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

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

PROJEKTIRANJE, IZVEDBA, GARANCIJAPoslovna cona Komenda

OGREVAM.SI45let ELEKTRIČNO TALNO
OGREVANJE

tel.01 834 15 83
blaz@egro.si

Kuhamo s ščepcem

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

RAČUNOVODSKI SERVIS

racunovodstvo@proevent.si
01 300 32 16

Zaupanja vreden
računovodski servis.

SPOT točka - 
Vse za ustanovitev podjetja
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www.hubat.si
Za toplo zimo in pomlad, 

kurilno olje dostavlja Hubat!

080 22 36080 22 36
HITRA DOSTAVA KURILNEGA OLJAHITRA DOSTAVA KURILNEGA OLJA
 po GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI.

m: 041 633 095
www.goldi.siPELETI

EDINI PRAVI NAČIN ZA PRODAJO 

VAŠE NEPREMIČNINE.

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

PRIJATELJSTVA
 PRALNI IN 

SUŠILNI STROJI 
MIELE

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

zmogljivost ter dolgo življenjsko 
dobo. Popolno pranje in sušenje 

znova in znova.

Obiščite nas v PE Domžale, Ljubljanska cesta 92 | T: 01 721 99 11 | www.etis.si

Plačilo do  
24  

obrokov 

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega 
potrošniškega kredita Summit Leasing 

brez potrebne dokumentacije. Vse 
podrobne informacije in izračun za izbrani 

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

prejmete polletno zalogo pralnega 
sredstva UltraPhase 1 in 2.

Slika je simbolična.

Najboljši rezultati  
z manj detergenta. 

DARILO ZA VAS*

Etis_Oglas_PEDomzale_SalonPralniSusilni_temna_Miele_2_186x126_ModreNovice.indd   1Etis_Oglas_PEDomzale_SalonPralniSusilni_temna_Miele_2_186x126_ModreNovice.indd   1 04/11/2021   11:3204/11/2021   11:32
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MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Čeprav je bil poleg knjižničarskega 
krožek ročnih del med mojimi najljubšimi 
v osnovni šoli, še danes ne znam niti kvač-
kati niti plesti. Vsaj ne odejic, kap in šalov. 
Ker pa v moji glavi ves čas valovi, se iskri 
in preskakuje, pogosto iz vseh teh prebli-
skov snujem stavke in besedila. Včasih se 
mi kakšna misel dolgo plete po mojih mo-
žganih. Tokratna je prav taka.

Že po prvem porodu sem se delno zave-
dala, a izkušnja je bila tako nova in nepoz-
nana, da je ugotovitev, kako neverjetno 
telo imamo, z vso močjo eksplodirala šele 
pri drugem porodu. Dano nam je močno 
telo, ki dela čudeže. Meni, vam, ženskam 
in moškim, vsem. Samo poglejte! Ta glava, 
ki načrtuje, razmišlja, uravnava. Te oči, ki govorijo in se smejejo, 
četudi naša usta ostajajo zaprta. Pa ušesa, ki slišijo neizgovorjeno 
in sprejemajo melodije, poslušajo in, če imamo srečo, tudi slišijo. 
Naš glas, mehak, nežen, zvonek, sladek, vesel, žalosten; glas, ki 
se širi in nas prevzame. Lasje, ki pobožajo in stopijo pokonci. Pa 
naše noge, ki hodijo, skačejo, preskakujejo, plezajo, nas nosijo, dr-
žijo. In ne nazadnje roke, po mojem mnenju najbolj neverjeten del 
našega telesa … Ki nas široko sprejmejo, ki nas toplo objamejo, ki 
nas nežno pobožajo, ki nas primejo, ki nas ujamejo, ki so pridne in 
spretne ter sežejo še dlje, še višje. Vse je v njih. So polne ali praz-
ne, ampak dajejo, dajejo, dajejo, dajejo toliko, da na koncu ostane 
le še lupina, gmota, sama, dokler se še ta ne spremeni v nič. Kajti 
na tem svetu, kjer ni belega brez črnega, obstajajo tudi roke, ki 
grabijo, stiskajo, davijo, kradejo, jemljejo, ki se s pestmi dvigujejo 
in so pohlepne. In noge, ki teptajo, ter lasje, ki vihrajo, pa glas, 
ki kriči, in ušesa, ki ne slišijo, ter oči, ki bliskajo in prebadajo … 
zaradi glave, ki je zamegljena. Zaradi srca, ki mu ni mar. Ko vam 
bo nastavljeno ogledalo, ali boste v njem videli odsev človeka? 

MATEJ PRIMOŽIČ,  
ZUNANJI SODELAVEC

V svoji neverjetni strokovni podkova-
nosti vam lahko zaupam, da sta kvačkanje 
in štrikanje sorodna športa. Nekoliko adre-
nalinska sicer, a kdor obvlada, je vsaka skrb 
za poškodbe odveč. Vendar pozor, pri štri-
kanju so pletilke bolj kot ne ravne, trdne v 
celoti, medtem ko je pri kvačkanju par kraj-
ših ostrih konic med seboj povezanih s kom-
paktno, gibljivo vrvjo. No, seveda so razlike 
med disciplinama tudi v tehničnih podrob-
nostih in zahtevnih prijemih, pa nimamo 
toliko prostora, da bi razširil to poglavje in 
dokazal svoje neizmerno znanje, a mislim, 
da sem s primerjavo pletilk nakazal dovolj. 
Če mi je na teoretskem področju malokdo 
kos, pa sem na teh straneh že pisal, kako je 

moja mama oboje obvladala v praksi, še posebej pletilstvo, torej štri-
kanje. Zanimivo je, da kdorkoli jo je prosil (tudi sam sem poskusil), 
da bi ga naučila veščin, se je branila. Dejala je, da štrika lahko karkoli 
si zmislimo, učiti pa ne zna oziroma nima potrpljenja. In res, dlje kot 
do osnov najbolj vztrajen pri njej ni prišel. Leva desna, konec. Je že 
res, da smo ljudje mojstri zelo raznolikih veščin, znanj, praks, a vsi  
nis(m)o vešči podajanja naprej. Poglejmo samo izobraževalne insti-
tucije, ki smo jih obiskovali. Takrat se spomnimo, če ne na obletnicah 
valete ali mature, pa ob smrti kakega učitelja, kdo je znal, kdo je tudi 
težil, kdo pa ni bil niti p od pedagoga. V tem kontekstu želimo našim 
otrokom čim manj zadnjih. Žal ta sorta nikoli ne izumre. V dana-
šnjih, nenavadnih časih pa čutim veliko sočutja do pedagogov vseh 
vrst. Dimenzije, ki jih morajo kar naenkrat obvladovati, so neverjet-
ne. In kot da kvačkanja z novimi ukrepi in novimi pogoji dela ne bi 
bilo dovolj, se nad njih organizirano ali spontano, pa nič manj krvo-
ločno, spravljajo starši. Seveda (spet) v imenu zaščite otrok. Trikrat 
lahko ugibate, kdo bo tu največ izgubil. 

Sicer pa je pri pletilkah pomembna še njihova debelina, ki se mora 
ujemati z debelino volne. A te ne določa naročnik. Naročnik lahko 
izrazi želje o kroju in barvi. Če naročnik pletilcu določa tudi tehnične 
podrobnosti, potem se vse lahko zelo zakvačka. 

Ona plete, on štrika

AKTUALNO

PO KOLESARSKI 
POTI DO LJUBLJANE 
ŽE POLETI

Pogodba za gradnjo regio-
nalne kolesarske povezave med 
Kamnikom, Mengšem, Trzi-
nom in Ljubljano je podpisana, 
tako da se bomo po tej novi in 
pomembni pridobitvi lahko 
peljali že prihodnje poletje.

Str. 10

USPEŠNE ZGODBE

PRIDNA KOT ČEBELA

Poleg čebelarjenja je pos-
lanstvo Nike Pengal, apitera-
pevtke in upravnice društve-
nega čebelnjaka Čebelarskega 
društva Domžale, kjer tudi izva-
ja apiterapijo, čim več ljudi sez-
naniti z mnogimi zdravilnimi 
učinki medu in ostalih čebeljih 
pridelkov. 

Str. 12

INTERVJU

OTROCI SO DOBRI

Ob prejemu naziva najbolj 
kulturna šola smo se pogovar-
jali z ravnateljico OŠ Preserje 
pri Radomljah Ano Nušo Kern, 
ki je pred dobrim desetletjem v 
delo šole uvedla Glasserjevo 
teorijo izbire. Ta je korenito 
spremenila tako njen poklicni 
vsakdan kot osebno življenje.

Str. 18

ŠPORT

RUMENI BOJEVNIKI 
IN RUMENOSRČNE 
IZ RADOMELJ

Ob zaključku jesenskih delov 
obeh prvoligaških nogometnih 
prvenstev smo se pogovarjali 
s predsednikom NK Radomlje 
Matjažem Marinškom ter pred-
sednico ŽNK Radomlje Andre-
jo Leskovšek McQuarrie.

Str. 42
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Kotiček za ponovno uporabo v Suhadolah in 
Dobu

Komenda, Domžale – V Zbirnem centru Suhadole in Zbirnem 

centru Dob so postavili kotiček za oddajo še delujočih aparatov 

v ponovno uporabo. V obeh centrih sta kotička označena z ru-

meno barvo. 

Oba kotička so postavili v družbi ZEOS, in sicer v sklopu pro-
jekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom Še sem uporaben! 
skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospo-
darstva pri GZS in podjetjem TSD. Projekt Life Spodbujamo e-kro-
žno podaljšuje življenjsko dobo aparatov s popravilom, ponovno 
uporabo in souporabo aparatov. Med drugim organizatorji po vsej 
Sloveniji postavljajo kotičke za oddajo še delujočih aparatov.

V obeh kotičkih se lahko odda naslednje še delujoče aparate: 
pralne stroje, hladilnike, zamrzovalnike, namizne in prenosne ra-
čunalnike, zabavno elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, 
mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim zaslonom z daljincem, 
LCD monitorje, krožne žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike 
in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije. V kotičku se 
zbira aparate, ki so delujoči, nepoškodovani in varni za uporabo. 
Zbranim aparatom bo projektni partner skozi postopek priprave za 
ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost ter 
jih vrnil na trg po primerni ceni ali pa jih podaril.

Kar 1–2 % takšnih naprav se v povprečju vsako leto najde med 
zbranimi e-odpadki in ti po nepotrebnem končajo v predelavi 
materiala. Tako jim skrajšamo njihovo življenjsko dobo, s tem pa 
prispevamo k večji porabi in onesnaževanju naravnih virov, še po-
sebej pri proizvodnji novih, ki nadomestijo stare. »Najbolj trajno-
stni aparat je vedno tisti, ki ga že imamo, zato je smiselno, da ga 
poskušamo uporabljati čim dlje. V Evropski uniji in s tem tudi v 
Sloveniji se izvajajo tudi zakonodajne spremembe na področju rav-
nanja z odpadki, ki vodijo v krožno gospodarstvo, tako da je tudi 
zaradi tega ponovna uporaba zelo pomembna za našo prihodnost,« 
pojasnjujejo v družbi ZEOS. 

V Trzinu dražji vrtec 

Trzin – Od 1. novembra veljajo v Trzinu višje mesečne cene pro-

gramov predšolske vzgoje.

Cene so se povišale zaradi višjih stroškov dela, materiala in 
storitev ter višjega stroška živil. Nova cena za prvo starostno ob-
dobje znaša 556,63 evra, od tega stroški živil 43,88 evra; za drugo 
starostno obdobje, oddelek 3-4 in kombinirani oddelek pa 415,32 

evra, od tega stroški živil 44,50 evra. Staršem otrok, za katere je 
Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene progra-
ma in imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca 
na območju občine Trzin, se plačilo dodatno zniža, tako da za prvo 
starostno obdobje plačajo za 11 evrov nižjo ceno programa v svo-
jem dohodkovnem razredu, za drugo starostno obdobje, oddelku 
3-4 in kombiniranem oddelku pa za 9 evrov nižjo ceno. Če je v 
vrtec vključenih več otrok iz ene družine, se subvencija upošteva le 
za najstarejšega otroka. 

Prevozi za starejše na voljo tudi v Domžalah

Domžale – Z novembrom so tudi v Domžalah na voljo brezplač-

ni prevozi za starejše. Uporabnik, ki želi naročiti prevoz, pok-

liče na telefonsko številko 051 262 100 in se z organizatorjem 

dogovori za termin. 

Izbrani organizator brezplačnih prevozov je Društvo upokojen-
cev Domžale. Do brezplačnih prevozov so upravičeni občani obči-
ne Domžale, ki so starejši od 65 let in so prejemniki denarne soci-
alne pomoči ali varstvenega dodatka ali pokojnine, enake ali nižje 
od 750 evrov. Uporabniki morajo biti fizično zmožni samostojnega 
prevoza v osebnem vozilu brez posebnih prilagoditev. Prevoze, ki 
se izvajajo na območju občine Domžale in tudi izven nje, vendar 
največ 25 kilometrov v eno smer iz občine, opravljajo vozniki pro-
stovoljci z zato namenjenim vozilom. Voznik uporabnika pobere in 
odloži na dogovorjeni točki ter zanj ne ureja ostalih opravkov. Pre-
voz se lahko uporabi za obisk zdravnika, lekarne, javnih ustanov, 
trgovine, pokopališča ipd. 

V Mengšu začetek vseslovenskega družbeno 
odgovornega projekta Sonce za otroke
Mengeš – S postavitvijo prve pametne sončnice, ki se obrača 

proti soncu in s pomočjo vgrajenih sončnih panelov ustvarja 

električno energijo, so v Mengšu začeli z vseslovenskim druž-

beno odgovornim projektom Sonce za otroke. 

Projekt Sonce za otroke je del dobrodelnega in ekološkega de-
lovanja Kluba slovenskih podjetnikov, ki združuje nadpovprečno 
uspešne slovenske podjetnike. Podjetja, ki so člani kluba, v sklopu 
projekta kupijo, postavijo in priključijo pametno sončnico, klub 
pa nato vsa sredstva, pridobljena s prodajo proizvedene električ-
ne energije, nameni fundaciji Rdeča žoga oziroma vrača v lokalno 
skupnost, kjer je sedež donatorjev.

Prva pametna sončnica v okviru projekta je postavljena v 
Mengšu pred podjetjem Interblock. Uradno odprtje nove prido-
bitve je bilo v sredo, 3. novembra. »Ekološke pametne sončnice  
Smartflower združujejo trajnost, zelene rešitve, visoko tehnologi-
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Uradna predaja kotička na Zbirnem centru Dob. Od leve: direktor družbe 
ZEOS Emil Šehić, direktor podjetja Prodnik Marko Fatur, župan občine 
Trzin Peter Ložar in župan občine Domžale Toni Dragar.
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letni skupni dogodek občine, Odbora za mlade in mladih). 
Kot dodatni prednostni področji so v prijavi izpostavili še mo-

bilnost mladih (subvencioniranje dijaških in študentskih IJPP vo-
zovnic za primestni promet) in zdravje mladih (subvencioniranje 
cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, cepljenje proti HPV 
za dečke, subvencioniranje kliničnih pregledov dojk, UZ in mamo-
grafije za ženske).

»Certifikat Mladim prijazna občina zajema cel spekter ukrepov, 
ki so namenjeni mladim posameznikom in tudi mladim družinam. 
Od občine do občine so različni problemi in tudi različne možnosti 
reševanje le teh. V Trzinu smo se pred leti lotili pridobivanja certi-
fikata in nadgradili ukrepe, ki smo jih že izvajali. Sicer pa je večina 
naše aktivnosti usmerjena v oživitev mladinskega centra, ki je v 
zadnjih letih precej zamrl, za kar je delno kriva nezainteresiranost 
mladih, delno pa tudi bližina Ljubljane, ki omogoča večino dejav-
nosti, ki si jih mladi želijo. Kot rečeno, bomo poskušali nadaljevati 
z aktivnostmi, ki bodo zanimive za mlade, programom za reakti-
vacijo mladih in vključevanjem v življenje občine Trzin,« je podalj-
šanje certifikata pospremil župan Peter Ložar. 

V kamniški knjižnici na voljo paketniki za 
oddajo ali prevzem izposojenega gradiva
Kamnik – V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik od sredine 

oktobra omogočajo prevzem in vračanje gradiva s paketniki, ki 

so nameščeni na fasado osrednje knjižnice v Kamniku.

Paketnike najdete ob vogalu, desno od glavnega vhoda. Trenu-
tno je članom knjižnice v Kamniku na voljo šest paketnikov. »Če 
se bo storitev obnesla, jo bomo razširili glede na interes,« pravijo 
v kamniški knjižnici, »za postavitev paketnikov smo se odločili, 
da bi članom knjižnice omogočili prevzem oz. vrnitev izposoje-
nega gradiva tudi izven obratovalnega časa knjižnice. Storitev je 
brezplačna, na voljo pa je vsem uporabnikom, ki imajo mobilni 
telefon, pri čemer ni nujno, da uporabljajo pametni telefon. S sto-
ritvijo želimo omogočiti večjo dostopnost tudi za tiste, ki ne iz-
polnjujejo pogojev PCT.«

Prostor, ki je v paketniku namenjen knjigam, meri 45 cm x 25 
cm x 20 cm. Če dimenzije vrnjenega gradiva presegajo prostorske 
zmožnosti paketnika, naj uporabniki gradivo vrnejo v knjižnici v 
obratovalnem času. Zaradi omejenih prostorskih zmožnosti knji-
žnica za prevzem v paketniku sprejema naročila do petih enot 
gradiva. Več o prevzemu naročenega gradiva oz. o vračilu izpo-
sojenega gradiva si lahko preberete na spletni strani kamniške 
knjižnice. 

NA KRATKO

jo, odgovoren odnos podjetnikov do okolja, v katerem sodelujemo, 
estetski videz in solidarnost. Ponosen sem, da je pred nami nova 
zgodba o uspehu, in to v času, ko se srečujemo s skokovitim po-
rastom cen energentov in je epidemija novega koronavirusa naj-
šibkejše še bolj potisnila na rob. Hitreje ko se bomo premaknili na 
obnovljive vire energije, bolj bomo odporni na visoke cene. Obe-
nem pa moramo kot družba stremeti, da odgovorno podjetnost 
predstavimo tudi otrokom,« je na odprtju poudaril Joc Pečečnik, 
predsednik upravnega odbora Interblocka.

Ker projekt nosi sporočilo trajnosti in podjetnosti, so ga pod-
prli tudi na Občini Mengeš. »Občina Mengeš podpira projekt, ki 
bo mlade spodbujal k iskanju trajnih, okolju prijaznih rešitev, saj 
so prav oni tisti, od katerih bo odvisna naša prihodnost. Sonce za 
otroke je inovativen način doniranja sredstev za aktivnosti, pove-
zane z inovativnostjo, trajnostjo in podjetništvom, ki jih izvajamo 
ali se bodo izvajale za otroke v občini Mengeš. Veselim se dobrega 
in dolgotrajnega sodelovanja s Klubom slovenskih podjetnikov ter 
podjetjem Interblock,« je poudaril mengeški župan Franc Jerič. 

Občina Trzin je podaljšala veljavnost 
certifikata Mladim prijazna občina 
Trzin – Občina Trzin, ki je pretekla štiri leta že bila nosilka certi-

fikata Mladim prijazna občina, je tega podaljšala še do leta 2025.

Cilj projekta je, da bi vse občine, nosilke certifikata zasledovale 
skupni cilj: generaciji mladih ponuditi varno in motivacijsko okolje 
za življenje in razvoj. Pomemben korak k doseganju cilja je tudi iz-
polnjevanje kriterijev za podaljšanje veljavnosti certifikata. S preje-
mom certifikata se občina zaveže ohraniti nivo ukrepov s področja 
mladinskih politikih, ki so bile podlaga za pridobitev certifikata. 

V skladu s pravili so za podaljšanje veljavnosti certifikata v Tr-
zinu morali dokazovati izpolnjevanje kriterijev v osmih predno-
stnih področjih v zadnjih štirih letih – to so: načrtno obravnavanje 
področja mladine (sprejeta Strategija za mlade v Občini Trzin od 
leta 2017 do 2022 in aktivnosti za pripravo nove strategije), parti-
cipacija mladih (redno delovanje Odbora za mlade), organiziranje 
mladih (zagotavljanje prostorov mladinskega kluba in financiranje 
mladinskega dela), informiranje mladih (občinska spletna stran, s 
podstranjo za mlade, facebook stran Odsev), zaposlovanje mladih 
(možnost opravljanja pripravništva in prakse v občinski upravi, 
enkratne denarne pomoči, pomoči ob rojstvu otroka, financiranje 
programa CAT za starejše, ki ga izvajajo mladi), izobraževanje mla-
dih (dodeljevanje štipendij za nadarjene, manj premožne in športne 
štipendije za dijake in študente, podpora mladim perspektivnim 
športnikom), stanovanjska politika (mladi kot prednostna katego-
rija v stanovanjskem programu in subvencioniranje najemnine), 
skupni projekti mladih in občine na ravni politik za mlade (vsako-
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Certifikat je s strani Nine Bavčar Čargo, direktorice Inštituta za mladin-
sko politiko, in predsednika Skupnosti občin Slovenije Petra Misje prejel 
trzinski župan Peter Ložar. 
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Pšata je življenje
»Pšata ni več ista, kot je bila. Žalostno. Včasih je bila narava tod živa in Pšata je vijugala, ni bila ravna in v kanalu. Zdaj mi je hudo,« 
je na premierni predstavitvi filma Pšata – tok življenja, ki je v Mengšu potekala minuli teden, dejala domačinka Marija (Mimi) 
Koce, ena od šestih nastopajočih pričevalcev v filmu Jaka Korenjaka, ki prikazuje Pšato, kot je nekoč bila, in življenje ob njej. Film 
je nastal na pobudo Urše Koce iz lokalne mengeške iniciative Tri ure za Pšato in v sodelovanju s Polono Pengal iz Zavoda Revivo, 
in sicer v okviru projekta EVREKA II, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj ter se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Ideja o filmu se je porodila Mengšanki Urši Koce, biologinji, ki 
je že dlje časa želela posneti arhivske intervjuje s starejšimi občani, 
ki bi pričevali o Pšati, kakršna je nekoč bila. »Jaka Korenjak, ki je 
ustvaril film, je moj nečak, in je želel sodelovati v pobudi za ohranja-
nje Pšate v okviru iniciative Tri ure za Pšato. Moja želja po snemanju 
arhivskih intervjujev izvira iz tega, ker moja mami, ki tudi nastopa 
kot pričevalka v filmu o Pšati, velikokrat pripoveduje zgodbe iz svo-
jega otroštva, kar mene nagovarja. Tako je prišlo do teh intervjujev, 
pri katerih je Jaka sodeloval kot snemalec, potem pa dejal, da bi rad 
na osnovi tega posnel dokumentarno-igrani film. Povezali smo se 
še z Zavodom Revivo in ideja se je začela uresničevati,« je o začetkih 
ustvarjanja filma spregovorila Urša Koce.

V Pšati so se kopali, vozili s čolni in lovili ribe ter rake

Poleg Marije (Mimi) Koce v filmu svoje spomine na življenje s 
Pšato podelijo še Mengšani Janez Škrlep, Tone Benda, Marjan Sitar, 
Minca Škrlep in Janko Skok. A film ne prinaša zgolj pričevanj, kako 
je nekoč bilo, temveč prikazuje tudi zgodbo mladega Janeza, skozi 
katero prikaže, kako so se otroci nekdaj v Pšati kopali in vozili s 
čolnom, lovili ribe in rake ter družili, pa tudi, da je Pšata pogosto 
poplavljala in kako so se obvarovali pred tem. »Ko sva z Uršo ho-
dila po domovih in starejše spraševala o spominih na Pšato, je njo 
reka zanimala predvsem z biološkega vidika, sam pa sem spraševal 
po zgodbah. Dejstva so seveda zanimiva, ampak po mojem mnenju 
gledalca pritegne prav zgodba. Kdo bi si mislil, da se je v tistem času 
toliko dogajalo ob Pšati! V filmu smo tako predstavili zgodbo Jane-
za, pravzaprav pa so v njej združene zgodbe vseh naših intervjuvan-

cev,« je o zgodbi v filmu povedal ustvarjalec in režiser Jaka Kore-
njak. V igranem delu filma je glavno vlogo Janeza izvrstno odigral 
Filip Škrlep, kot njegov stari ata prepričljivo nastopi Jože Vahtar, ob 
njima pa še vrsta drugih mladih Mengšanov. Kot je povedal Kore-
njak, so tudi sicer domačini veliko pripomogli k nastajanju filma, na 
primer s prostori za snemanje ipd.

