru ustvarjajo občutek 
nežnosti in ženstvenosti. Z dodajanjem hladne teksture betona 
in grafitno sivih detajlov dosežemo bolj umirjeno in zrelo podo-
bo ambienta. Marmor, surov les, bakreni detajli in geometrijski 
vzorci služijo kot popestritev k nežnim pastelnim tonom.

• Domačnost in povezanost: svileno zelen odtenek s svojo meh-
kobo v prostor vnaša mir in svežino. Za še bolj naraven občutek 
poskrbijo tople nevtralne bež nianse. Topel les, pletene teksture, 
brušena medenina in mehkoba tkanin oranžnih odtenkov so kot 
nalašč za ustvarjanje udobnega ambienta, ki daje občutek var-
nosti in domačnosti.

• Kreativnost in samosvojost: želite ustvariti nekaj nepozab-
nega? Potem si dovolite biti drugačni in kreativni. Globok mo-
der odtenek v kombinaciji z lesenim pohištvom je kot nalašč za 
ustvarjanje dramatičnega in nepričakovanega vzdušja v prosto-
ru. Rožnati poudarki v obliki keramike, marmorja, umetnega 
krzna ali cvetja pa ustvarjajo igrivo in neponovljivo podoba am-
bienta.

• Mir in sproščenost: ritem življenja je prehiter, zato si doma 
ustvarite svoj kotiček za sprostitev. Kombinacija hladnih vijolič-
nih tonov in zamolklo zelene je idealna za ustvarjanje občutka 
miru in spokojnosti. Grafitno siva kovina, naraven les, svetlo po-
hištvo in zelenje pa so dobrodošli poudarki za ustvarjanje kon-
trastov v prostoru.

Šest korakov do prave izbire odtenka

Pri kombiniranju barv v stanovanju moramo paziti, da ne pre-
tiravamo in da prostora ne preobremenimo z barvami in vzorci. 
Kar naenkrat je lahko vsega preveč, če ni več stene, na kateri bi si 
lahko spočili oči.

Najljubši odtenki: pri opremljanju doma uporabimo odtenke, 
ki so nam všeč in jih vedno znova izbiramo v vsakdanjem življenju, 
denimo pri oblekah, slikah, fotografijah in podobno. Če se dobro 
počutimo, ko smo obdani s toplimi odtenki v oranžnih ali rumenih 
tonih, je to zagotovo prava smer.

Kontekst: za vodilo uporabimo obstoječe pohištvo, dekorativne 
izdelke, denimo slike, blazine, zavese in ostale elemente, ki oprede-
ljujejo prostor. Glede na obstoječe barve v prostoru se lahko odlo-
čimo, ali bomo prostor prepleskali v istih tonih ali bomo v prostor 
vnesli kontrastno barvno kombinacijo.

Velikost prostora: če barvamo majhen prostor in ga želimo 
optično povečati, potem izberimo svetlejše odtenke. Če pa želimo 
ustvariti manjši in intimnejši ambient, so primernejši temnejši od-
tenki.

Svetloba: vedeti moramo, kako je prostor, ki ga bomo prepleska-
li, osvetljen. Enak odtenek barve deluje popolnoma drugače ob 
naravni kot ob umetni svetlobi. Ob rumeni svetlobi vsi odtenki 
postanejo bolj topli, medtem ko lahko modra LED-svetloba naredi 
topel odtenek hladnejši in modrikast. Več kot je v prostoru naravne 
svetlobe, bolj realen bo odtenek.

Psihologija odtenkov: barve imajo močan vpliv na nas. Če že-
limo v prostor vnesti energijo in živahnost, potem so rumeni in 
oranžni odtenki prava izbira. Če pa želimo ustvariti umirjen in 
bolj hladen prostor, potem izbirajmo med odtenki modrega spektra 
barvne lestvice.

Testni vzorec: vzorec barve nanesemo na manjšo površino ste-
ne ali na list papirja in ga nalepimo na steno. Tako bomo lažje dobili 
občutek, ali je to res pravi odtenek.

PRILOGA

PRI NAS DOBITE
VSE NA ENEM MESTU
Od strokovnega svetovanja
do sanjske kuhinje po vaši meri.

wwww.dankuchenkamnik.si

BREZPLAČEN
3D IZRIS

le-te izgubile na pomenu. Danes se odprtine v steni vračajo v obliki 
odprtih polic in ustvarjajo estetsko dovršene prehode med prostori, 
ki jih lahko popestrimo z lončnicami, rožami ali drugo vrsto deko-
racije. 

Hladilnik za vino: tudi električne naprave in gospodinjski apa-
rati se prilagajajo modernemu načinu, ki kuhinjo vse bolj vključuje 
v bivalni prostor. Človek vse večjo pozornost posveča druženju in 
preživljanju časa z najbližjimi, pri čemer ne sme manjkati dobro oh-
lajena pijača. S hladilnikom za vino s steklenimi vratci boste v svojo 
kuhinjo vnesli dodaten estetski detajl in poskrbeli, da bo najljubša 
pijača na idealno ohlajeni temperaturi vedno v bližini. 

