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Zaupanja vreden
računovodski servis.
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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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www.hubat.si
Za toplo zimo in pomlad, 

kurilno olje dostavlja Hubat!

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

m: 041 633 095
www.goldi.siPELETI

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
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NOVO v TC Supernova Kamnik!
Odlična samopostrežna 
restavracija in bar s teraso!
info: 031 618 730     www: ap-gost.si
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AKTUALNO

SLAMNIKARSKA 
ZGODOVINA V 
PREDSTAVI ZA 
OTROKE

V produkciji Kulturnega doma 
Franca Bernika in Slamnikar-
skega muzeja Domžale je nastala 
Slamnikarska zgodba, pripovedna 
predstava s kamišibajem, ki bogato 
slamnikarsko zgodovino predsta-
vlja najmlajši publiki.
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AKTUALNO

ČUDOVITA BALETNA 
PREDSTAVA S 
POUČNO NOTO

V Plesno-baletni pravljici Biser-
ni zaliv skoraj 70-članski baletni 
ansambel Baletne šole Ana pod 
vodstvom Ane Trojnar prepričljivo 
in simpatično prikaže večdimenzi-
onalno poučno zgodbo z ekološko 
noto.
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INTERVJU

GLASBE NE BOM 
PODREDIL MEDICINI 

Andrej Omejc igra saksofon, 
nekateri mu pravijo doktor sa-
ksofona, ter opravlja podiplomski 
študij na Visoki šoli za glasbo in 
gledališče v Münchnu, poleg tega 
je študent Medicinske fakultete v 
Ljubljani. Rad ima tako medicino 
kot glasbo in kljub vrhunskim us-
pehom ostaja skromen.
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ŠPORT 

KEGLJE, REKORDE IN 
OVIRE PODIRAJO ŽE 
SKORAJ 70 LET

Kamniški kegljači in kegljačice 
dosegajo uspehe tako v ekipni kon-
kurenci kot v kategoriji dvojic in 
posameznikov. S Francijem Spru-
kom, predsednikom in vodjem 
stroke Kegljaškega kluba Kamnik, 
se je pogovarjal Damijan Rifl.

Str. 26

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

S hitrimi prsti nimam izkušenj. Morda šte-
je edino igra, ki smo jo za preganjanje dolgčasa 
med odmorom igrali v srednji šoli, ko smo v 
kalkulator vtipkali ena plus ena, potem pa tek-
movali, kdo v eni minuti večkrat pritisne znak 
za rezultat in tako s hitrimi prsti priigra najvišjo 
vsoto. Do bolečin je šlo! Kako smešno se tole da-
nes sliši, neki drugi časi so bili to, prav zares. Če 
moji prsti niso hitri, tega ne moremo trditi za je-
zik. Brez dlak. Pravzaprav bi bilo bolj prav, če bi 
napisala, da je bil dolg v preteklosti, saj ga zadnje 
čase lepo držim za zobmi. Včasih je pravzaprav 
kar zavezan. Zakaj? Morda sem postala modra 
in vem, da prepričanega ne bom nikoli prepri-
čala. Morda gledam na življenje z bolj zrelimi 
očmi in znam presoditi, kdaj ni vredno. Morda 
sem se zgolj vdala v usodo in se mi ne zdi več 
pomembno boriti se za vsako ceno. Morda sem izgubila tisto iskrico, ko 
sem šla čez devet gora in devet voda, ker sem mislila, da lahko premak-
nem svet. Iskreno, nimam enega, enostavnega odgovora na to vprašanje. 
Me pa žalosti, kako nekateri v okovih svoje sebičnosti, brez premisleka 
ugašajo plamen drugih. Razočarana sem, ko vidim, da se sposobni umi-
kajo glasnim. Strah me je, ker v tem svetu omejenih glav ni več meja, le 
še ogromna samopašna kepa se vali po njem in postaja vedno večja. Iste 
sorte vzame s sabo, drugače misleče potepta. To je kepa egoizma, v kateri 
ni prostora za drugega. Dolgo bo moralo sijati sonce, da jo bo stopilo in v 
mnogo oči bodo prišle solze. Morda pa to sploh ne bi bilo tako slabo: solze 
čistijo in prinesejo olajšanje.

Kakšen bo torej jutrišnji svet? Bo človek človeku volk in se bo grebel za 
lastne interese na račun drugih ter ne bo pomislil na dobrobit sočloveka? 
Človek, ki bo imel položaj, a kako osamljeno in prestrašeno življenje je to. 
Svojim otrokom pravim, da ne bodo nič višji, če bodo stopili na rame dru-
gega in ga potisnili navzdol. Naj hodijo po svoji poti, z ljudmi domišljije in 
širokega srca, ki ne mislijo le nase in kako bodo videti. En sam svet in eno 
samo življenje sta nam bila podarjena – bodimo ju vredni. 

MATEJ PRIMOŽIČ,  
ZUNANJI SODELAVEC

Ravno toliko se ukvarjam z glasbo, prej s 
klarinetom, zdaj s saksofonom, da se mi prib-
ližno sanja, koliko svetlobnih let pred mano so 
''profiji''. Razlike so podobne kot v primerjavi 
rekreativnega in vrhunskega športa. Če želiš 
ostati v formi, so nujni redni treningi v smislu 
vadenja inštrumenta. Najmanj priljubljen način 
vadbe so tehnične vaje. Počasne, hitre, hitrejše, 
najhitrejše. Tu, priznam, nisem bil nikoli med 
najbolj spretnimi, morda ravno zato, ker so me 
te vaje precej odbijale. No, še bolj res je, da ne 
vem koliko časa strnjeno nisem zdržal vadenja. 
Govorimo o urah in urah iz dneva v dan. Prav 
res, nikomur ni nič podarjenega. Zato zelo spoš-
tujem športnike in umetnike, še posebej mlade, 
ki se podajo na zahtevno pot profesionalizma.

Besedna zveza današnjega naslova nas sicer 
najprej asociira na znani TV-kviz, kjer je odločalo tudi znanje, ne samo 
spretnost prstov in sreča. Oddaja je zamenjala kar nekaj TV-kanalov, 
najbolj pa se boste spomnili menjav voditeljev. Sam sem bil najbolj 
pozoren na Jonasa Ž., ki je močno vplival na mojo mladost. Začelo se je 
z nepozabno oddajo Videošpon in s časopisom Ž, na katerega sem bil 
naročen in skrbno shranjeval vse številke od začetka do konca izhajanja 
(1992–1994). Takrat sem požiral Jonasovo kreativnost, odštekanost, ki je 
bila vedno zelo na meji, predvsem pa smisel za humor, nekoliko obeše-
njaški in sarkastičen, a meni zelo blizu. Časopis Ž je bil njegovo ogledalo, 
glede na to da je bil urednik, v njem pa raznovrstne vsebine, primerne 
za mularijo v odraščanju. Ko je izšla nova številka, sem najprej odprl na 
straneh, kjer je bil strip. Kot velik ljubitelj z zbirkami Alana Forda, Mikija 
Mustra, Mr. No in drugih junakov mi je znanstveno fantastična zgodba 
s prizori golote in seksa odprla oči. V stripu česa takega nisem bil vajen. 
No, pravzaprav nikjer nisem bil vajen. V tem kontekstu današnji naslov 
dobi povsem nove dimenzije. 

Hitri prsti
UVODNIK ·  KAZALO
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V Arboretumu marca praznik kronic

Volčji Potok – Marca bo v Arboretumu Volčji Potok potekal Praznik 

kronic, posvečen kronicam oz. pomladnim velikim zvončkom, ki se 

vsako pomlad razcvetijo v naravnem predelu parka, Hujski loki. 

Kronice s svojimi cvetovi v arboretumu pobelijo pet hektarjev moč-
virnega gozda, bregove potokov in robove vlažnih travnikov. To je eden 
od večjih predelov s kronicami v osrednji Sloveniji. Kronice so na ravni-
ci ob Rudniškem potoku samonikle in pričarajo pravljično lep naravni 
pojav. V Arboretumu rastejo v posebnem tipu mokrega gozda, ki je po 
predpisih Evropske unije posebno dragocen in ogrožen ter zato potreben 
prednostnega varstva. 

Med 1. in 20. marcem v Arboretumu vabijo obiskovalce, da si ogledajo 
kronice ter izvedo več o njihovem varovanju in življenjskem prostoru. 
Ljudi bodo opozarjali, da so kronice zavarovane cvetlice pri nas in na rav-
ni Evropske unije ter jih varujemo, tako da varujemo njihov življenjski 
prostor. Praznik kronic bodo obeležili na več načinov. Na pustno soboto 
in pustni torek bodo imeli prost vstop vsi, ki bodo Arboretum obiskali 
maskirani v kronice. Od 1. do 20. marca bo pot do Hujske loke posebej 
označena, informacije o kronicah in njihovem rastišču pa bodo na voljo 
na novi informativni tabli. V tem času bo odprt natečaj za najboljšo foto-
grafijo in kratki video na temo Kronice v Arboretumu Volčji Potok. Vse 
obiskovalce vabijo, da posnetke objavljajo tudi na družbenih omrežjih, 
kjer jih označijo s ključnikom #praznikkronic. Najboljše fotografije lan-
skoletnega natečaja bodo na ogled na panojih pri pristavi. Ustvarjalnost 
osnovnošolskih otrok želijo spodbuditi z natečajem za kratko pravljico o 
kronici. Zmagovalec bo svojemu razredu prislužil prost vstop v Arbore-
tum. Praznik kronic bodo s posebno kulinarično ponudbo zaznamovali 
tudi v arboretski kavarnici. 