Pšato želimo oživiti

Film nas opomni, kako smo z industrializacijo in digitalizacijo 
spremenili Pšato in odnos do nje ter drugih rek. Glavni namen je 
prikazati Pšato, kakršna je nekoč bila, in tako osvestiti lokalno prebi-
valstvo, da so spremembe na bolje še vedno možne, kar je tudi osnov-
no poslanstvo Zavoda Revivo. »Pšata je bila nekoč polna življenja,« je 
na premierni uprizoritvi poudarila Polona Pengal iz Zavoda Revivo, 
»danes pa je zelo okrnjena. Zakaj? Delno zaradi napačnih odločitev 
v preteklosti, delno zaradi podnebnih sprememb in drugih vplivov. 
V Zavodu Revivo z aktivnostmi, kot je tudi ta film, izobražujemo, 
kaj naravne reke sploh so. Tako Pšato kot ostale reke v Sloveniji želi-
mo vsaj deloma povrniti v takšno stanje, da bi tudi današnji otroci in 
prihodnje generacije imele podobne izkušnje kot starejše: da bi lahko 
spoznavale rake, ribe, kačje pastirje, rastline ipd. Pšata je v resnici 
življenje, ki ga v prihodnosti želimo zopet obuditi oz. oživiti.«

Med potenciali, ki jih Pšata v tem smislu ima, Urša Koce vidi 
predvsem dva: »Stara struga Pšate v Zalokah, ki je sedaj pasivna, 
ima velik potencial, da se jo oživi in tam zopet spelje tok, tako da 
bi ta prostor lahko predstavljal deloma urejeno, a naravno okolje, 
kamor bi ljudje lahko zahajali, se sproščali in rekreirali. Druga stvar 
pa je revitalizacija Pšate, in sicer tistega dela v parku, ki teče ob po-
kopališču. To je prostor, ki ima velik potencial in pri ustvarjanju 
katerega bi voda lahko imela pomembno vlogo. V zvezi s slednjim 

Od leve: Marjan Sitar, pričevalec v filmu Pšata – tok življenja, Jaka Korenjak, ustvarjalec filma, Filip Škrlep, glavni igralec v filmu, in 
Lovro Rakar, ustvarjalec glasbe za film.
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smo že predali peticijo tudi županu in občinski upravi ter Direkciji 
za vode.«

Manjše reke, kot je Pšata, so zelo pomembne pri doseganju 

pozitivnih sprememb

Kakšen pomen pa sploh ima oživljanje Pšate, če pogledamo 
z evropske perspektive, kajti projekt se delno financira ravno iz 
evropskih sredstev? Pravzaprav ogromen. Polona Pengal izpostavlja, 
da so prav manjše reke veliko bolj pomembne pri doseganju pozitiv-
nih sprememb, tudi zato z veseljem delajo z lokalnimi prebivalci in 
skupnostmi, ki še razumejo pomen reke in so povezani z njo ter si 
želijo sprememb in s tem reke, ki bi zopet zaživela. »Reke so vene, 
arterije Zemlje. Vsi rečni sistemi so povezani med seboj in z morjem 
ter predstavljajo tisti del Zemlje, ki pomaga, da vodni krog funkci-
onira in nam daje veliko stvari, od pitne vode do rastlin, ki zaradi 
vode lahko rastejo. Vsaka reka, pa naj bo še tako majhen potoček, 
pomembno prispeva k vodni bilanci in vodnemu krogu. Čeprav ve-
liko bolj opazimo večje reke, so prav mali potoki tisti, ki na koncu 
vodo prinesejo do velike reke. Če ne bomo skrbeli za njih, tudi ve-
likih rek ne bomo mogli očistiti. Prvi korak je lokalni, prvi korak 
je, da male potočke očistimo, s tem bomo avtomatično očistili tudi 
velike,« je razložila Pengalova in poudarila, da se v potoke in reke, 
ki jih povrnemo v približno prvotno stanje, tako kažejo izkušnje iz 
tujine, takoj vrne tudi življenje in biodiverziteta skokovito naraste. 
»To, kar se dogaja v Mengšu, je super, zato smo se odločili, da te 
pobude tudi podpremo. Upam, da nam bo uspelo tudi izvesti vse 
tisto, kar je Urša nakazala, da si v prihodnosti želimo,« je zaključila 
Pengalova. Prvi korak je s filmom, kot opomnikom o drugačnih, 
boljših časih, že storjen in nam ponuja ogledalo, kakšna je Pšata (ali 
katerakoli druga reka) spet lahko v prihodnje. 

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.
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Zaključek praznovanja in Maistrova pot
S slavnostnim večerom, odprtjem razstave in praznično osvetlitvijo gradu Zaprice so v Medobčinskem muzeju Kamnik zaključili 
praznovanje 60-letnice delovanja muzeja, v okviru katerega se je od marca dalje zvrstilo mnogo razstav in dogodkov. Poleg tega 
so konec oktobra predstavili še projekt Maistrova pot, v katerem je pod okriljem kamniškega muzeja moči združilo petnajst 
slovenskih ustanov in nastala je spletna predstavitev življenja in dela Rudolfa Maistra.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

»Za naše delo smo prejeli tudi nekaj priznanj in nagrad, ampak 
naše največje zadovoljstvo je, če so zadovoljni naši obiskovalci, 
kajti muzej je ustanova, kjer se srečujeta preteklost in sedanjost. 
Zato imamo odgovornost do sodobne družbe, da sodelujemo z 
okoljem, ustvarjalci, nosilci, uporabniki in varuhi kulturne de-
diščine,« je na slavnostnem večeru poudarila Zora Torkar, direk-
torica Medobčinskega muzeja Kamnik, pred tem pa orisala zani-
mivo dogajanje v 60 letih delovanja muzeja. 

Grad Zaprice ob prevzemu v slabem stanju

Kamniški muzej je bil ustanovljen 4. decembra 1961, za njego-
vo delovanje je bil namenjen baročni kompleks Zaprice, ki je bil 
ob prevzemu v zelo slabem stanju, poleg tega je v njem živelo še 
sedemnajst strank. »Tako prvo kot drugo desetletje je bilo name-
njeno sistematičnemu in temeljitemu obnavljanju stavb za muzej-
sko dejavnost,« je pojasnila Torkarjeva in dodala, da je bilo veliko 
tudi organizacijskih sprememb, »med leti 1981 in 1991 je deloval 
Kulturni center Kamnik, kamor sta bila poleg muzeja priključena 
še Matična knjižnica Kamnik in Zveza kulturnih organizacij Ka-
mnik. Leta 2004 je bil ustanovljen Medobčinski muzej Kamnik, 
ki so ga ustanovile Občine Kamnik, Komenda in Trzin.« Slednje 
so poleg Ministrstva za kulturo tudi glavni financerji delovanja 
muzeja.

Z leti se je dejavnost muzeja širila tudi na nove lokacije. Tako 
so leta 1980 odprli Galerijo Miha Maleš, kjer hranijo dela tega 
kamniškega rojaka, ki jim jih je podaril umetnik sam. Leta 2013 je 
bil odprt prvi del pritličja rojstne hiše Rudolfa Maistra, preostali 
del pritličja z vežo je bil odprt pet let kasneje. Leta 2016 so dobili 
še Galerijo Pogled, ki domuje nad Galerijo Miha Maleš in je na-
menjena razstavljanju sodobne umetniške produkcije. Čeprav je 
Jefačnikova domačija v Trzinu, rojstna hiša znamenitega Trzin-
ca in ljubljanskega župana Ivana Hribarja, v upravljanju Občine 
Trzin, zaposleni kamniškega muzeja tudi v njej pripravljajo tako 
stalne kot občasne razstave o zgodovini tega kraja. 

Muzeja ne bi bilo brez Sadnikarjeve zbirke

V muzeju hranijo številne zbirke, na katere so zelo ponosni, 
nekatere med njimi so nacionalnega pomena. »Muzeja verjetno 
ne bi bilo brez Sadnikarjeve zbirke. Pomembna je tudi zbirka Tho-
netovega pohištva. S skansenom tuhinjskih kašč smo leta 1973 
postali eden prvih muzejev na prostem na Slovenskem. Naslednja 
pomembna je zbirka Vlasta Kopača, poleg zbirke Mihe Maleša pa 
še zbirka Jakoba Savinška in drugih kamniških umetnikov ter 
ne nazadnje še zbirka industrijske dediščine, ki se je oblikovala v 
zadnjih desetletjih, ko so številne tovarne na Kamniškem zausta-
vile proizvodnjo,« je izpostavila direktorica in dodala, da bodo z 
razstavo v prihodnjem letu pospremili 100-letnico rojstva Jakoba 
Savinška, v Kamniku rojenega kiparja.

Delo sodelavcev Medobčinskega muzeja Kamnik se kaže v 
stalnih in občasnih razstavah, s katerimi želijo preteklost prib-
ližati različnim interesnim skupinam, od najmlajših, šolskih, do 
družin in starejših. »Od leta 2018 smo s posebnimi prilagoditva-
mi in pripomočki omogočili dostopnost tudi osebam s posebnimi 
potrebami,« je slavnostni večer zaključila Torkarjeva in se zahva-
lila ter podelila priznanja posameznikom, ki so muzeju v zadnjih 
letih podarili neprecenljive predmete, in sicer Borutu Maistru, 
Danici oz. Smiljani Mayer in Tomažu Souvanu.

Kamničanka ddr. Verena Vidrih Perko, muzejska svetnica, se 
je v svojem slavnostnem govoru vrnila v zgodovino in z razmi-
šljanjem o kulturni dediščini skozi čas in odnosu do nje predsta-
vila njeno pomembnost v današnjem času. Kamniški župan Matej 
Slapar se je zaposlenim v muzeju zahvalil za njihovo delo in pou-
daril, da je poznavanje preteklosti nujno za delovanje v sedanjosti: 
»Človek, narod, skupnost, ki se ne zaveda svojih korenin, težko 
raste. Mi se lažje zavedamo svojih korenin zaradi vašega dela, ki 
že več generacijami širi um in spoznanja.« Plodno in lepo sode-
lovanje z Medobčinskim muzejem Kamnik je izpostavil tudi tr-
zinski župan Peter Ložar in dodal, da so se kljub nasprotovanjem 
ideji o skupnem muzeju v Trzinu, nekateri so se namreč spraše-
vali, zakaj tako majhen kraj, kot je Trzin, sploh potrebuje muzej, 
odločili prav. »Po obnovi Jefačnikove domačije in ureditvi stalnih 
zbirk smo letos v Trzinu dobili še muzej na prostem, rojevajo pa 
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Tuš je popolnoma prenovil prilju-

bljena Tuš marketa Domžale Rača in 

Kamnik Metka. Po prvih nakupih 

so se kupci razveselili prenovljene 

ponudbe sveže pripravljenih jedi, 

sadja in zelenjave, delikates in sveže 

pečenih pekovskih izdelkov ter v 

Kamniku popolnoma nove mesnice. 

Pri prenovi obeh marketov so v Tušu 

upoštevali sodobne nakupovalne 

smernice in do okolja prijazne tehno-

logije, ki kupcem omogočajo prijetno 

in učinkovito nakupovanje. 

Po temeljiti prenovi sta Tuš marketa 
Domžale Rača in Metka Kamnik po-

novno pozdravila svoje zveste kupce in 
mnoge radovedneže. Posebej jih je nav-
dušila prenovljena ponudba: »Največja 
novostmarketa Metka v Kamniku je za-
gotovo povsem nova mesnica s pestrim 
izborom svežega postrežnega mesa. V 
obeh marketih je zdaj na voljo tudi raz-
širjena ponudba sveže pripravljenih iz-
delkov za malico, kosilo ali prigrizke Tuš 
Express To Go, ki jih kupci že dobro poz-
najo.« Sproti pečejo sveže pekovske iz-
delke, kupce čaka tudi razširjena ponudba 
delikates, sladic, mlečnih dobrot in mesa, 
a v prenovi so šli še dlje: »Na samem vho-
du v trgovini kupce pričaka obogaten od-

delek svežega sadja in zelenjave, ki je bil 
že do zdaj izjemno priljubljen pri kupcih, 
kjer bodo zagotovo našli še več odličnih 
izdelkov za svojo košarico.« 

Ponosni na ponudbo slovenskih izdelkov

V Tušu so ponosni, da je na njihovih 
policah več kot 70 % izdelkov sloven-
skega porekla in tudi ponudba teh je v 
marketu Rača in Metka prenovljena ter 
prilagojena pričakovanjem: »Kupci bodo 
opazili razširjeno ponudbo živil, večjo 
ponudbo ohlajenih pijač in prilagoditev 
ostale ponudbe. Predvsem bo naša doda-
tna ponudba sledila letnim časom s pri-
lagojenim izborom izdelkov.« V preno-
vljenih marketih bo ponudba prilagojena 
tako hitrim, vsakodnevnim nakupom kot 
večjim nakupom. Tudi v Domžalah in 
Kamniku kupce čakajo izjemni izdelki 
gurmanske linije Ana Roš & Tuš.

Tuš marketa Domžale Rača in Ka-
mnik Metka sta odprta od ponedeljka do 
petka od 8. do 20. ure, ob sobotah pa od 
8. do 18. ure.

Dobrodošli v prenovljena Tuš marketa Domžale Rača in Kamnik Metka
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se že tudi nove ideje, kaj bi lahko naredili v prihodnje,« je dejal 
Ložar.

Maistrovo delo in življenje sedaj v celoti dostopno na spletu

Poleg zaključne slovesnosti so v kamniškem muzeju konec 
oktobra pripravili še predstavitev projekta Maistrova pot, v ka-
terem je sodelovalo petnajst slovenskih ustanov in v okviru ka-
terega je nastala spletna stran rudolfmaister.si, ki na enem mestu 
pregledno združuje vse informacije in aktualne dogodke v zvezi z 
Maistrovim življenjem in delom. Kot je poudaril kamniški župan 
Matej Slapar, ki je pozdravil vse prisotne na predstavitvi projekta 
na Gradu Zaprice, je spletna predstavitev življenja in dela Rudolfa 
Maistra spomenik nove dobe, po tem ko so Kamničani v prete-
klosti dejstvo, da se je slavni general in pesnik rodil v Kamniku, 
že obeležili s spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši, s spomeni-
kom in poimenovanjem srednje šole. 

Projekt celotne Slovenije, ki je prinesel nova spoznanja

»Gre za projekt celotne Slovenije, v katerem je sodelovalo 
petnajst slovenskih muzejev, knjižnic in arhivov, z neprecenljivo 
pomočjo Boruta Maistra, vnuka generala Maistra. Glavni namen 
spletne predstavitve je bil povezati vse kraje, kjer je Maister živel 
in deloval, po drugi strani pa smo želeli na enem mestu predstavi-
ti vso dediščino, ki je v slovenskih ustanovah dostopna o Rudolfu 
Maistru, tako da je sedaj na spletni strani izbor vsega gradiva, 
ki ga hranimo,« je povedala Zora Torkar, ki je vodila projekt ob 
pomoči strokovnega odbora, ki so ga sestavljali Alenka Juvan iz 
Rojstne hiše Rudolfa Maistra, Renja Rovčnik in Jože Podpečnik 
ter koordinatorji iz vseh sodelujočih ustanov. 

Spletna stran, ki je dostopna tudi v angleškem jeziku, predsta-

vlja Maistrovo življenje skozi kraje, v katerih je živel in deloval, 
med drugim tudi Kamnik, kjer je bil rojen, in Mengeš, kjer je z 
družino nekaj časa tudi živel, obiskoval šolo, prav tako pa so na 
mengeškem pokopališču pokopani njegov oče in oba brata. Poleg 
krajev na spletni strani najdemo še aktualne novice o dogodkih v 
zvezi z Maistrom, ki jih pripravljajo različne organizacije, in te-
matske predstavitve njegovega življenja in dela (otroštvo in mla-
dost, vojaška kariera, pesnik, bibliofil, kulturnik, Maister – nav-
dih in spomin, Maistrova dediščina, Maistrov kotiček za mlade). 

Kot so se strinjali vsi sodelujoči, je projekt, ki so ga financirale 
sodelujoče ustanove in Občina Kamnik ter Ministrstvo za kultu-
ro, prinesel nova spoznanja in raziskave, hkrati pa je dobra pod-
laga za prihodnost in ima veliko možnosti za nadgraditev, zato 
vpleteni že snujejo nove vsebine, med njimi omenimo le Maistro-
vo pešpot, ki bi povezovala kraje, kjer je Maister živel in deloval. 

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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Po kolesarski poti do Ljubljane že poleti
Kot je bilo napovedano minuli teden ob podpisu pogodbe za gradnjo regionalne kolesarske povezave med Kamnikom, Men-
gšem, Trzinom in Ljubljano, se bomo po tej novi pridobitvi lahko peljali že prihodnje poletje.

MATEJA ŠTRAJHAR

Da je to velika pridobitev za vsa štiri mesta, kjer bo potekala 
trasa, so se strinjali župani teh občin. Kot je poudaril Matej Slapar, 
župan občine Kamnik, ki je tudi nosilka projekta, bo nova kolesar-
ska povezava pomembno prispevala k trajnostni mobilnosti. »Dej-
stvo je, da se bodo morale potovalne navade spremeniti. Kolesarska 
povezava predstavlja nadgradnjo in novo obliko transporta, ki je za 
prihodnost nujen, če želimo razbremeniti ceste, ki so polne ploče-
vine,« je dejal kamniški župan, ki je projekt izpostavil kot primer 
dobre prakse medobčinskega sodelovanja. Da bo nova kolesarska 
povezava razbremenila preobremenjene ceste, meni tudi Franc Je-
rič, župan občine Mengeš, ki je poudaril še turistični in rekreacijski 
vidik načrtovane povezave, omenil pa tudi težave, ki so jih občin-
ske uprave imele predvsem s pridobivanjem zemljišč, po katerih bo 
tekla nova kolesarska povezava. To so v Trzinu želeli speljati izven 
naselja, kar jim ni uspelo. A kot je dejal Peter Ložar, župan občine 
Trzin, želja ostaja: »Pripravljamo nov dolgoročni projekt, v okviru 
katerega upamo, da bomo uredili kolesarsko stezo tudi izven nase-
lja.« Še dva vidika nove pridobitve, ki se je veselijo tudi v Ljubljani, 
je izpostavil Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana: »Z 
novo povezavo bomo pripomogli k čistejšemu okolju, hkrati pa bo 
veliko bolj varna za kolesarje, kot so bile zdajšnje možnosti, če si 
želel priti s kolesom iz Ljubljane do Kamnika.«

Na novo bo zgrajenih 6,4 kilometra poti

Regionalna kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane, ki bo 
dolga 13,74 kilometra, od tega bo na novo zgrajenih 6,4 kilometra 
poti, bo namenjena dnevni migraciji prebivalcev na delovno mes-
to in mesto šolanja, hkrati pa bo predstavlja tudi novo možnost za 
rekreacijo in zdrav način preživljanja prostega časa. Vrednost pro-
jekta je slabih 2,5 milijona evrov, od tega je v Evropskem skladu za 
regionalni razvoj in državnem proračunu za projekt rezerviranih 
približno 2 milijona evrov, preostanek pa bodo zagotovile vključe-
ne občine. 

Iz Podgorja čez Mengeško polje do Mengša

V Kamniku bo kolesarska povezava v celoti zgrajena na novo. 
Začela se bo v naselju Podgorje, kjer se bo preko Dupliškega polja 
po obstoječi poljski poti usmerila proti vzhodu do železniške proge, 
od koder bo zavila proti jugu do Korenove ceste. V bližini obsto-
ječega nivojskega prehoda preko železniške ceste bo pot prečkala 
Korenovo cesto in se nadaljevala proti jugu, zahodno od železniške 

proge. Ko železniška proga zavije proti vzhodu, bo trasa potekala 
vzporedno z regionalno cesto Mengeš–Duplica vse do meje z ob-
čino Mengeš. Kolesarska pot bo od vozišča umaknjena pet metrov. 
Naj omenimo, da v Kamniku v naslednjem letu načrtujejo tudi 
gradnjo kolesarske povezave Kamnik–Godič, pripravljajo pa tudi 
dokumentacijo za kolesarsko povezavo od Kamnika do Vranskega. 

V Mengšu od krožišča čez Loko v Trzin

V Mengšu bo kolesarska povezava deloma zgrajena na novo, de-
loma kot kolesarski pas na vozišču in deloma kot prostor, ki si ga 
kolesarji delijo z motornimi vozili. V občini Mengeš bo potekala 
v varovalnem pasu regionalne državne ceste Mengeš–Duplica do 
krožnega križišča (mengeška obvoznica), od koder se bo nadalje-
vala po Slovenski cesti skozi središče mesta do južnega krožnega 
križišča z obvoznico, kjer bo zavila proti zahodu v smeri Liparjeve 
oz. Gasilske ceste. Tu bo zavila proti jugu skozi naselje Loka pri 
Mengšu vse do meje z občino Trzin. 

Čez stari Trzin do industrijske cone in Črnuč

V Trzinu se bo regionalna kolesarska povezava začela na križi-
šču s Trzinsko cesto in bo potekala po Jemčevi cesti, se nadaljevala 
po Habatovi ulici vse do križišča, kjer bo potekala po prednostni 
cesti desno proti zahodu do križišča Za hribom, nato do križišča z 
Ljubljansko cesto in po površinah za kolesarje po Mlakarjevi cesti 
preko obstoječega krožnega križišča do Kidričeve ulice. Nato bo 
potekala po obstoječi, deloma makadamski poti mimo obstoječega 
ograjenega parkirišča od podjetja Kalcer vse do navezave na Blat-
nico v industrijski coni. Na tem delu vodi na levi strani enostranska 
dvosmerna kolesarska steza vse do krožnega križišča in dalje do 
točke, kjer kolesarska pot zavije proti državni cesti oziroma vse do 
meje z Mestno občino Ljubljana. Kolesarska povezava v Trzinu bo 
deloma zgrajena na novo, deloma kot prostor, ki si ga kolesarji delijo 
z motornimi vozili, oziroma kot kolesarski pas na vozišču, največji 
del investicije pa bo predstavljala obsežna rekonstrukcija kolesar-
ske steze, ki poteka skozi industrijsko cono.

V Mestni občini Ljubljana bo kolesarska povezava vodila po 
obstoječi kolesarski poti do prečkanja prometno zelo obremenjene 
Štajerske ceste, kjer se bo usmerila proč od glavne ceste proti žele-
zniški progi. Trasa bo nato potekala ob lokalni cesti, ki je v večini 
dolžine odseka že urejena kot enostranska dvosmerna kolesarska 
steza. Ločena kolesarska površina se bo iztekla v slepo ulico do 
križišča Dunajske in Štajerske ceste, od koder poteka že obstoječa 
kolesarska povezava čez Črnuče. 
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Ekskluzivno: Audi Sport 
Najbolj športni modeli znamke Audi Sport so zadnje čase vse bolj priljubljeni. V Sloveniji imamo srečo, 
da za prodajo najbolj ekskluzivnih vozil skrbi izkušen Audi trgovec Porsche Verovškova. Intervju: Boštjan 
Lovšin, strokovnjak za Audi Sport program. (Foto Jan Gregorin)

Novice Audi Porsche Verovškova

Podatki o porabi in emisijah za Audi RS e-tron GT: Poraba električne energije, kombinirana vožnja, kWh/100 km: od 22,5 - 20,6; emisije CO₂, kombinira-

na vožnja, g/km: 0. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 

prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 

PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Več na audi.si. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova 78, Ljubljana.

Znamka Audi Sport je v zadnjih letih veliko pridobila na samem ugledu in 
prepoznavnosti v Sloveniji. Kako vi gledate na to? Brez dvoma so Audi Sport 
modeli izjemno napredni in dinamično nepremagljivi v Audijevi ponudbi - na 
to nakazuje že njihov ekskluziven zunanji dizajn. Prav iz tega razloga, nisem 
prav nič presenečen, da je tudi v Sloveniji vse več zanimanja za to znamko.

