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RAČUNOVODSKI SERVIS

racunovodstvo@proevent.si
01 300 32 16

Zaupanja vreden
računovodski servis.

SPOT točka - 
Vse za ustanovitev podjetja
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EDINI PRAVI NAČIN ZA PRODAJO 

VAŠE NEPREMIČNINE.

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

Kuhamo s ščepcem

Mengeš
Domžale
Kamnik
Trzin
Črnuče
Bežigradljubezni in domišljije.
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Za toplo zimo in pomlad, 
kurilno olje dostavlja Hubat!

080 22 36080 22 36
HITRA DOSTAVA KURILNEGA OLJAHITRA DOSTAVA KURILNEGA OLJA
 po GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI.
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m: 041 633 095
www.goldi.siPELETI

PROJEKTIRANJE, IZVEDBA, GARANCIJA

OGREVAM.SI
• talno ogrevanje
 • taljenje snega in ledu na
  zunanjih površinah
  • odtaljevanje žlebov
   • ogrevanje cevovodov
    • izdelava grelnih kablov

ELEKTRIČNE GRELNE INSTALACIJE:

Poslovna cona Komenda

45let

tel.01 834 15 83
blaz@egro.si

~TUDI PREKO SPLETA~
Pohitite, tečaji se že začenjajo!
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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.

Soustvarjaj prihodnost  
mesta Kamnik tudi ti.

podjetnisko-mesto.si

OGLASA
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AKTUALNO

BRANJE JE 
TEMELJ ŠIROKEGA 
RAZUMEVANJA SVETA

Na Območni obrtni zbornici 
Domžale so v sodelovanju s Knjižni-
co Domžale uredili prvo podjetniško 
knjižnico, hkrati pa začeli tudi s pod-
jetniško bralno značko. Oba projekta 
sta namenjena občanom krajev, ki jih 
ustanovi pokrivata, in sta edinstvena 
v Sloveniji.

Str. 6 

USPEŠNE ZGODBE

TAKO MAJHEN, PA 
TAKO MOGOČEN

Tiny Giant oz. mali velikan so 
Kamničani David Aleš, Lenart 
Grkman in David Kač poimeno-
vali svojo blagovno znamko. Sim-
patična besedna figura ne ilustrira 
le njihovega prvega prehranskega 
izdelka, temveč celotno miselnost, 
ki jih vodi na poti trajnostnega 
podjetništva.

Str. 10 

INTERVJU

KDOR NE ČUTI SEBE, 
NE ŽIVI 

Domžalčanka Danica Vidmar 
je spoznanja o odnosih z odrasli-
mi otroki strnila v nedavno izdani 
knjigi Deklice brez gnezda, v ka-
teri skozi svojo življenjsko zgodbo 
zrcali dinamiko odnosov, ki zazna-
muje generacije družinskih članov.

Str. 12

ŠPORT 

RADOMLJE IN 
HAJDUK NA SKUPNI 
POTI VSAJ TRI LETA

Radomljani so ob koncu lanske-
ga leta sklenili partnerstvo s split-
skim Hajdukom, najpopularnejšim 
hrvaškim nogometnim klubom 
in ponosom Dalmacije. Kluba 
sta podpisala triletno pogodbo z 
možnostjo podaljšanja še za tri leta.

Str. 25

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Na prvi pogled so bili videti popolna družina. 
Moja sošolka s sestro in staršema. Mami vedno 
urejena od nog do glave. Tudi v nedeljo zjutraj, 
ko nas je vse, ki smo prespali pri njih, pogostila 
z bogatim zajtrkom. In o neumnostih, ki smo jih 
počeli prejšnji večer ni bilo nobenega govora, kaj 
šele pridiganja. Ko smo potrkali na njihova vra-
ta, nas je vedno lepo sprejela. Oče uglajen, miren, 
tih, a pronicljiv. Vedno v obleki. Sestra kot z na-
slovnice. Vsi fantje so se smukali okrog nje. Ži-
veli so v prijetni soseski v lepi hiši, vedno brez-
hibno pospravljeni in s tisoče okusnimi dodatki, 
ki smo jim pri nas doma rekli nabiralci prahu, 
pri njih pa so tako lepo zaokrožili svetovljansko 
podobo – kipec tam, slika tu, vaza tam. 

Tako podobo še v filmu redko vidiš. A moja 
rožnata očala so se kmalu razbila, ko mi je so-
šolka v čustvenem izbruhu razkrila, da je popolnost le fasada, ki se jo vsi 
družinski člani trudijo vzdrževati. Zakaj? Ne vem, najbrž zaradi dobrega 
vtisa pred sosedi. Mati se je videvala s pol mlajšim ljubimcem, oče je bil 
prikriti alkoholik, zaradi česar mu je grozila izguba službe. Ampak oni so 
v svojem vzporednem svetu igrali popolno družino. Pravzaprav je bila 
sošolka edina, ki si je drznila glasno ugovarjati, da so daleč od tega. To 
vsakodnevno igranje jo je dušilo. Vsi ostali pa so tako ponotranjili navide-
zno resničnost, da sošolke niso niti upoštevali, kaj šele, da bi priznali svo-
jo zmoto. In danes, ko se spomnim na to, pomislim – če je nekaj predobro, 
da bi bilo res, potem trikrat zastrizi z ušesi in očmi, ker najbrž tudi je.

In potem smo bili mi. V naši družini so včasih letele iskre, besede, klet-
vice in na prvi pogled ni bilo nobene harmonije. Nihče ni bil niti popoln 
niti svetovljanski. Živeli smo v čisto navadnem blokovskem stanovanju, 
brez kipov in slik na steni, zgolj z majolikami nad kuhinjskimi omaricami 
in koledarjem na steni. A povezovala nas je neka nevidna nit. Tako je še 
danes. Nihče od nas se ne trudi biti nekaj, kar ni, pravzaprav precej pre-
ziramo tovrstne povzpetnike, a stopiti znamo skupaj ali ob drugega … 
če je treba. Če ni, si pustimo živeti. Morda naša fasada ni najlepša, naša 
notranjost pa je nedvomno zdrava. 

MATEJ PRIMOŽIČ,  
ZUNANJI SODELAVEC

Kako je že rekel Forrest Gump? »My mom 
always said life was like a box of chocolates. You 
never know what you're gonna get.«* Monumen-
talen film, v katerem je Tom Hanks res zablestel 
in za glavno vlogo prejel oskarja. Najbolj me v 
filmu fascinira širina prikaza svetovnih, druž-
benih in političnih razmer, pa vse do soočanja 
vsakdanjih izzivov slehernega posameznika. A 
naj se vrnem k bombonjeri. Že drži, kar je de-
jal Forrest, a po drugi strani niti pri bombonjeri 
nikoli ne veš, kaj dobiš, ne glede na morda najču-
dovitejšo škatlo in ovitek. Ravno na ovitku so si-
cer fotografije pralin in razlage njihovih okusov, 
a šele ko odpreš škatlo, prideš do resnice. In ta 
po navadi ni takšna, kot si želimo. Glede na ve-
likost škatle bombonjere je v njej vedno premalo 
pralin. Pravzaprav gre za obratno sorazmernost 

med velikostjo škatle in številom pralin v njej. Naslednja tegoba je velikost 
pralin. Praline iz bombonjere vedno grizemo na drobno, kot da bi bile 
neskončno velike, v resnici pa so zaradi velikosti, pardon, majhnosti tako 
dragocene, da se nam zdi škoda, če bi jih pogoltnili cele. Skratka, en sam 
velik nateg. Včasih se zgodi, da je nekaj na prvi pogled točno tako, kot je 
na drugi, tretji in vsak naslednji, kar je še hujše spoznanje kot pri Forrestu 
ali bombonjeri. Gre za spoznanje, da se v oceni nismo čisto nič zmotili. 
Za osebo, ki to ugotovi, je to velika frustracija ali, bolje rečeno, stiska, pri 
kateri sama sebi potrdi, da se ne moti v presojah, po drugi strani pa bo 
razočarana, saj je kljub vsemu pričakovala več. Saj veste, ste v situaciji, ko 
veste, da boste prejeli darilo. In ko ga dobite, je pričakovanje glede vsebine 
ogromno, a ko darilo odvijete … ah no! Če že stopnjujemo občutja prvega 
pogleda, pa je tisto, ko slutimo, da bo še slabše, kot so osnovna pričakova-
nja, zagotovo najslabša različica. Že na prvi pogled imamo občutek, da se 
ne bo dobro izšlo, potem pa se izkaže za še slabše. Najbolj plastičen primer 
je sedanja … ne, ne bom se spustil tako nizko.

*Mama je vedno govorila, da je življenje kot škatla čokoladnih bombonov. 

Nikoli ne veš, kaj boš dobil. 

Na prvi pogled
UVODNIK ·  KAZALO
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Trzinska Skirca – uspešno že petindvajsetič 

Trzin – V začetku januarja je pod okriljem Strelskega društva Trzin 

že petindvajsetič potekalo mednarodno strelsko tekmovanje, ki se ga 

je udeležilo 474 tekmovalcev iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Herce-

govine, Hrvaške, Indije, Italije, Srbije, Slovaške in Švedske. V močni 

mednarodni zasedbi so lepe uspehe dosegli tudi domači tekmovalci, 

organizatorji pa so veseli, da jim je v težkih koronskih razmerah us-

pelo organizirati uspešno tekmovanje. Poseben pečat je tekmovanju 

dalo tudi (delno) slovo Rajmonda Debevca, ki je Skirco izbral za svoj 

zadnji nastop z zračno puško. Najbolj uspešen slovenski športni stre-

lec bo še vedno tekmoval z malokalibrsko in vojaško puško.

Kot je za Modre novice povedal Marko Živković, predsednik organi-
zacijskega odbora tekmovanja, so se koronske razmere poznale na udelež-
bi, saj so imeli 10 % manj tekmovalcev kot pred epidemijo, a kljub vsemu 
so s številom zadovoljni. »Veseli smo, da so nam tekmovalci tudi v teh 
časih s svojimi prijavami izkazali tako močno podporo. Po končanem 
tekmovanju so seveda vtisi zelo dobri. Veseli in zadovoljni smo, da smo 
tudi po enoletni pavzi ter ob vseh negotovostih, ki jih prinaša epidemija s 
koronavirusom, ponovno izvedli tekmovanje, ki je po nivoju primerljivo 
z najzahtevnejšimi evropskimi tekmovanji,« je vesel Živković, ki je pono-
sen, da ohranjajo tradicijo tekmovanja, ki iz leta v leto raste in piše nove 
zgodbe. »Ustvarili smo prepoznaven športni dogodek v Sloveniji in širši 
regiji. Uživamo veliko podporo med domačimi in tujimi strelci, kar se je 
še posebej potrdilo v letošnjem letu in trenutni epidemiološki situaciji. 
Vse to nas navdaja z optimizmom in energijo, da to zgodbo razvijamo in 
nadaljujemo še naprej!« pravi Živković.

V Trzinu so se odlično odrezali tudi domači tekmovalci. Maj Kadunc 
je osvoji srebro v kategoriji 10m zračna puška, člani; Luka Lukić srebro v 
kategoriji 10m zračna puška, mladinci; Nejc Klopčič 3. mesto v katego-
riji 10m zračna puška, moški; v tekmovanju mešanih parov sta 2. mes-
to osvojila Sara Slak in Luka Lukić, 3. mesto pa sta si delila para Suzana 
Lukić in Maj Kadunc ter Teja Medved in Nejc Klopčič. Ekipa SD Trzin je 
v kategoriji 10m zračna puška osvojila 2. mesto. Živa Dvoršak je posta-
vila nov državni rekord v kvalifikacijah v kategoriji 10m zračna puška, 
ženske. Obstoječ rekord je izboljšala za 0,4 kroga iz 630,8 na 631,2 kroga.

Kot pravi Marko Živković, je poseben pečat tekmovanju dalo tudi 
slovo Rajmonda Debevca, ki je prav na trzinski Skirci zadnjič nastopil z 
zračno puško, a bo še naprej tekmoval z malokalibrsko in vojaško puško. 
»Slovo je bilo precej čustveno. Proti koncu njegovega nastopa se je za njim 
zbralo lepo število tekmovalcev. Svoj zadnji strel je sprožil šele v osmem 
poskusu. Tudi ta strel je želel izvesti popolno. Po sproženem strelu mu 
je zbrana množica bučno zaploskala,« razlaga Živković, ki dodaja, da je 
bil Rajmond Debevec v vseh letih navdih in vzor številnim generacijam 
doma in po svetu, česar se morda v Sloveniji premalo zavedamo. 

Cepilni dnevi: v Kamniku skromno, v Domžalah bolje

Kamnik, Domžale – Med 13. in 15. januarjem so na pobudo Ministrstva 

za zdravje potekali cepilni dnevi, ko so bili cepilni centri tri dni odprti 

od osme zjutraj do osme zvečer in tako ves dan na voljo za cepljenje 

proti covidu-19 brez naročanja. Akciji so se pridružili tako v Kamniku, 

kjer je bil odziv skromen, kot v Domžalah, kjer je bila udeležba nakoli-

ko boljša, a predvsem zaradi cepljenja s tretjim odmerkom. 

Glavni namen tovrstnih akcij – prva je potekala decembra lani, druga 
pred dvema tednoma – je zagotoviti dostopnost cepljenja za vse občane. 
V Kamniku, kjer zdravstveni dom pokriva tudi Komendo, je bil odziv 
skromen, medtem ko je bilo v Domžalah, kjer zdravstveni dom pokriva še 
občine Trzin, Mengeš, Lukovico in Moravče, nekoliko boljši, a predvsem 
na račun cepljenja s tretjim odmerkom. 

V Kamniku se je v vseh treh dneh cepilo 699 prebivalcev, od tega 31 s 
prvim, 112 z drugim in 556 s tretjim odmerkom. V Domžalah so v okviru 
cepilnih dni cepili 1204 prebivalce, od tega 54 s prvim, 213 z drugim in 
937 s tretjim odmerkom. A kot je še pred cepilno akcijo poudaril Sašo Re-
bolj, direktor kamniškega zdravstvenega doma: »Četudi pride le dvajset 
občanov, je to še vedno v redu. Smo v fazi, ko moramo biti zadovoljni tudi 
z majhnimi številkami.«

Od začetka epidemije je v Kamniku 8480 primerov okužbe, v Komen-
di 1819, v Domžalah 11188, v Mengšu 2677 in v Trzinu 1120. Sicer pa je 
precepljenost v vseh krajih modronovične regije približno enaka, kot je 
državno povprečje (57,1 %). Z vsemi odmerki je v Kamniku cepljenih 57,3 
%, v Komendi 56,6 %, v Domžalah 58,1 %, v Mengšu 56,6 % in v Trzinu 
62,4 %. 

Krvodajalska akcija v Kamniku

Kamnik – V ponedeljek, 14., in torek, 15. februarja, bo v kamniškem 

domu kulture potekala krvodajalska akcija. Za odvzem krvi se je tre-

ba naročiti.

Krvodajalska akcija bo oba dneva potekala med 7. in 13. uro. Nanjo se 
lahko naročite po telefonu 051 389 270, 051 671 147 ali 030 716 796. S seboj 
morate imeti veljaven osebni dokument s fotografijo.

Krvodajalec je lahko vsakdo, ki je zdrav in se dobro počuti, je polno-
leten, star manj kot 65 let z vsaj 50 kilogrami telesne teže, ima primerno 
vrednost hemoglobina, krvni tlak pod 180/100, zdravo srce in je brez po-
višane telesne temperature. 

Nova možnost za razvoj podjetniških idej – tudi za 
podjetnike iz modronovične regije

Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda – V Regionalni razvojni 

agenciji Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) so objavili peti razpis 

za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji 

(PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne 

ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim 

nekaterih ključnih znanj. Program je oblikovan tako, da udeleženci 

v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in 

učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja.

Razpis je objavljen na spletni strani www.rralur.si. Prijave so možne do 
14. februarja, udeleženci pa bodo v projekt vključeni predvidoma s 1. apri-
lom 2022. Dodatne informacije je možno dobiti vsak delovni dan med 10. 
in 12. uro na telefonski številki 01 306 19 35 oz. elektronski pošti poni@
rralur.si. Vabljeni tudi na informativni dan, ki bo potekal 1. februarja ob 
10. uri v veliki sejni sobi, Stavba B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 
oziroma v primeru novih ukrepov preko videopovezave Zoom. Obvezne 
so predhodne prijave preko obrazca, objavljenega na www.rralur.si. 

V okviru projekta udeležence čaka zaposlitev na agenciji ter popolno 
podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podje-
tnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna 

Foto: Luka Lukić
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znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in 
načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, 
upravljanje z IKT, pridobivanja virov financiranja in osnovnih pravnih 
ter finančnih znanj.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, 
stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandi-
dati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v bivališče v eni od 26 občin 
Ljubljanske urbane regije, med katerimi so tudi Kamnik, Domžale, Men-
geš, Trzin in Komenda, ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. 

Tekoči račun za pomoč Indiri je še vedno odprt

Kamnik – Tekoči račun, kjer se zbirajo dobrodelna sredstva za gibal-

no ovirano deklico Indiro, ki nujno potrebuje dvigalo, je še vedno od-

prt za donacije.

Decembra so v Kamniku potekali dobrodelni koncerti. Celoten iz-
kupiček je šel v dobrodelne namene, in sicer zaradi cerebralne paralize 
gibalno ovirani deklici Indiri, ki nujno potrebuje dvigalo, saj jo mora oče 
na rokah nositi v tretje nadstropje večstanovanjske stavbe. Nakazilo je 
še vedno možno na TRR SI56 0231 2009 2509 685 (Karitas Kamnik), in 
sicer z namenom: Dvigalo Kamnik. 

Pogled na ogled in številne aktivnosti

Domžale – Oktobra in novembra lani je v Centru za mlade Domžale 

potekal fotografski natečaj Pogled 2021. Odziv na natečaj je bil zelo 

dober, rezultat samega natečaja pa je odličen, kar lahko z ogledom 

virtualne (czm-domzale.si) ali fizične razstave v centru v Domžalah 

ugotovite tudi sami. Poleg tega v Centru za mlade Domžale organi-

zirajo tudi številne raznolike aktivnosti za mlade, poleg tega pa tudi 

predavanja za starše.

Na mladinskem fotografskem natečaju Pogled je letos sodelovalo 218 
avtorjev, ki so na natečaj prijavili 1537 fotografij v eni izmed treh tem: 
vijuge, kjer so avtorji v svoj objektiv zaobjeli najrazličnejše vijuge, ki so 
jih videli okoli sebe; povozil jih je čas, kjer so se avtorji osredotočali na vse 
stvari, ljudi, arhitekturo, stvari okoli nas, ki so ostali za nami pozabljeni 
in jih v modernem življenju skoraj ne opazimo več; tretja tema pa je bila 
prosta, kar pomeni, da so avtorji lahko prijavili katerokoli fotografijo z 
najrazličnejšimi tematikami.

Januarja in februarja poteka v Centru za mlade Domžale veliko zani-
mivih in raznolikih aktivnosti. Udeležite se lahko vadbe pilatesa, vadbe 
joge, ustvarjalnih delavnic in učnih ur kemije. Organizirajo tudi dve pre-
davanji za starše, in sicer prvo z naslovom Razvoj možganov pri otroku 
in mladostniku in pomen odnosov za njihov polni razvoj in drugo z nas-
lovom Najstnikova jeza – nočna mora staršev. Podrobne termine najdete 
na czm-domzale.si. 