Središče Mengša se bo le začelo urejati

Mengeš – Dolgo napovedovana ureditev središča Mengša in rekon-

strukcija Slovenske ceste se bo začela v prvi polovici letošnjega leta.

Kot so sporočili z Občine Mengeš, so lani decembra podpisali spora-
zum o financiranju ureditve Slovenske ceste, javno naročilo za izbor izva-
jalca je v pripravi in bo objavljeno v kratkem. Na Občini pričakujejo, da bo 
izbran izvajalec z deli pričel v prvi polovici letošnjega leta. Slovenska cesta 
se bo obnavljala med Glavnim trgom na severu (nekdanje gostišče Pavo-
vec) in križiščem Slovenske in Grobeljske ceste na jugu. Investitor je Mi-
nistrstvo za infrastrukturo oziroma zanj Direkcija za infrastrukturo, ki 
bo zagotovila sredstva za obnovo cestišča, medtem ko bo Občina Mengeš 
kot soinvestitor zagotovila sredstva za ureditev površin za pešce in kole-

sarje, javno razsvetljavo in obnovo kanalizacije ter vodovoda. Ocenjena 
vrednost investicije je 2,5 milijona evrov, od tega bo ministrstvo zagoto-
vilo 1,2 milijona evrov, občina 1,3 milijona evrov. Končna vrednost re-
konstrukcije Slovenske ceste bo znana po izbiri najugodnejšega izvajalca. 

»Cilji rekonstrukcije je ureditev privlačnega javnega prostora, ki bo 
povečal vtis urejenosti in bo imel pozitiven učinek tudi na turizem. Seve-
da pa je v prvi vrsti naš cilj umiritev prometa in s tem povečanje prome-
tne varnosti vseh udeležencev v prometu, zlasti pešcev in kolesarjev, ter 
zmanjšanje obremenitev okolja s hrupom in izpušnimi plini tudi z uredi-
tvijo kolesarskih površin,« o načrtovani ureditvi pravi mengeški župan 
Franc Jerič.

Slovenska cesta se bo uredila kot enotna tlakovana površina in bo ši-
roka sedem metrov ter bo poleg cestišča vključevala še površine za pešce 
in kolesarje. Predvidena omejitev hitrosti za vozila bo 30 km/h. Površine 
za pešce ne bodo več višinsko ločene od vozišča, ampak bodo enonivo-
jske. Za kolesarje je na vozišču predviden kolesarski pas, širok 1,25 metra. 
Dodana bodo tudi stojala za kolesa, in sicer na Glavnem trgu in ob Kul-
turnem domu Mengeš. Prenovila se bodo tudi avtobusna postajališča, ki 
bodo po novem na voznem pasu in ne v nišah, s talnimi oznakami bodo 
urejena tudi za dostop slepih in slabovidnih. 

Nova ureditev je načrtovana tudi na Glavnem trgu, in sicer bo jav-
na površina trga oblikovana kot odprt prostor, ki je delno ozelenjen. Za 
osrednji motiv trga je predvidena prestavitev Marijinega kužnega zname-
nja, ki bo na trg prestavljeno v skladu z zgodovinsko zasnovo trga, če bo 
pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na Glavnem 
trgu ostajata tudi obe obstoječi drevesi, dodala se bodo še nova. 

Kam med počitnicami v Domžalah

Domžale – V Domžalah so na enem mestu zbrali ponudbo, kaj lahko v 

kraju in okolici počnejo otroci med zimskimi počitnicami. Vse infor-

macije so na voljo v biltenu, ki je dostopen na spletni strani

visitdomzale.si.

V biltenu je na enem mestu zbrana ponudba za organizirano počitni-
ško varstvo, pester nabor kulturnih dejavnosti, ustvarjalnih delavnic, te-
čajev in idej za zanimivo preživljanje prostih dni. 

Začela se je gradnja kolesarske povezave med 
Kamnikom in Godičem

Kamnik – Letos bodo v Kamniku zgradili kar dve kolesarski poveza-

vi. Gradnja tiste od Kamnika do Črnuč se je začela že lani, medtem ko 

so pred dvema tednoma začeli tudi z deli za gradnjo kolesarske pove-

zave od Kamnika do Godiča.
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Gradnja kolesarske povezave med Kamnikom, Mengšem, Trzinom in 
Ljubljano poteka v skladu z načrtom – na trasi med Podgorjem in Men-
gšem poteka izkop terena in nasipavanje, medtem ko so prejšnji teden z 
deli začeli tudi v Trzinu. V celoti naj bi bila kolesarska povezava narejena 
do avgusta letos. Vrednost projekta je 3,8 milijona evrov.

Kolesarska povezava Kamnik–Godič bo dolga 3,2 kilometra in bo po-
tekala ob Kamniški Bistrici. V večini bo zgrajena na novo, široka bo tri 
metre oz. na začetnem delu 2,5 metra zaradi omejitev v prostoru, približ-
no 750 metrov poti pa bo speljane po obstoječih prometnih površinah. Na 
novo se bo naredilo tudi pet premostitev preko manjših pritokov Kam-
niške Bistrice in mlinščice. Vrednost projekta je ocenjena na slabih 1,1 
milijona evrov, od tega bo dobrih 916 tisoč evrov financiranih iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj oz. proračuna Republike Slovenije. 

Celoten grad je razstava

Kamnik – Lani so v Medobčinskem muzeju Kamnik praznovali 60-le-

tnico delovanja. Praznovanje, ki je bilo okrnjeno zaradi kovidnih raz-

mer, so začeli z razstavo Zgodbe muzejskih predmetov. V Komendi 

so obletnico pospremili s stripom o Petru Pavlu Glavarju, saj je lani 

minilo 300 let od njegovega rojstva. V Trzinu so pripravili razstavo 

in poučno računalniško aplikacijo o trzinskem simbolu, žerjavčku, in 

ostali pomembni naravni dediščini v občini. Konec leta so pripravi-

li slavnostni večer ob okrogli obletnici z odprtjem občasne razstave, 

ki predstavlja delovanje muzeja. Vsem tem obeležjem so sedaj dodali 

še sklepno: odprli so novo razstavo Zgodovina gradu Zaprice, pestro 

zgodovino pa strnili tudi v novi publikaciji Grad Zaprice v Kamniku.

Kot pove že ime, je na razstavi in v publikaciji, ki sta delo dr. Igorja 
Sapača in mag. Zore Torkar, predstavljena zgodovina gradu Zaprice. Tako 
razstava kot publikacija prinašata novost, in sicer je dr. Sapač, kastelolog, 
umetnostni zgodovinar in arhitekt, velik poznavalec grajskih stavb, izde-
lal tridimenzionalne modele stavbnega razvoja, ki jih obiskovalci lahko 
vidijo tudi v digitalnem prikazu na televiziji v muzeju. »Igor Sapač je na 
osnovi izhodišč, ogledov in načrtov naredil rekonstrukcijo domnevnega 
zgodnjegotskega bivalnega stolpa iz 14. stoletja oz. dvora stolpaste oblike, 
tako da vidimo, kakšen je bil prvi videz gradu. Nato je ustvaril rekon-
strukcijo gradu v renesančni fazi v sredini 16. stoletja, ko ga je Jurij pl. 
Lamberg preobrazil v slikovito renesančno arhitekturo z ogelnimi po-
moli, ki so dali majhnemu dvorcu mogočnejši videz, in v baročni fazi, ko 
je dvorec Zaprice doživel vrhunec stavbnega razvoja,« pove mag. Zora 
Torkar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik. Vse to v publikaciji 
opisuje dr. Igor Sapač, ki je s sodelavko, arhitektko mag. Sanjo Špindler, 
izdelal tudi digitalne prikaze glavnih stavbnih razvojnih faz dvorca Zap-

rice skozi stoletja. Marca bo v okviru občinskega praznika potekal tudi 
muzejski večer s predavanjem dr. Igorja Sapača.

Avtorica drugega dela razstave oz. publikacije je mag. Zora Torkar, 
zgodovinarka in etnologinja. Pod naslovom Življenje za grajskimi zido-
vi so predstavljene življenjske zgodbe lastnikov v 19. in 20. stoletju – od 
veselih spominov na počitnikovanja na Zapricah do žalostnih usod ob 
izgubi vsega, kar so imeli; od radostnih počitnikovanj Zapričanov, zna-
nih slovenskih pesnikov in literatov, ki so preživljali poletne počitnice 
na idiličnem gradu, do še živih spominov učencev, ki so tu nekaj let ži-
veli v internatu, in stanovalcev, ki so živeli v neprimernih stanovanjih 
do ustanovitve muzeja, tj. 4. decembra 1961. V naslednjih desetletjih po 
ustanovitvi so bile stavbe grajskega kompleksa temeljito raziskane in pre-
novljene za muzejsko dejavnost, a kljub temu bo v prihodnje zopet prišel 
čas, ko bo potrebna celovita obnova. Trenutno poteka projekt za obno-
vo stolpičev, strehe in podstrešja, stavbnega pohištva in dela stranskega 
objekta z dvorano. 