Kakšen je značilen kupec vozil znamke Audi Sport? Audi Sport kupci so tisti, 
ki kupujejo s srcem in si želijo najmočnejše in najbolj atraktivne avtomobile. 

Kateri modeli Audi Sport so na voljo v Sloveniji? Aktualna ponudba je res 
obsežna in vključuje vrhunske modele Audi RS 3, Audi RS 4, Audi RS 5, Audi 
RS 6, RS e-tron GT, RS Q3, RS Q8. Aktualno imamo pri Porsche Verovškova v 
salonu kar dva modela - električnega Audi e-tron RS GT in RS 5 Sportback.

Katera je po vašem mnenju največja razlika, ki Audi Sport modele loči od 
konkurence? Po mojem mnenju najpomembnejšo tehnologijo predstavlja 
tehnologija quattro, ki ni botrovala le dosežkom v rally dirkah, temveč so pri 
Audi Sport izkušnje iz dirkališč uspešno prenesli tudi v serijsko proizvodnjo. 

Kako je spremenjen DMV vplival na Audi Sport prodajo v Sloveniji? Zaradi 
novega davka so novi modeli Audi Sport precej cenejši, kar opazijo tudi naši 
kupci. Zaznavamo tudi vse več povpraševanj, prav iz tega razloga. 

Vprašanje, ki zanima skoraj vsakega: kateri modeli Audi Sport so v Sloveniji 
najbolj zaželeni? Zadnje čase kupci največ povprašujejo po modelu Audi RS3 
Sportback in Audi RS3 limuzino ter seveda po modelu Audi RS6 Avant.  Opaz-
no pa je, da je v Sloveniji najbolj zaželen in najbolj prodajan vrhunski Audi RS6 
Avant, ki res močno izstopa od drugih modelov Audi Sport. 

Smo vas navdušili? Postanite tudi vi ekskluzivni lastnik Audi Sport modela. 
Kontakt: Porsche Verovškova, Boštjan Lovšin, prodajni svetovalec Audi Sport, 
tel.: +386 (0)41 709 296, bostjan.lovsin@porsche.si. 

Boštjan Lovšin poleg najzmogljivejšega  
Audija vseh časov Audi RS e-tron GT:  
440 kW, 600 KM, 830 Nm, polnjenje  
baterije z močjo do 270 kW in z  
800-voltni sistemom baterije.

Audi RS 5 Sportback

Audi RS e-tron GT
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Pridna kot čebela
Slovenci, ki smo narod čebelarjev, smo od nekdaj cenili med. A še vedno se dogaja, da smo premalo seznanjeni s pravilno uporabo 
vseh čebeljih pridelkov. To opaža tudi Domžalčanka Nika Pengal, čebelarka, apiterapevtka in upravnica apiterapevtskega čebel-
njaka Čebelarskega društva Domžale. Poleg čebelarjenja je njeno poslanstvo čim več ljudi seznaniti z mnogimi zdravilnimi učinki 
medu in ostalih čebeljih pridelkov. Profesionalna in predana čebelarka je svoje čebelarstvo poimenovala Gospodična Medična.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Nike Pengal

Nika se je s čebelami in čebelarstvom srečala pred dobrim de-
setletjem. »Takrat sem ravno zaključila s študijem in iskala službo. 
Ker zaposlitve nisem našla, sem pozimi začela pomagati starejše-
mu čebelarju. Restavrirala sem stare panje oz. obnavljala opremo, 
ki se vsako leto očisti, zbrusi, prebarva. Ko je prišla pomlad, sem 
mu začela pomagati še s čebelami. Veliko me je naučil,« se s hva-
ležnostjo spominja Nika, ki je potem opravila še tečaj za čebelarja 
začetnika, že naslednje leto pa se izobrazila tudi za apiterapevtko. 
Vse prihranke je dala za nakup čebelarske opreme. »Kupila sem 
kontejner z osmimi panji in čebeljimi družinami ter začela s pre-
vozom čebel na pašo in samostojnim čebelarjenjem,« pravi.

Želi si, da bi čebelji izdelki ponovno pridobili vrednost

Ker je odprta za nove izzive, se je leta 2017 udeležila projekta 
Štartaj Domžale, v okviru katerega je nastal njen medeni žvečilni 
gumi, Čubi. To ni čisto običajen žvečilni gumi, ki ga lahko žveči-
mo ves čas, temveč je namenjen uporabi ob krvavečih dlesnih, bo-

lečem grlu ali žrelu, primeren pa je tudi za otroke, saj čisti zobe in 
lahko se ga poje. A surovino, iz katere je izdelan medeni čigumi, je 
težko pridelati v večjih količinah. »Pridobiva se ga med točenjem 
medu. Če natočiš 100 kilogramov medu, je te surovine 10 kilo-
gramov. Vesela sem, da so me v projektu podprli in prepoznali 
potencial v Čubiju, ampak pričakovanj po masovni proizvodnji 
oz. prodaji na policah trgovskih centrov nisem mogla uresničiti,« 
je iskrena Nika. Medeni žvečilni gumi še vedno izdeluje, poleg 
tega seveda prodaja tudi vse ostale čebelje pridelke, kot so med, 
cvetni prah, matični mleček in propolis.

Kljub veliki pozornosti, ki jo je vzbudila, ideja o medenem 
žvečilnem gumiju ni bila v celoti uresničena, a Nika pravi, da je 
z udeležbo na Štartaj Domžale vseeno dosegla svoj namen. »Pri-
javila sem se, ker sem želela, da čim več ljudi sliši, da so čebe-
lji pridelki zdravilni in niso le prehranska dopolnila ali sladila. 
Med je bil zdravilo, še preden je bilo farmakološko zdravilo sploh 
izumljeno. Želela sem, da čebele in njihovi pridelki zopet dobijo 
veljavo in vrednost, ki si jo zaslužijo in so jo nekoč že imeli.«

V tistem času je do nje pristopil tudi Andrej Jus, predsednik 
Čebelarskega društva Domžale, in izrazil zanimanje, da bi apite-
rapijo začeli izvajati tudi v Domžalah. »Andrej je res super vodja, 
naklonjen novostim in razvoju ter povezovanju z drugimi pano-
gami in društvi, predvsem pa spodbuja in daje besedo tudi nam, 
mlajšim čebelarjem,« je vesela Nika, ki je v novem čebelnjaku 
Čebelarskega društva Domžale začela izvajati apiterapevtsko de-
javnost. 

Medu nikoli v vroč čaj!

Apiterapija je veda o zdravljenju s čebelami in čebeljimi pri-
delki. Je ena najstarejših metod zdravljenja. Apiterapevt je oseba, 
ki svetuje o uporabi čebeljih pridelkov, jih zna med sabo mešati v 
pravilnih razmerjih in izvaja različne prijeme apiterapije, na pri-
mer masažo z medom, vdihavanje čebeljega zraka, uporabo čebe-
ljega strupa. Vse to Nika izvaja tudi v domžalskem čebelnjaku, in 
sicer po predhodnem dogovoru. 

Kot poudarja, ni pomembna zgolj ozaveščenost o pridelkih sa-
mih, temveč tudi znanje, kako se ti mešajo in dopolnjujejo med 
seboj. »Čebelji pridelki so visoko koncentrirani, to so biološko 
aktivne snovi, polne vitaminov, mineralov, encimov, antioksi-
dantov, torej imajo vse, kar naše telo dnevno potrebuje. A treba 
je vedeti, kako jih kombinirati. Mnogo ljudi ne ve, da je treba na 
primer med jemati z vodo, ker se tako lažje absorbira. Vse to je 
delo apiterapevta,« razlaga Nika in pove, da je tudi v Domžalah 
zanimanja za tovrstno znanje vedno več. »V našem čebelarskem 
društvu se trudimo ozaveščati ljudi tako o čebelah kot tudi o api-
terapiji. Dvakrat na leto organiziramo pohod ob Kamniški Bistri-
ci po čebelarski učni poti, ki poteka od parka Močilnik v Dobu 
do našega čebelnjaka pri Centralni čistilni napravi Domžale-Ka-
mnik. Na poti se spoznamo s čebelami, medovitimi rastlinami, 
izvemo veliko o čebelarstvu na tem območju, potem pa v čebel-
njaku predstavimo še apiterapijo. Poleg tega se pojavljamo tudi na 
dogodkih Občine Domžale, dejavni smo v vrtcih in šolah, k nam 
prihajajo slovenski in tuji gostje,« pojasni Nika in doda, da ljudje 
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z veseljem prihajajo in prisluhnejo. Kako tudi ne bi, saj je Nika 
prava enciklopedija znanja o uporabi čebeljih pridelkov.

Med najbolj pogostimi napakami, ki jih ljudje na primer de-
lamo, je ta, da dajemo med v vroč čaj. »To je res grozno,« meni 
Nika, »še pred dvajsetimi leti smo medu rekli strd, torej gre za 
vsebino, ki je strjena, kristalizirana. Vsak med sčasoma kristali-
zira. S tem ne izgublja vrednosti, temveč se nekatere učinkovine 
razvijejo šele s procesom kristalizacije. Potem pa pridejo ljudje k 
čebelarju in hočejo kupiti tekoči med. Zelo velika verjetnost je, da 
je tak med segret. A s segrevanjem uničimo encime beljakovinske 
sestave, ki jih med vsebuje in so ključni za vse njegove koristne 
učinke. Zato medu ne smemo nikoli segrevati ali dajati v vroč čaj, 
saj s tem izgubimo vse, kar je zdravilnega, in tako dobimo le sla-
dilo.« Torej, najprej počakamo, da se čaj ohladi, šele potem mu 
dodamo med. Nika razloži še, da se med pravilno uživa z vodo. 
»Med je higroskopičen, torej nase veže vodo. Če ga ne uživamo 
s tekočino, v želodcu nastane težko prebavljiv kup, zato nekate-
re po uživanju medu boli trebuh,« pojasni Nika, ki priporoča, da 
žlico medu stopimo v kozarcu mlačne vode in naredimo medeno 
vodo, ki jo lahko pijemo večkrat dnevno in poleg dobrega okusa 
pozitivno vpliva tudi na dvig imunskega sistema. »Med vsebuje 
vodikov peroksid, ki v kombinaciji z vodo, tvori vodo, obogate-
no s kisikom. Za krepitev imunskega sistema je priporočljiv tudi 
cvetni prah, ki ga je treba uživati z medom, saj ima ovojnico, ki je 
celulozna in za katero človeško telo nima encima za razgradnjo, 
med pa ga ima. Sama si delam tudi mešanico, v kateri so pravilni 
odstotki medu, cvetnega prahu, propolisa in matičnega mlečka, 
poimenovala sem jo medeni zaklad. Priporočam tudi propolisovo 
tinkturo. Tri kapljice damo na med in čim dlje zadržimo v ustih, 
potem pa pogoltnemo. Propolis deluje analgetično, dezinficira 
ustno votlino, med nahrani telo,« Gospodična Medična stresa 
nasvete kot po tekočem traku. 

Masaža z medom za razstrupljanje

Poleg svetovanja o uporabi čebeljih pridelkov Nika izvaja tudi 
razstrupljevalno masažo z medom. »Masaža z medom poteka 
samo po hrbtu, stimulira delovanje limfe, izloča strupe, težke 
kovine in holesterol.« V društvenem čebelnjaku v Domžalah pa 

je možno tudi vdihavanje panjskega zraka. »V čebelnjaku imamo 
posteljo, na katero se uležemo, pod njo pa so čebele. Od aprila do 
avgusta čebele v panje vnašajo med, cvetni prah in propolis, kar 
tvori aerosol oz. čebelji zrak. Ta pomaga pri težavah z respirator-
nim sistemom,« razloži Nika in doda, da je vdihovanje aerosola 
možno le poleti, ko so čebele na višku. 

Čebele so Niko popolnoma prevzele. Delo z njimi opisuje kot 
meditacijo, saj mora biti človek popolnoma osredotočen na trenu-
tek. »Čebele so ranljiva, nežna bitja, a tako močne. Ko jih imam v 
roki, se jim samo čudim. One so res čudež sveta,« pravi Nika, ki je 
tudi sama pridna kot čebela. »Nisem človek, ki bi bil pri miru. Če 
ne delam s čebelami, delam z ljudmi,« pravi in razkrije, da se bo 
v prihodnosti še bolj posvetila apiterapiji. Že čez nekaj mesecev 
bo namreč na Dolenjskem, kamor sta se s partnerjem preselila, 
odprla butično apiterapevtsko zdravilišče. »Nič velikega, tako da 
se bom lahko popolnoma posvetila vsakemu posamezniku, ki bo 
prišel na terapijo ali prespal v čebeljem apartmaju,« pravi Gospo-
dična Medična. A ne skrbite – Nika bo še vedno na voljo tudi v 
Domžalah, predvsem pa bo nadaljevala z nadgradnjo svojega, že 
tako obširnega strokovnega znanja. 

skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA, Pančur d.o.o.

031/353 347 NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B,

Domžale
nasproti Sanolaborja

možnost
DARILNIH
BONOV

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI
NAJBOLJŠE PICE
VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
031-30-22-21
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Promocija turizma s sirom v obliki prsi
Ne vem, katere sem bil bolj vesel, Fani ali Šoje. Med snemanjem kratkega filma naj bi Šojo pomolzel in potem naredil ogromen 
trnič, tradicionalen velikoplaninski sir v obliki prsi. Šoja je namreč Fanina krava.

NOAH CHARNEY

Postal sem navdušen in reden obiskovalec Velike planine. Kako 
tudi ne bi? Planina je dom stotinam krav, ki se tu pasejo vsako pole-
tje, in edinstvenim pastirskim tradicijam, hkrati pa je videti in čutiti 
kot portal v drugi svet; lebdeč travnik med s snegom pokritimi vrho-
vi Kamniško-Savinjskih Alp. Sem vsako poletje za nekaj dni pride-
mo z družino in obisk pri Fani ter Šoji je vedno višek našega dopusta.

Toda danes sem prišel sam in upam, da me krava Šoja ne bo po-
teptala, medtem ko se bom igral z vimeni, ki se mi zdijo presenetlji-
vo usnjene … dokler ne ugotovim, da je ta krava v celoti "oblečena" v 
usnje. Potrebnih je nekaj potegov, da padem v ritem, in potem – ču-
dež! – priteče mleko. Direktor snemanja Blaž, ki nerodno čepi v senu 
na Šojini drugi strani in vame od spodaj usmerja kamero, zavpije: 
»V redu, to je bilo super. Sedaj pa ponovi!« Če je bilo tako super, 
zakaj moram ponavljati? In kaj pravzaprav sploh počnem?

V veliko čast in veselje mi je, da občasno pomagam slovenskemu 
turizmu pri promociji moje posvojene domovine. Kot Američan, ki 
ljubi Slovenijo, tukaj živim več kot desetletje in načrtujem, da bom 
tu tudi ostal. Nad Slovenijo sem bolj navdušen kot večina Sloven-
cev, ki sem jih spoznal, tako da me turistične organizacije pokličejo, 
kadarkoli potrebujejo veselega Američana, ki ne more verjeti svoji 
sreči, da lahko živi v najboljši deželi na svetu. Še bolj sem vesel, da 
lahko pomagam, ko me za to prosijo v Zavodu za turizem in šport 
Kamnik, v mojem domačem kraju torej.

S kratkim filmom smo želeli povečati prepoznavnost Velike pla-
nine in poigravali smo se z različnimi idejami, kakšen bi bil najbolj 
uporaben. Sam sem privrženec kulinaričnega turizma. Že moja 
starša sta se o lokaciji za dopust odločala na podlagi kulinarike. Ko 
sta brala o odlični gostilni z burgerji, žarom ali palačinkami, smo na 
tem osnovali načrt za počitnice. Imeli smo dvoje počitnic v povezavi 
z bejzbolom in na žaru pečenimi dobrotami, enkrat v severno-cen-
tralnih in drugič v južnih državah ZDA. Obakrat smo obiskovali 
bejzbol tekme in jedli najboljše lokalne dobrote z žara. Nekoč smo 
se odpravili celo na štiriurno vožnjo od doma v New Havenu, ki leži 
v državi Connecticut, do Baltimora v Marylandu, le da smo posku-
sili Trasherjev ocvrti krompir, ki se prodaja v vedrih (dobrodošli 
v Ameriki). Torej smo se spraševali, če lahko sestavimo zgodbo o 
Veliki planini, ki bi vključevala hrano. 

Ko sem na Veliki planini, se rad ustavim pri Fanini koči, saj kuha 
najbolj puhaste in lahke ajdove žgance z ocvirki, kar sem jih kdaj-
koli poskusil. Ajdovi žganci so lahko težki in gosti, ampak ne tisti 
izpod rok osemdesetletne Fani; njeni skoraj uhajajo iz sklede in jih je 
treba loviti z žlico. Fani me ima v spominu – nekako. V glavnem se 
spomni, da jo je nek ameriški pisec omenil v članku v reviji Playboy 
(priznam krivdo); dejstvo se ji zdi zelo zabavno. Njene ajdove žgance 
tradicionalno spremlja še kislo mleko, ki je odlično. A tega najdete 
tudi na ostalih slovenskih planinah, zato se boste morali kulinarič-
ni turisti, ki želite poskusiti hrano, ki je popolnoma edinstvena za 
točno določeno lokacijo, na Veliki planini odločiti za trnič, ki ga 
najdemo le tukaj.

Trnič je trd kravji sir, narejen z veliko skute. Je hruškaste obli-
ke, okrašen je z različnimi vzorci, suši se štirinajst dni. Njegov okus 
je podoben parmezanu in ponavadi se ga nastrga v jed, kot so na 
primer testenine, ali preko nje. Na hitro je podoben dojkam. Zgod-

ba pravi, da naj bi samski pastirji naredili dva trniča. Enega so dali 
dekletu, ki jim je bilo všeč, da ga je hranilo v dolini, medtem ko je 
mlad, zaljubljen pastir svojega čez poletje odnesel s seboj na planino. 
Zakaj? Ne vem, morda za družbo. Modra kot simbol ljubezni, ki ga je 
čakala v dolini. Sir v obliki prsi na nezemeljski planini. Scenarij se je 
pravzaprav napisal kar sam. Odločili smo se, da posnamemo kratek 
film o trniču na Veliki planini. Ker imajo angleški govorci težave pri 
izgovorjavi in naglaševanju besede trnič, smo mu dali nov vzdevek, 
ki gre v uho in ima potencial, da postane viralen in zelo klikan. Sir 
v obliki prsi (v angleškem izvirniku – boob cheese). Očitno, kajne?

Torej, imeli smo odlično prizorišče in primerno tradicionalno ter 
hkrati čudno, torej tudi zapomljivo hrano. A težava je, da Ameri-
čani posvečamo pozornost le presežnikom. Največji, najboljši, naj-
hitrejši, najmanjši, najbolj pikanten. Tretji največji, četrti najboljši, 
drugi najbolj pikanten nas ne zanima. S kratkim filmom smo želeli 
privabiti ameriške turiste, poleg tega pa taka ameriška doživetja po-
navadi pricurljajo in okužijo splet. Promocijski filmi, ki uporabljajo 
presežnike, običajno delujejo. Še nikoli nisem videl filma o osmem 
najmanjšem … no, ničimer. Tako sem s svojimi majhnimi, toda dob-
ro mislečimi ameriškimi možgani premišljeval … kaj pa, če bi nare-
dili največji sir v obliki prsi na svetu? Že sam naslov me prepriča, da 
kliknem, čeprav sploh nimam pojma, kaj bi "prsni sir" lahko bil. In 
odločitev je padla.

Toda kako velik naj bo ta sir? Običajen trnič tehta le 10 gramov, 
torej ga je ravno za dlan. Če bi naredili dvojno velikost, bi sicer bil 
največji, ampak nič kaj osupljiv. Ali ga lahko naredimo v velikosti 
hiše? Velikanski sir v obliki prsi? Spomnim se scene iz Allenovega 
filma Vse, kar ste hoteli vedeti o seksu, a niste upali vprašati, v ka-
teri glavnega junaka preganja velikanska dojka. Kaj če bi se lahko s 
strgalom za sir v roki branil pred to velikansko dojko, tako da bi ji 
zagrozil, da jo bo nastrgal na testenine? Preverite v kratkem filmu, 
ki ga najdete na YouTube kanalu Visit Kamnik (https://www.youtu-
be.com/watch?v=AKC7J8V9gvw). 

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

• Dvoriščna vrata • nadstreški • stopnišča
• INOX in kovinski izdelki • kovinske konstrukcije
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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 na elektronski naslov
kadri@menina.si. 

Telefonska številka za informacije:  kadrovska služba 01 8303 705

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

Tel.: 01 83 03 700
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vegetarijance

Aminoplus® immun je prehransko dopolnilo z izbrano 
kombinacijo aminokislin, vitaminov in mineralov. 

  Vitamini C, B
6
, B

12
 ter cink, baker in selen imajo vlogo pri 

delovanju imunskega sistema.

  Vitamini C, riboflavin (vitamin B
2
), B

6
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12
 ter folat in magnezij 

prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

Pomembno opozorilo: Tega prehranskega dopolnila ne smejo uporabljati osebe s cirozo 
jeter in osebe, ki so utrpele srčni infarkt. Izdelek ni primeren za nosečnice, doječe 

matere ter otroke in mladostnike, mlajše od 18 let. Izdelek je primeren za uporabo le 
pri zdravih odraslih osebah.

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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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
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mita in so tako vse njegove verzije »pravilne«. Tako se tudi teza o 
nasprotju med mitom in resnico izkaže kot neproduktivna. Drugi 
razlog je v paradigmatsko drugačnem (novem) načinu branja raz-
ličnih verzij mitov. Namesto ujetosti v zgolj zaporedno (diahronič-
no) postavitev in branje zgodb ene za drugo, nam poleg diahronega 
branja ponudi tudi hkratno (sinhrono) »branje« zgodb – tako kot se 
na primer pravilno bere orkestrska partitura. To nam lahko omo-
goči nov, primerjalni vpogled v tiste strukturne elemente mita, ki 
se ponavljajo in so skupni, ter tiste, ki se razlikujejo in so specifični. 
Ta dva razloga sta nam bila tudi vodilo našega projekta o Veroni-
ki. Projekt se je po eni strani osredotočal na tematizacijo skupnih 
strukturnih elementov tega mita, ki so tako postali tematski sklopi, 
prežeti z našo subjektivnostjo. Po drugi strani pa se je kreativni 
potencial kazal v tistih elementih, ki se razlikujejo in so specifični.

Ta projekt je na nek način tudi nadaljevanje projekta Kamči, ker 
gre v osnovi za nekaj podobnega, saj smo ohranili nekatere vidike 
koncepta iz FKK OFF 2019. Eden izmed njih je bil, da se lotimo 
motiva kot skupina in skupaj soustvarjamo potek dela. Pri tem se 
je ideja Veronike izkazala za izmuzljivo in v procesu raziskovanja, 
ki je bil preplet tako skupinskega kot individualnega, se nam je cilj 
znova in znova oddaljeval. Z njegovim oddaljevanjem so nam osta-
jale sence, na katere smo bili potem bolj pozorni in iskali kreativni 
potencial prav v njih. Tako smo dopuščali, da se nam neulovljivo 
vsaj »usenči«. Zato je še kako smiselno, da razstava poleg rezultata 
pokaže tudi proces njegovega nastajanja. V ta namen ima zloženka 
tudi hrbtno stran zapolnjeno s fotografijami procesa nastajanja po 
tematskih sklopih. 