Premiera plesno-baletne pravljice Biserni zaliv

Kamnik – V petek, 4. februarja, bo ob 18. uri v Domu kulture Kamnik 

premiera plesno-baletne pravljice Biserni zaliv, ki je v celoti delo 

kamniško-domžalske ekipe Baletne šole Ana in njenih sodelavcev. V 

predstavi bo nastopilo kar 67 plesalk in en plesalec.

V plesno-baletni pravljici, ki sta jo podprli Občina Kamnik in Krajev-
na skupnost Radomlje, ima zdravnica Želva Živa vsak dan več pacientov. 
Morje se namreč duši v plastiki in morske živali iščejo načine, kako bi se 
je znebile in s tem preprečile svoj propad. Ali pravkar izvaljene želvice 
v Bisernem zalivu čaka lepša prihodnost? Odgovor bo prinesla plesno-
-baletna pravljica Biserni zaliv, ki je v celoti avtorsko delo. Poučno zgod-
bo z ekološko noto je napisala Karolina Graj, učenka baleta, ki obiskuje 
Osnovno šolo Stranje, uglasbila jo je mlada skladateljica Uršula Jašovec 
iz Radomelj (pogovor z njo si lahko preberete na strani 22), odrska po-

stavitev in koreografija pa je delo Ane Trojnar, vodje Baletne šole Ana, 
medtem ko je za kostumografijo poskrbela Irena Baš. 

Poleg premiere bosta v Domu kulture Kamnik še dve ponovitvi, in si-
cer v soboto, 5. februarja, ob 16.30 in 18. uri. V soboto, 19. februarja, se bo 
baletni orkester z Bisernim zalivom predstavil radomeljskemu občinstvu, 
in sicer ob 18. uri v Kulturnem domu Radomlje. Vabljeni! 

 041 288 145

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

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž

Obiščite prenovljen spletni portal!

www.modre-novice.si
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Branje je temelj širokega razumevanja sveta
Tako menijo v Knjižnici Domžale in na Območni obrtni zbornici Domžale, zato so ob podpori Občine Domžale uredili prvo podjetniško 
knjižnico, hkrati pa začeli tudi s podjetniško bralno značko. Oba projekta sta zaenkrat namenjena občanom krajev, ki jih obe instituciji 
pokrivata, torej Domžalčanom, Trzincem, Mengšanom, Moravčanom in Lukovičanom, ter sta prva in edinstvena v Sloveniji.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

V podjetniški knjižnici, ki so jo uredili v prostorih domžalske obrtne 
zbornice, je trenutno za izposojo na voljo 275 knjig, nabor pa se bo še do-
polnjeval. »Koronski časi so prinesli določene spremembe tudi v knjižnič-
no dejavnost. Fizični obisk je nekoliko upadel, zato smo začeli premišlje-
vati, kako ljudi vseeno privabiti k branju. Odločili smo se za postavitev 
premičnih zbirk na določenih strateških lokacijah, kjer tudi sicer deluje-
mo. Pobudo smo predstavili tudi direktorici Območne obrtne zbornice 
Domžale Karolini Kalan, kajti vemo, da je branje pomembno za vse staro-
stne skupine in prav za vse profesionalne profile oz. za vse ljudi, ki želijo 
ustvarjati,« je o nastanku posebne knjižnice na njenem odprtju povedala 
Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale, in dodala, 
da so v naboru knjige, ki pokrivajo vsa področja znanja in človekovega 
bivanja, od ozko profesionalnih knjig do leposlovnih. Ob tem Karolina 
Kalan poudarja, da to nikakor niso zaprašene knjige, temveč aktualne, 
za katere je veliko zanimanja. Med njimi najdemo, na primer, delo Aljoše 
Bagola Kako izgoreti in vzeti čas v svoje roke, pa biografijo Radka Poliča 
Raca in še mnoge druge. Natančen seznam vseh knjig najdete na spletni 
strani https://www.domzale-ooz.si/podjetniska-knjiznica/.

Ker je zbirka v prostorih obrtne zbornice premična, so knjige na vo-
ljo vsem občanom. »Ni se treba včlaniti v obrtno zbornico ali domžalsko 
knjižnico. Dovolj je, da občani pridejo do nas, saj s tem želimo prispevati 
k širjenju bralne kulture,« poudarja Kalanova. Prav tako knjige, ki si jih 
lahko sposodite na dom ali prebirate kar v podjetniški knjižnici, ki jo od-
prta v času uradnih ur obrtne zbornice (ob ponedeljkih od 9. do 12. ure, 
sredah od 12. do 16. ure, ob petkih od 9. do 12. ure), niso namenjene zgolj 
podjetnikom, ampak prav vsem. V prihodnje želijo v podjetniški knjižni-

ci organizirati še razne pogovore in debatne ter knjižne klube, enkrat na 
teden pa bo na voljo tudi individualno specializirano svetovanje za bralce.

V obeh institucijah so želeli storiti še korak naprej, zato so se lotili še 
enega projekta, in sicer podjetniške bralne značke. Na domžalski obrtni 
zbornici so skupaj s knjižnico Domžale pripravili izbor šestnajstih knjig, 
za katere menijo, da bi jih morali prebrati vsi, ki se želijo opolnomoči-
ti na področju podjetništva. Bralec, ki želi opraviti podjetniško bralno 
značko, mora prebrati tri knjige s seznama, ki je na voljo na spletni strani 
domžalske obrtne zbornice, in eno po lastnem izboru, ki je lahko tudi 
leposlovna. Na zloženko, ki jo prejme, bralec zapiše misel iz knjige, ki ga 
je najbolj nagovorila. Vsem, ki bodo sodelovali, bodo na slavnostni pode-
litvi podeljene plakete. »Upamo, da bo podelitev potekala ob domžalskem 
občinskem prazniku v aprilu. Morda bomo trajanje podjetniške bralne 
značke podaljšali do poletja, kajti začetek se nam je zaradi ukrepov ob 
covidu-19 nekoliko zamaknil. Sprva smo namreč načrtovali, da bomo 
projekt predstavili že oktobra lani,« je povedala Kalanova. 

Prvo leto bo podjetniška bralna značka namenjena lokalni skupnosti, 
kasneje pa imajo v obeh institucijah željo, da bi že v naslednjem šolskem 
letu projekt razširili na nacionalni nivo. Poleg tega hkrati načrtujejo še 
izdajo avtorskega priročnika z naslovom Od hobija do dobička. »Kasneje 
bomo vsako leto ali pa na dve leti dodali še eno lastno avtorsko knjigo in 
počasi širili nabor tistih knjig, za katere menimo, da jih je dobro prebrati,« 
je poudarila Kalanova, ki skupaj z Zupanc Oberwalderjevo upa, da bo k so-
delovanju v podjetniški bralni znački pristopilo čim več ljudi, saj obe me-
nita, da je prav branje tisto, ki bo družbi omogočilo napredek. Zato vabljeni 
tako v podjetniško knjižnico kot tudi v stalne enote domžalske knjižnice 
– v nekaterih od njih (Mengeš, Moravče, Ihan in Šentvid pri Lukovici) so 
že postavljeni tudi paketniki za samostojno 24-urno izposojo in vračilo 
gradiva, s čimer so knjige še bolj približali potrebam sodobnega bralca. 

AKTUALNO
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Rabljena vozila - prihodnost zaupanja
Pri Porsche Verovškova so med prvimi v Sloveniji pričeli s predstavitvijo tehničnega stanja vozila z video posnetki. 
Gospod Pibernik, vodja prodaje rabljenih vozil, nam je v intervjuju za Modre novice zaupal  vse prednosti te storitve.

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.

V osrednji Sloveniji si je Porsche Verovškova 
zagotovila položaj največjega centra z  ra-
bljenimi  vozili  Audi. Kaj je skrivnost vaše-
ga uspeha?  Zaupanje, garancija in vrhunske 
poprodajne storitve! V poslovalnicah družbe 
Porsche Inter Auto točno veste, kaj se je 
z izbranim rabljenim avtomobilom doga-
jalo v preteklosti, kakšno je realno število 
prevoženih kilometrov in vse preostalo, kar 
vam bo dodatno potrdilo odločitev za nakup.

V vaših oglasih smo zasledili video pred-
stavitve, ki jih prej v Sloveniji še nismo 
opazili. Da, imate prav. Naši strokovnjaki 
dodatno poleg fotografij s 4K video kame-
ro natančno posnamejo najbolj ključne ele-
mente. S tem si lahko stranka interaktivno 
ogleda vozilo in se še lažje odloči za nakup. 

Nudite tudi različna jamstva. Kaj je poseb-
nost vašega jamstva in kaj vključuje? Naše 
Porsche Jamstvo RV plus je najbolj opti-
malna zaščita uporabnika rabljenega vo-
zila. Jamstvo RV Plus krije nepredvidene 
stroške popravil in zagotavlja uporabo ka-
kovostnih originalnih delov. Izpostavil bi 
še uveljavljanje jamstva brez soudeležbe 
stranke, ki velja brez omejitve števila 
prevoženih kilometrov, poleg tega pa vsa 

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

“Vsako vozilo pregledamo s 250 
kontrolnimi točkami, za dodatno 
varnost ob nakupu”, g. Damijan 
Pibernik.

popravila opravimo na pooblaščenih servisih. 

Običajno se po nakupu vozila skrb za kupca 
konča. Kaj je pri vas drugače? Ker je pri nas 
skrb za kupca na prvem mestu, zato po nak-
upu stranke presenetimo s servisnim bonom 
v vrednosti do 100 EUR. Višja starost vozila 
lahko pomeni tudi večjo možnost okvar, zato 
je redno servisiranje toliko bolj pomembno! 

Med  edinimi v Sloveniji nudite tudi 
možnost 8-dnevnega vračila oziroma 
zamenjave. Točno tako! Ker verjamemo v 
vrhunsko kakovost naših storitev, omogoča-
mo, da vozilo, če stranke z njim ne bi bile za-
dovoljne, lahko vrnejo ali zamenjajo v 8 dneh.

Smo vas navdušili? Postanite tudi vi last-
nik odlično ohranjenega Audi modela. Pok-
ličite sodelavce pri Porsche Verovškova, 
Verovškova ul. 78, Ljubljana, Kontakt: g. 
Jagodić, tel.: 01 5303 625; ga. Terglav, tel.: 
01 5303 606; g. Šimenc, tel.: 01 5303 627.

“Pri Porsche Verovškova 
omogočamo tudi online 
rezervacijo rabljenega 
avtomobila, za varen in 
transparenten nakup,”  
g. Damijan Pibernik. 

Fotografije:  
Jan Gregorin

Skenirajte QR kodo 
in si oglejte aktualno 
zalogo 831 vozil.  
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Najboljši pohodniki dobili medalje

Kamnik – Tudi letos so najbolj vztrajni pohodniki, ki so se največkrat 

v lanskem letu povzpeli na priljubljeni Sv. Primož nad Kamnikom, 

prejeli medaljo. Zaradi epidemiološke situacije slavnostne podelitve 

sicer ni bilo, a dosežki pohodnikov zato niso nič manjši.

Beleženje pohodov poteka že od leta 2004. Kot pravi Peter Uršič, oskr-
bnik okrepčevalnice na Sv. Primožu in organizator pohodov ter srce in 
duša dogajanja na tej priljubljeni izletniški točki nad Kamnikom, je si-
tuacija s koronavirusom v zadnjih dveh letih k vzponom spodbudila še 
kakšnega pohodnika več.

Med moškimi je vrh največkrat, kar 329-krat osvojil Tone Gradišek 
iz Stranj, sledita mu Ilija Simić – Kapara iz Kamnika s 308 vzponi in Ja-

nez Tušek iz Kamnika z 285 vzponi. Omenimo, da se drugouvrščeni Ilija 
Simić Kapara iz Kamnika do vznožja Sv. Primoža in nazaj domov vedno 
pripelje s kolesom. Med ženskami se je na vrh največkrat, kar 365-krat, 
povzpela Polona Martinjak s Križa, sledita ji Jolanda Štender Alič iz Dup-
lice s 360 vzponi in Anica Leban iz Stahovice s 322 vzponi. Letos je bilo 
v moški konkurenci 59 prejemnikov medalj, nekoliko manj pa v ženski, 
kjer si je medalje prihodilo 44 pohodnic. Večina pohodnic in pohodnikov 
prihaja iz Kamnika in okolice, med njimi pa najdemo tudi take iz ma-
lenkost bolj oddaljenih krajev, kot so Moravče, Naklo in Ljubljana. Med 
zvestimi obiskovalci Sv. Primoža moramo še posebej omeniti tudi dru-
žine: 200-krat je Sv. Primož osvojila družina Zupan Oblak iz Kamnika, 
180-krat družina Pavšin iz Jarš, 174-krat družina Križaj iz Naklega, 114-
krat družina Kosec iz Domžal in 106-krat družina Kolenc iz Ljubljane. 

Fotografija je bila posneta na prireditvi leta 2020.

Drage bralke, spoštovani bralci!

Najbrž ste opazili, da je tokratna revija Modre novice nekoliko 
drugačne oblike, kot ste jo bili vajeni do sedaj. Na svetovnih trgih 
trenutno vlada veliko pomanjkanje surovin, celuloze in posledično 
papirja, na katerem se je do vključno lanskega leta tiskala naša revija. 
Ker je prihajalo do velikih težav pri dobavi papirja, pa tudi do občut-
nega višanja cene le-tega, smo bili v ekipi Modrih novic primorani 
sprejeti kompromis, da še naprej lahko izhajamo v obsegu, kot ste 
naše bralke in bralci navajeni. Do nadaljnjega bosta zato nekoliko 
spremenjena tako format kot papir oz. tisk revije. Ne nazadnje pa 
vsebina ostaja enaka, zato bomo zadovoljni, če nas boste še naprej z 
veseljem prebirali.

Ekipa Modrih novic izdajatelja IR IMAGE d. o. o.

PEUGEOT 208
TERMINČNI ali ELEKTRIČNI MOTOR 

peugeot.si
 

pnevmatik s premontažo ob dobavi novega vozila Peugeot 208 je 300 EUR (z DDV). Akcija 
velja le za nakup in premontažo pnevmatik, ki so kupljene pri pooblaščenih prodajalcih in 
serviserjih Peugeot v Sloveniji. Akcija velja ob dobavi novega osebnega vozila Peugeot 208 v 
času od 1. 1. do 28. 2. 2022 pri pooblaščenem prodajalcu Peugeot, kjer je bilo vozilo kupljeno 
in dobavljeno. Vrednosti pnevmatik s premontažo ni možno zamenjati za gotovino oziroma 
drug izdelek. Zimske pnevmatike s premontažo niso prenosljive na drugo osebo. V primeru, 
da je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže večja od vrednosti 300 EUR, razliko 
doplača kupec. V primeru, da je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže manjša od 
vrednosti 300 EUR, se kupcu razlika ne povrne in je ni možno zamenjati oz. vnovčiti za drug 
izdelek. Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 3,8 do 6,1 l/100 km. Izpuh 
CO2
oksidov NOx: od 0,0116 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00027 do 0,00054 g/km.  
Število delcev: od 0,03 do 3,00. 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.

ČISTO SVEŽA ZALOGA

EMIL FREY AVTOCENTER D.O.O., PE Dunajska 122, 1000 Ljubljana, tel. 01 5883 444, peugeot.emilfrey.si

PIKA NA i
ZIMSKE PNEVMATIKE S 
PREMONTAŽO*

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

NA KRATKO
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Kakšno je bilo življenje za samostanskimi zidovi?
Odgovore na vprašanje najdete v Samostanu Mekinje na konec lanskega leta odprti razstavi, ki odstira življenje in delo sester klaris ter 
uršulink – redovnic, ki so kar 700 let živele v tem samostanu. Da je bilo njihovo življenje zanimivo in daleč stran od dolgočasnega, kot 
zmotno pomisli večina ob omembi redovnih skupnosti, menijo ustvarjalci razstave, ki je nastala v okviru projekta Samostan – mesto 
srečevanj, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Republike Slovenije in Občine Kamnik. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Mekinjski samostan je imel ves čas pomembno vlogo v kulturnem, 
verskem, upravnem in gospodarskem življenju Mekinj in širšega lokalne-
ga območja. Zgodovino samostana so zaznamovala tri pomembna časov-
na obdobja: obdobje klaris (1300–1782), obdobje brez redovnih skupnosti 
(1782–1902/03) in obdobje uršulink (1902/03–2016). Leta 2016 je samo-
stan prešel v last Občine Kamnik. Sestre uršulinke so ga namreč podarile 
občini, ker je bila zgradba prevelika za njihove potrebe in zmožnosti. V 
petih letih so v samostanu uredili konferenčne dvorane, 60 ležišč, z novo 
razstavo pa izpolnili tudi obvezo, da bo objekt še naprej služil tudi v izo-
braževalne namene. 

Klarise in uršulinke v Mekinjah

Z razstavo želijo v samostanu širši javnosti predstaviti del bogate zgo-
dovine in prepletanje skoraj 500-letnega življenja reda klaris in pozneje 
več kot 100-letnega delovanja vzgojno-izobraževalnega reda uršulink. 
Razstava je postavljena v dveh sobah. V prvi je predstavitev klariškega 
reda, ki pa je še nedokončana. »Upamo, da nam bo drugo fazo uspelo iz-
vesti že v letu 2022,« je na odprtju dejala Katarina Mihelič iz Zavoda za 
kulturo Kamnik, ki je pripravila razstavo, »zasnova je že narejena, tako 
da tudi dobite občutek, kakšna bo ta soba v prihodnje, se pravi skromna, 
ponazarjala bo kontemplativno življenje klaris.« Že sedaj pa lahko obi-
skovalci tu vidijo zanimivo lutko klečeče nune iz reda klaris.

V drugi sobi je predstavljeno življenje uršulink, s čimer so se v Ka-
mniku tudi simbolično zahvalili sestram, ki so samostan podarile Občini 
Kamnik. »V sobi uršulink smo predstavili življenje in poslanstvo ter de-
lovanje uršulink. Predstavljena je njihova kakovostna in dobro obiskana 
dekliška šola, kjer gojenke in učenke niso dobile samo izvrstne izobrazbe, 
ampak so uršulinke zelo poudarjale tudi bonton, oliko in versko delova-
nje. Predstavljamo tudi obdobje, ko jim je bila šolska dejavnost zaradi po-
litičnih razlogov prepovedana,« je razložila Katarina Mihelič. Razstava 
je zanimiva, interaktivna in razgibano postavljena, s čimer sledi najno-
vejšim trendom muzejskih razstav. Predstavljeni so originalni učni pri-
pomočki, učbeniki, letna poročila, dobrodelno delovanje, verska vzgoja 
itd. »Razstava ni fiksna, predmete še iščemo in jih bomo še vključevali v 
razstavo. Na stenah so razstavljene slike, ki so nam bile darovane skupaj 

s samostanom, s čimer se je začela urejati tudi galerija, kot je bilo obljub-
ljeno v darilni pogodbi,« je povedala Katarina Mihelič in dodala, da spo-
mladi načrtujejo še izid zloženke v elektronski obliki, kjer bodo besedila 
in dodatna pojasnila o sami razstavi ter delovanju sester uršulink, hkrati 
pa se nadeja, da bodo našli še kakšen originalen klariški predmet, ki bi 
ga lahko pridobili v trajno last, s čimer bi še dodatno obogatili zbirko v 
samostanu. Zaenkrat na razstavi lahko vidimo klop iz časa klaris, ki jo je 
samostanu podaril župnik Pavle Pibernik.