Publikacija je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku ter jo lahko 
kupite v muzejskih trgovinah. Cena je 10 evrov. 

V Domžalah program za rehabilitacijo dolgotrajnih 
posledic covida-19

Domžale – V Zdravstveno vzgojnem centru Zdravstvenega doma 

Domžale je na voljo nov program za rehabilitacijo oseb z dolgotrajni-

mi posledicami covida-19. 

Program je namenjen osebam po prebolelem covidu-19, pri katerih 
simptomi, kot so utrujenost, mišična oslabelost, težave s pozornostjo in 
koncentracijo, težave s spominom, megla v glavi, motnje razpoloženja 
(tesnoba, depresija), težave s spanjem, glavobol, izguba vonja in okusa, 
bolečine v prsnem košu, občutek težkega dihanja, izguba ali pridobivanje 
telesne teže, pomanjkanje energije, vztrajajo 12 tednov in dlje.

Cilji programa so opolnomočiti posameznika za ponovno izvajanje 
aktivnosti kot pred obolenjem in spodbujati aktivnosti za zdrav ter ak-
tiven življenjski slog. Program, ki se izvaja individualno ali v skupini, 
zajema naslednje vsebinske sklope: prehrana, gibanje, duševno zdravje, 
opuščanje kajenja. Prijave na vstopni razgovor z dipl. medicinsko sestro 
v ZVC- ju sprejemajo preko napotnice za zdravstveno vzgojne programe, 
ki jo izpolni osebni zdravnik, referenčna medicinska sestra ali specialist, 
ali neposredno preko elektronske pošte zvcdelavnice@zd-domzale.si. 

Uredniška pravila revije Modre novice ob 
državnozborskih volitvah 2022

Modre novice bodo spremljale volilno kampanjo in priprave na 
volitve v okviru svoje programske zasnove in skladno s prostorskimi 
možnostmi z različnimi novinarskimi prispevki. Os nov no vo di lo 
pri po ro ča nju bo predstavljanje pomem bnih in for ma ci j za lo kal ne 
pre bi val ce in skup no st, si cer pa bo na še vodi lo med vo lil no kam pa njo 
ne pri stran sko in trž no ob na ša nje me di ja. Brezplačnih predstavitev 
strank ali kandidatov ter strankarskih razglasov, pozivov, javnih iz-
jav, stališč in uradnih dokumentov ne bomo objavljali. Pri poročanju 
bomo upoštevali enakopravno zastopanost kandidatov, političnih 
strank in drugih predlagateljev kandidatov.

Objave, razglase, sporočila kandidatov, njihovih predlagateljev in 
strank bomo objavljali izključno na notranjih straneh revije in to po 
veljavnem ceniku za oglasni prostor. Vsa volilna sporočila bomo ob-
javili le z navedbo naročnika, tako kot to predpisuje Zakon o volilni 
kampanji. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik. Naročila za 
oglasni prostor v reviji Modre novice za državnozborske volitve 2022 
sprejema IR IMAGE d.o.o., Medvedova ulica 25, 1240 Kamnik, te-
lefon 01 839 64 00, elektronski naslov urednistvo@modre-novice.si.
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Povezani s svetom tudi v zrelih letih

Komenda – Pred dvema letoma so v Zavodu Medgeneracijsko središče 

Komenda skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in 

medgeneracijsko sožitje v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) Za 

mesto in vas kandidirali za evropska sredstva iz regionalnega razvo-

ja in sredstva Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije ter 

bili pri tem uspešni s projektom Z roko v roki. Ta trenutno poteka 

v Domžalah, Mengšu, Trzinu, Vodicah in Medvodah, v njem mlajši 

starejše seznanjajo s sodobno tehnologijo. 

Kot pravi Viktorija Drolec, vodja projekta Z roko v roki, v Zavodu 
Medgeneracijsko središče v Komendi sicer že enajst let izvajajo poučevanje 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ker je poslanstvo zavoda pri-
zadevanje za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje, poučevanje 
izvajajo na medgeneracijski način druženja v parih: en dijak ali študent je v 
vlogi učitelja in en starejši kot učenec. »Skupaj določita učne vsebine in ter-
mine srečanj, tako kot odgovarja obema. Za starejše je izobraževanje brez-
plačno, mladi pa so plačani,« razloži Drolčeva in doda, da so med starejšo 
generacijo pričakovali veliko zanimanja, a to je bilo celo tako veliko, da vsi 
zaradi omejenih finančnih sredstev ne bodo mogli priti na vrsto. »Najbolj 
pa nas navdušuje, da je bil odziv starostnikov iz vseh lokalnih okolij, ki 
smo jih nagovorili skozi njihove občinske medije, dober. Starostnikom je 
najbolj všeč individualen pristop in seveda, da se lahko družijo z mladimi,« 
pravi Drolčeva. Druženja potekajo v knjižnicah v Domžalah, Mengšu, Vo-
dicah in Medvodah, ki so z veseljem pristopile k projektu.

Tečajniki so zelo zadovoljni

Udeleženci v okviru projekta spoznajo osnovne komponente računal-
nika in se seznanijo z nekaterimi osnovnimi pojmi informacijske teh-
nologije, naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika 
in operacijskega sistema, organizirati in upravljati z nosilci podatkov in 
datotekami, pisati, oblikovati in tiskati besedilo, uporabljati glavne sple-
tne storitve in elektronsko pošto ter nadgrajujejo že pridobljeno znanje, 
hkrati pa se naučijo tudi rokovanja s pametnim telefonom. »Tako se v 
okviru projekta gospe Jožica in Marija iz Mengša učita uporabe pamet-
nega telefona, ker želita biti v teku s časom in menita, da je ena ura pou-
čevanja ravno dovolj. Všeč jima je, da lahko sami izbirata termine srečanj 
in kaj bi radi znali, čeprav se predvsem Marija ne brani tudi tega, da ji 
učiteljica Lucija pokaže kaj, kar ona sploh ne ve, da je možno. Obe bi se 
radi izobraževali tudi po preteku projekta. Gospa Zdenka iz Domžal se je 
za tečaj odločila, ker je bilo njeno znanje bolj površinsko, želje po znanju 
pa večje, in da ne bi bila preveč odvisna od drugih. Njena pričakovanja so 
bila v polnosti izpolnjena, saj je imela zelo dobro učiteljico Jernejo in je 

hvaležna za to priložnost. Gospod Luka iz Medvod mi je samoiniciativno 
sporočil po telefonu, da je navdušen nad učiteljem Timom in nad samim 
načinom poučevanja,« o odličnih odzivih med tečajniki pove Drolčeva. 
Skupno prav vse tečajnikom je, da bi radi s podobnimi druženji in pouče-
vanji nadaljevali tudi v prihodnosti. »To je za naš zavod jasno sporočilo, 
da starostniki še kako potrebujejo takšne aktivnosti in da moramo nada-
ljevati s prizadevanji za pridobitev finančnih sredstev in seveda graditi 
tudi na prostovoljskem delu. Tudi nam izvajalcem je takšen projekt v ve-
liko veselje in zadovoljstvo, saj s takšnim medgeneracijskim programom, 
kjer vsi udeleženi pridobijo, naredimo veliko dobrega tako za stare kot 
mlade in seveda tudi zase,« zaključuje Viktorija Drolec. 

Vselitev prvih stanovalcev v dom starejših občanov v 
Komendi predvidoma v drugi polovici letošnjega leta

Komenda – Gradnja Doma starejših občanov v Komendi trenutno po-

teka po načrtih, na objektu potekajo fasadna dela in v notranjosti fi-

nalizacija keramike, zaključek del pričakujejo konec maja oz. začetek 

junija, ko bodo pričeli dom tudi opremljati. 

»Zaradi kadrovske situacije v Sloveniji pri pridobivanju ključnih kad-
rov v zdravstveni negi smo že začeli s postopki zaposlovanja,« pojasnjuje 
Sanda M. Gavranovič, poslovna direktorica SeneCura za Slovenijo, ki 
vselitev prvih stanovalcev, če bodo pred tem uspeli z zaposlitvijo potreb-
nega osebja, pričakuje od julija 2022 dalje oziroma na jesen. V Komendi, 
kjer so temeljni kamen za začetek gradnje doma položili konec junija 2021, 
nameravajo z zaposlovanjem kadra v domu Komenda predvidoma priče-
ti v prvi polovici letošnjega leta, torej le slabo leto po pričetku gradnje. 
»Potrebovali bomo okoli 35 različnih profilov zaposlenih, od negovalcev, 
medicinskih sester, kuharjev, čistilk,« dodaja Gavranovičeva. Izpostavlja 
še, da novim zaposlenim kandidatom ponujajo številne ugodnosti, kot so 
višji regres, božičnica, nagrada ob zaposlitvi za deficitarni kader, plači-
lo dodatnega kolektivnega nezgodnega zavarovanja, plačilo pokojninske 
premije, možnost fleksibilnega delovnika, plačilo šolnin za potreben ka-
der in dodatno šolanje oziroma izobraževanje. Vsak, ki bi se želel zaposliti 
v novem domu, lahko odda svojo prijavo na elektronski naslov:
kadri.komenda@senecura.si. 