Člani foto kluba imamo različne podlage, predznanja, želje in 
interese v fotografiji. Kljub tej heterogenosti in navidezni kaotič-
nosti, tako v procesu kot v rezultatu, pa je razvidno kolektivno delo 
in povezanost v raziskovanju skupne teme. Če smo pozorni tako na 
rezultat kot tudi na proces, lahko v posameznih tematskih sklopih 
opazimo tematizacijo vseh posameznih strukturnih elementov na-
šega mita (Veronika, Mali grad, zaklad, jezero, zmaj). Hkrati pa lah-
ko opazimo tudi primer nove verzije mita kot celote, kjer so posa-
mezni elementi kot motivi dani na psihedelična ozadja, dekleti kot 
modela pa sta sodobna, »instagramska«, kič verzija Veronike. Ta 
sodobna verzija, kjer mit ni nasprotje resnice, ampak resnica naše 
realnosti, je seveda vezana na specifiko današnjega časa. Nekoč je 
zgodba kot mit imela svojo funkcijo v konkretnem zgodovinskem 
in kulturnem kontekstu, da je družba delovala na določen način. 
Tako kot je takrat v ustni pripovedi iz roda v rod prevzela, osupni-
la poslušalstvo, tako danes podobe virtualne realnosti fascinirajo 
ljudi na podoben način. Virtualni miti imajo dandanes funkcijo, da 
podobe nasmejanih obrazov na spletu ljudi prevzamejo, da so fa-
scinirani z bleščavostjo spektakularnih fotografij in temu ustrezno 
delujejo – razmišljajo, volijo in seveda kupujejo. 

Rudi Kotnik

 
V Mengšu obnavljajo Slomškovo ulico
Mengeš – V Mengšu so konec oktobra začeli s celovito prenovo 

Slomškove ulice, ki naj bi bila vsaj z grobim slojem asfalta 

dokončana do konca letošnjega leta.

Na Občini Mengeš opozarjajo, da je sistematično investicijsko 
vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ključnega 
pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvaja-
nje komunalne odpadne vode. Poleg obnove vodovoda in kanaliza-
cije se bo na Slomškovi ulici v celoti obnovilo tudi cestišče, uredila 
se bo javna razsvetljava in obnovili vsi hišni priključki. Med deli bo 
občasna popolna zapora ceste. 

NA KRATKO

Jesenska zelemenjava v Krekovem središču
 

Komenda – Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in med-

generacijsko sožitje je v sodelovanju z Zavodom Medgeneracijsko 

središče Komenda oktobra na vrtu ob Krekovem središču v Ko-

mendi organiziral že tretjo zelemenjavo letos. 

Po uspešni spomladanski in poletni zelemenjavi so se organi-
zatorji odločili še za jesensko. Obiskovalci dogodka so s sabo pri-
nesli različne pridelke in izdelke, od paradižnika, paprike, solate 
do ajvarja, marmelad, kompotov in sirupov ter domačih čajev, in 
so med seboj izmenjevali tako dobrote kot recepte. Druženje je 
popestril nastop pevskega zbora Društva upokojencev Komenda. 
»Organizatorji smo bili zadovoljni, ker smo videli, da pobudo, ki 
spodbuja solidarnost, dobrosrčnost, druženje, samooskrbo in spo-
štovanje dela naših rok, podpira vedno več prebivalcev Komende. 
Prizadevali si bomo, da bo zelemenjava na vrtu Krekovega središ-
ča postala tradicionalen dogodek, ki bo potekal vsako leto,« napo-
vedujejo organizatorji. 

Obnova odseka ceste na Dobenem je zaključena

Mengeš – Obnova dela ceste na Dobenem, ki je potekala med 

krompirjevimi počitnicami, je zaključena.

»Obnova odseka ceste na Dobenem je del sistematične obno-
ve obstoječih cest v tem kraju, ki so zaradi vse večje poseljenosti 
tudi vse bolj obremenjene, zato je obnova nujna za zagotavljanje 
pretočnosti in varnosti za vse udeležence v prometu,« sporočajo 
z mengeške občinske uprave. Obnovljen je 570-metrski odsek, in 
sicer od stanovanjske hiše s hišno številko Dobeno 4 proti stano-
vanjski hiši s hišno številko Dobeno 56a. 

Fotografska razstava o Veroniki z Malega gradu

Kamnik – Člani Foto kluba Kamnik so na Glavnem trgu prip-

ravili fotografsko razstavo o Veroniki z Malega gradu, ki bo na 

ogled do 5. decembra.

Ob zgodbah o Veroniki z Malega gradu se najprej soočimo z na-
ivnim in prostodušnim vprašanjem, kako fotografirati nekaj, česar 
ni, oziroma, kar je zgolj mit. In vendar nas razmislek pripelje korak 
dlje od te naivnosti. Že skoraj tri četrt stoletja je minilo, odkar je dr. 
Emilijan Cevc v Kamniškem zborniku zbral in predstavil deset teh 
zgodb ter jih poskušal pojasniti na svoj način. V tem času so ob pro-
učevanju mita nastali številni različni teoretski pristopi. Za nas je 
bil iz dveh razlogov zanimiv raziskovalec Claude Levi-Strauss, ki je 
svoje temeljne ugotovitve objavil (Anthropologie structurale, 1958) 
približno v času, ko je bila objavljena Cevčeva razprava v Kamni-
škem zborniku. Prvi razlog je njegova teza, da ni »prave« verzije 
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Učenci risali stripe o Glavarju
 

Komenda – Pred dobrim mesecem so v avli Osnovne šole Komen-

da Moste odprli razstavo stripov o Petru Pavlu Glavarju, ki so 

jih ustvarjali učenci šole pod mentorstvom učiteljice likovnega 

pouka Tine Kosi in striparja Martina Ramoveša.

V letošnjem letu mineva 300 let od rojstva pomembnega komen-
dskega rojaka Petra Pavla Glavarja, ki so se mu v Komendi poklo-
nili s številnimi aktivnostmi in dogodki, med drugim s filmom o 
njegovem življenju in delu ter slovesnostjo. Ker pa so želeli življenje 
in delo duhovnika, dobrotnika, prosvetljenca in gospodarstvenika 
Glavarja približati tudi mlajšim rodovom, so komendske osnovno-
šolce povabili k ustvarjanju stripov. 

Pod mentorstvom Tine Kosi in Martina Ramoveša so odlomke 
iz Glavarjevega življenja ustvarjali Patricija Kern, Klara Ferme, Teja 
Jeraj, Lana Bučar, Hana Bertoncelj, Vid Peklaj in Nina Resnik. Na 
podlagi njihovih del je nastala knjižica Peter Pavel Glavar v stripu. 

Klik, klik za še več modrih novic

www.modre-novice.si
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NA KRATKO

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

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

Tvoj SEAT 
pripravljen 
na zimo.

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

 041 288 145

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

www.vgvrankar.si
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Otroci so dobri
Da bo treba uvesti korenite spremembe, je spoznala kmalu po začetku svojega ravnateljevanja na Osnovni šoli Preserje pri Radomljah. 
V iskanju drugačnih načinov delovanja je naletela na Glasserjevo teorijo izbire, ki učence skozi izkušnje uči odgovornosti, povezovalnih 
navad ter komunikacije, in jo uvedla v šolski vsakdan. Pred dobrim mesecem je ta šola, ki se edina v Evropi ponaša z nazivom Glasser-
jeva šola, prejela še naziv najbolj kulturna šola v Sloveniji. O prehojeni poti in spremembah, ki jih je Glasserjeva teorija izbire prinesla 
tudi v njeno osebno življenje, smo se pogovarjali z Ano Nušo Kern.

MATEJA ŠTRAJHAR, MATEJ PRIMOŽIČ
Foto: Mateja Štrajhar

Najprej čestitke za prejeti naziv najbolj kulturna šola v Sloveni-

ji. Kaj vam pomeni ta naziv?

Zdaj se počutim kot športnik. (smeh) Kaj mi pomeni naziv? 
Naše delo je končno opaženo v slovenskem prostoru. Sicer naših 
usmeritev nismo nikoli želeli pretirano izpostavljati, kajti šolski 
prostor po mojem mnenju potrebuje mir, da se lahko razvija brez 
zunanjih pritiskov in pričakovanj.

Moram priznati, da me je presenetila obrazložitev ob preje-
mu naziva najbolj kulturna šola v Sloveniji. Naših dosežkov na 
različnih kulturnih področjih sploh ni bilo omenjenih, temveč je 
bilo govora le o naši usmeritvi, torej dejstvu, da smo Glasserjeva 
šola. Presenetilo me je, da je usmeritev prepoznana in tudi javno 
izpostavljena na pozitiven način. 

Sicer pa smo na šoli aktivni na vseh kulturnih področjih, ima-
mo kulturne prireditve, izdali smo dve dvojezični zbirki, vsako 
leto izide naš tiskani almanah, ustvarimo najmanj dvajset pred-
stav na leto, učenci sodelujejo na literarnih natečajih in tekmo-
vanjih ter likovnih natečajih, na katerih dosegajo lepe uspehe …. 
Naši učenci, na primer, na podlagi prebrane knjige za domače 
branje ustvarjajo filme. Moram poudariti, da na naši šoli tovrstne 
pobude prihajajo iz razredov, od učencev. To je del našega učnega 
procesa. Vsakodnevno živimo kulturo in gradimo odnose.

Naziv nedvomno predstavlja potrditev za šolo. Kako so ga spre-

jeli zaposleni in učenci vaše šole?

Naziv je pravzaprav pokazatelj sinergije med vsemi deležni-
ki v naši šoli – učitelji, učenci, starši in ne nazadnje vodstvom. 
Mi smo skupnost, ne najdem druge besede. Seveda so bili veseli, 
čeprav otroke v tem trenutku srečujem le po mehurčkih, tako da 
še nimam pravega vtisa. Bomo pa ob prvi priložnosti, ko bo to 
možno, pripravili prireditev za počastitev tega naziva, na kateri 

bomo čestitali otrokom, kajti prav oni so glavni akterji za naše 
uspešno delovanje na vseh področjih.

Ali ne bi bilo prav, da bi bila prav vsaka šola v Sloveniji kultur-

na šola?

Mislim, da na neki ravni vsaka tudi je. Nekatere šole dajejo 
večji poudarek kulturi, druge športu, tretje raziskovalni dejavno-
sti, četrte različnim drugim aktivnostim. Zato eksplicitno govo-
riti o kulturi ni prav. Mogoče bi lahko govorili o kulturi sobiva-
nja, ki jo vsaka od šol poskuša doseči na različne načine. Glasser 
sicer v svojih knjigah zapoveduje, da mora kultura v šolah biti 
množična. Tudi zaradi tega na naši šoli živimo kulturo, imamo jo 
v krvi, že otroci na razredni ravni, se pravi v razrednih skupno-
stih, pripravljajo kulturne dogodke. 

Lahko bi rekli tudi, da mora biti vsaka šola športna. Tudi s tem 
se strinjam. Nazivi so nepomembni. Lepo je, seveda, da imamo 
naziv najbolj kulturna šola v Sloveniji, ampak bistveno je tisto, 
kar predamo otrokom in kar se vsak dan dogaja v učilnicah.

Kot sva že nekajkrat omenili, v šoli delujete po načelih teori-

je izbire Williama Glasserja, ki deluje na temeljih neprisilnega 

vodenja in predpostavlja, da ljudje sami izbiramo, kaj počnemo 

oziroma kako se odzivamo, s tem pa prevzemamo tudi odgovor-

nost za svoja dejanja. Kako je videti pouk na Glasserjevi šoli v 

praksi?

Ljudje si teorijo izbire predstavljajo po svoje. Mislijo, da lahko 
učenci izbirajo, ali se bodo učili ali ne, ali bodo delali naloge ali ne, 

Lepo je, seveda, da imamo naziv najbolj 

kulturna šola v Sloveniji, ampak bistveno je 

tisto, kar predamo otrokom in kar se vsak 

dan dogaja v učilnicah.
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ali bodo nosili copate ali ne. To je bedarija. Naj najprej razložim, 
da učencev ne učimo teorije, torej jim ne razlagamo, kaj je teorija 
izbire. To ne bi imelo smisla, šlo bi čez eno uho noter, čez drugega 
ven. Teorijo izbire je treba živeti in ponotranjiti, kar pomeni, da 
skozi izkušnjo otroke učimo odgovornosti, povezovalnih navad 
in komunikacije. V kakšnem smislu učimo odgovornost? Prvi 
učenec butne drugega, drugi ga butne nazaj, iz tega se razvije klo-
pčič učencev na tleh. Pride učiteljica in prekine pretep ter vpraša, 

kaj se je zgodilo. Sledijo odgovori: »On me je. Ne, on me je. On mi 
je pa predvčerajšnjim rekel … On mi je v prvem razredu naredil 
…« Nihče ne sprejme odgovornosti. Kako to naučiti? Učenca se 
usedeta, vsak pove svoje zgodbo, med tem drugi posluša. Potem 
prepoznata, da sta se stepla brez razloga. Na primer ugotovita, da 
je prvi mislil, da mu je drugi pokazal sredinec, on pa je v res-
nici samo mahal z rokami. V konfliktu mora vsak sam pri sebi 
spoznati, kaj je mislil, ker iz tega se ponavadi razvijejo dejanja. In 
nad temi imamo nadzor. Nad dejanji in razmišljanji namreč, med-
tem ko nad čustvi in fiziologijo pač ne. Učimo jih, naj povedo, kaj 
jih moti in zakaj. Seveda vse skupaj na normalen način. Večinoma 
ugotovimo, da sta za konflikt vedno kriva oba. Le redko se zgodi, 
da bi nekdo kar prišel in nekoga butnil, brez neke poprejšnje inte-
rakcije zelo težko. Torej se je treba pogovoriti. 

Kako spodbujate pogovore in razumevanje?

Na šoli organiziramo veliko različnih delavnic in taborov. Za 
peščico učencev, s katerimi se ukvarjamo ves čas, na primer orga-
niziramo delavnice za obvladovanje jeze. V teh otrocih je veliko 
jeze. Ne vem, od kod izvira, ampak včasih se mi zdi, da imajo 
v sebi vulkan. Igramo se tudi različne zanimive družabne igre. 
Otroci namreč ne znajo sprejeti poraza. Zakaj? Ali so jim doma 
vedno pustili zmagovati ali pa se sploh niso igrali. Že nasploh je 
v družbi pomembno, da si prvi. Ne drugi ali tretji, le prvo mesto 
nekaj šteje. Pri igranju družabnih iger je treba sodelovati, hkrati 
pa si tudi individualist in treba je sprejeti poraz. Ob njih pa se 
seveda razvijejo tudi različni pogovori. 

Ravno pred kratkim smo organizirali tabor za dekleta. Pre-
poznali smo namreč, da so dekleta odvisna od všečkanja. Danes je 
najbolj pomembno, da si všečen in zato si pripravljen narediti po-
polnoma vse; prav grozljivo je, kaj vse. Gre za uničeno samopodo-
bo, dekleta nimajo občutka pripadnosti, vsak, ki jih grdo pogleda, 
je ogrožajoč. Zato tabor za dekleta, na katerem se povežejo, hkrati 
pa dobijo pomagala, kako se soočiti sam s sabo, s svojim telesom 
in spremembami med najstništvom, kako biti ponosen nase, ne 
zgolj v smislu videza, ampak predvsem dosežkov.

Na vseh teh dejavnostih jih nič ne učimo, ampak vse poteka 
skozi izkušnjo. To si naredil. Ali je tvoje vedenje učinkovito? Boš 
s takim vedenjem dobil, kar želiš? Kaj si sploh želiš? Vse naučeno 
drži dva, tri tedne, potem pa je treba zopet ponoviti vajo. Po enem 
pogovoru se še ne naredi premik za vse življenje. Treba je veliko 
ponovitev, zato je pomembna vztrajnost, predvsem pa vera v to, 
da so otroci dobri, da so v redu. To, kar nosijo s seboj, je njihovo, 
ker jim je to nekdo predal. 

Ali vzgajate tudi starše?

Starši se lahko vključijo v roditeljske sestanke in delavnice na 
temo teorije izbire. Vključi se lahko vsak. Imamo tudi nadaljeval-
no skupino, ki že leta obiskuje delavnice o teoriji izbire. Tisti, ki so 
jih obiskovali ali jih še vedno obiskujejo, teorijo izbire večinoma 
prepoznajo kot koristno usmeritev za svoje življenje, tako za od-
nose v družini kot na delovnih mestih. 

Ali lahko rečemo, da je lokalno okolje, v katerem deluje vaša 

šola, boljše tudi zaradi vašega delovanja?

O tem težko presojam. Jaz sem zadovoljna z lokalnim okoljem. 
Smo velika šola, pri nas imamo 875 otrok, ki prihajajo iz okoliških 
lokalnih skupnosti, s katerimi lepo sodelujemo. Seveda se pojavijo 
tudi konflikti, a jih rešujemo s pogovorom. Tako kot z otroki se 
srečamo tudi s starši in pogledamo, katere napake so se zgodile 
na naši strani in katere na njihovi. Pomemben se mi zdi pošten 
odnos, zato vedno priznamo tudi svoje napake. Za nazaj stvari ne 
moremo popraviti, lahko pa se potrudimo, da bo naslednjič boljše. 

Za učitelje koncept teorije izbire pomeni tudi veliko raziskova-

nja samega sebe in razumevanja svojih ravnanj. Torej je to tudi 

za njih same šola za življenje?

Teorija izbire učiteljem ne pomaga samo pri delu z učenci, am-
pak tudi v osebnem življenju, seveda. Če hočemo biti Glasserjeva 
šola, moramo vzdrževati kritično maso oz.določen odstotek uči-
teljev, izobraženih v teoriji izbire. To pomeni, da učitelji na naši 
šoli večinoma opravijo dveletno poglobljeno izobraževanje. Da je 
kritična masa zelo pomembna, se je pokazalo že na začetku, kajti 
ko smo dosegli ta večinski odstotek, so se začele dogajati velike 
spremembe. Prvo leto izobraževanja o Glasserjevi teoriji je sploš-
no v smislu razumevanja ponotranjenja teorije izbire in se tiče 
šole ali katerekoli ustanove, kjer delaš in imaš opravka s sode-
lavci. Drugo leto je namenjeno prav specifičnemu delu za šolo. 
Kot inštruktorica teorije izbire sem to drugo leto razvila sama in 
izhaja iz moje prakse v šoli.

Zelo zanimivo je, da se je prvo leto izobraževanja udeležilo 
enajst učiteljev, naslednje leto že dvaindvajset. Z anketami pred 
izobraževanjem in po njem sem ugotovila, da so se na začetku 
zanj odločili zaradi ravnateljice, torej mene, ko so ga končali, pa 
so navedli, da zaradi sebe. (smeh)

Učitelj mora v tem procesu tudi preučevati samega sebe, od kod 

izvirajo njegova ravnanja, reakcije …

Seveda, pa vedenja in prepričanja. Pričakovanja in prepričanja 
določajo naše vedenje, sploh v šolah. Če sem prepričana, da vsto-
pam v najboljši razred, bom takega tudi imela. To sem izkusila na 
lastni koži, ko sem učila. Imela sem dva sedma razreda. O enem 
je krožil glas, kako so super, z drugim pa sem že tudi sama imela 
situacijo, ko smo sedeli v krogu in reševali težave. Kako sem se 
počutila, ko sem šla po stopnicah v prvi, super razred ali v dru-
gi, nekoliko bolj naporen razred, kakšna sem bila kot učiteljica v 
enem ali drugem, kakšna je bila ura, čeprav je bila vsebina enaka … 
pri prvem je bilo super, pri drugem sem že imela distanco in strah, 
kako bo potekala ura. Nisem mogla verjeti. To so nianse, ki se jih 
niti ne zavedamo.

In potem so se vaša pričakovanja najbrž tudi uresničila …

Točno tako. Imela sem srečo, da sta bili uri ena za drugo, da sem 
se lahko opazovala. Kako se počutim pri prvih in kako pri drugih? 
Ko začneš ozaveščati te občutke, ugotoviš, da niso odvisne od ot-
rok, temveč je vse to moje.

Po enem pogovoru se še ne naredi premik za 

vse življenje. Treba je veliko ponovitev, zato je 

pomembna vztrajnost, predvsem pa vera v to, 

da so otroci dobri, da so v redu. To, kar nosijo s 

seboj, je njihovo, ker jim je to nekdo predal. 
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Na vaši šoli gradite odnose, velik poudarek je na pogovoru. Kako 

se vaši učenci znajdejo v srednješolskem izobraževanju in dalje, 

kjer tega ni več toliko?

Nekateri pridejo in tarnajo, drugi mi povedo, da so veseli, ker so 
se naučili, kako komunicirati. So eni in drugi. Tako bom rekla – to 
je njihov pogled na stvari. Nekdo bo vzel življenje v svoje roke, šel 
do učiteljice in se pogovoril, komunikacija bo podobna, kot smo 
jo imeli tukaj; ponavadi bo naletel na pozitiven odziv. Nekateri pa 
tega ne naredijo. Razlike se pojavljajo tudi glede na šolo, ki jo obi-
skujejo. Vidim, da so se tudi srednje šole začele spreminjati v tem 
pogledu. Dober primer je Srednja šola Domžale, kjer so vzposta-
vili popolnoma drugačno okolje, kot je bilo v preteklosti, znotraj 
šole so se zgodile velike spremembe. Premakniti ustaljene poti ni 
lahko, to je veliko garanje, zato lahko domžalsko srednjo šolo iz-
postavim kot pozitiven primer.

Kot ste omenili, ste tudi inštruktorica teorije izbire, ki poudarja 

posledice in odgovornost, s čimer imajo velike težave tudi odrasli 

ljudje. Mogoče bi bil ta model oz. njegovi principi primeren tudi 

za druge sfere javnega življenja, od podjetij, morda, do drugih 

ustanov? Bi ga priporočali?

Teorija izbire je primerna za vse. Ena izmed prvih Glasserje-
vih knjig je bila o teoriji izbire za menedžerje, šele potem je svoje 
ugotovitve preslikal na šolo in šolski prostor. V knjigi so podane 
osnove odnosov v posameznem podjetju ali organizaciji. V šoli ot-
roke učimo samopresoje svojega vedenja in znanja, kar je bistveno 
– učenec mora sam vedeti, kakšen je njegov trenutni nivo znanja, 
le tako lahko napreduje. Enako je v podjetjih. Glasser pravi, da za-
posleni, ki v podjetju navsezadnje preživijo osem ur in več, najbolje 
vedo, katere stvari je treba nadgraditi, sanirati, opustiti itd. Ampak 
ker jim je razmišljanje s svojo glavo večinoma preprečeno, delajo s 
čim manj napora. Pri gospodarskih dejavnostih se sicer hitro lahko 
pojavi očitek, da je glavni namen tovrstnega vodenja zgolj več do-
bička, po drugi strani pa je pehanje za dobičkom dandanes prisotno 
v vsakem primeru, zato se mi zdi bolje, da zaposleni delajo v okolju, 
ki je prijazno odnosom.

V današnjih okoliščinah bi podjetjem priporočila vodenje na 
podlagi teorije izbire, čeprav slišim, da se nekatera že zavedajo 
vrednosti posameznika, toda spet se dogaja, da se osredotočajo 
zgolj na materialno. Zaposleni imajo na voljo sadje, kavo, ležalnike 
itd. To je vse super, a če se ob sodelavcu ne počutim dobro ali imam 
občutek, da garam za nekoga, ki bo konec leta pobral ves dobiček, 
moja plača pa bo še vedno ista, potem to ne pomeni nič. Poleg ma-
terialnega mora podjetje predstavljati povezano okolje, v katerem 
se ljudje poznajo in si pomagajo med sabo. 

Prej ste omenjali, da ste bili učiteljica zgodovine. Kako vas je pot 

pripeljala v ravnateljevanje?

Na šoli v Radomljah sem bila učiteljica devet let. Nato sem eno 
leto delala na Zavodu za šolstvo, ampak hitro ugotovila, da to ni 
zame. Začela sem poučevati v kamniški gimnaziji, kjer sem prišla 
navzkriž s šefico, ki me je veliko naučila. Dala sem odpoved, čeprav 
nisem imela službe. In prav to je tisto, kar bi rada naučila današnja 

dekleta in fante – ko imaš notranji kompas, postaviš tudi mejo. Ko 
se odločiš po sebi, življenje poskrbi zate. Tako sem pred 25 leti priš-
la na mesto ravnateljice OŠ Preserje pri Radomljah.

Je šola spremenila tudi vas osebno?