Vodja projekta je bila direktorica Javnega zavoda za kulturo Kamnik 
Irena Gajšek, razstavo je pripravila Katarina Mihelič, besedila pa dr. Ma-
rija Jasna Kogoj in dr. Damjan Hančič. Pomoč pri interpretaciji vsebin je 
nudil dr. Bojan Knific, prostorska interpretacija, oblikovanje razstave in 
koncept razstavne grafike sta pripravila Sanja Jurca Avci in Tomaž Bud-
kovič, oblikovanje razstavne grafike pa je bilo izvedeno s strani Dolo-
res Gerbec. Za svetlobno oblikovanje je poskrbel Marjan Visković, zvok 
in video oprema je bila izvedena s strani Stanislava Zdešarja, maketo je 
naredil Dušan Sterle, replika klopi pa je delo Braneta Jašovca. Jezikovni 
pregled razstave je naredila dr. Marjeta Humar, za prevod v angleški jezik 
pa je poskrbel Tom Smith. Za interpretacijo besedil sta poskrbela Lana 
Bučevec in Rok Kosec, Goran Završnik in Simon Podgoršek pa sta prip-
ravila video vsebino.

Dorotejini izdelki so že na voljo

Poleg ureditve muzejskega dela je bil v okviru projekta Samostan – 
mesto srečevanj urejen še zeliščni vrt in razvita blagovna znamka Doro-
teja, ki bo pod enim imenom združevala celotno ponudbo Mekinjskega 
samostana. Že sedaj je na voljo nekaj Dorotejinih izdelkov, in sicer čaj, 
milo in napoji. »V letošnjem letu sledi tretji del projekta, to so mehke vse-
bine, predavanja na temo zelišč, vodenje po samostanskih prostorih in ra-
zvoj lastne blagovne znamke. Ta je ime dobila po opatinji Doroteji Sidoni-
ji Gallenberg, ki je bila markantna oseba, zeliščarka, zdravilka, zato smo 
se odločili, da njeno zgodbo postavimo kot podlago za lastno blagovno 
znamko, ki se bo prepletala čez celoten samostan in njegove dejavnosti,« 
je dejala Irena Gajšek, direktorica Zavoda za kulturo Kamnik.

Z razstavo Življenje za samostanskimi zidovi so v Kamniku dobili 
pomemben vpogled v življenje in delo dveh redovnih skupnosti, ki nista 
zaznamovali le Mekinj, temveč tudi Kamnik in njegovo širšo okolico. Za 
ogled razstave je potrebna predhodna najava. 

AKTUALNO
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Tako majhen, pa tako mogočen
Tiny Giant oz. slovensko mali velikan so poimenovali svoje podjetje in blagovno znamko. Simpatična besedna figura v imenu ne ilustri-
ra le njihovega prvega izdelka, temveč celotno miselnost, ki prežema vse pore njihovega delovanja. Tiny Giant je prehranski izdelek, 
zapakiran v malo vrečko, a z ogromno hranilno vrednostjo. Tiny Giant je trajnostno naravnana skupnost, ki se trudi zmanjšati količino 
zavržene hrane in vsakega posameznika spodbuditi k zdravemu ter uravnoteženemu prehranjevanju. Tiny Giant dela male, a premišlje-
ne podjetniške korake za boljšo prihodnost vseh nas. Kamničani David Aleš, Lenart Grkman in David Kač so mali velikani, ki so združili 
svoja znanja in izkušnje ter skupaj stopili na pot trajnostnega podjetništva.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv podjetja Tiny Giant

Mladeniči se poznajo že od malih nog, vsak od njih ima desetletje ra-
znovrstnih podjetniških izkušenj. Ker sta oba moja sogovornika, David 
Aleš in Lenart Grkman, zaključila s podjetniško zgodbo, v kateri sta so-
delovala pred tem, sta začela premišljevati, česa bi se lahko lotila. Pri tem 
jima je bil zelo pomemben trajnostni vidik podjetništva in ne zgolj lov za 
zaslužkom. »Da smo se lotili projekta Tiny Giant, ni naključje, temveč re-
zultat dolgotrajnega premišljevanja,« razloži David, »vsi trije smo se našli 
v trajnostnem razvoju. K temu je pripomogla tudi epidemija covida-19. 
Kar naenkrat so se zaprle trgovine in ostali smo brez hrane. Začel sem se 
spraševati, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do kakšnega večjega zaprtja. Ne bi 
bilo dobro. Z Lenartom sva se pogovarjala, kam gre svet. Razmišljala sva, 
kako ga lahko izboljšamo.« 

Ugotovila sta, da želita oba delati nekaj, na kar bosta ponosna. Hkra-
ti sta se v zgodnjih tridesetih, kolikor jih štejeta, začela zavedati po-
membnosti zdrave in uravnotežene prehrane ter se učiti, izobraževati in 
raziskovati v tej smeri. Odločila sta se, da združita prehrano ter trajnost, 
in tako je na trg prišel prvi izdelek – hiter, a zdrav in okusen obrok v 
vrečki, ki predstavlja bližnjico vsem, ki se nimajo časa ukvarjati z zdravo 
prehrano ali nimajo dovolj znanja o tem.

Bogastvo hranil v šestih okusih

Tiny Giant je uravnotežen obrok, bogat z naravnimi sestavinami z 
veliko hranili in vlakninami. Ker so želeli zadovoljiti tako tiste, ki imajo 
radi sadje, kot tiste, ki prisegajo na čokoladne okuse, je v tem trenutku 
na voljo šest različnih okusov, osnovo predstavljajo različna organska 
semena in superživila. Tiny Giant obrok si pripravimo tako, da vsebino 
vrečke stresemo v skledo, čeznjo prelijemo približno 100 mililitrov vode 
ali mleka, dobro premešamo ter počakamo minuto, da se sestavine dobro 
prepojijo in nastane kašica. Tako preprosto in hitro je pripravljena zdrava 
in okusna jed, ki je brez glutena in laktoze ter umetnih dodatkov ali do-
danega sladkorja. Jed je veganska in organska ter zadovoljuje 25 odstot-

kov dnevnih potreb po beljakovinah in vlakninah. Izdelek je primeren 
tudi za ljudi, ki so občutljivi na določene sestavine ali jih pestijo bolezni, 
kot so diabetes, Crohnova bolezen ipd. »Če nimamo težav, potem se ne 
ukvarjamo z zdravo prehrano. A treba je vedeti, da je ta kot eden od grad-
nikov zdravja zelo pomembna,« poudarja David. S petnajstimi vitamini 
in minerali, beljakovinami in vlakninami Tiny Giant podpira delovanje 
treh bistvenih stebrov zdravja: srčno-žilni sistem, možgane z živčnim sis-
temom ter prebavni trakt. »Želimo, da se okoli teh treh stebrov zdravja 
razvija tudi kultura naših kupcev in skupnosti, ki jo bomo zgradili. To je 
naš recept za življenje: bodi pameten, ne zapravljaj časa, uči se, bodi srčen, 
pomagaj drugim, delaj dobro in bodi drzen,« razlaga Lenart. To so vred-
note, ki jih živijo tudi oni sami.

V tujini bolj cenijo zdravo hrano

Tiny Giant lahko nadomesti katerikoli obrok v dnevu, vendar prve iz-
kušnje kažejo, da ga ljudje največkrat jedo za zajtrk. Sicer pa so odzivi dob-
ri in fantje so zadovoljni. »Sedaj smo na trgu dva meseca. Odločili smo se 
za mehak začetek. Ugotavljamo, da so potrošniki naklonjeni rešitvi, ki jo 
ponujamo, saj se jim zaradi pomanjkanja časa ne ljubi ukvarjati z iskanjem 
in informiranjem o zdravih in uravnoteženih obrokih. Trenutno smo v 
fazi testiranja izdelka, kar pomeni, da zbiramo odzive uporabnikov, ki so 
nam zelo pomembni. Na podlagi vseh ugotovitev bomo izdelek prilagodi-
li oz. še izboljšali. Tudi zaradi tega se trenutno naše obroke lahko naroči le 
v spletni trgovini tiny-giant.net, medtem ko v fizičnih trgovinah še niso 
prisotni, saj tam ne moremo dobiti odziva kupca,« pove Lenart, medtem 
ko David dodaja, da je njihov glavni cilj v prihodnosti širitev v tujino, »po 
koncu testiranja se bomo usmerili še na tuje trge, ki so po našem mnenju 
bolj dovzetni za tovrstne izdelke, kajti dobra in kakovostna hrana tam ni 
na voljo na vsakem koraku, zato je tudi veliko bolj cenjena.«

Postopek sušenja z zamrzovanjem kot temelj trajnosti

Sadje v obroku Tiny Giant je liofilizirano. To je postopek sušenja z zamr-
zovanjem, pri katerem iz bioloških in organskih snovi odstranimo vodo, pri 
čemer ohranimo njihovo strukturo in sestavo. »S tem postopkom podaljšu-



januar 2022 11USPEŠNE ZGODBE

jemo rok uporabe, 
hkrati pa ohranja-
mo popolnoma vsa 
hranila, kot bi jih 
imelo sadje v najbolj 
zreli fazi. Premika-
mo tudi sezonsko 
naravo sadja, saj ga 
lahko na ta način 
zaužijemo kadarko-
li,« razloži David. 
Tudi s postopkom 
sušenja globoko 
zamrznjenih živil 

fantje poudarjajo trajnost, saj se na ta način zavrže manj hrane, hkrati pa se 
lahko uporabi tudi tisto sadje, ki ni privlačnega videza, ker se med sušenjem 
globoko zamrznjeno živilo spremeni v prah.

S postopkom sušenja z zamrzovanjem so se malim velikanom odprle 
nepričakovane možnosti nadaljnjega razvoja, zato že načrtujejo, da bodo 
v roku nekaj mesecev v Kamniku vzpostavili proizvodnjo surovin, obde-
lanih na ta način. »To bo prva tovrstna proizvodnja v Sloveniji. Trenutno 
smo v fazi naročanja, tako da predvidevamo, da bo prvi stroj pri nas že čez 
nekaj mesecev,« pričakuje David. A vzpostavitev proizvodnje je le prvi od 
razvojnih korakov, še bolj ključna so razmišljanja o novih izdelkih, kjer 
so možnosti zaradi sušenja z zamrzovanjem neomejene. »S postopkom 
sušenja globoko zamrznjenih živil lahko obdelamo karkoli, ne le sadja. Na 
primer meso, vino itd. Po obdelavi dobimo prah. Ko temu dodamo vodo, 
dobimo enako snov, kot smo jo imeli prej,« razloži Lenart in poudarja, da 
je postopek sušenja globoko zamrznjenih živil star več kot 70 let, v zad-
njem času pa postaja vedno bolj priljubljen. 

Obogateni s temi spoznanji bodo fantje v svojo ponudbo dodali nove 

izdelke, ki bodo sledili njihovi osnovni usmeritvi: hitro, a zdravo. Najprej 
smutije, kasneje zdrave prigrizke. »Najprej se bomo osredotočili na sadje 
in zelenjavo v naravni obliki, potem pa tudi na bolj kompleksne produkte, 
kot so zdrave juhe, peki program, mikro zelenjava. S postopkom sušenja 
globoko zamrznjenih živil se lahko zelo igramo s hrano – seveda v dob-
rem smislu. Če zelenjavo narežemo, potem hrusta in dobimo zdrav čips. 
Če jo spremenimo v prah, iz tega dobimo skupek, ki je videti kot plastelin 
in ga lahko oblikujemo kot bombon. Dobimo odlično kombinacijo slad-
kobe sadja in hranil zelenjave ter naredimo popolnoma naravne, zdrave 
in barvite sladkorčke za otroke,« razloži David, ki je navdušen nad neo-
mejenimi možnostmi, ki jih ponuja postopek.

Odprti za sodelovanja s prehranskimi podjetji

Čeprav vsak od treh fantov skrbi za svoje področje – Lenart je grafični 
oblikovalec z znanjem oblikovanja strategij blagovnih znamk in komu-
nikacije, David Aleš obvlada širitev na tuje trge, David Kač logistiko in 
ekonomijo – je vsem skupno, da se radi učijo, hkrati pa kljub prijateljstvu 
zrelo vstopajo v poslovni odnos. »Smo poslovni parterji in delamo za sku-
pen cilj. Seveda se kdaj pa kdaj krešejo mnenja, a to je normalno,« meni 
David, medtem ko Lenart dodaja, da je njihova ključna prednost tudi zau-
panje, ki je s prijatelji v podjetju prisotno že od samega začetka. Poleg njih, 
ki so stebri podjetja, pri delu sodelujejo še nizozemski nutricionisti, ki 
bdijo nad kakovostjo izdelkov, programer in piska. V tej fazi so še vedno 
odprti tudi za kakršnakoli nova sodelovanja s prehranskimi podjetji, ki si 
delijo njihove vrednote in cilje.

»Veseli smo, da se ukvarjamo z nečim, kar bo tako nam kot družbi 
veliko dalo. V primerjavi z našimi starimi starši se v naši generaciji ne bo-
rimo s preživetjem, zavedamo se svetovnih problemov in ni nam vseeno 
za naše zdravje, okolje, družbo in planet,« zaključujejo Kamničani, ki so 
ustvarili Tiny Giant – sicer majhen po velikosti, a tako velik po pomenu 
za zdravje in prihodnost. 
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Danica Vidmar: Kdor ne čuti sebe, ne živi
Na svoji življenjski poti se je morala soočiti z mnogo ovirami in težkimi trenutki. Ob tem je zaradi golega preživetja začela izklapljati tako 
slabe kot dobre občutke. Šele mnogo let kasneje je ugotovila, da tisti, ki ne čuti, ne more živeti polnega življenja. Na poti osebnostne 
rasti, na katero se je podala po osebnem srečanju z danskim terapevtom Jesperjem Juulom, so jo pretresla še mnoga spoznanja, med 
njimi tudi ugotovitev, da hčerama še zdaleč ni nudila vsega, kot je mislila, kajti zaradi slabega zavedanja o ''prtljagi'', ki jo je prinesla iz 
primarne družine, ni bila zmožna zdravega partnerstva in starševstva. Dognanje jo je vodilo v iskanje poti do tedaj že odraslih hčera. 
»Še vedno nisem našla vseh poti, a vedno se je vredno podati v iskanje, ki traja vse življenje,« pravi Domžalčanka Danica Vidmar. Jesen 
življenja je ne ustavlja. Svoje uvide je strnila v nedavno izdani knjigi Deklice brez gnezda, v kateri skozi svojo življenjsko zgodbo zrcali 
dinamiko odnosov, ki zaznamuje generacije družinskih članov.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Danice Vidmar in Janez Platiše

Napisali ste knjigo Deklice brez gnezda – V iskanju poti do odraslih ot-

rok. O čem govori?

Knjiga prinaša moja spoznanja, do katerih sem prišla, ko sem iskala iskre-
nejše odnose s svojima odraslima hčerama. Na pot sem stopila sredi svojih 
petdesetih, potem ko sem srečala (žal že pokojnega) danskega družinskega 
terapevta Jesperja Juula. Bila sem že babica. Šele tako pozno sem se zavedla 
bolečin svojega notranjega otroka, šele takrat mi je postajalo jasno, da moj 
''dati vse'' hčerama še zdaleč ni bil ''vse''. Počasi sem se zavedala, kako neopre-
mljena sem bila za zdravo partnerstvo in starševstvo. Hotela sem pogledati 
le v svoje materinstvo, a tam je bilo vse. Bilo je, kot bi podrla prvo od dolge 
vrste domin. Tam so bile družinske skrinje predhodnih generacij, tam je bilo 
partnerstvo, tam sta bila oba moja velika starša – Jugoslavija in Slovenija, 
tam so bili moji odrasli otroci, moji vnuki, tam je bila ''bilanca'' jeseni življe-
nja. Naj poudarim, da moja zgodba ni bistvena, pomembnejša so spoznanja 
in nekaj dragocenosti, ki sem jih prejela ob razgovorih z Jesperjem in jih de-
lim z bralci. Zapisana so na obarvanih straneh knjige.

Knjigo ste naslovili Deklice brez gnezda. Zakaj?

Pravzaprav gre za parafrazo Ptičkov brez gnezda Frana Milčinskega. 
Zame je to oznaka za ljudi, ki se ne počutijo dobro v svojem domu. Vse tri, 
jaz in moji dve hčeri, smo bile deklice brez gnezda, enkrat celo dobesedno. 
Starši so tisti, ki dajejo (ali pa ne) otrokom občutek varnosti in sprejetosti – 
gnezdo. Težko je nekaj dati, česar nisi prejel, česar se dolgo niti ne zavedaš, 
da nisi prejel. Lahko traja, da to zgradiš. Izjemno pomembno je, da ima ot-
rok spomin na katerokoli brezpogojno ljubezen. Mene je rešila brezpogojna 
ljubezen tete Štefke oz. spomin, da me je imel nekdo brezpogojno rad.

To je vaš knjižni prvenec. Kako se je porodila ideja za knjigo? 

Najprej bi rada rekla, da zaradi te knjige še nisem pisatelj, slednji so iz 
drugačnega testa. Jaz ne nameravam napisati nobene knjige več. Zgodilo 
se je nekaj let po mojem prvem srečanju z Jesperjem, ko sem pri njem iska-
la nasvet, saj se mi je po ponesrečenem obisku družinske terapevtke še 
kar naprej zatikalo v odnosu s starejšo hčerjo. Zdelo se mi je, da nikoli ne 
naredim prav, slabo sem se počutila v primerjavi z idealno sliko v družini 
njenega moža. Prosila sem Jesperja, naj napiše knjigo za nas starše, ki se 
zatikamo v odnosu s svojimi odraslimi otroki, kajti tudi v odnosu z mlajšo 
hčerjo mi je moja prevelika vpletenost v njeno življenje povzročala nela-
godje. Bil je že bolan in mi je rekel: »Napiši svojo knjigo, jaz bom dodal 
uvodnik.« Žal sta njegova bolezen in moja nepripravljenost to preprečili. 
Tako žal mi je, da je Jesperju bolezen preprečila napisati knjigo, on bi to 
povedal najbolje. Nekaj malega je povedal meni in to sem zapisala v knjigi.

Jesperja Juula ste spoznali tudi osebno. Kakšen človek je bil?

Jesper je bil najbolj avtentičen človek, kar sem jih poznala. Človek, ki 
ni nikoli obsojal in sodil. Enakovrednost ljudi je dihal in izražal. Poleg 
njega sem se počutila varno, čeprav me je včasih s kakšno svojo pripombo 
prestrašil, saj je bil zelo neposreden, a nikoli žaljiv. Ni veliko govoril, več 
je pisal. Poznala sva se vrsto let, toda o njegovem življenju vem toliko, kot 
je zapisano v knjigah ali intervjujih z njim. Včasih sva samo bila. Ob njem 
se zavedla, kako težko mi je, da samo sem.

Je bila med vama globlja vez?

Najbrž. Mislim, da je bilo nekaj neizgovorjenega … moja hvaležnost, 
da je prišel v moje življenje in njegovo razumevanje moje samohranilske 
neopremljenosti. Bil je moj vodnik. Ko sem pisala knjigo in se mi je zatak-
nilo na obarvanih straneh, sem se vprašala, kaj bi rekel Jesper. Zanj bom 

INTERVJU
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knjigo Deklice brez gnezda dala prevesti tudi v angleščino, četudi morda 
ne bo izdana. Želim, da je prevedena, da jo on, kjerkoli že njegova duša je, 
prebere. (nasmeh)

Kako se počutite ob izidu, glede na to da je v knjigi opisana tudi vaša 

življenjska pot?