Majhen kotiček za velike trenutke: klasične jedilne mize v 
zadnjem času izgubljajo na pomenu. Popularni postajajo podaljšani 
kuhinjski elementi, bari in visoke mize za dva. Pri DanKüchen po-
skrbijo, da se ti zlijejo z lesenimi odtenki in barvami ličnic. Nekoliko 
bolj drzni lahko posežejo po masivni plošči, ki je zaradi svoje debe-
line dodatno dvignjena, in tako še bolj poudari čaroben kotiček za 
manjše prigrizke v dvoje. 

JUB barvni trendi 2021 – barva leta je svileno zelena

JUB predstavlja štiri modne barvne palete, v katerih se barva 
leta, svileno zelen odtenek 190C Faith, dopolnjuje z različnimi 
kombinacijami odtenkov, tekstur in materialov ter tako ustvarja 
najljubše občutke v ambientu vašega doma.

Barva leta 2021 Faith 190C: svileno zelen odtenek z močnim 
sivkastim podtonom spominja na jutranjo meglico mogočnih 
smrekovih gozdov, nežen lesk smaragdne reke, jutranjo roso na 
mehki travi ali žametno teksturo žajbljevih vršičkov, v opazoval-
cu vzbuja blagodejen in pomirjajoč občutek, v prostoru pa ustvarja 
naravno harmonijo ambienta.

Svileno zelen odtenek ponuja neskončne možnosti kombinacij. 
Naravni značaj in svežino odtenka lepo dopolnijo sorodni odtenki 
s hladnega spektra barvne lestvice ali leseni detajli v obliki pohištva 
in talnih ter stenskih oblog. Za dodajanje dinamike in poudarjanje 
dizajna v prostoru velja umirjen zelen odtenek kombinirati z živah-
nejšimi komplementarnimi barvami, kot so oranžna in opečnato 
rdeča. Kot poudarki so zelo dobrodošle matirane brušene kovine 
toplih barvnih tonov, kot so medenina in baker ali mehkoba tkanin 
in dinamika pletenih tekstur zemeljskih odtenkov.
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Lunos prezračevalni sistem za bivalne prostore s toplotno 

rekuperacijo

Predstavljamo vam Lunos e2 sistem z izjemno visokim toplo-
tnim izkoristkom, ki znaša 93,6 %. Slišnost pri delovanju enote je 
sedaj znižana na vsega 11 dB, kar je za človeka skoraj popolnoma 
neslišno. Prednost, ki jo kupci dosežejo, se odraža na ustrezni iz-
menjavi zraka ob popolnoma zaprtih oknih ter ohranjanju toplote. 
Lunos e2 slovi po izjemno nizkih stroških vgradnje, saj ni treba na-
peljevati razvodnih cevi, zato je odlična rešitev tako za novogradnje 
kot tudi za sanacije. Avtomatska kontrola vlage poskrbi za optimal-
no delovanje sistema in zagotavlja optimalno bivalno klimo v vseh 
letnih časih. Na letni ravni posamezna rekuperatorska enota porabi 
za približno 2,3 evra električne energije. Filtri so trajni in jih lahko 
operete pod tekočo vodo, lahko pa izberete tudi filtre za cvetni prah, 
ki so še posebej primerni za alergike in ljudi z občutljivim zdravjem 
e2 je najmanjša decentralna prezračevalna naprava za prezračeva-
nje bivalnih prostorov z rekuperacijo toplote in deluje na principu 
regenerativne toplotne izmenjave. S pomočjo najmodernejše tehno-
logije je strokovnjakom iz Lunosa uspelo izdelati hranilnik toplote 
iz keramičnega kompozita, ki povrne toploto v vrednosti 93,6 %. 
Kombinacija z visoko učinkovitim ekonomičnim in ekološkim ele-
ktromotorjem ter pametnim uravnavanjem je omogočila Lunosu 
razvoj najbolj gospodarne naprave za prezračevanje.

Kjer je že vgrajen kakšen Lunosov prezračevalni sistem, se e2 
lahko umesti v že obstoječe odprtine v zunanjih stenah tipa ALD-
-R 160 ali ALD-R 160 L v LUNOtherm elementih. Tudi pri novo-
gradnjah se e2 lahko kombinira z vsemi LUNOtherm elementi. V 
kombinaciji z LUNOtherm fasadnimi elementi ostane ob okenskem 
okvirju le komajda vidna reža. Rešetke in posegi v steno niso več 
potrebni. Lunos e2 lahko uporabimo tako pri novogradnji kot pri 
sanaciji. Pri novogradnji se e2 lahko vgradi z vstavitvijo stenskega 

ohišja že med zidake ali pa se kasneje oziroma pri sanaciji vgradi s 
prebojem stene v premeru 162 mm, kar izvedemo s posebnim vrtal-
nikom. Pri tem mora biti stena debela minimalno 30 cm (skupaj z 
izolacijo). Naprave se z nizkonapetostnim kablom (12 V) povežejo 
neposredno z upravljalno enoto (220 V).

Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote Lunos je energetsko 
učinkovita naložba, zato lahko pri Eko skladu, slovenskem okolj-
skem javnem skladu, uveljavljate nepovratne finančne spodbude do 
20 % od vrednosti vaše investicije.

LUNOS Nexxt – prezračevanje na najvišjem nivoju

Z zelo nizko porabo energije je Nexxt izjemno energetsko učin-
kovit in s tem aktivno prispeva k varovanju našega okolja. V veliki 
meri so za nizko porabo energije zaslužni novi EC pogonski motorji 
z visokim izkoristkom.

Nexxt je odlična izbira za prezračevanje objektov, ki so izpostav-
ljeni večjim vetrovom, kot tudi za objekte, kjer so višje zahteve po 
dobri zvočni izolativnosti. Toplotni izkoristki so nad 90 % (po DiBt), 
kar je posledica izredno učinkovitega križnega izmenjevalnika, de-
lovanje pa je izredno tiho, saj za pogon skrbita dva visokozmogljiva 
ventilatorja, ki zagotavljata pretoke zraka do 150 m3/h.

Nexxt se ponaša s kar osmimi senzorji, ki med delovanjem 
skrbijo za optimalno delovanje glede na notranje in zunanje kli-
matske pogoje. Eleganten krmilnik je integriran v ohišju elementa, 
tako da so informacije o delovanju jasne in dobro vidne – inten-
ziteto osvetlitve pa lahko spreminjate. Popolnoma nov poslovni 
koncept so v Lunosu zaokrožili z elegantnim dizajnom. Mogoče si 
je zamisliti nadometno ali podometno izvedbo, v vsakem primeru 
pa je za pretoke zraka dovolj cev s premerom Ø 160, s čimer se zu-
nanja fasadna rešetka ne razlikuje od ostalih rešetk, ki prihajajo iz 
družine e2 in ego. 
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Z Usnjarske do Pariza in Los Angelesa!
Letošnje poletje so v športnem smislu seveda najbolj zaznamovale olimpijske igre. Poleg košarkarjev je največ navdušenja sloven-
ske športne javnosti požela zlata športna plezalka Janja Garnbret. Če bo šlo vse po načrtih, bomo na naslednjih olimpijskih igrah v 
Parizu in Los Angelesu pesti stiskali tudi za plezalce kamniškega kluba. V tem hipu ima namreč Plezalni klub Kamnik kar tri članske 
ter pet mladinskih oziroma kadetskih državnih reprezentantov in reprezentantk. 

DAMIJAN RIFL
Foto: Damijan Rifl in Urban Urbanc

Se je z Janjinim olimpijskim zlatom interes za športno plezanje 
med kamniško mladino (še) povečal? »Letošnjo jesen res beleži-
mo malenkost več vpisa s strani deklet, zagotovo je na to vplivala 
tudi izjemna Janja,«ocenjujejo v Plezalnem klubu Kamnik, ki ga 
najdete na Usnjarski cesti v prostorih bivšega Alprema. Za orien-
tacijo mlajšim, ki jim z navajanjem lokacij nekdaj najpomembnej-
ših kamniških tovarn, kot so Utok in Alprem, prav nič ne poma-
gamo: plezalci so neposredni sosedje pokritega skejt parka. 

V sedmih letih do zavidljivo visoke ravni

Konec meseca bo minilo natanko sedem zelo uspešnih let, od-
kar je Planinska zveza Slovenije PK Kamnik sprejela pod svoje 
okrilje. Seveda se zgodovina športnega plezanja na Kamniškem 
ni začela leta 2014. Člani močnega alpinističnega odseka so že v 
osemdesetih in devetdesetih športno plezali predvsem "za zra-
ven". Tovrstno plezanje je bilo zanje dodatni trening za dosega-
nje vrhunskih alpinističnih dosežkov. Pred enaintridesetimi leti 
so na pobudo AO Kamnik v kamniški športni dvorani postavili 
plezalno steno in ta je na sceno "izstrelila" Uroša Perka. Neka-
ko prvega Kamničana, ki se je tekmovalno posvetil športnemu 
plezanju. Pred tridesetimi leti je Mekinjčan postal mladinski pr-
vak takratne države, Jugoslavije, kasneje pa je velik pečat pustil 
predvsem s preplezanimi smermi v naravnih plezališčih. Danes 
45-letni Perko je plezalno že nekaj časa upokojen. Na Primorskem 
živeči Kamničan, ki je novopečeni doktor znanosti (maja letos je 
z disertacijo Izbrani vidiki duševnega zdravja športnikov dokto-
riral na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem), 
ni več aktivno vpleten v plezarijo, samo dogajanje pa bežno še 
spremlja, in ga veseli dejstvo, da pod kamniškimi planinami 
rastejo njegovi nasledniki. Predsednik kamniškega kluba Stane 

