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

• dovozi
 • klančine
  • stopnice
   • terase

TALJENJE SNEGA IN LEDU
NA ZUNANJIH POVRŠINAH

PROJEKTIRANJE, IZVEDBA, GARANCIJA

OGREVAM.SI

Poslovna cona Komenda

45let

tel.01 834 15 83
blaz@egro.si

Kuhamo s ščepcem

Mengeš
Domžale
Kamnik
Trzin
Črnuče
Bežigradljubezni in domišljije.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

racunovodski-servis.si

RAČUNOVODSKI SERVIS

racunovodstvo@proevent.si
01 300 32 16

Zaupanja vreden
računovodski servis.

SPOT točka - 
Vse za ustanovitev podjetja

proevent_racunovodstvo_oglasi.pdf   1   12.4.2021   12:38:47

XASTOR d.o.o. Kamnik
Družba za varovanje objektov

www.xastor.si

T: 080 11 11, 041 766 222
Ogled in brezplačno svetovanje:

E: info@xastor.si

-  alarmni in video sistemi 
(dobava in montaža)

-  priklop sistemov na VNC
-  izvajanje obhodov 

in intervencij

Želimo vam 
srečno 2022!
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EDINI PRAVI NAČIN ZA PRODAJO 

VAŠE NEPREMIČNINE.

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

www.hubat.si

080 22 36080 22 36

Za toplo zimo in pomlad, 
kurilno olje dostavlja Hubat!

BREZPLAČNA DOSTAVA KURILNEGA OLJABREZPLAČNA DOSTAVA KURILNEGA OLJA

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

www.goldi.si
vesel božič in 
srečno novo 
leto 2022! 

izdelava po meriizdelava po meri
tapetništvotapetništvo

www.groselj.siwww.groselj.si
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Obiščite nas v novi
T-2 poslovalnici
SUPERNOVA
QLANDIA KAMNIK
T 064 222 287

Obiščite nas v novi

QLANDIA KAMNIK

VAŠA  
KUHINJA.  

NAŠE  
STROKOVNO  

ZNANJE.

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

Plačilo do  

24  
obrokov 

Našim strankam ponujamo 
svetovanje pri načrtovanju  
in opremi celotne kuhinje.

Izbira kakovostnih gospodinjskih 
aparatov je pomembna saj vam le-ti 
olajšajo vsakodnevna opravila. Če pa 
jih lahko dobite takoj, še toliko bolje.

Hladilniki, kuhalne plošče, pečice, 
pomivalni stroji, nape, raznovrstni 
veliki in mali gospodinjski aparati... 

vse to imamo na zalogi.

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega 
potrošniškega kredita Summit Leasing 

brez potrebne dokumentacije. Vse 
podrobne informacije in izračun za izbrani 

aparat so vam na voljo v vseh naših PE.
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MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Kakršna žena, takšno življenje, večkrat 
slišim zadnje čase. Lahko bi trdili tudi obra-
tno – kakršen mož, takšno življenje – ampak 
očitno ženske ne prakticiramo tovrstnih re-
fleksij, če pa že, vzroke redko iščemo izven 
sebe. Zato se danes osredotočimo na prvo tr-
ditev. Čeprav mi moj partner večkrat pove, 
da sem z njim zadela na loteriji (ob tem se 
vedno nasmejim in si mislim – davek je vi-
sok), moram z nemalo skromnosti priznati, 
da je resnica pravzaprav ravno obratna. Če 
sem jaz zadela na loteriji, potem je moj gos-
pod zadel euro jackpot. Da ne boste mislili, 
da pretiravam, naj utemeljim, kako jemljem 
dih tudi najboljšim mojstrom. Znam kuha-
ti. Včasih je kakšna jed tudi dobra. Pogosto 
sicer ne, ker nikoli ne poskušam, dokler hrana ni na krožniku. Ja, 
vem, prva in najhujša napaka; kar vidim, kako je vzelo sapo mater-
chefovskim sodnikom. Zelo rada ustvarjam sladice. Tukaj je situacija 
veliko boljša kot pri kuhanju. Pite, piškoti, potice, torte … vse je oku-
sno, le videz nekoliko zaostaja. No, precej. Ampak vaja dela mojstra. 
Vem o čem govorim, ker sem tole pravilo izpilila do potankosti, ko je 
v igri pranje umazanega perila. V dobesednem pomenu, ne razčišče-
vanje in afere. Ko imaš doma najstnike, več njih, se umazane cunje 
kopičijo hitreje kot maslo na političnih glavah. Zato perem vsak ljubi 
dan. Opa, na tem mestu se moram popraviti – kajne, dragi moški? – 
pere seveda pralni stroj, jaz pa še pred tem s filigransko natančnostjo 
razvozlam vse nogavice, kot da bi se igrala z ruskimi babuškami, 
razstavljam hlače in v njih iščem kratke hlače pa potem še spodnje 
hlače, simpatično igro ponovim tudi z vrhnjimi kosi oblačil. In da ne 
pozabim na obračanje žepov, kjer se najdejo vsi pozabljeni zakladi. 
Naštevala bi lahko v nedogled, a kaj, ko se sprašujem, ali se z vsemi 
svojimi veščinami in vrlinami uvrščam blizu popolnosti ali sem le 
popolna tepka. Pravzaprav mi je vseeno. In enako želim tudi vam: 
veliko se smejte in se večkrat opomnite, da je življenje lepo prav zato, 
ker nihče ni popoln. Pa srečno! 

MATEJ PRIMOŽIČ,  
ZUNANJI SODELAVEC

Z lasmi nikoli nisem imel veliko dela. 
Dokler se samega sebe nisem zavedal, so 
padli, kot so padli. Proti koncu osnovne 
šole sem začel oblikovati sprednji spojler 
z gelom, voskom ali želejem. Dlje nisem 
prišel. Ampak ta, prvi spojler, je izrednega 
pomena. Če ga nimam, me ljudje sprašujejo, 
ali sem ravno iz postelje, ves zaležan … Kaj 
bi šele bilo, če bi imel frizuro, ki bi pogo-
jevala več kot 20 sekund pred ogledalom? 
Si ne predstavljam, vidim pa pri drugih do-
mačih košatih frizurah, kako to gre. Groza 
in strah! Ob tem me razmišljanje o staranju 
in izgubi las nekoliko skrbi. Plešaste podo-
be v širši družini sicer nimamo, a če bi bila 
to moja usoda, bi si zagotovo napeljal zadnje 

preživele lase čez vso lobanjo. Ni kaj, zadnje vojake je treba vzdrže-
vat za vsako ceno. Takšne vrste izkušnjo bi premagal z levo roko, si 
z njo popravil lase, ki bi jih veter premaknil s svojega mesta. Lasje 
so znamenje samozavesti, ponosa in navsezadnje zdravja. Najpogo-
stejši vzrok za plešavost pri moških naj bi bila čezmerna občutljivost 
na učinke testosterona. Motnja je dedna, začne se z redčenjem las, 
nato pa se meja lasišča na čelu postopoma pomika nazaj. Zanimivo 
je, da se tovrstna plešavost pri moških ne obravnava kot bolezen. A 
ko povzroči izgubo las, je šok konkreten. Glavna težava je vizualne 
narave. Najprej šopi las ostajajo v roki. Čez čas ti prekipi in edina 
rešitev, ki preostane, je, da se pobriješ na nekaj milimetrov. Olajša-
nje je veliko, a doživetje je precej skrajne narave. Podoba v ogledalu 
kaže drugo osebo. Okolica pa je tista, ki doživlja in kaže hujše re-
akcije, večkrat neprimerne: »Pa saj ti kar paše, imaš lepo glavo. Pa 
bi morda vseeno lasuljo?!« Britje glave je veliko dejanje. Še posebej 
pri ženskah, ki si odrežejo dolge, ravne ali košate lase. Gre za korak, 
vreden vsega občudovanja. V tem okviru moške še kako prekašajo. 
In kako to zmorete? Z nasmehom, optimizmom in pozitivnim pog-
ledom v prihodnost, ko bo nova/stara identiteta še močnejša, bolj 
košata in lepša. 

Življenje

AKTUALNO

PRAZNIČNO 
DOGAJANJE V 
KAMNIKU IN 
DOMŽALAH

Kljub negotovim razmeram 
tako v Kamniku kot v Domža-
lah pripravljajo pestro decembr-
sko dogajanje, s katerim bodo v 
oba kraja ob koncu leta pripeljali 
vsaj nekaj prazničnega vzdušja.

Str. 6

INTERVJU

POKONCI ME JE 
DRŽALA LJUBEZEN 
DO DRUŽINE

Postavili so ji diagnozo rak 
na debelem črevesju v zadnjem 
stadiju z metastazami na jetrih. 
Svojo pot do ozdravitve je Staj-
ka Skrbinšek iskreno opisala v 
knjigi Nova jaz: ko je rak samo še 
morska žival. 

Str. 20

INTERVJU

POGOVORI Z 
ŽUPANI

Z župani občin Kamnik, 
Domžale, Mengeš, Trzin in 
Komenda smo se pogovarjali o 
aktualnih projektih in načrtih 
za leto, ki prihaja. Povprašali 
smo jih tudi, če bodo na volitvah 
prihodnje leto (ponovno) kandi-
dirali za župansko mesto.

Str. 38–56 

ŠPORT

HELIOS SUNS SMO 
MI IN VI!

O košarkarski tradiciji in 
močnem mladinskem pogonu 
smo se pogovarjali z Matevž-
em Zupančičem, direktorjem 
KK Domžale, Dejanom Jaka-
ro, trenerjem članske ekipe, in 
Gašperjem Papežem, vodjem 
košarkarske šole Helios Suns.

Str. 64
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Dva milijona lučk in praznična dežela z 
Božičkom v Arboretumu

Volčji Potok – Tudi letos so v Arboretumu Volčji Potok pripra-

vili večerni sprehod med lučkami. Na več kot 22 hektarih par-

ka bo do 9. januarja 2022 na ogled 17 kilometrov lučk. Za otroke 

so v šotoru pri pristavi uredili praznično deželo z Božičkom.

Kar dva milijona lučk so letos prižgali v Arboretumu Volčji Po-
tok. Ogledate si jih lahko vsak dan (tudi med prazniki) do 9. januar-
ja 2022. Park je razsvetljen od 17. do 21. ure. Sprehod med lučkami 
je zasnovan kot enosmerna, nekaj kilometrov dolga pot. »Letošnja 
osvetlitev je pripravljena še bolj premišljeno, pogledi se prelivajo iz 
enega prizora v drugega. Poseben poudarek je tudi na vodnih od-
sevih, ki večerni osvetlitvi dajejo še poseben čar. Pri osvetlitvi smo 
izkoristili premišljene krajinske elemente parka in dodali še nekaj 
estetskih prvin, ki naravno razgibanost in raznolikost še poudarijo. 
Nekaj letošnjih posebnih prizorov: sanjski smrekov gozd, največji 
smejko, čarobne vile v vrtincu, vrt zlatih prstanov, ples snežink, 
neskončni slap, ginkova kristalna dvorana, nočno sonce, trop je-
lenčkov, romantični tunel,« pravijo v Arboretumu, kjer so poleg 
večernih sprehodov med lučkami letos pripravili še posebno pre-
senečenje za otroke. V šotoru pri pristavi jih čaka praznična dežela 
z Božičkom.

Vstopnice so v prodaji na spletni strani Arboretuma in pri bla-
gajni parka. Za sprehod po zunanjih parkovnih površinah PCT 
pogoj ni potreben. 

Nov pločnik na Ropretovi cesti v Mengšu 

Mengeš – Na Ropretovi v Mengšu je obnovljen odsek ceste, po-

leg tega pa zgrajen tudi nov pločnik.

V občini Mengeš se sistematično ureja dotrajane odseke cest v 
občini, s čimer se zagotavlja večjo prometno varnost za vse ude-
ležence v prometu in hkrati znižuje stroške vzdrževanja dotraja-
nih cest. Tako so pred dobrim mesecem obnovili odsek cestišča na 

Ropretovi cesti, ki vodi do izvira Žeček, hkrati pa zgradili še sto-
metrski pločnik in uredili odvodnjavanje meteorne vode, ki je ob 
večjih nalivih zastajala na cestišču in ga še dodatno uničevala, ter 
zelenice. V sklopu obnove je bila v prostor umeščena tudi nova peš 
pot, ki prebivalkam in prebivalcem naselja Pri Bajerju zagotavlja 
varnejšo povezavo do sprehajalnih poti v bližini. 

V Domžalah zaključili z obnovo ploščadi pred 
veleblagovnico
Domžale – Obnova ploščadi pred veleblagovnico v Domžalah je 

zaključena. Po obnovitvi Kolodvorske ulice v lanskem letu je to 

že drugi korak pri oblikovanju središča Domžal. V prihodnje 

mu bodo sledili še drugi – vsi z enim ciljem – umik mirujočega 

prometa iz centra mesta.

»Skupaj s posvetovalnim delovnim telesom za prostorske zade-
ve smo poiskali rešitve za širši center Domžal, od železniške postaje 
s Kolodvorsko ulico do stavbe Univerzale. Glavni poudarek je na 
umiku mirujočega prometa z javnih površin in preusmeritev tran-
zitnega prometa, kar bo omogočilo oblikovanje trgov, ulic in peš 
con. S tem bo center občine Domžale postal srce mesta in pridobil 
novo podobo, podobo, s katero se bomo lahko identificirali vsi ob-
čani,« je po prenovi ploščadi dejala podžupanja Renata Kosec in 
pojasnila, da strokovnjaki opozarjajo, da so spremembe mirujočega 
in tranzitnega prometa dolgotrajen proces, saj zahtevajo spremem-
bo obstoječih navad občank in občanov.

Stihijsko urejanje širšega centra Domžale je bilo preseženo de-
cembra 2019, ko je občina s hipotekarnimi upnicami podjetja Tuš 
sklenila dogovor o nakupu delno asfaltirane površine med trgo-
vskim delom Tuš, Zdravstvenim domom Domžale in tržnim pro-
storom. Po nakupu strateškega zemljišča je občina pristopila k izde-
lavi strokovnih podlag za ureditev ožjega centra Domžal, območja 
med Karantansko, Slamnikarsko in Ljubljansko cesto ter Ulico 
Matije Tomca. Za prebivalce območja so bile pripravljene ankete, 
njihove rezultate pa so uporabili za oblikovanje usmeritev za na-
črtovanje.

Snovalci so se srečali s tremi izzivi. Prvi je umik mirujočega 
prometa z javnih površin in ukinitev tranzitnih prometnih pove-
zav na območju. Drugi izziv je povezan s poenotenjem obstoječih 
stavb in elementov v prostoru v konsistentno urbanistično celoto, 
ki hkrati ponuja možnosti za njeno nadgradnjo v prihodnje. Tret-
ji izziv pa je ureditev odprtih javnih površin, kar bo omogočalo 
dodatne vsebine in programe v centru Domžal. Kot pojasnjuje po-
džupanja, vse investicije, ki v središču Domžal že potekajo oz. bodo 
izvedene v prihodnje, že vsebujejo elemente, ki bodo ta del mesta 
povezovale v enotno celoto. »Nova podoba Kolodvorske ulice je bil 
prvi korak, drugi korak je investicija v ploščad pred veleblagovnico, 
ki se na podobo Kolodvorske ulice navezuje v severnem delu in z 
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sankanje, ki poteka le ob petkih in sobotah od 17. do 20. ure, lahko 
rezervirate na booking@velikaplanina.si. V najavi navedite kon-
taktno osebo in telefon, število oseb in želeno število sani, ki bi jih 
želeli rezervirati.

Po novem lahko dnevne in večdnevne vozovnice za nihalko in 
sedežnico kupite tudi na spletni strani velikaplanina.si. Po nakupu 
vozovnico prejmete na telefon. Uporabite lahko kodo na telefonu 
ali pa si jo natisnite. V prodaji so tudi letne vozovnice, ki veljajo eno 
leto od nakupa ter vključujejo tako nihalko kot sedežnico, veljajo 
tudi za smučanje in nočno sankanje. Cena vozovnice za odrasle je 
100 evrov, za otroke od 6. do 14. leta pa 50 evrov. Vozovnico lahko 
kupite na blagajni nihalke, plačilo je možno tudi s turističnimi boni 
BON21. 

Nova kavarna v Domu starejših občanov 
Kamnik – V Domu starejših občanov Kamnik se je odprla nova 

kavarna, poimenovali so jo Spominčica, poleg tega pa so uredili 

tudi novo sprejemno pisarno.

Novo kavarno so v družbi stanovalcev, ki se jim je pridružil tudi 
kamniški župan Matej Slapar, ob zvokih citer in kitare odprli v za-
četku decembra. Za izbor imena so naredili natečaj. Izbran je bil 
predlog Dragotine Spruk, Spominčica, saj se – kot pravi – ob dobri 
kavi rojevajo spomini. Kamniški dom starejših občanov je tako bo-
gatejši za nov prijeten prostor druženja. 

Obnovljen most v Loki pri Mengšu

Mengeš – V Loki pri Mengšu so obnovili most pri športnem 

parku.

Most je poravnan z osjo cestišča, delno razširjen in ima obnov-
ljeno cestiščno konstrukcijo in v celotni širini tudi novo asfaltno 
prevleko. Poleg tega je nameščena tudi nova ograja. 

NA KRATKO

bližnjim podhodom. Ploščad pred veleblagovnico pa bo povezana 
tudi z naslednjo pomembno investicijo na območju centra Dom-
žale, s širitvijo Zdravstvenega doma Domžale, katerega fasada bo 
sooblikovala identiteto nove peš cone vse do stavbe Univerzale in 
Janežičeve vile. Za osrednjo peš cono se že pripravljajo strokov-
ne podlage in potrebni prostorski in drugi akti, ki bodo služili kot 
podlaga za nadaljnje aktivnosti pri urejanju centra našega mesta. 
Na Občini Domžale si želimo in bomo strmeli k temu, da se bo nova 
podoba centra Domžal oblikovala v konsenzu s stroko, občani in 
politiko. Želimo si, da bo občina Domžale dobila moderno urbano 
središče, s katerim se bomo lahko identificirali vsi občani.«

Na ploščadi pred veleblagovnico so različni tlaki in ambienti. 
Osrednji del ploščadi je tlakovan s tlakovci v sivi barvi, ki oblikuje-
jo prazen kvadrat, prostor za izvedbo različnih dogodkov. Severni 
del ploščadi pred izložbo in bližnjim prehodom je z izbiro tlakovcev 
in klopi navezuje na obnovljeno Kolodvorsko ulico. Z drugačnimi 
tlaki je izpostavljen tudi drugi podhod, ki se zaključuje z novim ele-
mentom v prostoru, t. i. pomolom. Ob obeh prehodih je zasajenih 
šest novih dreves. Celotni ploščadi mehkobo doda leseno tlakova-
nje letnega vrta.

Poleg tega si v Domžalah želijo tudi ureditve območja železniške 
postaje. Država naj bi v prihodnjem letu prenovila perone, zgradila 
podhod in protihrupno ograjo ter obnovila železniško postajo. Za 
realizacijo projekta je v državnem proračunu rezerviranih 11 mili-
jonov evrov. »Pri tem naj posebej poudarim, da se Občina Domžale 
strinja z investicijo prenove železniške postaje, vendar ne na račun 
poglobitve Ljubljanske ceste pri drugem investicijskem projektu 
gradnje dvotirne železnice skozi mesto. To smo jasno predstavili 
in povedali državi oziroma pristojnemu ministrstvu,« poudarja 
podžupanja. 

Zimska sezona se na Veliki planini začenja z 
zamikom
Kamnik – Čeprav je letos na Veliki planini prava snežna idila, se 

je začetek zimske sezone zaradi okvare na pogonu sedežnice ne-

koliko zamaknil. V teh dneh naj bi bila sedežnica že popravlje-

na, na Veliki planini ponujajo dnevno in nočno sankanje ter 

smučanje. Po novem lahko vozovnice za nihalko in sedežnico 

kupite tudi na spletu.

Dnevno sankanje poteka po 2,5-kilometrski progi. Če nimate 
svojih sani, si jih lahko izposodite tudi na zgornji postaji nihalke. 
Cena najema sani je 5 evrov.

Na Veliki planini lahko tudi smučate ali se odpravite na nočno 
sankanje. Za slednje je obvezna predhodna najava in rezervacija 
sani, saj je število sankačev na sankališču zaradi varnosti omeje-
no. Proga je primerno razsvetljena, označena ter zaščitena. Nočno 
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Praznično dogajanje v Kamniku in Domžalah
Kljub negotovim razmeram in omejitvam zaradi ukrepov za zajezitev covida-19 tako v Kamniku kot v Domžalah pripravljajo pestro 
in raznoliko decembrsko dogajanje, s katerim bodo – upamo! – v oba kraja pripeljali vsaj nekaj prazničnega vzdušja. Seveda bodo 
vse prireditve potekale v skladu s takrat veljavnimi ukrepi. Če se bo epidemiološka slika poslabšala, bodo določeni dogodki tudi 
odpovedani. Vse aktualne informacije najdete na spletni strani visitkamnik.com ali facebook strani Visit Domžale.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in Klemen Brumec 

Oba največja kraja v modronovični regiji sta se že v začetku me-
seca odela v praznično preobleko. Tako v Kamniku kot v Domža-
lah so prižgali praznične luči in postavili novoletno drevesce. Tisto 
v Domžalah je kot vsako leto nekaj posebnega, saj je visoko 18,5 
metra in osvetljeno s približno 30 tisoč led žarnicami. Kamnik pa 
poleg velike novoletne smreke na Glavnem trgu krasi tudi veliko 
manjših. Že tradicionalno so jih z novoletnimi okraski, ki so jih 
izdelali sami, okrasili otroci iz kamniških vrtcev in šol. Letos so 
sodelovali otroci iz Vrtca Antona Medveda Kamnik, Zasebnega 
vrtca Zarja, Zasebnega vrtca Sonček in Zasebnega vrtca Peter Pan 
ter CIRIUS-a Kamnik, Podružnične šole Vranja Peč, Osnovne šole 
Frana Albrehta, Osnovne šole Marije Vere in Osnovne šole 27. julij. 

Veselo v Kamnik!

V Kamniku so vse prireditve, ki so že bile in še bodo, poime-
novali Veselo v Kamnik. Tudi tokrat so na Glavni trg postavili 
drsališče, kjer boste lahko do 15. januarja 2022 drsali brezplačno. 
V nedeljo, 12. decembra, je že potekal pohod z baklami od Male-
ševe galerije v središču mesta do samostana Mekinje, kjer je po-
hodnike pričakal Božiček. Na pot z baklami se lahko podate tudi 
to nedeljo, 19. decembra, ob 16. uri. Tokrat vas bo v mekinjskem 
samostanu pričakal dedek Mraz. Na poti vas čakajo tudi pripove-
dovalska presenečenja, ki so jih organizatorji iz Zavoda za kulturo 
Kamnik pripravili v sodelovanju s kamniško knjižnico. Udeležba 
je brezplačna, obvezne pa so prijave na info@samostanmekinje.si.

Jan Plestenjak, Pero Lovšin, Helena Blagne in Viharniki

Če bodo takratne epidemiološke razmere dopuščale, bodo zad-
nji dnevi starega leta v središču Kamnika glasbeno obarvani. V 
sredo, 28. decembra, bo Kamnik razgrel Jan Plestenjak, v četrtek, 
29. decembra, Pero Lovšin s skupino, v četrtek, 30, decembra, ena 
in edina Helena Blagne s skupino, v petek, 31. decembra, pa boste 
lahko najdaljšo noč preživeli v ritmih ansambla Viharnik.

Pestro dogajanje so pripravili tudi v Domu kulture Kamnik, kjer 
bo v soboto, 18. decembra, koncert Mestne godbe Kamnik, v to-

rek, 21. decembra, božično-novoletni koncert pevskega zbora, or-
kestrov in baleta Glasbene šole Kamnik, ki se bo predvajal tudi v 
spletnem prenosu na družbenih omrežjih Doma kulture Kamnik, 
v sredo, 22. decembra, in četrtek, 23. decembra, jubilejna koncerta 
ob 50-letnici Simfoničnega orkestra Domžale – Kamnik, v nedeljo, 
26. decembra, proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, in v 
torek, 28. decembra, glasbeno-kulinarični večer Glasba z okusom.

Praznično bo decembra tudi pri kamniških turističnih ponu-
dnikih. Tako vam vsak četrtek, petek, soboto in nedeljo od 17. ure 
dalje v Eco Resortu pričarajo zimsko pravljico, kjer se ob zvokih 
božične glasbe lahko sprehodite po pravljično okrašenem posestvu. 
V petek, 24. decembra, v Eco Resortu pripravljajo polnočnico na 
prostem, z obiskom Božička in glasbeno spremljavo skupine Muze. 
Med tisočerimi lučmi se lahko sprehodite tudi v Arboretumu Volčji 
Potok, kjer so pripravili še praznični otroški kotiček v šotoru pri 
pristavi. V nedeljo, 26. decembra, bo ob 17. uri v Termah Snovik že 
tradicionalno potekala Božična zgodba z živimi jaslicami, v petek, 
31. decembra, pa v termah pripravljajo še silvestrovanje v kopalkah. 

Naj zažari!

S sloganom Naj zažari! so praznične dogodke pospremili v 
Domžalah. V nedeljo, 26. decembra, bo ob 19. uri v športni dvorani 
že tradicionalni koncert Godbe Domžale, dan kasneje, v ponede-
ljek, 27. decembra, bo v Kulturnem domu Franca Bernika jubilejni 
koncert Simfoničnega orkestra Domžale – Kamnik, v petek, 31. de-
cembra, bo ob 10.30 najprej otroško silvestrovanje z obiskom dedka 
Mraza, zvečer pa na tržnem prostoru še silvestrovanje z Gorenj-
skim kvintetom.

V sodelovanju s klubom Blunout so za konec leta v Slamnikar-
skem parku pripravili tri koncerte, in sicer v torek, 28. decembra, 
skupini Imset in Joker Out, v sredo, 29. decembra, skupini Luster-
dam in Help! A Beatles Tribute in v četrtek, 30. decembra, skupini 
Cadó in Kvatropirci z bendom.

Odprto je tudi domžalsko drsališče, in sicer med tednom od 15. 
do 19. ure, med vikendi pa od 10. do 19. ure. Starejši od 12 let mora-
jo izpolnjevati pogoje PCT, prav tako je omejeno število obiskoval-
cev na drsališču (100 na drsališču, 50 ob njem). 
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Z vami oblikujemo prihodnost!
Gospod Aleš Polenec je vodja prodaje Audi pri Porsche Verovškova, ki pravi, da znamka Audi že mnogo let 
postavlja mejnike v vseh segmentih vozil. V čem je skrivnost uspeha? Katere novosti prihajajo povezane z 
elektrifikacijo? Preberite ekskluzivni intervju za Modre novice.                                                       (Foto Jan Gregorin)

Novice Audi Porsche Verovškova

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 ulica 78, 1000 Ljubljana.

Znamka Audi bo letos v Sloveniji prodala 
rekordno število vozil in zaseda prva mes-
ta med premium znamkami. Kaj je uspeh 
vaše zgodbe? Audi je že dolgo v samem vrhu 
med svojimi konkurenti, v vseh segmentih. 
Seveda pa je pomembno tudi to, da smo pri 
Porsche Verovškova močno okrepili odnose s 
svojimi strankami in njihovo zaupanje. Na ta 
način smo znamko Audi približali ljudem, ki 
so prepoznali vse vrednote vrhunske znamke.

Kateri modeli Audi so v Sloveniji najbol 
prodajani in kaj je bistveni razlog za to? 
Najbolj zaželeni modeli v Sloveniji so gotovo 
športni terenci, kupejevski Q3 Sportback, Q8 
in celo novi električni Audi Q4 e-tron, ki je bil v 
zadnjem mesecu pravzaprav najbolj prodajan 
izmed vseh. Zato tudi na slovenskih cestah 
opazimo vse več električnih modelov Audi.

Avtomobilska industrija se v zadnjem času 
močno spreminja z električnimi modeli, 
digitalizacijo. Kako kupci gledajo na vse 
te spremembe? Z modelom e-tron smo v 
Sloveniji pokazali, kaj je možno z elektrifik-
acijo. Audi e-tron je avtomobil, ki je popol-
noma električen, zelo agilen in obenem 
tudi prilagojen za vožnjo v vseh razmerah. 
Z najnovejšimi modeli kot je Audi Q4 e-tron 
bomo zagotovo postavljali nove mejnike.

Lepe božične praznike 
in srečno novo leto vam 
želi Audi ekipa Porsche 
Verovškova.

Celotna ekipa skrbi, da vas v salonu 
očarajo vedno najnovejši Audi modeli. 

“Vedno ste dobrodošli”,
g. Aleš Polenc vabi vse  
ljubitelje znamke Audi 
v salon na Verovškovo.

SUV, limuzine, karavani – kaj se v Sloveni-
ji najbolj prodaja? Pri Porsche Verovškova 
največ zanimanja pridobijo športni teren-
ci, za limuzine in karavane pa se odločajo 
poslovni kupci. Voznike športnih terencev pri 
nakupu prepriča višje sedenje, odlična pre-
glednost in zelo prostoren potniški prostor. 

Menite, da se slovenski kupci veseli-
jo novih električnih modelov? Opažamo, 
da zanimanje za električne modele ras-
te iz meseca v mesec, tudi zaradi tega, 
ker imamo v ponudbi vozila z najboljšo 
električno mobilno izkušnjo prihodnosti. 

Znamka Audi je v zadnjih nekaj letih veliko 
pridobila na samem ugledu in prepoznav-
nosti v Sloveniji. Kako vi gledate na to? 
Audi kupci so tisti, ki kupujejo s srcem in si 
želijo inovativne in atraktivne avtomobile. To 
je seveda povsem razumljivo, saj vsa vozila 
Audi slovijo kot vozniško izjemno napredna.

Smo vas navdušili? Postanite tudi vi last-
nik novega Audi modela. Pokličite sodelavce 
pri Porsche Verovškova, Verovškova ul. 78, 
Ljubljana, Kontakt: ga. Lea (051 288 565),  
g. Matej (051 288 503), g. Boštjan (051 
288 504), g. Robert (051 288 510).
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Prvi korak: strategija turizma v Domžalah
Postati uspešna turistična destinacija za dnevne obiskovalce in obiskovalce za krajše obdobje, je vizija, ki so jo v Domžalah 
zapisali v nedavno sprejeto Strategijo turizma 2022–2029. V njej so na podlagi obširne analize opredelili prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti ter ključne cilje in turistične produkte kraja, hkrati pa pripravili še usmeritve za promocijo in trženje. Ob 
tem se zavedajo, da je strategija sicer pomemben, a šele prvi korak na poti do cilja. »Narejeno je bilo ogromno delo in zelo smo 
ponosni na strategijo, vendar se hkrati zavedamo, da se delo, če želimo doseči zastavljene cilje, zdaj šele začne,« poudarja Mira 
Bečan, vodja Službe za turizem na Občini Domžale.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Klemen Brumec

»Glavni namen strategije za turizem je ustvariti podporno 
okolje za razvoj turizma kot pomembne gospodarske panoge v 
občini. Na podlagi opravljenih analiz trenutnega stanja in poten-
ciala, ki ga ponujajo naravne danosti, infrastruktura in turistični 
ponudniki, je vizija turističnega razvoja občine postati uspešna 
turistična destinacija za dnevne obiskovalce in obiskovalce za 
krajše obdobje,« je ob sprejetju strategije dejala domžalska podžu-
panja Renata Kosec.

Turizem bo postal strateška gospodarska panoga v občini

Pri analizi destinacije je bilo ugotovljeno, da občina Domžale 
v osrednji Sloveniji in širše ni prepoznana kot turistična destina-
cija, čeprav obiskovalcem ponuja zanimiva kulturna, tematska in 
aktivna doživetja, kulinarična središča in bogato športno infra-
strukturo. Kot največji manko turistične ponudbe se izpostavlja 
slaba povezanost ponudnikov in slaba navezava na ostale turistič-
ne destinacije v osrednji regiji oziroma celotni Sloveniji.

Čeprav se v Domžalah zavedajo, da nikakor niso tipična tu-
ristična destinacija, to še ne pomeni, da ne stremijo k turistični 
uspešnosti. Pri tem jim gre na roko tudi trend mest in destinacij v 
ozadju, ki kaže, da lahko preobremenjenost nekaterih turističnih 
destinacij izkoristijo manjši kraji, ki bodo ponujali prvinsko iz-
kušnjo. Pri oblikovanju vizije so tako upoštevali aktualne trende 
v turizmu in nove potovalne navade turistov, ki jih je povzročila 
zdravstvena kriza v svetu. »Potovanja so postala krajša. Trend so 
potovanja v kraje, ki so dosegljivi z avtomobilom. Ljudje se izogi-
bajo destinacijam, kjer prevladuje množični turizem in gneča. Tu-

risti iščejo avtentična in butična doživetja. Pri izdelavi končnega 
dokumenta so nam bili pomembno vodilo tudi izsledki intervju-
jev in anket na terenu,« pojasnjuje Mira Bečan.

Do ciljev postopno in premišljeno 

Na podlagi analiz in trendov ter trenutnega stanja turistič-
ne dejavnosti v občini je glavni cilj, zastavljen v strategiji, da v 
obdobju do leta 2029 v Domžalah dosežejo, da turizem postane 
strateška gospodarska panoga v občini. Med prednostmi za do-
sego cilja (med drugim) navajajo slamnikarstvo kot edinstven 
turistični produkt v Sloveniji, med slabostmi premalo sodelova-
nja vseh deležnikov, med priložnostmi povezovanje z okoliškimi 
destinacijami in med nevarnostmi premalo sredstev, namenjenih 
izvajanju dosege ciljev. Kako bodo dosegli smel cilj? »Naši načr-
ti za prihodnje so usmerjeni k postopni in premišljeni realizaciji 
zastavljenih ciljev,« odgovarja Bečanova in nadaljuje, »ugotovlje-
no je bilo, da je pomanjkanje sodelovanja med deležniki in tudi 
med kraji v regiji ena ključnih slabosti, čeprav smo že v prete-
klih letih po mojem mnenju na tem področju naredili velik korak 
naprej. S sosednjimi občinami za prihodnje leto že načrtujemo 
skupni projekt. Smo tudi člani Regijske destinacijske organizacije 
pod okriljem Turizma Ljubljana in LAS Za mesto in vas, kjer je 
povezanih 25 občin osrednjeslovenske regije, s katerimi se redno 
srečujemo in sodelujemo. Naša velika prednost je vsekakor izre-
dna strateška lega, dobra prometna povezanost s sosednjimi kraji 
in državami ter čudovito zeleno zaledje mesta. Na teh predpo-
stavkah že gradimo naš razvoj in ga bomo tudi v bodoče,« raz-
laga Bečanova in pove, da bodo strategijo v prihodnjih mesecih 
podrobneje predstavili tudi lokalni skupnosti, »z veseljem bomo 
sprejeli predloge in pobude lokalne skupnosti ter jih v prihodnje 
tudi poskušali upoštevati in realizirati.«

Med prvimi projekti bo digitalizacija kolesarskih in po-

hodnih poti

V strategiji je poudarjen preplet urbanega in naravnega oko-
lja, na osnovi česar sta oblikovana tudi dva vsebinska sklopa: 
narava in doživetja ter mesto in doživetja. Na podlagi tega so 
določili tri vrste turističnih produktov, in sicer primarne oz. 
ključne za razvoj turizma (tematska doživetja, pohodništvo, 
kolesarstvo, turistične atrakcije, prireditve, športni turizem), 
sekundarne oz. razvojne, ki so namenjeni točno določenim cilj-
nim skupinam (jamska doživetja, tekaške vsebine, programi 
dobrega počutja, pikniki v naravi, kampiranje z avtodomi), in 
podporne, ki so ključni za uspešnost turističnih produktov (ku-
linarika, kultura, lokalna ponudba, mestna kulturna in športna 
infrastruktura). Kateri pa bo prvi konkreten projekt po sprejetju 
strategije? »Eden prvih ukrepov, ki ga pričenjamo že v letošnjem 
letu, je digitalizacija kolesarskih in pohodnih poti. Sem spadajo 
nove oznake in informativne table, vendar le tam, kjer je to nuj-
no potrebno. Prav tako je v teku že projekt Stara hišna imena, 
ki zajema raziskavo na terenu, sodelovanje z domačini, izdelavo 

Snovalci strategije turizma v Domžalah so zapisali, da je treba nadaljevati 
z razvojem poti ob Kamniški Bistrici in povezovati Domžale s Kamnikom, 
med drugim tudi s Pohodom ob reki, ki povezuje.
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tablic s starimi hišnimi imeni, brošuro itd. To sicer ni primaren 
turističen produkt, vendar se nam zdi pomemben za ohranjanje 
zgodovinskega izročila v kraju. Prav tako nadaljujemo z gradnjo 
novih poučnih in tematskih poti ter nadgradnjo že obstoječih. 
Za vodenje po poteh bomo izobrazili naše lokalne vodnike. Na-
daljujemo z organizacijo tradicionalnih prireditev in dodajamo 
nove,« prve projekte oriše Bečanova. 