Ne vem (še), v resnici. Pisanje je trajalo dve leti, nekajkrat sem se ustavi-
la, vsebino velikokrat premetala. Ampak ponavljam, moja zgodba ni bistvo 
knjige, je le okvir, ki naj bi bralcu pomagal, da se lažje zave svojih občutkov 
in sprožilcev ter se ob mojih dolgoletnih stranpoteh morda prej zave, kje je 
in kam hodi. Bralec bo pomislil, kako je bilo pri njem doma, kaj ga je bolelo 
in prizadelo, česa sploh ni opazil … Torej je moja zgodba namenjena bralče-
vi samorefleksiji in lažjemu razumevanju njega samega. Sama sem imela na 
primer največji problem, da sem živela odklopljena od svojih občutkov. To 
delamo vsi, ki nam je težko. Ampak ko odklopimo slabe občutke, se enako 
zgodi z dobrimi, ne moreš odklopiti le neprijetnih občutkov. A če ne čutiš, v 
resnici ne živiš. Če ne čutiš, ne veš, kaj potrebuješ. Če ne veš, kaj potrebuješ, 
si tega ne moreš dati. In tudi drugemu ne, saj ga ne čutiš. Tako je, če živiš 
odklopljeno, kot sem predolgo jaz. Tako živi veliko mam, posebej mam sa-
mohranilk, ki živijo oz. živimo v krču, v transu. Ko govorim o materah, naj 
poudarim, da očetje niso nič na boljšem, a o njih se še manj govori. V res-
nici so moški zgodovinsko in večinsko bolj odklopljeni od svojih čustev kot 
ženske, kar pomeni, da manj živijo, manj čutijo, kaj potrebujejo, saj jim je 
zgodovina namenila vlogo, ki je le na videz prijazna (vojne, boj za preživetje 
…). A verjamem, da gre razvoj človeka v dobro smer, ne glede na grozljiva 
poročila, s katerimi nas prehranjujejo vsak dan.

V smer večje čuječnosti? Da bomo bolj slišali samega sebe?

Tako, seveda. In drug drugega. Verjamem – kar napišem tudi v knji-
gi – verjamem v razvoj kolektivne zavesti in vidim, da gre na boljše. Če 
pogledamo razvoj žensk … moja mama in babici po obeh straneh so ravno 
tako občutile ujetost in nemoč – kaj pa bi lahko naredile? Ekonomsko 
nesamostojne, družbeno obsojene, če bi poskušale karkoli drugače. Ne 
morem mimo tega, da so bile še pred nekaj stoletji uporne in samosvoje 
ženske proglašene za čarovnice in so jih zažigali ter utapljali. Zadnji ča-
rovniški proces na Kranjskem je bil v 18. stoletju, leta 1701, torej ne tako 
dolgo nazaj. Izkrivljanje nauka in prelaganje greha na žensko je po mojem 
mnenju velik greh cerkve, če naj uporabim njihovo terminologijo.

Ali je vaše področje delovanja – odnosi med starši in odraslimi otroki 

– ''zanemarjeno''? Namreč, ni veliko strokovnjakov, ki bi se ukvarjalo s 

tem obdobjem in odnosi v njem?

Vsekakor se govori premalo. Zato sem tudi zbrala pogum in napisa-
la knjigo. Premalo se govori tudi o tem, čemur Jesper pravi novi temelji 
med starši in odraslimi otroki. Novi temelji, nov dogovor, kako se bomo 
vedli v novih vlogah, kako bomo upoštevali meje drug drugega … kako 
bomo kot odrasli ljudje spoštovali enakovrednost in enakopravnost drug 
drugega. Zdrava družba se začne pri posamezniku in se širi v družino, 
v sosesko, na cesto, v vse pore družbenega tkiva. Samo tako lahko pride 
tudi do politikov – kritična in odgovorna družbena podstat, to smo mi 
vsi, smo odgovorni, koga izberemo in kaj toleriramo. Otroci so v resnici 
nemočni in odraslim niso enakopraven glas v postopku, še njihove ena-
kovrednosti ne spoštujemo. In tako rastejo poškodovani odrasli, ki po-
škodujejo naprej, ko imajo svoje družine. Ko pridejo na položaje z močjo, 
škodno vplivajo na celotno družbo. Za položaj otrok v družbi je največ 
storila emancipacija žensk. Šele ko so ženske zahtevale enakovredno in 
enakopravno obravnavo, se je spremenil tudi odnos družbe do otrok. Ja, 
bile so stranpoti pa še bodo, a jaz verjamem v mlado generacijo – ne le 
žensk tudi moških. Oba sta enakovreden kreator novega življenja, sta ce-
lota. Ko odvzameš enemu delu, odvzameš drugemu, samo na drugačen 
način. Ženski je bila mnogo stoletij nazaj (kot ''nosilki greha'') odvzeta 
enakovrednost, moški pa se je spremil v plemenskega bika, vojaka, skrb-
nika za preživetje. Če si moral prodajati le svoje roke in telo, to ni bilo 

enostavno, bili so odtujeni od sebe, partnerice in otrok. Nič kaj zavidanja 
vredno. Reševalo jih je to, da je bila v modi (pre-)moč, a so kljub temu so 
mnogi plačali visoko ceno.

Leta 2011 ste se pridružili družinski svetovalnici Familylab, da bi bili 

boljša babica. Kako se je pravzaprav vaša svetovalna pot sploh začela? 

Pred tem ste bili ekonomistka; korporacijsko okolje ste zapustili šele 

leta 2018, potem ko ste se leto pred tem vpisali v program Jungovskega 

coachinga? Mora biti človek pogumen, da tako korenito spremeni svojo 

poklicno pot?

V resnici sem bila vse do leta 2018 v svetu multinacionalke, tam sem 
se počutila varno. Tudi program jungovskega coachinga je bil del letne-
ga managerskega izobraževanja. Korporacijo sem zapustila, ko je bilo v 
reorganizaciji ukinjeno moje staro delovno mesto in sem se odločila, da 
namesto drugega delovnega mesta vzamem finančni paket.

Iz tega je jasno, da nisem bila pogumna, zdelo se mi je prepozno za zares 
korenit korak na novo poklicno pot. Izobraževanje sem opravila, a danes 
živim od pokojnine, saj sem medtem izpolnila pogoje za upokojitev. Ob po-
javu covida-19 ni bilo dvoma o tem, da se bom odločila za upokojitev. Nikoli 
nisem bila naklonjena samostojni dejavnosti, raje sem imela multinacional-
ke. Nadaljnja izobraževanja sem opravljala kot upokojenka. Vseeno sem lani 
konec leta sprejela povabilo kolegice jungovske coachinje in se pridružila 
njeni blagovni znamki Vitalni Coaching. Bom videla, kaj prinese obdobje 
po epidemiji. Sem pa človek osebnega stika, tole ''zoomiranje'' mi ni pri srcu. 

»Kot jungovski coach jesen življenja posvečam sporočilu, da za izbolj-

šanje družinskih odnosov ni nikoli prepozno,« pravite. Kako sta vašo 

spremembo doživeli vaši hčeri?

Kot mama in babica se posvečam temu! V desetletnem obdobju smo 
odnose nedvomno poglobile, predvsem zato, ker sem jaz sestopila iz mate-
rinskega transa, krča in občutka krivde. Z občutki krivde in neustreznosti 
pristni odnosi niso možni. Bilo so vzponi ter padci in še vedno nisem našla 
vseh poti, predvsem do starejše hčere ne. Včasih je pot dolga in ima ovinke, 
a vedno se je vredno podati na pot, ki se v resnici nikoli ne konča. Učim se 
biti, samo biti in se velikokrat spomnim na besede Mance Košir: »Ker iz biti 
zraste najlepša in najpomembnejša beseda na svetu lju-biti.«

Veliko mam, staršev je posesivnih do svojih otrok, ne spustijo jih iz 

gnezda, dušijo jih. Kaj svetujete takim staršem in otrokom? Kako naj 

ravnajo eni in drugi?

Deliti nasvete je vedno nehvaležno, saj je vsak odnos poseben, enkra-
ten in kompleksen. In enostavne rešitve kompleksnih problemov imajo 
skupno lastnost – ne delujejo. Pa vendar: v odnosu sta vedno dve stra-
ni; če ena duši, druga dušenje prenaša. In tako je, dokler ni neudobje in 
neugodje večje od ''ugodja'' v tem dušenju. Jesper Juul bi gotovo ponovil 
isti stavek, kot ga je izrekel meni: »Konflikt je dober začetek!« Ključ do 
odhoda od posesivnih staršev je v rokah mlade generacije, oni so tisti, ki 
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morajo prevzeti odgovornost za svoje življenje. ''Usluge'' staršev pridejo v 
paketu. To je priložnost za osebno rast obeh strani.

Ali se zgodi, da je zamer enostavno preveč in se odnosa ne more več 

popraviti, ali vedno obstaja iskrica upanja?

Zamere so vedno breme tistega, ki zamero nosi. Včasih se odnosa ne 
da spremeniti, ker na drugi strani ni sogovornika (ne zmore osebnega na-
predka, je mrtev). A vsak, ki čuti zamero, lahko spremeni svoj odnos do 
te zamere – samo tako se breme odloži. Dober odnos je tisti, s katerim sta 
zadovoljni obe strani (odnos, kjer se dobimo na kosilu vsako nedeljo, ni 
nujno boljši od tistega, kjer se to zgodi enkrat na dva meseca).

Ali obstaja kakšen korak v procesu urejanja odnosov, na katerega je 

treba biti še posebej pozoren?

Morda bi izpostavila opazovanje in analizo t.i. sprožilcev reakcij. Za 
njimi se skrivajo rane, ki jih je treba pogledati, da bi zmogli drugačen na-
čin odzivanja in komunikacije. Samo tako bomo v pogovoru ali konflik-
tu lahko bolj zavestno sodelovali in ne bomo ''vzeli puške in streljali vse 
naokoli, tudi vase''. Znati se kregati ni tako preprosto, kot se zdi. Je pa 
nujno, da se tega (na-)učimo, ker do večine stvari, ki so nam pomembne, 
pridemo preko večjega ali manjšega konflikta.

Kakšen pa je ''dober'' konflikt?

Zavedam se, da je paradoks, da ravno jaz govorim o konfliktu, ker se 
jim še vedno izogibam, če se le da. Res je, da se to izogibanje pri meni po-
javlja čedalje bolj redko, saj sem se naučila, da ne zahajam v življenja dru-
gih ljudi. To je zelo pomembno. Eno od pravil je, da ostajamo na svoji stra-
ni. Predstavljajmo si, da je konflikt krog, ki ga razdelimo na dve polovici, 
saj v vsakem odnosu sodelujeta dve osebi. Pri dobrem konfliktu ostanem 
na svoji polovici, kar pomeni, da povem, kako se počutim ob tem, kar se 
dogaja, pojasnim, da tega nočem. Beseda nočem je bila za mene neznana 
beseda, ki je nikoli nisem uporabljala. Če smo otroci dejali ne in nočem, 
smo bili kaznovani, tako da so nam ti dve besedi dodobra izbili iz glave. 
Opažam, da ju mlajša generacija pogosto uporablja. To je dobro. Torej, po-
veš, kako se počutiš, kaj hočeš in česa ne. Ne govoriš, kaj bi morali drugi 
narediti, da bi se ti dobro počutil. Ostaneš pri sebi in svoji osebni odgo-
vornosti. Dober konflikt prepoznamo po tem, da na koncu nobena stran 
ne praznuje zmage oz. ne kuje maščevanja, ampak se obe strani uspeta do-
govoriti za nadaljnjo pot, da nismo še bolj ranjeni kot pred prepirom. Da 
zmoreš voditi tak konflikt, se moraš naučiti obvladovati svoje sprožilce. 
Kot sem že omenila, so to nezavedne rane, ob katerih reagiramo.

S prihodom otroka oz. vnuka mnogo različnih zgodb poteka na relaciji 

odrasli otroci–starši, pogosto se jim pridružijo še odrasli otroci–par-

tnerjeva družina (tast, tašča). Kako odviti ves ta klobčič?

Ta klobčič je zelo kompleksen in vsaka družina ga odvija po svoje. Re-
cepta ni, se pa lahko zelo zavozla. Odvijajmo ga z odgovornostjo do sebe, z 
jasnimi dogovori in razmejitvami med odraslimi osebami, odvijajmo ga s 
spoštovanjem enakovrednosti in enakopravnosti med odraslimi osebami 
in upoštevanjem enakovrednosti otrok. Odvijajmo ga z empatijo do sebe 
in drugih.

Ali smo odrasli otroci preveč kritični do svojih staršev, jih premalo po-

skušamo razumeti? Ali smo še vedno v vlogi – prostovoljno – otroka, 

ki samo jemlje?

Mislim, da ja. Ampak spet – tudi tukaj sta potrebna dva. Naloga star-
šev je, da opremimo otroke za samostojno življenje, ne da jim poskušamo 
prihraniti vse tegobe, sama sem sodila bolj v slednjo kategorijo. Servisira-
nje odraslih otrok je slaba usluga vsem – tako nam kot otrokom. Pomoč, 
ja. Ampak pomoč ni servisiranje. Pomoč pomeni, da pretežni del breme-
na nosijo odrasli otroci. Tudi ptice se ne naučijo takoj odleteti iz gnezda. 
Kakšna tudi pade. Zato je treba večkrat poskusiti. In starši moramo znati 
to zdržati. To ni enostavno, posebno mamam ne. (nasmeh)

S katerimi veščinami, lastnostmi bi po vašem mnenju morala biti opre-

mljena vsaka babica oz. dedek? Kakšno vlogo naj imajo stari starši? Kje 

naj potegnejo mejo?

Z zdravo ljubeznijo do sebe. (nasmeh) Naj se dobro imajo, to je najbolje 
za vse. To mi je najprej prišlo na misel. Stari starši imajo tako vlogo, kot jim 
jo dodelijo mladi starši, če jo sprejmejo, ali pa tako, kot si jo izberejo sami, če 
jim dodeljena ni pogodu. Za vnuke so odgovorni njihovi starši, stari starši 
nimajo ne pravic ne dolžnosti. Resda imajo (imamo) željo po stikih z vnuki, 
a ta pot pelje preko njihovih staršev. To je bila moja lekcija. Na pomoč lahko 
priskočijo, če so naprošeni in oz. če si to želijo. In tu je meja – si to želijo, 
to zmorejo? To je edina meja. Je pa problem, da stari starši dostikrat nekaj 
naredijo, ker morajo ali se jim zdi, da morajo. Srčna vez vnuki–stari starši je 
neprecenljiva dragocenost, ki pa ni samoumevna, in dostikrat pot do nje ni 
tako romantična kot se slika. Tudi to pri starih starših povzroča stisko, ker 
je tabu tema. In smo spet pri Jesperjevih ''novih temeljih''.

Kot Jungovska coachinja in art praktik se ne ukvarjate le s starimi 

starši in odraslimi otroki, kajne?

Ne, ni namenjeno samo njim, a velika večina nas tako ali tako sodi v 
kategorijo ''odrasli otrok''. Jungovski coaching je tako kot vse smeri co-
achinga podrejen istim mednarodnim poklicnim standardom. Razlika 
je le ta, da se pri jungovskem coachingu uporabljajo orodja in metode, 
ki slonijo na izhodiščih švicarskega zdravnika in psihoanalitika Carla 
G. Junga. Vse vrste coachinga in vsi coachi vedo, da so pravi odgovori 
v klientu samem, v jungovskem coachingu bi se morda le natančneje iz-
razili – v klientovem (ne)zavednem. Eno od orodij in metod je tudi ''art'', 
torej umetnost. Gre za to, da klient svoj občutek oziroma dilemo nariše, 
oblikuje v glini, oziroma naredi nek artefakt ali ga izrazi z gibom. To ni 
umetniško delo, lahko je preprosto, celo prazen list je lahko artefakt, če 
klient tako čuti. Ta izdelek potem vstopi v coaching trikotnik (klient – 
artefakt – coach) in olajša ter pospeši proces.

Še vedno ste zelo aktivni, predavate, sodelujete v podjetju Vitalni coa-

ching … nekje ste dejali, da ste (bili) deloholik. Ali se sedaj znate ustavi-

ti? Kdaj in kaj vas ustavi?

Nisem več deloholik, je pa to težko odvajanje, neprestano ropotanje 
misli po možganih te zasvoji. In tudi nisem zares zelo aktivna. Saj imam 
ves dan na voljo, da kaj počnem, kajti nimam rednih obveznosti, pokojni-
na pa (zaenkrat) prihaja redno. (nasmeh)

Ustavi me telo, ki se prej utrudi, zdaj ga slišim. Ustavi me zavedanje, da 
sem bila deloholik, najbolj pa me ustavita gozd in morje.

Čeprav trenutno živite v Črnučah, ste z Domžalami tesno povezani. 

Kako?

Sem Domžalčanka, rojena doma ob pomoči babice doma. Ja, v Dom-
žalah sem celo rojena (nasmeh). Dolgo let jih nisem marala. A v jeseni 
življenja sem se vrnila; krasni dogodki, ki jih ponuja Kulturni dom Franca 
Bernika, so me privabili. Sem celo ponosna članica prve ekipe slamnikar-
skih vodnikov. Moje znanje ni bilo največje, gotovo pa sem bila najbolj 
srečna med vsemi. Šele med slamnikarskim izobraževanjem sem se do-
končno pobotala z Domžalami in odtlej jih imam rada. Zato sem želela, 
da je prva predstavitev knjige prav tu. Ne živim tam, a se dnevno vračam 
v Domžale, tu imam prijatelje, Pekarijo Kancilija, Kamniško Bistrico, tr-
govine, tržnico. Pa še s kolesom lahko grem.

Zakaj niste marali Domžal?

Ker sem se v primarni družini slabo počutila, sem bila jezna na Dom-
žale. Zdele so se mi omejene, brezzvezne … svojo jezo sem prenesla na kraj. 
Poznalo se je, da sem bila prva generacija priseljenega očeta, ki je sem pri-
šel iz Srbije. Ko odrasel, zrel moški pride v nov kraj, ne prinese zgodovine 
mesta v družino, mama pa tudi ni bila ''stara'' Domžalčanka. A danes se od 
vseh krajev najbolj doma počutim prav v Domžalah. Ko potrebujem globok 
občutek doma, se odpravim na sprehod ob Kamniški Bistrici. 

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

PRODAJA RABLJENIH VOZIL

Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 4MATIC Avt. , AMG oprema, NAVI, 
PDC, F1 – 2.987 ccm, 190 kW (258 KM) – samo 133.515 km - Vozilo je odlično ohranjeno z 
bogato opremo: zračno podvozje, full led žarometi, parkirni senzorji spredaj in zadaj, naviga-
cija, električno odpiranje prtljažnih vrat, f1 prestavljanje ob volanu, tempomat, omejevalnik 
hitrosti, … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 27.990,00 €

BMW serija 4 Gran Coupe: 430d xDrive, M PAKET, Luxury Line, Avt., XENON, 
MEMORY – 2993 ccm, 190 kW (258 KM), L.2016/2 – 96.140 km. Odlično ohranje-
no atraktivno vozilo z znano zgodovino, od prvega lastnika. Športno podvozje, športni 
volan, avtomatski menjalnik, xenon žarometi, usnjeni sedeži, memory sedeži, parkirni 
senzorji spredaj in zadaj, navigacija, električno zložljiva ogledala, brezstični ključ, sistem 
za samodejno zaviranje v sili, opozorilnik spremembe voznega pasu, električno odpira-
nje prtljažnega prostora, ... Financiranje preko banke RCI – KREDIT od 2 - 7 let. Možno 
tudi brez pologa.
Akcijska cena: 16.990,00 €

ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!