Prav gotovo. Če pomislim samo, s kakšnimi prepričanji sem 
prvič prestopila prag šole! Več ali manj smo vsi vzgojeni v tradici-
onalnih prepričanjih, vzgoja naših staršev je temeljila na nadzoru 
in moči. Na lastni koži sem kot učiteljica spoznala, kako je moč lah-
ko škodljiva in nepredvidljiva, hkrati pa z njo ne dosežeš želenega 
učinka. Na začetku sem sicer ravnateljevanje začela z mislijo, da 
bodo vsi delali, kot jaz mislim, da je prav. Ja, seveda. (smeh) Spraše-
vala sem se, ali naj vpijem, tolčem po mizi, kako naj pripravim ljudi, 
da bodo delali po moje. Naletela sem na svojo nemoč. Takrat je še 
veljalo, da mora biti vodja, ki hoče imeti avtoriteto, odločen, strog, 
trd. Meni to značajsko ne ustreza. Ker sem želela, da je kolektiv 
povezan in ne razdeljen, moč zame ni bila sprejemljiva, zato sem 
iskala drugo pot. Tako sem naletela na Glasserja in njegovo teorijo 
izbire. A nisem kar takoj uvedla sprememb. Ko sem postala ravna-
teljica, sem eno leto samo opazovala, kaj se dogaja. Situacija je bila 
kaotična, menila sem, da ne bomo preživeli. Vsak dan sem imela 
v pisarni učence, ki so jih učitelji zaradi različnih razlogov poslali 
k meni. Na vratih sem imela starše. Otrok nismo znali obvladati. 
In ravno to, da smo jih hoteli obvladati, je bilo zelo narobe. Videla 
sem, da ne znamo niti komunicirati niti reševati konfliktov, prav-
zaprav smo se bali otrok. Nekaj moramo narediti, sem se odločila, 
in učitelje vprašala, če so za. Tako smo začeli. V vseh teh letih sem 
sama postala drugačna vodja, čeprav še nisem izživela tistega nad-
zornega, a se znam pravi čas ustaviti. Ugotovila sem, da ko tolčeš po 
mizi, se ne počutiš prav nič močnega. V resnici se močnega počutiš, 
ko nadzoruješ svoje vedenje in znaš ukrotiti svojo jezo; ko nekdo 
razmišlja drugače od tebe, iščeš rešitev in ne krivca.

Kaj pa na osebni ravni? Imate dva otroka, tudi vnučke, ali vam to 

vedenje pomaga tudi na osebni ravni?

Sem zadovoljna mati, žena in babica. Odnosi so mi zelo po-
membni. Skrbela sem za njih in jih gojila, da imam danes vse to, 
kar imam. 

Kaj počnete v prostem času?

Berem. Lani sem se na spletnem tečaju naučila kvačkati. (smeh) 
Tako delo kot šolanje je potekalo na daljavo, poleg tega mi je umr-
la mami, in sem vedela, da se moram usmeriti v prihodnost in ne 
razmišljati o preteklosti – kaj je bilo, kaj bi moralo biti, česa ni bilo, 
kako bi lahko bilo. In seveda moraš nekaj početi. Brez dela ne mo-
reš spremeniti razpoloženja. Kaj naj počnem, da bom usmerjena v 
prihodnost, sem se spraševala. Ker je bilo na poti dete, najmlajša 
vnukinja, sem začela kvačkati odeje, copatke, jopice. Tako se človek 
preusmeri na pozitivno in optimistično plat. To ne pomeni, da ne 
razmišljaš več o ljudeh, ki si jih izgubil, ampak je razmišljanje dru-
gačno, ni depresivno in težko. 

Z možem greva rada na izlet, čeprav bi lahko šla večkrat, ampak 
je tudi on precej zaposlen. Ne morem se pritoževati. Vsega je ravno 
prav, se mi zdi, nič preveč, nič premalo. 

Ugotovila sem, da ko tolčeš po mizi, se ne 

počutiš prav nič močnega. V resnici se močnega 

počutiš, ko nadzoruješ svoje vedenje in znaš 

ukrotiti svojo jezo; ko nekdo razmišlja drugače 

od tebe, iščeš rešitev in ne krivca.

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si
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Razkriški kot (175 m) 
Vsi zelo dobro poznamo Prekmurje, tamkajšnje terme in Krajinski park Goričko. Ste že bili v Prlekiji? Prlekija leži v Pomurju na 
severovzhodu Slovenije med reko Dravo ter Muro in nekateri jo zmotno umeščajo v Prekmurje. Raziščimo Prlekijo! Moje razisko-
vanje se prične v naselju Razkrižje, na poti ob reki Ščavnici vse do Razkriškega kota, kjer se Ščavnica izliva v reko Muro. Razkriški 
kot je eno najbolj znanih nahajališč zdravilnih zemeljskih energij v Sloveniji. Znamenita sta tudi zdravilni Ivanov izvir in prazgodo-
vinska naselbina. Raziskujete z mano, navdušeni boste nad naravo in mirnostjo teh krajev.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Po ljudskem izročilu je Ivanov izvir znan že iz davnih časov, 
saj so po nekaterih navedbah sem prihajali ljudje že pred obstojem 
razkriške cerkve, torej že pred letom 1700. Mnogi ljudje, še zlasti 
pa romarji verjamejo v zdravilno moč te izvirske vode, ki naj bi 
pomagala k dobremu vidu, odpravi golšavosti in splošnemu poču-
tju. O Ivanovem izviru govorita tudi dve legendi o slepi deklici in 
pastirju, ki sta med domačini še živi. Stara legenda o slepi deklici 
govori, da sta se mati in njena slepa hči med potjo ustavili pri Iva-
novem izviru, da bi se odžejali in odpočili. Ko si je deklica osvežila 
in umila obraz ter oči z vodo iz Ivanovega izvira, je nenadoma spre-
gledala. Od tedaj velja to mesto za romarsko mesto. Druga legenda 
o pastirju je novodobna in govori, da je v bližnjih Ižakovcih v le-
tih po 1. svetovni vojni živel pastir, ki je imel bolne oči (trahom). 
Na Ivanovo so šle žene na proščenje na Razkrižje, ker pa so vedele 
za pastirjevo bolezen, so ga povabile s seboj, rekoč, da bi mu voda 

iz Ivanovega izvira lahko pozdravila oči. Pastir je zaprl živino in 
pošel za njimi, voda iz izvira pa mu je pozdravila oči. (Vir: https://

mojsvet.info/ivanov-izvir-razkrizje/)

Razkrižje je naše izhodišče, kamor se pripeljemo po avtocesti 
v smeri Lendave in se usmerimo za izvoz Beltinci. Nadaljujemo 
proti naselju Črenšovci v smeri Razkrižja. Ko pridemo v naselje, 
opazimo na levi strani ob cesti veliko parkirišče, kjer parkiramo. 
Le nekaj metrov naprej cesta prečka reko Ščavnico, kar nam slu-
ži za orientacijo, da smo na opisanem izhodišču. Od tu nas pešpot 
pelje naprej preko mostu do Ivanovega izvira, kjer se osvežimo s 
pitno vodo, nato se vrnemo nazaj čez most ter sledimo oznakam 
za Razkriški kot. Pot ves čas poteka ob reki Ščavnici, ob kateri je 
22 zdravilnih točk, mimo prazgodovinske naselbine, čez mostove 
preko reke, vse do mlina in slapa. Ob poti so klopce, kjer si lah-
ko odpočijemo in uživamo v prečudoviti neokrnjeni naravi. Ko se 
Ščavnica izlije v Muro, je naše poti konec, vrnemo se po isti poti. 
Izlet lahko združimo s kopanjem v Biotermah Mala Nedelja in se 
polni energije vrnemo domov. 

ZAVLADAJTE NA CESTI IZ  
UDOBJA TEHNOLOŠKO  
DOVRŠENE KABINE

Megane Conquest združuje elegantne 
linije in robusten slog. Njegov edinstven 
dizajn vam ponuja vitek profil, veliko 
oddaljenost od tal in vrhunsko notra-
njost. Zaljubite se v ekskluzivno barvo, 
športno prednjo masko, posebna platišča 
z rubinasto rdečimi detajli in v dvojno 
izpušno cev.

Tokrat nas je na izlet popeljal novi Megane Conquest.

Izhodišče: Razkrižje (175 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 2–3 ure · Najprimernejši čas: v vseh letnih časih · Čas vožnje: 120 minut 
v eno smer
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NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: Came oddajnik TOP432EE
2. nagrada: parkirna ura DORMAN
3. nagrada: blok IKON Dorman + pisalo

Nagrade podeljuje Dorman storitve d.o.o., Zaprice 10, 1240 Kamnik Potrdila o na-
gradah bomo izžrebancem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih 
novicah, ki bodo izšle 17. decembra 2021. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripi-
sanim imenom, priimkom in točnim naslovom pošljite do petka, 10. decembra 2021, 
na naslov: Modre novice, IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 Kamnik s pripisom 
Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: paket presenečenja Modrih novic: Maks Mihelčič, Kamnik
2. nagrada: paket presenečenja Modrih novic: Boris Kaplja, Radomlje
3. nagrada: paket presenečenja Modrih novic: Maša Jamšek, Moravče

Nagrade podeljuje revija Modre novice.

Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!
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DORMAN d.o.o.
Zaprice 10, 1240 Kamnik

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

041 812 178
www.dorman.si
info@dorman.si
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Jesensko dogajanje v Knjižnici Domžale
Smo že v drugi jeseni, ko je dogajanje vsepovsod omejeno z ukrepi za zajezitev širjenja okužb. A kljub zamejitvam, s katerimi se 
soočamo, vsi stremimo h karseda običajnemu življenjskemu ritmu. Kolikor je to seveda mogoče. Tako so se tudi v Knjižnici Dom-
žale in njenih enotah vnovič prilagodili pri izvajanju določenih bralnih in kulturnih projektov, da bi slednje le lahko izvedli, četudi 
v drugačnem obsegu in prilagojeno. Tako so nam tudi v letošnji (šolski) sezoni ponudili številne projekte za spodbujanje branja, 
tako med mladimi kot tudi med odraslimi, delavnice, ki so potekale in še potekajo v zamejenem obsegu in ob upoštevanju vseh 
varnostnih ukrepov, ter različne kulturne dogodke, ki prav tako potekajo v prilagojenem okolju.

BARBARA KOPAČ

Projekti za spodbujanje branja

Kot že vsa leta doslej se je tudi letošnje šolsko leto začelo z novim 
Pravljičnim palčkom, ki tako predšolske otroke kot tudi prvošolčke 
vselej pritegne z raznolikim izborom avtorskih besedil, pesniških 
zbirk in ljudskega slovstva. Bralni projekt je ustvarjen z namenom, 
da med najmlajšimi bralci spodbudi ne le zanimanje, marveč tudi 
srčno željo, da se vsaj za krajši čas odrečejo gledanju televizije in 
čas raje namenijo prisrčnim zgodbam in pripovedkam. Prav tako se 
je mesec pozneje vnovič začela bralna značka za odrasle, Okusimo 
besedo, projekt, ki že več kot deset let skrbi za širjenje bralne kultu-
re tudi med odraslimi. Tudi letos je za sodelujoče pripravljen zares 
pester izbor leposlovnega in strokovnega gradiva, ki dosega meri-
la najzahtevnejših bralcev, hkrati pa ustreza tudi tistim, ki želijo s 
knjigo vsaj za trenutek ali dva odmisliti bremena in skrbi, ki jih te-
žijo. Projekt poteka do vključno 30. aprila, maja pa bo, če bodo raz-
mere dopuščale, potekala tudi že tradicionalna zaključna prireditev. 
Poleg tega se tudi letos lahko vključite v Športno bralno značko, 
v kateri prav tako lahko sodelujete do vključno 30. aprila, namen 
slednje pa je predvsem spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 
Izbrano gradivo je tako posredno ali neposredno vezano na športne 
dejavnosti, zdravo prehrano in uravnotežen življenjski slog.

Pravljične urice in pogovor o knjigah

Med drugim se vračajo tudi oboževane pravljične urice, ki so po 
večini enot v lanskem letu zaradi zaostrovanja ukrepov odpadle. 
V letošnjem letu so zato poskrbeli še za dodatno varnost in tako 
se urice ob spoštovanju vseh ukrepov tudi dejansko izvajajo. V 
Knjižnici Domžale, denimo, urice že potekajo, medtem ko se bodo 
v Krajevni knjižnici Tineta Orla Trzin predvidoma začele po 20. 
novembru. Z dodatnimi zaščitnimi ukrepi je in bo poskrbljeno za 
varnost tako otrok kot samih izvajalcev, da bodo druženja lahko 
potekala karseda sproščeno in nemoteno. O prebranem pa ne go-
vorijo le najmlajši. V matični in po krajevnih knjižnicah namreč 
potekajo tudi bralni krogi oziroma knjižni klepeti, kjer tudi odrasli 
klepetajo o knjižnem gradivu, o tem, kaj se jih je dotaknilo, kaj jih 
je ganilo, kaj jih je prizadelo, torej nasploh o tem, kaj so nedavno 
prebrali in bi z veseljem podelili z drugimi. Tako je bralna kultura 
vseprisotna in vedno prisotna.

Bralni (knjižni) izzivi in domoznanstvo

Ne glede na spremembe v delovanju knjižnice oziroma zaostro-
vanje ukrepov pa so otrokom vselej na voljo raznovrstne uganke 
in bralni izzivi, katerih napotke in obrazce lahko najdejo na uradni 
spletni strani Knjižnice Domžale, na družbenih omrežjih in seveda 
v samih knjižnicah. Naj omenim tudi domoznanski oddelek, ki prav 
tako ponuja svojevrstne izzive. Domoznanska zbirka. Nekaj, kar 
marsikdo po krivem spregleda, čeprav omenjeno gradivo v resnici 
ponuja tolikšno dodano vrednost. Kaj je na voljo, si lahko pogledate 
na Domoznanskem oddelku v Knjižnici Domžale, več pa si lahko 

preberete tudi na uradni strani Knjižnice Domžale in na posebnem 
profilu na Facebooku (Knjižnica Domžale – Domoznanstvo).

Razstave

Bralni projekti pa niso bili edino, kar je jeseni potekalo v prosto-
rih knjižnice. Tako smo si ob vstopu v novo šolsko leto lahko ogle-
dali tudi zanimive razstave, ki so krasile tako matično knjižnico kot 
tudi prostore vseh njenih enot. V knjižnici Domžale so, denimo, 
vseskozi na voljo različne umetniške fotografije, ki si jih zvesti obi-
skovalci lahko ogledamo že takoj ob vstopu. Ob vrnitvi v šolske 
klopi smo si med drugim lahko ogledali tudi razstavo pisano obar-
vanih obuval, ki so jih poslikali vrtčevski otroci, ki so s svojim de-
lom dokazali, da jim domišljije res ne manjka. V naslednjih tednih 
je enote Knjižnice Domžale obiskala tudi klekljarska razstava, kjer 
smo si obiskovalci napasli oči na edinstvenih klekljanih izdelkih. 
Tako obuvala kot klekljarski izdelki so potovali od ene do druge 
enote in tako obiskali različne občine, kjer ima Knjižnica Domžale 
svoje krajevne knjižnice.

Ustvarjalne delavnice in lutkovne predstave

Ob koncu meseca oktobra je po enotah Knjižnice Domžale 
potekala tudi delavnica, ki se je obdobju primerno posvetila noči 
čarovnic. Udeleženci, ki so izdelke v knjižnici oblikovali ob upo-
števanju varnostne razdalje, so po zaključeni ustvarjalni uri po-
kazali zanimive knjižne kazalke, okrašene z netopirji, bučami ali 
mešanico obojega. Branje bo zanje odtlej vsekakor bolj strašljivo. 
Ker pa se z nevzdržno hitrostjo bliza veseli december, se, če bodo 
razmere le dopuščale, nadejamo tudi decembrskih delavnic, od iz-
delave adventnih venčkov do okraševanja božičnih dreves. V knji-
žnici upajo, da bodo v božičnem času otrokom lahko ponudili tudi 
kakšno lutkovno predstavo, morda celo takšno z obiskom Božička, 
ki se ga otroci v decembrskem obdobju najbolj razveselijo. Upanje, 
da bodo praznične dni obarvali z dodatnimi kulturnimi, bralnimi 
ali ustvarjalnimi projekti, tako še vedno ostaja, saj si vsi želimo, 
da bi lahko vnovič izkusili vsaj delček tistega prazničnega duha, ki 
smo ga vajeni iz preteklih let. 

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



november 2021 25

tisočletje dobrih kupčij
Kamnik

DARILNI
BON

10€

v vrednosti

Prihaja kamniški

www.trgovski-center-kamnik.si
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Nagovor g. Mateja Slaparja, župana občine Kamnik –  
Kamniški desetak Maister

MAISTROV DESETAK, Modre novice

Kamnik, eno najlepših srednjeveških mest v Sloveniji, se 
lahko pohvali s svojo bogato kulturno, zgodovinsko, turi-
stično ter tudi obrtniško in trgovinsko ponudbo. Mesto v 
naročju Kamniško-Savinjskih Alp bogatijo gostoljubni lo-
kalni ponudniki. Ponudniki vseh dejavnosti s svojo atrak-
tivno in prvovrstno ponudbo doprinašajo k prepoznavnosti 
mestnega jedra. Prav povezovanje trgovcev in obrtnikov na 
lokalni ravni pa je ključ do oživitve starega mestnega sre-
dišča. Ob tej priložnosti gre velika pohvala in zahvala vsem 
ponudnikov,  ki so dejavni v mestnem središču in so s tem 
zaslužni za razvoj osrčja Kamnika. 

Občina Kamnik svojo naklonjenost spodbujanja obrtnikov 
in trgovcev izkazuje s svojim vlaganjem v pospeševanje 
razvoja mesta. Prvi izmed projektov, ki deluje pod okri-
ljem blagovne znamke Kamnik – Tisočletje dobrih kupčij je 
pripomogel k povezovanju podjetnikov, ki imajo svoje po-
slovne prostore v mestnem središču.  Z namenom podpore 
vseh vpletenih deležnikov zato Občina že drugo leto zapo-
red nadaljuje s svojo inovativno ponudbo darilnih bonov ka-
mniški desetak Maister. Boni kamniški desetak Maister so 
vnovčljivi pri ponudnikih v središču Kamnika in potrošniku 
omogočajo edinstven nakup. Namen bona je občanke in 
občane občine Kamnik ter seveda ostalih občin seznaniti z 
ponudbo našega mesta. Informiranje kupcev o tem, da lah-
ko lokalne izdelke in storitve kupijo v središču Kamnika je 
eden najpomembnejših razlogov desetaka Maister. 
Konec leta je še posebej namenjen obdarovanju svojih naj-
dražjih in prav darilni bon je lahko edinstvena priložnost, da 
privabimo v Kamnik več obiskovalcev. Nadejamo se, da se 
bo letošnja akcija darilnih bonov kamniški desetak Maister 
izkazala uspešna za ponudnike. Kamniški desetak Maister 
je unikatno darilo, ki ga lahko podarimo svojim najdražjim, 
saj z njim neposredno vplivamo na razvoj malih podjetnikov 
v našem središču.
Prisrčno vabljeni v naš Kamnik.

Matej Slapar, župan občine Kamnik

Božično-novoletni čas je najlepše obdobje v letu.

Čas, ko se vse umiri in se nam nikamor ne mudi. Ob sko-
delici vroče čokolade preživimo igrive trenutke s svo-
jimi najbližjimi, se sprehajamo po mestnem središču 
Kamnika, pokritem s snežno odejo in se srečamo s pri-
jatelji, ki jih že dolgo nismo videli.

Čarobnost podelimo tudi s svojimi najdražjimi in jih ob-
darimo z pozornostmi iz srca.

Tudi letos boste lahko svoje najdražje obdarili z darilnim 
bonom Maistrov desetak, ki ga bo mogoče unovčiti pri 
več kot 20 ponudnikih v mestnem središču Kamnika.

Maistrov desetak je zares unikatno darilo z globjo vre-
dnostjo. Z nakupom darilnega bona podprete domače 
obrtnike in ustvarjalce, ki nas že vrsto let  prijazno po-
strežejo v njihovih lokalih, poleg tega pa v nas še naprej 
živi duh Rudolfa Maistra in Kamnika, mesta s tisočle-
tjem dobrih kupčij.

Darilni bon bo mogoče kupiti v Turistično-informacij-
ske centru Kamnik, unovčiti pa ga bo mogoče na več 
kot 20 lokacijah. Bon bo veljaven od 1. decembra 2021 
do 31. maja 2022.
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TURIZEM GOSTINSTVO TRGOVINA KULTURA

Kamnik
tisočletje dobrih kupčij in nakupov

Preplet različnosti, pestrost ponudbe, ki se zliva v popolno mešanico. Koncept izhaja iz 
ideje živega, raznolikega trgovskega mestnega jedra, v katerem je vsak trgovec 

pomemben del celotnega mozaika. Oblika je robata in ponazarja kocko, blok, kamen, ki 
simbolizira trdne temelje zgrajene v tisočletju.

Schaffer modno oblikovanje
• Tečaj šivanja za vse generacije 

4. december ob 13ih 

• Okrasitev izložbe in simbolična 
darila za stranke 
Od 1. do 24. decembra v času 
obratovanja trgovine

Pod srečno zvezdo
• Astrološki posvet-kaj vas čaka v 

letu 2022 
4. december med 8:00 in 13:00 uro 

• Promocijski vikend Kristali in 
minerali 
Od 15. do 19. decembra v času 
obratovanja trgovine

Trgovina KIM
• Medvedek trgovine KIM ti podari 

novega prijatelja 
Od 1. do 20. decembra v času 
obratovanja trgovine 

• Klepet ob kavi s Sašo Einsiedler 
18. decembra ob 10:00

DOGODKI V MESTNEM SREDIŠČU

Lady M
• Lady M in kamniško mestno jedro 

z roko v roki 
Od 1. do 9. decembra v času 
obratovanja trgovine 

• Naj zadiši po božiču 
Od  10. do 20. decembra v času 
obratovanja trgovine

Papirnica Forum
• Otroška delavnica-drobna darilca 

4. decembra ob 10:00 

• Delavnica-praznični okraski 
11. december ob 10:00

Pletenine Špenko
• Pleteni adventni venčki 

Od 1. do 4. decembra v času 
obratovanja trgovine 

• Kape in šali made by Špenko 
Moste 
Od 6. do 11. decembra v času 
obratovanja trgovine

Intershop Kammeleon
• Stojala za fotografiranje na ulici 

Od 1. decembra 2021 do 31. 
januarja 2022 v času obratovanja 
trgovine

Jezikovna šola ITA
• Po sledeh skritih ostankov 

mestnega obzidja 
11. december med 10:00 in 12:30 

• Od okno do okna, od portala 
do portala -- odkrivanje zgodb 
znanih Kamničanov za okni in 
vrati mestnih hiš 
18. december med 10:00 in 12:30

Mifor
• V popuste ujeta mehkoba daril, 

toplota oblačil in slikovitost 
umetnin 
Od 1. do 8. decembra v času 
obratovanja trgovine

S PISANO PALETO DARIL IN OBLAČIL  
V ZIMSKO PRAVLJICO

Boutique Mifor
Glavni trg 20, Kamnik | T: 031 676 965 

 boutique mifor

Izkoristite
decembrske

popuste!
Drage dame, ne čakajte, da vam drugi pričarajo nasmeh 

na licu, pričarajte si ga same v trgovini Lady M.
Delovni čas: pon-pet: 8:30–13, 16-19 ure, sobota: 9–13 ure

Lady M
Glavni trg 26, 1241 Kamnik | T: 040 705 901 

 LadyMkamnik  trgovina Lady M

Podarjamo 15 % popust na nakup  

-15%

KUPON VELJA do 31. 12. 2021
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Cafe Racer, Kavarnica na Glavnem trgu
Glavni trg 1, 1241 Kamnik 

 CafeRacer Kavarnica Na Glavnem Trgu by Jodl

Akcija v decembru! Kuhano vino 5 + 1 gratis!

Vabljeni tudi na ostalo ponudbo čajev in vročih 
napitkov. Naj bo 2022 pozitivno le v srcu. 

#ostanizdrav

Odprto od 7 do 22 ure vse dni v tednu!

5+1 
gratis

Ves svet na enem mestu, na najlepši ulici v Kamniku. 
Z vami že 28 let. 

Delovni čas: pon-pet: 9–17 ure, sobota: 8–12 ure

Intershop Kammeleon, Božič Valerija s.p.
Šutna 14, Kamnik, 1241 Kamnik | T: 031 525 014 

 Trgovina Kammeleon

20 % popust na izdelke iz tekstila.