V trinadstropnem domu bo prostora za 75 stanovalcev, večina sob 
bo enoposteljnih, predvidene so tudi sobe za dementne osebe, za kate-
re so predvidene tri gospodinjske skupnosti po dvanajst oseb. V domu je 
predvideno tudi dnevno varstvo, prav tako bodo tam na voljo tudi frizer 
in kozmetične storitve, predvidena je tudi kavarna, ki bo odprta tudi za 
zunanje obiskovalce. Storitve doma v Komendi bodo usmerjene v institu-
cionalno varstvo starejših. O pričetku sprejemanja vlog bodo interesenti 
obveščeni v lokalnih medijih in na spletni strani družbe. 

Foto: Polona Z
otler
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Slamnikarska zgodovina v predstavi za otroke
Februarja so v domžalskem kulturnem domu premierno predstavili Slamnikarsko zgodbo, pripovedno predstavo s kamišibajem, ki bo-
gato, a kompleksno slamnikarsko zgodovino na enostaven način predstavlja najmlajši publiki.

MATEJA ŠTRAJHAR

Predstava je nastala v produkciji Kulturnega doma Franca Bernika in 
Slamnikarskega muzeja Domžale ter govori o deklici Neži, ki je živela v 
času, ko je bilo slamnikarstvo v Domžalah cvetoča obrt. Deklica je imela 
veliko skrivnost. Prijateljevala je s prijazno kačo z imenom Slamka, za ka-
tero je vedela le ona sama. Kačina posebnost je bila, da se je ob prisotnosti 
drugih ljudi skrila, tako da se je zvila v slamnik. Neža in Slamka skupaj 
raziskujeta, kako so narejeni domžalski slamniki, ob tem pa otroke pope-
ljeta na potovanje odkrivanja zgodovinskih skrivnosti Domžal. V zgodbo 
so vpletena najpomembnejša zgodovinska dejstva v povezavi s 300-le-
tnim razvojem slamnikarstva v Domžalah vse do danes, kot so pomen 
visokih dimnikov, ki jih lahko vidimo tem kraju, o nekdanjem svetovnem 
slovesu domžalskega slamnika, kako so slamniki prišli v Domžale, zakaj 
se imenujejo slamniki in kako so jih izdelali. Slamnikarska zgodba pa ot-
rok ne bo poučila le o slamnikih, temveč tudi o vrednotah, ki se dandanes 
vedno bolj izgubljajo. Tako bodo otroci izvedeli, kako so bili njihovi pred-
niki marljivi, potrpežljivi in iznajdljivi.

Avtorica zgodbe v predstavi, ki je namenjena predšolskim in šolskim 
otrokom, je Barbara Zonta, ki v njej tudi igra in pripoveduje. Ilustracije 
je pripravila Anja Jesenovec, glasbeni aranžma in izvedbo Tomaž Marič, 
dramaturške elemente je vnesla Sandra Ržen. »Barbara Zonta je z navdu-
šenjem sprejela naše povabilo k sodelovanju in nastala je igriva predstavi-
tev zgodovinskih dejstev nekdanje slamnikarske obrti in industrije, ki je 
za vedno zaznamovala naše mesto, in sicer na način, da jo razumejo tudi 
najmlajši obiskovalci, ki bodo tudi s pomočjo te predstave prepoznali še 
zadnje ohranjene spomenike slamnikarske dediščine v Domžalah,« je o 
Slamnikarski zgodbi povedala Katarina Rus Krušelj, kustosinja Kultur-
nega doma Franca Bernika Domžale, ki je idejno zasnovala predstavo. 

Pripovedna predstava s kamišibajem je nastala kot eden od dogodkov 
ob praznovanju 10. obletnice – Slamnikarski muzej v letošnjem letu na-
mreč praznuje desetletje delovanja. »V Kulturnem domu Franca Bernika 
Domžale, ki upravlja z muzejem, smo se odločili pripraviti nekaj posebnih 
dogodkov, s katerimi bomo počastili naš jubilej. Poleg otroške pripovedne 
predstave načrtujemo tudi muzejsko razstavo, ki bo z muzejskim gradi-
vom, predmeti in zgodbami predstavila naše zadnje desetletje delovanja,« 
razkriva Katarina Rus Krušelj in dodaja, da so v ekipi kulturnega doma že 
dlje časa razmišljali o primernih načinih predstavitve slamnikarske zgo-
dovine tudi najmlajši publiki. »V našem muzeju sicer že od samega začet-
ka izvajamo pedagoški program, ki se ga udeležujejo predvsem osnovne 

in srednje šole. Zgodovina slamnikarstva pa je lahko precej kompleksna 
zadeva, zato smo se odločili, da za najmlajše obiskovalce kot dodatek prip-
ravimo drugačno didaktično obliko, ki je predvsem interaktivna, prijetna 
in zabavna. Pripovedovanju slamnikarske zgodbe smo dodali vizualno po-
dobo s kamišibaj gledališčem, ki z ilustracijami še bolj okrepi pripoved, ter 
predstavi z glasbo dodali še zvočno podobo. Kamišibaj kot stara japonska 
oblika gledališča je danes med zelo priljubljenimi umetniškimi oblikami 
gledališča povsod po svetu in zakaj ne bi bil aktualen tudi v Domžalah? 
V zadnjih letih se je kamišibaj razširil v pomembno slovensko kulturno 
gibanje ter se oblikoval tudi v strokovno združenje. Med drugim imamo 
v Domžalah že krasen festival Kamišibaj pod slamnikom, ki ga vodi Knji-
žnica Domžale. Vendar pa naša predstava ni le kamišibaj predstava, tem-
več tudi predstava z dodanimi gledališkimi elementi ter glasbo,« pove Ka-
tarina Rus Krušelj, v kulturnem domu pa upajo, da bodo s predstavo čim 
bolj spodbudili otroško domišljijo ter otrokom na igriv način posredovali 
osnovno vedenje o tem, zakaj in kako so slamniki pomembni za Domžale. 
»Predvsem pa je naš cilj, da najmlajši gledalci s to posebno predstavo gra-
dijo pozitiven odnos do okolja, v katerem živijo, pa naj bodo Domžale ali 
katerokoli drugo slovensko mesto,« zaključuje Katarina Rus Krušelj.

Predpremiera in premiera na odru domžalskega kulturnega doma sta 
bili namenjeni javni predstavitvi projekta, predstava pa bo sicer vključe-
na v ponudbo kulturne vzgoje Slamnikarskega muzeja, prilagodili pa jo 
bodo tudi za gostovanja v vrtcih, šolah in ob priložnostnih dogodkih. Če 
želite, da predstava pride tudi k vam, se obrnite na slamnikarski.muzej@
kd-domzale.si ali 01 722 50 50 (Kulturni dom Franca Bernika Domžale). 

skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA, Pančur d.o.o.

031/353 347 NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B,

Domžale
nasproti Sanolaborja

možnost
DARILNIH
BONOV
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VGVrankar d.o.o.
Sela pri Kamniku 23, 1241 Kamnik

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž
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Imejte se radi: pozimi v gore le izkušeni
Število nesreč v gorah je zaskrbljujoče in iz leta v leto narašča. Letošnje leto se je v slovenskih gorah začelo tragično, nesreča s smrtnim 
izidom se je zgodila tudi na območju Kamniškega sedla. »V gorah je vsako leto več ljudi, ki niso primerno opremljeni ali pa opreme, ki jo 
imajo, ne znajo uporabljati,« pravi kamniški gorski reševalec Matjaž Šerkezi in opozarja, da so trenutno razmere v gorah zelo zahtevne, 
zato naj se v gore odpravijo le tisti z obilo izkušenj.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in osebni arhiv Matjaža Šerkezija

»Zasnežena gora zahteva kompleksno osebnost, ki obvlada tehnične 
pripomočke, ima znanje o nevarnostih v gorah, vremenoslovju, orien-
taciji, gibanju … predvsem pa ima veliko mero spoštovanja do gora in se 
zaveda, da ga bo gora počakala ter se zna obrniti dva koraka pred vrhom,« 
pravi Šerkezi, s katerim sva govorila le nekaj dni po tem, ko je z območja 
Kamniškega sedla rešil pogrešanega borderskega ovčarja. Kako to, da se 
je gorski reševalec odpravil za izgubljenim psom? »Skrbeli sta nas dve 
stvari. Prva je seveda skrb za izgubljeno žival, druga pa skrb, da ga ne 
bi ljudje sami iskali. V GRS Kamnik smo se že srečali tudi s tovrstnimi 
nesrečami s smrtnim izidom, ko so lastniki šli sami za svojo živaljo in pri 
tem zdrsnili, padli ipd.,« pojasni Šerkezi. Trenutno so razmere v gorah 
namreč zelo zahtevne. Na območju Kamniških Alp je poledenelo, veliko 
je klož, piha močan veter. »Že to pove veliko, da sem šel danes zjutraj (po-
govor je potekal 31.1., op.p.) do Kamniškega sedla s cepinom in derezami. 
Tam, kjer ljudje ponavadi hodijo brez vsega ali z derezicami. Nekaj takih 
sem ob povratku tudi srečal. To je zelo nevarno. Če zdrsneš na Kam-
niškem sedlu, boš v najboljšem primeru oguljen zaradi robatega snega, 
lahko pa se konča tudi drugače. Še višje imamo razmere, ki jih obvlada-
jo le izkušeni alpinisti z veliko znanja. Zamrznjen teren, veliko je klož, 
ki so najpogostejši vzrok nesreč v celotnem alpskem loku. To so plošče 
trdega snega, zbitega na mehki podlagi, ki ob obremenitvi zdrsne. Če ti 
zdrsne na območju Brane, pristaneš na Okrešlju. Poleg tega piha tudi mo-
čan veter. Ko sem bil v petek ob reševanju psa na območju Kamniškega 
sedla, so me sunki vetra dejansko položili na tla. Na grebenu te tak sunek 
lahko pahne v dolino, tudi to se je že zgodilo,« na številne nevarnosti v 
gorah pozimi opozarja Šerkezi in dodaja, da velika previdnost ni odveč, 
saj take razmere lahko presenetijo tudi prekaljene gornike. Tudi njega sa-

mega, prizna, pa čeprav ima več kot trideset let izkušenj v gorah. »Tudi 
bolj izkušeni alpinisti težko predvidijo klože. To je bela smrt oz. past, ki 
jo je izredno težko predvideti. Da je neko območje kložasto, pogosto veš 
le zaradi dogodkov, ki so se tam zgodili. Veliko je dejavnikov, ki jih tudi 
z večletnimi izkušnjami težko predvidiš, res pa je, da se jim z določenim 
znanjem morda znaš izogniti,« razlaga Šerkezi.