Akcija Akcija

Akcija Akcija

Akcija Akcija

Renault Espace ICONIC TCE 225 EDC - radar, kamera, samo 3.726 km, 1798 ccm, 165 kw 
(224 km) - l. 2020/5. ohranjeno, redno servisirano vozilo z znano zgodovino, 1.lastnik, bluetooth, 
navigacija, aktivni tempomat, usnjeni sedeži, gretje sedežev, start/stop, full led luči, headup display, 
esp, 17 col lita platišča, … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 33.888,00 €

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 €

Volvo XC90 T8 Twin Engine, INSCRIPTION – 7 SEDEŽEV – 1.969 ccm, 300 kW (408 KM) L. 
2016/06 – 144.419 km . Odlično vozilo – 1. lastnik. plug-in hybrid, 7 sedežev, 4 področna avtomatska 
klima, aktivni tempomat, pomična panorama, navigacija, keyless go, original 20-palčna platišča, me-
mory sedeži, sistem mrtvih kotov, line assist sistem za samodejno zaviranje v sili, el. pomik prtljažnika, 
prepoznavanje prometnih znakov, samodejno upravljanje dolgih luči, andorid auto/apple carplay, park 
assist, parkirni senzorji spredaj in zadaj, vzvratna kamera, full led (led žarometi, prednje dnevne led luči, 
zadnje led luči) … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 39.990,00€

Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BMT Comfortline, NAVIGACIJA TEMPO-
MAT 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 €

OGLAS
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POVSEM ELEKTRIČNI MESTNI AVTOMOBIL, 
PRAKTIČEN ZA VSAKODNEVNO UPORABO

Dacia Spring izstopa s kombinacijo edinstvenega slo-
ga športnega terenca in povsem električnega pogonskega 
sklopa. Ta mestni avtomobil vključuje vse, kar vam je všeč 
pri znamki Dacia, in vam zagotavlja še več užitka v vsako-
dnevni vožnji.

Križna gora (680 m)
Mraz, zaledenela vetrobranska stekla, gosta megla, zima brez sonca. Kje? Ljubljanska kotlina v zimskih mesecih. Skodelica kave ob to-
plem kaminu, logična izbira, da ostanem na kavču, si mislim. Ne bodi lena, si rečem. Vzamem rokavice, kapo, topla oblačila in se odpra-
vim proti Škofji Loki. Križna gora je moj cilj. Pričakali so me sončni žarki, ki so se lesketali v snegu. Na Križni gori stoji cerkvica sveti Križ, 
in sicer na hribčku, od koder je prečudovit razgled na del Kamniških Alp ter Škofjeloško hribovje ter na morje megle, ki prekriva dolino. 
Odlična izbira, izbrala sem sonce namesto megle.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Škofja Loka je tudi mesto tisočerih zgodb in ena od teh je zgodba o 
zamorcu. Zgodba pripoveduje, da je imel Abraham, prvi zemljiški gos-
pod na loškem ozemlju, služabnika zamorca. Ko se je Abraham naučil 
slovenskega jezika, se je podal v Poljansko dolino, da bi govoril s svojimi 
podaniki in tlačani, pri tem pa ga je spremljal zamorec. V tistih časih so 
bili gozdovi Poljanske doline polni medvedov. Zamorec je to vedel in s 
sabo vzel lok in tulec poln puščic. V gozdu sta naletela na medveda. Knez 
Abraham je ob srečanju z medvedom prestrašeno obstal, njegov sluga pa 
je, ne bodi ga len, nategnil lok in izstrelil puščico naravnost v medvedovo 
srce. Gospod je rešitelja objel in dejal: »Rešil si mi življenje. Za tvoje ju-
naštvo te bom bogato nagradil, da bodo še kasnejši rodovi vedeli, kakšen 
junak si bil!« Takoj, ko sta se vrnila v grad, je zaukazal, naj v grb naslikajo 

glavo njegovega rešitelja. Od takrat je v škofjeloškem grbu glava črnega 
zamorca. (Vir: hotel-zamorc.si)

Odpeljemo se proti centru Škofje Loke in nadaljujemo proti Železni-
kom. Malo pred koncem naselja Škofja Loka, kjer cesta v križišču zavije 
proti Trnju, se usmerimo levo, na parkirišče pri trgovini Mercator, kjer 
parkiramo. Odpravimo se skozi vas Trnje po asfaltirani poti, ki se po ne-
kaj sto metrih spusti. Tu se asfaltna pot konča in že vidimo rdečo usmer-
jevalno tablo, ki nas levo usmeri proti Križni gori. Od tu dalje je pot dobro 
markirana. Najprej nas pelje preko travnikov ob potočku, ki ga prečkamo 
preko lesenih desk, nato se strmeje vzpne v gozd. Pri zaselku Cavrn se 
pot položi, nadaljujemo po asfaltni cesti do križa, kjer se odcepi levo in 
se zopet nekoliko vzpne. Pot, ki poteka po gozdu, nas pripelje mimo lo-
vskega doma, kjer se lahko okrepčamo, potem pa še nekaj korakov in smo 
na hribčku pri cerkvi. Vrnemo se lahko po isti poti ali pa po cesti krožno 
nazaj v Škofjo Loko. 

NA IZLET

Izhodišče: Škofja Loka (364 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 1,5–2 uri · Najprimernejši čas: vsi letni časi ·
Čas vožnje: 30 minut v eno smer
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NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: MOPAR zimski paket za čiščenje vozila: vedro s pokrovom, 
šampon za čiščenje vozila, zimsko čistilo za stekla, goba za čiščenje vozila, 
odmrzovalec stekla in krpa iz umetne jelenove kože, 2. nagrada: kapa MO-
PAR, 3 nagrada: dežnik VEIT

Nagrade podeljuje Veit Team, Čufarjeva ulica 24, 1230 Domžale Potrdila o nagradah bomo iz-
žrebancem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo izšle 18. 
februarja 2022. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priimkom in točnim 

naslovom pošljite do petka, 11. februarja 2022, na naslov: Modre novice, IR IMAGE d. o. o., Med-
vedova 25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. bon v vrednosti 100 €: Nejc Koželj, Kamnik
2. bon v vrednosti 70 €: Majda Hribar, Laze
3. bon v vrednosti 40 €: Tončka Stanič, Domžale

Nagrade podeljuje MGV 91 d. o. o., Lukovica. Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi na 
www.modre-novice.si!
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Plečnik v Kamniku in njegovi okolici
Obiskovalci Ljubljane z občutkom za estetiko se skoraj brez izjeme zaljubijo v arhitekturo Jožeta Plečnika. Plečnik je priljubljen med arhi-
tekturnimi zgodovinarji, vendar v tujini ni zelo znan, vsaj ne tako kot denimo Le Corbusier ali Mies van der Rohe ali Frank Lloyd Wright, 
saj ni nikoli ustanovil mednarodnega gibanja ali se mu pridružil, njegova dela pa so predvsem na Dunaju, v Pragi in Ljubljani, skrita 
pogledu tiste večine, katerih pogled na arhitekturo se osredotoča na velikanska mesta v ZDA, zahodni Evropi in morda na Japonskem. 
Jože Plečnik (1872–1957) je bil modernistični mistik, ki je živel in delal v kontekstu modernizma, a je črpal navdih iz številnih vplivov, od 
staroegipčanske in etruščanske arhitekture do sodobne secesije, ter jih prepletal z lastnimi edinstvenimi perspektivami. 

NOAH CHARNEY

V enem samem njegovem delu, zapornici na Ljubljanici, lahko 
umetnostni zgodovinar z dobrim očesom opazi vizualne reference na 
stari Egipt, Etrurijo, Atene, Rim ter manieristični in baročni slog. Nje-
gova dela so prava poslastica za ljubitelje arhitekture. Ko se je Plečnik 
skliceval na nek slog, ni le kopiral in lepil (tu prilepi korintski steber, 
tam pa banjasti obok), temveč je ponotranjil izvirno obliko ter jo nato 
ponovno izumil in naredil za svojo. Za zapornico na Ljubljanici si je 
sposodil stilizirane akantove liste, značilne za korintske kapitele ste-
brov, vendar jih je poustvaril v lastni obliki.

Plečnik je ''oblikoval'' tudi samega sebe. Bil je nenavaden gospod, 
asket (rad je imel hladne kopeli in kavo iz ječmena), oblačil se je kot 
tibetanski menih, ni se hotel poročiti (kot je rekel, je bil poročen z arhi-
tekturo) in se je zavestno odločil, da ne bo delal v središču pozornosti, v 
metropoli, temveč se je vrnil v rodno Ljubljano, ko je bila ta še nekakšno 
kulturno zaledje, ter jo poskušal spremeniti v mesto, vredno svojega 
imena. Potres leta 1895, ko je bil Plečnik star 23 let, je opustošil Lju-
bljano. Porušil je okoli 15 odstotkov objektov v središču. Kot arhitekt je 
Plečnik dozorel v času, ko so se za njegovo delo zavzeli proaktivni mladi 
župan Ivan Hribar, vodja mestnega gradbenega urada Matko Prelovšek 
in umetnostni zgodovinar France Stele. Dobil je večino pomembnih 
naročil za obnovo Ljubljane, zato mesto nosi njegov pečat bolj kot, na 
primer, Barcelona pečat Antonija Gaudija. Ljubljana je mesto, kjer lahko 
uživamo v Plečnikovih delih. To je bila tema moje doktorske disertacije, 
ki je kasneje postala knjiga (Večni arhitekt, izdal Mestni muzej Ljublja-
na) in kratek dokumentarni film, ki sem ga naredil za RTV.

Toda njegova dela najdemo tudi izven meja Ljubljane. Pomemben del 
Plečnikovega opusa najdemo v Kamniku in njegovi okolici. Kaj si mo-
rate ogledati in zakaj?

V okolici Kamnika

Čudovito cerkev sv. Benedikta v Zgornjih Stranjah, le nekaj minut 
vožnje iz Kamnika, je vodil duhovnik Martin Perc, ki je bil Plečnikov 
prijatelj in podpornik. Plečnik je bil zelo veren, vendar sta ga zanimala 
katoliška mistika in simbolika. Bil je tudi zagovornik domače obrti in je 
rad promoviral najboljše domače obrtnike. Ta cerkev je kot peskovnik, v 
katerem je omogočil obrtnikom iz regije, da so pokazali svoje mojstrstvo. 
Polna je čudovitih podrobnosti, ki so bolj zanimive, kot bi morale biti – na 
primer, vsaka svetilka v notranjosti te cerkve je unikatna in ročno izde-
lana. Poleg tega se je oziral na proračun, bil se ga je zmožen tudi držati. 
Oglejte si tla v cerkvi: domačini si niso mogli privoščiti dragega marmor-
nega tlaka, zato so tla tlakovana s posebej obdelanimi hlodi.

Plečnik je dobil naročilo za izdelavo lovske koče za jugoslovanskega 

kralja Aleksandra. Zamisel je bila, da bi kralj prispel v Kamnik z vlakom 
(postanek na postaji Kamnik mesto, prav tako Plečnikov načrt), preden 
bi se z avtomobilom odpeljal v z gozdom porasle gore Kamniške Bistri-
ce, priljubljenega lovišča jugoslovanskih kraljev (in kasneje Tita). Lo-
vska koča, zgrajena iz kamna in lesa, je do popolnosti umeščena v svojo 
okolico. Je bolj skromna, kot bi lahko pričakovali za kraljeve družine, 
vendar je opremljena z natančnostjo in čudovitimi podrobnostmi, ki 
odražajo regionalne tradicije. Na primer, na bližnji Veliki planini je bila 
tradicija, da so pastirji, ki so ponoči čuvali črede pred volkovi in med-
vedi, sedeli na stolčku z dvema nogama. Aktivno so morali vzdrževati 
ravnotežje – če bi zaspali, bi padli in se tako zbudili. Plečnik je to vedel 
ter je oblikoval prestižne različice teh stolčkov za kraljeve telesne stra-
žarje, da nikakor niso mogli zaspati na straži pred vrati kraljeve spalni-
ce. Lovska koča običajno ni odprta za javnost, saj je v zasebni lasti. Je pa 
bil nedolgo nazaj (na moje veliko presenečenje) objavljen spletni oglas 
za njen najem – za samo 700 evrov na mesec! Zelo razumna najemnina 
za najem prostorov, kjer lahko bivaš kot kralj!

V Kamniku

Ko smo snemali dokumentarni film za RTV, smo dobili dostop do 
zasebne sobe nad svečarno družine Stele, v njihovem stanovanju. Soba 
je miniaturni muzej s številnimi finimi predmeti, toda glavne zani-
mivosti so miza, več stolov in svečnik, izdelani iz lesa in opremljeni 
z izrezljanimi simboli in referencami na družino Stele, ki jih je Pleč-
nik zasnoval izključno zanjo. Plečnik je bil tesen prijatelj umetnostnega 
zgodovinarja Franca Steleta in se je pogosto z vlakom odpeljal na obisk 
in druženje v Kamnik. Sobo lahko obiščete, vendar morate poklicati 
vnaprej in se dogovoriti s TIC Kamnik ali družino Stele. 

Plečnik je oblikoval nekaj načrtov za kamniški Glavni trg, čeprav je 
večino dela dodelil svojim študentom, predvsem Antonu Bitencu. Drugi 
primer njegovega dela, s katerim se je v veliki meri ukvarjal študent, je 
železniška postaja Kamnik mesto. Leta 1952 je bila podrta najbolj prilju-
bljena stavba v Kamniku. Imenovala se je Kamniški dom in po ogledu 
arhivskih fotografij bi bila glavna atrakcija vsakega obiska Kamnika – 
kar veliko pove, saj se Kamnik ponaša s kar tremi gradovi. Razkošen 
dvorec s čudovito okrašeno fasado se je raztezal čez celotno širino Glav-
nega trga in je bil središče javnih zbiranj v mestu. Takratna ''težava'' je 
bila, da je bila ta stavba povezana s cerkvijo, zato ji je socialistična vlada 
nasprotovala. Ko je bil poškodovan med potresom, so videli priložnost 
in dvorec porušili, namesto da bi ga obnovili. Večina domačinov je bila 
zelo razburjena, zato je vlada v želji, da bi jih pomirila, Plečnika zaprosi-
la za nov načrt Glavnega trga. Njegov celoten načrt ni bil nikoli izveden, 
temveč so bili izvedeni le nekateri elementi, denimo fasada stavbe na 
vzhodni strani, v kateri je dandanes v pritličju kavarna. Od Kamniškega 
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doma je ostalo le malo: še vedno lahko vidite modro-bele ploščice, ki 
so bile na steni kopalnice in ostajajo pritrjene na fasado stavbe v obliki 
ribjega repa v desnem kotu, ko se obrnete proti Plečnikovi fasadi.

Kapela božjega groba je bila zgrajena v Frančiškanski cerkvi v Ka-
mniku med 1952 in 1954, pri čemer je bil duhovnik Martin Perc ključen 
pri Plečnikovem sodelovanju pri projektu (in tudi pri prenovi cerkve v 
Stranjah). V tej kapeli lahko vidimo nekaj, čemur umetnostni zgodovi-
narji pravijo ''Gesamtkunstwerk'', kar je nemški izraz za ''celostno ume-
tniško delo'', v katerem so vsi vidiki prostora – arhitektura, kiparstvo, 
slikarstvo, pohištvo, zasnova in osvetljava – združeni z namenom, da 
ustvarijo poglobljeno, tridimenzionalno izkušnjo za obiskovalca. Osve-
tlitev, na primer, je vgrajena v steno in ustvarja vtis zvezd na nočnem 
nebu – kot zvezde, ki so jim pastirji in sveti trije kralji sledili v Betle-
hem, da bi se poklonili novorojenemu Jezusu. Poleg tega so nosilci za 
svetilke podobni vojaškim čeladam, kar je namerno, saj so bile brazgo-
tine druge svetovne vojne ob gradnji kapele še zelo sveže.

Prostor je poimenovan po grobnici, v katero so položili Jezusa po 
njegovi smrti. Soba predstavlja njegovo celotno življenje. Nagnjeni le-
seni tramovi nad oltarjem odražajo streho hleva, podobnega tistemu v 
Betlehemu, v katerem se je rodil Jezus. Monolitni kamniti tabernakelj 
na oltarju, izdelan iz Plečnikovega najljubšega kamna, imenovanega 
podpeč, spominja na kamen, ki so ga zakotalili pred Jezusovo grobnico, 
da bi zapečatili vhod, in ki so ga po treh dneh odmaknili ter odkrili, 
da je Jezusovo telo izginilo. Stene so prekrite z vrezankami (sgraffiti), 
izrezljanimi vzorci, ki imajo simbolni pomen in prikazujejo predme-
te, uporabljene v Kristusovem pasijonu: bič, s katerim so bičali Jezusa, 
in svete žeblje, s katerimi je bil Jezus križan. Kristus je najbolj jasno 
predstavljen na steni nasproti oltarja, v razpelu. Vizualno je oltar (ki 
spominja na prostor, v katerem je bil Jezus rojen, in grobnico, v kateri je 
bil pokopan) povezan z razpelom (njegovo smrtjo) s trto, ki se razteza 
po celotni dolžini stropa. Grozdje in vinska trta sta kristološka simbo-
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la (pomislite na pitje zakramentalnega vina med mašo). Na steni nad 
oltarjem je zapisana zadnja beseda, ki jo je Jezus izrekel pred smrtjo: 
Dopolnjeno. Za monolitnim kamnitim tabernakljem, ki predstavlja Je-
zusov grob, je velik zlat krog, ki predstavlja sonce, ki je vzšlo tretji dan 
po Jezusovi smrti ter nakazuje Jezusovo vstajenje.

Če je Bog povsod okoli nas (saj smo v cerkvi) in je Kristus prisoten v 
obliki razpela, se morda sprašujete o tretji osebi Svete Trojice, Svetem 
Duhu. Tudi Sveti Duh je tukaj, vendar ga morate poiskati. Prikazan je v 
obliki goloba – ročaj vrat, skozi katera ste vstopili v kapelo.

Plečnikova kapela božjega groba spada med njegova najbolj kom-
pleksna in celovita umetniška dela. Če je še niste obiskali ali pa je od 
zadnjega ogleda minilo že nekaj časa, pojdite na ogled in jo občudujte. 
Nobene fotografije, videoposnetki ali opisi se ne morejo primerjati z 
osebnim doživetjem tega izjemnega umetniškega dela. 
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Pol stoletja novoletnih koncertov
Simfoniki so z letošnjimi jubilejnimi 50. Novoletnimi koncerti nadaljevali svojo tradicijo, ki so jo povzeli marsikateri drugi orkestri. Dan-
danes so praznični koncerti različnih orkestrov, vokalnih zasedb in drugih glasbenih skupin ob koncu leta nekaj običajnega. Pravzaprav 
nam nekaj manjka, če se katerega od koncertov ne udeležimo. Vse pa se je začelo ravno s Simfoničnim orkestrom Domžale-Kamnik in 
koncertom 26. decembra 1971 v Domžalah. Prvi koncert je bil med občinstvom več kot odlično sprejet, zato so jih še isto leto ponavljali 
v Kamniku in Mengšu, njihovi koncerti pa so postali stalnica vse do danes. 