-20%

KUPON VELJA do 31. 12. 2021

ITA d.o.o.
Japljeva 4, 1241 Kamnik 

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

Prva dva prijavljena na posamezni dogodek prejmeta 
DARILNI BON ZA 30-MINUTNO KONVERZACIJO 

Z »NATIVE SPEAKERJEM« ANGLEŠKEGA,  
NEMŠKEGA ALI ŠPANSKEGA JEZIKA,  
vnovčljivim do konca februarja 2022.

v soboto 11. decembra 2021 od 10:00 do 12:30 in
v soboto 18. decembra 2021 od 10:00 do 12:30

MESTNA 
PUSTOLOVŠČINA 

Prisrčno vabljeni!

• žensko, moško in otroško striženje
• modna barvanja
• svečane frizure za vse priložnosti
• podaljševanje las ...

Polona Repanšek Petković s.p.
Kolodvorska ulica 3, 1241 Kamnik l T: 070 701 474 - potrebno predhodno naročanje 

 FRIZERSKI STUDIO LON    frizerskistudiolon 
Delovni čas: po dogovoru

10 % popust na storitve, ki jih nudimo:

-10%

KUPON VELJA do 31. 12. 2021

FRIZERSKI STUDIO

POLONA REPANŠEK S.P.
KOLODVORSKA UL. 3
1241 KAMNIK
TEL: 070701474

PON, ČET, PET 14.00 - 21.00
TOR, SRE 7.00 - 14.00
SOBOTA PO NAROČILU

POTREBNO PREDHODNO 
NAROČANJE

  

10% POPUST NA STORITVE 

FRIZERSKI STUDIO LON

Kupon je veljaven do 31. 12. 2019

FRIZERSKI STUDIO

POLONA REPANŠEK S.P.
KOLODVORSKA UL. 3
1241 KAMNIK
TEL: 070701474

PON, ČET, PET 14.00 - 21.00
TOR, SRE 7.00 - 14.00
SOBOTA PO NAROČILU

POTREBNO PREDHODNO 
NAROČANJE

  

10% POPUST NA STORITVE 

FRIZERSKI STUDIO LON

Kupon je veljaven do 31. 12. 2019

Z vami že 12 let.
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eN unikat, umetniško ustvarjanje, Nives Vidmar, s.p.
Glavni trg 8, 1241 Kamnik | E: enunikat2@gmail.com | T: 040 225 559 

 eN unikat

Unikatni, dekorativni, uporabni, stekleni izdelki,  
narejeni ročno, z dušo in veliko mero ljubezni.

V najbolj veselem mesecu leta, vabljeni na ''steklene''
delavnice, kjer lahko sami ustvarite novoletna darila.

''STEKLENE'' 
ustvarjalne 
delavnice

-10%
Vsi udeleženci delavnic v ateljeju, prejmejo 
10 % popust ob Nakupu mojih izdelkov.

eN unikat

Forum knjigarna in papirnica 
Glavni trg 25, Kamnik

E: forum.copy@siol.net | T: 01 8317 321

Tiskamo letake, prospekte, koledarje, plakate.  
Kopiramo in skeniramo načrte ...

VEŽEMO DIPLOMSKE NALOGE

THE BEST 
COPY IN 
TOWN

*kupon velja od 15. 11. 2021 do 31. 12. 2021

-25%
na nakup tonerjev in 

črnil HP, CANON,  
EPSON in USB ključkov

Imamo bogato izbiro okvirjev. Hitra in kakovostna izdela-
va. Okvirjanje: slik, gobelinov, fotografij, grafik, puzzel... 

Kaširanje in postavitev razstav.

Polona Repanšek Petković s.p.
Okvirji, Kolodvorska ul. 3, 1241 Kamnik l T: 041 386 525 

Delovni čas: pon-pet: 8–18 ure, sobota: 8–12 ure

Okvirjanje s 38 letno tradicijo.  
10 % popust v decembru na nakup nad 30 EUR.

-10%

KUPON VELJA do 31. 12. 2021

POLONA REPANŠEK S.P.
KOLODVORSKA UL. 3
1241 KAMNIK
TEL: 041386525
PON-PET 8.00 do 18.00
SOB 8.00 do 12.00
  
10% popust v decembru na nakup nad 30€
Kupon je veljeven do 31. 12. 2019

okvirji

POLONA REPANŠEK S.P.
KOLODVORSKA UL. 3
1241 KAMNIK
TEL: 041386525
PON-PET 8.00 do 18.00
SOB 8.00 do 12.00
  
10% popust v decembru na nakup nad 30€
Kupon je veljeven do 31. 12. 2019

okvirji

Trgovina KIM
Trg talcev 8, Kamnik | T: 01 8317 783 

Delovni čas: pon-pet: 8. - 19. ure, sob: 8. - 12. ure

Spoštovane stranke, letošnji praznični decembrski dnevi v vaši 
najljubši trgovini bodo obarvani z dobrodelnostjo. V sodelovanju z 
Zvezo prijateljev mladine Ljubljana, Moste-Polje letos obdarujemo 
otroke oziroma družine, ki to potrebujejo. Z veseljem vas vabimo,  

da se nam pridružite tudi vi. Kako lahko sodelujete:
v času od 1. do 20. decembra zbiramo nove igrače / darila za 

otroke. Na ta način bomo razveselili marsikatero otroško srce in 
pričarali družinam lepše praznične dni.

 LEPO POVABLJENI K SODELOVANJU!

TRGOVINA KIM

Medvedek 
trgovine KIM ti 
podari novega 

prijatelja

Vesel  
december 

in vse lepo v 
novem letu.



LOLA, d.o.o.
Glavni trg 8, 1241 Kamnik

SUPER AKCIJA*  
moške, ženske in otroške nogavice po 1 eur
VELIKA IZBIRA ŠALOV, KAP IN ROKAVIC

-20%
torbice in  
nahrbtniki-20%

odrasli in 
otroški tekstil

AKCIJA VELJA do 31. 12. 2021

Hotel MD Kamnik
Maistrova ulica 13, 1240 Kamnik | E: info@hotelmd.si 

 hotelMalograjskiDvorKamnik  hotelmdkamnik

Pričakujemo vas v hotelu Malograjski  
dvor Kamnik!

Enega 
plačaš, 
drugega 
dobiš.

V čarobnem decembrskem  
času vas razvajamo z našim  

grajskim kuhanim vinom.

Kotiček Pod srečno zvezdo
Maistrova ulica 1, 1241 Kamnik 

www.ustvarjalneideje.si

20 % popust velja za komplete kristalov:  
Za srečo, za učenje, proti stresu,  

za ljubezen, za zaščito doma.

-20%

KUPON VELJA do 31. 12. 2021

Kavarna Rotovž
Glavni Trg 25, 1240 Kamnik 

 RotovzCaffeKamnik  rotovz_caffe

VABLJENI!
Odpiralni čas: 

PON - PET: 7:30 - 20:00 
SOB: 8:00 - 14:00

CAFFE



IZDELKI TRADICIONALNEGA  
IN SODOBNEGA LONČARSTVA

Pekači, latvice, sklede, vrči, majolke 
BUTIČNE DELAVNICE IN TEČAJI 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI

Lončarski atelje NAROBE SVET
Šutna 42, Kamnik | T: 041 540 342

www.narobesvet.si 

AVTORSKI UNIKATNI IZDELKI

041 540 342

Akcijske pletenine za 19,90 EUR. Do 40 % popust na 
določene modele. Več na naši prenovljeni spletni strani 

in trgovini www.pleteninespenko.si

Jana Špenko Kočar s.p.
Pletenine Špenko, Moste 95a, 1218 Komenda 
T: 051 304 660 | www.pleteninespenko.si 

 Pletenine Špenko   pleteninespenko

Delovni čas: pon-pet: 9–17 ure, sobota: 8–13 ure
KUPON VELJA do 31. 12. 2021

V Kamniku na 
avtobusni postaji 
Prešernova 14c 
T: 01/831 71 08

NOVA KOLEKCIJA!

že od leta 1972

S KUPONOM 
DO DARILA!

KUPUJMO
SLOVENSKO

Ob nakupu nad 40 EUR darilo šal!

Delavni čas:  
Pon.-petek  9:00 – 17:00; Sobota  9:00 – 12:00

Foto Bobnar, Euro foto d.o.o.
Glavni trg 25, 1241 Kamnik | T: 01 831 38 96 

www.fotobobnar.com

V mesecu decembru -20% popusta  
na celotno ponudbo

-20%

KUPON VELJA do 31. 12. 2021

Pester izbor prej za pletenje in kvačkanje, 
pletilke, kvačke, pribor za šivanje in krpanke, 

gobelini, prti za vezenje in še več ...  
Nudimo vam tudi popravila oblačil.

Monna lisa d.o.o., PE trgovina Lisa
Glavni trg 17, 1240 Kamnik | T: 01 831 12 05 | E: lisa.kamnik@gmail.com 

www.monna-lisa.si | Odprto: pon-pet 9.00 - 17.00; sob 8.00 - 12.00

-10%

KUPON VELJA na celoten nakup do 31. 12. 2021
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Glavni trg z drsališčem 

Mali grad 

Parkirišče

MESTNO SREDIŠČE

Vi
r:

 G
eo

de
ts

ka
 u

pr
av

a 
R

ep
ub

lik
e 

Sl
ov

en
ije

21

20

 1. Trgovina Kim

 2. Boutique MIFOR

 3. Papirnica Forum

 4. Rotovž Caffe

 5. Lady M

 6. TIC Kamnik

 7. CafeRacer kavarnica na Glavnem trgu

 8. Kotiček pod srečno zvezdo

 9. Hotel MD Kamnik

10. Pletenine Špenko

11. Lola

12. eN unikat

13. Jezikovna šola ITA

14. Gostilnica in kavarnica pri podkvi

15. Zlata ptička

16. SCHAFFER modno oblikovanje

17. Trgovina Kammeleon

18. Narobe Svet lončarski atelje

19. Hiša keramike

20. Korobač

21. Stražarnica

Tu se lahko kupi 
desetak Maister
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Kje lahko porabim  
kamniški desetak Maister?
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Že osmič smo pritekli do cilja
MATEJ PRIMOŽIČ
Foto: Matej Primožič

Ljubljanski maraton je bil vsako leto končni cilj udeležencev 
šole teka. To smo vzeli ne toliko kot tekmovalni imperativ, temveč 
kot zaključno točko večmesečnega druženja na in ob treningih. 

Letos je bila usoda maratona nedorečena zelo dolgo, zato smo 
se odločili, da ga ne vključimo v načrt našega projekta. Vseeno je 
bilo treba letošnje treninge in angažiranost pripeljati do zaključ-
ka. Konec oktobra smo se tako odpravili na tekaški zaključek na 
Gradiško jezero. Gre za odlično lokacijo z ravno pravšnjo dolžino 
in zahtevnostjo, ki se lahko prilagodi vsakemu tekaču. Tako so si 
nekateri izbrali en, drugi dva ali tri kroge. Po premaganju izbrane 
razdalje nas je čudovito jesensko sonce povabilo k bližnji brunari-
ci, kjer smo si dan polepšali z druženjem in okrepčilom. Res je bil 
uspešen in nepozaben dan.

Za nami je že 8. Modra šola teka. Veseli in ponosni smo, da 
je projekt stalnica, ki ga držijo živega predvsem tekači, ki vrsto 
let kontinuirano sodelujejo v njem. Vsako leto se mu pridruži še 
okrog dvajset novih tekačev, ki skupino lepo zaokrožijo. Brez pod-
pornikov, ki so posredno ali neposredno vpleteni, seveda ne gre. 
Z vsako objavo o treningih Modre šole teka v Modrih novicah 
in na vsakem treningu se jim z našimi prepoznavnimi majicami, 
kjer so lepo izpostavljeni, želimo na skromen način zahvaliti. Tudi 
ta zapis spremljajo logotipi. Opazite jih, ošinite jih s pogledom in 
premislite, če se nam morda naslednje leto pridružite? Mi bomo 
zraven! 

športna oprema strokovni partnerGlavni pokrovitelj
dogodkov Modrih novic 2021
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V garaži ima kar štirinajst avtomobilov
Pa ne kakršnihkoli … Prav vseh štirinajst v garaži, ki obsega celoten spodnji del hiše Zvoneta Dolenca s Prevoj pri Lukovici, je sta-
rodobnikov, med njimi je največ fičkov, Zvonetu pa sta ljuba tudi opla iz petdesetih let prejšnjega stoletja, medtem ko posebno 
mesto v njegovem srcu zaseda ameriški pontiac, letnik 1948. »To je moja ljubezen. Ves denar, kar ga imam, pa tudi čas vložim v 
starodobnike, ki so zame neprecenljivi,« o svojih avtomobilih pravi čil 70-letnik.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Če ste pomislili, da je Zvone po poklicu mehanik – priznam, to 
je bilo tudi eno od mojih prvih predvidevanj ob obisku – se pošte-
no motite. Zvone je papirniški tehnik, več kot dve desetletji je bil 
tudi inštruktor v avtošoli. A avtomobili ga zanimajo že od malih 
nog. Ko je bil dovolj velik, da je dosegel "komande", se je že začel 
voziti z očetovim "tribrzincem", razlaga in doda: »Že kot otroci 
smo sedeli ob magistralni cesti Ljubljana–Maribor in opazovali 
avtomobile, ki so vozili mimo.« Njegova strast do starodobnikov 
je sicer prišla nekoliko kasneje, natančneje leta 1999, ko je kupil 
prvega med starodobniki, moskviča, letnik 1938. »Našel sem ga 
za cesto v Črnučah pri prekupčevalcu z avtomobili,« pove Zvone 
in doda, da je to kopija avta opel kadett, ki so ga izdelovali v Rusiji, 
»v njem je malo prostora, tako da je moral šofer biti majhen, med-
tem ko je za sopotnike zadaj več prostora.« Z moskvičem je bila 
zbirateljska ljubezen rojena, nadaljeval je s fički in dvema oploma 
– prvi je opel olimpia iz leta1953, drugi opel record iz leta 1954. 

Obnova traja približno pol leta

V njegovi garaži je danes kar sedem fičkov, enega med njimi, 
belega fiča iz leta 1974, tudi prodaja, kajti v garaži počasi zmanj-
kuje prostora za njegove jeklene konjičke. No, Zvone jih ljubko-
valno reče kar "stare gare", čeprav so po videzu in ohranjenosti 
daleč od tega. Vsak fičo nosi posebno zgodbo. Zvone mi pripove-
duje, kako je kupil rdečega. »Klicala me je gospa iz Prekmurja. Za-
radi starosti ji niso podaljšali vozniškega dovoljenja. A gospa fiča 
ni hotela prodati nekomu v svoji okolici. Zanjo je imel preveliko 

sentimentalno vrednost. Ker ji je bil preveč ljub, je želela, da ga 
kupim jaz, sicer bi ga dala na uničenje. In sem ga odpeljal,« smeje 
pripoveduje Zvone. Avtomobili ponavadi k njemu pridejo v sla-
bem stanju. Zvone jih razdre, razstavi in potem delček po delček 
sestavlja nazaj. Je samouk, ki se je ravno z razdiranjem in sesta-
vljanjem, naučil vsega, kar zna. V povprečju obnova traja prib-
ližno pol leta. Dela je veliko, tudi strošek ni nezanemarljiv, pravi 
Zvone. Tudi zato ne želi več obnavljati avtomobilov drugih, ker 
pravi, da ljudje preprosto ne razumejo, da se pri razdiranju veliko 
stvari polomi, hkrati pravi, da je sam preveč natančen in zato tudi 
predrag. Težav, kje kupiti rezervne dele, Zvone nima, čeprav se jih 
dandanes težko dobi. »Včasih si lahko vse kupil na bencinski čr-
palki, danes rezervnih delov ni več. Jaz sem začel z obnavljanjem 
še pravi čas, tako da sem že na začetku kupil ogromno rezervnih 
delov in si naredil zalogo, ki jo imam še danes,« razloži Zvone, 
ki stare avtomobile kupi po navdihu, nima posebnega načrta ali 
želja, kaj hoče kupiti. Rad bi imel še kakšnega, čeprav mu že zdaj 
primanjkuje prostora v garaži.

Fičo je avto za zaljubljene

Fičkoti so njegova ljubezen. Tudi prvi avto, ki ga je imel, je bil 
fičo, zato ni presenetljivo, da je Zvone tudi predsednik Fičo klu-
ba Slovenija, njegov pobudnik in ustanovitelj. »Fičo je avto naše 
generacije, avto za zaljubljene. Četudi sta bila dva skregana, je bil 
tako majhen, da sta morala tiščati skupaj, ko sta se peljala,« hudo-
mušno razlaga Zvone in doda, da ni več veliko voznikov, ki še zna 
peljati tak avto, »kdor zna peljati fiča, zna peljati vsak avto. Kdor 
zna peljati BMW-ja, pa fička ne zna.« Poleg tega mi obrazloži še, 
da fičo nima nastavljivega sedeža, torej se tega ne more spustiti v 
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ležeč položaj. Zakaj? »Ker tisti, ki ima toliko denarja, da kupi fiča, 
lahko tudi dekle v hotel pelje,« šegavo pojasnjuje Zvone.

S srebrno puščico na potep

Čeprav med vsemi starodobniki, ki jih ima v lasti, nima naj-
ljubšega oz. so mu najljubši prav vsi, je še posebej ponosen na 
ameriškega pontiaca z letnico 1948, ki je edini tak v Evropi. »To je 
Pontiac Silver Streak, srebrna puščica. V njem je prostora za šest 
oseb, po trije lahko sedijo na vsaki klopi. To je okoren avto, ki se 
med vožnjo ziba, saj nima teleskopskih blažilcev, in na trenutke 
zavije malce po svoje. Motor ima 4000 kubikov, 115 konj, na en 
kilometer porabi liter bencina,« razlaga Zvone, ki je želel avto-
mobil ohraniti v čim bolj originalnem stanju, zato je izvirno belo 
barvo pustil nedotaknjeno, medtem ko je blatnike in del karoseri-
je pobarval temno rdeče, in sicer z odtenkom, kakršen je v tovar-
niškem katalogu. Tudi notranjost je v rdečem skaju, kar se lepo 
poda barvi karoserije. Zvone je pontiaca kupil leta 2008, registri-
ral ga je tri leta kasneje. »Avto je prišel v Švico, kjer sem ga kupil, 
iz Srednje Amerike. V Salvadorju je bil policijski avto. To je bila 

ljubezen na prvi pogled,« pravi Zvone in, ko me z njim popelje po 
Prevojah, vidim, da je avtomobil tudi zelo opazen, saj skoraj ni 
mimoidočega, ki se ne bi ozrl za nama, ko se peljeva mimo. Pon-
tiac brez težav zmore 90 kilometrov na uro, Zvone pa pravi, da se 
lahko pelje tudi do 140 kilometrov na uro. Vožnjo sicer mojstrsko 
obvlada, a prizna, da je avto neroden: »V garažo ga dajem pol ure, 
saj je dolg kar šest metrov. Tudi sprednje vetrobransko steklo je 
majhno, zato je vidljivost oz. preglednost med vožnjo zelo slaba. 
Vsakomur rečem, naj se raje umakne, če me vidi na cesti, kajti jaz 
pred seboj vidim le malo.« 

V modronovični regiji ni prav nikogar, ki bi imel doma toliko 
starodobnikov kot Zvone. Namenja jim ogromno prostega časa, 
saj jih čisti, z zrakom napolni gume, menja olje, ureja akumu-
latorje, jih malo pelje naokrog. »Vsak dan je treba kaj urediti,« 
pravi Zvone, a vidi se, da mu je to delo v veselje – ko razlaga o po-
drobnostih vsakega od avtov, iz njegovih besed poleg ogromnega 
znanja veje ljubezen in ponos. Če koga zanimajo avtomobili, jih 
tudi rad pokaže, nikoli pa jih ne posoja. Čeprav življenje Zvonetu 
ni prizanašalo, po možganski kapi pred leti se je moral marsičesa 
ponovno naučiti, med drugim je moral obnoviti tudi znanje o av-
tomobilih, se kot mehanik samouk zaveda, da vaja dela mojstra. 
In Zvone Dolenc mojster nedvomno je. 

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
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IZDELAVA 
- piškotov 
- mehkega peciva 
- več vrst potic 
- torte po naročilu 
- priznani sladoled

t: 01 72 37 138      i: www.slascicarna-flere.si      m: info@slascicarna.si
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Nič kaj pretresljiva jesen
Smo že v listopadu ali listniku, zadnjemu mesecu jesenskega meteorološkega trojčka. Oktober, ki mu tokrat jemljemo mero, je bil 
vremensko na videz nezanimiv, vendarle pa daleč od normalnega, to je dolgoletnih povprečij. Mesec, ko "točimo vino" (vinotok) – v 
resnici je večji del meseca v sodih mošt – je bil namreč precej suh, saj smo prejeli le okoli polovico pričakovanih padavin. Po drugi strani 
pa le povprečeno osončen (morda na račun od sonca razvajenega prejšnjega meseca …) in kar za skoraj poldrugo stopinjo prehladen. 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Slednje je v zadnjih dveh desetletjih vse prej kot pravilo! Kot zdaj 
že veste – če verjamete, je že druga zadeva – se naš planet segreva, 
zato nam je in nam bo tudi v prihodnje vse topleje. Ta neizpodbitna 
ugotovitev je bila med drugim tudi povod za srečanje na Otoku v za-
četku tega meseca, natančneje v škotskem Glasgowu, kjer je potekala 
na sklic Združenih narodov konferenca COP26. Udeleženci, med 
njimi številni voditelji svetovnih držav, tudi velesil, so to ugotovitev 
potrdili in nadgradili s takšnimi in drugačnimi ukrepi. Po srečanju 
pa se usedli v svoje jeklene ptice (še prej so se do njih pripeljali) in 
poleteli nazaj domov. Tudi gostitelj, britanski premier, ki bi se lahko 
vrnil v London z vlakom, za kar bi potreboval štiri ure in pol (letel 
pa je "le" dve …). Pri tem so vsi skupaj "proizvedli" 13.000 ton CO2 
oziroma ogljični odtis 1600 Otočanov v letu dni.

Da ne bomo politike preveč mešali z vremenoslovjem (edino, kar 
znajo dobro prodajati politiki in zadeva vreme, je megla …), se vrnimo 
raje nazaj k razmeroma hladnemu, a suhemu oktobrskemu vremenu. 
Redkokdaj se zgodi, da bi v osrednjem delu države, kjer leži tudi mod-
ronovično območje, padlo manj padavin kot na zahodu in ne nazadnje 
tudi vzhodu države, saj smo praviloma nekje vmes, sploh v jesenskih 
mesecih. Letos se je razpletlo tako, da smo prejeli na širšem obmo-
čju Ljubljanske kotline skoraj najmanj padavin v državi. Manj jih je 
padlo le ponekod v obalnem zaledju, ki mu pravimo tudi slovenska 
Istra, kar ni čisto prav, saj sosedje nimajo hrvaške Istre, temveč samo 
Istro. Najbolj mokra je bila prva dekada, sredi katere smo dobili tudi 
najobilnejšo dnevno pošiljko padavin. Ob koncu te dekade so dobili v 
visokogorju, zlasti v Julijskih Alpah, že polmetrsko snežno pošiljko, 
ki je od takrat ni več pobralo. Zabeležili smo že nekaj dni s slano, ve-
činoma pa le en dan z najnižjo temperaturo zraka pod lediščem. Prva 
je bila že sredi meseca, natančneje 14. 10., druge pa zadnji oktobrski 
teden. Po drugi strani pa skoraj dve tretjini meglenih dni, kar pa glede 
na dejstvo, da je bilo vreme hladnejše, niti ni presenetljivo. Že dva me-
seca pred koncem leta smo večinoma presegli padavinsko tisočico. Le 
redko kdaj je količina padavin na postajah modronovičnega območja 
tako izenačena, kot je bila minuli oktober (preglednica).