Med najbolj vidnimi pomanjkljivostmi, ki je v strategiji tudi 
največkrat omenjena, je dejstvo, da Domžale nimajo osrednje in-
formativne točke, kjer bi obiskovalci kraja dobili vse informacije 
na enem mestu. Dostopna informativna točka pomembno vpli-
va na razvoj turistične destinacije ter dvig vrednosti turistične 
znamke in zaupanja domačinov. Bečanova pravi, da že iščejo pri-
merno lokacijo: »Vsekakor si vsi želimo osrednje informativne 
točke, kjer bi lahko dobili vse informacije o kraju, regiji in širše, 
kupili izviren domžalski spominek, vstopnico za koncert in po-
dobno. Že v letošnjem poletju se je izkazalo, da je obiskovalcev v 
Domžalah čedalje več. Skoraj ni bilo dneva, da ne bi imeli v naših 
prostorih obiskovalcev, ki so potrebovali informacije. Zavedamo 
se njihovih potreb po bolj dostopni informativni točki in že išče-
mo primerno lokacijo.«

Pripravljavci strategije so oblikovali tudi drzne turistične 
koncepte, ki lahko še povečajo prepoznavnost destinacije, med 
njimi omenimo klobuk velikan, festival klobukov, razgledni 
stolp, kulinarične zgodbe. Čeprav so jih imenovali za futuristič-
ne, so pravzaprav ob volji in zadostnih finančnih sredstvih ter 
ostalih virih zelo hitro tudi uresničljivi. A Bečanova v zvezi s 
temi ostaja skrivnostna: »Ideje, ki vabijo. Vsekakor uresničljive. 
Pustimo se presenetiti!«

Turizem je tek na dolge proge

Ena izmed nevarnosti, opredeljenih v strategiji, je tudi prema-
lo sredstev, namenjenih izvajanju dosege ciljev. Celoletni prora-
čun za vse dejavnosti domžalske službe za turizem namreč znaša 
dobrih 260 tisoč evrov. »Iz tega krijemo stroške, ki nastanejo ob 
organizaciji ali soorganizaciji številnih dogodkov med letom, 
sredstva namenjamo za nakup promocijskega materiala, ponati-
se zemljevidov in knjig, ki jih podarimo našim šolarjem, za tisk 
ostali materialov (zgibanke, zemljevidi, razglednice, turistični 
prospekti), del sredstev se nameni za članarino v Regijski desti-
nacijski organizaciji, za razna izobraževanja, udeležbe na sejmih, 
promocijo kraja in dogodkov,« našteva Bečanova in poudarja, 
da velik del sredstev namenjajo tudi razvoju novih produktov in 
tematskih poti ter vzdrževanju le teh. »Tudi v prihajajočem letu 
ostaja dinamika podobna. Na Homcu pripravljamo novo pra-
vljično pot, nadgradili bomo Domžalsko čebelarsko pot in dodali 
še nekaj pomembnih elementov v mestu, poskrbeli za označitev 
kolesarskih poti in njihovo digitalizacijo,« pravi Bečanova. 

Turizem je tek na dolge proge in tega se zavedajo tudi v Dom-
žalah. Bodoče obiskovalce pa tudi domačine bodo nagovarjali 
z že obstoječo blagovno znamko Domžale, prostor zadovolj-
nih ljudi. Navsezadnje s(m)o prav ljudje srčika turizma. »Ob-
čina Domžale ima velik potencial, da uspešno razvije turizem 
kot pomembno gospodarsko panogo v občini. Ponudimo lahko 
edinstvena doživetja, ki privlačijo turiste in dnevne obiskovalce. 
Seveda pa moramo pri tem graditi na lokalni kulinariki, domači 
izkušnji in seveda z roko v roki z našimi občankami in občani,« 
za zaključek poudarja podžupanja Renata Kosec. To je ključno, 
kajti brez zadovoljnih in v turizem vključenih domačinov ta go-
spodarska panoga ne more uspeti. Najboljši glasniki turizma so 
namreč v prvi vrsti prav krajani turističnega kraja. 

Klik, klik za še več modrih novic

www.modre-novice.si

Srečno in varno vožnjo 2022!

 Vaš pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Opel in Citroën.
Kajuhova ulica 32a, Ljubljana, tel. (01) 5 200 200, www.avtomoste.si

IŠČEMO TEBE
specialist za  

digitalni marketing

Prijavo pošlji do četrtka  
23. 12. 2021 na info@ir-image.si

Več informacij:
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Lucifer je kriv za naše grehe! Pa je res? 
Ali je Lucifer oz. hudič popolnoma neupravičeno obsojen kot krivec za naša nizkotna dejanja? Ali je zgolj ogledalo človeških 
dejanj oz. priročen izgovor za vse slabo, kar ljudje storimo? Odgovore na ta vprašanja so iskali ustvarjalci predstave Lucifer – 
tisti, ki prinaša luč, ki je bila premierno uprizorjena na odru kamniškega Kluba Kino dom konec novembra. Njeni avtorji so Ajda 
Špacapan, Anže Slana in Dejvid Kneževič iz Kulturno umetniškega društva Oksimoron.

MATEJ PRIMOŽIČ
Foto: Kaja Zmajevska

Lucifer – tisti, ki prinaša luč, je glasbeno-igrana pripoved. Anže 
Slana kot gizdalinski Lucifer sijajno odigra svojo vlogo in v interak-
ciji z občinstvom povsem resno, a z obilico humorja, s pripovedka-
mi in pravljicami dokazuje, da je vsa ta leta pravzaprav po krivem 
obsojan za nečedna dejanja človeštva. V več vlog se vmes spretno 
vživi Ajda Špacapan, ki s pesmijo pospremi Luciferjeve pripovedi, 
ob čemer jo z glasbeno podlago v živo spremlja Dejvid Knežević. 
Predstava je razen zgodb oz. pravljic in dveh melodij v večini av-
torsko delo vseh treh nastopajočih. »Luciferjev tekst sva oblikovala 
skupaj z Anžetom, pesmi sem napisala sama, medtem ko je glasbe-
no podlago ustvaril Dejvid,« pove Ajda Špacapan, poleg avtorice 
tudi režiserka in idejna vodja predstave. 

Osnovno ogrodje glasbeno-igrane pripovedi predstavlja sedem 
smrtnih grehov (napuh, pohlep, pohota, jeza, požrešnost, zavist in 
lenoba), za katere je kriv hudič. Ker so material, motive in navdih za 
predstavo ustvarjalci črpali iz ljudske glasbe, pripovedk in pravljic, 
so v pripoved vpletli sedem zgodb iz ljudskega izročila, na podlagi 
katerih se sprašujejo, če je hudič res kriv za dejanja sedmih smrtnih 
grehov. »Lucifer oz. hudič nam nastavlja ogledalo. Za grehe ni kriv 
on, marveč ljudje sami. Entiteto hudiča smo si ljudje izbrali za greš-
nega kozla. Nanj prenašamo svoje najbolj zlobne in nizkotne vzgibe 
ter sence, ki jih sami v sebi ne želimo videti ali spoznati. Lucifer, ki 
po krščanskem izročilu predstavlja padlega angela, je tisti, ki prina-
ša luč in osvetljuje sence, nizkotnosti ter grehe človeštva. Človeko-
va tema se lahko izrazi in sprosti le tedaj, ko smo jo sposobni videti 
in sprejeti,« o sporočilu predstave pove Ajda, ki meni še, da hedo-
nizem za Luciferja, ki je v predstavi precej naklonjen uživaškemu 
življenju, ni nič slabega, kajti slabo oz. dobro smo si izmislili ljudje. 

Ne samo Lucifer, temveč prav kamniški Lucifer

V predstavi se pojavljajo reference s Kamnikom. Če vas zanima, 
katere, si lahko ogledate eno od naslednjih ponovitev, saj ustvarjalci 

načrtujejo več uprizoritev v prihodnjem letu. »Lucifer je definitiv-
no kamniški,« pravi Ajda in dodaja, da so se s tem želeli pokloniti 
lokalnemu okolju in ljudem, ki jih podpirajo. »Vedeli smo, da bo na 
premieri večinoma lokalno občinstvo in jih bo to zabavalo. Poleg 
tega je prostor Kluba Kino dom intimen, zato se nam je ta vsebi-
na zdela še toliko bolj primerna, saj ustvarja domačnost med na-
stopajočimi in publiko,« pojasnjuje Ajda. Projekt sta sicer podprla 
Občina Kamnik in kamniška območna izpostava Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti.

Kdaj, če ne zdaj?

Vsi trije ustvarjalci so člani KUD Oksimoron, ki je bilo usta-
novljeno konec leta 2015. Oblikovalo se je okoli nekdanjih članov 
srednješolske gledališke skupine, ki jih je tudi po zaključku srednje-
šolskega izobraževanja družila želja po umetniškem udejstvovanju. 
Ajda pravi: »Od svojega nastanka dalje društvo stremi k povezo-
vanju, spodbujanju in realizaciji različnih umetniških ter perfor-
mativnih idej. Marsikateremu članu pomeni odskočno desko pri 
njegovem nadaljnjem ustvarjanju, obenem pa tudi prostor za raz-
iskovanje kreativnih idej. Člani so skozi leta zoreli, z njimi pa tudi 
društvo; tako polni izkušenj in brezmejnih idej stremimo k boga-
tenju lokalne performativne scene. Upamo si trditi, da nam vsak 
projekt da nov zagon in motivacijo za umetniško ustvarjanje.« Naj 
bo tako tudi z Luciferjem! Zamisel zanj se je sicer Anji utrnila že 
med ustvarjanjem predstave Katzen Kabaret. »Ko sva z Dejvidom 
ustvarjala v kamniškem Katzen Kabareju, sva raziskovala entiteto 
hudiča, resnice, dobrega in slabega ipd. Te teme so me spremljale 
tudi kasneje, blizu pa mi je tudi pripovedništvo, ki ni estetizirano. 
Torej pravljice in pripovedke pred Grimmovimi olepšavami, tiste 
surove in okrutne, v katerih se kažejo temne sence človeštva ... in 
Lucifer je manifestacija obojega,« razloži Ajda. 

Čeprav je predstava nastajala tri mesece, zamisel zanjo pa se je 
rodila že mnogo prej, s svojim sporočilom – mi sami smo odgo-
vorni za svoja ravnanja in dejanja ter posledice – pravzaprav ne bi 
mogla priti v bolj primernem času. 
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V jubilejnem prazničnem letu naše
države Vam želim mirno in povezovalno

praznovanje dneva samostojnosti in
enotnosti. Luč, ki prihaja, naj osvetli 

naš dom in našo domovino. Pokažimo 
državniško zrelost in odgovornost, 

kakršno smo zmogli pred tremi desetletji.

Naj Vas tihi božič navdihuje  
z novo močjo pogumnih  

korakov za vstop v novo leto. 

Ostanite zdravi, veseli in  
zaupajte v novo luč leta 2022!

Olga Vrankar 
županja Občine Lukovica

Naj bo leto 
2022 varno, 
zanesljivo
in strokovno.

T: 01 620 87 00 / M: 031 392 921 
E: info@salomon-nepremicnine.si / W: www.salomon-nepremicnine.si

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si
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Brin – družinski spomin
Gin je vedno bolj priljubljena alkoholna pijača, ki je velik vtis pustila že skozi zgodovino. Tradicionalno pridelanemu ginu med 
drugim pripisujejo tudi številne pozitivne učinke na zdravje, priljubljen pa je tudi zaradi nizke vsebnosti kalorij. 

POLONA ŠTOLFA

Ob zavedanju pozitivnih učinkov kakovostnega gina v primer-
javi s sintetičnimi, ki jih najpogosteje najdemo na trgovskih poli-
cah, je v zadnjih letih v Sloveniji zrastlo kar nekaj craft "ginarnic", 
ki so hitro osvojile domače občinstvo. Med drugimi sta svoj gin 
razvila tudi pivovarja Anja in Urban Florijančič, ki ju Kamničani 
zelo dobro poznamo po vrhunskem pivu Mali Grad. Svojo malo 
proizvodnjo gina pa sta lansko leto odprla tudi mlada koroška pod-
jetnika Lucija Murko Hajtnik in njen partner Anže Pešl v kleti 115 
let stare gostilne Lucijinih prastaršev.

100-letna tradicija

Zgodba prihaja iz gostilne Murko v Slovenj Gradcu, ki je v obra-
tovanju že več kot 100 let. Lucijina prababica Ana in pradedek Maks 
sta bila prva lastnika gostilne, ki jo danes vodita mlada podjetnika. 
Po pripovedovanju starejših vaščanov sta med prvimi poskusi za 
izdelavo svojega gina izvedela, da je prababica Ana iz svoje rodne 
Brinjeve gore že takrat nosila brin v dolino in iz njega pripravljala 
brinovo žganje. Z njim je moč povrnila možu Maksu, ko se je utru-
jen vrnil iz dela. V tistih časih so mu pripisovali tudi druge zdravil-
ne učinke – ženske so se z njim pomlajevale, uporabljali pa so ga celo 
proti kašlju in vnetjem. 

Ker je glavna sestavina gina prav tako brin, se je Lucije in An-
žeta naključje še posebej dotaknilo in lepa zgodba prednikov je bila 
dodatna motivacija, da z njo povežeta in obudita svoje poslanstvo.

Iz gostilne v craft ginarnico

Ljubiteljsko sta v domači gostilni najprej preizkušala različne 
gine in s prav posebnimi kombinacijami navduševala svoje goste. 
Ob želji, da bi jim ponudila verodostojno informacijo, sta se poučila, 
kako je gin narejen, kako se različne vrste med seboj razlikujejo, 
kakšne so sestavine in kakšni postopki izdelave obstajajo. Nato sta 
iz radovednosti skuhala svoj prvi gin, ki pa je bil tako dober, da sta se 
na pobudo prijateljev odločila idejo realizirati tudi poslovno. Tako 
je nastal AP gin, po Anžetovih besedah narejen z namenom, da se z 
njim ustvarjajo lepi spomini v dobri družbi. Pripravljen po skrivni 
recepturi prababice Ane, ki sta jo Lucija in Anže priredila po svoje 
na sodoben način. Brinove jagode so še vedno tu in še vedno ostaja-
jo glavna sestavina, dodanih pa je še šest skrbno izbranih začimb z 
vsega sveta, ki se skupaj povežejo v nežen aromatičen okus.

 
Sedem čudes

AP gin je izdelan ročno, v majhnih količinah za njim pa stoji 
butična proizvodnja. Izdelan je po London dry metodi, ki velja za 
najbolj naravno, saj ginu po destilaciji ne dodajo ničesar razen vode. 
Celoten postopek je sestavljen iz namakanja začimbnic pred desti-
lacijo, destilacije in dodajanja vode, da gin preide na pitno jakost. 
Uporabljata zgolj naravne sestavine brez aditivov ali dodanih slad-
korjev, njegova največja moč pa je sedem čudes, kot ji rečeta sama 
– sedem sestavin, ki gin naredijo nekaj posebnega. Gre za popolno 
kombinacijo brinovih jagod in koriandrovih semen, ki skupaj delu-
jejo razstrupljevalno, za dodatno aromo pa so dodani limonina in 
pomarančna lupinica, kardamom, maline ter korenina angelike, ki 
deluje proti revmi, menstrualnim krčem in napihnjenosti.

 
Gingle Balls

Lucija in Anže že od samega začetka želita, da kupci doživijo ce-
lotno izkušnjo, zato poleg dodelanega okusa velik poudarek name-
nita tudi grafični podobi. Elegantno kolekcijo aromatičnih ginov 
sta lani popestrila s prazničnim paketkom Gingle Balls, ki ga ses-
tavljajo štiri bunkice za okrasitev božične jelke, polnjene z njunim 
AP ginom in praznično začimbnico. Darilni paketki so bili nadvse 
lepo sprejeti in tudi razporodani praktično čez noč, zato sta se le-
tos na sezono še posebej dobro pripravila. Bunkice lahko naročite 
v njuni spletni trgovini ali pa jih kupite v eni izmed manjših trgo-
vinic, s katerimi sodelujeta, med drugimi tudi v naši Zlati ptički.

Lucija in Anže sta se kuhanja gina lotila z željo, da bi na podlagi 
starega družinskega recepta ustvarila vrhunski izdelek, ki bo zado-
voljil tudi najbolj zahtevne ljubitelje te elegantne pijače, danes pa sta 
med ljubitelji gina poznana po vsej Sloveniji. V enem letu sta prejela 
veliko pozitivnih odzivov na okus in stilsko dovršen gin. Najbolj 
sta ponosna na dve prestižni priznanji kakovosti, ki sta ju prejela že 
v prvem letu vstopa na trg. V prihodnjem letu načrtujeta nov okus 
in obogatitev kolekcije darilnih paketkov, bralcem Modrih novic 
pa v tem prazničnem času želita, da najdejo srečo tam, kjer jo iščejo 
in najbolj potrebujejo. Predvsem pa veliko zdravja, veselja in lepih 
trenutkov. 
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Vse bo v redu. triglav.si

Za svoj dom 
izberite celovito, 
pregledno in 
prilagodljivo 
zavarovanje.

Unikatno
kot vaš dom.

NOVO Zavarovanje doma
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BREZPLAČEN
3D IZRIS

Po sanjsko kuhinjo
v Kamnik!  

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

Od strokovnega
svetovanja do sanjske
kuhinje po vaši meri.

GRATIS
OB NAKUPU
KUHINJE

Srečno
2022!

DOBRODOŠLI V NAŠ MALI RAJ, 
ZA VSAKEGA SE NAJDE KAJ.

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

Izdelki za krepitev imunskega sistema

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

IDEJA
ZA DARILO: 

GinGle
Balls

Modri smo tudi na spletu

www.modre-novice.si
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Najdražji sir na svetu 
Zaključimo to dilemo enkrat za vselej: trnič je namerno oblikovan kot ženske prsi. Vsaj tako pravi zgodba. Ali je tudi najdražji sir 
na svetu? Preverimo!

NOAH CHARNEY

Trnič izdelujejo le na Veliki planini. Tradicionalno so ga pastirji 
izdelovali v paru. Narejen je iz skute, torej je to skutin sir, ki ga 
izdelujejo iz mleka avtohtonega cikastega goveda. Ima hruškasto 
obliko prsi (tudi z bradavičko na vrhu), robovi so okrašeni z vzorci, 
ki jih vtisnejo z lesenimi pisavami. Pastir je ponavadi obdržal en 
trnič iz para, drugega pa podaril dekletu, ki mu je bilo všeč. Danes 
ga izdeluje le še peščica tistih, ki poleti živijo na Veliki planini in 
tod pasejo krave, kot so predniki počeli že tisočletje. Ohranjevalka 
tradicije izdelovanja trničev in mojstrica tehnike okraševanja, pri-
jetna gospa Rezka, je pred časom umrla pri 92. letih. Ali je bilo tudi 
uživanje trniča eden izmed dejavnikov njenega neverjetno dolgega 
življenja? Lahko le predvidevamo. Svoje znanje je predala peščici 
učencev. Med njimi je tudi Tatjana Koželj, ki na Veliki planini vodi 
delavnice o izdelavi trniča in ustvari večino tega velikoplaninskega 
sira, ki je na voljo za prodajo. Po velikosti je trnič majhen, a njegova 
tradicija je dragocena.

Dragocen je trnič tudi v dobesednem pomenu besede. Eden od 
sodelavcev kamniškega Zavoda za turizem in šport je omenil, da je 
trnič morda celo najdražji sir na svetu. Njegova maloprodajna cena je 
približno 1 evro na gram. Vrednost svetovnega trga sira je bila v letu 
2022 ocenjena na 124 milijard dolarjev. Koliko od tega bi lahko (teo-
retično) predstavljal trnič? Z nekaj raziskovanja sem se prepričal, da je 
enakovreden ostalim, zato tudi nedvomno kandidat za najdražjega. 
Večina sirov z lestvice najdražjih se prodaja za okoli 50 do 400 dolar-
jev na funt. En funt je 453 gramov, tako da je treba malce pretvoriti.

Najbližjo vzporednico trniču predstavlja sir Bitto storico. To je 
staran sir iz mleka krav, ki se pasejo na planinah nad reko Bitto 
v italijanskih Bergamskih Alpah. Sir starajo od 70 dni do 10 let. 
Vsebuje 80 % kravjega mleka in 20 % kozjega mleka, ki ga daje av-
tohtona pasma koz, imenovana orobske koze. Pri tem siru plačate 
tako proces staranja kot tudi zgodbo. Zgodbe prodajajo, najsi gre 
za turizem ali kulinariko – ali oboje. Točno dvanajst sirarjev ima 
dovoljenje za izdelavo tega tradicionalnega sira. Proces se začne z 
uporabo ogromnih bakrenih kotlov, ki jih postavijo na ogenj. Fo-
togeničen začetek procesa. Cena sira Bitto storico je približno 150 
dolarjev za funt oz. 33 centov za gram.

Ostale sire, ki so na seznamu najdražjih, ne pridelujejo iz kravje-
ga oz. kozjega mleka, tako da pri teh plačate za težavnost pridobiva-
nja mleka. Pomislite na losov sir, ki ga izdeluje družina Johannson 
v Bjurholmu na Švedskem. A ta je res butičen! Izdeluje ga le ena 
družina, in sicer iz mleka, ki ga dajejo točno trije losi. Ime jim je 
Juno, Haelga in Gullan, če ste se slučajno spraševali. Vse tri je mama 
zapustila, dokler jih niso našli in posvojili Johannsonovi. Sir, ki naj 
bi imel podoben okus kot kamamber, proizvajajo samo na tej kme-
tiji, a še to le 650 funtov na leto (torej približno 295 kilogramov na 
leto). Nič čudnega, da računajo 500 dolarjev na funt (oz. 90 centov 
na gram). Dobra, a preveč butična zgodba, da bi jo upoštevali za 
primerjavo s trničem.

Vsi se strinjajo, da je pule najdražji sir na svetu. Izdelujejo ga 
– pazite to! – iz mleka redke pasme balkanskih oslov, ki živijo v 
naravnem rezervatu Zasavica v Srbiji. Za razliko od losovega sira 
Johanssonovih je pule del bogate lokalne tradicije. Našli so namreč 
recept zanj, ki izvira v 18. stoletju. Osli ne dajo veliko mleka. Pet-

najst oslov da manj kot galono na dan (3,8 litra), medtem ko le en 
funt sira zahteva več kot tri galone mleka (torej za 1 gram 0,25 dcl 
oz. za 1 kilogram kar 251 litrov). Redka vrsta oslov šteje le 130 
mlečnih darovalcev. Oslovsko mleko ima sicer bogato tradicijo. V 
njem naj bi se kopala Kleopatra in pohvali se lahko z le 1-odstot-
nim deležem maščobe ter šestdesetkratno vrednostjo vitamina C v 
primerjavi s kravjim. Okus oslovskega sira spominja na španski sir 
mančego, funt vas bo stal 600 dolarjev. To je 1,32 dolarja na gram.

Torej, ali je srbski sir pule potisnil slovenski trnič s prestola 
najdražjega sira na svetu? To je odvisno od dveh stvari: ali sir, ki 
je pridelek iz mleka redke vrste balkanskega osla, lahko uvrstimo 
v isto kategorijo kot trnič, ki je izdelan iz kravjega mleka, in me-
njalnega tečaja med evrom in dolarjem. Lahko trdimo, da bi moral 
biti sir, ki ga izdelujejo iz mleka eksotičnih živali (izjema je sveta 
trojica – krave, ovce in koze), upoštevan v posebni kategoriji. Če-
tudi vržemo vse sire v eno košaro, je trnič precej blizu siru pule, če 
upoštevamo menjalni tečaj dolar-evro. Ta se giblje okoli 1,2 dolarja 
za evro. Cena 10-gramskega trniča je 10 evrov in je tako postavljen 
ob bok (ali bi bilo bolje ob prsi?) siru pule. A lahko utemeljimo, da 
je trnič boljša investicija. Sir pule narežemo in ga pojemo samega 
ali pa na kosu kruha ali krekerja. 10-gramsko porcijo bi zmazali v 
enem hodu. Trnič pa naribamo ali nastrgamo na jed. Sam imam 
vedno en trnič v hladilniku. V enem letu porabim približno štiri, 
najbolj pogosto ga malo nastrgam na juhe ali testenine, podobno 
kot parmezan. Medtem ko se trnič in pule ruvata za naziv najdraž-
jega sira na svetu, lahko mirno rečemo, da je trnič v prednosti, ko 
govorimo o vrednosti investicije. 

Ni boljšega mesta za pokušino trniča, kot je Velika planina, nje-
gov izvor. V nasprotju s sirom pule, za katerega potrebujemo mleko 
130 oslic, je trnič sir, ki se ga lahko naučite izdelati sami. Pridruži-
te se Tatjanini delavnici na Veliki planini in domov odnesite svoj 
trnič, ki ga morate potem pustiti še štirinajst dni, da se posuši. Živi-
te tradicijo, potem pa jo pojejte. Kako okusna kombinacija. 

skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA, Pančur d.o.o.

031/353 347 NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B, Domžale

nasproti Sanolaborja

možnost
DARILNIH
BONOV

Srečno 2022!

Andrej Dornik s.p., Šubljeva 32, 1234 Mengeš
Tel. 041/849-265, www.okna-dornik.si

Srečno 
2022!

Vesel božič
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lamo vodnik po kraju in zgodovini s predstavitvijo literarnih ali 
strokovnih del o kraju ter tudi različnih vrst gradiva ali virov 
za spoznavanje domoznanskih vsebin, kot sta na primer spletna 
stran Kamniško-biografski leksikon, spletna stran z razglednica-
mi prejmipozdrav.si. V načrtovanje so vedno povabljena društva, 
krajevne skupnosti ali posamezniki, s katerimi se dogovorimo za 
vsebino, vodenje, izvedbo, predstavitev drugih pomembnih posa-
meznikov z določenimi znanji ali vedenji, za pogostitev ali dru-
ge podporne aktivnosti. Pomembno je, da besedo ali priložnost 
predajanja znanja dobijo posamezniki iz lokalnega okolja. S tem 
ruralnemu okolju dajemo priložnost predstavitve in uveljavlja-
nje skritih vedenj ali pozabljenih vsebin, ki pa so ravno v času 
epidemije dobile nove vrednosti,« nagrajeni projekt opisujejo v 
kamniški knjižnici, kjer so ponosni na nagrado in zadovoljni, da 
je strokovna javnost prepoznala in ocenila njihovo delo kot zelo 
kakovostno. 

Nov poslovni račun Občine Domžale

Domžale – Občina Domžale ima od 1. decembra dalje novo šte-

vilko poslovnega računa.

Ker Uprava za javna plačila ne omogoča prehodnega obdobja, 
na Občini Domžale prosijo, da plačila z zapadlostjo do 30.11.2021 
nakažete na račun SI56 01223 0100001491, medtem ko plačila z 
zapadlostjo od vključno 1.12.2021 nakažete na račun SI56 01100 
0100016442. Nove številke poslovnih računov imajo tudi ostali 
domžalski javni zavodi (šole, vrtci, Kulturni dom Franca Bernika, 
Knjižnica Domžale, Glasbena šola Domžale, Center za zaščito in 
reševanje, Zdravstveni dom Domžale) in krajevne skupnosti. Naj-
dete jih na občinski spletni strani domzale.si. 

16 x 24 cm, 56 strani, broširana vezava

Miha Mazzini in Noah Charney
SKRIVNA ZGODOVINA SLOVENIJE
ilustriral Ivan Mitrevski

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

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

PRILOŽENA 

DRUŽABNA 
IGRA

NA KRATKO

Domžale so še vedno branju prijazna občina

Domžale – Občina Domžale je ponovno prejela naziv branju 

prijazna občina. Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin 

Slovenije in Ministrstvo za kulturo naziv podeljuje občinam, ki 

posebno pozornost posvečajo knjigi, bralni pismenosti in kul-

turi.

Namen natečaja Branju prijazna občina je občine spodbuditi k 
aktivnejši vlogi v lokalni skupnosti, tako da z zavestnim načrto-
vanjem, oblikovanjem in postavljanjem ciljev na tem področju so-
delujejo pri izboljševanju bralne pismenosti in bralne kulture med 
prebivalci. Od leta 2017 je naziv branju prijazna občina prejelo 52 
občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica na-
ziva strokovni komisiji ponovno predstavi svoje nove projekte na 
tem področju. V letošnjem letu je komisija naziv podelila šestim 
novim občinam (Kozje, Lendava, Ribnica, Slovenj Gradec, Trbo-
vlje in Vodice), za nadaljnja tri leta pa spet potrdila 12 občinam. 
Med slednjimi je tudi občina Domžale. 

Nagrada za Kamniške literarne transverzale

Kamnik – Združenje splošnih knjižnic vsako leto ob dnevu 

splošnih knjižnic nagrajuje najboljše projekte na področju stro-

kovnega dela in dela z uporabniki. Poleg Knjižnice Mirana Jar-

ca in Mariborske knjižnice je med letošnjimi nagrajenci tudi 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniške li-

terarne transverzale. 

»Literarna transverzala je voden pohod, na katerem spozna-
vamo določeno okolje, kulturne in naravne znamenitosti ter 
osebnosti, ki izhajajo iz tega okolja. Za vsako transverzalo izde-
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Ali bo danes na uri tudi Lord?
Tako učenci na Osnovni šoli Marije Vere v Kamniku sprašujejo specialno pedagoginjo Katarino Kesič Dimic. Lord je kuža in v dobrih 
treh letih, odkar je dvakrat na teden prisoten v šoli in obišče otroke tako pri urah v razredu kot pri individualnih obravnavah, so se 
nanj dodobra navadili in ga vzljubili. Šestletnega gladkodlakega prinašalca spremlja vodnik Matjaž Reisner, tudi učitelj na tej šoli, ki 
to delo opravlja kot prostovoljec. Lord in Matjaž sta terapevtski par in njuna prisotnost v šoli ima številne pozitivne učinke. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Matjaž ni načrtoval, da bo Lord postal terapevtski pes. Šele 
ko sta začela hoditi v pasjo šolo, je ugotovil, da je ta pasma zelo 
primerna za terapevtsko delo. Katarina je že pred tem poznala in 
tudi iskala različne možnosti, da bi na dupliško šolo redno pri-
hajal kuža, ki bi bil prisoten pri njenem delu z otroki. Toda tega 
ni našla, kajti društva, ki so imela terapevtske pare, so takrat na 
šolah organizirala zgolj občasne in informativne obiske. Tako je 
pristopila do Matjaža in zgodba z Lordom, terapevtskim psom, se 
je začela. A še preden je igrivi rjavi kuža začel z »delom« v šoli, 
je moral tudi sam v šolo. »Kuža mora imeti narejeno pasjo šolo 
poslušnosti, izpit A oz. B-BH, potem pa poteka še izobraževanje 
v društvu Tačke pomagačke. To je prostovoljno društvo, ki opra-
vlja terapevtsko delo s pomočjo psov in organizira izobraževanje 
terapevtskih psov ter vodnikov. Pes in vodnik sta najprej pri-
pravniški par in v okviru tega morata opraviti 25 ur v različnih 
ustanovah, od vrtcev in šol do bolnišnic in domov za starejše ter 
varstveno-delovnih centrov. Pripravništvo traja eno leto, saj pes 
ne sme imeti več kot dve terapevtski uri na teden. Zadnja ura je iz-
pitna,« razloži Matjaž in pove, da je Lord že od vsega začetka zelo 
ubogljiv kuža, ki se hitro prilagodi vsem situacijam. »Ko sva prvič 
prišla na pripravništvo v rehabilitacijski inštitut Soča me je malce 
skrbelo, kajti Lord je navajen tekati po gozdu. Ampak je zaznal 
novo okolje in takoj začutil, kako se mora obnašati,« se spominja 
Matjaž in pojasni, da za psa terapevta ni toliko pomembna pasma, 
kajti v Tačkah pomagačkah imajo od čivav do bernskih ovčar-
jev. Bolj je pomembno, kako primeren je kuža karakterno, zaradi 
česar mora še pred začetkom izobraževanja opraviti testiranje o 
primernosti za terapevtsko delo.

Pozitivna spodbuda za narejene domače naloge

Lord je v osnovni šoli Marije Vere prisoten dvakrat na teden. 
Včasih pride k pouku v razred, včasih je prisoten pri individu-
alnih obravnavah učencev, ki potrebujejo dodatne spodbude in 
metode pri učenju. »Lord gre z mano in Matjažem, ko greva po 
otroka v razred. Včasih se z učiteljico dogovorimo že vnaprej, 
včasih pa kar spontano potem z Lordom ostanemo v razredu. 
Namen teh ur je predvsem, da otroke naučimo, kako pristopimo 
do psa, skrbimo zanj, ga krtačimo, kako se pobira pasje kakce, 
pogovarjamo se o klopih in pasjih (ter tudi človeških) boleznih, 
spregovorimo o psih, ki pomagajo ljudem, in o njihovem šolanju, 
ob tem se pogovarjamo tudi o osebah s posebnimi potrebami (pes 
kot vodnik slepega). Pogovori niso načrtovani, temveč spontani, 
kajti takrat se zgodijo najlepše stvari,« razlaga Katarina, medtem 
ko Matjaž dodaja, da Lord otrokom tudi pogleda naloge, jih nag-
radi z žigom, pri mlajših pogleda, če so barvice ošiljene ipd., ter 
tako učencem predstavlja pozitivno spodbudo. »Najboljši pa je v 
odkrivanju malice v torbah, za to je pravi specialist,« se smejita.

Če se otroci v razredu ob obisku Lorda spoznajo z osnovnim 
znanjem in rokovanjem o psih, je na individualnih urah, ki jih 
vodi Katarina, namen motivirati otroke za branje in druga pod-
ročja, v katerih so šibkejši, prav tako pa preko spoznavanja kužka 
razvijati druge veščine (senzibilizacija, vztrajnost, empatija) in 
preko dotikov (božanje, česanje, sprehodi, igra z žogo) terapev-
tsko vplivati na počutje ter čustveni razvoj učencev. »Včasih to 
sploh ni nič drugačna ura, kot bi potekala sicer, le da je poleg še 
Lord, ki dodatno motivira ali razbremeni otroka. Včasih pa ima-
mo zelo usmerjeno uro s pripomočki, ki se navezujejo na psa in s 
pomočjo katerih otrok dela na svojih primanjkljajih, npr. pri bra-
nju ali računanju. Tako je ura bolj razgibana in zanimiva,« pravi 
Katarina, ki je že pred tem delala z otroki tako gibalno kot inte-
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raktivno, Lord pa je postal živ pripomoček, ob katerem je otroku 
delo lažje in bolj zanimivo.

Učenec je postal navdušen bralec

Tako Katarina kot Matjaž sta vesela napredka otrok in nji-
hovega veselja do dela ter ostalih pozitivnih učinkov, čeprav ti 
pravzaprav niso merljivi. Katarina izpostavlja dva primera, kjer 
je Lord odigral ključno vlogo. »Imeli smo otroka s selektivnim 
mutizmom. Že v vrtcu je imel težave s komunikacijo. S starši 
smo imeli veliko stikov, saj jih je skrbelo, kako bo ob vstopu v 
šolo. Sama sem s tem otrokom hitro navezala stik, tudi na temo 
o živalih. Zato smo starše povabili, da bi bil ob otroku Lord. A 
otrok se je še posebej bal moških, zato jih je skrbelo, kako bo s 
prisotnostjo Matjaža. Bilo je spomladi, ko so bili otroci s podalj-
šanim bivanjem zunaj. Matjažu, ki niti ni vedel, da gre za otroka 
s selektivnim mutizmom, sem dejala, naj gre z njim in Lordom 
na sprehod okrog šole. Ko sta se vrnila, sem vprašala, če sta se 
kaj pogovarjala, in Matjaž je odvrnil, da vso pot. Otrok je v Lor-
dovi prisotnosti govoril brez težav,« pove Katarina in doda, da 
so zaradi dobrih izkušenj z Lordom starši še sami otroku kupi-
li psa, ki mu je dodatno pomagal pri odpravi njegovega strahu 
pred govorjenjem. V drugem primeru Katarina opiše učenca z 
velikim odporom do branja, ki je nato Lordu glasno bral tudi po 
45 minut. »Seveda zagovarjam zgolj 10-minutno glasno branje, 
ampak otrok je kar nadaljeval, jaz sem s svojimi metodami vmes 
branje korigirala, in danes je kljub še nekaterim težavam navdu-
šen bralec,« pravi Katarina.

V letošnjem letu Katarina in Matjaž z Lordom izvajata še do-
datno uro za drugošolce, ki še niso usmerjeni kot otroci s poseb-
nimi potrebami, vendar kljub temu potrebujejo dodatne spodbu-

de in usmeritve pri branju. »V okviru društva Tačke pomagačke 
je poseben program Beremo s Tačkami, narejen po ameriški li-
cenci. Lord je letos pridobil še ta certifikat,« razloži Matjaž in 
pove, da bi moral program potekati tudi v kamniški knjižnici, a 
je zaradi ukrepov za zajezitev covida-19 prestavljen na kasnejši 
čas.

Ena redkih v Sloveniji, ki redno in kontinuirano delata s 

terapevtskim psom

V tem trenutku sta Matjaž in Katarina ena redkih v Slove-
niji, ki že dlje časa redno in kontinuirano izvajata šolske ure s 
terapevtskim psom. Ko Lord pride v šolo, je prisoten tudi na 
Matjaževih urah. Že samo njegova prisotnost v razredu ustvari 
drugačno vzdušje. »Otroci so ponavadi bolj umirjeni. Ko je Lord 
prvič prišel, sem jim razložil, da imajo psi čutila veliko bolj raz-
vita in tudi bolje slišijo, moti jih hrup, in večina učencev to tudi 
upošteva, tako da so ure z njim v razredu drugačne. Samo leži, a 
odigra svojo vlogo,« trdi Matjaž, ki rad dela z otroki, zato mu je 
prostovoljno terapevtsko delo v veliko veselje. Z Lordom enkrat 
mesečno obiskuje tudi mengeški vrtec in dom počitka v Mengšu, 
kjer je poudarek na druženju in sprehodih s psom.

Lord je vesel, ko gre v šolo, kjer se počuti zelo domače. »Takoj 
ko primem njegov nahrbtnik, ki ga imam samo za v šolo, začne 
skakati. Že ve, kam greva,« pravi Matjaž. Tudi otroci na dupliški 
šoli so Lorda vzeli za svojega. »Otroci sprašujejo, če bo na da-
našnji uri tudi Lord. Ne vprašajo, ali bom jaz ali Matjaž, glavno, 
da je Lord,« se smeje Katarina in zaključi, da se na urah dogajajo 
čudovite stvari, za katere včasih niti ni racionalnega pojasnila. 
Vez med otroki in psom je, čeprav nevidna, izredno močna in in-
tuitivna. 

Berite regionalno in 
razmišljajte globalno 
tudi naslednje leto!
Srečno 2022!

Prijave na primozv@ir-image.si  do 31. 12. 2021

Spletni portal Modrih novic se širi in te vabi, 
da se mu pridružiš. Išče se

SPLETNI NOVINAR (m/ž)
Vaše delovne naloge bodo obiskovanje dogodkov in pisanje 
člankov za novičarski portal www.modre-novice.si.
 