MATEJ PRIMOŽIČ
Foto: Lado Vavpetič

Praznični Novoletni koncerti že od samih začetkov predstavlja-
jo najbolj priljubljen, hkrati pa tudi logistično, finančno in ne nazadnje 
izvedbeno najzahtevnejši projekt Kulturnega društva Simfonični orke-
ster Domžale-Kamnik. Po lanskoletni odpovedi velike večine kulturnih 
prireditev zaradi razmaha epidemije covida-19 so se letos na sceno vrnili 
glasbeni dogodki ljubiteljskih glasbeno-kulturnih društev, tudi težko pri-
čakovani 50. Novoletni koncerti, ki so bili izvedeni 22. in 23. decembra v 
Domu kulture Kamnik ter 27. decembra v Športni dvorani Domžale. Da 
se prazničnih koncertov niso veselili le člani orkestra, potrjuje dejstvo, da 
sta bila oba kamniška koncerta razprodana že več tednov prej. Domžal-
skega se je udeležilo blizu 500 obiskovalcev, prav vsi pa so imeli kaj videti 
in slišati. 

Glede na posebno priložnost – 50 let delovanja in jubilejni novoletni 
koncerti – so v orkestru skupaj z dirigentom Slavenom Kulenovićem, ki 
vodi orkester že vse od decembra 2013, pripravili poslušljiv program. Iz 
bogatega opernega repertoarja so izluščili štiri znane, priljubljene operne 
arije in dva dueta, ki sta jih podpisala Giacomo Puccini in Giuseppe Ver-
di. Kot solista sta nastopila priznana pevca slovenskega opernega sveta, 
sopranistka Mojca Bitenc Križaj in tenorist Aljaž Farasin, ki sta v pre-
teklosti z domžalsko-kamniškimi simfoniki že sodelovala in tako tedaj 
kot tokrat navdušila. Prireditev je povezoval karizmatični Jure Ivanušič, 
predstavil je tudi dve izvirni samostojni glasbeno-scenski točki, sicer pa 
nadvse tekoče povezoval koncerte in jim vdahnil dodano vrednost, razse-
žnost. Tudi orkestrsko samostojni del je bil nadvse atraktiven, sestavljen 
pretežno iz melodioznih del ruskih avtorjev, začenši z uvodno virtuozno 
in izvajalsko zahtevno Slavnostno uverturo Dmitrija Šostakoviča, v kate-
ri orkestrski zvok (lahko) res zablesti. Med programskimi poudarki velja 

izpostaviti tudi Cesarski valček Johanna Straussa ml., sklepno hitro polko 
s pomenljivim naslovom Brez skrbi! Josefa Straussa – mimogrede, Strau-
ssi že od nekdaj predstavljajo hrbtenico v sporedih novoletnih koncertov 
simfonikov – valček iz baleta Trnuljčica Petra Iljiča Čajkovskega ter dva 
gopaka, tisti iz opere Soročinski sejem Modesta Musorgskega in iz Hača-
turjanovega baleta Gayane. 

Na koncertu ni manjkala niti slovenska glasba in to celo takšna, ki je 
bila izvedena prvič. Ustanovitelj orkestra in njegov dolgoletni prvi diri-
gent, prof. Tomaž Habe, ki je orkester vodil več kot dve desetletji in brez 
katerega danes tako bogate tradicije simfonične glasbe v našem regijskem 
prostoru brez dvoma ne bi bilo, je Simfoničnemu orkestru Domžale-Ka-
mnik in dirigentu Slavenu Kulenoviću za 50. Novoletni koncert zložil in 
posvetil dve povsem novi deli: v Kamniku je dvakrat zazvenela orkestr-
ska fantazija Grem v planine na priljubljeno temo Andreja Blumauerja, v 
Domžalah pa ciklus valčkov Plesi štirih slamnikov, v katerih je skladatelj 
zajel določene značilnosti oziroma duh okrajev domžalske občine.

Na koncertih sta se orkestru s slavnostnimi nagovori in plaketo za dol-
goletno kakovostno delo, predanost in številne raznolike koncertne pro-
jekte na področju obeh občin zahvalila tudi kamniški župan Matej Slapar 
in domžalski podžupan Marjan Ravnikar, priložnost ob zlatem jubileju 
pa so izkoristili tudi orkestraši. Predsednik Mihael Kozjek in podpredse-
dnica Ana Ernestl sta se z majhno pozornostjo zahvalila trem še aktivnim 
ustanovnim članom, ki že od samih začetkov s svojo vestnostjo, zgledi, 
predanostjo, energijo in še marsičem predstavljajo tri osrednje stebre 
društva; to so nekdanja dolgoletna koncertna mojstrica Branka Bečaj, 
ki je kot profesorica na Glasbeni šoli Domžale skoraj ves čas skrbela za 
nove in nove kadre ter neprekinjen dotok svežih violinskih moči, učen-
cev domžalske glasbene šole, violinistka na prvem pultu 2. violin Mirjana 
Frišek in vodja sekcije tolkal Janez Spreitzer.

Simfonični orkester Domžale-Kamnik, ponos občin Domžale in Ka-
mnik, zagotovo predstavlja najstarejši, največji in tudi najkakovostnejši 
ljubiteljski simfonični orkester na Slovenskem. Po drugi strani gre za dru-
štvo brez lastnih prostorov. Na jubilejne novoletne koncerte so se (tudi 
zaradi epidemičnih razmer) tri mesece pripravljali v kar štirih(!) različnih 
prostorih in pri tem za prevoz notnih stojal in tolkal pogosto najemali 
primerna prevozna sredstva. V naslednjih letih bi si tako še kako zaslužili 
prostorsko rešitev, druga več kot pobožna želja pa zaenkrat ostaja nova 
koncertna dvorana v Domžalah. Z večjim odrom in približno 400-sedež-
nim avditorijem bi lahko gostila tudi druge velike zasedbe, kot so npr. 
Godba Domžale, nekoliko večji zborovski ali instrumentalni sestavi in 
vrhunski glasbeni program, ki sicer uspešno poteka v premajhnem Kul-
turnem domu Franca Bernika v Domžalah, a si zasluži večje, sodobnejše 
prizorišče. Prav tako tradicionalni Praznični koncert, ki ga že nekaj de-
setletij izvaja domžalska godba, je tako tudi minuli december gostoval v 
domžalski športni dvorani. Z novim dirigentom, Gregorjem Vidmarjem 
in z gostom Omarjem Naberjem so navdušili številne poslušalce. Tudi 
druge podobne zasedbe so se decembra glede na razmere nadvse pot-
rudile in izvedle praznične koncerte: Godba Komenda, ki je praznovala 
10-letnico delovanja, Mengeška godba, ki je dvakrat napolnila mengeški 
kulturni dom, in Mestna Godba Kamnik, ki je poskrbela za glasbeno-vi-
zualno doživetje. 

Decembrski koncerti so še kako potrebni in glede na odziv publike več 
kot zaželeni. Želimo si le, da bi bile razmere nekoliko manj zapletene, a to 
je že tema za drugi prispevek. 

AKTUALNO
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Prepustila sem se glasbi
December je tudi tokrat postregel z marsikaterim dogodkom, celo takšnim, ki je potekal v živo. Med drugim smo bili deležni številnih 
kulturnih, umetniških in sorodnih vsebin, ki so le še popestrile praznični mesec. Tako je 18. decembra v Kulturnem domu Radomlje 
potekal tudi jubilejni koncert, saj je mešani pevski zbor Drouz praznoval svojo deseto obletnico, hkrati pa s tem jubilejem (morda) tudi 
zaključil s svojim delovanjem.

BARBARA KOPAČ
Foto: Ana Lasič

Zbor je s svojim delovanjem pričel v oktobru 2012, ko je za dirigentsko 
palico poprijela Uršula Jašovec, glasbena pedagoginja, organistka, diri-
gentka, skladateljica, tudi prejemnica številnih domačih in mednarodnih 
nagrad. Sprva je zbor štel devet članov. In čeprav jih je na decembrskem 
koncertu na odru stalo le dvanajst, se je v desetih letih delovanja zamenja-
lo nekje od 60 do 70 članov. Tako je, člani so prihajali in odhajali, kar je po 
besedah zborovodje tudi razlog, da sprva niso mogli postaviti trdne osno-
ve. »Ker se je zasedba pogosto menjala, je bilo težko uskladiti in utrditi 
glasove. Tega smo se resneje lahko lotili šele leta 2017, saj odtlej delujemo 
v bolj ali manj nespremenjeni zasedbi. Danes zbor dejansko zveni, kot bi 
moral zveneti že ves čas,« je dejala Uršula Jašovec.

Ko je bilo govora o morebitnem razhodu, se je porajalo mnogo negoto-
vosti, marsikaj ni bilo razjasnjeno. Jasno ko beli dan pa je bilo dejstvo, da 
se obeležuje deset let čudovitega in uspešnega delovanja, ki ga je treba tudi 
ustrezno proslaviti, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v mesecih po koncertu.

Na odru je bilo tako v adventnem času čutiti sproščenost, občinstvo 
je videlo, da pevci v svojem nastopu resnično uživajo. Tudi zborovodja 
dodaja, da se pred koncertom ni obremenjevala s tem, da bo to morebiti 
njihov poslednji nastop, da bo to morda zadnjič, da skupaj stojijo na odru. 
»Želela sem le uživati, prepustila sem se toku in zvenu glasbe.« In to smo 
lahko začutili vsi. Ob zaključku so padle številne pohvale, že med samim 
nastopom je bilo ploskanje bolj gromko in daljše kot kadarkoli dotlej. Iz-
vršni odbor društva je ob zaključku potrdil, da v vseh desetih letih delo-
vanja ni bilo čutiti takšne iskrice kot tedaj na prazničnem koncertu.

Koncert pa ni obeležil zgolj okrogle obletnice, temveč je pomenil tudi 
nekakšen zaključni dogodek pevskega zbora. V slednjem so se namreč 
odločili, vsaj začasno, prekiniti svoje delovanje. Razmere so trenutno 
manj naklonjene delovanju v živo, zato se mora tudi Drouz temu prilaga-
jati in naposled prilagoditi. »Nikoli ne reci nikoli,« dodaja Uršula, »morda 
se še vrnemo. Odvisno, kaj nam prinese leto 2022.« Delovanje društva se 
bo nadaljevalo, zbor pa je z decembrskim jubilejem (ne-)uradno zaklju-
čil svoje delovanje. »Bilo je čudovito. Ljudje so ploskali, kričali, navija-
li, dvorana je bila polna. Seveda polna, kolikor so to dopuščale razmere. 
Radomeljska dvorana sicer sprejme približno 300 ljudi, tokrat je polnost, 
zaradi zagotavljanja varne razdalje, pomenila 96 poslušalcev. Občutek, ko 
so nam ljudje čestitali, celo jokali, je bil resnično poseben.«

Dogodek je potekal tako v živo kot v spletni obliki. Pretočna vsebina je 
bila na voljo na treh različnih kanalih, zato so si koncert lahko ogledali tudi 
tisti, ki so se zaradi razmer odločili ostati v udobju lastnega doma. Poleg 
radomeljskega zbora smo na odru lahko pozdravili tudi Pomlad, mešani 
pevski zbor iz Novega mesta, ki se je z veseljem odzval povabilu. Z njimi 
je Drouz namreč sodeloval že pred časom, na festivalu gospel glasbe, kjer 
so se hipoma povezali in dogovorili, da kmalu skupaj stopijo na oder. Zbor, 
ki sicer šteje približno 40 članov, je občinstvo tokrat pozdravil v zmanjšani 
zasedbi. »Po odpetem dogodku so nam člani Pomladi dejali, da četudi šte-
jemo le dvanajst članov, zvenimo trikrat močneje. Kot bi naš zbor imel vsaj 
trikrat toliko članov,« z žarom v očeh izpostavlja moja sogovornica.

Ali koncert predstavlja zaključek Drouza ali ne, lahko le ugibamo, saj 
je vse odvisno od prihajajočih razmer, dejstvo pa je, da njihovi zborovodji 
in dirigentki ne bo dolgčas. Čakajo jo namreč številni projekti, med ka-
terimi sama izpostavlja vodenje mešanega pevskega zbora Cantemus iz 
Kamnika, ki ga je prevzela lani jeseni. Poleg tega je pogovor nanesel tudi 
na nastajanje novih zborov, pri čemer je v ospredje prišla vest, da se je v 
Mengšu pokazalo strašno zanimanje za mladinski pevski zbor. Ta naj bi 
z delovanjem pričel spomladi, sami člani pa imajo že začrtano zborovsko 
glasbeno pot, saj so že dogovorjeni za nekatera glasbena (pevska) gostova-
nja. Preden pa se podajo na to pot, Uršula dodaja, da želi res utrditi pevsko 
osnovo in se z zborom posvetiti večglasnemu petju.

Hkrati se skladateljica posveča tudi skladanju otroških pesmi, sila de-
javna je tudi v Društvu slovenskih skladateljev, dejavnosti pa ne manjka 
niti Muzam, vokalni trojici iz okolice Domžal, katere članica je tudi Uršu-
la, ki se v novem letu loteva številnih novih projektov, o katerih pa, žal, še 
ne smemo pisati. Nedvomno pa bomo o slednjih veliko slišali v prihodnje. 
Uršula piše tudi nove skladbe za tubo in klavir ter se tako pripravlja na 
noč slovenskih skladateljev, poleg tega pa se osredotoča na predstavo Ba-
letne šole Ana, ki bo v mesecu februarju izvedla težko pričakovano pre-
miero baleta Biserni zaliv.

»Naj pa podelim še misel,« zaključi sogovornica, »da nam je bil kot 
zboru (Drouzu) predlagan tudi obisk Irske. Ker smo sodelovali na več 
irskih večerih, ki so potekali v udobju radomeljskega kulturnega doma, 
smo dobili predlog, naj tudi sami obiščemo Irsko, se udeležimo pristnega 
irskega večera in tam predstavimo tudi delček slovenske glasbene tra-
dicije.« Morda pa zgodba Drouza vendarle še ni zaključena. Pustimo se 
presenetiti ... 
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Malo vljuden gruden in prijaznejši začetek leta 
Dnevi kar letijo in zakorakali smo že v drugo polovico meteorološke zime. Ta se je decembra res obetavno začela, a zdi se, da se tokrat po 
jutru ne bo poznal dan. V nadaljevanju zime je spet vse po starem oziroma imamo opravka z, vsaj tu spodaj in tudi malo višje, zeleno zimo. 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Temperature so nadpovprečne, smo pa po božično novoletnih prazni-
kih vsaj dočakali sonce, s katerim smo bili grudna zelo na tesnem. Ni čudno, 
da pravi ena od starih vremenskih modrosti gruden malo vljuden. Padavin 
sicer ni bilo veliko – šest desetin od pričakovanih 100 litrov na kvadratni 
meter, kar precejšen delež teh je bil tudi v snegu, bolj slabo smo jo odnesli s 
toploto in s soncem. Povprečna mesečna temperatura zraka po dolinah in 
kotlinah, tudi v Ljubljanski kotlini, je bila enaka dolgoletnemu povprečju, 
čeprav še vedno nad lediščem. Že res, da je to bolj slaba tolažba, a povprečne 
decembrske temperature zraka v 2. polovici 20. stoletja so bile večinoma 
pod lediščem. Pošteno nam jo je zagodla megla, ki v ljubljanskem ''kotlu'' s 
hladnim zrakom nikakor ni hotela spustiti sonca do tal. Namesto pričako-
vanih več kot 50 ur smo bili deležni le piškavih 20 ur sončnih žarkov, kar se 
vam je gotovo poznalo na januarskih položnicah za ogrevanje …

Za pomanjkanje toplote na modronovičnem območju je bilo krivih več 
kot 15 dni z meglo; k občutku mraza je pripomogel tudi sneg; prve snežin-
ke in tanko snežno odejo smo lahko opazovali že 3. decembra. Miklavž jo 
je sicer odnesel, že nekaj dni kasneje pa smo dobili do okrog 20 centime-
trov debelo snežno odejo, ki je vztrajala poldrugi teden, kar decembra ni 
prav pogosto. Med najbolj ''vročimi'' vremenskimi stranmi lanskega de-
cembra je bila tista z vertikalno sondažo, kjer lahko ugotovimo, na kateri 
nadmorski višini bomo tisti dan zagledali sonce. Pred božičem se je na-
posled ogrelo tudi pri tleh; silvestrska noč je bila malo višje nad dolinami 
in kotlinami ena najtoplejših v zadnjih desetletjih – ponekod so namerili 
tudi do 15 stopinj Celzija! Letošnja zima je sicer na začetku pokazala zobe, 
ki pa so hitro izgubili svojo ostrino. Ko prek noči in ob jutrih stisne mraz, 
se začne sezona ''drgnjenja'' avtomobilskih stekel. Če imate pod oknom 
parkirišče, vas lahko tovrstno početje tudi zbudi, morda še prej sosedo-
vo negodovanje. Nastaja bolj ali manj debela plast ledu, v najbolj mrzlih 
jutrih tudi ledene rože ali celo srež. Glavni krivec za to so nizke tempe-
rature zraka in toplota v notranjosti avtomobila, ki nam prek noči uhaja 
na prosto. Led je trdovratnejši na prednjem in zadnjem avtomobilskem 
steklu. Na začetku in ob koncu zime ga včasih na stranskih steklih sploh 
ni oziroma so na njih le kapljice. V obeh primerih je to posledica kon-
denzacije. Višja je temperatura, več vlage je v zraku. Ta se na ''steklenem'' 
stiku s hladnejšo okolico oziroma zunanjostjo avtomobila izloča v obliki 
kapljic, ki pri temperaturah pod lediščem zmrznejo. 

Ohlajanje posameznih avtomobilskih stekel je odvisno od njihovega 
naklona in morebitnega medija, ki bi to sevanje odbijalo nazaj. Bolj so 

stekla položna, hitreje se ohlajajo saj gre toplota neposredno v prostor, 
če ni nad steklom ničesar, kar bi dolgovalovno sevanje odbijalo nazaj (ra-
diacijsko ohlajanje). Pri stranskih, skorajda navpičnih steklih, se odbija-
jo toplotni valovi od predmetov v bližnji okolici: dreves, drugih zgradb, 
tal in drugega. Ker se sprednje in zadnje steklo ohladita prej in bolj kot 
stranska, nastane tamkajšnji led prej in je trdovratnejši. In kako se lotiti 
ledene nadloge? Zvečer pokrijemo s prekrivno folijo vsa stekla, ki bi jih 
želeli imeti zjutraj čista. Led se namesto na steklih nabere na foliji, ki jo po 
odstranitvi le še previdno otresemo in zložimo. Odsvetujemo prekrivanje 
s tkaninami, ki se podnevi navlažijo (rjuhe, brisače) in lahko naslednjo 
noč primrznejo na steklo. Kakorkoli že, v takšnih dneh ne bo nič narobe, 
če si poiščete kakšen prostorček, kjer bo prevladujoč fizikalen proces se-
grevanje, za čiščenje avtostekel pa predvsem tople rokavice. 