Pozimi v gore le najbolj izkušeni, ostali raje na nižje ležeče iz-

letniške točke

Zahtevne zimske razmere bodo v gorah vztrajale še nekaj časa. »Lahko 
se zgodi, da bo čez zamrznjeno podlago zapadel še svež sneg in pokril te 
plasti, ki so sedaj vidne, zaradi česar bo še težje oceniti stanje podlage in 
bo še bolj nevarno,« razmišlja Šerkezi, ki zato svetuje, da se v zimskem 
času v gore podajo le tisti z izkušnjami in opremo, ki jo znajo uporabljati. 

»Gore pozimi so vedno veljale za svet, kamor so se odpravljali le najbolj 
izkušeni, alpinisti, ki so šli skozi proces usposabljanja in pridobili mnogo 
izkušenj v alpinistični šoli ter tečajih planinskih društev. Planinstva se 
je nemogoče drugače naučiti. Danes pa ljudje kupijo opremo, a je ne zna-

Če nimate ustreznih izkušenj in znanja ter 

opreme ali pa slednje ne znate uporabljati, se 

pozimi v gore raje ne odpravljajte, opozarjajo 

gorski reševalci. Začetnikom in manj izkuše-

nim gornikom predlagajo izlet na nižje ležeče 

hribe, ki jih je v naši okolici več kot dovolj.
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jo uporabljati. Veliko teh nesreč, ki so se zgodile v zadnjem času, je bilo 
prav posledica neznanja rokovanja s tehnično opremo ali celo posledica 
pomanjkljive opreme,« razlaga Šerkezi. Zato gorski reševalci in tudi od-
govorni pri Planinski zvezi Slovenije priporočajo, da se pohodniki raje 
podajo na nižje ležeče hribe. »Slovenija je geografsko zelo pestra. Imamo 
možnost izbire in veliko nižje ležečih izletniških točk, kjer lahko uživamo 
v naravi in smo na svežem zraku. Svetujemo, naj se ljudje raje povzpnejo 
na te. V naši okolici imamo na primer Veliko planino, Sv. Primož nad 
Kamnikom ipd.,« predlaga Šerkezi. Tistim, ki si kljub vsemu želijo več in 
višje, a nimajo primernih izkušenj in znanja, pa svetuje, naj se pozimi v 
gore odpravijo z gorskimi vodniki oz. vodniki planinske zveze, ki so poo-
blaščeni za vodenje v gorah tudi v težjih razmerah. »Osnova je, da se zaveš 
svojih meja, svoje izkušenosti, svojih znanj. Imejte se radi in upoštevajte 
naše nasvete. Pamet v glavo in ne v pametni telefon,« svetuje Šerkezi.

Vse več nesreč v gorah

Število nesreč v gorah je iz leta v leto višje. Samo v prvem mesecu 
letošnjega leta so morali slovenski gorski reševalci posredovati kar v 54 
primerih, od tega so imeli kamniški pet različnih intervencij. Večjemu 
številu nesreč botruje predvsem porast števila obiskovalcev v gorah. »Po-
rast je bil opazen ob zaprtju nakupovalnih centrov med lanskim valom 
covida-19. Lani smo zaznali tudi več nesreč turnih smučarjev, saj so bila 
smučišča zaprta. Turno smučanje seveda ni enako smučanju po progi. Po-
leg vsega tega so sedaj začeli v hribe zahajati tudi tisti, ki prej nikoli niso,« 
pojasni Šerkezi, ki ga veseli, da se ljudje odločajo za hojo v hribe, a hkrati 
poudarja, da jih je nujno treba tudi izobraziti. »Naša dolžnost je – tako 
gorskih reševalcev kot planinske zveze – da vse te ljudi spodbudimo k 
članstvu v naših društvih, da postanejo del planinske družbe in pridobijo 
znanje o hoji ter obnašanju v hribih. Dokler tega znanja nimajo, pa naj ne 
zajemajo hribov z veliko žlico. Naj začnejo počasi in postopoma. Najprej 
Sv. Primož, potem Velika planina itn.«

Rešujejo življenja, a društvo domuje v bivalnikih

Kamniški gorski reševalci v letošnjem letu beležijo pomembno oble-
tnico – sto let delovanja oz. reševanja v gorah nad Kamnikom. Ob tem se 
jim bo uresničila tudi dolgoletna želja – končno se bodo preselili v lastne 
prostore. V teh tednih v nove prostore v nekdanji smodnišnici že selijo 
svojo opremo iz zabojnikov, ki so si jih pred štirimi leti zasilno uredili za 

shranjevanje opreme. Če bodo uspeli zagotoviti dovolj finančnih sredstev, 
bodo spomladi uredili še okolico, vključno s helioportom. A grenak prio-
kus ostaja. »Če bi čakali na državo, bi najbrž še vedno bili v zabojnikih,« 
pravi Šerkezi in prizna, da ni edini med kamniškimi gorskimi reševalci, 
ki se je v zadnjih štirih letih večkrat vprašal, če mu je tega res treba, »vsi 
imamo službe ter družine in zelo odmerjen čas, hkrati se povečuje število 
intervencij, mi moramo pa še sami graditi in urejati stvari, da bomo imeli 
prostore za dejavnost, ki jo opravljamo prostovoljno.« Še dobro, da v teh 
dvomih – kot poudari Šerkezi – prevlada miselnost človeka z veliko zače-
tnico, ki želi pomagati. Ob tem se zahvaljuje vsem, ki so jih na poti do no-
vih prostorov finančno ali kako drugače podpirali. Kamniškim gorskim 
reševalcem lahko še vedno pomagate z nakupom majic Ponosen podpor-
nik GRS Kamnik ali nalepk Podpornik GRZS, ki jih lahko naročite pri 
članih GRS Kamnik ali kupite na Svetem Primožu nad Kamnikom, na 
Mali planini v Jarškem in Domžalskem domu, v gostišču na Kranjskem 
Raku in v Kamniški Bistrici pri Jurju.

Častitljivo obletnico bodo v GRS Kamnik pospremili tudi z nekaj do-
godki, med njimi bo nedvomno zanimiva razstava skozi stoletno zgodo-
vino njihovega delovanja, poleg tega pa bi radi v novih prostorih vzposta-
vili učno središče. »Sem bi ljudje iz Kamnika in širše okolice lahko prišli 
na različna usposabljanja, tečaje, predavanja. Na tak način bi se jim zahva-
lili za pomoč in prijaznost ter jim vrnili z znanjem in izkušnjami, da bodo 
varneje hodili v gore,« zaključuje Šerkezi. 

Matjaž Šerkezi z borderskim ovčarjem, ki se je izgubil na območju Kamniškega 
sedla.

Zaradi nenehnega razvoja podjetja in zaposlenih, vabimo med
Zarjane nove zagnane sodelavce na področju:

IT specialist varnostnih sistemov
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E: kadri@zarja.com
T: 01/831 7488

 
 

Programer v razvoju

Samostojni serviser 
Odgovorni projektant M/Ž

Več informacij najdete na: FB Zarja Elektronika/Linkedinu/mojedelo.com
Prijave s CV-jem lahko pošljite do 19.02.2022 
na-mail:kadri@zarja.com T: 01/831 74 88

Obiščite prenovljen spletni portal!

www.modre-novice.si



Modre novice10 AKTUALNO

Čudovita baletna predstava s poučno noto
V petek, 4. februarja, je bila na odru kamniškega doma kulture premierno predstavljena plesno-baletna pravljica Biserni zaliv. Čeprav 
je predstava na prve gledalce čakala kar dve leti – štrene je seveda mešala epidemija covida-19 – je skoraj sedemdesetčlanski baletni 
ansambel Baletne šole Ana pod vodstvom učiteljice baleta in koreografinje Ane Trojnar prepričljivo in simpatično prikazal večdimen-
zionalno poučno zgodbo z ekološko noto, ki je plesno-baletne elemente združila z avtorsko glasbo in ilustracijami Uršule Jašovec, do-
miselnimi kostumi Irene Baš in spremljevalno diaprojekcijo na velikem platnu. Doživetje za ušesa, predvsem pa paša za oči, saj je vsak 
posamezni član predstavljal pomemben del celote, ki je delovala kot eno.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Rok Gašparič