Židan, Ljubljančan, ki v Kamniku živi že skorajda tri desetletja, 
je Perkova generacija. Dve leti starejši. »Z Urošem sva bila sotek-
movalca, skupaj sva veliko trenirala, tudi v Kamniku, na njegovi 
domači steni,« se spominja Židan, ki je bil kot tekmovalec tudi 
državni prvak. Uspešen je tudi na čelu kluba, zadnji dve sezoni 
je namreč PK Kamnik v skupnem seštevku državnega prvenstva 
najuspešnejši slovenski klub. »Trenutno imamo okrog tristo čla-
nov. Od tega je dvesto otrok, preostalo pa so tekmovalci v vseh 
starostnih kategorijah in pa rekreativci,« navaja Židan in dodaja, 
da se klub primarno osredotoča na vzgojo mladih. »Vse skupine 
so zapolnjene, tako da nove vadeče lahko sprejmemo, le če kateri 
izmed otrok preneha z obiskovanjem vadb. Tu pa tam se zgodi 
tudi to, saj se otroci iščejo pri iskanju zanje prave športne pano-
ge. Tudi zato prav nikogar ne zavrnemo. Vsakdo se lahko pre-
izkusi, vaditi pa lahko začne, ko se odpre prosto mesto,« razloži 
naš sogovornik. Plezanje sicer redno predstavljajo tako vrtcem 
kot osnovnim šolam, širši javnosti se pokažejo tudi na okoliških 
dogodkih, v Kamniku so to Dnevi narodnih noš in Kamfest. »V 
našem klubu je seveda največ kamniških otrok, prihajajo pa tudi 
iz Trzina, Mengša, Domžal in Komende. V zadnjih dveh navede-
nih občinah sicer imajo klube, z izgradnjo nove športne dvorane 
s plezalno steno pa se bo najbrž na tem področju kmalu začelo 
kaj dogajati tudi v Mengšu,« o dosegu kluba pravi predsednik in 
dodaja, da je v vzponu tudi rekreacija. Na balvanski steni v "Alp-
remu" prav vsak večer vadijo rekreativci. Eni bolj drugi manj iz-
kušeni, z vodeno vadbo z usposobljenimi trenerji (v klubu jih je 
kar sedem) hitro napredujejo. Najbolj talentirani so hitro nared za 
varno samostojno plezanje v umetnih in naravnih plezališčih. V 
kamniški občini je poleg umetnih balvanskih sten na Usnjarski in 
v domu kulture (to upravlja Športno plezalni odsek Planinskega 
društva Kamnik) vse bolj popularno plezanje na balvanih v Kam-
niški Bistrici, urejeno je tudi naravno skalno plezališče v bližini 
Term Snovik.
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Močno tekmovalno jedro z najvišjimi cilji

»Predvsem tekmovalce pa seveda vsaj enkrat tedensko vozi-
mo na treninge v plezališča in pa centre v druge kraje. Kar se tiče 
centrov, smo največ na Vrhniki in pa v Ljubljani,« o nujnosti tre-
ninga na različnih objektih pravi Židan. Pa nova plezalna stena v 
Kamniku? Kdaj? Kje? »Upam, načrti so …,« je optimističen Židan, 
ki pravi, da imajo v klubu tako z lastnikom prostorov na Usnjarski 
kot Občino dobre odnose in zato ni razloga, da ne bi postopoma 
naredili še kakšen korak naprej na področju infrastrukture. Ne na-
zadnje ima kamniški klub kar osem aktualnih reprezentantov. V 
mladinski in kadetski kategoriji so v elitni reprezentančni družbi 
Betka Debevec, Katra Mali, Aljaž Resnik, Luka Jerman in trenu-
tno najbolj "vroče" ime kadetske kategorije, Timotej Romšak. Vsi 
domačini in 100-odstotni produkt domačega kluba. Pa v član-
ski? Trojka Matic Kotar, Gregor Vezonik in Milan Preskar. Prvi 
je Ljubljančan, drugi Ravenčan, tretji Ločan. Vsi trije so uspešno 
tekmovali tudi na nedavnem svetovnem prvenstvu v Moskvi. Ma-
tic in Gregor sta primarno balvanista, Milan zaenkrat v ospredje 
postavlja težavnostno plezanje. Zakaj prav Kamnik? »Zadeva je 
podobna kot pri ostalih športih. Kakovostni tekmovalci izbirajo 
dobre klube. Veseli nas dejstvo, da se fantje v klubu dobro poču-
tijo. So tudi vzor mladim domačinom, ki jim vztrajno, a zanesljivo 
sledijo,« je zadovoljen Židan. Izmed članske reprezentančne trojke 
je v delo kluba še najbolj vpleten Ločan Milan Preskar, ki trenira 
tekmovalno skupino, vključno z vsemi mladinskimi in kadetski-
mi reprezentanti. V Kamniku je vsaj štirikrat tedensko, varovance 
spremlja tudi v drugih plezališčih. »V Kamniku je vzdušje super, 
mesto podobno moji Škofji Loki. Mladi so ambiciozni in delovni. 
Za prihodnost se torej ni treba prav nič bati!« Romšaku, Jermanu 
in druščini komplimente namenja Preskar, ki se je septembra letos 