Takole je bilo konec novoletnih praznikov pri cerkvi sv. Miklavža na Grebenu 
nad Šmartnim v Tuhinju. V kolikor še niste bil tam, nikar ne odlašajte z obiskom 
tega prvovrstnega razglednika nad Tuhinjsko dolino. Padavine – DECEMBER 2021 (v mm)

POSTAJA         (v mm) POSTAJA            (v mm)
Krtina 63 Loka pri Mengšu in Brdo pri Lukovici 106
Tunjice 81 Domžale 111
Trzin 85 Jablje 121
Letališče Brnik 95 Ljubljana 122
Zgornje Dobeno 103 Kamnik Zaprice 188

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI,
NAJBOLJŠE PICE, VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
tel.: 031-30-22-21
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V svojo družbo ST SODNIK d.o.o. 
vabimo krovce-kleparje z izpitom B kategorije.

Izkušnje so zaželene, niso pa pogoj.

Več informacij: ST SODNIK d.o.o.  
Breg 14, 1218 Komenda, Tomaž: 041 711 099

ZAPOSLIMO

Količina padavin decembra 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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O računovodstvu in davčni optimizaciji
Uvodoma aktualna novica. Po podatkih Inštituta za računovodstvo se podaljšuje ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za 
čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za samozaposlene 
osebe, družbenike in kmete, če ne morejo organizirati dela od doma. Ukrep delno povrnjenega dohodka se podaljša do 28. 2. 2022. Za 
uveljavljanje delnega povračila dohodkov je treba izpolniti Vlogo za delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene 
ali varstva otroka, ki je na voljo na portalu eDavki.

IRIS KLINE ARIH

Pomembna vprašanja pri izbiri kakovostnega računovodskega 

servisa

Skrbno izbran izvajalec računovodskih storitev pomeni varnost, saj 
nudi celovito podporo in svetuje podjetjem, spoštuje zaupnost podatkov 
in se prilagaja potrebam strank. Strokovna pomoč na področju računo-
vodstva je dobra popotnica za uspešno poslovanje. Tako meni stroka, 
Zbornica računovodskih servisov, ki deluje v okviru Gospodarske zbor-
nice Slovenije. Na svojih spletnih straneh objavlja zelo koristna vprašanja 
v povezavi z izbiro pravega računovodstva za vašo dejavnost. Nekatera 
od njih povzemamo.

Ko se odločate za izvajalca računovodskih storitev, razmislite, kakšen 
obseg storitev potrebujete.

Osnovne storitve izvajalcev računovodskih storitev so:

• vodenje temeljnih poslovnih knjig (dnevnik in glavna knjiga),
• vodenje registra osnovnih sredstev,
• obračunavanje plač in drugih izplačil fizičnim osebam,
• obračunavanja davka na dodano vrednost,
• sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila,
• sestavljanje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb/davčnega ob-

računa akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti.

Poleg tega lahko izvajalci računovodskih storitev nudijo tudi:

• poročanja poslovodstvu in lastnikom,
• svetovanja (davčno, finančno, kadrovsko in pravno, lahko tudi v sode-

lovanju z zunanjimi svetovalci).

Naslednje pomembno vprašanje je, kakšne računovodske programe 
uporablja vaš izvajalec računovodskih storitev. Ustrezna informacijska 
tehnologija omogoča prilagajanje računovodskih storitev potrebam upo-
rabnikov. Če želite vpeljati brezpapirno poslovanje, preverite, ali vam to 
lahko zagotovijo (omogoča enkraten vnos podatkov, evidentiranje in ele-
ktronsko izmenjavo skeniranih dokumentov ter zagotavlja, da so infor-
macije dostopne vsem uporabnikom na enem mestu).

Na koncu naj izpostavimo še varnost poslovnih in osebnih podatkov. 
Izvajalec računovodskih storitev hrani osebne podatke zaposlenih in vse 
poslovne podatke o vašem podjetju. Zato je dobro, da vnaprej preverite, 
kako izvajalec računovodskih storitev skrbi za njihovo varnost. Priporo-
čljivo je, da je varstvo osebnih podatkov s posebnim členom opredeljeno v 
pogodbi o opravljanju računovodskih storitev med stranko in izvajalcem 
računovodskih storitev, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, 
ki sistemsko ureja to področje.

Si želite vse na enem mestu?

Si želite imeti strokovnega in profesionalnega računovodjo z mla-
dostno energijo in prilagodljivostjo, bogatimi izkušnjami na davčnem 
in računovodskem področju? URA-NIČ, davčno svetovanje in računo-
vodske storitve, Urška Petek s.p. s sedežem v Domžalah, izvaja davčno in 
računovodsko svetovanje, računovodske rešitve, poslovno načrtovanje, 
prevzem in dostavo dokumentacije pri vas in opravljanje storitev na se-
dežu vašega podjetja. Na davčnem področju svetuje predvsem pri davku 
na dodano vrednost, davku od dohodka pravnih oseb, davčnem obračunu 
davka od dohodka iz dejavnosti, zakonu o dohodnini, delovnih razmerjih 
in prispevkih za socialno varnost.

Tudi podjetje FINNBOJ iz Domžal, ki izvaja računovodstvo in druge po-
slovne rešitve, nudi kakovostne storitve:
• svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije,
• finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti),
• izdelavo finančnega in poslovnega načrta,
• pomoč pri sestavi pogodb in drugih pravno-formalnih razmerij,
• izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij za projekte,
• svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah,
• svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne 

trge ter pri vlaganju v nepremičnine,
• pomoč in svetovanje glede določenih olajšav pri zaposlovanju, davku 

od dohodka pravnih oseb,
• izdelavo bilanc in pomoč za pridobitev limita ali kredita.

Še opomnik: napoved dohodnine od obresti na denarne depozite 

Napoved vloži davčni zavezanec rezident, ki doseže obresti na denarne 
depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v 
Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU. Napovedi 
ni treba vložiti davčnemu zavezancu rezidentu, čigar skupni znesek obre-
sti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v skladu 
s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic 
EU, dosežen v davčnem letu, ne presega zneska, določenega z zakonom, 
ki ureja dohodnino. Ta znesek znaša 1000 evrov. 

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

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

20 letne izkušnje na področju računovodstva in davkov • 
pridobljena licenca davčne svetovalke • stalno izobraževanje • 
osebni odnos s strankami • možnost prevzema dokumentacije 
pri vas • prilagodljiv delovni čas
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Radomlje in Hajduk na skupni poti vsaj tri leta
Članska ekipa Nogometnega kluba Radomlje se ta hip nahaja na krajših pripravah v Čatežu, pred začetkom spomladanskega dela prvoli-
gaškega prvenstva pa jih čaka še en sklop treningov v Poreču. Če nam vsakdana ne bi krojil koronavirus, bi se najverjetneje pripravljali še 
bolj južno, in sicer v Splitu. Radomljani so namreč ob koncu lanskega leta sklenili partnerstvo s tamkajšnjim Hajdukom, najpopularnejšim 
hrvaškim nogometnim klubom, ponosom Dalmacije.

DAMIJAN RIFL
Foto: Robert Matić/Hajduk

»Članska ekipa Hajduka je zimske priprave nameravala opraviti na 
Portugalskem, a so se zaradi epidemiološke situacije premislili in bodo 
trenirali v domačem okolju. Tokrat tako na zimske priprave nismo od-
potovali v Dalmacijo, zagotovo pa bomo tam ob prvi naslednji primerni 
priložnosti,« nam je ob ogledu sodobnih novih prostorov v Športnem 
parku Radomlje (pisarne, garderobe, klubska restavracija, fitness center, 
prostori za fizioterapije) povedal predsednik radomeljskega kluba Matjaž 
Marinšek, ki je v imenu kluba in ob prisotnosti direktorja ''mlinarjev'', 
Metoda Cerarja, podpisal pogodbo o sodelovanju z ''bilimi'' iz Splita. 
Slednje sta v Belem salonu na splitskem stadionu Poljud zastopala predse-
dnik uprave HNK Hajduk Lukaš Jakobušić in športni direktor Mindagu-
as Nikoličius. Kluba sta podpisala triletno pogodbo z možnostjo podalj-
šanja še za tri leta. »Gre za zelo konkretno športno-poslovno sodelovanje 
v obojestransko korist. Prav nobene bojazni ni, da bi Radomlje postale 
splitska B ekipa,« poudarja Marinšek in dodaja, da gre za prvo tovrstno 
sodelovanje na območju bivše države. »Neke oblike sodelovanja med dru-
gimi klubi seveda že obstajajo, toda takšnega modela še nisem zasledil. Za 
nas je ključnega pomena dejstvo, da smo dobili dostop do baze igralcev, ki 
jih spremlja številčna skavtska ekipa devetkratnega prvaka bivše Jugosla-
vije in desetkratnega prvaka Hrvaške. To nam bo močno olajšalo iskanje 
kakovostnih okrepitev. Igralci, ki so v beležnicah Hajdukovih skavtov, 
imajo namreč visoko boniteto. Poleg tega bomo našo ekipo okrepili še z 
največ petimi ali šestimi igralci njihovega kluba. Povečini bodo to mladi 
fantje, ki še niso na dovolj visoki ravni za igranje v Hajduku, za nas pa 

bodo pomembna okrepitev. Preostali del zasedbe bodo sestavljali domači 
fantje. Seveda težimo k temu, da bi jih bilo čim več iz hišne nogometne 
akademije. Pri sestavljanju ekipe smo torej povsem avtonomni, tudi zas-
lužek od morebitne prodaje igralcev bo v celoti naš. To ne velja le za Haj-
dukove igralce, ki jih bo splitski klub razvijal pri nas,« razloži aktualni 
predsednik, nekoč tudi igralec Radomelj. 

Ob sklenitvi partnerskega sodelovanja s Hajdukom je v klubu prišlo 
tudi do nekaj kadrovskih sprememb. Dosedanji trener prve ekipe, 40-le-
tni Rok Hanžič, je okrepil strokovni štab članske ekipe NK Domžale, nas-
ledil ga je dosedanji športni direktor Nermin Bašić. Naloge slednjega bo 
odslej opravljal Andro Fistonić, ki prihaja iz Splita, novi poslovni direktor 
pa je Grega Marinšek. Omeniti velja še, da so se članom na pripravah 
priključili tudi štirje mladinci (Anel Zulić, Anže Kolar, Ismir Nadarević 
ter Rok Štorman), ki so tako dobili lepo priložnost za dokazovanje no-
vemu trenerju, igralsko kariero pa je zaključil 36-letni Jaka Ihbeisheh. 
Slednji je širši nogometni javnosti znan predvsem zaradi igranja za pale-
stinsko reprezentanco – njegov oče je Palestinec – v katere dresu je tudi 
dosegel pomemben zadetek na azijskem prvenstvu. »Jaka ostaja z nami. 
Trenutno je trener dečkov do devetega leta ter pomočnik trenerja ekipe 
nogometašev do 14. leta. Spoznava pa se s celotnim ustrojem kluba, od 
mladinske šole navzgor. Ta ostaja eden izmed ključnih stebrov kluba. Ob, 
upajmo da dolgoročnem sodelovanju s Hajdukom, bi nam to dolgoročno 
lahko prineslo status stabilnega prvoligaša, kar močno olajša delovanje 
kluba,« zaključuje Marinšek. Radomljani se v partnerstvu z Dalmatinci 
v napet boj za ohranitev prvoligaškega statusa podajajo 12. februarja, ko 
bodo gostovali v Kidričevem pri Aluminiju, prva domača tekma pa jih 
čaka teden dni kasneje, ko se bodo pomerili z Mariborom. 

skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA, Pančur d.o.o.

031/353 347 NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B,

Domžale
nasproti Sanolaborja

možnost
DARILNIH
BONOV

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan
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Na olimpijske igre tudi Toli
Čez nekaj dni se bodo na Kitajskem pričele zimske olimpijske igre in večji del naslednjega meseca bodo oči športne javnosti uprte v 
Peking. Slovenski olimpijski komite je na igre poslal tudi dva športnika iz naše regije, in sicer Kamničana Lovra Planka (SK Ihan, biatlon) 
ter Domžalčana Anžeta Laniška (SSK Mengeš, smučarski skoki). Svojega prav posebnega varovanca oziroma bolje rečeno odposlanca, 
sliši na ime Toli, pa je v olimpijski Peking pomagal spraviti tudi Trzinec Miha Pavšek, ki ga bralci Modrih novic poznate predvsem kot 
avtorja priljubljene rubrike o vremenu Miha ga piha.

DAMIJAN RIFL
Foto: arhiv Mihe Pavška

Kdo je Toli?

Toli je ledeni valj, ki v višino meri dobrih 25 centimetrov, premer nje-
gove osnovne ploskve pa dobrih 7 centimetrov. Težak je nekaj manj kot 
pol kilograma. Njegova specifična prostorninska gostota je 600 kg na ku-
bični meter. Ti podatki iz njegove ''osebne izkaznice'' vam najbrž niso po-
magali pri njegovi identifikaciji. Pa pomagajmo. Gre za košček ledu, vzo-
rec Triglavskega ledenika, ki ga je novembra lani izpod Triglava prinesla 
ekipa misije Triglavski ledenik v Peking. Še pred laboratorijsko analizo je 
dobil simpatično ime Toli, kar je kratica za Triglavski olimpijski led. No-
vembra analizirani vzorec je dober mesec dni kasneje pričel popotovanje 
z olimpijskim ciljem. Iz Ljubljane je prek Monaka, tam je spoznal tudi 
princa Alberta, odpotoval v Italijo, Nemčijo, Skandinavijo in nato še Ru-
sijo. Četrtega februarja, ob odprtju olimpijskih iger, bo prispel v Peking. 
Tam ga bodo v času iger v simuliranih pogojih stalili in bo tako simbo-
lično opozarjal na problem globalnega segrevanja in izginjanje ledenikov. 
Ustekleničen se bo vrnil pod Triglav, v Slovenskem planinskem muzeju v 
Mojstrani bo na stalni razstavi še naprej opozarjal na resnost problema – 
izginjanje ledenikov. 13 tisoč kilometrov dolgo pot, na kateri bo opozarjal 
na nujnost sprememb, s katerimi lahko upočasnimo trend izginjanja le-
denikov, bo prepotoval v hibridnem vozilu. Olimpijski komite Slovenije 
bo s partnerji poskrbel za ogljično nevtralnost projekta, spomladi bodo 
namreč zasadili ''olimpijski gozd'' v Triglavskem narodnem parku.

Kdo je Miha Pavšek?

Kot smo zapisali že v uvodu, ga po imenu najbrž prepoznate, saj je av-
tor naše priljubljene rubrike o vremenu Miha ga piha. V tokratni analizi-

ra zadnji mesec preteklega leta, v vedno zanimivem humornem zaključku 
pa dodaja nekaj misli o nadležnem jutranjem zamrzovanju avtomobilskih 
stekel. Pokukajte na sosednje strani! Miha, natančneje njegova boljša po-
lovica, pa je poimenovala tudi zgoraj omenjeni košček ledenika kot Tolija. 
Diplomirani geograf in etnolog ter magister geografije je namreč vodja 
raziskovalne ekipe Geografskega inštituta Antona Melika ZRRC SAZU, 
ki med drugim izvaja dolgoročne analize obeh slovenskih ledenikov ozi-
roma njunih ostankov. Strokovno je vodil tudi ekipo, ki je odvzela in 
analizirala omenjeni vzorec Triglavskega ledenika. Ta je glavna ''zvezda'' 
družbeno odgovornega projekta, ki poteka pod okriljem Olimpijskega ko-
miteja Slovenije. Mihov olimpijski up.

Bomo čez petdeset let v Sloveniji še smučali?

Prihodnost zim in posledično zimskih športov ter tekmovanj, tudi 
zimskih olimpijskih iger se, dobesedno, tali pred našimi očmi. Po ocenah 
Evropske agencije za okolje bi lahko do konca stoletja kot posledica glo-
balnega segrevanja izginilo devet od desetih evropskih alpskih ledenikov 
in sedem od desetih smučišč. Seveda pa nas izginjanje ledenikov ne sme 
skrbeti samo zaradi rekreacije in športa, ima namreč precej širši vpliv. »Le-
deniki so sestavni del vodnega kroga. Naravni zadrževalci vode. Segrevanje 
ozračja in taljenje ledenikov posredno vpliva tudi na kakovost naše pitne 
vode. Pa na suše in poplave ter posledično kmetijstvo in gospodarstvo. Pro-
blem izginjanja ledenikov je torej večplasten in se dotika vseh nas,« razloži 
Pavšek. »Naj problem izginjanja ilustriram še z eno nazorno predstavo, ki 
jo je pred kratkim na enem od posvetov o turizmu uporabila kolegica Mojca 
Dolinar iz Agencije Republike Slovenije za okolje: če posamezniku telesna 
temperatura naraste za stopinjo še ni tako zelo hudo, ko pa nam termometer 
pokaže 38 stopinj, zbolimo. Povprečne temperature zraka so se v zadnjih 
desetletjih dvignile za skorajda dve stopinji. Torej narava je zbolela, ta ''bo-
lezen'' se kaže tudi skozi jok in stok (beri taljenje) ledenikov,« je jasen Pavšek 
in doda, da so prav nekdanji (pleistocenski) ledeniki (danes tudi tisti pod 
Skuto na severni strani Kamniško-Savinjskih Alp) ''krivi'' za številna pro-
dnata območja v modronovični regiji, ob katerih so zajetja pitne vode. Pa 
nedvomne podnebne spremembe in posledično izginjanje ledenikov lahko 
upočasnimo? »Dejstvo je, da posameznik ponavadi odreagira šele, ko se ga 
nekaj zelo neposredno dotakne, recimo finančno ali posledico občuti celo 
na svoji koži. Tako bodo višje cene energentov zagotovo rezultirale v našem 
bolj odgovornem ravnanju. Ker z optimizacijo ogrevanja in razsvetljave 
prostorov ter smotrno uporabo energije pač prihranimo. Ljudje bodo tako 
razmišljali o optimizaciji izolacije stanovanj, pa pravilnem prezračevanju 
prostorov, pred nakupom bodo preverjali energijsko porabo aparatov, lo-
čevali in zmanjševali količino odpadkov. Še največ rezerve pa imamo vsi 
skupaj na vsakodnevnih poteh. Promet je namreč eden največjih onesna-
ževalcev z emisijami toplogrednih plinov. Raziskave kažejo, da kar četrtina 
Slovencev ne uporablja javnega potniškega prevoza. V naši regiji imamo s 
prestolnico dobre železniške in avtobusne povezave, pa se vendarle večina 
tja dnevno vozi z avtomobili. V večini je le en potnik oziroma voznik! Da 
ne govorim o potencialu uporabe koles za krajše poti. Zgled nam je lahko 
na primer Skandinavija,« razmišlja naš sogovornik in vabi, da se priklju-
čite trajnostnemu izzivu, ki je na spletni strani misije Triglavski ledenik v 
Peking na voljo v rubriki Olimpijski koraki. »Pa seveda spremljajte Tolije-
vo pot v Peking,« zaključuje sogovornik, ki je vsestransko aktiven tudi v 
domačem Trzinu. Je namreč poveljnik tamkajšnje civilne zaščite, pa član 
uredništva glasila Odsev in še bi lahko naštevali. 

Obiščite prenovljen spletni portal!

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

ZAPOSLUJEMO

(za določen čas, možnost podaljšanja delovnega razmerja)

OPERATER BO (M/Ž)  

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• 3- ali 2-letna poklicna šola strojne, elektro ali druge ustrezne 

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

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

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

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

zdravstveno zavarovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje)
•  stimulativno nagrajevanje glede na oceno uspešnosti  

zaposlenih.