Po uspešnem nastopu na premieri so bili veseli tako nastopajoči kot uči-
teljica. »Vsi, ki nastopajo, res uživajo v tem. Na šoli imam sicer tudi učenke, 
ki se niso odločile za nastopanje, in seveda sprejmem njihovo izbiro. Zelo 
velikemu odstotku pa je motivacija za nadaljevanje baletnega izobraževanja 
prav nastopanje v takšnih predstavah, v katerih zažarijo kot male, a čisto 
prave zvezde!« je po predstavi povedala Ana Trojnar, baletna učiteljica s 
pedagoško izobrazbo s področja poučevanja baleta na Royal Academy of 
Dance v Londonu, ki je v Kamniku balet najprej poučevala v Glasbeni šoli 
Kamnik, leta 2020 pa se je podala na samostojno pot in je sedaj vodja Ba-
letne šole Ana. Ana prizna, da si je sama po predstavi predvsem oddahni-
la, kajti premiero so zaradi koronavirusa prestavljali kar dve leti. »Sprva je 
bila premiera predstave načrtovana za marec 2020, ko je bilo prvo zaprtje, 
naslednjič bi morala biti oktobra istega leta, ko je prišlo do ponovnega zapr-
tja šol. Poznamo pregovor, da gre v tretje rado, a še med potekom premiere 
sem si govorila: počakaj do konca, veselila se boš po priklonu,« negotove 
čase zadnjih dveh let za ustvarjalce in organizatorje dogodkov opiše Ana.

Zgodba s poučno vsebino

Zgodba za predstavo Biserni zaliv je delo trinajstletne Karoline Graj, ki 
je navdih za morsko pravljico dobila med poletnim potepanjem po gorah. 
»Že od majhnega rada berem in se vživljam v svetove, ki mi jih pričarajo 
knjige. Poleg tega zelo rada rišem, predvsem baletke v različnih pozicijah 
in kostumih … Tudi sicer mi narava predstavlja navdih za raznovrstno 
ustvarjanje,« pravi mlada avtorica iz Stranj, ki obiskuje peti razred baleta 

in je v predstavi Biserni zaliv tudi nastopila kot morska deklica.
Zgodba za plesno-baletno predstavo je bila izbrana na podlagi literar-

nega natečaja. »V ustvarjanju plesnih predstav zelo uživam, skoraj tako, 
kot sem med plesno kariero uživala v nastopanju. Zato sem po zaključku 
šolskega leta 2018/19, v katerem sem z učenkami Glasbene šole Kamnik 
postavila na oder zgodbo o Čebulčku (po zgodbi G. Rodarija, glasba A. 
Hačaturjan) z osemdeset nastopajočimi, že razmišljala, kaj bi dala v le-
tni načrt za naslednje šolsko leto. Dobila sem zamisel, da učenke pova-
bim na literarni natečaj za najprimernejšo zgodbo za naslednjo pravljico. 
Pred tem sem Uršulo Jašovec, ki je bila takrat moja baletna korepetitorka, 
vprašala, če je pripravljena napisati glasbo. Iz prebliska junija 2019 je tako 
nastala ta pravljica,« razkrije Ana Trojnar.

Biserni zaliv govori o življenju v morskem zalivu, kjer zdravnica želva 
Živa opaža, da njene paciente pestijo nenavadne težave. Izkaže se, da je 
vzrok bolezni onesnaženo morje. Kmalu morske živali ugotovijo, da je 
njim neznana snov, ki povzroča bolezni, plastika, ki jo proizvaja in odlaga 
človek. Odločijo se, da bodo na nevarnost opozorile tudi druge morske 
živali in zaliv očistile. A s tem njihovih težav še ni konec. Ko ljudje vidijo 
lepoto in čistost zaliva ter bujno življenje v njem, sem na ribolov pride-
jo ribiči pa tudi mnogo kopalcev, ki zopet brezsramno smetijo obalo in 
morje. Morske živali se spoprimejo tudi s tem izzivom in rešijo svoj zaliv, 
hkrati pa naučijo ljudi, da smeti ne sodijo v naravo in jih je treba za seboj 
tudi pospraviti. Ker je s pomočjo vztrajnih morskih bitij ljudem sedaj mar 
za naravo in živali ter rastline, ki imajo tu svoj dom, so na koncu nagra-
jeni vsi: iz jajčec se izvalijo male želvice, ki predstavljajo novo življenje v 
drugačnem, čistem svetu.
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V plesno-baletni pravljici je nastopilo 68 članov baletnega ansambla 
Baletne šole Ana, od najmlajših, ki obiskujejo plesni vrtec (4 in 5 let) oz. 
baletne pripravnice (od 6 do 8 let), do starejših, ki obiskujejo že 5. razred 
baleta. Glavne vloge so v pravljici imela dekleta baletne skupine, ki so že 
končala najvišji razred veljavnega javnega izobraževanja, ki je sestavljeno 
iz treh plesnih pripravnic in šestih razredov baleta. »Ko sem septembra 
2020 v Kamniku odprla svojo baletno šolo, se je glas o njej hitro razširil 
naokoli. Učenke, ki so pred časom pod mojim mentorstvom že končale 6. 
razred baleta, so bile vesele, da imajo možnost nadaljnjega izobraževanja 
in to spet pri meni,« je vesela tudi Ana. Glavni vlogi v pravljici (zdravni-
ca želva Živa ter morska kraljica Leda) so tako prevzele kar tri plesalke: 
Anita Pirc iz Kamnika, Leda Delfina Steidl Porenta iz Cerkelj na Gorenj-
skem ter Maja Požek iz Domžal. Poleg njih v glavnih vlogah nastopajo še: 
Maruša Žlebir (soseda Rakovica, pelikan in kopalka Maja), Tisa Gašparič 
(soseda Rakovica in kopalka Liza) in Alja Majdič (pelikan ter sinji kit, ki 
pogine).

Ana Trojnar uživa v ustvarjanju avtorskih predstav

Koreografija je zelo pripovedna – četudi obiskovalec ne bi poznal 
zgodbe, bi skozi plesne gibe in kostumografijo ter s pomočjo diaprojekcije 
razumel vsebino. Čeprav v predstavi nastopa skoraj sedemdeset plesalk, 
Ana Trojnar pravi, da je že vešča združevanja pripovedne koreografije 
in velikega števila nastopajočih. »V preteklosti, ko sem hkrati poučevala 
plesne pripravnice in balet na dveh glasbenih šolah, sem imela tudi že 120 
učenk,« pove in doda, da najbolj uživa v ustvarjanju nečesa popolnoma 
novega. »Izogibam se kopiranju in postavljanju na oder Hrestača, Trnu-
ljčice, Petra in volka ter podobnih baletov železnega repertoarja, saj zau-
pam vase in v svoje izvirne ideje. V preteklosti sem že sodelovala s sklada-

teljem Blažem Puciharjem, ki je za pravljice Lunina čarobna flavtica, Glej 
Larsa z Marsa! in Klavirski čarodej sam napisal tudi zgodbo. Tokrat prvič 
sodelujem z Uršulo Jašovec in upam, da bom še v prihodnje, saj so plesalke 
tudi njeno glasbo lepo sprejele in se vanjo odlično vživele,« o morebitnih 
prihodnjih avtorskih plesnih predstavah razkriva Ana.

V Baletni šoli Ana bodo spomladi pripravili številne uprizoritve po 
vrtcih in šolah. Kdaj jih lahko vidite v vašem kraju, preverite na spletni 
strani baletnasola-ana.si/biserni-zaliv/, saj se zaradi covida-19 in s tem 
povezanih karanten ter izolacij termini precej spreminjajo. Če bi si radi 
tudi iz vašega vrtca ali šole prišli pogledat predstavo Biserni zaliv, potem 
lahko Ani pišete na elektronski naslov (ana@baletnasola-ana.si). Ustvar-
jalci si namreč želijo čim več uprizoritev, morda se jim uresniči celo želja 
po udeležbi na festivalu, saj je bila pot od ideje do končnega izdelka burna 
in negotova, hkrati pa Biserni zaliv nima le umetniške vrednosti, temveč 
osvešča tudi o problematiki onesnaževanja okolja, ki je dandanes še kako 
aktualna in pomembna. »Otroci življenjske nauke najbolje ponotranjijo 
skozi pravljice, ko se (nevede) postavijo na pravo, dobro, pravično stran. 
Osveščanje o problematiki onesnaževanja okolja, v naši pravljici smo se 
osredotočili na morsko okolje, in o tem, da smo za čistost okolja odgo-
vorni le sami, je danes zelo aktualna in pereča tema, o kateri s pomočjo 
umetnosti, kot je naša pravljica, osveščamo občinstvo,« zaključuje Ana 
Trojnar. 

Od leve: Leda Delfina Steidl Porenta, za njo je Tisa Gašparič (temno roza pikčast 
dres), Ana Trojnar, desno od nje je Anita Pirc kot želva Živa, za njo v oranžnem 
Maruša Žlebir, spredaj desno morska deklica Karolina Graj, avtorica zgodbe.

Sinja kita (Maruša Žlebir in Hana Kozjan) preko časopisa Morske novice opozarja-
ta delfinko (Veroniko Vugrinec) na nevarnost plastike v morju.