na tekmi svetovnega pokala v Kranju prvič uvrstil v finale in zase-
del končno sedmo mesto. Milanov trener je Roman Krajnik (tudi 
trener Garnbretove), ki je nekaj časa deloval tudi v Kamniku. 25-le-
tnik ima za prihodnost najvišje cilje. »Svetovni pokal in pa seveda 
olimpijske igre 2024 v Parizu!« je odločen Preskar. Tudi zato se bo 
kmalu poleg težavnosti začel še bolj posvečati balvanskemu pleza-
nju. Na olimpijskih igrah v Parizu bo namreč na sporedu disciplina 
kombinacija, ki bo vključevala težavnostno in balvansko plezanje 
(v Tokiu je bilo tema disciplinama dodano še hitrostno plezanje). 
Držite pesti za homogeno ekipo z Usnjarske! Če pa vas je zamika-
lo in bi tudi vi radi "zagrizli" v steno, ne oklevajte. Oglasite se na 
facebook ali spletni strani Plezalnega kluba Kamnik, Ajda Mali iz 
trenerske ekipe vam bo z veseljem odgovorila na vsa vprašanja. 

Povsem novi Nissan Qashqai

za 229 €/mesec* 5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO : 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 (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 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 

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

NISSAN QQ NEW OGLAS A5 AVG21 V4.indd   1 02/09/2021   12:10

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO 
PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN

Tržaška 108, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 20 00 628
www.avtohisamalgaj.si



Modre novice36 ŠPORT

Pogačar dokazal, zakaj je najboljši na svetu

Komendski kolesar Tadej Pogačar je na dirki po Lombardiji po 
dobrih 200 kilometrih dirke dokazal, zakaj je letos najboljši kolesar 
na svetu. V letošnjem letu je tako osvojil dva spomenika sezone, 
pred Lombardijo spomladi še dirko Liège–Bastogne–Liège ter 
seveda največjo tritedensko dirko, dirko po Franciji, in še bronasto 
medaljo na olimpijskih igrah. To je do sedaj uspelo le največjim 
kolesarskim legendam in ob njih se je s triindvajsetimi leti sedaj 
postavil še Tadej Pogačar.

Dekleta Calcit Volleyja s porazom iz Ukrajine 
po zmago nad Novo KBM Branik 

Odbojkarice Calcit Volleyja so v prvi tekmi drugega kroga kvali-
fikacij lige prvakinj v Dnepru izgubile proti domači ekipi Prometey 
Dnipro s 3:1 (-23, 21, 21, 23). Povratna tekma je bila na sporedu v 
sredo v športni dvorani Kamnik.

V državnem prvenstvu so Kamničanke najprej premagale ekipo 
Krima, nato pa v derbiju še gladko s 3:0 tudi Novo KBM Branik. Tek-
ma je štela tudi za tekmovanje v srednjeevropski ligi Mevza.

Moški so v prvem krogu državnega prvenstva in hkrati tekmova-
nja Mevze doma brez Gasparinija izgubili proti aktualnim državnim 
prvakom iz Maribora, v drugem krogu obeh tekmovanj pa so v Lju-
bljani po dobrem začetku izgubili še proti ACH Volley.

Druga ženska ekipa Calcita ja v 1. B ligi v prvem krogu v gos-
teh premagala Turbino, v drugem pa doma ekipo Murexin-Kema 
Puconci. Druga moška ekipa je v drugi ligi v prvem krogu v gosteh 
izgubila s Kostanjevico na Krki.

Tekači KGT Papež ponovno odlični

Na Julian Alps trail run na obrobju Triglavskega narodnega parka 
je med 335 tekači na 30 km zmagal Gašper Bregar, odličen četrti je 
bil Nejc Uršič. Na 60 km je osmo mesto zasedel Žiga Tavčar, enajsto 
pa Jure Grmšek. 

Konjiški maraton na 10 km je štel za državno prvenstvo v cestnih 
tekih. Druga je bila Neja Kršinar, tretji pa Timotej Bečan. Med sta-
rejšimi mladinci je tretje mesto zasedel Jakob Rožič.

Na spremenjeni trasi 42. teka na Šmarno goro je pričakova-
no zmagal Timotej Bečan. Tretji je v cilj pritekel Gašper Bregar. V 
ženski kategoriji je bila najhitrejša Lucija Krkoč (ŠD Nanos).

Na novomeškem polmaratonu, ki je štel za državno prvenstvo, je 
Neja Kršinar med članicami dosegla drugo mesto, med člani pa Mir-
ko Janjatovič deseto.