Če rad(-a) pišeš in ustvarjaš različna besedila, dobro poz-
naš slovenski jezik in slovnico ter si zagnan(-a), motiviran(-
-a) in proaktiven(-na), potem se nam javi.

Izkušnje niso ključne, kajti odgovornost do dela, zanesljivost 
in fleksibilnost so tisto, kar iščemo. Osnovno poznavanje 
upravljanja in objavljanja na družbenih omrežjih (predvsem 
facebook) je prednost. Nujen je lasten prevoz in izpit B 
kategorije.
 
Iščemo kandidate, ki so vpeti v regionalno okolje in priha-
jajo iz občin, ki jih pokriva medij Modre novice (Kamnik, 
Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda).
 
Kaj lahko pričakuješ?

Sodelovanje s super ekipo. Zaposlitev za nedoločen čas s 
poskusno dobo 6 oziroma 12 mesecev. Nastop dela: kakor 
hitro je mogoče.
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Zbiranje starih imen v Mengšu je zaključeno
 

Mengeš – V občini Mengeš so letos sodelovali v projektu Stara hi-

šna imena 3, v okviru katerega so bila raziskana in obeležena sta-

ra hišna imena v Mengšu. Projekt je bil drugi korak raziskovanja 

tovrstne dediščine v mengeški občini. Leta 2019 so bila imena na-

mreč že zbrana v Topolah, Loki in na Dobenem.

Projekt zbiranja in označevanja starih hišnih imen poteka v 
okviru LAS Za mesto in vas in se delno financira iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. »Hišna imena kot del naše 
identitete so bila nekoč del vsakodnevnega življenja domačinov v 
nekem kraju. Z njimi so poimenovali hišo, lastnino in ljudi, ki so 
hiši pripadali. Danes so kljub manjšemu pomenu hišnih imen le-ta 
v naših krajih še vedno živa, a jih dobro pozna le starejša generacija 
domačinov. Predstavljajo del naše nesnovne kulturne dediščine,« 
pojasnjuje Klemen Klinar, vodja tega projekta. 

Z namenom ohranitve in ponovne oživitve starih hišnih imen 
so k projektu pristopili tudi v Mengšu, kjer je bilo zbranih 273 starih 
hišnih imen. »Nekatera med njimi živijo le še v spominih ljudi, saj 
so bile hiše, ki so jim pripadala, zaradi modernizacije Mengša poru-
šene (npr. pri Tonhu, pri Vahtarju). Druga pa so še dobro poznana 
in živa med domačini. Zaradi poudarjanja lokalne pestrosti hišnih 
imen so bila zbrana v narečnem izgovoru, pri čemer se uporablja 
tudi znak , ki se prebere kot polglasnik. Tako zapisana najdemo 
tudi na tablicah, ki so jih prejeli tisti lastniki hiš, ki so za označitev 
hiše podali pisno soglasje,« pravi Klinar in pove, da lastnikom do-
mačij, ki se za označitev hiš niso odločili, Občina Mengeš še vedno 
zagotavlja brezplačno tablo s hišnim imenom. Za več informacij se 
lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske (04 581 34 
16 ali klemen.klinar@ragor.si).

V okviru projekta je bila izdana tudi knjižica s pregledom men-
geških hišnih imen. Brezplačno je na voljo na sedežu Občine Men-
geš, v digitalnem zapisu pa jo najdete na spletni strani www.hisna-
imena.si, kjer so vsa hišna imena 22 občin širše Gorenjske uvrščena 
tudi v spletni leksikon Slovenska hišna imena. 

Re/forma viva: novo življenje kipov

Domžale – V drugi polovici novembra je v Galeriji Domžale po-

tekalo odprtje zanimive razstave Re/forma viva, osnovane na 

oziroma izhajajoče iz vsem poznanih umetniških del forma viva, 

ki krasijo okolico cistercijanskega samostana v Kostanjevici na 

Krki. 

Na pobudo Galerije Božidar Jakac, ki ima svoje prostore v ome-
njenem cistercijanskem samostanu, se je na domžalski razstavi 
zbrala barvita skupina ustanov – Akademija likovnih umetnosti in 
oblikovanja ter Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze Ljublja-
na, Akademija likovne umetnosti Zagreb in Umetniška akademija 

Talin iz Estonije. Z že dve leti trajajočim projektom v okviru Eras-
musa plus so želeli sodelujoči širšemu občinstvu predstaviti življe-
nje in smrt (propadanje) lesa oziroma predstaviti primere, kjer je 
restavratorski poseg smiseln, in primere, kjer je les že pogubljen.

V vitrinah v Galeriji Domžale tako lahko opazimo številne 
stvaritve v podobi nakita. Cilj je bil, da si vsak izmed sodelujočih 
v projektu izbere svojo skulpturo forme vive, jo preuči in nato bit 
samega izdelka prenese v nakit. Za namene projekta so se študentje 
priučili 3D-modeliranja, preoblikovanja in same izdelave razno-
vrstnih kosov nakita, od uhanov, brošk in zapestnic do ogrlic ter 
celo ovratnic. Skozi samo delo so tako spoznali številne pristope k 
izdelavi, hkrati pa se soočili tudi s postopki propadanja lesa ter z re-
šitvami zanj. O tem, zakaj je omenjeni projekt tako edinstven, je na 
samem dogodku spregovoril tudi domžalski akademski kipar Jurij 
Smole, svoje izkušnje pa so opisali tudi drugi sodelujoči. 

Barbara Kopač

V Kamniku iščejo prostovoljne šoferje

Kamnik – Občina Kamnik vabi šoferje prostovoljce, da se prid-

ružijo projektu Prostofer. 

Spomladi so se v Kamniku pridružili vseslovenskemu projektu 
za mobilnost starejših. Prostofer tistim starejšim osebam, ki pot-
rebujejo prevoz in ne morejo uporabljati javnih in plačljivih pre-
vozov, omogoča lažji dostop do zdravniške oskrbe, javnih ustanov 
ipd. S tem jim je omogočena večja mobilnost, socialna vključenost, 
medsebojno povezovanje, medsebojna pomoč ter boljša kakovost 
življenja v tretjem življenjskem obdobju. Uporabnik, ki potrebuje 
prevoz, pokliče na brezplačno številko Zavoda Zlata mreža 080 10 
10. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik 
med 8. in 18. uro, rezervacijo pa je treba najaviti vsaj tri dni pred 
izvedbo storitve.

V Kamniku trenutno vozi devet prostovoljnih šoferjev. Ker je 
storitev med starejšimi občani dobro sprejeta, na Občini Kamnik 
iščejo nove "prostoferje". Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima 
veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času priprav-
ljen pomagati tistim, ki prevoz potrebujejo. Prostoferji so v resni-
ci veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom 
nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta, pri zdravniku jih 
pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, jim 
priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah, pri izpolnjevanju 
obrazcev na banki, pošti ipd. To so ljudje z velikim srcem, ki jemlje-
jo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje. Če želite pos-
tati šofer prostovoljec, se obrnite na Občino Kamnik, Oddelek za 
družbene dejavnosti, kjer vas bodo vpisali v seznam prostoferjev in 
vam podali vse nadaljnje informacije o projektu. Dodatne informa-
cije dobite pri Katji Vegel (01 8318 142, katja.vegel@kamnik.si). 
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Soustvarjaj prihodnost mesta Kamnik
Prijavi se na razpis Kamnik, moje podjetniško mesto v okviru katerega lahko pridobiš 
vavčer za 5.000 EUR in ugodno možnost najema prostora v Kamniku. 

podjetnisko-mesto.si

AKTUALNO

V Kamniku z razpisom iščejo nove podjetnike 
V Kamniku v okviru projekta Cinema, ki ga vodita Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Gospodar-
ska zbornica Slovenije (GZS) s podporo Občine Kamnik kot strateškega partnerja, vabijo podjetnike, ki bi bili s svojo idejo prip-
ravljeni razširiti ponudbo in soustvarjati prihodnost kamniškega mestnega središča, da se prijavijo na razpis Kamnik, podjetniško 
mesto, na katerem lahko osvojijo vavčer v vrednosti 5000 evrov. Z razpisom nameravajo poživiti ponudbo in dogajanje v mestu 
ter spodbuditi povezovanje tradicionalnih dejavnosti s kreativnimi storitvami, s čimer bodo prispevali k razvoju inovativnega ter 
trajnejšega poslovanja podjetij.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv RRA LUR

Na razpisu bo posebna komisija na podlagi meril, ki so navede-
na v razpisni dokumentaciji na spletni strani podjetnisko-mesto.si, 
izbrala tri podjetnice oz. podjetnike, ki bodo s svojo dejavnostjo 
in poslovno idejo zapolnili enega od praznih prostorov v starem 
kamniškem mestnem središču, in jih nagradila z vavčerjem za 

5000 evrov, namenjenim koriščenju kreativnih in poslovno-pod-
pornih storitev. Poleg vavčerja bo bodočim kamniškim podjetni-
kom na voljo tudi 10-urni paket svetovanja in mentorstva ob pro-
cesu vpeljave nove poslovne ideje oz. izdelka ali storitve v mestno 
središče in paket promocijskih aktivnosti. Trenutno je v središču 
Kamnika na voljo pet praznih prostorov, pripravljavci razpisa pa 
obljubljajo, da se bo seznam še dopolnjeval.

Na razpis, ki je odprt do 15. marca 2022, se lahko prijavijo vsa 
podjetja (družbe, samostojni podjetniki in podjetnice posame-
znice, fizične osebe z registrirano dejavnostjo za poslovanje, za-
druge, socialna podjetja), ki so s poslovanjem v mestnem središču 
Kamnika že pričela od vključno 1. septembra 2021, oz. tista, ki to 
v praznih prostorih v središču Kamnika še nameravajo, in sicer 
najkasneje do 30. septembra 2022. Odpiranje prijav bo poteka-
lo v treh rokih, in sicer 15. januarja 2022, 15. februarja 2022 in 
15. marca 2022. Vsem prijaviteljem je na voljo brezplačno sve-
tovanje ter pomoč pri pripravi prijave. Za termin se dogovorite 
po e-pošti (projects@gzs.si) ali telefonu (01 5898 330). Natančne 
informacije in vse razpisne pogoje najdete na spletni strani  
podjetnisko-mesto.si. 



Modre novice20 INTERVJU

Pokonci me je držala ljubezen do družine
Življenje ji je dalo klofuto. Pri devetinštiridesetih so ji postavili diagnozo rak na debelem črevesju v zadnjem stadiju z metastazami na 
jetrih. Možnosti za ozdravitev so bile majhne. Prestala je osem operacij, dve leti kemoterapij, jemala tarčna in biološka zdravila. Zau-
šnica jo je vodila v novo življenje. Danes je 62-letna Stajka Skrbinšek zdrava. »Imamo dve življenji; drugo se začne, ko se zavemo, da 
imamo samo eno,« z mislijo Konfucija v en stavek strne svojo pot, ki jo je iskreno opisala v knjigi Nova jaz: ko je rak samo še morska 
žival. Zgodba o pogumu in vztrajnosti, predvsem pa srčnosti, ni le navdih tistim, ki se borijo z boleznijo, temveč je močan opomnik 
tudi zdravim: ustavite se, sicer vas bo ustavilo življenje. Čeprav Stajka opisuje svoj boj s hudo boleznijo, spregovori o številnih smrtih 
in se v spominih vrača v težke otroške ter mladostniške izkušnje, je njena zgodba pravzaprav veličastna hvalnica življenju.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Stajke Skrbinšek

Kako ste? 

Hvala za vprašanje. Lahko rečem, da sem odlično. Novembra 
smo doma zboleli za covidom-19. Vsi smo bolezen relativno dobro 
prestali. Veselim se praznikov, ki prihajajo, ker bomo imeli več časa 
za druženje z družino. Priprave so že v polnem teku. Skupna peka, 
okraševanje in posvečen čas da praznikom posebno veljavo.

Pri devetinštiridesetih so vam postavili diagnozo rak debelega 

črevesja v četrtem (zadnjem) stadiju. Danes ste tu, zdravi. Kako 

gledate na vse, kar se vam je zgodilo?

Predvsem sem hvaležna, da sem bolezen premagala. O raku kot 
bolezni ne razmišljam več. Ko je bila knjiga napisana in sva jo z 
lektorico vsaj desetkrat prebrali, se je vse dogajanje, od operacij do 
kemoterapij in vsega, kar sodi zraven, odmaknilo od mene. Postalo 
je zgodba sama zase. Seveda imam jaz pri tem osrednjo vlogo, ven-
dar se me zgodba v čustvenem smislu ne dotakne več. Pisanje kot 
terapija je delovalo. Morda lahko ravno zaradi tega odmika neob-
remenjeno govorim z bolniki, ki danes doživljajo podobno zgodbo.

Po diagnozi se je vaše življenje, kot ste ga imeli do takrat, ustavilo. 

Je zato naslov knjige Nova jaz?

Res se je ustavilo. Novica, da sem na smrt bolna, je sprožila cel 
orkan misli. Na trenutke sem bila popolnoma obupana, naslednji 
hip pa možgani začnejo mleti popolnoma druge misli in iščejo re-
šitev.

Nekje sem prebrala, da soočenje s smrtjo nadomesti deset let psi-
hoterapije. S to mislijo se strinjam. Ko spoznaš, kako minljiv si, v 
trenutku veš, kaj je zares pomembno in kaj ne. Prenehaš se ukvarja-
ti s stvarmi, ki so se ti zdele v "prejšnjem" življenju silno pomembne, 
v resnici pa sploh niso. Podobno se zgodi z odnosi. Kar naenkrat 
kopica ljudi izgine iz tvojega življenja. K sreči pridejo novi, takšni, 
ki te sprejmejo. Zaradi vsega tega postaneš nov, drugačen človek. 

Kdo je nova Stajka? 

Nova Stajka je veliko bolj preprosta, manj zahtevna do drugih 
in do sebe. Ko greš skozi takšno kalvarijo, spoznaš, da je lepota v 
enostavnih stvareh. Če bi me vprašali, kakšen bi bil moj idealen 
dan, bi vam odgovorila, da sončen. Zgodaj bi šla na dolg sprehod s 
psom, za družino bi pripravila zajtrk na vrtu. Popoldne bi se srečala 
s prijateljicami in klepetala. Zvečer bi pogledala dober film ali brala 
dobro knjigo. Nič posebnega na prvi pogled, vendar je mir v meni 
tisto, kar mi daje ravnovesje in spokojnost.

Prej sem bila perfekcionist, poskušala sem nadzorovati svoje 
življenje, verjetno tudi življenja drugih. Ob bolezni sem postala po-
nižna, ker sem spoznala, da v resnici ničesar zares ne nadzorujem. 
Bolj ko sem se upirala toku dogodkov, več energije sem porabila 
za prazen nič. Na koncu sem morala priti do tega, da sprejmem in 
zaupam. Ta del je bil najtežji v procesu moje osebne rasti.

Kako to, da ste zapisali svojo zgodbo, čeprav ste dejali, da je ne 

boste?

Toliko o zarečenem kruhu. (smeh) Ko me je kolega vprašal, če 
bom napisala knjigo, sem kategorično rekla ne. Mislim, da sem bila 
v tistem trenutku še popolnoma pod vtisom napornega zdravljenja, 
zato je razumljivo, da sem si želela, da bi beseda rak izginila, da je 
nikoli več ne bi slišala. Ne glede na to, kaj si želiš, vedno znova na 
eni strani trčiš s svojimi strahovi in na drugi z upanjem, da se bole-
zen ne bo ponovila. Dokler tega na nek način ne predelaš, je težko 
nadaljevati. Tako je pisanje postalo moj način predelovanja čustev, 
ki so se leta in leta kopičila v meni, a jih nisem znala izraziti.

Sama sem med boleznijo ves čas iskala pozitivne zgodbe, zgodbe 
bolnikov, ki so kljub slabi prognozi bolezen premagali. Žal jih ni-
sem našla veliko. Knjigo sem pisala z namenom, da bo moja zgodba 
dala upanje bolnim, da je bolezen možno premagati, pa tudi v raz-
mislek zdravim, ki drvijo skozi življenje, kam nas ta dirka lahko 
pripelje.

Ali rak lahko postane le spomin?

Z leti se strah glede ponovitve bolezni zmanjša. Sama sem zelo 
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spremenila odnos do zdravja. Včasih se je zdravje zdelo samou-
mevno. Zdaj ničesar ne prepuščam naključju. Poslušam se. Če sem 
utrujena, si vzamem čas za počitek. Veliko meditiram. Redno ho-
dim na preglede, skrbim za odpornost. To je največ, kar lahko na-
redim, da bolezen preprečim, zato sem pomirjena. 

Knjiga je krasen preplet vaših občutij in dogodkov. Bralca na tre-

nutke kar boli od vseh bojev in upanja, ki se postavlja vsakič zno-

va, pa tudi od vaših spominov na dogodke iz otroštva in mladosti. 

Kakšna občutja je v vas vzbudilo pisanje? 

Knjigo sem pisala z manjšimi in večjimi presledki približno tri 
leta. Ob začetku pisanja se je izlila iz mene vsa jeza, žalost, vse tisto, 
kar se je nabiralo leta in leta. Ko sem napisano čez čas prebrala z 
odmikom, sem ugotavljala, kaj je tisto, kar me v resnici boli. Spo-
mini na otroštvo so me na nek način čustveno bolj pretresli kot vse 
operacije, ki sem jih prestala. Skozi proces pisanja sem odpustila 
sebi in drugim.

Knjiga je med bralci. Kako se počutite, kakšni so odzivi?

Nekako sem pričakovala, da se bo knjiga dotaknila ljudi, ki so 
v podobni situaciji, kot sem bila sama. Vendar sem bila zelo pre-
senečena, ker mi je pisalo veliko zdravih ljudi, ki so se našli v moji 
zgodbi. Presenečena sem bila nad odkritosrčnostjo moških, ki so 
mi napisali, kako so jokali ob določenih odlomkih knjige. Mislim, 
da smo kot družba v zadnjem času zelo napredovali glede odprtega 
pogovora o odnosih in čustvih, ki nas poleg vsega ostalega lahko v 
skrajni fazi pripeljejo v bolezen.

Kaj svetujete ljudem, ki so prebrali vašo zgodbo in se obračajo na 

vas?

Ljudje želijo biti največkrat samo slišani od nekoga, ki je doži-
vel in preživel raka. V moji zgodbi vidijo upanje, da se lahko bo-
lezen premaga. Sicer sem pri deljenju nasvetov zelo previdna, ker 
ima vsak izmed nas svojo pot. Ko sem bila bolna, me je pretirano 
vsiljevanje nasvetov motilo, v nekem smislu me je begalo. Zato bol-
nikom, če me vprašajo, kaj sem jemala od dodatkov, kaj sem jed-
la, dam informacije. Najbolj pomembno pa se mi zdi, da se naučijo 
poslušati sebe in svoje telo. Seveda me največkrat kontaktirajo gle-
de tega, kako priti do dr. Sršenove.

Vmes se niste borili le s hudo boleznijo, temveč tudi z birokrat-

skimi mlini. Zdravstvena zavarovalnica vam namreč ni pokrila 

stroškov zdravljenja v tujini. Kakšen epilog je dobila ta zgodba?

Meni se je zdelo popolnoma samoumevno, da mi bo zdravstve-
na zavarovalnica plačala operacijo v tujini, ker sem imela mnenje 
konzilija, da v kliničnem centru operacija ni možna. Res je, da so 
me napotili na paliativno kemoterapijo, vendar to ni pomenilo 
ozdravitve.

Vlogo za odobritev stroškov sem napisala sama, praktično iz 
bolniške postelje, in potem se par mesecev ni zgodilo nič. Bila sem 
tako užaljena, prizadeta, jezna, predvsem pa nemočna, da me je to 
razjedalo. Razmišljala sem, koliko let sem vplačevala v zdravstveno 
blagajno, potem pa nisem vredna niti odgovora. Ko sem poklicala 
na zavod za zdravstveno zavarovanje, sem naletela na brezčutno 
uradnico, ki mi je rekla, da delam dramo. Takrat mi je postalo jas-
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no, da sem številka v sistemu. Da to ni naperjeno proti meni oseb-
no, tako pač sistem deluje. S pomočjo odvetnika sem vložila tožbo. 

Na enem od narokov sem se tako razburila, da sem dobila napad 
ledvičnih kamnov in končala na urgenci. To je bil alarm in odločila 
sem se, da na sodišče ne hodim več. Borila sem se, da preživim, in 
zdaj naj se mi zaradi stresa bolezen ponovi! Sodnici sem napisala 
prijazno pismo, da ne bom več hodila na sodišče, ker je moje živ-
ljenje vredno več kot znesek, ki ga terjam. Mimogrede, operacija 
v Padovi je stala popolnoma enako kot v kliničnem centru v Lju-
bljani. Na koncu sem tožbo dobila in zavod mi je stroške povrnil. 
Vendar je ostal grenak priokus in sprašujem se, kako končajo tisti, 
ki nimajo pravnega znanja in sredstev, da bi si operacijo plačali ter 
se leta in leta pravdali za povrnitev stroškov.

Že med kemoterapijo ste prevajali knjigo Rak na duši vaše zdrav-

nice, rešiteljice dr. Nele Sršen, ki vas je operirala, ko so zdravni-

ki v Ljubljani dvignili roke nad vami. Kaj vam pomeni dr. Nela 

Sršen?

Dr. Nele Sršen pred prihodom v Padovo nisem poznala. Našel jo 
je moj brat, ki veliko hodi na Reko. Nela je bila v tistem času zelo 
medijsko izpostavljena zaradi transplantacije jeter hrvaškega kan-
tavtorja Arsena Dedića.

V trenutku, ko je prišla do mene v čakalnici, sem ji brezpogojno 
zaupala. Niti za hip nisem pomislila, da se ne bo dobro izšlo. Vse 
prepreke, ki so se med zdravljenjem dogajale, sem sprejemala kot 
nepomembne, ker je Nela rekla, da bo vse v redu. Moj angel je. Red-
kokdaj se zgodi, da ne pokliče, ko se pelje mimo Ljubljane v Zagreb.

Nela mi je v Padovi po drugi operaciji omenila, da piše knjigo. 
Takoj, ko je izšla, sem jo kupila in na mah prebrala. Sicer sploh ni-
sem razmišljala o prevodu, ker to ni moj poklic. Ko sem ji dala knji-
go v podpis, sem kar butnila, če jo lahko prevedem. Ko razmišljam 
za nazaj, mislim, da sem želela podzavestno ohraniti stik z Nelo. 
Med prevajanjem sem bila še na kemoterapiji in prevajanje ni bilo 
enostavno. Takrat se še ni toliko govorilo o epigenetiki in kvantni 
medicini. Ja, je bil kar zalogaj. S prevodom se moje delo ni končalo, 
ker je bilo treba knjigo spraviti do bralcev. Nele v Sloveniji ni poznal 
praktično nihče. Organizirala sem novinarsko konferenco in odziv 
je bil neverjeten. Knjiga je bila tisto leto ena najbolj prodajanih. Po 
Sloveniji sva imeli veliko predstavitev in prav povsod je bil sprejem 
neverjeten. Ljudje si želijo zdravnika, ki jih posluša in razume. Niti 
približne številke nimam o bolnikih, ki so me kontaktirali in šli v 

Veliko sem se pogovarjala sama s seboj, se 

spodbujala in vsakič, ko sem pogledala obraze 

domačih, sem vedela, da bom vztrajala. 
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Padovo po drugo mnenje ali na operacijo. Vesela sem, da sem Nelo 
približala Slovenkam in Slovencem.

V knjigi vam prijatelj omeni, da ne vidite gozda zaradi osredoto-

čenosti na posamezna drevesa. Meni pa se zdi, da je bilo prav to 

ključno na vaši poti do ozdravitve. Osredotočali ste se na manjše 

dogodke, dneve, ure – do hčerinega maturantskega plesa, do za-

govora diplome druge hčere … od dneva do dneva. Kakšno je vaše 

mnenje o tem?

Se popolnoma strinjam z vami. Ko sem izvedela za diagnozo, 
se je ves dotedanji svet porušil. Če ne bi imela razloga, da se borim 
vsak dan sproti, bi težko premagala vse ovire, ki so me čakale na 
poti k ozdravitvi. Moje zdravljenje je trajalo skoraj tri leta in ves 
čas so se pojavljali novi in novi zapleti. Ves čas me je držala pokonci 
ljubezen do družine. Sploh si nisem mogla predstavljati, da bi moja 
mlajša hči šla na maturantski ples brez mene. Pa da ne bi bila na za-
govoru diplome starejše hčere. Ljubezen je mogočno čustvo. Gore 
lahko premika, dobesedno.

Vaša zgodba je zgodba o vztrajnosti in pogumu. Ali se je kljub 

temu kdaj med dolgotrajnim zdravljenjem pojavil tudi obup, ko 

ste imeli dovolj in želeli prekiniti vse skupaj?

Kmalu po odkritju bolezni, med preiskavami, kjer so ugotavljali, 
koliko je bolezen razširjena, sem neuradno izvedela, da so metasta-
ze tudi na pljučih. Takrat sem pomislila, da ne bom šla na kemote-
rapijo, ker se mi je zdelo, da je tako razširjeno bolezen nemogoče 
ozdraviti. Kasneje se je izkazalo, da metastaz na pljučih ni, in di-
agnoza se mi je kar naenkrat zdela veliko lažja, čeprav sem imela 
ogromen tumor na črevesju in vsa jetra v metastazah. Po tretjem 
ciklusu kemoterapije sem padla v globoko depresijo, ker je bilo telo 
izčrpano, nekega vidnega napredka v zmanjševanju bolezni pa ni 
bilo na vidiku. Pred vsako kontrolo sem upala, da je vse v redu in 
velikokrat se je pojavila nova metastaza in sledila je nova operacija. 
Vsakič se je bilo težko sestaviti nazaj. Veliko sem se pogovarjala 
sama s seboj, se spodbujala in vsakič, ko sem pogledala obraze do-
mačih, sem vedela, da bom vztrajala. 

Nihanje razpoloženja je stalnica v procesu zdravljenja. V resnici 
se to dogaja tudi popolnoma zdravim ljudem, samo da so razlogi, 
zaradi katerih se nam to dogaja, popolnoma drugačni. Najbolj je 
pomagal "recept", da sem razmišljala samo za en teden naprej, ker 
vse, kar je bilo dlje, je bilo negotovo in mi je povzročalo tesnobo.

Med zdravljenjem in tudi kasneje ste bili obkroženi z ogromno 

smrtmi. Je to spremenilo vaš pogled na življenje in smrt? 

Med zdravljenjem sem spoznala veliko bolnikov in na žalost jih 
je veliko izgubilo boj z boleznijo. Vsaka izguba me je prizadela in 
na nek način mi je zamajala prepričanje, da bom bolezen premaga-
la. Kar naprej sem si ponavljala, da ima vsak izmed nas svojo pot. 

Pomagalo je.
Smrt sem sprejela kot dejstvo. Nekoč bo prišla. Pred vsako ope-

racijo sem domačim pisala pisma, ki sem jih hranila v predalu, ker 
se o smrti nihče ni hotel pogovarjati. Vendar že samo zavedanje, 
da te lahko naslednji dan ni več, da življenju neko drugo veljavo. 
Nisem se bala smrti, bala sem se bolečin.

Oklepanje starih vzorcev in bolezni je lahko uničevalno, omenja-

te v knjigi. Kaj vas je še naučil rak?

Joe Dispenza pravi, da devetdeset odstotkov ljudi rajši umre, kot 
da se spremeni. Spreminjanje starih vzorcev je trdovratno delo. 
Zahteva veliko vztrajnosti. Sama sem se zavedala, da bo rezultat 
enak, če bom vse delala enako. Ne želim, da se mi bolezen ponovi. 
Ko padem v stari vzorec (in to se zgodi velikokrat), se opomnim. In 
potem naredim drugače. In tako vedno znova in znova. Ni bližnjic, 
je samo trdo delo. Rak me je naučil, da je vsak dan lep, tudi če de-
žuje.

Nekajkrat se v knjigi sprašujete tudi po vzrokih nastanka bolez-

ni pri vas, vračate se v otroštvo, v hude izkušnje, ki ste jih imeli. 

Danes veste kaj več? Še vedno raziskujete to področje – morda 

tudi s pomočjo hčere, ki je RTT terapevtka?

Od trenutka, ko sem izvedela, da imam raka, sem se ves čas spra-
ševala, zakaj jaz. To je vprašanje, ki si ga postavlja žrtev. Dokler se 
nisem vprašala, kaj sem delala narobe in kaj lahko spremenim, da 
se mi bolezen ne ponovi, sem delovala po starih vzorcih.

Že med zdravljenjem sem šla na psihoterapijo. Kasneje, ko sem 
ozdravela, sem se začela izobraževati o transakcijski analizi, ki je 
ena od vej psihoanalize. Pa ne zato, da bi delala terapijo drugim, 
želela sem razumeti svoje vzorce, po katerih podzavestno delujem. 
Mislim, da sem s tem naredila največ za osebno rast. Pred tremi 
leti sem šla tudi na predavanja in meditacije Joeja Dispenze. Naučila 
sem se izraziti, povedati, če mi kaj ni všeč. Dovolim si vzeti čas zase.

Starejša hči je že po naravi sočutna in dobra poslušalka, verjetno 
se je zato tudi odločila za študij psihologije. Med boleznijo mi je bila 
v ogromno oporo. To mi je vzbujalo občutek krivde, ker otroci ne 
bi smeli biti naši terapevti. Seveda se še vedno veliko pogovarjava. 
Tea je certificirana RTT terapevtka in klinična hipoterapevtka, 
zato so mi njene izkušnje in znanje v veliko pomoč.

Pred boleznijo ste bili pravnica, vodja financ, davčna svetovalka. 

Kdo ste danes? Kaj počnete?

Danes sem nova Stajka. (smeh) Med boleznijo sem se vpisala v 
kreativno pisanje v društvo Lipa v Domžalah, ker sem vedno rada 
brala. Pri pisanju knjige mi je to zelo pomagalo. Že nekaj let sem 
invalidsko upokojena in čas je moje razkošje, ker ga lahko porabim 
zase, za hčerki, moža, sorodnike in kužke. Veliko hodim v naravo, 
imam kar nekaj zelo dobrih prijateljic, ki se mi pridružijo na teh 
sprehodih. Pred štirimi leti me je gimnazijska prijateljica prepriča-
la, da sva začeli kipariti z glino. Na začetku sem bila skeptična glede 
mojih umetniških sposobnosti, vendar imamo odlično mentorico, 
mlado kamniško umetnico Nino Koželj, ki zna iz nas potegniti naj-
boljše. Letos smo imele razstavo v ljubljanski mestni hiši in moram 
reči, da sem bila ponosna nase. 

INTERVJU

Knjiga NOVA JAZ, ko je rak samo še morska žival, je izšla 
pri Centru Holistea. Do konca januarja jo lahko bralci 
Modrih novic naročijo s 15-odstotnim popustom, če na 
spletni strani Centra Holistea v košarici vnesejo kodo 

MODRENOVICE22.
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DRUŽINSKI PAKET

080 73 13

2x rekuperatorska 
prezračevalna enota I-VENT
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SILVENTO V-EC

2x daljinski upravljalnik 
+ mobilna aplikacija

+ GRATIS montaža

1.000€
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Posebno leto za mengeške likovnike
Domžale, Trzin, Mengeš in vse okoliške občine slovijo po tem, da je njihovo kulturno življenje vselej polno duha in navdiha. 
Tokrat želimo v ospredje postaviti predvsem umetniško ustvarjanje, katerega rezultate si v omenjenih okrajih pogosto lahko 
ogledamo v obliki razstav (spletnih in v živo). In kljub pandemiji smo imeli slednjih v zadnjih (slabih) dveh letih resnično veliko, 
kar je jasen dokaz, da pristnega ustvarjalnega navdiha ne zmotijo niti zaostrene razmere v družbi niti omejitveni ukrepi. Ker pa 
Likovno društvo Mengeš, ki deluje pod vodstvom Helene Testen, letos beleži že 25 let delovanja, so bile letošnje razstave še 
toliko bolj posebne.

BARBARA KOPAČ
Foto: arhiv LD Mengeš

Društvo je ljubiteljske narave, a ustvarjalni duh in vnema nista 
nič manjša kot v poklicnih slikarskih krogih. Člani se že vsa leta 
izobražujejo pod taktirko različnih mentorjev, s pomočjo katerih 
pridobivajo vsa potrebna znanja za ustvarjanje edinstvenih ume-
tnin. Tako je vsaka nadaljnja razstava še boljša, še bolj izpopolnje-
na, še bolj kakovostna. Zasluge za vsakodnevni razvoj pripisujejo 
stalnemu mentorju, likovnemu pedagogu, slikarju in fotografu 
Lojzetu Kalinšku, ki jih izobražuje in likovno usmerja že dvanajst 
let. Ker jih je tako navdušil tudi nad samo fotografijo, so pozneje 
ustanovili tudi foto sekcijo društva.

»Letošnje leto bo posebno,« je spomladi letos zapisala pred-
sednica društva, Helena Testen. »Obeležujemo namreč 25 let, 
kar želimo počastiti z razstavami spominov, razstavami, kjer bo 
prikazano preteklo udejstvovanje članov društva.« Spomladi so 
v društvu pripravili prvo spominsko razstavo, katere izvirnik je 
bil na ogled v letu 2019. Tedaj so se predstavili z rekom Običaji 
in starine so ščit domovine, letošnjo razstavo pa so naslovili Or-
nament. Ta je bila na ogled v prostorih Univerzitetnega rehabili-
tacijskega inštituta Soča, in sicer med 22. aprilom in 17. majem. 
Na razstavi je bilo postavljenih 29 slik 20 različnih avtorjev, ki 
so za svoje izdelke uporabili različne tehnike in motive. Vsi pa 
so sledili naslovni tematiki, ornamentu. Ta v likovni umetnosti 
predstavlja posamezen okras, sestavljen iz rastlinskih, živalskih 
ali geometrijskih motivov, pogosto pa ima povsem svojo vsebi-
no in kot takšen nosi določeno simboliko. Nekdaj je bila naloga 
ornamenta povečati estetski učinek predmetov, poživitev puste 
ploskve ali pa povečati samo vrednost nekega izdelka. Za sloven-
ski ornament velja, da je vsaka poslikava drugačna, da se te ne po-
navljajo, da so uporabljeni ali enakomerni ali popolnoma različni 
odtenki. Senčenje načeloma ni vključeno. Vse zgoraj našteto je 
bilo prikazano tudi na izvirnih umetniških delih 20 ustvarjalcev 

iz Likovnega društva Mengeš. Motivi, ki so jih umetniki upora-
bili, so tako zajemali področja poljedelstva, vrtnarstva, živalstva 
in še marsičesa.

Likovniki pa si po prvi spominski razstavi niso vzeli premo-
ra. V maj so zakorakali že z novo spominsko razstavo, katere iz-
virnik je bil na ogled v letu 2016, in sicer v gradu Komenda pri 
Polzeli. Tokrat so razstavljali v Domu svete Katarine v Mengšu, 
umetnine pa so naslovili Ikone, grafike in risbe. Na slednji smo si 
lahko ogledali različne svetnike in angele v obliki nabožnih po-
dob, ikon, grafičnih del ali risb. V Mengšu je bilo razstavljenih 45 
del, od česar je 17 slikarskih del v podobah ikon, 23 grafičnih del 
z risbami ter 5 slik v akrilni tehniki z motivi narave in samega 
Mengša. »Lotili smo se več grafičnih tehnik,« je ob dogodku iz-
postavila predsednica društva. »Uporabili smo linorez, jedkani-
co, suho iglo, monotipijo, tudi kolagrafijo.« Podoba tradicionalne 
grafike izhaja iz risbe. Risba je izdelek ustvarjalnosti, izražen s 
pomočjo risalnih pripomočkov na ploskvi. Umetniška risba je 
osnova vsem oblikam likovnega ustvarjanja. Grafika pa je veja 
likovne umetnosti, naziv za postopek in rezultat uporabe katere 
od grafičnih tehnik s pomočjo izdelane matrice. Sama ikona je v 
širšem pomenu slika z versko vsebino, v ožjem pa verska slika, 
značilna za pravoslavne cerkve Bizantinskega obreda. Ikone so 
praviloma slikane na lesu, prikazujejo pa Jezusa, Marijo in svet-
nike. Vsebuje veliko zlate barve, saj ta simbolizira nebesa. Tu gre 
vselej za simbolni pomen. Obrazi na ikonah so obrnjeni narav-
nost proti opazovalcu, da se vzpostavi stik med svetnikom in ver-
nikom. Razstava je bila občudovalcem na voljo med 3. majem in 
3. avgustom.

V poletnih mesecih so se člani društva odzvali tudi povabilu 
na slikanje panjskih končnic, ki je potekalo na Ožbovčevi doma-
čiji v okolici Mekinj, udeležili pa smo se lahko tudi že tradicio-
nalnega Sprehoda ob Pšati, kjer so nas vnovič navdušile njihove 
mojstrovine.

V mesecu oktobru so nadaljevali z nizom razstav. Že peto obe-
ležitveno razstavo so tokrat postavili v Supernovi v Kamniku, 
kjer smo si obiskovalci lahko ogledali vitraže in še nekatera druga 
dela, ki so jih v 25 letih ustvarili člani društva. Prvotna razstava 
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izvira iz leta 2016, ko so razstavili fotografije lastnih obrazov, do-
dali pa tudi skupinsko fotografijo z naslovom Mandala in ostale 
zgodbe. Vse omenjene si je bilo tedaj moč ogledati v Kulturnem 
domu v Mengšu. Vitraž je načeloma stekleno, iz več barvnih ele-
mentov sestavljeno okno. Med posamezne obarvane steklene dele 
večinoma postavijo kovinske pregrade, ki tvorijo nekakšne opor-
ne strukture. Čeprav so plošče načeloma ravne in se uporabljajo 
kot okna, pa so sodobne stvaritve lahko tudi tridimenzionalne 
strukture in skulpture. »Člani likovnega društva Mengeš smo 
videz vitraža prenesli na platna, ga ustvarili z barvnimi rastri in 
navidezno steklo obrobili z zlato ali črno konturo. Dela izražajo 
naše ljube motive, ki jih želimo s pomočjo svetlobe prenesti tudi 
na zidove tega nakupovalnega središča,« so povedali v društvu.