Terme Snovik – Kamnik, Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju, 
e: info@terme-snovik.si, i: www.terme-snovik.si, t: 080 81 23

POROČNA PRAVLJICA V OBJEMU 
GOZDOV TUHINJSKE DOLINE
Izvedba civilnega obreda v čudoviti naravi.
Poročno slavje v dvorani Tuhinjka ali pod šotorom.
Poročna kulinarika restavracije Potočka.
 
Informacije in ogled lokacije
Tel.: 01 83 44 100 • E-mail: gostinstvo@terme-snovik.si
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Andrej Omejc: Glasbe ne bom podredil medicini
Saksofon ali medicina? »Oboje,« pravi Domžalčan Andrej Omejc, odličen saksofonist in študent medicine, čeprav ve, da ni več dolgo 
čas, ko se bo moral odločiti, kateremu področju se bo posvetil v večji meri. Upa, da bo to odločitev prineslo življenje samo po sebi, saj 
uživa tako v študiju medicine kot glasbenem udejstvovanju. Doktor saksofona pravijo poznavalci, da že je, le še eno leto ga loči tudi od 
naziva doktor medicine. Kamorkoli bo življenje zaneslo 23-letnega Domžalčana, ki tudi ob velikih uspehih ostaja skromen, smo prepri-
čani, da bo pustil velik pečat. 

MATEJA ŠTRAJHAR, MATEJ PRIMOŽIČ
Foto: Rok Majhenič in Janez Ravnikar

Igrate saksofon in opravljate podiplomski študij na Visoki šoli za glas-

bo in gledališče v Münchnu, poleg tega pa ste tudi študent Medicinske 

fakultete Univerze v Ljubljani. Kaj je prva violina? Saksofon ali medi-

cina?

Oboje. Dvojna prva violina. (nasmeh) Če bi vedel, kaj je prva violina, 
bi se že odločil za eno stvar.

Oba študija sta zahtevna in zahtevata celega človeka, poleg tega seveda, 

da je eden v Münchnu. Kako usklajujete oboje? 

Na začetku me je malce skrbelo, kako bo šlo. Včasih dobim občutek, da 
bi lahko pri enem študiju več naredil, če bi pri drugem manj. A na koncu 
vedno ugotovim, da mi ustreza kompromis med obema. Če ne bi študiral 
medicine, ne bi zaradi tega več časa vadil saksofona, in obratno. Poleg 
tega učenja inštrumenta nikoli nisem dojemal kot dodatni študij. Imam 
ta privilegij, da mi nikoli ni bilo težko vaditi. Ko ves dan sedim za kakšno 
knjigo o medicini in se učim, sem vedno vesel, da grem lahko vadit in-
štrument, pa če so na vrsti še tako zoprne stvari. Že ko sem obiskoval 
gimnazijo, sem vzporedno hodil še v glasbeno šolo, tako da sem se že tak-
rat navadil usklajevati oboje in sklepati kompromise. Kar je morda včasih 
težko, niti ni čas, ki ga je treba razporediti, temveč imeti dovolj energije 
in glavo, ki mora biti na pravem mestu. Saksofon ni inštrument, ki bi ga 

lahko vadil osem ur na dan, zato se mi zdi bolj pomembno, da uspem pra-
vilno razdeliti pozornost, da lahko na obeh področjih naredim čim več. K 
sreči tudi moje dekle študira medicino, tako da mi priskoči na pomoč pri 
urnikih, oddajah nalog in prijavah na izpit … Seveda se naučim sam, toda 
na tem področju sem že od nekdaj kaotičen, zato sem vesel, da mi pomaga.

Ali opažate razlike med študijem v Sloveniji in tujini?

Primerjam lahko le študij saksofona v Ljubljani in tujini, kjer opažam 
velike razlike. Na naši akademiji v Ljubljani se s študijskimi pravili in na-
črti zelo usmerjajo v prisilo študentov, da delajo. Tega v Münchnu ni. Tu 
se precej bolj zaupa samoiniciativi študenta. Obravnavajo nas kot odrasle 
ljudi, ki niso več šolarji. Le od mene je torej odvisno, kaj bom naredil. 
Profesorjem v tujini je vseeno, tudi če ne narediš nič, ampak potem tudi 
nič ne boš znal.

Študent ima več odgovornosti za svoje delo?

Ja. Po eni strani imaš občutek, da si bolj prost, saj ni izpitnih obdobij, 
kot jih poznamo v Sloveniji, torej da moraš do nekega določenega roka 
opraviti točno določen izpit. Izpite je treba narediti v roku dveh let, nihče 
pa ti ne bo narekoval, kdaj, kateri bo prvi, kaj bo sledilo ipd.

Kateri sistem bolj ustreza vam?

Pri študiju glasbe mi bolj ustreza nemški sistem. Nikoli nisem potre-
boval prisile za igranje saksofona. Verjetno pa je odvisno od študenta, kaj 
mu odgovarja. Nekateri so bolj odvisni od profesorjevega vodenja, drugi 
manj. Imam srečo, da že od osnovne glasbene šole veliko naredim sam, 
prav tako si znam sam izbirati skladbe, nikoli nisem imel težav, kaj igrati. 
Vesel sem, da so imeli vsi moji profesorji tudi posluh za to.

V katero smer na medicini se nameravate usmeriti?

Tega še ne vem. Do konca študija si želim pustiti odprtih čim več mož-
nosti. Čeprav študij traja šest let, študentje v tem času okusimo le košček 
določene smeri, zato niti ne vemo dobro, kako bo videti delo v neki smeri. 
Zato uporabljam sistem izločanja. Težko rečem, kaj bi, za nekaj smeri pa 
že vem, da niso zame. (smeh) Trenutno sem v petem letniku, tako da se 
odločitev počasi približuje. Nabor je še širok. Prav to me je tudi prepriča-
lo, da sem se vpisal na študij medicine – medicina je široko področje, kjer 
vsak lahko najde nekaj zase, hkrati pa lahko narediš marsikaj dobrega.

Ali razmišljate, da bi kdaj v prihodnosti prepletli oba študija? Glasba se 

namreč uporablja tudi v medicinske namene.

Razmišljam tudi o tem. Kot ste omenili, se predvsem na področju psi-
hiatrije uporablja glasbena terapija, hkrati pa je zanimiva tudi smer, ki po 
svetu že obstaja, pri nas pa še ni tako razvita, to je t.i. Musikermedizin, 
ki se ukvarja z zdravstvenimi težavami, značilnimi za glasbenike, kot so 
vnetja tetiv, določene nevrološke bolezni, fokalna distonija. Za ostalo po-
pulacijo so to blažje težave, medtem ko za glasbenika predstavljajo ne-
zmožnost opravljanja poklica in konec kariere. A to je zelo ozko področje 
specializacije. Mislim, da se bom sam raje odločil za eno od klasičnih vej 
medicine. Prepletanje glasbe in medicine je sicer zanimivo, a po drugi 
strani, ko se z glasbo ukvarjaš znotraj medicine, jo tudi podrediš. Dokler 
se lahko ukvarjam z glasbo na dokaj visokem nivoju, bom to tudi obdržal; 
ne bom je podredil medicini in se z njo ukvarjal le ljubiteljsko. Če ne bi 
imel resnih namenov z glasbo, ne bi izbral študija saksofona.
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Ste se morda tudi sami že soočili s poškodbami, o katerih govorite?

Ne, k sreči ne. Verjetno tudi zato, ker je med igranjem saksofona drža 
precej fiziološka, zato saksofonisti nismo nagnjeni k določenim poškod-
bam. Posebej sicer ne pazim na to, verjetno pa tudi premalo vadim, da bi 
prišlo do poškodbe. (smeh)

Boste morda šli po poti Josipa Ipavca, zdravnika in skladatelja? Ob 100. 

obletnici njegove smrti ste lani novembra v Domžalah pripravili kon-

cert priredb njegovih samospevov, priredili ste jih prav vi. Tudi sami 

ste namreč skladatelj in aranžer.

Zanimiva sta dva človeka, ki sta se ukvarjala tako z glasbo kot medici-
no. Prvi je Josip Ipavec, zdravnik in vrhunski skladatelj, drugi pa Urban 
Koder, avtor glasbe za film Cvetje v jeseni, ki je končal medicinsko fakul-
teto in bil zdravnik. Imel sem srečo, da sem Urbana Kodra tudi spoznal. 
Zelo me je fasciniral. Nima formalne glasbene izobrazbe, ampak je glas-

beni genij in je niti ni potreboval. Povedal mi je, da se nikoli ni odločil, da 
se bo ukvarjal z glasbo, ker mu medicina ne bi bila zanimiva, temveč je pri 
njem to prišlo samo od sebe. Glasbeni projekti so prihajali in zgodilo se je. 
Zato mu nikoli ni bilo treba sprejeti stresne odločitve, da se bo ukvarjal 
le z glasbo. Tolažim se, da bo morda tudi pri meni tako: da se ne bo treba 
odločiti, ker se malce bojim izbrati le eno. Verjamem, da se bo prej ko slej 
samo po sebi razjasnilo.