Radomlje premagale Olimpijo

Domžalski nogometaši so bili pred reprezentančnim premorom 
na osmem mestu prve lige, ekipa Kalcer Radomlje pa deseta. Dom-
žalčani so v zadnjih tekmah izgubili proti Olimpiji in remizirali proti 
Mariboru in CB24 Tabor Sežana. Radomljani so premagali Olimpijo, 

remizirali z Aluminijem in izgubili proti Bravu.
V drugi ligi je ekipa Roltek Doba na četrtem mestu. V zadnjih 

krogih so premagali Brežice, remizirali s Fužinarjem in izgubili z 
Ilirijo 1911.

V Regionalni ljubljanski ligi so trenutno najvišje Mengšani, ki so 
na tretjem mestu, Ihanci so na osmem mestu, Kamnik pa na zad-
njem, šestnajstem mestu. V zadnjem krogu so Ihanci v lokalnem 
derbiju premagali Kamnik z 1:0.

ŽNK Radomlje so v prvi ligi trenutno na petem mestu. V zadnjih 
krogih so izgubile proti Cerkljam in Olimpiji ter visoko premagale 
Krim.

Helios Sunsi tekmovanje začeli z zmago

Domžalski Helios Sunsi so v prvem krogu državnega prvenstva 
premagali Hopse iz Polzele, v drugem pa izgubili proti ekipi Gorenj-
ska Gradbena družba Šenčur.

Košarkarice iz kipe Domžal so v prvem krogu tesno izgubile proti 
ekipi Pro Bit Konjice, ekipa Tosama Ledita pa je v dveh krogih zabe-
ležila poraza proti Triglavu in Grosuplju.

Calcit Basketball je v tretji ligi po porazu proti Olimpiji mladi iz-
gubil proti Hrastniku.

Uspešen začetek Calcit Waterpola

Kamniški vaterpolisti, aktualni državni in pokalni prvaki, so se 
brez večjih težav uvrstili v ligaški del pokalnega tekmovanja. V pred-
tekmovanju so premagali Posejdon Celje z 19:4. V ligaški del se je 
uvrstila še Ljubljana, neposredno pa sta tam že Triglav in Koper.

Kegljači uspešni tudi na mednarodnih 
tekmovanjih

Na kegljišču Triglava v Kranju je potekalo tekmovanje Europa po-
kal v kegljanju, kamor so se uvrstile drugo uvrščene klubske ekipe iz 
državnih prvenstev iz Evrope. V moški konkurenci je nastopilo 14 
ekip, v ženski pa 8. Med njimi sta bili tudi obe prvi kamniški ekipi. 
Obe ekipi sta tekmovali odlično in se uvrstili v izločilne boje med 
štiri najboljše ekipe.

V državnem prvenstvu so igralci prve ekipe Calcita pred evrop-
skimi tekmami premagali prvo ekipo Triglava in izgubili v Trbovljah 
pri Rudarju. Trenutno so po štirih krogih na tretjem mestu. Dekleta 
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ki se je vseeno veselil naslova državnega podprvaka, ki ga je letos že 
osvojil v kategoriji U21, uspeh pa je ponovil še v kategoriji U23. Me-
dalja državnega prvenstva pa je prišla tudi v Kamnik, saj je 3. mesto 
osvojil Kamničan Maj Lokar Gros, prav tako že bronast na držav-
nem prvenstvu v kategoriji U18. V kategoriji U14 in U18 so mladi 
judoisti osvojili kar šest kolajn. Državna prvaka v kategoriji U14 za 
leto 2021 sta postala Haya Veinhandl Obaid in Žiga Pahor.

Pretekli vikend je komendski judo klub organiziral tradicionalno 
judo tekmovanje, ki se ga je udeležilo lepo število mladih judoistov 
iz Slovenije in tudi iz tujine. Na turnirju so bili uspešni tudi domači 
judoisti.

Haya Veinhandl Obaid je postala državna 
prvakinja v boksu

V Mariboru je potekalo državno prvenstvo v boksu za leto 2021. 
Edina udeleženka Boksarskega kluba Hayat Kamnik, Haya Veinhan-
dl Obaid, je osvojila naslov državne prvakinje v kategoriji deklet do 
57 kg in postala ena redkih, ki imajo pri tako mladih letih kar dva 
naslova državne prvakinje – v judu in boksu. 

Cico1.

v prvi ligi so v zadnjem krogu premagala Brest in so s tekmo manj 
trenutno četrta. Druga moška ekipa trenutno vodi v drugi ligi, tretja 
ekipa pa je na drugem mestu v tretji ligi. Druga ženska ekipa je v 1.B 
ligi trenutno na sedmem mestu. Sledi krajša prekinitev državnega 
prvenstva zaradi svetovnega prvenstva za člane.

Kamniški gorski kolesarji so bili v Završnici 
uspešni v vseh kategorijah

Završnica je bila prizorišče predzadnje dirke slovenskega pokala 
SloXcup za gorske kolesarje v olimpijskem krosu. Dirko članov elite 
je dobil Rok Naglič. Preostala člana Calcita Blaž Žle in Matic Kranjec 
Žagar sta zasedla peto in šesto mesto. 