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

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

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

DELAVEC V PROIZVODNJI BO (M/Ž)

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

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

zdravstveno zavarovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje)
•  stimulativno nagrajevanje glede na oceno uspešnosti  

zaposlenih.

(za določen čas, možnost podaljšanja delovnega razmerja)

Delo sklepa za polni delovni čas.

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

po elektronski pošti na naslov: mateja.zurbi@kamnik-schlenk.si.

OGLAS
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Odbojkarji naredili korak k finalu Mevze

Kamniški odbojkarji so v zadnjih krogih srednjeevropske lige naredili 
velik korak k zaključnemu turnirju. Po zmagah nad Bratislavo in UVC Hol-
ding Graz so minuli vikend v Kamniku premagali še Mladost iz Zagreba 
in skočili na tretje mesto. Oslabljena dekleta so na Dunaju premagala VB 
Niederösterreich Sokol Post s 3:2 in so tako še naprej na prvem mestu. V dr-
žavnem prvenstvu so Kamničani po zmagi nad Črnučami v zadnjem krogu 
prvega dela na tretjem mestu. Dekleta so drugi del po koronski težavah in 
prestavitvi tekme s Koprom začela z zmago nad Grosupljem in Krimom 
ter so na lestvici daleč pred vsemi. S težavami se srečuje tudi druga ženska 
ekipa, ki je v tem letu odigrala le tekmo s Formisom. S porazom je z dvema 
tekmama manj zdrsnila na šesto mesto. Drugoligaši so po zmagah nad Bra-
slovčami in drugi ekipi Triglava napredovali na tretje mesto lestvice.

Dekleta še vedno na prvem mestu

Z desetim krogom se je po enomesečnem premoru začel spomladan-
ski del prvenstva v državnih ligah. Razen druge moške ekipe, ki je tesno 
izgubila v Kranju, so ostale štiri ekipe Kegljaškega kluba Calcit Kamnik 
zmagale. V enajstem krogu so prvoligaši v derbiju doma izgubili proti 
Konstruktorju in zdrsnili na tretje mesto. Dekleta so premagala Pivko 
in so še naprej vodilna ekipa prvenstva. Druga ženska ekipa je premagala 
Kočevje in je trenutno v 1.b ligi peta, drugoligaši so zopet izgubili in so 
tretji, tretjeligaši pa so z zmago še vedno prvi.

Mlajše članice tretjič zapored državne prvakinje

Kamniške kegljačice so v drugem delu državnega prvenstva za mlajše 
člane in članice (U23) upravičile vlogo favoritinj in tretjič zapored postale 
državne prvakinje. Dobro so se odrezali tudi fantje, ki so močno popravili 
rezultate in na koncu osvojili 4. mesto.

Domžalčani še naprej na prvem mestu

Domžalski košarkarji so po porazu z Rogaško in zmagama nad Šen-
tjurjem in Termami Olimia Podčetrtek še naprej na prvem mestu prvo-
ligaške lestvice. V tem tednu jih čaka derbi s Krko, ki bo najbrž odločil, 
katera ekipa bo prva po prvem delu. V prvi ženski ligi smo spremljali 
lokalni derbi med Tosamo Ledito in Domžalami. Po tesnem boju so zma-
gale igralke Tosame Ledite. Domžalčanke so konec tedna izgubile še proti 
Grosuplju. Tosama Ledita je šesta, Domžalčanke devete. Kamničani so 
leto odprli s porazom proti Konjicam, tako kot ostale ekipe pa imajo tudi 
oni težave z odigravanjem tekem v rednem terminu.

Lovro Planko do prvih točk v svetovnem pokalu

Z moško individualno tekmo se je v Anterselvi nadaljeval svetovni 
pokal v biatlonu. Kamničan Lovro Planko je prišel do svojih prvih točk 
v svetovnem pokalu.  S štirimi zgrešenimi streli in dobrim tekom je bil 
39. S štafeto so osvojili deseto mesto. Pred tem je v Ruhpoldingu osvojil 
13. mesto s štafeto in 87. mesto v šprintu. V Oberhofu je osvojil 53. mesto 
v sprintu in 57. v zasledovanju. Lovro si je s temi rezultati pridobil tudi 
olimpijsko vozovnico. Klemen Bauer, ki se je odločil, da ne bo sodelo-
val na olimpijskih igrah, je v Ruhpoldingu osvojil 97. mesto v sprintu, v 
Oberhofu je bil 43. v sprintu in 35. v zasledovanju.

Anže Lanišek vroč pred olimpijskimi igrami

Domžalčan Anže Lanišek je najbolj vroče slovensko ime pred prihaja-
jočimi olimpijskimi igrami. Na zadnjih tekmah v Titisee-Neustadtu je bil 
dvakrat drugi, v Zakopanah pa tretji in prvi z ekipo. Pred tem je bil v Gar-
misch-Partenkirchnu 14. ter v Bischofshofnu 37. in 15. Z zadnjimi rezultati 
je Anže eden glavnih kandidatov za slovensko medaljo na olimpijskih igrah.

Ciklokros Maticu Kranjcu Žagarju

Gorski kolesar kamniškega Calcit Bike Teama Matic Kranjec Žagar je 
v Novi Gorici v konkurenci članov osvojil naslov državnega prvaka v ci-
klokrosu. Na startu so bili še trije Calcitovci, vsi so končali na zmagovalnem 
odru. Med mlajšimi mladinci je bil Gašper Štajner drugi, Luka Maksimović 
je med dečki A osvojil drugo mesto, Vid Žonta prvo med dečki B.

Judoisti prvič osvojili medalje tudi na kadetski tekmi

Judo klub Komenda je s tremi tekmovalci prvič nastopil na uradnem 
tekmovanju v kategoriji kadetov U18. Maj Lokar Gros je z dvema zma-
gama osvojil 2. mesto v kategoriji do 55kg. Prav tako je v svoji kategoriji 
kolajno za tretje mesto osvojil Luka Žagar. 
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DOBER ZA LJUDI – DOBER ZA NAŠ PLANET

Ste odgovorni, strastni in osre-
dotočeni na doseganje ciljev?
V MM Količevo zavzeti sodelavci in 
naša STRAST do zanesljivih izdel-
kov, učenja, napredka in izboljšav 
zagotavljamo našemu podjetju kon-
kurenčen položaj znotraj skupine 
MM Board & Paper v Evropi in svetu. 
Tehnološko dovršene rešitve dopol-
njujejo stroškovno učinkovitost in 
vitke procese, ki zagotavljajo DOSE-
GANJE zanesljive kakovosti, storitev 
in zadovoljstva kupcev. Zavedamo 
se našega vpliva na družbo in oko-
lje, zato je ODGOVORNOST do ljudi, 
okolja in izdelkov temelj naše preda-
nosti. Svoj uspeh gradimo na združe-
vanju izjemne poslovne uspešnosti in 
trajnostnih načel.

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

Si želite postati del odlične 
ekipe, ki ceni in spoštuje dobro 
opravljeno delo, ter prispevati 
k doseganju vrhunskih rezulta-
tov?

Ste pripravljeni:
• pridobivati veščine in znanja ter 

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

Potem lahko postanete del naše 
MM Količevo ekipe.

Iščemo sodelavce s področja:
• proizvodnje kartona (operater na 

previjalniku),
• skladišče surovin in lesni prostor 

(vozniki TGM, pomočnik / vodja 
linije razreza),

• razreza kartona in pakiranja (po-
močnik razrezovalca),

• odpreme (voznik viličarja),
• investicij, obvladovanja projek-

tov (različni inženirji) ter
• strojnega in elektro vzdrževanja 

(elektrikar, ključavničar …).

Kakšne kandidate za zaposlitev 
iščemo:
Takšne, ki so pripravljeni opravljati 
delo v 4-izmenskem oz. razgibanem 
delovnem času, imajo smisel za teh-
nično področje, imajo željo po strokov-
nem razvoju in so timsko naravnani.

Kaj pričakujemo od kandidatov: 
• izobrazbo tehničnih usmeritev,
• znanje slovenskega jezika, 
• poznavanje osnov dela z raču-

nalnikom,
• opravljen izpit B kategorije in 

lastno prevozno sredstvo, 
• odgovorno in zanesljivo opravlja-

nje dela ter upoštevanje določil 
varnosti in zdravja pri delu,

• vsaj eno leto delovnih izkušenj, 
zaželeno iz proizvodnje.

Zakaj je MM KOLIČEVO d. o. o. 
dober delodajalec?

KER PONUJAMO:
• pestro, dinamično in samostojno 

delo v skupini, 

• uvajanje in usposabljanje v delo s 
pomočjo mentorja(-jev),

• dodatno usposabljanje in izobra-
ževanje, strokovni razvoj,

• po enem letu zaposlitve – vklju-
čitev v dodatno kolektivno pokoj-
ninsko zavarovanje (delodajalec 
bo vplačeval za vas mesečno 
5,844 % odstotka vaše plače na 
pokojninski račun),

• druge bonitete, kot so: možnost 
vključitve v kolektivno nezgodno 
zavarovanje, vključitev v dodat-
no zdravstveno zavarovanje pod 
bolj ugodnimi pogoji, pregledi pri 
okulistu, fizioterapevtske obrav-
nave, topli napitki v hladnih me-
secih …

• ustrezno plačilo za opravljeno 
delo (vključujoč variabilni del, 
božičnico …) 
ter 

• redno zaposlitev za nedoločen 
čas z možnostjo horizontalnega 
in vertikalnega napredovanja.

Za več informacij o prostih de-
lovnih mestih in možnostih za 
zaposlitev smo zainteresiranim 
kandidatom na voljo:
• po elektronski pošti na naslovu: 

kk.kadri@mm.group,
• na tel. št. 01 729 05 41.

V besedilu uporabljeni izrazi, ki se 
nanašajo na osebe in so zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za vse spole (m/ž/d).

OGLAS
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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 kuverto pa 

napišite še »Mali oglasi«.

Za resničnost in vsebino objavljenih malih oglasov in sporočil odgovarja izključno 
naročnik. Uredništvo si pridržuje pravico, da preveri verodostojnost vsebine ma-
lih oglasov, prav tako si pridržujemo pravico krajšanja malih oglasov oz. neobjave 
le-teh. Oglasov po telefonu ne sprejemamo, niti ne posredujemo naslovov oglaše-
valcev. 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, 10. februarja 
2022, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 18. februarja 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Nove prevleke, sive barve, za Modus. 01 
724 93 51

• Novo ventilatorsko pečico, namizno. 070 
892 195

• Profesionalno likalno mizo, nadvložek nov 
90x200, suhomasažno blazino. 041 862 333

• Drsalke, hokejske, nove, št. 43, 50 eur. 031 
427 968

• Lovski motivi na bakreni pločevini (ročno 
delo). 041 694 183

• TV Philips, diagonala 90. 040 720 957
• Novi oljni gorilec 14-26kv Benetone, šved-

ski. 041 507 965
• Starejši šivalni stroj Bagat, delujoč, 30eur. 

070 840 327
• Peč iz kotlovske pločevine ugodno, mlade 

mucke oddam. 041 614 650
• Hladilnik z zamrzovalnikom Liebherr, star 

4 leta, delujoč, 350 eur. 031 206 373
• Ročni vrtalnik za 15 eur v dobrem stanju. 

041 547 362
• LCD televizor LG, 82 cm diagonala ekrana, 

zelo malo rabljen in brezhiben, ugodno za 
160 eur ali po dogovoru. 031 246 996

• Enkrat rabljen potovalni boks za psa srednje 
velikosti. 041 724 803

• Candy mikrovalovno pečico, skoraj nera-
bljeno, poceni. 031 550 771

• 2 para novih lepih moških športnih (Olang) 
čevljev, št. 43, 44. 040 751 604

• Siemens zamrzovalno omaro, malo rabljeno. 
040 751 604

• Za nizko ceno 5 parov ženskih usnjenih 
škornjev. 031 550 771

• Ročni aparat za zapiranje steklenic s kron-
skimi zamaški in veliko zamaškov, 50 eur. 
031 371 671

• Hrastove plohe suhe, 8 kom. 041 507 112
• Šivalni stroj Pfaff (35 eur), aluminijasta 

lestev 7 stopnic, lepa (20 eur), klavirska har-
monika, nemška, brezhibna (70 eur), 2 radia 
Grunding (6 eur/kos). 041 288 935

• Jogi Meblo, 90x200 cm, zelo lepo ohranjen, 
od otroka, brez madežev. 041 224 686

• Malo rabljen aparat za pripravo kruha 
Clatronic. 040 193 238

• Malo rabljen sokovnik powerjuicer Jacka La 
Lana. 040 193 238

• Belo posteljno dno, za 90x190/200 postelje, 

v gumo vstavljene gibljive elastične letvice 
za 10 eur. 041 592 593

• Korting vgradno pečico, nerabljeno, 
mesoreznico Titan, mm 70, prte za okrogle 
banketne mize, premer 180cm, rumene 
barve, zbirko 92 knjig Naša beseda, lepo 
ohranjene. 051 305 315

• Tyrolia 490 rdjLady D (zelene) smučarske 
vezi za alpsko smučanje. Smučarske vezi so 
nove, nerabljene, svetlejše zelene barve, 60 
eur. 030 307 677

• Pancarje, črne, San Marko, št. 45. 041 917 
677

• Novo osovino za cirkular z ležaji in jermeni-
co. 041 917 677

• Posteljni okvir 190x160. 031 800 686

KUPIM

• Stroj za brušenje betonskih tlakovcev. 041 
759 605

• Kocke sena. 031 814 651
• Odlikovanja, medalje, značke, bajonete, 

razglednice, kovance, knjige, slike, kipce in 
podobno. 051 740430

• Žago Stihl 024av, lahko v okvari ali za dele. 
068 192 587

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 041 
751 266

• Najamem ali kupim garažo v Kamniku ali 
okolici. 041 399 793

• Oddamo opremljen lasno-negovalni salon 
v centru Kamnika (frizerstvo, manikura, 
nega). 031 701 812

• V daljši najem oddam 2,5-sobno, delno 
opremljeno (kuhinja, kopal.) stanovanje v 
Trzinu. 051 639 271

• V Kamniku, Domžalah, Trzinu ali Mengšu 
kupim cenejšo hišo. 041 550 035

• Kupim garažo z možnostjo parkiranja tudi 
pred garažo in pokrit parkirni prostor 
za parkiranje avtodoma, lahko potreben 

obnove. 041 550 035
• V Mengšu ali okolici kupim manjše stano-

vanje. 041 707 989
• Oddam garsonjero 36m2 v centru Domžal. 

051 306 525.
• V centru Kamnika oddam garsonjero. 070 

892 195

PODARIM

• Garažna vrata s ključavnico. 031 455 811
• Otroško sobo, samo omare, pisalna miza, 

regali. 031 542 080
• Črno klubsko mizico in črn zaprt regal. 041 

743574
• Starejšo zakonsko posteljo 180x190. 01 831 

73 68

RAZNO

• Zaposlimo natakarja/ico. 051 210 252
• Iščem pomoč za čiščenje na domu. Enkrat 

tedensko v Tuhinjski dolini. 041 558 431
• Mlajši upokojenec išče večjo sobo. Možna 

pomoč pri hišnih delih. 041 565 233
• Kovinostrugar na klasičnih strojih, tudi cnc, 

išče honorarno delo. 040 271 578
• 42-letni fant bi rad spoznal dekle. 030 

256 232
• Gratis odvoz vseh vrst kovin, plinskih 

jeklenk in akumulatorjev. 069 622 922
• Brez stroškov odvoza vam odpeljemo 

pralne, sušilne stroje, štedilnike, odslužena 
kolesa ter kovino. 040 780 078

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

• Prosim za zakonsko francosko posteljo, 
140x200, Mengeš, Trzin, Domžale, Ka-
mnik. 070 400 896

• Iščem delo dopoldan. Lahko je čiščenje ali 
pomoč starejšim osebam. 041 602 692

• 32-letni fant išče dekle, viber ali sms. 030 
264 496

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, Damijan Rifl.

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 Kamni-
ku, 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 vračamo – Tisk: Tiskarna Zagreb – 
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 18. februarja 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

Naročnik oglasa: 
Klara Sršen s.p.

Nudimo razrez cistern 
za kurilno olje

T 040-872-078

Stan neprem
ičnine d .o .o

DOMA

041 999 033, www.stan.si
tajnistvo@stan.si

SKUPAJ Z VAMI RIŠEMO VARNO PRIHODNOST

PRI

PRODAJI NAKUPU
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Povsem novi  
Nissan Qashqai

že za 229 €/mesec* + bon za zimske pnevmatike* + 5 let jamstva*

 PRI SVOJEM PRODAJALCU PREVERITE
BOGATO PONUDBO VOZIL NISSAN, KI SO
NA VOLJO TAKOJ 
Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Informativni izračun je narejen na dan 3. 1. 2022 za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.540,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 7.426,48 € je narejen za dobo 
odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7.803,14 €. EOM = 6,85 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 23.965,76 €, od 
tega znašata zavarovalna premija 268,64 € in strošek odobritve kredita 394,74 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 12.310,38 €. Kupec lahko ob koncu ¤nanciranja izkoristi možnost 
prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Pogoj akcije je sklenitev obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo ¤nanciranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. V ¤nanciranje je vključeno 
brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za zimske pnevmatike v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu  As new . Pridržujemo 
si pravico do napak. Velja preko Nissan Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 3. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene (MPC* = maloprodajne cene) so 
neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico 
do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

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

OGLASA

Zakaj potrebujem
komunikacijsko agencijo?

grafično oblikovanje · digitalni marketing · kreiranje celostnih kampanj · vsebinski marketing · medijski zakup

DA IMAM VEČ 
ČASA ZA SVOJ 
BIZNIS.
Osredotočite se na to, kar najbolje 
delate, nam pa prepustite vodenje 
marketinga. 

Pišite nam na info@ir-image.si



Številne trgovine v ALEJI obiskovalce razvajajo z izjemnimi zimskimi popusti, za vsak 
vaš nakup nad 50 evrov v kateri koli trgovini ali gostinskem lokalu v ALEJI pa boste 
deležni še dodatne ugodnosti: na naši info točki v 1. nadstropju predložite račun nad 
50 evrov in nagradili vas bomo s kuponom za 50% popust na družinsko vstopnico za 
drsanje na ALEJI SKY. Pravila sodelovanja najdete tudi na www.aleja.si.
 
Obiščite nas, privoščite si kaj lepega po ugodni ceni in nato uživajte na našem
edinstvenem drsališču nad mestom.

Doživite edinstveno izkušnjo
drsanja nad mestom
Najbolj romantično in zabavno doživetje letošnje zime je čisto blizu!
Doživite Ljubljano malce drugače! Na strehi nakupovalnega središča ALEJA vas čaka 
posebno zimsko doživetje: edinstveno, kar 750 kvadratnih metrov veliko drsališče pod 
milim nebom s 100 metrov dolgimi ledenimi stezami. Na voljo so:
• izposoja opreme (drsalke, pingvinčki, čelada)
• bogata gostinska ponudba
• darilni boni za otroško, odraslo in družinsko vstopnico za drsanje 

Drsališče nad mestom je odprto 
• pon.–sob.: 10.–21. ure
• nedelje in prazniki: 11.–21. ure
V deževnem vremenu drsališče ne obratuje.