Morda so za vas prihajajoči zimski vremenski obeti slabi, še vedno 
pa so daleč od najslabšega vremena pod soncem, s čimer nimamo v 
mislih Zemlje. Ne nazadnje si delimo Sonce z najmanj osmimi dru-

gimi planeti. Sončna energija je namreč odločujoča za vreme v naši 
atmosferi in tudi za bistveno drugačne atmosferske razmere plane-
tarnih sosedov. Po velikosti je Neptun, ki ga obkrožata dva satelita 
(Triton in Nereid), tretji največji planet, njegov ekvatorski premer 
je 53.000 km (4,15 premera Zemlje), njegova masa je približno 1,73-
krat večja kakor masa Zemlje, pospešek prostega pada pa je enak ze-
meljskemu. Vreme na Neptunu so raziskovali s pomočjo Hubblovega 
teleskopa in prišli do neverjetnih ugotovitev, da je namreč tam naj-
bolj surovo vreme v celotnem sončnem sistemu. Neurja, ki potekajo 
pri povprečnih temperaturah okrog 200 oC, trajajo pogosto od enega 
do deset let, pri čemer nastajajo vetrovi s hitrostjo prek 1400 km/h. 
Eno od neurij, ki so ga opazovali pred leti, je po velikosti celo prese-
galo površino naše Zemlje. 

Ozračje na Neptunu, če ga sploh lahko tako imenujemo, sestavljajo 
vodik, helij in metan, opazili pa so tudi sledove vetrnih strženov, kot 
jih poznamo pri nas v prosti atmosferi. Tudi tam so štirje letni časi, 
le da traja vsak od njih 40 let, leto pa ima okrog 90.000 dni. Največja 
Neptunova uganka je, da prejme tamkajšnje površje le devetstotino 
energije, ki jo sprejeme s Sonca naš planet. Verjetno ste si ob tem že 
odgovorili na vprašanje oziroma pojasnili, od kod takšno nemogoče 
vreme. Pri tem namreč niste sami, saj se ukvarjajo s podobnim vpra-
šanjem tudi številni drugi raziskovalci "nekoristnega sveta". Morda 
nima razpredanje o Neptunovem vremenu nobenega neposrednega 
pomena za nas Zemljane, saj ga vesoljski turisti zaenkrat (še) ne oble-
gajo. Morda pa prav poznavanje vremena na drugih planetih koristi za 
boljše razumevanje in napovedovanje vremena na modrem planetu. 

Poznojesenski razgled na najvišji del Zgornjega Jezerskega; zlati macesni 
in krčevine ter ljudje v pričakovanju prvega snega.

Padavine – OKTOBER 2021 (v mm)

POSTAJA 
(v mm) POSTAJA (v mm)

Moste pri Komendi 26 Kamnik Zaprice 45
Domžale 34 Krtina 46
Jable 39 Letališče Brnik in Ljubljana 47
Trzin 42 Brdo pri Lukovici in Zg. Dobeno 48
Loka pri Mengšu 43 Tunjice 71

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

• svetovanje, izmera in 
montaža notranjih vrat

• prodaja in montaža 
vseh vrst kljuk za 
vrata (enodelnih, 
deljenih,  
varnostnih)

Rok Posavec s. p.
GSM: 031 470 724
montazaposavec@gmail.com

DODATEN 10 % 
POPUST VELJA NA 

STORITEV IN NE VELJA NA 
AKCIJSKE CENE VRAT.

   MONTAŽA NOTRANJIH 
VRAT IN PODBOJEV
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Izkušnje in inovativnost računovodstev
Računovodje že od samega pojava koronavirusa pri nas kažejo, da zmorejo tudi v zahtevnih kovidnih razmerah pomagati, svetovati 
in reševati kompleksne situacije podjetij in posameznikov.

IRIS KLINE ARIH

 

Računovodska nova realnost: »Nismo le računovodje, knjigo-

vodje, velikokrat smo tudi psihologi, tolažniki, arbitri.«

Kako smo se pravne in fizične osebe odzvale na novo nastale 
razmere, ki jih je ustvarila korona kriza, predvsem glede ukrepov 
državne pomoči za podporo gospodarstvu ob epidemiji, je bilo 
odvisno od izkušenosti, sposobnosti hitrega učenja in prilagaja-
nja ter iskanja novih rešitev s strani računovodstva, ki smo ga v 
danem trenutku imeli.

V kamniškem podjetju za knjigovodsko finančne storitve in 
svetovanja, KONTOS, so se zelo hitro odzvali na potrebe podjetij, 
ki največkrat niso poznala odgovorov, pravzaprav je bilo težko 
postaviti sama vprašanja, kaj šele znati oblikovati odgovore oz. 
podati rešitve.

V Kontosu takole opisujejo svojo vlogo in položaj v kovidnih 
razmerah: »Izvajalci računovodskih storitev res nismo bili v 
prvih vrstah reševanja zdravstvene krize, kot je bilo zdravstveno 
osebje. Je bilo pa na nas veliko breme reševanja težav podjetni-
kov zaradi ukrepov za zajezitev epidemije, breme, na katerega res 
nismo bili pripravljeni. Računovodje imamo ogromno znanja in 
izkušenj, znamo pomagati k poslovnemu uspehu naših strank. 
Poklic računovodje je lep, a ne pod takimi pogoji. Ne v sistemu, 
kjer vladajo slabo napisana zakonodaja, nerazumna in nasprotu-
joča si mnenja ter tolmačenja, neživljenjski roki. Uporabniki na-
ših storitev so se znašli pred težavami, niso vedeli, kaj storiti. Mi 
smo bili tisti, ki smo podjetnikom predstavili možnosti koriščenja 
ukrepov in jim pomagali pridobiti pomoč, preračunavali in pre-

verjali, ali izpolnjujejo pogoje. Nismo bili le računovodje, knjigo-
vodje, velikokrat smo bili tudi psihologi, tolažniki, arbitri, saj je 
bilo vsem težko. Delali smo vse dneve in pod velikim pritiskom. 
Ne nazadnje smo tudi mi zbolevali zaradi covida-19. Ker so v naši 
dejavnosti zaposlene predvsem ženske, so trpele tudi naše dru-
žine in otroci. Vsi skupaj smo pokazali, da zmoremo tudi v tako 
zahtevnih razmerah. Verjamem, da bomo izzive, ki nas še čakajo, 
lažje reševali, saj nas je preteklo obdobje dobro pripravilo nanje.

V tem času marsikateri podjetnik, ki je prejel pomoč v obliki 
mesečnega temeljnega dohodka, preračunava promet ob bojazni, 
da bo moral pomoč vrniti. Počakali bomo še na ustavno presojo 
omenjenega ukrepa, saj na začetku leta res ne moreš vedeti, kako 
se bo poslovanje obrnilo do konca leta.

Obstajajo tudi dejavnosti, ki so v času kovidnih razmer uspe-
šneje delale in ustvarjale denarne presežke. Statistika poroča, da 
smo Slovenci v obdobju covida-19 privarčevali dodatni 2 milijar-
di evrov. Banke za višja stanja na računih zaračunavajo ležarino. 
Torej je treba denarna sredstva pametno razporediti in premo-
ženje razpršiti. Tudi tu vam lahko pomagamo računovodje in fi-
nančni svetovalci.«

Strokovnost, ažurnost, celovitost rešitev in sprejemljive cene

D – dolgoletne izkušnje, A – ažurnost evidenc in podatkov, 
M – moderna informacijska tehnologija, A – analize in svetova-
nje, K – kompletno število storitev, S – sprejemljive cene; vse to 
odlikuje računovodski servis DAMAKS iz Domžal. 

Zrasel je na dolgoletnih izkušnjah in uspešni tradiciji predhodnika 
DAS biro-Jeran Maksimiljan s.p., uveljavljenega zlasti med obrtniki 
in podjetniki na območju občine Domžale. Prav trajno zadovoljstvo 
strank je prispevalo k širitvi dejavnosti in krepitvi servisa.

Podjetje opravlja naslednje storitve: računovodstvo, knjigo-
vodstvo, svetovanje, urejanje kadrovskih zadev in upravljanje s 
terjatvami. Strankam nudijo čim bolj celostne storitve in jim po-
magajo pri reševanju vseh vprašanj in problemov, s katerimi se 
srečujejo pri svojem delu.

Na podlagi vodenja poslovnih knjig v skladu z zakonom o 

PRILOGA

  T: 01 839 26 76,  M:  031 737 131,  E: kontos@siol.net

“Svetilnik”, Ljubljanska 3D, Kamnik

 • računovodstvo za pravne in �zične osebe, družbe, 
samostojne podjetnike, društva ter zavode 

• obračun prispevkov za normirance in kmete 
• davčno svetovanje za pravne in �zične osebe 

• poslovno in �nančno svetovanje
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gospodarskih družbah in računovodskimi standardi se knjige 
enkrat letno zaključijo in izdela poslovno poročilo. Poleg finanč-
nega računovodstva, ki zagotavlja podatke o zunanjem poslo-
vanju firmam, pomagajo podjetju spremljati in presojati stroške 
notranjega poslovanja. Ažurno vodenje knjigovodstva omogoča 
tudi medletno računovodsko poročanje stranki o trenutnem re-
zultatu poslovanja in predvidevanja do konca obračunskega ob-
dobja. Seveda pa stranki pojasnijo pomen posameznih računo-
vodskih postavk in letno poročilo temeljito obrazložijo.

Dolgoročno poslovno sodelovanje prinaša najboljše rezultate

KONT računovodske storitve v Domžalah je podjetje, kjer so v 
ekipi kakovostni, hitro odzivni, gojijo partnerski odnos do svojih 
naročnikov in stremijo k dolgoročnemu poslovnemu sodelovanju 
z njimi. V podjetju skrbijo za redno izobraževanje zaposlenih s 
ciljem zagotavljanja kakovostnega izvajanja računovodskih stori-
tev. Pri svojem delu upoštevajo zakonske predpise, računovodske 
standarde in načela. Njihovi zaposleni svoje znanje, strokovnost 
in izkušnje delijo s podjetniki, s ciljem čim bolj aktivno sodelovati 
pri njihovem poslovanju in tako prispevati k dobrim poslovnim 
odločitvam ter uspešnim rezultatom poslovanja.

 
Ponosni so na svoje celostne rešitve, ki obsegajo:
• vodenje glavne knjige,
• vodenje knjige prihodkov in odhodkov,
• vodenje računovodstva po stroškovnih mestih,
• spremljanje terjatev in obveznosti,
• računovodsko predračunavanje in analiziranje,
• vodenje davčnih evidenc,
• obračun DDV,
• vodenje registra osnovnih sredstev z obračunom amortizacije,

• sestavljanje letnih računovodskih izkazov,
• sestavljanje davčne bilance,
•  priprava poročil in zbiranje podatkov za državne ustanove in banke,
• priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
• pomoč pri načrtovanju denarnih tokov,
• obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
• obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
• izstavljanje računov,
• plačilni promet,
• vlaganje izvršb,
•  svetovanje s področja poslovanja, splošnih zadev in administracije,
•  svetovanje s področja davčne zakonodaje in prakse, uveljavitve 

davčnih olajšav in optimizacije davčnih bilanc,
•  njihovi računovodje po dogovoru delajo tudi na sedežu naročnika,
• vršijo prevzem in dostavo dokumentacije.

Vse na enem mestu

Urška Petek, samostojna podjetnica iz Domžal pod imenom 
podjetja URA-NIČ, izvaja davčno svetovanje in računovodske 
storitve ter zagotavlja vse na enem mestu. Računovodske storitve, 
ki jih izvaja, obsegajo predvsem: osnovne računovodske storitve, 
med katere spadajo zlasti storitve knjigovodenja, računovodskega 
predračunavanja, računovodskega obračunavanja, računovod-
skega nadziranja ter računovodskega analiziranja, izdelavo dav-
čnih obračunov za naročnika, med katere spadajo zlasti priprava 
in izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb, obračuna 
DDV, obračuna drugih izplačil fizičnim osebam, obračuna dav-
kov in prispevkov na plačilno listo, obračuna drugih prispevkov 
in dohodnine. 

Kot strokovnjakinja za davčno in računovodsko svetovanje 
vam lahko prihrani marsikatero skrb. Urška vam pomaga opti-
mizirati obdavčitev vašega podjetja, optimizirati obdavčitev fi-
zične osebe, pri pravilnem plačevanju davščin, zmanjšati tveganje 
ob morebitnem obisku davčnega inšpektorja.

Podpora malim in srednjim podjetjem

FINNBOJ iz Domžal, ki izvaja računovodstvo in druge po-
slovne storitve, nudi svetovanje in pomoč za mala in srednje ve-
lika podjetja. Ob sami ustanovitvi podjetja lahko priskrbijo vso 
potrebno dokumentacijo. Aktivno sodelujejo ob snovanju finanč-
nega plana, tako da ima kupec vedno vse potrebne informacije za 
oceno fiksnih stroškov za opravljanje dejavnosti ter pri izbiri pri-
merne pravne oblike. V podjetju se povezujejo z drugimi strokov-
njaki, kot so prevajalci, tolmači, odvetniki, notarji, nepremičnin-
ski agenti in špediterji. Strankam nudijo popolno pomoč tudi z 
iskanjem primernega osebja preko zunanjih strokovnih agencij. 

• ažurnost evidenc in podatkov • kompletnost 
storitev • sprejemljive cene

Slamnikarska 1d, Domžale| www.uranic.si | 031 608 900 | info@uranic.si

DAVČNO SVETOVANJE IN RAČUNOVODSKE STORITVE
ZAKAJ IZBRATI RAVNO NAS? VSE NA ENEM MESTU

20 letne izkušnje na področju računovodstva in davkov • 
pridobljena licenca davčne svetovalke • stalno izobraževanje • 
osebni odnos s strankami • možnost prevzema dokumentacije 
pri vas • prilagodljiv delovni čas

t.: 01 724 66 13, m.: 041 490 260, i: www.kont.si

Poskrbimo, da so vaše poslovne 
knjige urejene, finance pregledane

in naši davčni nasveti koristni.
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V Kamniku odslej tudi Luka Janežič
Kamniški rekreativni tekači, ki so pred "tekmo sezone", Ljubljanskim maratonom, opravili kakšen intervalni trening na mekinjskem 
stadionu prijateljstva se lahko pohvalijo, da so trenirali z ramo ob rami z dvema olimpijcema iz Tokia. Poleg Maruše Mišmaš Zrimšek 
na kamniškem mestnem stadionu namreč že dober mesec dni srečujemo Vodičana Luko Janežiča. Z domačinom Juretom Grkma-
nom tvorita močan šprinterski dvojec, za katerega skrbi kamniški trener, tudi dvakratni olimpijec, Damjan Zlatnar.

DAMIJAN RIFL
Foto: Damijan Rifl

Pa profesionalce moti prisotnost rekreativcev? »Nikakor. Na-
vajeni smo sobivanja. Režim je jasen, kultura tekačev na visokem 
nivoju, tako da atleti brez težav kakovostno treniramo. Je pa 
kamniški objekt res eden redkih, kjer so dobrodošli prav vsi teka-
či, profesionalci in rekreativci. Pohvalno!« pravi Damjan Zlatnar, 
še vedno aktualni slovenski rekorder na 110 metrov z ovirami, 
ki je Slovenijo zastopal na olimpijskih igrah v Atenah (2004) in 
Pekingu (2008). 43-letni trener iz Stranj je doslej treniral tudi Ko-
mendčanko Agato Zupin, ki pa se je to jesen preselila pod okrilje 
ljubljanskega trenerja Matija Šestaka. »Takšne menjave trenerjev 
in okolja so v atletiki povsem običajna praksa. Nič nenavadnega, 
razbije se monotonost, novo okolje in sparing partnerji športni-
ku pogosto dajo nov zagon,« razloži Zlatnar, ki je na oktobrski 
novinarski konferenci dejal, da je prvi cilj njegovega novega va-
rovanca izboljšati državni rekord Matica Osovnikarja na 200 
metrov. »Pot do izboljšanja časa v Lukovi disciplini, 400 metrov, 
vodi skozi izboljšanje rekordov na 200- in 100-metrski razdalji. 
Pri absolutni hitrosti ima Luka še ogromno rezerve. Najboljši v 
tej disciplini 100 metrov odtečejo v desetih sekundah ali celo hit-
reje. Prepričan sem, da nama bo uspelo,« je motiviran Zlatnar, ki 
bo z Janežičem in Grkmanom na kamniškem stadionu delal še ta 
mesec, nato pa se selijo na Tenerife. »Pogoji za delo v Kamniku so 
dobri, treniramo tudi v ljubljanski in pa novomeški dvorani, toda 
odhod na toplo bo več kot dobrodošel,« pove Zlatnar in doda, da 
je prihod Janežiča zelo koristen tudi za Jureta Grkmana, ki se bo 
še naprej osredotočal na 200-metrsko (v pretekli sezoni je prvič 

tekel pod 21 sekundami) in 400-metrsko razdaljo. Win-win si-
tuacija (atleta prikimavata, op.p.) za Luko in Jureta, ki ju v letu 
2022 čaka evropsko prvenstvo v Nemčiji in svetovno prvenstvo 
v Združenih državah Amerike. Vsi trije pa že pogledujejo tudi 
proti olimpijskim igram v Parizu 2024 in nato Los Angelesu 2028. 
Bo Jure drugi kamniški olimpijec v atletiki? Konkurenca v kralji-
ci športa je brutalna, a upajmo, da bomo na največjem športnem 
tekmovanju pesti držali za oba šprinterja, ki "grizeta tartan" na 
kamniškem stadionu. Jure in Luka pa imata še en skupni ime-
novalec. Oba imata zelo rada šport, ki se "dogaja" na zelenici, ki 
jo obdaja štiristometrski krog. Nogomet, torej. Jure ga je pred 
prestopom med atlete igral v Kamniku, Domžalah in Radomljah 
(klub predstavljamo na sosednjih straneh), Luka pa je velik navi-
jač Olimpije, na nedavni dobrodelni tekmi v Ljubljani, na kateri 
so zbirali sredstva za projekt Botrstvo v športu, se je zelo izkazal 
tudi na terenu. Kdo pa je boljši nogometaš? »Težko bi rekel, na 
zelenici se še nisva pomerila, morda pa kdaj pride na vrsto vsaj 
izvajanje prostih strelov, saj nama za igro trener v tem obdobju 
zagotovo ne bi prižgal zelene luči,« je v smehu zaključil Janežič, 
Grkman je prikimal, nato pa sta oba "odšprintala" novim medij-
skim obveznostim naproti, saj ju je že čakala ekipa RTV Slovenija 
z novinarko Andrejo Okorn. 

Po sanjsko kuhinjo v Kamnik! 

BREZPLAČEN
3D IZRIS

GRATIS
OB NAKUPU
KUHINJE

Ljubljanska 5d, 1241 Kamnik
wwww.dankuchenkamnik.si
041 207 505

Od strokovnega
svetovanja do sanjske
kuhinje po vaši meri.
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Kamnik-Schlenk je uspešno podjetje, ki je del mednarodne skupine Carl Schlenk AG s sedežem v Nemčiji in 
se ukvarja s proizvodnjo in trgovino kovinskih pigmentov. V naš kolektiv vabimo nove sodelavke/sodelavce za 

opravljanje del na delovnih mestih:

ZAPOSLUJEMO

(za določen čas, možnost podaljšanja delovnega razmerja)

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 zavarovanje, dodatno pokojninsko 
zavarovanje)

•  stimulativno nagrajevanje glede na oceno uspešnosti zapo-
slenih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• končana osnovna šola s priučitvijo oz. poklicna šola tehnične 

smeri
• izkušnje z delom v proizvodnji
• opravljen izpit za vožnjo viličarja (ni pogoj)

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

DELAVEC V PROIZVODNJI BO (M/Ž)

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 zavarovanje, dodatno pokojninsko 
zavarovanje)

• stimulativno nagrajevanje glede na oceno uspešnosti zapo-
slenih.

(za določen čas, možnost podaljšanja delovnega razmerja)

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.

OGLAS
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Rumeni bojevniki in rumenosrčne iz Radomelj 
Lani je minilo prvo stoletje organiziranega igranja nogometa na Slovenskem. Med klubi, ki so praznovali "stotico", sta bila tudi 
kamniški in domžalski, naslednje leto pa bodo okroglo obletnico praznovali v Radomljah. Moški klub petdesetletnico, ženski pa de-
setletnico. Ob zaključku jesenskih delov obeh prvoligaških nogometnih prvenstev smo se v Športnem parku Radomlje pogovarjali 
s predsednikom NK Radomlje Matjažem Marinškom ter predsednico ŽNK Radomlje Andrejo Leskovšek McQuarrie.

DAMIJAN RIFL
Foto: Damijan Rifl in TSM Productions

Odločno v boj za ohranitev prvoligaškega statusa!

Ljubitelji nogometa v modronovični regiji si v sedemdesetih 
in osemdesetih letih prejšnjega stoletja najbrž niso predstavljali, 
da bo NK Radomlje nekoč segel tako visoko in postal celo prvo-
ligaš. Pa da bo v Stožicah "padla" Olimpija in bo boj za uvrsti-
tev v polfinale slovenskega pokala izgubljen šele po izvajanju 
enajstmetrovk. Toda že v devetdesetih so Radomljani prvič dali 
resen signal, da se ne bodo zadovoljili z igranjem v nižjih ligah. V 
sezoni 1992/93 so se namreč prvič uvrstili v drugo slovensko ligo. 
Kapetan takratne ekipe je bil današnji predsednik kluba, Matjaž 
Marinšek. »Igralsko kariero sem dokaj hitro zaključil, v klub pa 
sem se v funkcionarski vlogi vrnil leta 2004. Od leta 2007 sem 
predsednik,« razloži Marinšek in doda da so takrat v vodstvu 
kluba definirali tri ključne razvojne stebre: infrastruktura, no-
gometna akademija in kakovostna članska ekipa. S poudarkom 
na infrastrukturi, ki je podlaga vsega. »Če pred leti denaciona-
lizirano zemljišče ne bi bilo odkupljeno, se danes tako moški kot 
ženski nogomet v Radomljah najbrž ne bi igral,« je prepričan Ma-
rinšek, ki je solastnik parka, v katerem gostujeta moški in ženski 
klub. Poleg glavnega igrišča sodoben park sestavljata še dve po-
možni igrišči s travnato ter dve z umetno podlago. »Na papirju je 
že projekt za širitev. Zgradili bomo še eno igrišče in pa sodoben 
stadionski kompleks z vso potrebno spremljajočo infrastrukturo. 
Tako bomo domače prvoligaške tekme lahko igrali v Radomljah 
(zdaj so primorani gostovati v Domžalah, op.p.),« napovedu-
je naš sogovornik, ki se zaveda, da bo tako še bolj kakovostno 
lahko delala njihova nogometna akademija, člani pa bodo imeli 
vse potrebne pogoje za prvoligaški "ples". Seveda pa bi sodoben 
objekt tudi tržili in tako dobili dodaten stabilen vir prihodkov. »S 
trženjem objekta in prodajo doma vzgojenih igralcev bi klub pos-
tal finančno samooskrben. Vsa dodatna sredstva, ki bi jih dobili 

na trgu (sponzorstva, prodaja oglasnega prostora in časa) in pa s 
strani države ter zveze, bi bila tako le dodana vrednost, s katero bi 
lahko investirali v okrepitve, ki bi zagotavljale še bolj konkuren-
čen boj z elito. Zavedamo se, da klub mora delovati kot podjetje,« 
zaključuje predsednik kluba, v katerem že v tem trenutku deluje 
kar triintrideset trenerjev oziroma drugega osebja, ki skrbijo za 
več kot tristo nogometašev vseh selekcij. Prvi mož "rumenih bo-
jevnikov" seveda ni pozabil pohvaliti navijaške skupine Mlinarji, 
ki so prejšnji mesec v Mariboru z glasnim navijanjem "nadigrali" 
celo Viole. Mlinarji imajo do zimskega premora še štiri prijetne 
navijaške obveznosti. Že to nedeljo se odpravljajo na Obalo, na-
vijali bodo na koprski Bonifiki, kjer se bo NK Radomlje pomeril 
s trenutno vodilnim prvoligašem, Koprom, zadnjo novembrsko 
soboto pa bodo glasni na prestižnem občinskem derbiju proti NK 
Domžale. Pa "veseli december"? Popestrili ga bosta dve ljubljanski 
ekipi. Radomljani najprej gostujejo v Šiški pri Bravu, za konec 
jesenskega dela prvenstva pa se bodo doma pomerili z Olimpijo. 
Bodo "zmajčki" še tretjič v sezoni ostali brez zmage proti "rume-
nim bojevnikom"? Koliko točk bo ob "polčasu" prvenstva zbrala 
ekipa z najnižjim proračunom v ligi? Če sodimo po rezultatih in 
prikazanih igrah v zadnjem mesecu, se nam obetajo napeti dvo-
boji, fantje so namreč povsem realno še vedno v igri za obstanek 
v elitni prvoligaški druščini …

Moj, tvoj, naš klub! 