Poleg čudovitih izdelkov so ob razstavi zapisali še nekaj besed 
o samem društvu. »Začelo se je v letu 1996, ko so se štirje prijatelji 
in slikarski navdušenci odločili, da ustanovijo društvo. In tako je 
preteklo 25 let. Danes štejemo 20 članov,« so zapisali. »Naša ume-
tniška dela nastajajo ob zgodbah, spominih, domišljiji, občutenjih 
in ob svobodi,« je dodala Helena Testen. »Pri tem nas vseskozi in 
nenehno poganja navdih, ki odseva v vseh naših delih, kot sonce, 
ki nas s svetlimi žarki poboža in nam vzpostavi neko novo svežo 
energijo.«

Poleg številnih razstav so mengeški likovniki 25. obletnico 
počastili še z novim oziroma preurejenim prostorom, pri čemer 
jim je pomagala tudi Občina Mengeš. Po več mesecih trdega dela, 
pospravljanja in preurejanja so se v novembru lahko že pohvalili z 
novim kotičkom, ki jim bo v prihodnje nedvomno nudil še veliko 
ustvarjalnega navdiha.

Članom društva sta v poseben ponos predvsem zadnji dve leti 
delovanja, saj so s strani Zveze likovnih društev Slovenije prejeli 

tudi najvišje priznanje, zlato plaketo, kar je nedvomno izraz ka-
kovosti njihovega dela. Poleg tega so ob koncu novembra, ko je 
potekala Zlata paleta 2021, dosegli izjemen uspeh. Prejeli so na-
mreč kar štiri certifikate kakovosti, prejemnice pa so bile Milica 
Tomšič, Špela Magister, Leonida Goropevšek ter Nejka Terglav. 
Slednja je za svoje delo Stran prejela tudi srebrno paleto. Poleg 
tega je Aleš Koman, član Likovnega društva Mengeš, prejel tudi 
prestižno nagrado Grand Prix. Med desetimi najuspešnejšimi 
društvi se je mengeško uvrstilo na četrto mesto, med najbolj pri-
vlačnimi pa na peto. Vsekakor jim uspeha privoščimo še več, saj 
so v svojih 25 letih obstoja in delovanja dokazali, da je njihova 
umetnost zaradi trdega dela, strasti in predanosti vedno in pov-
sod na najvišji ravni. Ne dvomim, da se lahko tudi v prihodnjem 
letu nadejamo številnih novih razstav, številnih razstavljenih 
umetnin, ki nas ne bodo pustile ravnodušnih. 

Občina Domžale in Godba Domžale
vabita na

praznični koncert Godbe Domžale 
in proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti,

v nedeljo, 26. decembra 2021, ob 19. uri, 
v Športni dvorani Domžale.

Gost Omar Naber.

Vstop prost!
V  N O V E M  L E T U 

V A M  Ž E L I M O 

V E L I K O  Z D R A V J A , 

S R E Č E  I N  N A V D I H A .

@caferacerkavarnicakamnik

Srečno, zdravo in  
nasmejano 2022!
Srečno, zdravo in  
nasmejano 2022!



Modre novice26 AKTUALNO

Heroji tudi v Kamniku “furajo” v pižamah
Zakaj heroji in zakaj "furajo" v pižamah? Pobuda Heroji furajo v pižamah je nastala z namenom zmanjševanja števila voženj pod 
vplivom alkohola, želi pa zmanjšati tudi škodljivo pitje alkohola med mladimi, kar dosega z vključevanjem tako mladih kot njihovih 
staršev ter z vključevanjem lokalnih skupnosti, predvsem na podeželju, kjer je možnost za nastanek prometne nesreče pod vplivom 
alkohola kar dvakrat večja. Kot so na svoji spletni strani zapisali v Zavodu Vozim, pobudniku Herojev, je danes vzrok za vsako tretjo 
prometno nesrečo s smrtnim izidom alkohol, kar četrtino nesreč pa zakrivijo mladi med 18. in 29. letom starosti. »Vse to so glavni 
izzivi iniciative, ki so nas spodbudili, da s celostnim pristopom v lokalnih okoljih spreminjamo stališča in vedenje mladih, lokalno 
skupnost pa opolnomočimo za sprejetje predlogov in ukrepov mladih, ki bodo pripomogli k večji prometni varnosti mladih,« pra-
vijo na zavodu.

BARBARA KOPAČ
Foto: Občina Kamnik

Omenjena pobuda je prejemnica nagrade Evropske komisije za 
najboljšo prakso na področju prometne varnosti ter prejemnica 
mnogih oglaševalskih nagrad. Svojo zgodbo o uspehu so konec 
novembra podelili tudi na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Ma-
istra, kjer so skupaj z lokalnimi odločevalci iskali predloge za iz-
boljšave na področju vožnje pod vplivom alkohola v občini Ka-
mnik. Ker je bil ogled dogodka omogočen tudi prek spleta, je bilo 
srečanju priča več ljudi, kot bi bilo to glede na trenutne razmere 
mogoče, ko bi bilo potekalo le v živo. Kamniško srečanje je bil 
tudi zadnji letošnji posvet na temo pitja alkohola in vožnje pod 
vplivom alkohola med mladimi v okviru iniciative Heroji furajo v 
pižamah. Posvet je združil 26 kamniških gimnazijcev, lokalne od-
ločevalce v občini Kamnik in številne druge deležnike, ki delujejo 
na področju varnosti v prometu, povezoval pa ga je Nino Batagelj.

Uvodoma je zbrane nagovoril ravnatelj Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra, dr. Branislav Rauter, pridružil pa se mu je še 
kamniški župan Matej Slapar, ki je navdušeno pozdravil zmanj-
šan odstotek voženj pod vplivom alkohola – v zadnjih 10 letih 
se je ta namreč že znižal za 60 odstotkov. Omenil je, da mora pri 
vožnji vedno prevladati zdrav razum, saj edino tako lahko poskr-
bimo za varnost v cestnem prometu. Nadalje se je temi posvetil 
tudi direktor Zavoda Vozim, David Razboršek, ki je prav tako 
poudaril napredek, dosežen v zadnjih letih, oziroma zmanjšan 
odstotek prometnih nesreč, katerih povzročitelji so mladi pod 
vplivom opojnih substanc.

Ko je bila podrobneje predstavljena sama pobuda, so zbrani 
lahko prisluhnili novim smernicam na področju uživanja alkoho-
la ter prometne varnosti, tako na lokalni kot na nacionalni ravni, 
seznanili pa so se tudi z vlogami gasilcev in policije pri pomoči in 
reševanju v prometnih nesrečah. Nastopajoči, ki so spregovorili 

o ključnih temah, so bili dr. Maja Roškar, predstavnica Nacional-
nega inštituta za javno zdravje, dr. Mateja Markl iz Javne agencije 
Republike Slovenije za varnost prometa, Urška Kregar iz Prosto-
voljnega gasilskega društva Kamnik ter predstavnik Policijske 
postaje Kamnik, Milan Kojadinovič.

Premladi, da bi svoje sanje pustili na cesti

Nič pa se človeka ne dotakne bolj kot osebna izpoved nekoga, 
ki je sam preživel pekel, ki ga je zaznamovala tista usodna sto-
tinka sekunde, tista nespametna odločitev. A ne njegova, temveč 
odločitev neizkušenega 18-letnega voznika, ki je vozil za njim in 
ga je nenadoma začel nespametno prehitevati. Žiga Breznik, am-
basador Zavoda Vozim, je podal svojo izkušnjo o tem, kako je, ko 
je imel komaj 20 let, doživel hudo prometno nesrečo, v kateri si je 
poškodoval hrbtenjačo in pristal na vozičku. Kaj bi bilo, ko bi bil 
privezan z varnostnim pasom, ne more povedati, je pa zelo hvale-
žen, da je preživel. Mladim je pojasnil svoj pogled na izpostavlje-
ne izzive ter hkrati poudaril pomen gibanja. Dejal je, da če se sam 
lahko športno udejstvuje, tudi drugi nimajo izgovorov. A govo-
ril je o pametnem gibanju. Najsi gre za kolo ali motor, ključna je 
uporaba čelade, saj je pogosto prav ta tista, ki odloča o življenju 
in smrti. A menim, da je v srečanje najbolj zarezala njegova za-
ključna poved: »Premladi ste še, da bi svoje sanje pustili na cesti.«

Večina vprašanih že v avtu z osebo, ki je vozila pod vpli-

vom alkohola

Po srčni osebni zgodbi se je oglasil še Rok Kosec, soorganizator 
dogodka in vodja Mladinskega centra Kotlovnica, ki je predsta-
vil predvsem statistično sliko ter se hkrati zahvalil Gasilski zvezi 
Kamnik, dijaški skupnosti kamniške gimnazije ter Študentskemu 
servisu Kamnik, ki so pomagali pri izvajanju anket. Izpostavil je 
tisto najbolj zaskrbljujoče dejstvo, in sicer da je večina vprašanih 
iz fokusne skupine, v kateri so izvajali ankete, pritrdilno odgo-
vorila na vprašanje, ali so se že vozili z osebo, ki je vozila pod 
vplivom alkohola. Anketo so izvedli med 130 mladimi med 15. in 
25. letom. Je pa svetla točka to, da se mladi vse bolj zanimajo za to 
področje, da temu namenjajo vse več časa in skrbi, da o tem tudi 
veliko govorijo, kar morda botruje tudi temu, da se je v zadnjih 10 
letih odstotek nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola toliko 
zmanjšal.

Statistike se je dotaknil tudi naslednji govornik, Kensuke Tsu-
chiya, direktor podjetja Toyota Adria, ki je slovenskemu občin-
stvu predstavil japonski model zmanjševanja nesreč pod vplivom 
alkohola, s čimer je mladim ponudil popolnoma nov vzorec raz-
mišljanja (in delovanja).

Ena izmed rešitev bi bil bolje organiziran javni prevoz

V nadaljevanju so potekale še delavnice, ki so pravzaprav 
predstavljale srž srečanja. Mladi so delovali v skupinah, snovali 
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pa so predloge za izboljšave v lokalnem okolju na področju pitja 
alkohola in prometne varnosti med mladimi. Te so nato predsta-
vili lokalnim odločevalcem, ki jih je predstavljala direktorica 
kamniške občinske uprave, Bogomira Skvarča Jesenšek, in širši 
javnosti, ki je posvet spremljala preko Zooma. Na tej točki je bila 
najbolj (najpogosteje) izpostavljena želja po bolje organiziranem 
javnem prevozu, predvsem v nočnem času, da bi se mladi lahko 
varno vračali z zabav, ne da bi jih morali zapuščati ob 22. ali 23. 
uri ali plačevati za taksi. To bi botrovalo tudi znižanemu odstot-
ku prometnih nesreč, saj bi mladi v okajenem stanju tako redkeje 
sedali za volan. Pozitivno je bilo tudi to, da si večina mladih želi 
odkritih pogovorov s starši ali skrbniki o izzivih vožnje pod vpli-
vom alkohola. V razpravi je bila večkrat omenjena tudi besedna 
zveza kultura pitja alkohola, pri čemer je dr. Maja Roškar vskočila 
s popravkom, češ, besedna zveza je neustrezna, saj tu težko govo-
rimo o kulturi. Ta je namreč vezana na varnost in mero, tega pa v 
omenjenem sobesedilu pogosto ni moč zaslediti.

Največ je vredno, da se v projekt vključuje vse več mladih

Nasploh pa je bil sam dogodek deležen številih pohval, s stra-
ni mladih kot tudi številnih govornikov, ki so se strinjali, da je 
prav tovrstno povezovanje in sodelovanje na lokalni ravni tisto, 
ki lahko ponudi konkretne rešitve za še zmanjšan odstotek vožnje 
pod vplivom alkohola. Projekt, ki je bil tokrat predstavljen na Gi-
mnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku, je bil skupno 
izveden že v 15 občinah v 12 različnih regijah, s čimer je dose-
gel več kot 15 tisoč mladih. V okviru pobude so izvedli več kot 
700 prevozov, dosegli več kot 700 objav v različnih medijih ter 
poskrbeli za 6 interaktivnih motivacijskih delavnic z ambasadorji 
sezone 2020 (vplivnimi mladimi športniki in pevko).

Učinkovitost edinstvenega modela, sofinanciranega s strani 
Ministrstva za zdravje in Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa, pa ni navdušila zgolj sodelujočih v posvetih po 
vsej Sloveniji, marveč tudi Evropsko komisijo, ki je pobudo v letu 
2018 nagradila s priznanjem Excellence in Road Safety, leto po-
zneje pa še s prestižno nagrado Jacques Barrot Grand Prize za naj-
boljši projekt v Evropi na področju prometne varnosti v zadnjih 
štirih letih. V letu 2021 je 3. sezona pobude s Koledarjem golih 
resnic prejela bronasto nagrado za najboljšo medijsko kampanjo 
na mednarodnih nagradah ISMA (International Safety Media 
Awards). Ob vsemu blišču in prestižu pa je za snovalce in izva-
jalce pobude največje zadoščenje dejstvo, da se v projekt vključuje 
vse več mladih, posledično pa se vsako leto še zmanjša odstotek 
nesreč, za katere so odgovorni mladi pod vplivom alkohola. 

Stankam in poslovnim 
partnerjem želimo vesele 
praznike in srečno 2022.

Stankam in poslovnim 
partnerjem želimo vesele 
praznike in srečno 2022.

keramicarstvo.berlec@gmail.com
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Na Vrhpolju fitnes na prostem

Vrhpolje – Krajevna skupnost Nevlje je v športnem parku s po-

močjo Hokejskega kluba Vrhpolje na novo uredila fitnes na pros-

tem.

Na voljo je več različnih orodij, ki omogočajo raznoliko vad-
bo in gibanje na prostem ter so dobrodošla tako pri vzdrževanju 
kondicije kot krepitvi mišične moči. 

Razstava lesenih igrač skozi čas

Domžale – V prostorih Menačenkove domačije se vselej pišejo 

zanimive zgodbe. Vedno je na voljo slikovita razstava, ki si jo 

je vredno ogledati, vedno se predstavi nekdo, ki se mu splača 

prisluhniti, vedno si torej lahko napasemo oči na nečem, česar 

potem nikdar ne pozabimo. In tako smo bili tudi tokrat delež-

ni odprtja edinstvene razstave lesenih izdelkov, ki jih danes ne 

videvamo več tako pogosto, četudi so pravzaprav brezčasni. Go-

vora je namreč o igračah. Pa ne o kakršnihkoli igračah, temveč 

o lesenih igračah.

Te nam je predstavil dr. Mohor Demšar, dolgoletni učitelj na 
waldorfski šoli, sicer zbiratelj omenjenih lesenih izdelkov. Zami-
sel o potujočem muzeju lesenih igrač se mu je porodila, saj sam, 
kolikor se le da, sledi reku, da je človek popoln le takrat, ko se igra. 
Zakaj bi torej tega ne ohranjali tudi v odrasli dobi? »Včasih so 
bile takšne igrače običajne,« je pojasnil med uvodnim nagovorom. 
»Otroci so imeli doma lesene igrače v podobi živali, da so lahko 
sestavili kmetijo. Imeli so stavbe, da so lahko sestavljali mesta in 
podobno.« Takšne igrače so priročne iz več razlogov – so obstoj-
nejše, edinstvene in morda celo zanimivejše kot igrače, običajne 

za današnji čas.
O sami izdelavi in navdihu za delo je z umetnikom spregovo-

rila kustosinja Katarina Rus Krušelj, pri čemer je bilo izpostavlje-
no, da so razstavljene igrače posebne tudi zato, ker je večina tako 
starih, da segajo še v prvo polovico prejšnjega stoletja, nekatere 
pa izvirajo celo iz obdobja Franceta Prešerna. Ko je avtor razsta-
ve, pri postavitvi katere je sodeloval tudi Roman Kos, govoril o 
svojih lesenih umetninah, je izpostavil, da se namen igrač ni kaj 
prida spremenil. Seveda ne, igrače so bile, so in bodo namenjene 
igri, zabavi, torej sproščanju in uživanju. Se pa je skozi čas spre-
minjal material, drugačen pa je tudi način izdelave. Enako velja za 
obstojnost. Slednja je namreč pri lesenih izdelkih veliko večja kot 
pri, denimo, plastičnih. Bistvena razlika je tudi količina. Včasih 
je bila že ena sama igrača pravi božji dar, dandanes pa marsikdo 
zaradi presežka igrač slednjih niti ne ceni več. Včasih so prednja-
čili gugalniki, avtomobili, igrače na vrvici, danes to najmlajšim 
ni več zanimivo – veliko raje in pogosteje namreč posegajo po 
tehnološko dovršenih igračah.

Dr. Demšar pa s svoji igračami ne želi doseči le sprostitvene-
ga učinka, marveč želi pri otrocih spodbuditi tudi zdrav razvoj. 
Tako se na razstavi nahaja kar dvesto kosov igrač z vsega sveta, 
med drugim leseni konjički, vrtavke, lutke, hiške in podobno, ob 
čemer starejše generacije, naše babice in dedki, kar nostalgično 
zavzdihnejo. Tako razstava pridobi tudi na kulturnem pomenu, 
saj pravzaprav predstavlja tudi dobršen del kulturne dediščine – 
pooseblja namreč razvoj otroške igre skozi čas. Tako si ob igračah 
lahko ogledate tudi stare fotografije, ki so jih prispevali domačini 
kot dokaz dejanske rabe razstavljenih izdelkov.

Slikovito razstavo si lahko v prostorih Menačenkove domačije 
ogledate do vključno 22. januarja. 

Barbara Kopač

Mobilna enota DORA zopet v Kamniku

Kamnik – Od začetka decembra je v Kamniku zopet mobilna 

enota presejalnega programa za raka dojk DORA.

Mobilna enota bo ob Domu kulture Kamnik do konca febru-
arja prihodnje leto. Na presejalno mamografijo bodo povabili še 
preostali del žensk iz občine Kamnik med 50. in 69. letom, ki še 
niso bile slikane. Vse ostale ženske, ki bi morale biti povabljene 
in slikane v mobilni enoti do njenega prihoda v Kamnik, pa so 
že povabili in slikali v presejalnem centru programa DORA v 
Zdravstvenem domu Domžale, kar je bilo tokrat izjemoma. Po 
prvih podatkih so se ženske zelo dobro odzvale na povabilo v 
Zdravstveni dom Domžale in se udeležile presejalne mamografije 
v 83 %. Od decembra dalje bodo vse preostale ženske iz občine 
Kamnik povabljene v mobilno enoto in ne več v Zdravstveni dom 
Domžale.

Mobilna enota programa DORA je letos v Kamniku že šestič, 
zadnjič je bila pred dvema letoma jeseni 2019. Takrat so povabili 
3.502 ženski, na presejalno mamografijo jih je prišlo 80,4 % vseh 
povabljenih žensk, kar je zelo dober rezultat, in presega 70 odstot-
kov, kolikor je pogoj, da lahko v programu zgodnjega odkrivanja 
raka dojk uspešno dosežejo ključni cilj, tj. zmanjšanje umrljivosti 
žensk za do 30 odstotkov. Od vseh slikanih žensk jih je 61 imelo 
nadaljnjo diagnostično obravnavo na Onkološkem inštitutu Lju-
bljana, kjer so raka dojk z dodatnimi preiskavami odkrili pri 14 
ženskah, pri večini je bil na začetni stopnji bolezni. 

Ženske bodo iz klicnega centra programa DORA na Onkolo-
škem inštitutu Ljubljana prejele pisno vabilo, na katerem bosta že 
določena datum in ura pregleda v mobilni enoti v Kamniku. Ma-
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mografija v programu DORA je za ženske brezplačna in zanjo ne 
potrebujejo napotnice. Če ženski predlagan termin za presejalno 
mamografijo ne ustreza, se lahko prenaroči prek elektronske po-
šte dora@onko-i.si ali na brezplačni telefonski številki 080 27 28 
vsak delavnik med 9. in 12. uro. Prav tako se lahko na navedene 
kontakte naroči sama, če vabila še ni prejela. 

DORA je državni program zgodnjega odkrivanja raka dojk, ki 
omogoča vsem ženskam med 50. in 69. letom v Sloveniji pregled 
z mamografijo na vsaki dve leti, in sicer z vnaprejšnjim vablje-
njem. V tem starostnem obdobju je največja verjetnost, da ženske 
zbolijo za rakom dojk, presejalna mamografija pa je pomembna, 
saj je z njo mogoče odkriti bolezenske spremembe, ki še niso tako 
velike, da bi jih lahko ženska zatipala pri samopregledovanju ali 
njen zdravnik pri kliničnem pregledu. Odkrivanje majhnih in na 
dojko omejenih rakov lahko bistveno izboljša verjetnost ozdravi-
te, tudi samo zdravljenje je manj obsežno, kar vpliva na kakovost 
življenja bolnic. Sodelavci programa DORA zato ženske spodbu-
jajo, da se redno odzovejo povabilu na presejalno mamografijo, za 
katero ne potrebujejo napotnice. 

Šest izbranih del je objavljenih na plakatih 
po Kamniku
Kamnik – Lokalna akcijska skupina Občine Kamnik je tudi le-

tos povabila mlade v občini Kamnik k sodelovanju v likovnem 

natečaju na temo zasvojenosti. Namen natečaja "Svoj? Nesvoj? 

Zasvojen?" je povečati vključenost mladih in izpostaviti proble-

matiko zasvojenosti. 

Komisija, ki so jo sestavljali Rok Kosec (Mladinski center Ko-
tlovnica Kamnik), Ivan Mitrevski (ilustrator in stripovski avtor) 

NA KRATKO

  
2

 

2

10

RODEX d.o.o., 

PEUGEOT-SLO-oglas_208-sveza-zaloga_A5_nve_v2.indd   1 23/11/2021   13:04

RODEX d.o.o., 
Rova, Rovska cesta 2,
1235 Radomlje,
tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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in Katja Vegel (Občina Kamnik), je pregledala vse prispele izdelke 
in izbrala šest del, ki so že objavljena na plakatnih mestih v Ka-
mniku in tudi na spletni strani MC Kotlovnica. Med izbranimi 
šestimi deli se je komisija odločila eno delo posebej izpostaviti, 
in sicer gre za risbo Lili Džunov (OŠ Marije Vere, mentorica Ire-
na Zagožen), ki je narisala zasvojenko z igricami in družbenimi 
omrežji, kako sedi pred računalnikom, ki požre vso njeno po-
zornost. »Igralka je tako zatopljena v igranje, da ne vidi, kakšen 
nered je postala njena soba. Vidimo pa ta nered gledalci, saj ga je 
avtorica zelo natančno narisala. Je tak nered tudi v glavi zasvo-
jenke?« je o delu zapisala komisija.

Ostala izbrana dela so ustvarile: Samanta Rebronja (OŠ Marije 
Vere, mentorica Irena Zagožen), Maša Levec, Polona Vrhovnik, 
Ana Omovšek, Ana Inkret – vse štiri prihajajo iz OŠ Frana Al-
brehta, ustvarjale so pod mentorstvom Anamarije Erčulj in Tine 
Plahutnik. 
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Telovadba 1000 gibov na malih ekranih, 
preko zooma ali v živo

Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin – V Društvu Šola zdravja so 

v sodelovanju z lokalnimi televizijami ponovno začeli z akcijo 

Telovadimo doma preko malih zaslonov. Filme s telovadbo naj-

dete tudi na platformi YouTube ali pa se redni jutranji telovadbi 

priključite preko zooma. Vaditeljem Šole zdravja se lahko ob 

upoštevanju vseh ukrepov še vedno pridružite tudi v živo.

S prenosom telovadbe na malih zaslonih je društvo v sodelo-
vanju z lokalnimi televizijami poskrbelo tudi za tiste, ki niso vešči 
uporabe interneta oziroma ga sploh nimajo. Njihov cilj je, da bi tudi 
tokrat ob ponovni aktualnosti omejitev glede zajezitve covida-19 
motivirali veliko število prebivalcev za vsakodnevno skrb za svo-
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je zdravje. Poleg filma z jutranjo telovadbo 1000 gibov je Društvo 
Šola zdravja pripravilo in lokalnim televizijam ponudilo še film 
Dihamo z naravo. V slednjem gledalcem predstavljajo sprostitvene 
dihalne in gibalne vaje ter meditacijo s poudarkom na programih 
čuječnosti. Tudi v tem valu omejitev družabnega življenja se je na 
pobudo Šole zdravja odzvalo kar nekaj lokalnih televizij, ki so v 
svoj jutranji program uvrstile oba ali enega od omenjenih filmov, 
in sicer STV (Savinjska TV), VI-TEL (Primorska TV), TV Bled, AS 
televizija (Murska Sobota), TV Vaš kanal, Koroška TV, Koroška 
Regionalna TV, Gorenjska TV, E-Posavje TV, ETV HD (Zasavje), 
GO TV, R Kanal +, TV Medvode, TV Uršlja, Vascom TV, KTV 
Ormož, Zasavska TV, SIP TV, PeTV. Katere lokalne televizije ima-
te na voljo, lahko preverite pri svojem operaterju.

Čeprav tokratni ukrepi stroke za zajezitev covida-19 vadbe na 
prostem ne prepovedujejo, je treba upoštevati pogoje PCT in ob-
vezno varnostno razdaljo. »Prav zaradi epidemiološke situacije, v 
kateri lahko vsakogar od nas kadarkoli doleti karantena, ter zaradi 
obveznega upoštevanja pogojev PCT, smo v društvu Šola zdravja 
ponovno organizirali tudi telovadbo preko zooma,« pravijo v dru-
štvu. Redni jutranji telovadbi se lahko na tej platformi priključite 
od ponedeljka do petka ob 8. uri. Povezava je dostopna na spletni 
strani društva. 

Vaditeljem Šole zdravja se lahko ob upoštevanju vseh ukrepov 
še vedno pridružite tudi v živo. V modronovični regiji deluje 20 
skupin, in sicer v Domžalah (Depala vas, drevored 88 lip, Ihan, 
Krtina, Paviljon, Radomlje, Stob, Športni park Domžale, Vir), Ka-
mniku (Duplica, Eko Godič, Keršmančev park, Motnik, OŠ Marije 
Vere, Perovčki, Podgorje, Snovik), Mengšu (Loka, Mali, Oranžeri-
ja) in v Trzinu (ŠRC Trzin Mlake). Natančne lokacije in dneve ter 
ure vadbe najdete na spletni strani društva. 
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Češnja: nova pesniška zbirka Bele Szomija 
Kralja

Domžale – Drugo polovico novembra je popestril literarno-

glasbeni večer v Knjižnici Domžale, ki je tokrat potekal v živo. 

Da, prav ste prebrali. V zadnjem času je to sicer prava redkost, 

zato je bil večer še toliko bolj barvit. V goste so tokrat povabili 

vsestranskega glasbenika, učitelja, prevajalca, ki je poleg vsega 

še strasten zeliščar, gobar in astronom. Govorimo seveda o Beli 

Szomiju Kralju, rojenemu v Osijeku na Hrvaškem, šolanemu 

najprej na murskosoboški gimnaziji, nato pa še na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Pogovor je vodila Cveta Zalokar, dogodek 

pa je seveda potekal ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov.

V ospredju večera je bila sicer najnovejša (druga) pesniška zbirka 
domžalskega avtorja, ki nosi naslov Češnja, v pogovoru s pesnikom 
pa smo dognali tudi marsikaj drugega, kar umetnika žene naprej, 
kaj v njem zbuja strast in podobno. Tako nam je razkril, da zelo 
dobro pozna bližnje gozdove, kjer nadvse rad gobari in nabira zeli-
šča, za piko na i pa nam je zaigral tudi na kitaro, svojo zvesto spre-
mljevalko. Tako smo kaj hitro dognali neodtujljivo povezavo med 
zapisano in zaigrano pesniško besedo.

Tokratni gost je sicer domžalskemu okraju že dobro poznan, saj 
poleg vodenja glasbene skupine Kontrabant slovi tudi po odličnih 
prevodih madžarskih in prekmurskih literatov, piše pa tudi sklad-
be. Največ je spisal glasbenih besedil, saj se je za področje od nekdaj 
zanimal. Zato mu tudi pesniška beseda ni tuja. Karkoli je poveza-
no z glasbo, ga navdušuje in prebuja. Rad ima tudi svoj učiteljski 
poklic, v smehu pa dodaja, da je on tiste vrste učitelj, ki je strup za 
lenuhe. A ne glede na to, kaj počne, uči, piše ali pesni, iz njega sije 
radost, vseskozi oddaja tako neverjetno energijo, da človek ne more 
drugega, kot da mu zaupa, mu sledi in ga posnema.

Med drugim je v pogovoru razkril, da se je zelo veselil trenutka, 
ko bo vendarle izšla njegova druga pesniška zbirka. Dokler ni za-
res izšla. Potem se je kar malo sramoval, češ da popolnoma razgali 

NA KRATKO
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Strokovno svetovanje in posredovanje  
pri prodaji, oddaji in nakupu vseh  

vrst nepremičnin.
 

Kolektiv Artik d.o.o. vam želi vesel 
božič in srečen skok v 2022.

njegovo občutenje ljubezni, strasti, razočaranja in drugih občutij, 
pri čemer je opis slednjih v delu res povsem necenzuriran. A ven-
dar je na koncu smeje dodal, da če nekomu res ustreza, da si z njim 
podeli občutja ljubezni in strahu, smeha in joka, naj si delo kupi in 
tudi prebere. Češnja, o kateri je bilo govora, sestoji iz petih delov 
oziroma tematskih sklopov, ki se med seboj smiselno povezujejo: 
Kelih življenja, Razrvane pesmi, Sinovi revolucije, Ljubljenim in 
Kotiček za otroške duše. Tako v eni sami pesniški zbirki združuje 
vsa bistvena občutja: odsev lastnega pogleda na naravo in družbo, 
hrepenečo ljubezen in neuslišano strast. V središču besedila se po-
kaže tudi odnos do pravzaprav vseh ključnih področij posamezni-
kovega življenja, od politike do umetnosti. Zato nedvomno drži, 
kar trdi sam avtor – da je v opevanem delu njegova duša brez spon 
in popolnoma razgaljena. 

Barbara Kopač
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S Piko od pike do pike
Eden najbolj dejavnih in priljubljenih slovenskih pisateljev, Ivan Sivec, se je tokrat odpravil na Švedsko, v rojstni kraj slovite Astrid 
Lindgren. Popravek – tja se je odpravil že pred leti, sedaj pa je na pot vzel tudi nas, bralce, ko nam je s svojim delom o Piki Noga-
vički z naslovom Pika pri Piki odprl pot v čarobni svet najbolj znane švedske nagajivke. Trideset slikovitih zgodb, ki nikakor niso 
namenjene le otrokom, bralcu odpira popolnoma nove poglede na eno najbolj znanih deklic na svetu, predvsem pa, kar je tudi 
avtorjev namen, prebuja igrivo otroško dušo v slehernem človeku, ki si dovoli vstopiti v Astridin svet oziroma na Pikin planet.

BARBARA KOPAČ
Foto: arhiv Ivana Sivca

Astrid Lindgren (Astrid Anni Ericsson), 14. novembra 1907 roje-
ni švedski pisateljici, se je zamisel o Piki Nogavički porodila zaradi 
hčerke Karin, ki je, ko je imela le sedem let, zbolela za pljučnico. Te-
daj je mamo prosila, naj ji pove zgodbo o Piki Nogavički. Ne da bi 
poizvedovala, kdo ta Pika je, je Astrid začela s slikovito dogodivšči-
no priljubljene pegaste deklice, za katero si najbrž ni mislila, da bo po 
77 letih ena najbolj znanih švedskih junakinj. Naša pot se začne na 
letalu: »Mami mu je rekla tudi nadoblačnik, oči frčoplan, stevardese 
pa zračni avtobus.« Nenavadno, kako lahko slikovit opis prepros-
tega poleta prijetno vznemiri bralca, da hitro nadaljuje z branjem. 
»Spoznanje, da sem samo zasilna Pika, se je tako globoko vtisnilo 
v mojo bučo …« Kaj se je zgodilo, ko je Pika spoznala, da tista pra-
va prebrisanka, ki po vsem svetu slovi po dveh živahnih kitah in 
obraznih pegicah, živi na Švedskem? Kaj le, obiskala je Vimmerby, 
rojstni kraj osebe, ki je ustvarila svetovno znan lik Pike Nogavičke.

Skoraj kot Kamnik, je zapisano v eni od zgodbic. Takšen je bil 
prvi vtis mesteca Vimmerby. Skoraj kot Kamnik, tisti kraj pod 
Kamniško-Savinjskimi Alpami. Le da tam menda nimajo Starega in 
Malega gradu. Imajo pa zato slikovito arhitekturo, čudovit narodni 
park, park jelenov, seveda hranijo tudi rojstno hišo Astrid Lindgren 
in še marsikaj. »Seveda sem pametna samo zato, ker sem bila na 
Švedskem,« se nadaljuje zgodba. In vila Čira-čara res čara in očara, 
saj je plod trdega dela, odrekanja in predvsem močnih sanj, kar je 

izpostavljeno tudi v pričujočem delu.
V knjigi pa nismo priča zgolj zgodbam, temveč tudi zgodo-

vinskim dejstvom, denimo tistim, ki pričajo o odraščanju in vzgoji 
švedske pisateljice. Slednjo je namreč najbolj zaznamovalo prav pri-
jetno in toplo otroštvo, saj je odraščala v ljubeči družini, kjer denarja 
sicer ni bilo preveč, o ljubezni pa vsekakor lahko govorimo v pre-
sežku. Družinski odnosi so bili osnovani na pristnosti in razumeva-
nju, enak odnos pa je družina ohranjala do sezonskih delavcev, ki so 
obiskovali hišo. Teh ni bilo malo in prav vsak izmed njih je Astrid 
prinesel neizmerno bogastvo – svojo zgodbo in edinstvene spomi-
ne, ki jih je deklica vestno zapisovala.

»Kdor bere, nima veliko časa za druge neumnosti.« Tako so mla-
do Astrid že navsezgodaj spodbujali k pisateljevanju. Pozneje se je 
preizkusila tudi kot novinarka, vendar so bile literarne težnje tis-
te, ki so predstavljale njeno pristno strast, te pa so se zares razvile 
šele po zaslugi že omenjene hčerke Karin. Naneslo pa je tako, da je 
Astrid svojo Pikino mojstrovino zapisala šele po nesrečnem padcu, 
ko je onemogla obležala. Ker drugega ni mogla, se je lotila pisanja. 
»Pomeni, da vsak padec ni padec, ampak hkrati tudi vzpon.« Tako je 
bila Pika Nogavička rojena tudi v zapisani, ne zgolj govorjeni obliki. 

In njeno rojstno mesto – konec koncev je Vimmerby tudi Piki-
no mesto, kajne? – vsako leto obiskuje vedno več ljudi, vedno več 
navdušencev nad igrivimi prigodami, ki jih je močna deklica Pika 
pogosto doživljala. In menda ti Pikini oboževalci sredi mesteca še 
vedno lahko naletijo na Astrid, ki tam poseda in piše, še vedno piše. 
Piše brez prestanka, saj želi svoj vseskozi delujoči um izkoristiti in 
ustvariti še kakšne like, ki bi v družbo pomagali vnesti pozitivne 
spremembe.

Astrid je svet najbolj zaznamovala s svojo Piko, pečat pa je pustila 
tudi s številnimi drugimi deli. Teh ni malo, vsega skupaj je namreč 
spisala najmanj 150 različnih del, od slikanic in otroških zgodb do 
filmskih in televizijskih scenarijev ter tankočutnih pesmi. Vse to je 
napisala na pisalnem stroju. Da, prav ste prebrali, na pisalnem stro-
ju. Ni bilo prenosnikov ali naprav, ki bi posneti zvok pretvorili v 
besedilo. Ne, ure in ure je presedela za mizo in le tipkala. »Ko pišem, 
živim!« Tako je razrešila kakršnekoli dvom o tem, ali v pisanju de-
jansko uživa. Priznala je, da svoje zapise tudi dejansko živi. 

Hiša na samotnem otoku, kjer je Astrid Lindgren zapisala večino del.



december 2021 33OGLASI

Dolgoletna tradicija 
kamniške mesarske obrti
Ste bili kdaj na domačih kolinah? Zunaj je mrzlo, v hiši pa pri-

jetno in domačno v krogu družine. Na mizi so koline. Vsi so 

veseli in zadovoljni, ko jedo domačo hrano po tradicionalnih 

receptih.

Skupina Farme Ihan neguje tradicijo mesarske obrti in domačih 
kolin. Vzreja živali poteka v lastni vertikalni verigi na farmah in 
kooperacijskih kmetijah, v skladu s ciljem zagotavljati etično in od-
govorno ravnanje z živalmi ter hkrati dosegati najvišjo kakovost 
mesa. Končni člen Skupine Farme Ihan je Meso Kamnik, ki skrbi 
za proizvodnjo in trženje med potrošniki vedno bolj poznane in 
priljubljene blagovne znamke Anton. Kakovost svežega svinj-
skega in govejega mesa ter mesnih izdelkov Anton temelji na dolgo-
letni tradiciji podjetja. Z bogatimi izkušnjami in zavezo k odličnosti 
zagotavljamo pravo izbiro za vse, ki se zavedajo pomena zdrave in 
varne lokalne hrane. V pestri ponudbi mesnih izdelkov, pasteri-
ziranih in presnih mesnin v trgovskih sistemih in lastnih malop-
rodajnih mesnicah najdete tudi širok nabor izdelkov brez glutena, 
laktoze, soje, umetnih barvil in E-jev. Odlikuje jih vrhunska ka-

kovost, povezana s tradicijo, združena v slasten domač okus in 

zapeljiv vonj. Pripravljeno s spoštovanjem do hrane po recepturah, 
ki so ljudem domače in blizu.
Odličnost Antonovih izdelkov potrjujejo številne medalje ter 

priznanja domačih in evropskih institucij. Ponosni smo, da je več 
izdelkov Anton prejelo naziv »šampion« ter vrsto zlatih in srebrnih 
medalj na mednarodnem ocenjevanju AGRA. V letu 2020 so bili 
čevapčiči Anton na testu pri Zvezi potrošnikov Slovenije ocenjeni 
kot najboljši na trgu, v letu 2021 pa sta dva naša izdelka, kamniški 
odščipanci in telečje hrenovke, zmagala na ocenjevanju za izbran 
produkt leta.
Prejete nagrade in zaupanje potrošnikov potrjujejo pravo smer v 
prepletu dolgoletne tradicije kamniške mesarske obrti in razvoja 
novih, bogatih receptur, začinjenih s prepričanjem, da je le najboljše 
dovolj dobro.