Na dirki ženske elite je Maruša Knap osvojila drugo mesto, hitrej-
ša od nje je bila le Vita Movrin. 

V Kočevju so na dan slovenskega športa pripravili zanimivo in 
atraktivno dirko Urbani XC Kočevje, ki je štela za točke slovenskega 
pokala za mlade tekmovalce, na svoj račun pa so prišli tudi starejši 
v kategoriji open. Na dirki pod žarometi in v mestnem središču so 
člani kamniškega Calcit Bike Teama osvojili pet uvrstitev na zma-
govalni oder.

Namiznoteniško občinsko prvenstvo

Na občinskem prvenstvu v namiznem tenisu sta občinska prvaka 
postala Grega Svetec v članski in Franc Sitar v veteranski kategoriji.

V Komendi državno prvenstvo v duatlonu

V Poslovni coni Komenda sta se na tradicionalnem dogodku 
Ambrož duatlon 2021 v odlični organizaciji Triatlonskega kluba 
Trisport Kamnik naslova absolutnih državnih prvakov v sprint 
duatlonu veselila Žiga Podgoršek (TK Utrip) in Monika Bartol (TK 
Inles Riko Ribnica), medtem ko je bila Tanja Kompan (TK Trisport 
Kamnik) druga. Potekalo je tudi državno prvenstvo starejših dečk-
ov in deklic ter kadetov in kadetinj na super sprint razdalji. Držav-
ni prvaki so postali Neža Pogačar, Žiga Podgoršek (oba TK Utrip), 
Tanja Kompan in Tomaž Pilih (oba TK Trisport CSE Projekt). Na 
2. in 3. stopničko so stopili Manca Maradin, Jana Levec, Vita Pi-
lih in Jan Lipovšek (vsi TK Trisport CSE Projekt), Neža Gradišek, 
Grega Sušnik, Matjaž Gašperič in Črt Verbič (vsi TK Utrip). Tudi 
med najmlajšimi sta zmagala dva Utripovca, in sicer Manca Poga-
čar in Jaka Mlakar.

Komendski judoisti uspešni na državnih 
prvenstvih

Judoisti Judo kluba Komenda so na Koroškem tekmovali za nove 
naslove državnih prvakov za leto 2021 v kategoriji U16 (mlajši kadeti 
in kadetinje) ter U23 (mlajši člani in članice). Kot prvo je potekalo 
državno prvenstvo U16, kjer je JK Komenda nastopil s štirimi tek-
movalci. Za las se je naslov državnega prvaka izmuznil Luki Lukšiču, 
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051 606 440
info@hisa-ograj.si
www.hisa-kovin.si

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

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI
NAJBOLJŠE PICE
VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
031-30-22-21
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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, 11. no-
vembra 2021, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 19. novembra 2021. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Otroško posteljo, belo, 
124cmx67cm, jogi, prevleke itd., 
70 eur. 031 336 642 

• Pisarniški set naprav: 2 moni-
torja, 2 tiskalnika, računalnik, 
industrijsko tehtnico, tiskalnik 
za etikete itd. 051 342 325

• Dve krzneni jakni: lisica št. 38, 
nutrija št. 46. Cena po dogovo-
ru. 031 580 750

• Lesen otroški stolček Fillikid. 
Cena po dogovoru. 031 580 750

• Traktorski mešalec gnojevke. 
031 814 651

• Zamrzovalnik Gorenje, 6 pre-
dalov, malo rabljen, skoraj nov, 
120 eur. 064 254 413

• Dva zapravljivčka. 041 826 550
• Okno termopan, 140x86, 

mesarsko klado, lestenec in hobi 
delovno mizo. 040 751 428

• Pasjo hišico, zelo lepo brunari-
co. 031 613 990

• Sedlo za konja, uzdo, 120 eur. 
031 685 536

• Zimske gume Hankook, malo 
rabljene, 215-60-17, ugodno. 
031 522 575

• Belo kuhinjsko okroglo mizo, ø 
110 cm, s T podstavkom, sim-
bolična cena. 031 284 196

• Več ženskih oblačil št. 46 (bun-
de, jope, majice itd.), 50 eur. 031 
206 373

• 4 jeklena platišča za Hyundai 
i30, 30 eur. 041 849 154

• Nove moške termo škornje, št. 
43, zelo lepi, 40 eur. 040 751 
604

• Nove usnjene elegantne ženski 
škornji, št. 37, več parov, 30 eur. 
031 550 771

• Nove usnjene elegantne čevlje, 

črne, št. 43, 2 para, 40 eur. 040 
751 604

• Dodatno opremljen skuter 
Lintex HT 50 QT-7, prevoženo 
2650 km, B kategorija, registri-
ran do feb 2022. 070 669 083

• Rolerje št. 39, FilaMatrix 84 
LadySoftwear, 20 eur. 040 680 
061

• Citroen Xsaro karavan letnik 
2000, redno servisiran, cena po 
dogovoru. 031 681 653