V prvi ženski ligi pa že desetletje uspešno igrajo dekleta iz 
ŽNK Radomlje. Preteklo nedeljo so že tretjič zapored zmagale 
v Ajdovščini, zadnja tekma jesenskega dela prvenstva pa jih v 
radomeljskem športnem parku čaka to nedeljo ob 14. uri proti 
ŽNK Cerklje. Dekleta, v njihovih vrstah je tudi članska repre-
zentantka Zala Kuštrin, bodo vesela vaše podpore s tribun. »Va-
bljeni! Ženski nogomet v Sloveniji sicer (še) ne uživa tako visoke 
podpore kot drugod po Evropi in Združenih državah Amerike, 
toda lahko mi verjamete, da so tekme atraktivne in kakovostne,« 
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zatrjuje predsednica kluba Andreja Leskovšek McQuarrie in do-
daja, da odlično sodelujejo z moškimi kolegi (Matjaž Marinšek 
je bil med ustanovitelji ŽNK Radomlje in je tudi podpredsednik 
kluba, op.p.). »V našem klubu deluje osem trenerk in trije trener-
ji, dva (ena ženska in en moški) sta profesionalca. Smo pa prav 
zaradi velikega števila žensk v strokovnem štabu neke vrste slo-
venska posebnost,« pravi bivša alpska smučarka, ki je nastopila na 
olimpijskih igrah v Sarajevu. Tudi v "drugi karieri" je povezana 
z olimpijskim gibanjem. Kot svetovalka sodeluje z organizatorji 
največjih športnih dogodkov. Salt Lake City, Torino, Vancouver, 
Soči in Pjongčang so prizorišča zadnjih petih zimskih olimpijskih 
iger. Pri organizaciji vseh je sodelovala tudi Leskovšek McQu-
arriejeva, ki pa seveda gleda naprej. »Na Olimpijskem festivalu 
evropske mladine, ki ga bo leta 2023 gostil naš Maribor, bo prvič 
na sporedu dekliški nogomet. Vpeta bom v organizacijo dogodka, 
ki bo, nadejam se, pripomogel k popularizaciji ženskega nogo-
meta v Sloveniji. Ta v številnih evropskih državah, Avstraliji in 
ZDA dosega ogromno gledanost, klubi in športnice so zanimivi 
za največja podjetja, ki jih vključujejo v svoje tržnokomunikacij-
ske aktivnosti. Tudi mednarodna in evropska nogometna zveza 
(FIFA in UEFA) trdno stojita za ženskim nogometom. Rast v zad-
njih letih na globalni ravni je enormna, pri nas vse skupaj poteka 
(pre)počasi. Upam, da bo matična zveza (NZS) v prihodnje še bolj 
proaktivna. Potencial nogometašice imajo, klubi pa potrebujemo 
močnejšo finančno podporo zveze, ki bi sprožila, prepričana sem, 
eksponentno rast tudi pri nas,« je odločna naša sogovornica, ki je 
dolga leta živela v tujini (ZDA, Kanada, Italija), kot bivša vrhun-
ska športnica pa ve, kaj športnice potrebujejo za razvoj. »Veseli 
me dejstvo, da je v našem klubu toliko entuziastov, ki mladim za-
gotavljajo optimalne pogoje za delo in razvoj,« sodelavce pohvali 

zadnje tri leta predsednica edinega ženskega nogometnega kluba 
v modronovični regiji, ki pa stremi h koraku ali dvema naprej. 
V rezultatskem in organizacijskem smislu ter pri širjenju baze 
igralk. Kje lahko pobliže spoznate klub? Promocijske aktivnosti 
Radomljanke prek krožkov izvajajo na sedmih osnovnih šolah v 
regiji, ob četrtkih so z deklicami do dvanajstega nogomet brez-
plačno redno igrale v domžalskem Češminovem parku. Nada-
ljujejo spomladi. Na tej priljubljeni domžalski lokaciji in na novi, 
v enem izmed kamniških parkov. »Dekleta, vabljena! Pridite in 
nas spoznajte, ne bo vam žal,« vabi Leskovškova in dodaja, da je 
prvi mesec vadbe v klubu, ki je eden izmed največjih slovenskih 
ženskih klubov (poleg članske ekipe imajo še skupine, kjer vadijo 
nogometašice, stare do 10, 13, 15 in 17 let), za dekleta brezplačen. 
Kaj bi dodali mi? »I kick balls, deal with it!« je slogan v enem 
izmed oglasov, ki bolj konzervativno (moško) javnost in družbo 
opozarja na enakopravnost žensk v nogometu. »This girl can!«, 
pa je podnaslov slogana oglasa z nogometašico v glavni vlogi, ki 
ga ne bomo prevajali. Se strinjamo, kajne? 

SVETOVALEC 
NA PRODAJNEM

MESTU (M/Ž)

V poslovalnici v Domžalah 
ponujamo odlično delovno 

okolje za svetovanje in 
usmerjanje prodajnih aktivnosti. 

ODGOVORNI BOSTE ZA: 
• obnovo in prodajo zavarovanj novim in obstoječim zavarovancem,
• redno informiranje zavarovancev o novostih na trgu in na 

področju zdravstvenih zavarovanj,
• oblikovanje in načrtovanje ter izvedbo delovnih aktivnosti,
• nenehno pospeševanje prodaje.

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:
• V. raven izobrazbe,
• zaželeno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega 

zastopanja,
• vozniški izpit B kategorije.

KAJ PONUJAMO:
• zaposlitev za nedoločen čas 6 mesečnim poskusnim delom,
• možnost izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja,
• prijetno in stimulativno delovno okolje.

Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.

Če se želite pridružit ekipi Vzajemne in izpolnjujete navedene 
pogoje, vas vabimo, da svojo prijavo oddate na el. naslov: 
zaposlitev@vzajemna.si najkasneje do 30. 11. 2021. 

080 20 60
vzajemna.si

vz-kadri-svetovalec na prodajnem mestu (186x126mm).indd   1vz-kadri-svetovalec na prodajnem mestu (186x126mm).indd   1 20. 10. 2021   11:18:4120. 10. 2021   11:18:41
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Calcitovci po nesrečnem začetku že tretji

Odbojkarji Calcit Volleyja so v prvem krogu evropskega pokala 
CEV v gosteh izgubili proti španski ekipi CDV Guaguas Las Palmas 
s 3:0. Ta teden so na povratni tekmi lovili zlati set, ki bi jih pope-
ljal v drugi krog. Prav tako ta teden so se v šestnajstini finala istega 
tekmovanja Kamničanke doma pomerile s starimi znankami, ekipo 
Viteos Neuchatel UC iz Švice. V srednjeevropskem pokalu Mevza so 
Kamničanke še naprej neporažene, saj so premagale prav vseh pet 
nasprotnic v tem tekmovanju. Nazadnje so premagale ekipo z Duna-
ja. Nekaj slabše gre fantom, ki so do sedaj premagali le ekipo Mladost 
Zagreb.

V pokalnem prvenstvu Slovenije sta se obe prvi ekipi uvrstili v 
četrtfinale, kjer se bodo moški pomerili s Črnučami, ženske pa z An-
karanom.

V državnem prvenstvu so se Kamničani povzpeli na tretje mesto 
z zmagami nad Salonitom, Triglavom in nazadnje Črnučami. Dekleta 
so trenutno na drugem mestu z zmagama nad Grosupljim, Ankara-
nom ter Krimom, imajo pa tekmo manj. V 1. B ligi so Kamničanke 
po zmagi nad Turbino trenutno na šestem mestu z dvema tekmama 
manj. V drugi ligi so moški po porazu z drugo ekipo Triglava na pe-
tem mestu.

Helios Sunsi tretji

Košarkarji Helios Sunsov so v zadnjih krogih državnega prven-
stva v prvi ligi premagali Šentjur, Rogaško in Terme Olimia Pod-
četrtek in so z enim samim porazom trenutno na tretjem mestu. V 
Ligi ABA2 so po porazu s Podgorico v prvem krogu nato nanizali 
tri zmage proti ekipi Spars, Lovčenu in Sutjeski in tako že presegli 
lanski dosežek v tej ligi. 

V prvi ženski ligi sta domžalski ekipi Tosama Ledita in Domžale 
na petem in devetem mestu. Ledita je v zadnjih krogih izgubila proti 
Konjicam in Ježici, v lokalnem derbiju pa premagala Domžale. Sled-
nje so izgubile še s Triglavom in Grosupljim.

V tretji ligi so Kamničani še brez zmage na predzadnjem mestu. V 
zadnjem krogu so v derbiju spodnjega dela izgubili proti Bistrici, pred 
tem pa še proti Ježici, Vojniku in Krškim.

Kamničani do prvih dveh zmag
Domžalski nogometaši so pred prekinitvijo prvenstva zaradi re-

prezentančnih tekem premagali Bravo in remizirali z Aluminijem in 
Muro. Trenutno so na sedmem mestu prvenstvene lestvice. Z zad-
njega mesta so se po zmagah nad CB24 Tabor Sežana in Celjem ter 
remijem z Muro na deveto mesto povzpeli nogometaši Kalcer Rado-
melj. V drugi ligi je ekipa Roltek Doba premagala Rogaško, remizi-
rala z Beltinci in izgubila proti Krki. Trenutno so Dobljani na petem 
mestu. Ekipa ŽNK Radomlje se je v prvi ženski ligi po zmagah nad 
ekipo Doxakey s Ptuja in ekipo Ljubljane povzpela na tretje mesto.

V Ljubljanski regionalni ligi so se v zadnjih treh krogih prebudili 
tudi Kamničani. Po remiju proti Kresnicam so nato premagali precej 
višje uvrščeni ekipi Trebnjega in Ivančne Gorice ter se povzpeli na 
štirinajsto mesto. Moravče so mesto pred njimi, Mengšani deveti in 
Ihan po zmagi nad Moravčani v zadnjem jesenskem krogu šesti.

Kamniški kegljači na prvem mestu

Po šestem krogu prve kegljaške lige in daljši prekinitvi zaradi 
reprezentančnih akcij so Kamničani na prvem mestu skupaj s Tri-
glavom. V zadnjih dveh krogih so premagali Ograjco in Konjice. 
Dekleta so brez poraza in s tekmo manj na prvem mestu v prvi ligi. 
V zadnjih dveh krogih so premagale Remoplast in nekoč nepremag-
ljivo Celje. Da se v Kamniku odlično keglja, dokazujejo tudi igralci 
druge ekipe, ki so v drugi ligi prav tako prvi, tretja ekipa pa v tretji 
ligi druga. Druga ženska ekipa je v 1 B ligi zahod na osmem mestu.

V Pivki (dekleta) je potekalo državno prvenstvo za mlajše člane 
in članice (U-23) v tandemu. Pri dekletih sta odlično nastopili Tea 
Repnik in Lea Drnovšek, ki sta pokorili vso konkurenco.

Začetek pokalnega tekmovanja v vaterpolu

Letošnje vaterpolsko pokalno prvenstvo Slovenije poteka po dru-
gačnem sistemu kot ponavadi. Po kvalifikacijah so se v ligaški del 
uvrstile štiri ekipe. Kamničani, ki branijo naslov pokalnih zmago-
valcev, so v prvem krogu izgubili proti Slovanu, v drugem pa remi-
zirali s Koprom.

Triatlonci Trisporta uspešni na Hrvaškem

Za zaključek letošnje triatlonske sezone se je okrnjena ekipa Tris-
port dolgoprogašev odpravila v istrski Vrsar, kjer je tekmovanje na 
srednjem triatlonu (pol Ironmanu) štelo tudi za državno prvenstvo 
Triatlonske zveze Slovenije.

Največji podvig je uspel Tanji Kompan, ki je osvojila naslov ab-
solutne državne prvakinje. Fantje so po starostnih skupinah osvojil: 
Matic Romšak (55–59 let) zlato medaljo, Tomaž Pilih (45–49) srebr-
no in Jan Lipovšek (20–29) bronasto. Prav tako je bron okoli vratu 
okrasil tudi štafeto v postavi Nataša Nolde (plavanje), Sebastjan Pod-
bevšek (kolo) in Leon Obreza (tek).
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Iz tabora KGT Papež

Zaradi epidemije je bilo letos odpovedano svetovno in evropsko 
prvenstvo v gorskih tekih, zato je Svetovna zveza za gorske teke kot 
nadomestilo priredila tekmo Pokal narodov. Tekmovanje je potekalo 
v Chiavenni v Italiji. Nastopilo je 14 reprezentanc s 100 nastopajoči-
mi. Timotej Bečan, najboljši slovenski gorski tekač, je ob zaključku 
sezone dokazal svojo odličnost, saj mu je uspel izjemen podvig. 19 
kilometrov s 600 metrov vzpona in 1000 metrov spusta je v močni 
konkurenci pretekel v 1:22:10 in zasedel odlično 3. mesto. Klubski 
kolega Miran Cvet je bil 38.

Na finalu Skyrunner Word series v Limone sur Garda v Italiji 
je Mojca Koligar na 3 kilometre in 1090 višinske razlike dosegla 2. 
mesto, Luka Kovačič je bil četrti.

Na ljubljanskem maratonu je na 21 km med ženskami s časom 
1:14:23 zmagala Neja Kršinar, ki je pritekla tudi svoj osebni rekord. 
Na 42-kilometrski preizkušnji je Mirko Janjatovič s časom 2:58:42 
dosegel 43. mesto.

Na 64. izvedbi Trofeo Vanoni v Morbegnu v Italiji je štafeta v pos-
tavi Timotej Bečan, Miran Cvet in Klemen Španring pritekla četrto 

mesto. Timotej Bečan je dosegel tretji čas med posamezniki in izbolj-
šal svoj lanski čas (29:45) na 29:39.

Boštjan Erjavšek - Beli je bil najhitrejši na letošnji 87-kilometrski 
gorskotekaški preizkušnji Obala Ultra Trail 2021. V cilj tekmovanja 
je pritekel slabe pol ure pred prvim zasledovalcem.

V Komendi so se na tekmovanju pomerili v boksu

V soboto, 6. novembra, je Društvo borilnih veščin Komenda v 
domači telovadnici v Gasilskem domu Moste, kjer imajo tudi svoj 
boksarski ring, organiziral že 2. Pokal Komende v boksu. Nastopilo 
je veliko odličnih boksarjev, članov boksarskih klubov iz Ljubljane, 
Kranja in Maribora. Pokal za največ zmaganih borb je prejel Boksar-
ski klub Knockout Ljubljana.

Za Boksarski klub Hayat je nastopilo šest tekmovalcev. Katarina 
Kumer, ki je nastopila v kategoriji članic, je s prekinitvijo po močnem 
udarcu v 3. rundi premagala nasprotnico in osvojila 1. mesto. Jaka 
Počkaj in Žan Predalič sta se odlično borila in po sodniških točkah 
osvojila 2. mesto. 
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za lepoto vaših las  
Prehransko dopolnilo za 
mocnejše, gostejše in bolj 
sijoce lase ter cvrste nohte*
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FORTIFIANT za goste in sijoce lase 
KÉRATINE + za poskodovane lase 
ANTI-CHUTE proti izpadanju las 
SHAMPOOING FORTIFIANT sampon  
za krepitev in zascito las
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Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah               
Spletna trgovina www.sophia.si

*Vsebuje cink, ki prispeva k ohranjanju zdravih las, nohtov in koze.  
 Vsebuje biotin, ki prispeva k ohranjanju zdravih las in koze.
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PRODAM

• Otroško posteljo z vložkom in 
otroški stolček za hranjenje. 50 eur. 
031 284 196

• Mikrovalovno pečico, skoraj novo 
(Candy). Poceni. 040 751 604

• Nove elegantne ženske škornje, št. 
39, poceni. 040 751 604

• Zamrzovalno omaro, skoraj novo, 
Siemens daseko plus. 040 751 604

• Transportni voziček, nosilnost do 
90kg, aluminijast, nov, še zapaki-
ran. 25 eur. 031 268 181

• Kopalniški umivalnik z armaturo 
š. 50 cm, wc umivalnik, wc školjko, 
bide, litoželezno banjo, 50 eur vse 
skupaj. 031 313 617

• 2 jogija, barvo za fasado, zimske 
gume Bridgestone Blizzak, V1, 
225/70 R16 103R, ugodno. 01 7212 
449

• Krzneno jakno korejski pes št. 42. 
041 727 860

• Sliko na platnu, še brez okvirja, 
mlade slikarke, narava, 100 eur. 
040 817 771

• Prekopalnik 4,5km Briggs&Stra-
tton, malo rabljen, ugodno. 041 
727 860

• Masažno mizo v kovčku. 031 371 
671

• Električno posteljo z jogijem dim. 
90x200, dvig glave in nog, 120 eur. 
031 371 671

• 5 stilskih stolov, potrebnih tape-
cirne obnove. 031 371 671

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

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

• Štedilnik 3x plin in 1x elektrika in 
kavč v rjavi barvi. 041 988 043

• Dve krzneni jakni: lisica št. 38–40, 
nutrija 44–46. Cena po dogovoru. 
031 580 750

• Lesen otroški stol Phllip in roza 
visečo lučko (metulj). 30 eur. 031 
580 750

• Klubsko mizo, barva češnja, d88, 
š45, v46, 45 eur. 070 131 926

• Fiat Punto, l. 2005. 070 892 195
• Super ohranjeno pasjo uto dimen-

zij 55x65x55. 030 674 962
• Lepo ohranjena lesena vhodna 

vrata, dimenzij 200x80x5. 01 7249 
351

• Klasičen bel porcelan jedilni in 
kavni servis, pozlačena obroba, 
komplet sklede itd. 12 oseb, ošte-
vilčen, samo 200 eur. 040 645 952

• TV omarico, svetle barve, novo, s 
policami, 5 eur. 051 342 193

• Ležišče z letvenim dnom, jogijem 
in nadvložkom (iz čistilnice), 35 
eur. 051 342 193

• PVC cisterno za vodo, V=1000 l, 
pripeljem na dom. 041 790 814

• Aluminijasto okno, dvojno steklo, 
v uporabi leto dni, 50 eur (novo 
450 eur). 040 188 012

• Novo peč na olje, 3 sobna vrata, 1 
kuhinjska, 1 vhodna vrata, 2 okna 
90x60, poceni. 051 810 691

• Lepo ohranjeno otroško obutev 
punčka+fant, poceni. 040 649 615

• Rabljene, zelo ohranjene, gradbene 
plohe, primerne za odre, količina 
20 do 30 kom. 031 640 307

• Skoraj nov jogi 90/200, 50 eur. 040 
720 957

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

• Ugodno: pisarniški set naprav, ind. 
spec. tehtnica, tiskalnik za etikete, 
telefax, tiskalnik. 051 342 325

• Pametni telefon GSMART, 8-jedr-
ni, 5 col, tanek 8 mm, 2 bateriji, 30 
eur, Domžale. 041 592 593

• Posteljno belo dno z elastični let-
vicami 190x90, 10 eur, Domžale. 
041 592 593

• 2 jogija 90 x 210, malo rabljena za 
110 eur in delujoč pralni stroj Can-
dy CBL120 za 40 eur. 041 774 850

• Butare. 051 202 580
• Električno kolo Makadam, ohra-

njeno, malo voženo, 450 eur. 041 
675 027

• Orehove plohe, po dogovoru. 040 
549 818

KUPIM

• Odlikovanja, medalje, značke, 
bajonete, razglednice, kovance, 
knjige, slike, kipce ipd. 051 740 430

• Stara vozila, traktorje, mopede ali 
motorje. 041 458 708

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali 
gozd. 041 751 266

• Najameva stanovanje ali manjšo 
hišo v Kamniku (urejen starejši 
par). 041 385 015

• Garsonjero dajem v najem. 070 
892 195

• Oddamo lasno-negovalni salon, 
možno manikura/pedikura/
kozmetika/nega, center Kamnika. 
031 701 812

• Kupim hišo samostojno, od 
Mengša do Kamnika ter do Vodic, 
možna menjava za zaz. parcelo. 
041 458 708

• Kupim parcelo, zazidljivo, lahko 
z objektom ali brez, na območju 
Mengša Kamnika ter do Vodic. 
041 458 708

• V Kamniku kupim garažo z 
možnostjo parkiranja tudi pred 
garažo. Kupila bi tudi manjšo hišo 
.041 550 035

• Prodam najemno pravico za enojni 
grob na Homcu. Grob C203. Zadnji 
pokop 1960. 040 512 778

• Kupim manjše stanovanje v Men-
gšu ali okolici. 041 707 989

• Oddam stanovanje v hiši v Trzinu. 
051 639 271

PODARIM

• 14 zavitkov Rekordomania 2, sliči-
ce živalskega sveta. 031 268 181

• Candy pralni stoj, starejši, še dela. 
051 202 535

• Novo invalidsko stojalo za razgiba-
vanje mišic na nogah in hrbtenice 
(iz Soče). 031 477 594

• Deško kolo za 15–16 let, ohranje-
no. 041 298 407

• Plastične sode. 031 640 307
• Otroško posteljico z novo vzme-

tnico in previjalno desko, ki se 
namesti na posteljico. 041 750 821

RAZNO

• Iščem delo kuharice pomočnice 
za pol. del. čas, Kamnik, Mengeš, 
Domžale. 070 778 839

• Sem upokojenka in iščem občasno 
delo, dopoldan, največ 4 ure. Pa-
kiranje, deklariranje, sestavljanje. 
031 473 525

• Iščem žensko za pomoč starejši 
ženski v Domžalah. 040 277 850

• Mi lahko kdo podari oblačila za 
fante (12, 8 in 3 leta) in punčko (7 
let)? 041 557 564

• Prosim, če mi podarite ohranjeno 
posteljo, mere 140x200. Hvala. 070 
778 839

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

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

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, 9. decem-
bra 2021, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 17. decembra 2021. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

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 17. decembra 2021.

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

KUPON za brezplačni mali oglas (do 10 besed)

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

  
Vsebina:   
 

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

PRODAJA RABLJENIH VOZIL

Renault Scenic Blue dCi 150 Blue NAVI KAMERA TEMPOMAT BLUETOOTH 
– 1749 ccm, 110 kW  (150 KM) L. 2019/07 – samo 8.424 km – Vozilo je praktično 
novo 1.lastnik avtohiša Malgaj. Motor 1.7 DCi 150 KM. TEMPOMAT, NAVIGACIJA, 
SENZOR MRTVEGA KOTA, SENZOR MENJAVE VOZNEGA PASU, SAMODEJNO 
PARKIRANJE, VZVRATNA KAMERA, 360 SENZORJI, TOUCH SCREEN,… Financiranje 
preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 20.900,00 €

BMW serija 1: 118i Advantage NAVI GRETJE SEDEŽEV PDC – 1.499 ccm, 100 
kW  (136 KM), L.2018/5 – 89.583 km – Vozilo je redno servisirano na pooblaščenem 
servisu, z bogato opremo: gretje sedežev, navigacija, tempomat, avtomatska 
dvopodročna  klimatska naprava, prednji in zadnji parkirni senzorji, auto hold , ... 
Financiranje preko banke RCI – KREDIT od 2 - 7 let. Možno tudi brez pologa. 
Akcijska cena: 16.690,00 €

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 €

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!

Akcija Akcija

Akcija Akcija

Akcija Akcija

Mercedes-Benz C-Razred C 220 d Avantgarde - 2143 ccm, 120 kW  (163 
KM) - L.2016/5 – 126.553 km.  Vozilo je odlično ohranjeno in ima bogato opremo: NAVI, 
LED, OGREVANI USNJENI SEDEŽI, ORIGINALNA VL.KLJUKA, EL.ZAPIRANJE PRTLJAŽNIKA, 
BLUETOOTH, TEMPOMAT , PARKIRNI SENZORJI, …  Financiranje preko banke RCI – KREDIT/
LEASING od 2 - 7 let. 
Akcijska cena: 17.800,00 €