Drage občanke in občani,

živimo v posebnih časih, ki nas vsak dan soočajo z 
novimi izzivi. Kljub vsem težavam - ali pa zlasti 
zaradi njih - moramo biti drug drugemu ljudje. 
Praznični čas sam po sebi kliče k razmisleku o 
vprašanjih solidarnosti, povezanosti in ustvarjanju 
pogojev za boljše življenje vseh. Za to pa je najprej 
potrebno notranje prepričanje in mir.

Naj nas praznični dnevi, ki so pred nami, vsaj za nekaj 
trenutkov napolnijo s toplino in medsebojno 
povezanostjo. Spomnimo pa se tudi na vse, ki iz 
takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo praznovati, 
kot bi si želeli. Drage občanke in občani, želim vam 
doživet in miren božič v krogu vam dragih ljudi. V 
letu 2022 pa veliko modrosti, strpnosti in kar je 
najpomembnejše, zdravja. Veliko izzivov nas čaka, a 
skupaj bomo zmogli vse. 

Vse dobro in srečno!

Marjan Šarec

SREČNO
2022!
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Škabrijel (646 m)
Pisan jesenski dan, obsijan z soncem, listje na drevesih se barva v rumeno, oranžno, rdeče. V Ljubljanski kotlini megla, v Vipavski 
dolini sonce. Obujem pohodne čevlje in si oprtam nahrbtnik, vzamem še ključe od avta in že se peljem proti Novi Gorici. Ška-
brijel, hrib nad Novo Gorico – nadvse zanimiv tudi z zgodovinskega vidika, v prvi svetovni vojni je bilo tu eno izmed osrednjih 
bojišč – se že veselim. Na vrhu je visok razgledni stolp, od koder se odpre čudovit pogled na obe Gorici, Sabotin, Sveto goro, 
Trnovski gozd, reko Sočo, Alpe, vse do Jadranskega morja. Hrib je dobil ime po cerkvici, ki je stala na njem pred prvo svetovno 
vojno, oz. po nadangelu Gabrijelu.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Narava nas v jesenskem času res navdušuje, zato tokrat legen-
da o hrastu. Hudobe so vprašale Boga, kdaj jih bo vzel v nebesa. 
Stvarnik se jim je zmikal in jim ni odgovoril. Ni minil dan in že so 
bili Vragi zopet pri njem z vprašanjem: »Kdaj nas vzameš zopet v 
nebesa?« Tudi tokrat jih je odpravil z nedoločnim odgovorom. Ko 
so ga s tem tretjič nadlegovali, je rekel: »Ko bo vse listje z dreves 
odpadlo, pa pridite zopet vprašat!« Vragi so dan za dnem ogledo-
vali drevje, kdaj bo izgubilo listje. Jeseni je listje počasi izgubljalo 
zeleno barvo in Vragi so že poskakovali od veselega pričakovanja: 
sedaj pa bo, vsak čas bo naše pričakovanje izpolnjeno. Ko je listje 
porumenelo in prešlo v lepo rdečo barvo, je res pričelo odpadati. 
Le s hrasta ni hotelo odpasti. Peklenščki so bili tako neučakani, 
da so zlezli na hrast in hoteli tiste liste spraskati z drevesa. Zaradi 

tega je še sedaj hrastovo listje jeseni tako razcefrano. Vendar pa 
se jim nakana ni posrečila, ker so imeli nerodne kremplje. Nekaj 
listja je še vedno ostalo na hrastu in Hudobe niso prišle v nebesa. 
(Vir: Pravljične poti Slovenije, Irena Cerar Drašler)

Hitro cesto Ajdovščina–Nova Gorica zapustimo pri izvozu 
Selo in nadaljujemo v smeri Nove Gorice. V naselju Ajševica se 
usmerimo rahlo desno, nato pa v naselju Kromberk zasledimo us-
merjevalno tablo za gostišče Kekec, ki nas pri semaforju usmeri 
desno. Peljemo se vse do parkirišča pri gostišču, kjer parkiramo. 
Od tu nadaljujemo peš. Pot je najprej asfaltirana, nato preide v 
makadam in kasneje v gozdno pot. Je dobro označena, ves čas se 
rahlo vzpenja, le proti vrhu se nekoliko strmeje vzpne. Na vrhu 
je razgledni stolp, visok 12 metrov, na katerega se povzpnemo po 
čudovit razgled. Vrnemo se po isti poti. Pred odhodom domov 
se lahko okrepčamo še v gostišču Kekec ali pa obiščemo katero 
izmed osmic. 

Tokrat nas je na izlet popeljal novi hibrid Renault Clio E-Tech.

Izhodišče: Gostišče Kekec (324 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 1–2 uri · Najprimernejši čas: vsi letni časi 
Čas vožnje: 90 minut v eno smer

HIBRIDNA TEHNOLOGIJA,  
ZASNOVANA ZA VSAKOGAR

Odkrijte povsem novo doživetje vo-
žnje z električnim pogonom. Novi hibrid 
Clio E-Tech združuje električni motor in 
motor z notranjim izgorevanjem ter izje-
mno učinkovit avtomatski menjalnik.

Novi Clio E-Tech hibrid vam ponuja 
brezskrbno vožnjo in zagotavlja velik do-
seg vožnje. Z udobjem in notranjostjo, ki 
ju pričakujete od vozila.
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Naši izdelki in rešitve ustrezajo najvišjim kakovostnim standardom, saj sodelujemo 
z najboljšimi dobavitelji. Delamo dobro — smo redni plačnik našim dobaviteljem 
in ob poštenem in etičnem poslovanju dosegamo dobre rezultate. In delamo 
dobro: vlagamo v prihodnost tistih ranljivih posameznikov, ki nimajo enakih 
možnosti kot drugi, želimo pa jim ponuditi pot, po kateri bodo lahko dosegli svoje 
cilje in nas nekoč nasledili — in delali dobro.

V prihajajočem letu bomo kot donator sodelovali v jubilejnem projektu 
10. Dobrodelni pohod Modrih novic na Sv. Primož in bomo v sodelovanju skupne 
akcije z Zvezo prijateljev mladine Slovenije v okviru njihove akcije Pomežik 
soncu (https://www.zpms.si/programi/pomezik-soncu/) pomagali zagotoviti 
brezplačne počitnice čim večjemu številu otrok iz regije, kjer izhajajo Modre novice 
(Kamnik, Domžale, Mengeš, Komenda in Trzin).

Jubilejni pohod bo predvidoma 24. septembra pod geslom »Dobra družba. Dobra 
volja. Dober namen.«. Zapomnite si datum in se skupaj z nami udeležite dobrodelnega 
pohoda  — vrnimo otrokom prihodnost, nasmehe na obrazih in v srcu.

Delamo 
dobro.

Vse dobro vam tudi v letu 2022 želi 
vaš strokovnjak za strehe



Modre novice36

NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: bon v vrednosti 100 €
2. nagrada: bon v vrednosti 70 €
3. nagrada: bon v vrednosti 40 €

Nagrade podeljuje MGV 91 d.o.o. Vrhovlje 18, 1225 Lukovica. Potrdila o nagradah bomo izžrebancem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo 
izšle 28. januarja 2022. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priimkom in točnim naslovom pošljite do petka, 21. januarja 2022, na naslov: Modre novice, 
IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

KRIŽANKA
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IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1.  Came oddajnik TOP432EE: Davorina Jenko, Kamnik
2.  Parkirna ura Dorman: Helena Juvan, Domžale
3.  Blok IKON Dorman + pisalo: Gabrijela Vremec, Kamnik

KRIŽANKA

Ime in priimek  
Naslov 

Podpis E-mail 

Geslo   

  

Nagrade podeljuje Dorman storitve d.o.o., Zaprice 10, 1240 Kamnik.

Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!
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Matej Slapar: Moja vrata so vedno odprta

MATEJA ŠTRAJHAR

Kako ocenjujete splošno stanje v občini Kamnik?

Kot dobrega, a veliko je še stvari, nujnih obnove in nadgraditve. 
Tudi v tem letu, ki se izteka, smo premaknili ogromno stvari. Po-
spešeno obnavljamo infrastrukturo, država je preplastila več kot 7 
kilometrov cest, tudi sami pospešeno obnavljamo različne asfaltne 
in makadamske odseke. Obnavljamo vodovod, kanalizacijo, začeli 
smo z gradnjo šole, posodabljamo športno in kulturno infrastruk-
turo. Vse javne službe delujejo dobro. 

Čez eno leto bodo lokalne volitve. Boste kandidirali?

Prepričan sem, da delamo zelo dobro in razvojno, zato bom po-
novno kandidiral. Prihodnje leto bomo sredi investicijskih ciklov 
in moramo nadaljevati ter zaključiti začete projekte. Želim si, da bi 
nas občanke in občani podprli, saj resnično delamo na tem, da bo 
življenje v občini Kamnik v prihodnje boljše tako za posameznike 
kot gospodarstvo. Smo na pravi poti; če mi bo zaupano s strani 
volivk in volivcev, bomo začrtano pot tudi nadaljevali.

Kateri projekti so zaznamovali letošnje leto v občini?

Konec leta bomo izdali brošuro, ki jo bodo dobila vsa gospo-
dinjstva v občini in v kateri bo predstavljenih 21 projektov, zače-
tih oz. izvedenih v letu 2021. Na vseh področjih so bili narejeni 
premiki, od športne infrastrukture (prenova atletske steze pri OŠ 
Marije Vere, novo igrišče na Gozdu, športne površine in otroško 
igrišče pri POŠ Zg. Tuhinj in Vranja Peč) do obnove kulturnih do-
mov po vaseh in celostne energetske sanacije ter zamenjave lučnih 
in scenskih vlekov v Domu kulture Kamnik (zamenjava peči, stre-
he, fasade, sončna elektrarna itd.). Kot sem že omenil, obnavljamo 
odseke cest, urejamo kanalizacijo na Žalah in Vrhpoljah, na Zduši 
bo urejen nov vodovod. Začenjamo z izvedbo globokih vrtin na 
Iverju in gradnjo osnovne šole Frana Albrehta. Kupili smo juž-
ni del nekdanje smodnišnice in infrastrukturo na tem območju, 
kar pomeni, da bo to območje ostalo javni prostor. Začeli smo z 
gradnjo regionalne kolesarske povezave do Ljubljane, za kolesar-
sko stezo do Godiča se je ravno končal razpis za izbiro izvajalca. 

Uvedli smo Prostofer, tj. brezplačen prevoz za starejše, nadaljuje-
mo s skrbjo za najšibkejše občanke in občane.

Lani so morali občani večkrat prekuhavati vodo; takrat ste na-

povedali reševanje težave z globokimi vrtinami v zajetju Iverje, 

prva naj bi bila narejena že letos. Koliko oz. kaj je bilo narejenega 

v enem letu?

Trenutno je objavljen razpis za izvajalca. Januarja 2022 bomo 
začeli z gradnjo prve vrtine, to je prvi korak pri reševanju pitne 
vode. Gre za dolgotrajen postopek, prva vrtina bo testna, tej sle-
dita še dve. Tako bomo postopoma vzpostavili alternativen vir za 
napajanje zajetja Iverje. Do sedaj smo bili odvisni od površinskih 
voda, preko drenaže prihaja v zajetje reka Kamniška Bistrica. A 
časi so nepredvidljivi, sušna obdobja so vedno daljša, tako da bomo 
z alternativnimi viri zagotovili neodvisnost zajetja. 

Raziskave podzemnih in površinskih voda na območju nekda-

nje smodnišnice so pokazale, da območje ni onesnaženo. Kaj bo 

sledilo?

Menim, da je bilo v preteklosti zamujenih kar nekaj priložnos-
ti, ko bi Občina Kamnik lahko prišla do lastništva celotnega oz. 
večjega dela kompleksa nekdanje Smodnišnice. Mi smo ujeli zad-
nji vlak in kupili južni del ter prometnice, s čimer smo zagotovili, 
da bo ta prostor javni za vse prihodnje čase. Če bi bilo to obmo-
čje v zasebni lasti, bi bila razvoj in dostopnost prostora omejena. 
Trenutno pripravljamo strokovne podlage za občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN), katerega razgrnitev načrtujemo za pri-
hodnje leto.

Kaj predvideva OPPN?

OPPN bo temeljil na smernicah, ki so bile sprejete leta 2016. V 
južnem delu se predvideva obrt in podjetništvo, v severnem delu 
turizem, vmes pa tudi nekaj stanovanj.

Poleg kolesarske povezave Kamnik–Ljubljana, za katero je bila 

nedavno podpisana pogodba o gradnji, bo v prihodnjem letu 

končno na vrsto prišla tudi gradnja kolesarske steze do Godiča. 
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Spoštovane občanke, 

spoštovani občani,

tudi letošnje leto je zazna-
movano s številnimi izzivi, ki 
spreminjajo naš način življenja. 
Leto nas je ponovno opomnilo, 
da sta ključni vrednoti, ki omo-
gočata dosežke, napredek in 
boljše življenje, prav strpnost 
in sodelovanje. 

Na Občini Kamnik smo v 
tem letu izvedli številne projek-
te, ki so izboljšali način življe-
nja v naši lokalni skupnosti, kar 
nekaj izzivov pa je še pred nami. 
Izvedeni projekti Občine Ka-
mnik so dobra popotnica za nas 
in za naše zanamce. Gradimo 
eno najbolj modernih osnovnih 
šol v Sloveniji, Osnovno šolo 
Frana Albrehta in tudi ostali 
vrtci ter šole v naši skupnosti 
zagotavljajo najboljše pogoje za 
naše najmlajše in za prihodnost 
Kamnika. Spodbujamo poslov-
no okolje in razvijamo turizem. 
Ob pomoči države skrbimo za 
razvoj cestne infrastrukture in 
za varne šolske poti. Energet-
sko smo sanirali Policijsko po-
stajo in Dom kulture Kamnik, 
ob tem pa smo omogočili tudi 
boljše delovne pogoje zaposle-
nim. Skrbimo za posodobitve 
športne infrastrukture. Skupaj 
z občino Komenda smo zgradili 

nov, moderen zbirni center za 
ravnanje z odpadki. S strate-
škim nakupom zemljišč pa smo 
vstopili na območje nekdanje 
Smodnišnice, kjer se že razvi-
ja Kreativna četrt Barutana in 
podjetniški center KIKŠtarter. 
Vlagamo v posodobitev kole-
sarskih povezav ter izvajamo 
številne druge projekte, veza-
ne na trajnostno mobilnost. 
Prepričan sem, da bomo tudi v 
prihodnje našo lokalno skup-
nost razvijali v smeri občanom 
prijazne občine in ohranja-
li kakovostno življenje, kjer 
bosta na prvem mestu skrb za 
naravo in okolje ter varovanje 
naravnih in kulturnih danosti 
v njej. A brez vas, spoštovane 
občanke, spoštovani občani, bi 
bilo naše delo zaman. Tudi vi 
ste tisti, ki s številnimi pobu-
dami in predlogi delate našo 
lokalno skupnosti boljšo. Šte-
vilne krajevne skupnosti, šole, 

vrtci ter druge javne ustanove, 
prostovoljna gasilska društva, 
turistična, športna in kulturna 
društva ter društva s področja 
kmetijstva, in še bi lahko naš-
teval, skrbite, da se naši kraji 
razvijajo.  

Ob skorajšnjem zaključku 
starega leta in začetku novega 
vam želim, da bi se leto, ki pri-
haja začelo zdravo in uspešno. 
Naj v vas prevladuje pogum in 
veselje do življenja ter ustvarja-
nja. Naše vsakodnevno vodilo 
naj bo predvsem medsebojno 
razumevanje in strpnost. Po-
kažimo pa solidarnost tudi tis-
tim, ki so sami v teh prazničnih 
dneh. Namenimo jim iskren 
nasmeh in lepo besedo ter po-
dajmo roko. Marsikdaj največ 
šteje ravno to.

Srečno in vse dobro v letu 
2022. 

Ostanite zdravi. 

Vaš župan Matej Slapar

Nagovor župana Mateja Slaparja ob zaključku letošnjega leta 

Kdaj se bomo občani lahko zapeljali po njej?

Naš cilj je, da v prihodnjem letu zgradimo obe kolesarski pove-
zavi, tako tisto od Duplice preko Mengeškega polja do Ljubljane 
kot to, ki gre od Keršmančevega parka do Godiča. Za slednjo je 
ocenjena vrednost investicije okoli 800 tisoč evrov. Dvosmerna 
steza bo dolga 3 kilometre in široka 4 metre, zgraditi bo treba pet 
premostitvenih objektov. Razpis za gradnjo je že zaključen, v pri-
hodnjih mesecih bomo izbrali izvajalca in začeli z gradnjo. Načr-
tujemo, da bo približno do konca prihodnjega leta narejena tudi 
kolesarska steza do Godiča.

Napovedali ste tudi kolesarsko povezavo od Kamnika do Vran-

skega, za katero pripravljate dokumentacijo. Kje bo ta potekala?

V skladu z našo strategijo trajnostne mobilnosti se usmerjamo 
v alternativne načine prevoza, kot sta kolo in vlak. Kolesarska 
povezava do Vranskega bo predstavljala dodano vrednost tudi 
za turizem, kajti Tuhinjska dolina se na tem področju pospeše-
no razvija. Kolesarska povezava do Vranskega je že opredeljena 
v državnih načrtih, mi moramo pripraviti podlage, študije iz-
vedljivosti in umestiti traso v prostor. Dobršen del kolesarske 
povezave, kjer bomo lahko zagotovili lastništvo, bo potekal ob 
Nevljici, kjer to ne bo možno, pa bo steza potekala ob regionalni 
cesti skozi Tuhinjsko dolino. 

Največji projekt zadnjega desetletja, najbrž tudi vašega man-

data, gradnja OŠ Frana Albrehta se je začela. Ali zaenkrat vse 

poteka po načrtih?

Ne morem trditi, da je to največji uspeh mojega mandata, šole 
je treba narediti. Uspeh mojega mandata je doseganje nižjih cen 
na vseh projektih, zaradi česar lahko več naredimo. Tudi pri novi 

šoli smo s pametnim pristopom racionalizirali vrednost projek-
ta in ga pripeljali tako daleč, da bodo otroci v enem letu in pol, 
torej v šolskem letu 2023/24 vstopili v novo, moderno šolo, kjer 
bodo imeli vrhunske pogoje za učenje. Ta trenutek vse poteka po 
terminskem načrtu.

Ali dražje cene v gradbeništvu vplivajo na investicije?

Zaenkrat smo vse investicije izpeljali v okviru predlaganih 
postavk v proračunu. Marsikdaj smo morali sicer zagotoviti 
dodatna sredstva, ampak postavke v proračun umeščamo kon-
zervativno. Menim namreč, da bodo cene višje, če izvajalec vidi 
visoko postavko, in obratno – če so postavke manjše, so temu pri-
merne tudi nižje cene. Podražitev zaenkrat ne čutimo, najbrž bo 
drugače pri novih razpisih. A konkurenca je močna in posel dobi 
tisti, ki je najbolj učinkovit. Priložnost za delo z občino dobiva 
vse več podjetij. Moje prepričanje je, da morajo imeti priložnost 
za opravljanje del za občino vsi podjetniki. 

Poleg šole stoji športna dvorana. Kakšni so načrti – se bo gradi-

la nova, prenavljala stara?

Vemo, kakšen je terminski načrt. Najprej je na vrsti gradnja 
nove šole, nato rušitev stare in zunanja ureditev, šele v tretji fazi 
pride na vrsto športna dvorana. Taka je začrtana časovnica v 
skladu z gradbenim dovoljenjem. To pomeni, da lahko z obnovo 
začnemo šele leta 2024. Obstajajo tudi možnosti za novo dvorano 
na drugih lokacijah, konkretno morda v nekdanji smodnišnici, 
kjer verjamem, da bomo našli primeren prostor v lasti občine in 
morda v javno-zasebnem partnerstvu zgradili moderno športno 
dvorano, ki jo kamniški vrhunski šport potrebuje. Pot še ni začr-
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tana, vse možnosti so odprte.

Kako Občina Kamnik pomaga reševati nastalo situacijo z 

razgledno ploščadjo na Starem gradu?

Trudimo se, da bi čim prej prišli do novega OPN (Občinski 
prostorski načrt). Za to območje so na Ministrstvu za kulturo 
do nedavnega menili, da sem sodijo samo ruševine. Poskušamo 
jih prepričati, da gre za dodatno atrakcijo, ki bo ljudi privabila na 
vzpetino, kjer jim bomo lahko tudi več povedali o zgodovini tega 
območja. Verjamem, da bo rešitev prinesel novi OPN. Delamo na 
tem, da čim prej. Postopek sprejemanja je dolgotrajen, ogromno 
je soglasodajalcev in birokracije.

Poleti je bila končana prva faza ureditve stražnega stolpa (za-

steklitev). Stražni stolp bo namenjen stalnemu razstavišču, v 

katerem bo predstavitev zgodovine (in arheoloških najdb) Ma-

lega gradu in multimedijska predstavitev Velike planine. Kdaj 

ga boste odprli za javnost? Boste dodali še druge vsebine?

Stražni stolp je eden izmed objektov v mestnem jedru, ki je bil 
dolga leta zapostavljen. Letos smo dosegli kompromis z Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine, tako da smo naredili vzdrževalna 
dela in objekt zasteklili, saj je bilo stanje z leseno konstrukcijo 
nevarno. Dobili smo zanimiv prostor z razgledom, kamor bomo 
umestili razstavo. To bo novo mesto srečevanja. Trenutno prido-
bivamo uporabno dovoljenje. Ko ga bomo imeli, bomo stolp lah-
ko odprli za javnost. Urediti moramo tudi pot, ki vodi do objekta. 
To bo prišlo na vrsto v prihodnjem letu, ko bomo sanirali tudi 
brežine pobočja. 

Za prihodnost na tem območju vidimo veliko potencialov, 
med njimi so tudi rovi pod gradom, rojstna hiša Franca Pirca oz. 
Cuzakova domačija in dvigalo na Mali grad. Z ureditvijo tega bi 
mestno jedro dobilo dodano vrednost, a domačijo je treba še od-
kupiti ter najti vsebino za rove. To so ideje, ki jih bomo počasi 
začeli uresničevati. Naše mesto je dolgo, zato ga moramo po na-
šem mnenju širiti proti reki. Verjamem, da bo v prihodnje tudi 
Utokova jama dobila vsebino, konkretno stanovanja. Nadejamo 
se, da bomo v letu 2022 prišli do dogovora s podjetjem Meso 
Kamnik glede odkupa območja nekdanje klavnice, kjer želimo 
urediti park in parkirišča. Po sprejetem proračunu bomo že v 
prihodnjem letu uredili tudi park pri glavni avtobusni postaji, 
kamor bomo umestili kip mamuta. To so vse načrti za razširitev 
mesta. 

Kateri večji projekti so načrtovani v 2022?

V Kamnik želimo zopet pripeljati kolesarsko dirko po Sloveni-
ji s ciljem ene izmed etap na Veliki planini. Tu sedaj urejamo ces-

to; financiramo jo iz sistema pobiranja parkirnin, ki se je izkazal 
kot dober. Narejene bodo kolesarske steze, asfaltirali bomo ceste, 
obnavljali kulturne domove in športno infrastrukturo, med dru-
gim bo tudi nogometno igrišče na Virtusu dobilo umetno travo. 
Urejeni bodo protipoplavni ukrepi na Kamniški Bistrici.

Številne občane zanima predvsem obnova cest – katere se bodo 

obnovile v 2022?

Ceste so infrastruktura, ki jo občani najbolj občutijo in so 
zelo dotrajane. Obnove smo se lotili celostno, tako da smo začeli 
s tistimi odseki, kjer nastajajo največji stroški za vzdrževanje, to 
so predvsem ceste v hribovitih predelih. Na listo smo dodali še 
tiste, ki so prioriteta krajevnih skupnosti. Na podlagi tega smo 
sestavili prioritetni vrstni red. Trinajst odsekov smo uredili že 
letos (Primoževa ulica Šmarca, Tunjiška Mlaka, Godič, Cirkuše, 
Kostanj, Smrečje, Kališe, Okrog, Zg. Motnik, Gabrovnica), nada-
ljujemo tudi v prihodnjem letu (Tunjice, Volčji Potok, Podgorje, 
Gozd, Podstudenec itd.). V proračunu za 2022 je za investicije v 
ceste namenjen 1 milijon evrov, od tega okoli 600 tisoč evrov za 
sanacijo makadamskih poti in 350 tisoč evrov za sanacijo dotra-
janih asfaltnih odsekov (Mekinje, Duplica, Gradišče, Hruševka 
itd.).

Voščilo občankam in občanom ob novem letu.

Želim vam lepo in prijetno življenje v Kamniku, mestu v na-
ročju Kamniško-Savinjskih Alp. Na Občini Kamnik se bomo 
potrudili za razvoj infrastrukture v celotni občini, ki bo name-
njena tako domačinom kot turistom. Kdor ima kakršnekoli te-
žave, naj ve, da so moja vrata na občini vedno odprta. Vse dobro 
želim in ostanite karseda zdravi. 
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Zakaj je dobro živeti v občini, v kate-

ri je električna mobilnost prioriteta? 

Če začnem povsem enostavno: z 
množično uporabo e-mobilnosti se iz-
boljša kakovost življenja vsakega obča-
na, saj električni avtomobili lokalno ne 
onesnažujejo z izpušnimi plini, prav tako 
pa delujejo povsem tiho. Ko k temu do-
damo še lastno proizvodnjo električne 
energije, dobimo resnično trajnostno re-
šitev za osebno e-mobilnost. Pri Porsche 
Slovenija v okviru znamke MOON zdru-
žujemo celostne ponudbo e-mobilnosti: 
rešitve za polnilno infrastrukturo, za-
gotavljanje in shranjevanje zelene ener-
gije ter digitalne rešitve, namenjene tudi 
javnemu prometu. Le tako lahko emisije, 
ki jih povzroča promet, zmanjšamo ne 
samo s čistejšo tehnologijo – električnimi 
avtomobili, temveč tudi z zmanjšanjem 
prometa. 

Je električna mobilnost res trajno-

stna? 
Da! Proizvodnja električnih avtomo-

bilov je vse čistejša, tehnologija se ves 
čas razvija, recikliranje materialov pa je 
vse bolj uspešno. Pri sami vožnji je ele-
ktromotor e-vozila z ničelnimi izpusti 
med delovanjem neprimerljivo čistejši 
od motorja z notranjim zgorevanjem 
v vozilu na klasično gorivo, saj lokalno 
električni avtomobil ne ustvarja prav no-
benih emisij, ob proizvodnji električne 
energije pa so izpusti veliko manjši od 
tistih, ki jih proizvajajo klasična vozila z 

motorjem z notranjim zgorevanjem. Za 
veliko zmanjšanje izpustov ogljikovega 
dioksida pa lahko poskrbite tudi sami z 
uporabo energije iz obnovljivih virov. 
Ko razmišljate o e-vozilih, se vzpored-
no splača načrtovati tudi lastno sončno 
elektrarno. 

Kako lahko občina poskrbi za samo-

oskrbo? 

Z lastno sončno elektrarno si lahko 
vaša občina priskrbi zeleno energijo iz 
obnovljivih virovin tako poskrbi za čis-
tejši zrak za občane in za nižje stroške za 
davkoplačevalce. Solarne module lahko 
postavimo na tako rekoč vsako stavbno 
površino, ki jo večji del dneva obseva 
sončna svetloba. Najučinkovitejša je po-
stavitev na streho, ki je obrnjena proti 
soncu. Sončna elektrarna, denimo na 
strehi, bo ves dan proizvajala dovolj ele-
ktrične energije za občinske ali poslov-
ne objekte. Pri Porsche Slovenija našim 
strankam pomagamo izbrati pravo reši-
tev, izpeljati postopke in postaviti njiho-
vo sončno elektrarno. 

Kje v občini lahko napolnimo e-vo-

zilo? 

Za nemoteno uporabo električnih vo-
zil je glede na število prebivalcev in dru-
gih porabnikov treba zagotoviti zadostno 
število javnih polnilnic. Te je zato treba 
najprej postaviti na najzanimivejših lo-
kacijah v občini in v blokovskih naseljih, 
kjer so obremenitve večje ter lokacijsko 

in časovno bolj koncentrirane. Za večino 
potreb, sploh pa za lokalne uporabnike 
električnih vozil, ki na dan povprečno 
prevozijo okoli 50 kilometrov, zadostu-
jejo klasične (počasne) polnilnice s trifa-
znim izmeničnim tokom (AC). Na njih 
se večina e-vozil za dnevne potrebe na-
polni v uri ali dveh, kar je tudi normalen 
čas zadrževanja na takšni polnilni posta-
ji med opravki. Pri tem računamo tudi 
na sodelovanje občin oziroma lokalnih 
skupnosti. Na turistično močno zanimi-
vih in prometnih območjih pa se splača 
razmisliti tudi o hitri polnilni postaji, a 
le, če je lokacija takšna, da je na njej ve-
liko prometa in čas zadrževanja kratek. 
Sicer je bolje postaviti več AC-polnilnic. 

Kaj pa, če naletimo na ovire? 

Ker vemo, da odločitve za vstop v svet 
električne mobilnosti ne dozorijo čez 
noč, ta pa je kar naenkrat postala otip-
ljiva realnost, vam ali vaši občini pri tem 
stojimo ob strani ne le z vozili in drugimi 
produkti, ampak predvsem s strokovno 
pomočjo in svetovanjem pri pripravi 
strategije, projektih, izzivih in izved-
bi rešitev električne mobilnosti. Veseli 
bomo, če se boste obrnili na nas. 

Skrb za okolje in zeleno prihodnost je v polju mobilnosti neločljivo povezana z uporabo električnih vozil in polnilne ele-

ktroenergetske infrastrukture. O tem, kaj je e-mobilnost in kako lahko ta prispeva k čistejšemu okolju v vaši občini, smo 

se pogovarjali z Dušanom Lukičem, strokovnjakom na področju e-mobilnosti iz podjetja Porsche Slovenija, kjer ponujajo 

nove, čiste in trajnostne e-mobilnostne rešitve za vse: tako za zasebne uporabnike kot za podjetja – pa tudi za občine. 

ALI SI ŽELIM ZELENO OBČINO? 

Več informacij: 080 88 46  

in moon-power.si

Dušan Lukič, vodja projekta Nova mobilnost, Porsche Slovenija



Modre novice42

Stanislav Poglajen: Vidimo luč na koncu tunela

MATEJA ŠTRAJHAR

Kako ocenjujete splošno stanje v občini Komenda?

Za nami je težko leto. Najprej se je v začetku leta zgodila zadeva 
Palmarium, ki je bila zelo razvpita, potem pa na začetku poletja še 
zadeva z odlagališčem inertnih odpadkov. Brodimo, leto še ni za-
ključeno. Sicer že vidimo luč na koncu tunela in hkrati upamo, da 
bomo čim prej tudi prišli do konca tega tunela. Trenutno so časi 
težki, saj se kot občina trudimo funkcionirati oz. zagotavljati vsaj 
najnujnejše, tisto, kar moramo. Trudimo se, da občani ne čutijo 
posledic, a vseh zadev, ki so bile načrtovane za letošnje leto, nismo 
mogli uresničiti. Seveda vse to predvsem zaradi blokade občinske-
ga računa v povezavi s situacijo na odlagališču inertnih odpadkov.

Tudi za vas osebno je bilo leto pestro in naporno. V začetku leta 

ste zaradi zadeve Palmarium že napovedali svoj odstop, nato pa si 

premislili ter se odločili, da boste do konca mandata občino vodi-

li kot nepoklicni župan. Čez eno leto bodo lokalne volitve. Boste 

kandidirali?

Res je, tudi za mene je bilo leto zelo stresno. Najavil sem svoj od-
stop, tega ne zanikam, vendar sem se potem po premisleku odločil 
drugače. Kot sem pojasnil že takrat, me je določeno število občank 
in občanov v zvezi z zadevo Palmarium še vedno podpiralo. Ve-
deli so, da ni moja krivda, da je prišlo do situacije, kakršna je bila. 
Zato sem se odločil, da ne odstopim. Ker sem izpolnjeval pogoje za 
upokojitev, sem zapustil redno delovno mesto župana, se prijavil 
na ZPIZ (100 %), tako da funkcijo sedaj opravljam kot nepoklic-
ni župan. Dela sicer ni nič manj, tako da sem na delovnem mestu 
prisoten skoraj v enaki meri kot prej in niti ne čutim spremembe 
iz poklicnega v nepoklicno županovanje. Prihodnje leto so redne 
volitve, med njimi tudi lokalne. Kot sem najavil že pred tremi leti 
ob nastopu svojega drugega županskega mandata, prihodnje leto ne 
nameravam kandidirati za mesto župana in bom zapustil to funk-
cijo. Morda, če bi se zgodilo kaj res posebnega, sicer pa trenutno 
ne vidim razloga, zakaj bi se še podajal v te vode. Sodelavkam in 
sodelavcem pa zagotavljam, da jim bom vedno na voljo za nasvet in 
pomoč, če bi me potrebovali.

Pa med občani čutite podporo, morda nasprotovanje?

Vsi, s katerimi se srečujem, vedo, da zadeve, ki so se vrstile letos, 
niso plod mojega dela oz. nedela. To so stvari iz preteklosti, ki jih je 
trenutna občinska sestava podedovala in jih, kolikor se le da, rešu-
jemo. Ocenjujem, da jih rešujemo uspešno. Seveda so bile v prete-
klosti storjene napake. Prepričan sem, da sem kakšno naredil tudi 
sam, a po bitki je lahko biti general. Dejstvo je, da občani ne pozna-
jo vseh podrobnosti; tisti, ki so z njimi seznanjeni, pa me podpirajo. 
Vendar v vsakem primeru konec prihodnjega leta verjetno ne bom 
zopet iskal njihove podpore.

Ali ima občina še vedno blokiran račun?

Da, občinski račun je še vedno blokiran. Močno smo sicer upali, 
da bo račun že deblokiran. Smo v pogovorih in dogovorih z drža-
vo, vendar se je slednja po pravnih posvetovanjih s svojimi insti-
tucijami odločila za nekoliko drugačen oz. daljši postopek. Pogoj 
za deblokado občinskega računa je pridobljeno okoljevarstveno 
dovoljenje za sanacijo odlagališča inertnih odpadkov v Suhadolah. 
Pred pridobitvijo tega dovoljenja smo morali oddati novelirano 
študijo monitoringa podtalnih voda, kar smo v sredini novembra 
tudi storili. Novelacija ni pokazala nobenih sprememb ali negativ-
nih lastnosti v primerjavi s študijo, ki je bil narejena pred desetimi 
leti. Kljub temu se je država odločila, da bo izvedla nekoliko daljši, 
lahko bi dejali celo varnejši postopek, o čemer je tudi obvestila vse 
deležnike oz. lastnike zemljišč na tem območju. Sedaj pričakuje-
mo, da nam bo okoljevarstveno dovoljenje dostavil zadnji izmed 
decembrskih dobrih mož. Potem bomo lahko začeli s sanacijo od-
lagališča, kot je predvideno, torej s prekritjem. Izvajalec je bil na 
javnem razpisu že izbran, tako da po pridobitvi okoljevarstvenega 
dovoljenja lahko takoj začnemo z deli.

Pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje bo torej tudi deblokiralo 

občinski račun, kajti občina v tem trenutku lahko zgolj pokriva 

stroške nujnih oz. zakonsko določenih obveznosti.

Da, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je pogoj za deblo-
kado. S temi občinskimi sredstvi, ki so v tem trenutku deponirana 
na posebnem računu ministrstva oz. inšpektorata, bomo tudi pla-
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čali sanacijo odlagališča. S sredstvi, ki so nam na voljo sedaj, to-
rej tistimi, ki jih država ne zadrži, težko oz. komaj, kakšen mesec 
tudi ne, pokrivamo tiste stroške, ki jih je občina dolžna kriti. To sta 
predšolska in osnovnošolska dejavnost, tokovina, vse javne gospo-
darske službe, kot so vodovod, kanalščina, čiščenje odpadnih voda, 
zimska služba itd. To moramo plačati in ne ostane nam niti evro, 
da bi ga namenili čemurkoli izven zakonsko določenih obveznosti. 
Tudi v zvezi s tem potekajo pogovori. Recimo, občina iz sredstev, ki 
so namenjena za zakonsko obvezno delovanje, ne bi mogla pokri-
ti niti stroška novelacije programa za monitoring podtalnih voda, 
zato nam je država, za katero lahko rečem, da smo v partnerskem 
odnosu, sprostila znesek, namenjen plačilu tega.

Ali se bodo občinska sredstva, ki so blokirana, po deblokadi pre-

nesla v naslednji proračun za investicije, ki so sicer bile načrto-

vane, a sedaj čakajo?

Da, tako je. Na seji občinskega sveta bomo že decembra obrav-
navali odlok o proračunu za prihodnje leto v prvem branju, vendar 
bomo proračun pripravili, kot da je občinski račun blokiran. Ko se 
blokada odpravi, bomo takoj pripravili rebalans proračuna, v kate-
rega bomo po možnostih uvrstili investicije, ki so bile načrtovane 
za letošnje leto, toda niso bile realizirane.

Na zemljišču, kjer je odlagališče, so poleg občine še trije lastni-

ki, s katerimi se dogovarjate za zamenjavo zemljišč, kajti grad-

nja objektov tu ne bo možna, saj bo treba po prekritju izvajati še 

desetletni monitoring. Ste že našli rešitev za ta tri podjetja, so že 

pristala na zamenjavo?