• Avtomobilsko prikolico, 
srednje velikosti, poceni. 031 
681 653

• Kozlička mlečne pasme, 3 
mesece. 031 685 536

• Alu platišča Enzo, 5-kraki, 
195/65/15, komplet za 120 eur. 
040 720 200

• Otroški voziček Jane, globoka 
košara in športni del z vso 
opremo, rdeče barve, 50 eur. 
031 411 285

• Štiri jeklena platišča 15 col (pet 
lukenj), sedežno garnituro, 
200 x 210, temno zelena. 041 
741 014

• Rabljena železna platišča za 
Golf VI, 6J×15H2, ET47 z 
zimskimi gumami, 60 eur. 031 
345 934

• Vzmetnico Meblo jogi, 
190x90cm, zelo dobro ohranje-
na, 60 eur. 041 812 197

• 2 stola Rex original. Cena po 
dogovoru. 070 840 327

• Nerabljen posteljni nadvložek 
za biomagnetno terapijo, ugo-
dno. 040 301 319

• Avto VW Polo, 1.0 prevoženih 
135.000 km, cena pri ogledu. 
068 192 587

• Elemente za kopalnico, kad, 
polovični štedilnik, dobro 
ohranjeno, cena po dogovoru. 
041 615 996

• Mizo, masivni hrast, 
267x107x80, 300 eur.  
041 831 446

• Peč iz kotlovske pločevine z 
izmenjevalcem vode, ugodno. 
041 614 650

 

KUPIM

• Odlikovanja, medalje, značke, 

bajonete, razglednice, kovance, 
knjige, slike, kipce in podobno. 
051 740 430

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali 
gozd. 041 751 266

• Najamem sobo za mlajšega mo-
škega v Domžalah. 070 892 195

• Kupim stanovanje cca 70m2 + 
50 do 100 m2 atrija v Domža-
lah. 031 371 671

• Kupim stanovanje cca 70m2 + 
atrij ali velika terasa Kamnik–
LJ. 031 371 671

• Žale – LJ, oddam manjši grob, 
vse ostalo po dogovoru. 031 
238 795

• Oddam ali prodam stanovanjsko 
hišo v Kamniku. 031 689 125

 

PODARIM

• Posteljni nadvložek, 140x200 z 
blazino Dormeo, rabljen 14 dni. 
040 147 576

• Tri stole, novo tapecirani in 
lakirani. 040 570 768

• Kozarce za vlaganje (Eta), 
strojno oprane, 0,5l in 1l. 041 
509 118

• Prosto stoječi koš za košarko 
normalne višine; za kokakolo 
in pico. 041 669 870

• Otroško posteljo, belo (za 
prebarvati), z vložkom, otroški 
stolček za hranjenje in klubsko 
nizko mizo 65x130 cm. 031 
284 196

• Dva Meblo jogija 90x190, dobro 
ohranjena. Za prevoz poskrbite 
sami. 041 688 862

• Omarico za predsobo. 031 574 
596

RAZNO

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

• Gratis odvoz vseh vrst kovin, 
plinskih jeklenk in akumula-
torjev. 069 622 922

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

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

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

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

Naslednja številka izide 19. novembra 2021.

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

KUPON za brezplačni mali oglas (do 10 besed)

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

  
Vsebina:   
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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



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 €

Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BMT Comfortline NAVIGACIJA 
TEMPOMAT 2XPDC – 1598 ccm, 85 kW (116 KM), 5 / 2017 – 148.842 km, 1.LASTNIK 
.ODLIČNO OHRANJENO IN REDNO SERVISIRANO VOZILO. NAVIGACIJA, BLUETOOTH, 
TEMPOMAT, PARKIRNI SENZORJI, … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let. 
Akcijska cena: 12.700,00 €

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 €

Renault Megane Grandtour 1.2 TCe Energy S S Limited - SLO- 1.lastnik  
1197 ccm, 74 kW (101 KM) - L.2018/2 – 17.798 km. Vozilo je odlično ohranjeno in ima 
bogato opremo: TEMPOMAT , OMEJEVALNIK HITROSTI, BLUETOOTH, PARKIRNI SENZORJI, … 
Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 14.900,00 €

Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE Dynamic. LED 
ZRAČNOvzmetenje Virtual Avt. ODLIČNO OHRANJENO - 2993 ccm, 190 kW 
(258 KM) L.2017/3 – 108.964 km. IMPOZANTEN AVTO Z ZNANO ZGODOVINO IN OD 1. 
LASTNIKA ZRAČNO VZMETENJE Z RAZLIČNIMI NASTAVITVAMI VIŠINE, OSEMSTOPENJSKI 
AVTOMATSKI MENJALNIK, RAZLIČNI TERENSKI PROGRAMI ŠTIRIKOLESNI PROGRAM, USNJE-
RJAVA NAPA, 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: 49.900,00€

ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!
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