Na območju odlagališča inertnih odpadkov je več lastnikov 
zemljišč. Občina Komenda je bila z zapisniškim dokumentom 

določena kot upravljavec tega odlagališča in sanacijo mora izvr-
šiti upravljavec, ne glede na to, čigava je lastnina zemljišča. Zato 
smo z ostalimi lastniki zemljišč na tem območju poskušali doseči 
dogovor. Ponudili smo jim odkup po ceni, kot je bila takrat, ko so 
zemljišča kupili, oz. po ceni, ki jo je v cenitvenem poročilu pripra-
vila uradna institucija, vendar na to niso pristali. Njihove želje so 
bile za občino prevelike. Občina Komenda nima svojih zazidljivih 
zemljišč, da bi jih lahko zamenjala, zato se je vključila tudi država 
in iskala zemljišča v širši okolici. Morebitna zamenjava, če bodo 
lastniki vztrajali na njej, bo predmet dogovora med njimi in državo 
oz. pristojnim ministrstvom. Zahtevki lastnikov so včasih nerazu-
mni, zato tako nas kot državo držijo v šahu.

Kateri projekti so zaznamovali letošnje leto v vaši občini?

V športni dvorani smo poleti izvedli klimatizacijo, da bo v to-
plejših dnevih primerna za normalno uporabo. Zgradili smo tretji 
zavijalni pas iz poslovne cone Komenda proti Mostam in s tem ne-
koliko sprostili promet. Sicer ne v tolikšni meri, kot bi želeli, a na-
rejen je dodaten pas za zavijanje desno, tako da tisti, ki zavijajo levo 
proti Vodicam, ne zavirajo tistih, ki zavijajo desno proti Mostam. 
V celoti bo gnečo iz poslovne cone Komenda rešila državna cesta 
Želodnik–Vodice na odseku Moste–Vodice. 

V načrtu smo imeli tudi ureditev dveh cest, tj. asfaltiranje odseka 
na Komendski Dobravi in preplastitev ceste ter ureditev pločnika 
od naselja Klanec do cerkve v Komendi. Žal bo ureditev obeh odse-
kov morala počakati na prihodnje leto.

Skupaj z Občino Kamnik smo v Suhadolah uredili moderen 
zbirni center, kar je bila velika investicija. Občina Komenda je krila 
21-odstotni delež, to je slabih 243 tisoč evrov. Gradnja novega zbir-
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nega centra za ravnanje z odpadki je bila nujno potrebna za uresni-
čenje zakonskih obvez in zagotavljanje čistejšega ter neonesnažene-
ga okolja. 

Kateri projekti so načrtovani v 2022?

Osnovni pogoj za investicije v prihodnjem letu je deblokada ob-
činskega računa. Pričakujemo, da se bo v letu 2022 intenzivno za-
čelo pridobivati projektno dokumentacijo za gradnjo zadrževalnika 
na Tunjici. Projekt sicer vodi država, a zadrževalnik je predpogoj za 
pridobitev dokumentacije za gradnjo telovadnice pri šoli v Mostah, 
ki je nujno potrebna. Začetek gradnje zadrževalnika je predviden 
v letu 2022, konec v letu 2023, šele potem bomo začeli pridobivati 
dokumentacijo za gradnjo telovadnice.

V načrtu imamo tudi ureditev nekaterih krajših odsekov cest, ki 
so potrebni obnove. V prihodnjem letu naj bi se končala tudi grad-
nja doma starejših občanov, ki je sicer zasebna investicija, vendar je 
z manjšim deležem udeležena tudi občina, saj moramo do objekta 
zgraditi cesto in infrastrukturo. To bo – tako ali drugače – moralo 
priti na vrsto spomladi, saj se začetek delovanja doma ne sme za-
makniti zaradi nas. Če občinski račun slučajno še ne bi bil debloki-
ran, se bomo z investitorjem poskušali dogovoriti, da cesto in infra-
strukturo uredijo in financirajo sami, potem pa bomo to poračunali 
naknadno. Vendar zaenkrat pričakujemo, da bo spomladi račun že 
deblokiran. Vsi projekti so pripravljeni, a zaradi blokade računa ne 
smemo podpisati nobene pogodbe s katerimkoli izvajalcem.

Zaradi blokade računa je malce zastal tudi projekt gradnje špor-
tnega centra Komenda, kjer bomo najprej uredili infrastrukturo, 
potem pa športna igrišča, in sicer nogometno, odbojkarsko, košar-
karsko igrišče in štiristezno atletsko stezo ter tribuno in spremlja-
joče objekte za garderobe ter skladišče za opremo. Športni center bo 
stal na območju med novimi hlevi konjeniškega kluba in domom 
starejših občanov. Zdajšnje nogometno igrišče, ki leži na zemljišču 
konjeniškega kluba, bo po gradnji športnega centra po vsej verje-
tnosti služilo kot pomožno nogometno igrišče.

Graditi naj bi se začela obvoznica Vodice. Imate kaj informacij 

glede ceste v Mostah?

Za gradnjo obvoznice v Vodicah je izbran izvajalec in izdano 
gradbeno dovoljenje. Prav tako je Občina Vodice v proračun uspe-
la umestiti sredstva, ki jih mora pri gradnji obvoznice zagotavljati 
lokalna skupnost. Pričakujem, da se bodo dela začela kmalu po no-
vem letu. V nadaljevanju je načrtovan še projekt državne ceste med 
Vodicami in Mengšem, kjer se bo najbrž zopet zapletlo zaradi biro-
kracije. DARS je tisti, ki pripravlja celotno dokumentacijo, vključ-
no z gradbenim dovoljenjem. Pred mesecem in pol so na DARS-u 

To morate poskusiti!

Pravijo zadovoljni in siti gosti kam-
niške okrepčevalnice Vratarnica, ki jo 
najdete pred vhodom v nekdanjo smo-
dnišnico oz. nasproti doma kulture. Za 
tiste, ki želite okusno hrano dobiti kar 
na dom ali delovno mesto, nudijo tudi razvoz, in sicer v Kamnik, 
Domžale, Vir, Mengeš, Komendo in Moste (oz. do cca 10 kilo-
metrov oddaljenosti) – pokličite na 030 327 853, naročite, malce 
počakate (ali prevzemite sami) in že boste lahko uživali v burgerju 
(tudi z natrgano svinjino ali govedino in veganski), jufki (tudi ve-
ganske), krompirčku, pici, solati in sladici. Vsak dan v tednu v Vra-
tarnici pripravljajo okusne malice, nudijo pa tudi pogostitev za več-
je skupine (poslovna srečanja, zabave na domu, dogodki, poroke).

Hrano lahko naročite tudi na aplikaciji Lakom Lačen (https://
lakomlacen.si/vratarnica/menus), nudijo možnost plačila z go-
tovino, kartico, kriptovalutami ali turističnim bonom BON21.

dobili odločbo, da bo tudi za ta odsek treba dobiti okoljevarstveno 
dovoljenje, kar pomeni, da se bo postopek podaljšal vsaj za eno leto. 
Mislim, da pred letom 2023 ne bo bistvenih sprememb v zvezi z 
gradnjo, čeprav so vsa zemljišča, kjer je predvidena trasa, že v lasti 
države. Upal sem, da bo v mojem mandatu na tem odseku že za-
kopal bager, a zdaj vidim, da se to ne bo zgodilo. Pravzaprav sem 
skeptičen tudi za leto 2023, da bi se že začelo z gradnjo.

Voščilo občankam in občanom ob novem letu.

Srečno, zdravo in uspešno 2022. Občankam in občanom se zah-
valjujem za potrpljenje in se opravičujem, če so jih neljubi dogodki, ki 
so se zgodili letos, kakorkoli prizadeli. Kljub vsemu naj bo prihajajoče 
leto bolj uspešno od letošnjega, hkrati pa vsem želim treznega pre-
misleka ob kakršnemkoli dogajanju v letu 2022. Ostanimo zdravi! 
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Franc Jerič: Občina je v dobri kondiciji

MATEJA ŠTRAJHAR

Kako ocenjujete splošno stanje v občini Mengeš?

Kaj reči ob koncu leta? Občina je v dobri kondiciji. V zadnjih 
letih smo izpeljali vse ključne projekte, in sicer brez kakršnegakoli 
kredita, tako da smo ena redkih občin, ki v tem trenutku ni zadolže-
na. Za večja projekta, ki sledita v prihodnjem letu, pa bomo morali 
vzeti tudi kredit. To sta celostna obnova Slovenske ceste in gradnja 
novega objekta pri osnovni šoli Mengeš. Obe sta veliki investici-
ji. Za generalno prenovo Slovenske ceste je projektantska ocena 2 
milijona evrov, za nov objekt ob šoli pa približno 4 milijone evrov.

Prenova Slovenske ceste je napovedana že dlje časa. Kdaj se bodo 

začela dela? Ali še vedno velja, da bo del financirala država?

Slovenska cesta naj bi se začela obnavljati spomladi prihodnje 
leto. Razpis pričakujemo kmalu po novem letu, kot vodilni partner 
ga bo vodila Direkcija za infrastrukturo. Država bo prispevala več, 
kot je bilo prvotno načrtovano. Imamo podpisano pogodbo za sofi-
nanciranje v višini več kot 1 milijon evrov. Ostalo bo krila občina 
sama. Tudi ta del Mengša bomo uredili, kot je treba, seveda pa si 
obenem želim, da bi se tudi občani lotili obnove fasad in pročelij, s 
čimer bi celotna Slovenska cesta dobila lepšo podobo. Nekaj hiš je 
neurejenih, čeprav ljudje bivajo v njih, kar me žalosti. Razumem, da 
tiste, ki so prazne, propadajo, saj je problem tudi dediščina; v tistih, 
kjer ljudje živijo, pa pričakujem bolj korekten odnos do obnove.

Ali se bo pri prenovi Slovenske menjala celotna infrastruktura?

Zamenjali bomo celotno infrastrukturo in vgradili vse, kar se 
danes vgrajuje. Ocenjujemo, da bodo dela trajala od štiri do pet me-
secev. Po obnovi bo Slovenska cesta območje umirjenega prometa, 
prijazno pešcem in kolesarjem. Nova podoba je bila že večkrat pred-
stavljena v medijih in na občinski spletni strani. Kot sem omenil, 
bo velik poudarek na površinah za pešce in kolesarje, ki bodo dobili 
več prostora. Cestišče bo zoženo, pločniki bodo tlakovani. Lepo 
bo. Semaforji zaenkrat ostajajo. Če bo sistem dopuščal, se lahko v 

prihodnje tudi umaknejo. Zaenkrat pa predvsem zaradi varnosti 
šolarjev ostajajo.

Kaj pa novi objekt pri mengeški šoli, kdaj se bo začela gradnja?

Zdajšnjo staro telovadnico bomo zrušili in na tem območju 
zgradili nov objekt, v katerem bodo svoj prostor našli nova jedil-
nica in kuhinja, nekaj učilnic in kabinetov. Na območju trenutno 
potekajo arheološka izkopavanja, ki so se začela v začetku novem-
bra in naj bi bila zaključena do konca januarja. Sočasno poteka tudi 
priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato 
bo sledil izbor izvajalca, tako da približno v sredini prihodnjega 
leta pričakujemo tudi pričetek gradnje. Točnih terminov ne mo-
rem napovedati, saj se lahko zgodi, da se arheološka izkopavanja 
zavlečejo. Lahko pa povem, da imamo že odobreno sofinanciranje 
gradnje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ali bo nov objekt pripomogel tudi k reševanju prostorske sti-

ske mengeške šole?

Seveda. Kot sem že omenil, bo v novem objektu tudi nekaj učil-
nic in kabinetov. Projekt bomo podrobno predstavili v eni izmed 
prihodnjih številk občinskega glasila in na spletni strani občine. 
Z novim objektom rešujemo tudi prostorski problem šole. Ob tem 
naj povem, da potem na tem mestu oz. območju ne bo več možna 
kakršnakoli gradnja. Po projekciji bomo z novim objektom zado-
voljili potrebe šole za naslednjih pet do sedem let. V tem času bomo 
morali pristopiti k projektu podružnične šole, ki ne bo na tem ob-
močju, temveč nekje v preostalem delu občine Mengeš.

Ali bo gradnja novega objekta vplivala na pouk?

Ne, gradnja ne bo vplivala na pouk, tako kot tudi ni gradnja 
športne dvorane, za katero lahko rečem, da živi in deluje v polnem 
teku. Poudariti moram neizmerno zadovoljstvo vseh, ki delujejo 
v njej, v prvi vrsti je to osnovna šola, potem pa še razna društva 
in organizacije. Zdaj se vidi, kako potreben je bil ta objekt tako 
za nemoteno delovanje šole kot dodaten razvoj kraja na športnem 
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področju. 
Kot vidite, bo dela in projektov, tako manjših kot velikih, do-

volj. Glede na občinski proračun so cilji zastavljeni smelo. Če bomo 
realizirali vse začrtane cilje, bomo zelo uspešni.

Podružnična šola bo nujna, sploh če se bo Mengeš razvijal oz. 

širil, na primer ob novi obvoznici …

Res je, vendar širitev Mengša v zelo bližnji prihodnosti ni na-
črtovana. Seveda se pojavlja interes gradbenih podjetij in finančno 
zmogljivih družb za zidavo, toda to ni naš interes. Mi moramo za-
ščititi dediščino in podati celovito rešitev razvoja, zato pripravlja-
mo dokument z vsebino, kako naj bi se Mengeš dolgoročno razvi-
jal. Torej, kje bodo industrijske in bivalne površine ter trgovska in 
ostala dejavnost, kot so domovi za starejše, športno-rekreativne 
vsebine, objekti za socialno varstvo in zdravstvo ipd. Trenutno 
intenzivno delamo na tem, spomladi bomo dokument, ki bo izho-
dišče za vse, kar se bo v kraju dogajalo v prihodnje, predstavili na 
občinskem svetu. 

Kateri projekti so zaznamovali letošnje leto v vaši občini in ka-

teri večji (ali manjši) projekti so načrtovani v 2022?

S sredstvi iz omrežnin obnavljamo veliko ulic z vso infrastruk-
turo (vodovod in kanalizacija), obenem pa obnovimo še cestišče, 
pločnike in javno razsvetljavo. Ne smemo pozabiti tudi na naselja 
Loka, Dobeno in Topole, ki jim prav tako vsako leto namenimo 
sredstva za obnovo oz. vzdrževanje določene infrastrukture. S tem 
bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Kot do sedaj bomo ob-
navljali tam, kjer je najbolj potrebno. V nekaterih ulicah v Men-
gšu so cevi za vodovod in kanalizacijo stare več kot 45 let, zato 
pogosto prihaja do popravil. To je velik strošek, zato ulice obnav-

ljamo glede na starost infrastrukture, hkrati poskrbimo, da se na 
območju, ki ga saniramo, obnovi še vsa ostala infrastruktura. To je 
odgovor nekaterim, ki sprašujejo, zakaj določene obnove potekajo 
prej. Vemo, da so glede na posamezno območje tudi 10- do 15-letne 
razlike v starosti vodovoda in kanalizacije. Jasno je, da ima infra-
struktura, zgrajena pred 40 leti, prednost pri obnovi v primerjavi 
s tisto, ki je bila zgrajena pred 20 oz. 25 leti. Vse obnove potekajo v 
sodelovanju z JKP Prodnik, saj od njih dobivamo podatke, v kateri 
ulici je največji problem s staro in obnove potrebno infrastrukturo. 

V športnem parku smo kupili več kot 10 tisoč kvadratnih me-
trov zemljišča, in sicer gre za območje med Pšato in drevoredom, 
torej od mosta do Harmonije, kjer bomo uredili športno-rekreativ-
ne površine. Celovito obnovo potrebuje tudi kulturni dom. Seveda 
moramo najprej poskrbeti za ustrezen projekt, na podlagi katerega 
bi iskali tudi možnosti sofinanciranja. Na vseh projektih, ki jih na-
črtujemo, namreč iščemo možnosti pridobivanja sredstev iz različ-
nih skladov oz. ostalih virov in zaenkrat smo tudi uspešni, s čimer 
zelo razbremenimo občinski proračun. 

Eden večjih projektov v letošnjem letu, ki je bil nujno potreben, 
je povečanje vodnega zbirnika na Dobenem. Kapacitete smo pove-
čali za 100 %, kar je za to naselje z več kot 300 prebivalci ključno 
tako zaradi zagotavljanja pitne vode kot požarne varnosti.

Pred kratkim smo podpisali pogodbo za gradnjo kolesarske po-
vezave Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana. Sredstva so zagotovlje-
na in upam na čimprejšnjo gradnjo. Med Mengšem in Kamnikom 
bo nastala hitra kolesarska povezava, s čimer bomo razbremenili 
promet na cesti, hkrati pa poskrbeli še za rekreacijo. Kolesarska 
steza bo v Mengšu potekala tudi po Slovenski cesti in urejanje na 
tem območju bo potekalo sočasno s celostno prenovo te ceste.
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Star 
pregovor 

pravi, ko hodiš po 
poti glej naprej. 

Tudi ob iztekajočem 
letu so nam pogledi in želje 

usmerjene v prihodnost. 
Vsakdo od nas si je izbral 

svojo pot. Želim vam, da se vam 
na tej poti v letu 2022 izpol-
nijo vse želje, da premagate 

vse ovire, ter čimbolj srečno in zado-
voljno dosežete svoj cilj.

Franc Jerič
Župan Občine Mengeš

m: +386 41 734 649    w: www.domofoni.si

SREČNO 2022

domofoni / videofoni
LED radarske svetilke
avtomatska drsna vrata

Vsem poslovnim strankam 
in občanom voščimo 
vesele božične praznike 
in srečno 2022!

Vsem poslovnim strankam 
in občanom voščimo 
vesele božične praznike 
in srečno 2022!

 pogovor se nadaljuje na naslednji strani
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TLAKI KOS d.o.o., Ljubljanska 33, Kamnik
Srečno 2022!

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI
hitro, kvalitetno in ugodno
031 689 832 - Boštjan

Ustvarjalci filma Pšata – tok življenja so na nedavni premier-

ni uprizoritvi med drugim opozorili tudi na potenciale, ki jih 

Pšata in območje okoli nje po njihovem mnenju ima (oživitev 

stare struge v Zalokah in revitalizacija Pšate v parku ob poko-

pališču). Rečeno je bilo, da vam je v zvezi s tem bila predana 

tudi peticija. Ali na občini načrtujete kakršnekoli aktivnosti v 

zvezi s tem?

Na občini smo naklonjeni idejam o revitalizaciji Pšate tam, kjer 
bi se to dalo, ampak ne bomo šli z glavo skozi zid. Imeli smo že 
sestanek s predstavniki te pobude oz. ljudmi, ki želijo ureditev tega 
območja in se spoznajo na to. Treba bo pripraviti projekte, ki lahko 
vključujejo tudi učne poti, kar pomeni revitalizacijo stare struge od 
Topol do Mengša. Kako bo naprej, težko rečem, saj je en del Men-
gša, kjer so si stanovalci uredili vrtove in kotičke ob strugi Pšate, 
problematičen. Če bi tukaj želeli urediti pešpoti, bi se ljudje najbrž 
uprli, čeprav vemo, da je 5-metrski pas zemljišča od struge v lasti 
države. Če želimo ta prostor urediti, bo slej ko prej treba narediti 
tudi to. Stroka se pri tej temi deli na dva pola, in sicer prvega, ki 
zagovarja regulacijo voda zaradi poplavne varnosti, in drugega, ki 
zagovarja življenje v reki in ob njej. Treba bo poiskati kompromis, 
ki ne bo ogrožal življenj in lastnine ter hkrati obdržal živelj v reki 
in ob njej.

Poleti je Ravbarjev grad na dražbi kupila družba Larix Invest iz 

Postojne, ki je del skupine poslovneža Marjana Batagelja. Mor-

da ste na občini kaj seznanjeni o njihovih načrtih z gradom?

Z Marjanom Batageljem sem imel nekaj razgovorov, saj imamo 
v zvezi s tem območjem nerešenih še nekaj zadev. Gospod Batagelj 
je orisal svoje načrte, kaj bi želel storiti in delati. Sam osebno sem 
temu naklonjen, kot pa sem dejal, so še zadeve, ki jih morata ob-
čina in družba, ki je kupila grad, urediti. Gre za drevored, ki je v 
lasti občine in kjer bi radi zgradili pešpot z brvjo, ki bo omogočila 
neposredno povezavo med Mengšem in Topolami. To so stvari, ki 
jih moramo rešiti z zamenjavo ali prodajo, ne vidim pa posebnih 
zapletov, da tega z gospodom Batageljem ne bi rešili.

Čez eno leto bodo lokalne volitve. Boste kandidirali?

V tem trenutku ne bo rekel niti ja niti ne. Ko se bomo s člani 
Liste za občino Mengeš pogovorili in odločili, kako naprej, bom 
tudi sporočil svojo odločitev. Zaenkrat naj ostanejo stvari odprte in 
se pustimo presenetiti.

Voščilo občankam in občanom ob novem letu.

Tista obrabljena fraza, da bodimo zdravi, je v teh časih zelo aktu-
alna. Tega se pred covidom-19, ki nas duši in že dve leti onemogoča 
normalno življenje, nismo dobro zavedali. Želim si, da bi bilo situa-
cije s koronavirusom konec in bi se lahko vrnili v normalno življe-
nje. Prepričan sem, da se šele sedaj, ko smo omejeni, zavedamo, kaj 
smo imeli. Ljudje namreč velikokrat hlastamo samo za tistim, česar 
nimamo, in se ne zavedamo, kaj imamo. Prav bi bilo, da bi vsi skupaj 
razumeli situacijo, upoštevali predpise in ukrepe, ki so pot za izhod 
iz globalne krize, ki je zdravstveni in ne politični problem. Sicer pa 
naj bo leto 2022 srečno in zdravo! 

Naj sreča, zdravje, sočutje in
ljubezen še naprej polnijo 

 

vaš dom tudi v letu 2022!

Srečno in
varno 2022!

www.avtosmole.si

Glavarjeva cesta 14 1218 Komenda
041 402 926

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI
NAJBOLJŠE PICE
VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
031-30-22-21
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Tudi z vašo pomočjo smo zbrali dovolj sredstev, da smo v februarju 
v prostore PGD Kamnik pripeljali novo vozilo za posredovanje v 
nesrečah z nevarnimi snovmi, ki ima hkrati tudi bogato opremo za 
posredovanje v masovnih nesrečah. Govorimo lahko o sodobnem 
multifunkcijskem vozilu. Potreba po takšnem vozilu je bila v našem 
društvu prisotna že dlje časa, vendar se je nakup zaradi različnih 
dejavnikov zamikal. Kako upravičen je bil nakup, izkazuje podatek, 
da je imelo vozilo svojo krstno intervencijo že po dveh dneh bivanja 
v naših garažah, saj smo morali odhiteti v Mengeš, kjer je v stano-
vanjski hiši prišlo do okvare peči in možnega posledičnega uhajanja 
strupenih plinov. Plini bi bili lahko za stanovalce usodni. Že takoj 
naslednji dan smo bili poklicani v Kamnik na Fužine, kjer so občani 
ob plinovodu zaznali vonj po plinu. Z novo specialno opremo smo 
ugotovili vzrok vonja ter predali sanacijo plinovoda pooblaščeni 
službi. Do danes je bilo vozilo uporabljeno na še nekaj nesrečah z 
nevarnimi snovmi, v enem primeru je bilo v pripravljenosti tudi 
za primer dostave dodatne opreme za prvo pomoč, saj je v tovarni 
prišlo do istočasne poškodbe treh delavcev. Vozilo vsekakor dobro 
služi svojemu namenu in pomeni veliko posodobitev voznega par-
ka. Čeprav se letošnje leto še ni povsem zaključilo, kamniški gasilci 
z enim očesom že zremo v prihodnje leto. Obeležili bomo namreč 
visok jubilej, in sicer 140. obletnico neprekinjenega delovanja naše-
ga društva. 14. avgusta 1882 so bili Kamničani zaradi številnih po-
žarov, ki so nastali v mestu in okolici, ter zaradi neorganiziranega 

gašenja primorani ustanoviti “Prostovoljno požarno brambo”. Srč-
no upamo, da bodo epidemiološke razmere dopuščale načrtovane 
dogodke. Želimo si predvsem ponovnega pristnega srečanja z vsemi 
zainteresiranimi občani, še najbolj pa z mladimi, saj je spodbujanje 
mladih k razmisleku o morebitnem poslanstvu pomoči sočloveku 
v stiski ena izmed temeljnih usmeritev gasilskih organizacij. Brez 
konstantnega podmladka nam tudi v Kamniku ne bi uspelo tako 
dolgo nuditi prostovoljne pomoči v najtežjih trenutkih. Naj se ob 
koncu članka še enkrat zahvalimo za vse prispevke, ki nam jih 
namenjate, saj bi brez njih veliko težje premagovali vse izzive, ki 
nam jih postavlja današnji svet. Neizbežno dejstvo je, da moramo 
ob vsaki intervenciji ali izobraževanju imeti v mislih nujne zaščitne 
ukrepe proti novemu virusu, kajti sodobna tehnika brez zdravega 
moštva nam žal ne pomaga veliko. Seveda pa to posledično pomeni 
tudi dodatno finančno breme (poleg fizičnega in psihičnega), ki ga 
še nedolgo nazaj nismo poznali. Želimo vam miren zaključek leta in 
predvsem zdravo ter varno leto 2022.

PGD Kamnik

Še bolj varni pred nevarnimi snovmi

Hvala vam. Samo dve besedi, ki gasilcem daleč največ po-

menita po uspešno opravljeni intervenciji, tokrat izreka-

mo vam, spoštovane bralke in bralci. 

OGLASA
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Peter Ložar: Za nami je uspešno leto

MATEJA ŠTRAJHAR

Kako ocenjujete splošno stanje v občini Trzin?

Po mojem mnenju je stanje zelo dobro. Izpeljali smo veliko projek-
tov, ki za realizacijo potrebujejo več časa; z nekaterimi smo v zaključ-
ni fazi. Zelo sem zadovoljen, da smo tik pred zaključkom razširitve 
struge potoka Snugovec, ki je pred dvema letoma in pol predstavljal 
resno poplavno grožnjo za dobršen del naselja Mlake. Ogroženih je 
bilo več kot 150 objektov. Čeprav je projekt na prvi pogled majhen, 
je po mojem mnenju vseeno eden od večjih dosežkov v zadnjem letu. 
Kljub zahtevnim razmeram v gradbeništvu, kjer se določenih mate-
rialov sploh ni dalo dobiti, smo tudi ostale projekte uspešno pripeljali 
do konca. Upam si trditi, da je za nami uspešno leto.

Čez eno leto bodo lokalne volitve. Boste kandidirali?

Bom. Že ko sem bil prvič izvoljen, sem se odločil, da dokler bom 
imel voljo, energijo in veselje, bom s svojim delom nadaljeval. Seveda 
pa je vse odvisno od ljudi – ali menijo, da je moje delo dobro, ali se 
bodo odločili za katerega od drugih kandidatov. Odgovore bo pri-
neslo prihodnje leto.

Kateri projekti so zaznamovali letošnje leto v vaši občini?

Med infrastrukturnimi projekti naj omenim obnovo Prešernove 
ulice, ki je bila izredno zahtevna. Sedaj je tu občinska infrastruktura 
v celoti obnovljena; kjer se je dalo, tudi širše (elektrika, plin in osta-
lo), narejena je preplastitev ceste in urejena javna razsvetljava. 

Poleg ureditve struge Snugovca, ki sem jo že omenil, smo sode-
lovali tudi z Direkcijo za vode, ki je prevzela in očistila zgornji del, 
tako da je po dolgih letih protipoplavna zaščita v Trzinu sedaj od-
lično urejena. Nekaj zadev bi morali urediti še na Pšati – čeprav nič 
drastičnega, vendar se bomo v prihodnjih letih posvetili tudi temu.

Intenzivno smo delali na LAS projektih. Zaradi situacije s covi-
dom-19 so se nam delavnice, dogodki, odprtja zamikali ali spremi-
njali, zato smo imeli veliko dela z dokazovanjem, da so vsi projekti 
še vedno znotraj dogovorjenih rokov in uspešni. Veliko pozornosti 

smo letos namenili muzeju na prostem, toplarju, ki je sedaj tudi v 
uporabi. Nadaljevali smo z obnovo kulturnega doma, sicer v zame-
njanem vrstnem redu, kot je bilo sprva načrtovano. Zaključili smo 
obnovo strehe, ki je bila v zelo slabem stanju, v prihodnjem letu 
bomo uredili še dvorano (elektrika, strop in luči), tako da bo potem 
kulturni dom v celoti obnovljen. Stavba je sicer stara, ampak še ved-
no funkcionalna. Dokler ne pridemo do točke, ko bomo postavili 
nov kulturni dom na predvidenem območju južno od doma zaščite 
in reševanja, moramo vzdrževati obstoječi objekt v funkcionalnem 
stanju.

V enem od večjih projektov zadnjih letih – Dom zaščite in reše-

vanja Trzin (DZIR) – se urejajo prostori. Kdaj se bodo društva in 

gasilci lahko vselili? (pogovor je potekal 25.11., op.p.)

Od začetka decembra so v novem DZIR vsi uporabniki. Vselitev 
se je nekoliko zamaknila, in sicer, kot sem že omenil na začetku po-
govora, zaradi dejstva, da se določenih materialov enostavno ni dalo 
dobiti, niti ni bilo vprašanje denarja, zato smo morali iz objektivnih 
razlogov podaljšati rok za ureditev prostorov.

Sicer pa so v pritličju DZIR gasilci, prav tako ima tu opremo ci-
vilna zaščita. Čeprav ima slednja svojo pisarno v občinski stavbi, 
je v DZIR pripravljena soba samo za njih, če bi prišlo do naravnih 
nesreč ali česa podobnega. Potem imamo še Center aktivnosti Tr-
zin s svojim programom dejavnosti za starejše, ki bo razširjen še s 
Centrom modrosti in vitalnosti, pa planinsko društvo in šahovsko 
društvo. Člani slednjega sicer ne potrebujejo pisarne, temveč bodo 
stalni najemniki večnamenske dvorane, ki jo potrebujejo za vadbo 
in tekmovanja.

Omenili ste, da se določenih materialov ni dalo dobiti, zaradi če-

sar je prihajalo do zamud. Ali se vam gradbeni projekti dražijo 

tudi zaradi višanja cen gradbenih materialov?

Ne še. Vse pogodbe so bile sklenjene v lanskem ali v začetku le-
tošnjega leta, in sicer na ključ. Mislim pa, da bo prihodnje leto v tem 
pogledu že bolj zahtevno.

POGOVOR Z ŽUPANOM ·  TRZIN
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Občina Trzin je med uspešnejšimi po črpanju LAS-ovih oz. 

evropskih sredstev. Je še kakšen takšen na vidiku?

Zagotovo bomo z različnimi projekti tudi v prihodnje poskusili 
črpati čim več evropskih sredstev. Moram pohvaliti ekipo, ki se na 
Občini ukvarja s tem, saj je bilo res veliko narejenega. Morda niti ne 
toliko v financah, kajti ne govorimo o milijonih, je pa veliko manjših 
projektov. Priprava dokumentacije je enako zahtevna, če kandidiraš 
za 50 tisoč evrov ali 5 milijonov evrov, skoraj ni razlike. Ko bodo 
sredstva zopet na voljo in bodo jasni tudi pogoji, bomo zagotovo spet 
poskusili. Vemo pa, da bo naša regija precej na slabšem, kot je bila 
v prejšnjem obdobju. Tudi od tega bo odvisno, kaj bo sploh možno.

Imate že kakšen konkreten projekt v načrtu?

Trenutno zbiramo ideje. Razmišljamo o starih zgodovinskih po-
teh Trzina, kjer bi pregledali zgodovino od Napoleona dalje, morda 
še pred tem, ker je o tem precej dokumentacije. Pogovarjali smo se o 
virtualnem centru Ivana Hribarja, kjer bi vsa njegova dela poskušali 
združiti v oblaku. Zdaj je dokumentacija raztreščena od Beograda 
do Prage, zato bi bilo to zelo dobrodošlo. Ker je Hribar verjetno naš 
najbolj eminenten občan, bi bilo prav, da ustvarimo spletno stran, 
dostopno javnosti. To bi delali z Medobčinskim muzejem Kamnik, s 
katerim zelo dobro sodelujemo. Vsako leto pripravimo en velik pro-
jekt v našem muzeju, poleg tega več kot vzorno skrbijo za zbirko, 
zato si zaslužijo vse pohvale.

Veliko je idej o revitalizaciji Pšate, kjer bo moralo sodelovati vseh 
pet občin porečja (Cerklje, Komenda, Mengeš, Trzin, Domžale). O 
tem smo se že pogovarjali z Zavodom Revivo. Želja je, da bi Pšato 
povrnili v stanje, kot je bilo nekdaj, predvsem v zvezi z življenjem 
v njej. To se da urediti, je pa največji problem uskladitev s proti-
poplavnimi ukrepi.

Poleg obnove kulturnega doma in gradnje DZIR v Trzinu še 

vedno pričakujemo večnamensko športno dvorano. Kaj se do-

gaja s tem projektom?

Ko bomo pridobili gradbeno dovoljenje (predvidoma decembra), 
gremo v lov za razpisi o sofinanciranju. Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport je obljubilo, da bodo konec tega oz. v začetku 
prihodnjega leta objavljeni številni razpisi, seveda bomo kandidira-
li za sredstva. Od pridobitve sofinanciranja je odvisno tudi, kaj se 
bo zgradilo v prvi fazi. Glede na to, da je za gradnjo večnamenske 
športne dvorane splošno soglasje, da mora biti, se je bomo lotili v 
vsakem primeru, ne glede na to, do katere stopnje opremljenosti 
bomo lahko prišli. Bistveno je, da četudi v prvi fazi še ne bo vsega, 
počakamo in zadihamo ter iščemo sredstva še drugje.

Ali je v načrtu še vedno nizkoenergijska dvorana po vzoru mis-

linjske?

Ja. Tudi občinski svet se je strinjal, da gremo v to smer, saj se še 
vedno kaže kot največji splošni izkoristek učinkovitosti, kar se tiče 
financ na dolgi rok, pa ni dileme. Pričakujemo, da bo v letu 2023 
stavba postavljena in na voljo uporabnikom.

Ob nedavnem podpisu regionalne kolesarske povezave od Ka-

mnika do Ljubljane ste dejali, da v Trzinu niste povsem zado-

voljni s tem projektom, saj ste si želeli kolesarsko povezavo spe-

ljati izven naselja, kar vam ni uspelo. Zakaj? 

Sam menim in tudi stroka se strinja, da bi bil za umestitev hitre 
povezave do Ljubljane v Trzinu najbolj primeren južni del od žele-
zniške proge. Tukaj je težava, saj je to območje kmetijskih zemljišč 
in občina nima pristojnosti, tako da je vse stvar dogovora in iskanja 
služnosti. Ker se je na tem območju začel tudi postopek komasacije, 
je trenutno zmešnjava največja. Četudi bi zaprosili za soglasja – pa 
smo vedeli, da ne bomo dobili vseh – bi se zadeve ustavile na neza-
ključenih dediščinah. Če to ni zaključeno, ni možnosti dogovora; 
pri razlastitvah pa govorimo o dolgih letih, kar pa za nas ni bilo 
sprejemljivo, saj smo morali projekt pripraviti v dveh letih. Na tej 
trasi so bile štiri take točke. Za vse sem preveril in se osebno pogo-
varjal z dediči, tako da smo ugotovili, da preprosto ni možnosti, da 
bi prišlo do dogovora. 

POGOVOR Z ŽUPANOM ·  TRZIN

Naj vam leto 2022 izpolni 
vsa pričakovanja in naj 
bo radodarno s srečo, 

zdravjem in medsebojnim 
razumevanjem.

Župan Občine Trzin 
Peter Ložar z 

občinsko upravo. 

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

 
popravila toče brez lakiranja

•
 
poliranje vozil

•

 

servis ter polnjenje klimatskih naprav

•

 

hitri servis vozil ter priprava na
 tehnični pregled ...

 

Podjelše 2
1241 Kamnik

T: 01 8391 169
GSM: 041 683 016

KO V NESREČI NISI SAM ...

Srečno vožnjo 2022!

Prejemnik certifikata 
bonitetne odličnosti 
za leto 2021

 pogovor se nadaljuje na naslednji strani
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Zaradi tega smo kolesarsko stezo v okviru projekta regionalne 
kolesarske povezave v Trzinu umestili v naselje, smo pa med pri-
pombami ob predstavitvi državnega prostorskega načrta za dvotir-
no železniško progo podali tudi, da bi ob progo vključili servisno 
pot, ki bi bila namenjena železnici, traktorjem, ki so na tem delu po-
gosti, in, seveda, kolesarjem. To rešitev sem v Sloveniji že videl, npr. 
v Prekmurju, in funkcionira. Seveda pa bo do sprejetja državnega 
prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge LJ–Kamnik 
minilo nekaj let, vmes bo najbrž končana tudi komasacija, tako da 
bomo videli, kako bo vse skupaj potekalo.

Katere pripombe ste poleg te za servisno oz. kolesarsko pot še 

podali v zvezi z državnim prostorskim načrtom za nadgradnjo 

železniške proge LJ–Kamnik? 

Vse naše pripombe so tudi vključili v pripravo državnega pro-
storskega načrta. Poleg te kolesarske poti smo podali še, da zdajšnji 
načrt občino preseka na pol in zaradi tega nastanejo določeni deli, 
do katerih ne bi mogli več dostopati preko Trzina, ampak bi bilo 
treba iti čez Domžale. Zato smo želeli, da se vključi nova povezava 
do teh delov. Imeli smo še pripombo na obvoz kmetijskih strojev, 
kjer je podobna težava kot pri prejšnji točki. Drugih večjih pri-
pomb v Trzinu nimamo, seveda pa si želimo, da ostanejo vse tri 

železniške postaje, vsaka od njih je po našem mnenju upravičena. 
V industrijsko cono vsak dan v službo prihaja 6000 ljudi, Trzin 
Mlake je strnjeno naselje, ki potrebuje tako povezavo, zadnja po-
staja pa je nujna zaradi bližine blokov na eni strani in navezave na 
Loko in Depalo vas na drugi strani. Po našem mnenju so vse tri 
postaje nujne.

Kateri projekti so načrtovani v 2022?

Največji je nedvomno večnamenska športna dvorana. V zvezi s 
tem nas hkrati čakajo prijave na razpise za sofinanciranje in objava 
razpisa za samo gradnjo, torej bo vse potekalo dvotirno. Potem je 
obnova infrastrukture iz omrežninskih sredstev, v načrtu je obno-
va dela ulice Pod gozdom, kjer je veliko težav s starim vodovodom. 
Že prej smo omenjali kolesarsko povezavo do Ljubljane, ki bo pre-
cej zahteven logističen podvig, saj bomo morali zapreti dobršen 
del Trzina. Upam, da bomo vse to lahko uredili čez poletje, ko je 
najmanj ljudi in šolarjev. Na ulici Za hribom bomo nadaljevali z 
odkupom zemljišč in širitvijo, da bo ulica varna za kolesarje in 
pešce, še posebej šolarje. Poleg tega nas čaka še en velik večletni 
zalogaj, tj. obnova infrastrukture v industrijski coni. V prihod-
njem letu se bomo lotili prvih zadev, in sicer obnove vodovoda na 
začetnem delu mimo podjetja Kalcer. Če bomo uspešni pri pridobi-
vanju gradbenega dovoljenja, bomo v športno-rekreacijskem parku 
Mlake uredili kolesarsko-skejtarski poligon. 

Voščilo občankam in občanom ob novem letu.

Vsem občankam in občanom občine Trzin ter vsem bralkam in 
bralcem Modrih novic želim lepe in mirne praznike v krogu dru-
žine in prijateljev ter uspešno, zadovoljno in pa predvsem zdravo 
novo leto 2022. 

POGOVOR Z ŽUPANOM ·  TRZIN
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 041 288 145
www.vgvrankar.si

Želimo vam vesel božič 
in srečno 2022!

Gradimo 
za vas!

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

Srečno, zdravo in
optimizma polno

2022!
www.cotman-servis.com
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Vse se spreminja, le spomini 
ostanejo za vedno. Zapisani 
so v našem srcu: prijetni nam 
prikličejo nasmeh na obraz, 

ko nam je hudo; slabi naj nam 
bodo v poduk za prihodnje.

Pri nas si bomo leto 2021 zapomnili po velikih spremembah. Zamenjali smo logotip 
in spremenili ime podjetja, ki je konec letošnjega leta postalo MM KOLIČEVO d.o.o. 

Čeprav smo posodobili svojo zunanjo podobo, naše bistvo ostaja enako: obogateni z 
izkušnjami preteklosti in s trdnimi temelji stopamo po začrtani poti in delamo dobro 

za ljudi ter skupnost in s tem za naš dom, naš planet.  

In kaj vam, dragi bralke in bralci, želimo v letu, ki prihaja?
Da bi vas vsak dan spremljala misel, da je življenje lepo in dragoceno, ter bi 

z nasmehom na obrazu in s hvaležnostjo ter pogumom in odločnostjo pospremili 
vse prijetno ali slabo, kar vam bi stopilo na pot.
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Toni Dragar: Domžale so prijetno mesto

MATEJA ŠTRAJHAR

Kako ocenjujete splošno stanje v občini Domžale?

Splošno stanje v občini Domžale je zelo podobno stanju dru-
god po državi. Domžale so uspešno in ugledno podjetniško, špor-
tno in kulturno središče. Okolje, ki spodbuja trajnostni razvoj, 
inovativnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost. Skupaj z okoliš-
kimi kraji se razvija v prijetno in urejeno mesto, ki nudi visoko 
kakovost bivanja vsem generacijam in spodbuja razvijanje civil-
ne družbe ter posameznika v skupnosti. Okolje, v katerem mlada 
generacija želi ostati in se starejša generacija ne čuti pozabljena. 
Središče, usmerjeno v prihodnost, ki vidi priložnosti v trajnostni 
rasti, butični ponudbi, zelenih ukrepih ter digitalizaciji družbe. 

Čez eno leto bodo lokalne volitve. Boste kandidirali?

Res bodo v naslednjem letu lokalne volitve. O kandidaturi se 
je treba razumno odločati in odločiti. Seveda bo javnost o vseh 
pomembnih odločitvah pravočasno seznanjena.

Kateri projekti so zaznamovali letošnje leto v občini?

Prenova ploščadi pred veleblagovnico in prenova avtobusnih 
postajališč, obnova Slamnikarske ceste in Cankarjeve ulice v 
Domžalah. Eden večjih projektov je bila obnova ceste skozi spo-
dnje Škrjančevo, ki vključuje tudi novi avtobusni postajališči. 
Obnovili smo Opekarniško cesto v Radomljah in prvo polovico 
Virske ceste, tudi za drugo polovico so že pripravljeni projekti. 
Obnovili smo ulico in zgradili obojestranski pločnik na Igriški 
ulici v Preserjah pri Radomljah ter razširili križišče s Pelechovo 

cesto. Zgradili smo nov fekalni kanal in rekonstruirali Šolsko uli-
co v Ihanu ter zgradili kanalizacijo na Goričici. Na Šumberku smo 
v prostor umestili nov gorsko kolesarski poligon in uredili vsto-
pno točko na Šumberk, zgradili smo brv čez Dolsko Mlinščico in 
povezali rekreacijsko pot vzdolž Kamniške Bistrice vse do meje z 
občino Dol pri Ljubljani. Sanirali smo sipine v strugi reke Kam-
niške Bistrice in urejali brežine. Z veliko vloženega truda smo 
uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo Doma krajanov 
Študa. Za velik uspeh štejemo pridobitev nepovratnih sredstev 
za gradnjo regionalne kolesarske povezave v občini Domžale, za 
projekt imamo pridobljeno vso projektno dokumentacijo in vsa 
potrebna gradbena dovoljenja.

V letu 2021 je bila končana tudi rekonstrukcija in širitev kuhi-
nje ter jedilnice na OŠ Rodica, na OŠ Venclja Perka se je zamenja-
la dotrajana streha na telovadnici. Energetsko smo sanirali vrtec 
Kekec v Radomljah, na Prešernovi ulici smo uredili novo otroško 
igrišče in še kaj.

Temeljni kamen za krajevni dom v Študi je položen, delajo pa se 

že načrti za prav tak dom v središču Domžal, ki bi hkrati deloval 

tudi kot medgeneracijski center za starejše in prostor za mlade. 

Nam lahko poveste več?

Pripravljen je idejni projekt za gradnjo medgeneracijskega cen-
tra, kjer bodo prostori namenjeni za programe, ki jih izvaja javni 
zavod Center za mlade Domžale, ter prostori Dnevnega centra za 
starejše. Poleg tega bo drugi objekt, Dom krajanov – gasilski dom 
Domžale, namenjen delovanju PGD Domžale – mesto ter ostalih 
društev na območju mesta.

Ureja se središče Domžal (ploščad, Ljubljanska cesta); glavni cilj 

je umik mirujočega prometa na obrobje. Kdaj predvidevate, da 

bo dosežen ta cilj?

Gre za večletni projekt, najprej nas čaka gradnja prizidka 
zdravstvenega doma, vzporedno s tem pa se bo izdelala končna 
rešitev za ureditev mirujočega prometa. Skupaj s posvetovalnim 
delovnim telesom za prostorske zadeve smo poiskali rešitve za 
širši center Domžal, od železniške postaje s Kolodvorsko ulico do 
stavbe Univerzale. Glavni poudarek je na umiku mirujočega pro-
meta z javnih površin in preusmeritev tranzitnega prometa, kar 
bo omogočilo oblikovanje trgov, ulic in peš con. S tem bo center 
občine Domžale postal srce mesta in pridobil novo podobo, podo-
bo, s katero se bomo lahko identificirali vsi občani. Strokovnjaki 
opozarjajo, da so spremembe mirujočega in tranzitnega prometa 
dolgotrajen proces, saj zahtevajo spremembo obstoječih navad 
občank in občanov.

Stihijsko urejanje širšega centra Domžale je bilo preseženo 
decembra 2019, ko je občina s hipotekarnimi upnicami podjetja 
Tuš sklenila dogovor o nakupu delno asfaltirane površine med 
trgovskim delom Tuš, Zdravstvenim domom Domžale in tržnim 
prostorom. Po nakupu strateškega zemljišča je občina pristopila 
k izdelavi strokovnih podlag za ureditev ožjega centra Domžal, 
območja med Karantansko, Slamnikarsko in Ljubljansko cesto ter 
Ulico Matije Tomca. Za prebivalce območja so bile pripravljene 
ankete, njihove rezultate pa so uporabili za oblikovanje usmeri-
tev za načrtovanje. Snovalci so se srečali s tremi izzivi. Prvi je 
umik mirujočega prometa z javnih površin in ukinitev tranzitnih 
prometnih povezav na območju. Drugi izziv je povezan s poeno-
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tenjem obstoječih stavb in elementov v prostoru v konsistentno 
urbanistično celoto, ki hkrati ponuja možnosti za njeno nadgra-
dnjo v prihodnje. Tretji izziv je ureditev odprtih javnih površin, 
kar bo omogočalo dodatne vsebine in programe v središču Dom-
žal. Investicije, ki se na območju centra Domžal izvajajo oziro-
ma so vključene v predloga proračuna za leti 2022 in 2023, že 
vsebujejo elemente, ki bodo ta del Domžal povezovale v enotno 
celoto. Nova podoba Kolodvorske ulice je bil prvi korak, drugi 
korak je investicija v ploščad pred veleblagovnico, ki se na podobo 
Kolodvorske ulice navezuje v severnem delu in z bližnjim preho-
dom. Ploščad pred veleblagovnico bo povezana tudi z naslednjo 
pomembno investicijo na območju središča Domžal, tj. s širitvijo 
Zdravstvenega doma Domžale, katerega fasada bo sooblikovala 
identiteto nove peš cone vse do stavbe Univerzale in Janežičeve 
vile. Za osrednjo peš cono se že pripravljajo strokovne podlage in 
potrebni prostorski ter drugi akti, ki bodo služili kot podlaga za 
nadaljnje aktivnosti pri urejanju centra našega mesta. 

Velika gradnja v središču Domžal bo prizidek k zdravstvenemu 

domu in podzemna garaža. Kdaj se bo začela gradnja? Kako boste 

uredili promet in parkiranje v bližini zdravstvenega doma?

Za projekt gradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Domžale 
in podzemne garaže je izdelana DGD projektna dokumentacija in 
na Upravno enoto Domžale vložena vloga za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Istočasno je v izdelavi PZI projektna dokumenta-
cija. Po predvidevanjih na podlagi trenutnega terminskega plana 
naj bi se gradnja pričela proti koncu naslednjega leta. 

V zvezi s prometom med gradnjo tehtamo različne možnosti, 
ki bodo najmanj obremenjujoče za vse udeležence. Kar se tiče par-
kirišč, jih v času gradnje na južnem makadamskem parkirišču ne 

bo, ker bo to območje ograjeno z gradbiščno ograjo. 

Čeprav je Direkcija za infrastrukturo uredila Ljubljansko ces-

to, napovedanih krožišč (pri policiji in na Ljubljanski cesti) še 

vedno ni?

Krožišče pri policiji bo Občina Domžale gradila skupaj z dr-
žavo. Občina Domžale je pridobila vso ustrezno projektno do-
kumentacijo. Vse postopke s samo izvedbo investicije, vključno 
z izborom izvajalca vodi Direkcija Republike Slovenije za infra-
strukturo, ki je že objavila razpis za izbiro najugodnejšega izvajal-
ca. Rok se je iztekel 17. novembra 2021, pridobili so devet ponudb. 
V postopku je pregled, preverjanje in analiza ponudb. Izvedba bo 
v prvi polovici leta 2022.

Tudi OŠ Roje še vedno čaka na sanacijo. Kje se zatika?

Za sanacijo Osnovne šole Roje smo v letu 2021 izvedli javno 
naročilo za izbor projektanta, vendar žal v prvem razpisu nismo 
dobili nobene ponudbe. Iz navedenega razloga smo morali javni 
razpis ponoviti. Sedaj je pogodba za izdelavo projektne dokumen-
tacije podpisana in projektant je že uveden v delo. 

Poudariti je treba, da je v ta projekt vključenih vseh pet občin 
soustanoviteljic šole s prilagojenim programom, kar zahteva dolo-
čena usklajevanja in terja svoj čas.

Kateri projekti so načrtovani v 2022?

Glavni projekt je vsekakor pričetek gradnje prizidka k ZD 
Domžale in gradnja podzemne garaže, gradnja kolesarske poveza-
ve v občini Domžale, gradnja doma krajanov Študa, rekonstrukcija 
drugega dela Slamnikarske ceste, vključno z obnovo vodovoda in 
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Domžale, nadaljevali bomo s projektiranjem vrtca Urša, Osnovne 
šole Roje in Osnovne šole Preserje pri Radomljah.

Voščilo občankam in občanom ob novem letu.

Vstopamo v poseben čas, ki prebudi dobroto v nas. Naj vas ob-
jame čarobnost decembra, ogreje topla misel in iskren objem. Naj 
bo novo leto boljše, naj bo radosti polno za vse in naj nam zdravje 
dobro gre. 

kanalizacije, nadaljevanje obnove Virske ceste, gradnja krožišča 
pri policiji, gradnja sekundarne kanalizacije v Krtini-Škocjan in 
gradnja kanalizacije na Želodniku, v obeh primerih sledi še obno-
va ceste, gradnja brvi čez Homško Mlinščico v Mali Loki, uredili 
bomo cesto na Količevem, mimo Heliosa.

Skupaj z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o. bomo 
nadaljevali z obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

Na področju športa bomo pričeli z obnovo večnamenske plo-
ščadi v športnem parku Domžale s postavitvijo novega šotora, v 
okviru investicijskega vzdrževanja se bodo izvajala dela v Špor-
tnem parku Ihan, Športnem parku Vir in Športnem parku Dob, 
rekonstruiral se bo skate park in dokončal prostor namenjen spro-
stitvi na jarški strani rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici.

Na področju vzgoje in izobraževanja bomo menjali streho na 
Osnovni šoli Venclja Perka, sanirali atletsko stezo pri Osnovni šoli 

Popestrite si temne zimske  
dni s pravo kraljico božičnega 
časa, ki prinaša v domove  
veselje, mir in toplino.
 
Želimo Vam miren božič.  
Leto 2022 pa naj prinese  
veliko sreče, zdravja in  
lepih trenutkov.

Šolska ulica 14, Domžale • 041 741 723 • 01 729 21 14

Božične zvezde 
iz lastne proizvodnje
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V 2022 zakorakajmo po poti, 
prežeti s trajnostjo našega 
delovanja!

Da bi našli harmonijo in 
ravnovesje v vseh svojih 
podvigih.

Naj bo novo leto predvsem 
zdravo, uspešno in preprosto 
srečno.

Vaš Varuh zdravja, 
Vzajemna
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Listopadna statistika in snežne bolhe
Koga za vraga sploh še zanima novembrsko vreme zdaj, ko je mošt že postal vino in je tega vse več v steklenicah, buteljkah in – 
seveda, kje pa drugje – v kozarcih? Že res, da so predzadnji mesec v letu obdobja slabega vremena vse daljša, letos smo bili že 
pred Miklavžem deležni celo snežnega obiska. Sneg se sicer ni obdržal (zato je nekaj dni po tem prišla nova snežna pošiljka), je 
pa malce višje pošteno belo vse od konca tega meseca! 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Za nami je praviloma bolj mrk november, žal pa letos niti zad-
nji mesec leta ne bo med tistimi, ki nam vlijejo malo veselja, ko 
se družimo in razmišljamo o prihodnosti ob tem, ko se spominja-
mo minulih dogodkov. Letošnji november je bil za okrog stopinjo 
pretopel; na modronovičnem območju skorajda enak dolgoletne-
mu povprečju. Padavin smo imeli v Ljubljanski kotlini tudi do 
tretjine več od pričakovanih. Pri nas sta bila tako najmanj kot tudi 
najbolj namočena kraja, Loka pri Mengšu in Krtina, ravninska 
(glej spodnjo preglednico s padavinami), med njima je bila več kot 
70-litrska razlika, čeprav sta le 7 kilometrov vsaksebi. 

Sonca smo bili deležni tri četrtine glede na pričakovano tra-
janje sončnega obsevanja, zato minulega novembra zagotovo ne 
bomo pomnili po soncu (kot le redko katerega do sedaj). Zanimiv 
je bil časovni razpored padavin: moker je bil začetek meseca, sle-
dilo je nekaj dni z manj dežja, potem pa večinoma suho obdobje do 
zadnjih petih dni, ko je lilo; vreme pa je nadaljevalo svojo žalost 
še v december. A ta hitro mine ob pogledu na zasnežene višje dele 
modronovičnega območja in severnega zaledja, kjer kraljujejo 
na debelo zasneženi Grintovci, no ja, uradno menda Kamniško- 
Savinjske Alpe. Konec novembra je bilo na Veliki planini že več 
kot pol metra snega, tako da so lahko zagnali tudi tamkajšnji žič-
ničarski "muzej na prostem". Pozimi, ko je veliko megle, sivine 
in oblačnosti ter predvsem mraza, smo bolj ali manj prepričani, 
da smo se vsaj za nekaj časa znebili nadležnega poletnega mrče-
sa, kot so na primer muhe in komarji. Verjetno pa ne veste, da 
takšne podnebne razmere ustrezajo nekaterim žuželkam, ki jim 
vremenske razmere na višku zime celo godijo. Kadar se spreha-
jate po zasneženi pokrajini, niti ne veste, da greste pri tem preko 
tisočev ali celo milijonov tovrstnih žuželk. Sklonite se in pozorno 
poglejte v snežno odejo, kjer boste v bližini odpadlega listja ali 

pa v podnožju drevesa, predvsem ob njegovem deblu, zagledali 
majhne pike, okoli katerih je nekaj staljenega snega. Morda boste 
videli na snegu pravi roj majhnih črnih pik velikosti poprovega 
zrnca. 

Če boste primaknili pogled še bližje, boste lahko opazili, da so 
te pikice drobne žuželke, ki jim pravimo skakači. So brez krilc, 
dolgi le 2 do 3 milimetre in živijo vse leto. Najlažje jih vidimo 
v sončnih zimskih dneh na stiku s snežno odejo, ko prilezejo na 
plano. Kot rastlinojedi si postrežejo predvsem s koščki rastlin, ki 
koreninijo zelo globoko. Ime so dobili po načinu pritrditve zad-
njega para nog, ki je s kaveljci pritrjen na njihovo telo. Da bi se 
premikali, sprostijo kaveljce, njihove nožice pa delujejo kot ska-
kalni mehanizem in jih torej poganjajo, kot da bi bili na vzme-
teh. Zaradi tega njihovega poskakovanja jim pravijo nekateri kar 
snežne bolhe, čeprav niso neposredno povezane s tistimi, ki jih 
poznamo predvsem kot nadlogo naših pasjih prijateljev. Ponekod 
lahko najdemo ta čas še nekatere druge žuželke, ki pa so bolj ak-
tivne pri oblačnem vremenu in temperaturah, kolebajočih tik pod 
lediščem. Na srečo pa se večina zimskih žuželk prehranjuje raje z 
algami in odpadlim listjem kot pa s človeško krvjo. Glede zimske-
ga mrčesa torej še uživajte teh nekaj mesecev, dokler raznovrstna 
zalega in pogosto tudi nadloga spet ne oživi. In kaj vam naj zaže-
limo ob koncu leta, morda nam bo v pomoč kar kratka domača: 
Rešte se, rešte, zdravi veseli, dolgi, debeli, da bi dosegli sivo brado 
in dočakali leto mlado (novo vlado). Vsaj za vreme lahko venomer 
rečemo, da bo še naprej po starem … 

Klopi je dovolj, snega tudi, na vas pa je, da pripeljete koga s seboj in deli-
te z njim take in drugačne trenutke – tudi v letu, ki prihaja!

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

Padavine – NOVEMBER 2021 (v mm)

POSTAJA (v mm) POSTAJA (v mm)
Krtina 118 Brdo pri Lukovici 164
Kamnik Zaprice 131 Letališče Brnik 173 
Trzin 137 Jable 174
Zgornje Dobeno 142 Tunjice 188
Domžale 160 Loka pri Mengšu 194

Količina padavin novembra 2021 v nekaterih krajih na območju Modrih novic. 
(Viri: ARSO, Agrometeorološki portal Slovenije/MKGP, CZ Trzin, Vremensko društvo 
ZEVS/Geostik in privatne vremenske postaje).
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Nasveti za ohranjanje zdravja
V tokratnem prispevku delimo nekaj lekarniških novosti iz Domžal, zaradi česar bo marsikomu marsikdaj olajšano; le kaj bi to lah-
ko bilo? Sprašujemo se, kako pripraviti jedilnik, da bo vseboval čim več magnezija in ali tega lahko nadomestimo s prehranskim 
dopolnilom? Postregli bomo tudi s priporočili za vzdrževanje zdravega lasišča, saj se kar polovica vseh odraslih ubada s prhljajem. 
Razkrivamo vse o obisku zdravnika iz naslanjača. Brez zamudnega čakanja. V udobju in toplini doma. Prvi koraki do e-zdravja.

IRIS KLINE ARIH

Novost v Domžalah - lekomat

Če se je dalo včasih v avtomatih kupiti le tobak, pijače, prigrizke, 
pa pozneje tudi pridelke, kot npr. mleko, jajca in podobno, so da-
nes na voljo v avtomatih tudi zdravila in izdelki za boljše počutje. 
Kako nam to lajša določene tegobe, kajne? Bodisi, ker potrebujemo 
določeno zdravilo v času, ko so lekarne zaprte, in ga na ta način tudi 
dobimo, bodisi je nakup preprostejši in hitrejši, kar nas spodbudi k 
obisku lekomata.

Na parkirišču nasproti Lekarne Flerin v središču Domžal so 
pred nekaj meseci postavili lekomat – avtomat, na katerem lahko 
tudi izven delovnega časa lekarne kupite zdravila. Lekomat je upo-
rabnikom na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. V njegovi ponud-
bi je več kot 80 različnih izdelkov, ki so namenjeni lajšanju blažjih 
zdravstvenih težav ali zgolj ohranjanju dobrega počutja. Na voljo so 
prehranska dopolnila, medicinski pripomočki, sanitetni material, 
obliži, izdelki za higieno in intimno nego, otroški program, kreme 
in mazila, repelenti, razni testi ter zaščitna sredstva. Ponudba v leko-
matu bo prilagojena letnim časom in željam kupcev. Nakup je možen 
z gotovino.

Ste utrujeni in izčrpani? Poskrbite za dovolj magnezija!

Magnezij naj bo na mizi vsak dan. Na spletni strani magnezij.si 
postavljajo kot izhodišče zdravo in uravnoteženo prehrano in sko-
zi njo zadostno oskrbo z magnezijem. Če v določenem življenjskem 
obdobju to ni mogoče, se priporoča nadomeščanje magnezija s pri-
pravkom z visoko vsebnostjo magnezija iz lekarne.

Nemško društvo za prehrano (Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung – DGE) za odrasle osebe priporoča dnevni vnos magnezija 
v odmerku od 300 do 400 mg, odvisno od starosti in spola. Enolična 
prehrana (npr. hitra prehrana in diete) in izguba magnezija zaradi 
industrijsko predelane ter pripravljene hrane še dodatno povečujeta 
nezadostno oskrbo z magnezijem. Stres in športne aktivnosti lahko 
prav tako povečajo potrebo po magneziju.

Multi Essence Magnezij 400 + B kompleks v obliki prehran-

skega dopolnila zadovoljuje povečane potrebe po magneziju in vita-
minih B pri odraslih. Magnezij prispeva k delovanju živčnega siste-
ma in mišic, zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter ravnotežju 
elektrolitov, ima vlogo pri sintezi beljakovin in prispeva k normal-
nemu psihološkemu delovanju. Magnezij ima vlogo pri delitvi celic.
•  Vitamin B1 (tiamin) prispeva k delovanju živčnega sistema ter k 

normalnemu psihološkemu delovanju in ima vlogo pri delovanju 
srca.

•  Vitamin B2 prispeva k sproščanju energije pri presnovi, delova-
nju živčnega sistema in ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativ-
nim stresom.

•  Vitamin B6 prispeva k sproščanju energije pri presnovi, delova-
nju živčnega sistema in ima vlogo pri delovanju imunskega siste-
ma, prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju, ima vlogo 
pri presnovi beljakovin in glikogena ter prispeva k zmanjševanju 
utrujenosti in izčrpanosti.

•  Vitamin B12 prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju ter 
prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Vitamin B12 
ima vlogo pri delitvi celic.
Uporaba: Eno vrečko na dan raztopite neposredno v ustih.

Poglejmo še hrano. Katera hrana vsebuje visoko vsebnost ma-
gnezija (več kot 150mg na 100g)? Na vrhu lestvice so pšenični otrobi 
(550mg magnezija/100g), za njimi pa se zvrstijo bučna semena, sonč-
nična semena, pšenični kalčki, čokolada, indijski oreščki, arašidi, ne-
poliran riž, ovseni kosmiči, beli fižol, grah, polnozrnat kruh, testeni-
ne, kozice, file slanika, špinača, banana, sir ementalec, losos, postrv, 
file svinjine, file govedine, polnomastno mleko, jogurt.

Zdravilo Oronazol® je zdravilni šampon proti prhljaju

Lasišče je izpostavljeno številnim zunanjim (onesnaženost, vre-
menski vplivi, neustrezna nega) in notranjim dejavnikom (hor-
monske motnje, čustveni in fizični stres, različna bolezenska stanja, 
genetski dejavniki). Če pride do porušenega ravnovesja v koži lasišča, 
se to izrazi z različnimi težavami, kot so preobčutljivost, razdraže-
nost, srbečica, suhost, luščenje, pretirano izločanje lojnic, izpadanje 
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las. Težave z lasiščem vplivajo na kakovost življenja posameznika in 
njegovo samopodobo.

Za vzdrževanje zdravega lasišča je pomemben zdrav način živ-
ljenja in ustrezna nega, ki pripomoreta k vzpostavljanju zaščitne ba-
riere kože lasišča, za katero so odgovorne žleze lojnice, znojnice in 
zdravi lasni mešički. 

Pomembno je, da se uporablja šampone in ostale kozmetične iz-
delke za nego las, ki imajo kisel pH, vsebujejo mikrohranila in ne 
vsebujejo agresivnih čistilnih snovi, rakotvornih kemikalij, saj se s 
tem ohranja naravno ravnovesje oz. kislost, ki ščiti kožo lasišča in 
lase, hkrati pa je ključno, da šamponi vsebujejo sestavine, ki delujejo 
na lasišče pomirjevalno in ohranjajo vlažnost. Poleg ustrezne nege 
je pomembna tudi z vitamini, minerali in esencialnimi maščobnimi 
kislinami bogata prehrana.

Z ustrezno nego lahko preprečimo tudi zelo pogosto težavo, tj. 
prhljaj, ki spada med pogoste dermatološke težave lasišča pri ado-
lescentih in kasneje odraslih. Luščenje kože je fiziološki proces, 
vendar gre pri pojavu prhljaja za proces čezmernega luščenja kože 
lasišča. Razlog za nastanek prhljaja oz. drobno belih ali belo-rume-
nih kožnih lusk na lasišču, ki so lahko suhe ali mastne, kljub razšir-
jenosti še ni natančno poznan. V literaturi so med najpogostejšimi 
vzroki opisani razrast gliv kvasovk iz rodu Malassezia, ki so naravno 
prisotne v mikroflori lasišča, individualna nagnjenost in povečano 
izločanje seruma.

Za zdravljenje in preprečevanje prhljaja se uporabljajo antimi-
kotiki (ketokonazol, ciklopiroks, pirokton olamin, cinkov pirition, 
selenov sulfid, žveplo) za zdravljenje glivične okužbe, keratolitiki 
(salicilna kislina, žveplo) za pospešeno luščenje kože in regulatorji 
keratinizacije (cink). S pravilno uporabo oz. uporabo po navodilih 
proizvajalca lahko dosežemo izboljšanje in odsotnost simptomov.

Vesele
božične praznike 
in srečno 2022!

Lekarna

F l e r i n

Ljubljanska cesta 59, 1230 Domžale, t: 01/729 25 28
pon – pet: 8:00 do 19:00, sobota: 8:00 do 12:00.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in 
neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Oronazol® zdravilni šampon, ki vsebuje učinkovino  
ketokonazol, se uporablja za zdravljenje in preprečevanje 
seboroičnega dermatitisa in prhljaja.

Oronazol® 20 mg/g zdravilni šampon
Učinkovito zavira glivice, ki so najpogostejši 
vzrok nastanka prhljaja!

Trdovraten 
prhljaj?
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Oronazol® – 
uniči izvor prhljaja.
Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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Ste tudi vi med tistimi, ki se ne morete otresti prhljaja? Uporabite 
zdravilo Oronazol® zdravilni šampon za zdravljenje in prepre-

čevanje prhljaja in seboroičnega dermatitisa ter za zdravljenje pi-
tyriasis versicolor (lokaliziran). Zdravilo Oronazol® vsebuje učin-
kovino ketokonazol, ki deluje protiglivično. Prvi učinek zdravila 
Oronazol® se pokaže že po štirih tednih.

Kako je z odmerjanjem in uporabo? Zdravilo Oronazol® zdra-
vilni šampon lahko uporabljajo mladostniki, starejši od dvanajst let, 
in odrasli. Šampon nanesemo na prizadeti del kože oziroma lasišča 
in ga po treh do petih minutah dobro speremo z vodo. Po navadi 
zadostuje polna dlan šampona za eno pranje. Z zdravljenjem je treba 
nadaljevati še nekaj dni po prenehanju vseh znakov, da preprečimo 
ponovno obolenje. Zdravilo Oronazol® zdravilni šampon je na voljo 
v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

E-zdravnik: Posvet na daljavo za vas in vaše otroke

Vedno težja dostopnost zdravniške ordinacije in vedno manj časa 
za sedenje v čakalnici vas lahko obremenjujeta, zaradi tega smo za 
vas pripravili priročno, dostopno in varno storitev v okviru zavaro-
vanja E-zdravnik, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica. Zdaj se 
boste lahko o svoji zdravstveni težavi posvetovali prek video pove-
zave ali po telefonu z zdravnikom splošne oziroma družinske medi-
cine iz mreže izvajalcev Varuha zdravja. Brez obiska ordinacije. Brez 
zamudnega čakanja. V udobju in varnosti doma. 

Najlažje bomo zavarovanje E-zdravnik predstavili, tako da odgo-
vorimo na 5 ključnih vprašanj:

Za kakšno vrsto zavarovanja gre? 

Gre za zdravstveno zavarovanje, ki omogoča hiter dostop ter 
kritje zdravstvenih storitev izven javne zdravstvene mreže. Zdra-

SKLENITE 
ZAVAROVANJE 
E-ZDRAVNIK 

KOT OBISK  
V ORDINACIJI, 
TODA NA 
DALJAVO!

080 20 60
vzajemna.si

UGODNOST
premija za prvo 

zavarovalno leto samo
1,59 EUR na mesec

vz-ezdravnik (186x126mm).indd   1vz-ezdravnik (186x126mm).indd   1 30. 11. 2021   14:44:5830. 11. 2021   14:44:58

vstvene storitve so organizirane izključno na daljavo.

Ali je kritje omejeno? 

Število zdravstvenih storitev na daljavo je praviloma omejeno na 
največ dva posveta na mesec oziroma sedem posvetov na zavaro-
valno leto, razen če je drugače dogovorjeno in zapisano na ponudbi 
oziroma polici. 

Kje je zavarovanje veljavno? 

Zavarovalno kritje velja povsod po svetu. 

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 

Datum začetka zavarovanja je naveden na polici. Če je do začetka 
zavarovanja plačana prva premija, bo zavarovalno kritje zagotovlje-
no z datumom začetka zavarovanja. Če prva premija do začetka 
zavarovanja ni plačana, se zavarovalno kritje prične z dnem, ko je 
plačana prva premija. Zavarovanje se sklene za obdobje enega leta in 
se ob izteku dogovorjene dobe vsakokrat podaljša za enako časovno 
obdobje, pri čemer se podaljšanje izvede molče. Zavarovalec lahko 
podaljšanje prekliče s pisnim obvestilom, ki mora biti zavarovalnici 
dano najmanj šestdeset (60) dni pred potekom tekočega zavaroval-
nega leta. V tem primeru pogodba preneha veljati z iztekom tekočega 
zavarovalnega leta. 

Kdaj in koliko plačam? 

Izbirate lahko med letnim, polletnim, četrtletnim in mesečnim 
plačevanjem premije. Premija se plačuje vnaprej, in sicer do vključno 
zadnjega dne v mesecu pred začetkom obdobja, za katerega se pre-
mija plačuje. Prva premija zapade v plačilo ob sklenitvi zavarovalne 
pogodbe. 
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Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za  
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.  
Prekomerno uživanje ima lahko odvajalni učinek. To prehransko dopolnilo je primerno le za zdrave odrasle (starejše od 18 let).  
Shranjevati nedosegljivo otrokom! 

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

TUDI ZA VEGETARIJANCE IN VEGANE
BREZ LAKTOZE, MLEČNIH ALI SOJINIH BELJAKOVIN
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V Tivoliju bodo napadali pokalni lovoriki
Prvi vrhunec letošnje domače odbojkarske sezone bo zaključni turnir Pokala Slovenije, ki bo od 20. do 22. decembra v ljubljanski 
dvorani Tivoli. Tudi z udeležbo odbojkaric in odbojkarjev Calcit Volleyja. Naslov iz lanske sezone bodo branili le kamniški odbojkarji, 
saj žensko pokalno tekmovanje ni bilo odigrano do konca, tako da so bile zadnje zmagovalke iz leta 2020 odbojkarice Nove KBM 
Branik. Calcitovke so za zdaj pri treh pokalnih lovorikah, eno več imajo varovanci Matije Pleška.

MATEJA ŽIVODER IN MIHA ŠTAMCAR
Foto: arhiv kluba

Aktualnim slovenskim državnim prvakinjam gre v letošnji se-
zoni bolj ali manj vse po načrtih. Vsaj, kar se domačih tekmovanj 
in srednjeevropske lige tiče, v kvalifikacijah lige prvakinj in nato 
v pokalu CEV pa jim je nekoliko zagodel tudi žreb. V kvalifika-
cijah lige prvakinj je bila ukrajinska ekipa Prometej Dnipro, ki 
se je pred začetkom letošnje sezone okrepila s tremi bolgarski-
mi reprezentantkami in kubansko korektorico, za odtenek boljši 
nasprotnik. Ukrajinke so se v naslednjem krogu po zmagi nad 
švicarskim Neuchatelom uvrstile v ligo prvakinj, Calcitovke pa 
so s tekmovanjem nadaljevale v pokalu CEV. V prvem krogu so 
igrale prav proti Neuchatelu, ga obakrat premagale, v drugem pa 
naletele na eno najboljših ekip na svetu, Eczacibasi Istanbul.

Večkratne turške državne prvakinje, ki na svoj 29. naslov ča-
kajo vse od leta 2012, so v Kamniku prikazale vrhunsko predsta-
vo in samo potrdile, da se upravičeno lahko nadejajo, da bodo še 
tretjič osvojile pokal CEV. V svojih vitrinah imajo tudi en naslov 
evropskih klubskih prvakinj in dva svetovnih klubskih prvakinj. 

»Ni razloga za slabo voljo, vendar nismo presegli samih sebe. 
Moramo pa vedeti, da je že niz proti takšni ekipi težko osvojiti, 
kaj šele zmagati. Eczacibasi je vrhunska ekipa z dvema izvense-
rijskima igralkama, Majo Ognjenović in Tijano Bošković, ki sodi 
med najboljše igralke sveta. Tu je bila največja razlika. Vem pa, 
da smo glede na stanje, v kakršnem smo, dali svoj maksimum. 
Dekleta si zaslužijo vse čestitke za hraber pristop, da so pokazale, 
da smo v določenih delih igre vsaj zraven, ne bom rekel, da ena-
kovredni, tako da ni razlogov za slabo voljo. Za kaj več bi morali 
biti bolj učinkoviti v napadu,« je po domačem porazu dejal Gregor 
Rozman, trener odbojkaric Calcit Volleyja.

S tem se je evropska pot za kamniške odbojkarice bolj ali manj 
končala, kajti težko je verjeti, da bi na povratni tekmi 16. decem-
bra lahko presenetile favorizirane Turkinje. No, ne popolnoma, 

kajti v srednjeevropski ligi so še brez poraza in so se štiri kroge 
pred koncem rednega dela tekmovanja že uvrstile na zaključni 
turnir. Odlično jim gre tudi v domačem prvenstvu, v katerem 
so s tekmo manj že na prvem mestu prvenstvene lestvice. Edini 
spodrsljaj so imele sredi oktobra, ko so doma izgubile s SIP Šem-
petrom, od te tekme dalje pa ne poznajo več poraza. 

»V naši ekipi je veliko število nadarjenih igralk in mislim, da 
jih do zdaj še nikoli ni bilo toliko hkrati. Zame je to le še dodatna 
spodbuda in prav veselje jih je gledati, kako se razvijajo. Starej-
še igralke nosimo velik del odgovornosti pri razvoju teh mladih 
igralk na tekmah in treningih. Po drugi strani je res, da se pojav-
ljajo tudi nekatere napake, ampak to je pri mladih igralkah nor-
malno in vse to je del učnega procesa,« je nad dejstvom, da v letoš-
nji sezoni igra kar nekaj mladoletnic, navdušena najbolj izkušena 
igralka Calcit Volleyja, Kanadčanka Lucille Charuk.

Prav podatek, da so v ekipi štiri mladoletnice, Mija Šiftar, ki 
je stara šele 15 let, ter dve leti starejše Naja Boisa, Živa Javornik 
in Neja Čižman, prvi dve bolj ali manj redno igrata, je tisti, ki še 
kako bode v oči. Seveda v pozitivnem smislu, še bolj pa, če k njim 
dodamo devetnajstletni Fatoumatto Sillah in Zalo Špoljarič ter 
leto dni starejšo Anjo Zorman. Z njimi je prihodnost kamniške 
ženske odbojke še kako svetla, največja okrepitev za ekipo pa je 
bila vrnitev odlične organizatorice igre, Eve Pavlović Mori.

»Resnično se dobro razumemo med sabo. Mlajše igralke imajo 
velik potencial, zraven njih smo izkušenejše igralke, da jim poma-
gamo, tako da je ekipa dobro sestavljena in upam, da bo celotna 
sezona uspešna za nas. Pa še nekaj moram dodati, v teh letih, ko 
me ni bilo, je Calcit Volley napredoval v vseh segmentih. Že tak-
rat je bil dobro organiziran, zdaj je še bolj. Igrala sem v veliko klu-
bih v tujini in lahko rečem, da se po organizaciji lahko primerja 
z marsikaterim od njih,« je nad vrnitvijo v klub, iz katerega je 
pred sedmimi leti odšla v sloviti Bergamo, zadovoljna slovenska 
reprezentantka.

Poškodba kapetana prekrižala načrte

Čeprav imajo tudi odbojkarice Calcit Volleyja v natrpanem 
urniku tekem težave s poškodbami, jih je veliko več in bolj uso-
dnih v moški ekipi. Največ težav jim je povzročila poškodba ka-
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petana Mitja Gasparinija, ki je izpustil prvo tretjino sezone. Tudi 
obe tekmi z Merkur Mariborom in ACH Volleyjem. Ker te tekme 
veljajo tudi za srednjeevropsko ligo, so Calcitovci tudi v njej ne-
koliko v zaostanku, vendar še vedno z realnimi možnostmi, da se 
uvrstijo na zaključni turnir. Tja pa so se že uvrstili v domačem 
pokalnem tekmovanju, v katerem branijo lanskoletno lovoriko. 
V polfinalu se bodo pomerili z aktualnim državnim prvakom, 
Merkur Mariborom. 

»Še vedno imamo težave s poškodbami, vendar treniramo po 
svojih najboljših močeh. V zadnjih tekmah smo pokazali kolek-
tivno igro, dobro je deloval tudi timski duh, tako da lahko pozi-
tivno zremo v naslednje tekme. Do polfinala Pokala Slovenije nas 
čaka še nekaj tekem, zato ne želimo ničesar prehitevati, vsekakor 
pa bomo naredili vse, da ponovimo uspeh iz lanske sezone,« ne 
želi ničesar prehitevati Matija Pleško, ki je v letošnji sezoni prev-
zel kamniške odbojkarje. 

Čeprav je že v lanski sezoni na nekaterih tekmah srednje-
evropske lige dobil priložnost za igro, je v letošnji šele 17-letni 
Nik Mujanović stalni član prve ekipe Calcit Volleyja. V zadnjih 
tekmah je vsakič opozoril nase. 

»To je zdaj čisto druga raven, kot sem je bil navajen do zdaj. Vse 
ekipe v prvi ligi imajo v svojih vrstah kakovostne igralce, ki so še 
kako nevarni, če jim dovoliš, da se razigrajo. Na začetku mi ni bilo 
najbolj všeč, da sem moral spremeniti igralno mesto, ampak mi 
trenutno bolj ustreza, da igram na mestu korektorja kot na spreje-
malskem mestu. Vesel sem, da sem relativno hitro prišel na neko 

raven, s katero sem lahko sam s sabo zadovoljen. Seveda je pros-
tora za napredek veliko, ampak na srečo imamo kakovostne tre-
ninge in kakovostne igralce, kar mi vse skupaj samo še olajša. Do 
zaključnega turnirja Pokala Slovenije je še nekaj časa, verjamem, 
da bo do takrat naša forma še boljša,« pa je o svojih prvih vtisih 
na prvoligaški sceni povedal ljubljenec kamniških navijačev.

Uspešni v mlajših kategorijah

Tudi v letošnji sezoni ima Calcit Volley drugi članski ekipi. De-
kleta pod vodstvom Tjaše Gadže igrajo v 1B. ligi, kjer v pomla-
jeni zasedbi, od lanske sezone praktično manjka pet nosilk igre, 
zasedajo sredino prvenstvene lestvice, na sredini pa so v 2. DOL 
fantje, ki jih v letošnji sezoni vodi nekdanji slovenski reprezen-
tant Andrej Flajs. Vendar tudi zanje velja, da so šli v sezono v še 
mlajši zasedbi kot lani, tudi brez Nika Mujanovića, ki se, kot smo 
že omenili, vse bolj uveljavlja v prvi ekipi.

Večina odbojkaric in odbojkarjev obeh drugih članskih ekip 
igra še za mladinski ekipi. Z obema so se uvrstili v prvo ligo. Brez 
poraza so v sezono vstopile mladinke, ki so tudi največje kandi-
datke za naslov državnih prvakinj, saj zanje igrajo tudi štiri igral-
ke prve ekipe, Naja Boisa, Mija Šiftar, Neja Čižman in Živa Javor-
nik. Visoke cilje pa imajo tudi mladinci, kjer zanje lahko igra tudi 
Mujanović. Trenutno so na sredini lestvice, toda tako ali tako se 
bo vse odločalo šele proti koncu maja, ko bo na sporedu zaključni 
turnir najboljše osmerice. 

V prvi ligi igrajo še kamniški kadeti, medtem ko se kadetinjam 
ni uspelo uvrstiti med najboljše slovenske klube, zato pa so vanjo 
uvrščene starejše deklice, prav tako pa tudi starejši dečki. V mali 
odbojki se še vedno igrajo kvalifikacije, obe ekipi pa sta za zdaj na 
dobri poti, da se uvrstita v prvo ligo. 
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Helios Suns smo mi in vi!
»Brez vas namreč ni nas,« v en glas zatrjujejo Matevž Zupančič, Dejan Jakara in Gašper Papež. Prvi je direktor, drugi trener članske 
ekipe, tretji pa tisti pomemben člen domžalskega košarkarskega kolektiva, ki ga poznajo praktično vsi, ki so v zadnjih dveh desetle-
tjih tako ali drugače sodelovali s klubom. Gašper je namreč med drugim dolgoletni vodja košarkarske šole Helios Suns. 

DAMIJAN RIFL
Foto: Aleksander Domitrica in Gašper Papež

Košarkarske veščine v tem hipu v Domžalah pili skorajda 

petsto mladih

»Res dolgo sem že prisoten v klubu. Začel sem kot igralec v 
mlajši selekcijah, a kmalu presedlal med trenerje, tako da sem v 
zadnjih letih res spoznal skorajda vse, ki so se s košarko srečali 
v našem klubu. Res ogromno jih je. Kljub posledicam, ki jih je v 
športu pustila koronakriza, se ne damo in ohranjamo enega naj-
močnejših mladinskih pogonov v državi, ki ga že vrsto let vodi 
Dejan Čikić, ter močno košarkarsko šolo. Trenutno pod našim 
okriljem vadi okrog petsto otrok. Ta zavidljivo visoka številka 
vključuje vadeče v partnerskih osnovnih šolah ter v klubu,« raz-
loži Kamničan, ki zadnja leta živi v Domžalah. Večji del dneva je 
telovadnicah. V osrednji Športni dvorani Domžale pa v telovad-
nici domžalskega srednješolskega centra in po številnih osnovnih 
šolah. Teritorij, ki ga s svojim "knowhowom" pokriva klub, sega 
tudi preko meja domžalske in mengeške občine. »Poleg sodelo-
vanja z domžalskim klubom Lastovka smo v rednih stikih še z 
dvema kluboma iz naše, modronovične regije. To sta seveda kam-
niški Calcit in pa Komenda. Prvi je trenutno tretjeligaš, drugi 
četrtoligaš. V obeh klubih deluje kar nekaj posameznikov, ki so 
zrasli v Heliosu, oba kluba pa v članski konkurenci dajeta prilož-
nost številnim mladim upom, kar je zelo pomembno za njihov 
razvoj. Skratka, lepo sodelujemo. V obojestransko in širšo korist, 
saj se vsi zavedamo, da naša košarkarska skupnost lahko deluje in 
napreduje, le če tam, kjer je treba, združimo moči. Nazadnje smo 
jih združili še z ljubljansko Ježico, kjer je trener članske ekipe naš 
nekdanji košarkar Jure Močnik, ki hkrati dela z našimi mladinci. 
To je še en lep primer dobre prakse,« razmišlja Papež, ki se je že 
pred desetimi leti zavedal tudi moči družbenih omrežij. »Kmalu 
bo minilo deset let od našega prvega pojavljanja na omrežjih, tu 
smo bili res med prvimi in smo resno "zgrabili" priložnost. Da-
nes brez tega ne gre. Navijači, naš podmladek in starši otrok so 
sprejeli te kanale, tako da tudi s pomočjo teh medijev redno ko-
municiramo z vsemi javnostmi. Smo pa še ravno dovolj majhen 

klub, da za te aktivnosti ne potrebujemo zunanjega partnerja, pač 
pa zadevo upravljamo sami. Prav letos se je v to delo vključil naš 
mladi košarkar Filip Barbalić. Smo pristni in mislim, da sledilci 
to čutijo,« še dodaja naš prvi sogovornik, ki ima tudi izkušnje iz 
medijskega sveta, saj je bil eden izmed voditeljev priljubljene TV 
oddaje Šolska košarkarska liga. Le-ta je tako kot projekt že pre-
teklost, a imajo košarkarski klubi srečo, da mladim vzornikov, za-
radi katerih vstopajo v ta šport, ne zmanjka. Uspehi slovenske ko-
šarkarske reprezentance in predvsem "Dončićmanija" vplivajo na 
vpis? »Seveda. Na samo zanimanje, nato tudi vpis. Že po evrop-
skem prvenstvu, ki ga je leta 2013 gostila Slovenija, smo zaznali 
ta vpliv. Do za slovensko košarko prazničnega 17. septembra 2017 
je bil vpis običajen, po osvojenem naslovu evropskega prvaka pa 
so nam znova še bolj zvonili telefoni, e-poštni nabiralniki so bili 
polni. Tudi letošnje olimpijske igre, pa seveda močna pojavnost 
Dončića, Dragića in Čančarja v NBA vplivajo na prepoznavnost 
in zanimanje za košarko. Ponudba raznoraznih športnih in dru-
gih dejavnosti za otroke je pestra, a košarka ima v Sloveniji in tudi 
če gledamo ožje, v Domžalah, bogato tradicijo in posledično svoje 
mesto. Zanimanje je torej konstantno, uspehi pa seveda dajo po-
spešek,« ugotavlja Papež in dodaja, da imajo najmlajši košarkarji 
dobre vzornike tudi pri bivših in sedanjih članih prve ekipe Heli-
os Suns. »Prav pri nas je prvo večjo priložnost dobil Klemen Pre-
pelič, enako velja za Matica Rebca in Gregorja Hrovata, če ome-
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nim samo nekaj v širši javnosti trenutno najbolj prepoznavnih 
imen. Klemnovo zgodbo v Domžalah nadaljuje njegov bratranec 
Bine, prav v vseh mlajših reprezentančnih selekcijah so prisotni 
tudi naši košarkarji. Puščamo kar močno sled, na kar smo seve-
da ponosni. Ne nazadnje je po dva naša mlada košarkarja prišel 
sloviti Real Madrid, Rok Radović, ki je tudi začel pri nas, pa je ta 
hip eden najbolj obetavnih slovenskih košarkarjev. Pa še bi lahko 
našteval,« je zaključil naš prvi sogovornik.

Brez Heliosa domžalske košarke ne bi bilo

»Vse, kar je Gašper povedal, še kako drži in prav zato upamo, 
da se bo država še bolj zavedla pozitivnega vpliva, ki ga ima šport 
in v tem primeru košarka na družbo. S konkretnimi finančnimi 
spodbudami, ki bi olajšale delovanje klubov. Dejstvo je, da brez 
močnih sponzorjev v tem trenutku v košarki ne gre. Prav zato 
smo še toliko bolj ponosni, da imamo v Heliosu močnega, dol-
goletnega partnerja. Brez Heliosa ni domžalske košarke. Helios 
je pravzaprav sopomenka za domžalski košarkarski klub, tako 
dolgo smo že "poročeni" (od leta 1981, op.p.). Upam, da se bo tra-
dicija še dolgo nadaljevala (domžalski klub je nedavno praznoval 
70-letnico, op.p.) in bomo na parketu in tudi ob njem še dolgo 
dokazovali, da smo del velike trojice, kamor ljubitelji košarke za-
radi konstantnosti, uspehov in tradicije uvrščajo še Olimpijo in 
Krko,« pravi Matevž Zupančič, direktor kluba, ki v košarki de-
luje od leta 2005, v Domžale pa je iz ljubljanske Olimpije prišel 
decembra 2017. Torej po sezoni, ko so Domžalčani drugič postali 
državni prvak. Pomemben člen ekipe, ki je osvojila drugi klub-
ski naslov, je bil takrat kot pomočnik trenerja tudi Dejan Jakara. 
35-letni Kranjčan se je po letu dni na Češkem vrnil v Domža-
le kot glavni trener. Letos Domžalčani pod njegovim vodstvom 

nizajo zmage tako v domačem prvenstvu kot tudi v Ligi Aba2. 
»Zelo dobro delamo. Odlično sem se ujel tako s sodelavci v stro-
kovnem štabu kot igralci. Tudi vsi trije tujci (Američan, Avstralec 
in Srb) so postali pravi "Domžalčani", torej Helios gre naprej!« je 
zadovoljen košarkarski strokovnjak, tudi aktualni trener sloven-
ske reprezentance do dvajsetega leta, s katero je bil lani najboljši v 
Evropi. Nekoč si želi voditi evroligaško moštvo, toda zaenkrat je 
osredotočen na Sunse. Za Dejana in ekipo boste v "najbolj košar-
karski" slovenski športni dvorani lahko navijali takoj po novem 
letu, ko v goste prihaja Šenčur. Klub, za katerega je nekoč igral 
tudi Jakara. Morda pa bo med navijači prvič tudi bivši smučarski 
skakalec Jaka Hvala, ki ga gostimo na sosednjih straneh. Čeprav 
navija za someščane, jih v živo doslej še ni spodbujal. Pa vi? 

Dobrodelna košarkarska akcija

Košarkarski klub Helios Suns in Zveza prijateljev mladi-
ne (ZPM) iz Domžal po lanski zelo uspešni dobrodelni akciji, 
zbrali so 4000 evrov in nekaj opreme za šolanje domžalskih 
osnovnošolcev na domu, tudi ob zaključku letošnjega leta 
združujeta moči. Tokrat domžalska naveza zbira sredstva za 
nakup športne opreme in sofinanciranje vadbe tistim mla-
dim, ki si to težje privoščijo. Kako sodelovati? Z donacijo 
ZPM Domžale. V znak zahvale boste prejeli koledar dom-
žalskih košarkarjev in darilce! »Dejstvo je, da je manjša fizič-
na aktivnost mladine med epidemijo problem. Skupaj, mi in 
vi, lahko tudi konkretno pomagamo,« vabijo pobudniki akci-
je. Vse potrebne informacije in navodila za nakazilo donacije 
so na voljo na FB strani Helios Suns. 
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Iz skakalnice v kuhinjo
Ko je Atletska zveza Slovenije oktobra v Bohinju pripravila sprejem za olimpijce, je za razvajanje brbončic skrbel kar bivši atlet 
Bruno Šulman, ki je atletske cilje zamenjal za kuharske. Menda se je zelo izkazal. Nekdaj zelo uspešni smučarski skakalec in danes 
tudi kuhar, Jaka Hvala, za svoje bivše športne kolege na kakšnem uradnem posezonskem druženju še ni kuhal. Morda pa (še) bo. 
Če sklepamo po odličnem začetku sezone naših "orlov", bo priložnosti več kot dovolj. Jaka v olimpijski sezoni stavi predvsem na 
domžalskega someščana Anžeta Laniška in upa, da bo član SSK Mengeš že na prihajajoči novoletni turneji in kasneje v Pekingu 
dokazal, da je iz pravega testa!

DAMIJAN RIFL

»Če mu uspe veliki met, mu bom z veseljem skuhal kaj okusne-
ga. Pa tudi, če se mu ne bo izšlo, šport je pač nepredvidljiv, je pri 
meni vedno dobrodošel,« pravi Jaka, za katerim je, če se izrazimo 
športno, prva sezona v gostinstvu. Kot kuhar je del manjšega, a 
– kot ponosno pravi – homogenega in prijetnega kolektiva dom-
žalske gostilne Januš. Ne Janus, ta (Goran) je bil namreč večji del 
reprezentančne kariere njegov trener, pač pa Januš. Gospa Blažka 
Gedrih Januš je "kapetanka" omenjene ekipe in z Jako je, tako je 
poudarila, zelo zadovoljna. Tudi v uvodu omenjenega športno-ku-
harskega kolega Bruna Jaka pozna. Srečala sta se na enem izmed 
kulinaričnih festivalov v Ljubljani, kjer je bil Bruno žirant. »Seve-
da sva izmenjala nekaj besed na temo športa, a v ospredju so bile 
kuharske teme,« razloži Primorec, ki zadnja leta živi v Domžalah. 
Kuhanje ga je privlačilo že v času športne kariere. Predvsem doma, 
takrat je živel še v sosednjem Kranju, je pogosto kaj pripravil tudi 
za reprezentančne kolege. »V hotelih pa je bilo vedno dovolj časa za 
raziskovanje po internetu in pa branje knjig. Ker smo ogromno po-
tovali, sem seveda tu pa tam izkoristil priložnost in okusil kakšno 
lokalno specialiteto. A bolj izjemoma. Ob osredotočanju na tekme 
pač ni bilo časa za raziskovanje kulinarične scene,« se spominja naš 
sogovornik, ki vrhunskega športa ne pogreša. Kolege že, napornih 
in pogostih potovanj pa zaenkrat še ne. Nov izziv je našel v kuha-
nju in tudi tu ima visoke, najvišje cilje. Ambiciozni 28-letnik rad 
eksperimentira, za nove krožnike v ponudbi gostilne pa se vedno 
odločijo skupaj z uigrano ekipo. »Ogromno časa posvetim testu. 
Preizkušam in se učim, prostora za napredek je še ogromno, do-
volj časa imam za razvoj, ne nazadnje sem v gostinstvu šele dobro 
leto dni. Kam me bo "odneslo"? Ogromno je smeri, bomo videli, 
pustimo se presenetiti. Bistveno je, da uživam,« z žarom v očeh o 
svoji drugi karieri razlaga Jaka, medtem ko preizkušamo njegovo 
napolitano. Odlična je, najvišje ocene za okus in tudi videz smo ji 

prisodili. Tudi njegovi smučarsko-skakalni kolegi, ki so že obiskali 
gostilno (Tilen Bartol, Žiga Jelar itd.) so mu namenili lepe kompli-
mente, kar je lepa spodbuda za nadaljevanje kariere. Pa bi se Jaka 
tudi kot kuhar priključil smučarsko-skakalni reprezentanci? »Za-
kaj pa ne. Vsak izziv šteje. Morda pa se kdaj res, na kakšni tekmi, 
znajdem tudi v tej vlogi,« razmišlja Jaka. Gostilna, kjer ustvarja, je 
med vikendi in v zadnjem delu decembra zaprta, osredotočajo se 
na delovne dni, tako da bi se časovno lahko izšlo. »Mi damo vse 
od sebe že med tednom, tako da med vikendi lahko počivamo,« v 
smehu za konec doda Jaka, ki ga boste v Domžalah in okolici sre-
čali na sprehodu s psom ali pa na kolesu. »Sveta Trojica, Rašica in 
Črnivec. To so moji najbolj priljubljeni kolesarski cilji. Lepi kraji. 
Nisem ravno Roglič, ampak ostajam v dobri formi. Poleg kolesa me 
občasno zamika tudi košarka ali nogomet s prijatelji, skratka osta-
jam športno aktiven. Ta mi da dodatno energijo tudi v kuhinji!« 
še pove bivši smučarski skakalec, ki še vedno spremlja vrhunski 
šport. Skoke, nogomet, košarko. Tudi za domžalske nogometaše in 
košarkarje drži pesti, obisk tekme v živo na domžalskem stadionu 
in pa v športni dvorani pa še ostaja na "to do listi"! Tudi za to se bo 
še našel čas … 

Jaka Hvala je širši slovenski športni javnosti v oči padel 
pred slabimi desetimi leti. Januarja 2012 je namreč že ob 
svojem premiernem nastopu v svetovnem pokalu v polj-
skih Zakopanih osvojil točke. Dober mesec kasneje je z 
mladinskega svetovnega v Turčiji prinesel posamično 
srebro, eksplodiral pa je v naslednji sezoni, 2012/2013. 
Med drugim je osvojil posamični in ekipni naslov mla-
dinskega svetovnega prvaka, zmagal na tekmi svetovnega 
pokala in bil na koncu šestnajsti skakalec predolimpijske 
sezone. Naslednjo je bil tudi del slovenske olimpijske od-
prave v Sočiju, a na tekmah ni dobil priložnosti. Aktivno 
je tekmoval vse do lanske sezone, zadnjič je nastopil marca 
2020 v finskem Lahtiju. Primorec, doma je iz Ponikev v 
občini Tolmin, zadnja leta živi in dela v Domžalah.

DORMAN d.o.o.
Zaprice 10, 1240 

Kamnik, 041/812 178,
info@dorman.si, 
www.dorman.si

Dvoriščna in garažna vrata, 
kontrola pristopa, zapornice, ograje, ...

Želimo vam lepe praznike in srečno ter uspešno novo leto.
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TOPLOTNA ČRPALKA 
ZA PRIJETNE ZIMSKE DNI

Želimo vam vroče
praznike in srečno 2022!

ŽELIMO VAM SREČE, 

ZDRAVJA, NASMEHOV IN 

OBJEMOV V LETU 2022. 

GRADBENO TEHNIČNE TRGOVINE

AGROPROMET, Ulica 4. oktobra 10, CERKLJE
tel. 04 25 26 440

UGODNA PONUDBA AGROPROMET CERKLJE
vse za koline (začimbe, čreva in ostalo)
sladkor     od 0,64 €/kg
slovenska moka TIP 500   od 0,49 €/kg
sončnice za ptice   od 0,89 €/kg
slovenska jabolka   od 0,99 €/kg dalje

25/1

  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

Želimo čim hitrejši 
prehod v čas, ki bo vsem vlil 
motivacije, energije in obilo 
poslovnih priložnosti.
Srečno 2022.
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Debi Lovra Planka v svetovnem pokalu

Mladi kamniški biatlonec Lovro Planko je dočakal svoj veliki tre-
nutek s krstnim nastopom med svetovno elito, kar mu je strokovni 
štab omogočil na tekmi v Oestersundu na Švedskem. Na drugem, 
10-kilometrskem šprintu je bil Lovro celo najboljši Slovenec na 49. 
mestu. V zasledovalni tekmi je bil na koncu 55. Lovro je dobil prilož-
nost tudi v štafeti, ki je bila na koncu 15. Klemen Bauer je na Šved-
skem osvojil 66. in 87. mesto v šprintu in 65. mesto na 20 kilometrov.

Prejšnji konec tedna so se biatlonci mudili v Hochfilznu, kjer je 
Planko zasedel 59. mesto tako v sprintu kot tudi na zasledovalni tek-
mi. V štafeti tokrat ni nastopil, saj je v njej nastopil Klemen Bauer. 
Slovenci so bili odlično na poti, na koncu pa osvojili osmo mesto. 
Bauer je točke s 35. mestom osvojil še v sprintu, v zasledovalni tekmi 
je bil 55.

Prva zmaga Anžeta Laniška v svetovnem pokalu

Dočakali smo prvo zmago Anžeta Laniška v svetovnem pokalu. 
Dosegel jo je na drugi tekmi v Ruki na Finskem, potem ko mu je že 
prvi dan nesrečno spolzela iz rok in je zasedel drugo mesto. Pred tem 
je Anže osvojil še dve sedmi mesti v ruskem Nižnem Tagilu, v Wisli 
je bil 13., z ekipo pa tretji.

Ta konec tedna so Slovenci nastopili v Kligenthalu, kjer je Anže 
Lanišek nekoliko padel v formi in osvojil 20. in 23. mesto.

Kegljači in kegljačice po prvem delu drugi

Članice Kegljaškega kluba Kamnik so z nastopom v elitnem tekmo-
vanju kegljaškega športa – ligi prvakov – ponovno poskrbele za nov 
uspeh kamniškega kegljanja. Dekleta so prvo tekmo s članicami kluba 
SK FWT – Composites iz Neunkirchna izgubila z rezultatom 8:0, toda 
v nekaterih dvobojih Kamničanke niso bile daleč od uspeha, kar se je 
pokazalo na povratni tekmi, ki so jo izgubile, a z rezultatom 5:3.

Kamniški kegljači in kegljačice v prvi ligi bodo drugi del tekmo-
vanja pričakali na drugem mestu. Moški so v zadnjih krogih prema-
gali Litijo in Proteus, malce presenetljivo pa izgubili proti Ljubelju. 
Za Triglavom zaostajajo za dve točki. Tudi dekleta za vodilnim Pro-
teusom zaostajajo dve točki, potem ko so izgubila ravno proti njim, 

premagala pa Impol in Ljubelj.
Druga kamniška ekipa v drugi ligi je po prvem delu na prvem 

mestu, tretja ekipa v tretji ligi pa na drugem mestu. Ženske v prvi B 
ligi so trenutno na šestem mestu.

Teja Repnik je v državnem prvenstvu v sprintu do 23 let v okrnje-
ni konkurenci zasedla odlično tretje mesto.

Helios Sunsi na vrhu prve lige

Za košarkarji Helios Sunsov je obdobje zmag v prvi ligi. Dom-
žalčani so po vrsti premagali ekipe Triglava, Ilirije, Krke in nazadnje 
še Hopsov. S tem so dokazali, da so bili visoki cilji pred sezono pravil-
no postavljeni, in upamo lahko, da bo forma zdržala do najpomemb-
nejših tekem.

Obe ženski ekipi v prvi ligi se letos držita repa lestvice. Dom-
žalčanke so še brez zmage po zadnjih porazih proti Konjicam, Ježici, 
Mariboru in Iliriji. Igrale Tosame Ledite so v zadnjih krogih izgubile 
proti Triglavu, Mariboru, Celju in Konjicam. V tretji ligi so Kamni-
čani končno dočakali prvo zmago. Boljši so bili od ekipe Prebolda. V 
zadnjem krogu so izgubili še proti Nazarjam, zopet v sami končnici 
tekme.

Šest medalj za kamniške plavalce
Na tradicionalnem 29. Plavalnem mitingu Miklavž je sodelova-

lo 20 slovenskih klubov, med njimi tudi 21 plavalk in plavalcev Pla-
valnega kluba Calcit Kamnik. Kamniški plavalci so na tekmovanju 
osvojili šest medalj in še koš dobrih uvrstitev. Izstopal je Rok Vejno-
vič s petimi medaljami, eno je dodala še Nina Vrhovnik.

Za začetek takojšen uspeh kolesarjev Calcita

Zadnjo novembrsko nedeljo se je v Dolenjskih Toplicah začela se-
zona ciklokrosa. Na prvi dirki, predvidene so še tri, so se z uvrstit-
vami na zmagovalne stopničke izkazali Matic Kranjec Žagar in Hana 
Kranjec Žagar ter Gašper Štajnar, vsi člani kamniškega Calcit Bike 
Teama. Matic je v moški članski konkurenci zaostal le za zmagoval-
cem Mihaelom Štajnarjem, nekdanjim gorskim kolesarjem Calcita, 
zdaj pa cestnim kolesarjem, ter Viktorjem Potočkim. Med mlajši-
mi mladinci je z zmago navdušil Gašper Štajnar, ki je svoje tekmece 
ugnal za en krog. Hana Kranjec Žagar žal ni imela tekmice.

Petra Pavlič prva, Anže drugi, Tim tretji

Novoletni turnir tradicionalno zaseda zadnje dejanje v koledarju 
olimpijskega dviganja uteži. V letošnjem letu je tekmovanje potekalo 
v Kranju pod okriljem Zveze olimpijskega dviganja uteži Slovenije v 
navezi z domačim klubom X-GYM iz Kranja. Prva Slovenka, ki ji je 
uspelo dvigniti 100 kg v sunku, Petra Pavlič, je suvereno zmagala z 
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rezultatom 76 kg v potegu in 95 kg v sunku. 
Anže Kosmač najboljši tekmovalec zadnjih let in državni prvak v 

kategoriji do 96 kg, v kateri je zanesljivo zmagal pred tedni, je tokrat 
nekoliko presenetljivo osvojil drugo mesto. Tretje mesto na turnirju 
je pripadlo Timu Mušiču iz Ihana.

Kamniški boksarji nastopili na Zlati rokavici

Konec novembra sta se člana Boksarskega kluba Hayat Kamnik 
Stepan Khodolov in Haya Veinhandl Obaid udeležila boksarskega 
prvenstva 40. Zlata rokavica na Ptuju. Komaj enajstletni boksar Ste-
pan Kholodov je odlično boksal tri runde in si po enotni sodniški 
odločitvi prislužil zlato medaljo. Prav tako je prejel pokal za najbolj-
šega mladega boksarja na tekmovanju. Haya Veinhandl Obaidje svo-
jo borbo proti starejši tekmeci izgubila.

Neja Kršinar odlična v Valenciji

V Valenciji, ki se lahko pohvali z eno najhitrejših maratonskih 
prog na svetu, se je med vrhunsko elito odlično odrezala tekačica 
Neja Kršinar. Maraton je z osebnim rekordom 2;35:44 končala na 
24. mestu v ženski konkurenci. Na isti progi je letos tekla 43 sekund 
hitreje kot lani.

Vaterpolisti ne bodo ubranili pokala

Vaterpolisti Kamnika, ki letos branijo naslov pokalnih prvakov, 
bi v zadnjem krogu potrebovali precej znanja in sreče, da bi se uvrstili 
v finale tega tekmovanja. Po petih krogih so zaostajali za Triglavom 
in Ljubljano. V zadnjem krogu bi morali premagati letos odlični Tri-
glav in upati, da bi Ljubljančani izgubili proti zadnjemu Kopru. To se 
ni zgodilo, Kamničani so izgubili v Kranju, Ljubljančani pa zmagali v 
Kopru, v finalu se bosta pomerili ekipi Triglava in Ljubljane.

Vikend judoistov v Celju

Judoisti Judo klub Komenda so se v začetku decembra borili na 
turnirju Ivo Reya. Prvi dan so nastopili tekmovalci v starostnih kate-
gorijah U12, U14, U16 ter U21, drugi dan pa še mlajši borci. V soboto 
je Judo klub Komenda osvojil ekipno 5. mesto od 27 klubov. Zlate 
kolajne so se veselili Leon Adrović (prvak kategorije U12), Žiga Pahor 
(U14) ter Haya Veinhandl Obaid.

Domžale po jesenskem delu šeste

Domžalski nogometaši so pred zimskim premorom v prvi ligi 
premagali ekipo Celja in v domačem derbiju ekipo Kalcer Radomlje, 
v zadnjem kolu pa nesrečno v zadnjih trenutkih tekme klonili v Ma-
riboru. Prezimili bodo na šestem mestu s tekmo manj (Olimpija), 

jesenski prvak je Maribor. Radomlje so poleg tekme z Domžalami 
izgubile še s Koprom in Olimpijo, premagale pa Bravo in bodo po-
mlad pričakale na desetem mestu, vendar z istim številom točk kot 
osmo uvrščena ekipa. V prvi ženski ligi so igralke Radomelj prema-
gale Cerklje in Primorje ter so trenutno na tretjem mestu. V drugi 
moški ligi so igralci Roltek Doba remizirali s Krškim in izgubili proti 
Jadranu in bodo prezimili na šestem mestu. 
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VODOVOD  l  OGREVANJE  l  PLIN  l  VZDRŽEVANJE

 Izvedba vseh vrst strojnih instalacij na enem mestu.

Vsem poslovnim partnerjem
in strankam se zahvaljujemo

za zaupanje.

Uspešno in
zdravo 2022!

H2O INSTAL d.o.o. 
Gozd 2 l 1242 Stahovica
Robert Resnik 
M: 040 992 307
www.h2o-instal.si

urejanje dvorišč, izkopi, 
rušitve, urejanje okolice ...

Srečno 2022!

gradnja.dolinsek@gmail.com

Vse dobro v letu 2022 vam privoščimo.
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Brezplačni mali oglasi!
Male oglase lahko pošljete s priloženim kuponom v kuverti na naslov:
IR IMAGE d. o. o., Modre novice, Medvedova 25, 1241 Kamnik, na kuver-

to pa napišite še »Mali oglasi«.

Za resničnost in vsebino objavljenih malih oglasov in sporočil odgovarja iz-
ključno naročnik. Uredništvo si pridržuje pravico, da preveri verodostojnost 
vsebine malih oglasov, prav tako si pridržujemo pravico krajšanja malih ogla-
sov oz. neobjave le-teh. Oglasov po telefonu ne sprejemamo, niti ne posre-
dujemo naslovov oglaševalcev. Storitvenih malih oglasov ne objavljamo več.
Pišite čitljivo in razumljivo! Pri objavi bomo upoštevali le oglase do 10 besed. 
Oglase za naslednjo številko Modrih novic sprejemamo do četrtka, 20. janu-
arja 2022, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 28. januarja 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Prostostoječi pomivalni stroj Bosch, 
širina 60 cm, 150 eur. 031 206 373

• Kiperbuš, nerabljen, minimalna cena. 
041 488 885

• Malo rabljen otroški stolček za hranje-
nje, 20 eur. 031 458 045

• Obleko (suknjič, hlače, lajbič), nič no-
šeno (premajhna), št. 64. 040 756 888

• Harmoniko diatonično, Melodija 
Mengešm Be Es As z dod. gumbom + 
kovček. 041 507 965

• Žensko krzneno jakno korejski pes št. 
42. 041 727 860

• Zimske gume Kumho, 5-6mm, 175-
70-14, ugodno. 031 228 271

• Bikca simentalca (6 mescev) in telico 
simentalko (breja 4 mesece, pašna) 
prodam. 031 814 651

• Strešni prtljažnik za Opel Astro K – 
nerabljen. 041 364 320

• Dve vzmetnici 190/90 in 200/90, zelo 
malo rabljeni. 040 877 112

• Nerabljeno krzneno jakno nutrija, št. 
44, ugodno. 031 361 116

• Smrekove plohe, 1m3, in deske, 1,5m3. 

041 741 775
• 4 jeklena platišča za Hyundai i30, 

skupaj 20 eur. 041 849 154
• 4 zimske rabljene gume Goodyear, 

195/65 R 15, 20 eur. 041 987 111
• Jeklena platišča (5 lukenj) z zimskimi 

gumami, dim. 205/55 R 16, poceni. 
040 672 239

• Otroško posteljico s posteljnino, 40 
eur. 041 223 409

• Tiskalnik, telefax, 2 telefona, tiskalnik 
za etikete, industrijsko tehtnico do 15 
kg, ugodno. 051 342 325

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

• 4-krat platišče za astro H z letnimi 
pnevmatikami, starimi 4 leta, 
195/65/15, 20 eur. 041 458 708

• Zelo lepo krzneno jakno, lisica, malo 
daljša, št. 42–44, 50 eur. 041 232 126

• Dve Beta tehtnici starejšega letnika. 
Prva 100 kg (70 eur), druga 20 kg (40 
eur). 041 232 126

• Otroške rolerje št. 33, otroško kole-
sarsko čelado Nakamura št. 48–54, 

zvočnik Xplore Danza 600W. 041 
994 278

• Subaru Levorg 4wd 1.6 gt-s 4x4 
full opcija, ugodno, letnik 2016, 
prevoženih 151.000 km, 19.190 eur. 
041 732 756

• Jesenove plohe in nekaj desk, 2m3, 
okolica Kamnika. 041 458 708

• Peč iz kotlovske pločevine z izmenje-
valcem vode, ugodno. 041 614 650

KUPIM

• Rabljen stroj za brušenje tlakovcev. 
041 759 605

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

PODARIM

• Pisalno mizo (stol) in garderobno 
omaro. 041 711 871

• Otroški voziček, opremo za kopanje, 
igrače itd. 041 223 409

• Večjo in manjšo predsobno omaro. 
031 574 596

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 
041 751 266

• Kupim kmetijsko zemljo, Komenda, 
Mengeš, Vodice. 041 914 661

• Oddam garsonjero v centru Kamnika. 
070 892 195

• Kupim manjše stanovanje v Mengšu 
ali okolici. 041 707 989

• Kupim hišo (Kamnik, Mengeš in 
okolica), parcela min. 500m2, urejena 
dokumentacija. 040 509 167

• V Kamniku kupim garažo z 
možnostjo parkiranja tudi pred 
garažo. Kupim tudi pokrit prostor 
za parkiranje avtodoma (lahko ga 
obnovim, uredim) in manjšo hišo. 
041 550 035

RAZNO

• Iščem pomoč pri učenju otroka z 
disleksijo. 041 594 005 (po 16. uri)

• Moški, 60 let, vdovec, upokojenec, želim 
spoznati iskreno žensko. 031 479 053

• Prosim, če mi kdo podari čivavo ali 
poceni proda. 070 166 149

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

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

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

• V Kamniku/Ljubljani zaposlim pro-
dajalca/-ko za nedoločen čas. Dobra 
plača! 041 625 772

• V Domžalah iščemo prijazno gospo za 
oskrbo pokretne starostnice na domu; 
ponudbe na 031 369 373

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, 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 28. januarja 2022.

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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Maja Oražem, mag. farm.,
Lekarna Kamnik - Šutna

www.mestnelekarne.si

“ Naj vam leto 
2022 prinese 
čim več veselja, 
sreče in zdravja 
— še posebej pri 
zdravju pa vam 
bomo ob strani 
stali tudi mi.

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

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

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

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

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

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

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

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



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 €

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 €

Hyundai Ioniq 1.6 GDi Hybrid Bussines DCT AKTIVNI TEMP. KAMERA – 
1580 ccm, 103 kW  (140 KM),  (automatik) . L.2018/08  108.372km.  Vozilo je odlično 
ohranjeno. 1.LASTNIK,BLUETOOTH , NAVIGACIJA, AKTIVNI TEMPOMAT , START/STOP , 
LED DNEVNE LUČI , VZVRATNA KAMERA , LINE ASSIST , ESP , 16 COL LITA PLATIŠČA,… 
Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 16.500,00 €