Sicer pa je bil koncert priredb Ipavčevih samospevov zelo prijeten pro-
jekt. Vesel sem, da je bil izveden, saj je eden od večjih, pri katerem sem so-
deloval. V začetku epidemije sem se začel ukvarjati s komponiranjem in 
aranžiranjem, ampak izkušenj na tem področju nimam, zato sem bil prese-
nečen, ko me je Gabriel Lipuš, koroško-slovenski pevec iz Celovca, vprašal, 
če bi pripravil aranžmaje Ipavčevih samospevov. Seveda sem bil za, čeprav 
nisem bil prepričan, če bom zmogel. Potem sem začel z delom in je šlo. Li-
puš je k sodelovanju povabil še Moniko Bohinec in Regine Hagler, odlični 
operni pevki, in v čast mi je bilo sodelovati pri takem projektu. Posneli smo 
zgoščenko in imeli koncert v Domžalah. Super izkušnja in odlična glasba.

Se obeta še kakšen tak projekt v prihodnosti?

Morali bi imeti kar nekaj koncertov s priredbami Ipavčevih samospe-
vov, a so iz znanih razlogov prestavljeni. V teh časih je treba biti zelo po-
gumen, da karkoli organiziraš, saj je tako pri organizatorjih in izvajalcih 
veliko negotovosti. Tudi zaradi tega sem zelo vesel, da je bil koncert v 
Domžalah organiziran že lani, ko je bilo Ipavčevo leto.

Prej ste sicer omenili, da ne vadite zelo veliko, pa vseeno ste prejemnik 

najvišjih nagrad, osvojili ste več zlatih priznanj in prvih nagrad na slo-

venskih in mednarodnih tekmovanjih, na primer osvojili ste 1. nagrado 

in zlato priznanje na tekmovanju Temsig, 1. nagrado in laureat na tekmo-

vanjih Woodwind and Brass v Varaždinu, Davorin Jenko v Beogradu, 

Antonio Salieri v Legnagu. Najvidnejši dosežek je druga nagrada (prva 

ni bila podeljena) oktobra 2017 na tekmovanju Musikwettbewerb für die 

Jugend Oldenburg, ki velja za enega pomembnejših tekmovanj za mlade 

glasbenike v Evropi. Za izjemne študijske dosežke ste prejeli Škerjančevo 

nagrado Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter nagrado Poljan-

ska ptica Gimnazije Poljane. Potemtakem ste naravni talent? 

Nekaj je talenta, a veliko je tudi dela. Če se hočeš profesionalno ukvar-
jati z glasbo, si skoraj kot športnik. S talentom lahko zelo daleč prideš, toda 

brez osnovne kondicije se pot hitro konča. To je tisti, meni bolj neprijeten 
del glasbe – ves čas je treba vzdrževati osnovno kondicijo in tehniko, tako 
da si ne moreš nikoli privoščiti enega meseca brez vsakodnevnega igranja. 
Po mojem mnenju pa je sicer bolj pomembno od tega, koliko časa dnevno 
vadiš, da si pri vsakodnevni vaji z glavo pri stvari. Ne glede na vse študij-
ske in ostale obveznosti si vsak dan zagotovo vzamem vsaj dve uri za vajo. 
Pred koncerti tudi več, seveda, a ti dve uri sta minimum, ki se ga držim. 
To je temeljna higiena vadenja inštrumenta.

Kaj vam pomenijo vse te nagrade?

Tekmovanja so za glasbenika zelo pomembna, in sicer sploh v prvih 
letih, saj ti odprejo dosti možnosti, od koncertnih do možnosti igranja z 
orkestrom. Hkrati te prisilijo, da delaš za konkreten cilj, saj kot mlad glas-
benik nimaš možnosti koncertnih ciljev. Toda pri vsakem glasbeniku prej 
ko slej nastopi obdobje, ko se mora vprašati, kaj ima od teh tekmovanj. 
Za pianiste in violiniste so tekmovanja, ki prinesejo ogromno koncertov 
in kariero. Pri nas, saksofonistih, tovrstnih tekmovanj ni. Ko se prija-
vljam na tekmovanje, zato ne gledam ranga ali kakovosti, temveč mi je 
bolj pomembno, da je nagrada koncert ali več njih in ne, na primer, nov 
saksofon. Tega ne potrebujem, saj ga že imam. Poleg tega sem ugotovil, 
da je zame bolj pomembno, da razširim svoje glasbeno znanje s kompozi-
cijami in aranžiranjem, saj bom tako kot glasbenik oz. saksofonist precej 
bolj uporaben, hkrati pa bom lahko deloval na več področjih in sodeloval 
z več različnimi zasedbami. 

Tekmovanja so pravzaprav preizkusi športnega dela ukvarjanja z in-
štrumentom. Glasba je subjektivna in pogosto se zgodi, da na največjih 
tekmovanjih ne zmaga tisti, ki je najboljši, ampak tisti, ki najmanj zmoti. 
Če si glasbeno ekspresiven in imaš svojo idejo, kako naj bi glasba zvenela, 
si hitro nekomu zelo všeč, drugemu pa sploh ne. Na največjih tekmova-
njih se zgodi, da ne dobi največ točk tisti, ki je bil nekomu iz komisije zelo 
všeč, drugemu pa ne, temveč tisti, ki je bil vsem kar v redu. To je neum-
nost teh tekmovanj oz. zaradi tega so precej omejena. Če se že prijavim 
na tekmovanje, pogledam tudi, da v komisiji ni saksofonistov. Zakaj? Ker 
dobim oceno s saksofonističnega vidika, ki je popolnoma drugačna od 

Na kakšnem koncertu sem že dodal drob-

tinico svoje glasbe, da bi imel koncert, kjer bi 

bila v večini moja glasba, pa še ne. To je moja 

želja, za katero upam, da se bo v prihodnosti 

uresničila.
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nesaksofonistične. Slednja govori, kaj novega lahko prineseš klasičnemu 
glasbenemu svetu, medtem ko saksofonistična tekmovanja raziskujejo 
tehnične sposobnosti inštrumenta in ne iščejo dobre oz. samosvoje glas-
be. Po mojem mnenju moraš v glasbi iskati, kaj je ljudem všeč, in najti 
svojo smer ter ne zgolj gledati na športni segment igranja.

Na uho nam je prišlo, da ste odličen saksofonist. Nekateri vam celo pra-

vijo doktor saksofona. Kako komentirate?

(smeh) Kaj naj rečem? Super. Imam srečo, da imam dovolj talenta, da 
z relativno malo vaje usvojim prvine in hitro napredujem. Čeprav sem 
doktor saksofona, pa bi lahko še izboljšal določene tehnične prvine.

Veliko nastopate tako v Sloveniji kot v tujini. Imate najljubše prizo-

rišče? Kako vam je bilo nastopati s Simfoničnim orkestrom EUYO na 

svetovni komemoraciji konca prve svetovne vojne v Parizu, kjer je bilo 

zbranih več kot 200 državnih voditeljev z vsega sveta? Ali je vsak na-

stop – nastop ne glede na poslušalstvo?

Ni mi pomembno, kakšno je občinstvo. Pa vendar težko rečem, da mi 
je bilo v Parizu popolnoma vseeno, saj je bila komemoracija z organizacij-
skega vidika res nora izkušnja. Kar se tiče glasbe, pa je bila zoprna. Igrali 
smo zunaj, bilo je skoraj nič stopinj Celzija. Igrali smo Ravelov Bolero, 
kjer je tema, ki se ves čas ponavlja in jo igrajo pihala. Skoraj vso skladbo 
ne igraš, potem pa pride na vrsto tvoj solo. Pri skoraj nič stopinjah začeti 
solo intonančno pravilno je spektakularno. Nekako je šlo, čeprav sem bil 
res živčen, pa sicer ob drugih nastopih nisem. 

Najljubšega odra nimam, imam pa najrajši koncerte, kjer lahko ves pro-
gram izberem sam na podlagi koncepta, ki ga dobim, na primer glasbe sveta 
ali ljudska glasba. To je najlepše, kar se lahko zgodi. Ves svet glasbe se razpre 
pred mano in lahko začnem z izborom. Imam ogromno zbirko zgoščenk, 
hiša se šibi pod njihovo težo, najprej jih poslušam, potem zožim izbor. Ko 
izberem, napišem aranžmaje, če česa še ni napisanega za zasedbo, ki sem jo 
izbral. Sledi sestava smiselnega poteka programa, tako da ima rdečo nit. To 
je moj najljubši del pri ukvarjanju z glasbo in mi je ravno tako pomemben 
kot samo igranje. Najbolje pa je na koncu, ko na koncertu slišiš, kako vse 
skupaj funkcionira. Koncert je torej precej več kot samo igranje na odru, saj 
se organizacija začne skoraj eno leto pred tem. Ta del pred koncertom imam 
pravzaprav tako rad kot igranje na koncertu pred občinstvom.

Ali je še kakšen poseben koncept ali tematika, ki si jo želite in bi vam 

predstavljala poseben izziv?

Zelo rad bi enkrat na koncertu predstavil svojo glasbo. Na kakšnem 
koncertu sem že dodal drobtinico svoje glasbe, da bi imel koncert, kjer bi 
bila v večini moja glasba, pa še ne. To je moja želja, za katero upam, da se bo 
v prihodnosti uresničila. Navdih za svojo glasbo iščem v ljudski glasbi nam 
manj znanih kultur, od Bližnjega vzhoda do Afrike, iz česar sem ustvaril za 
naše uho bolj razumljivo oz. znano obliko glasbe. Imam precej takih del, za 
katere mislim, da bi jih bilo zanimivo predstaviti na koncertu.

Ste tudi član kvarteta saksofonov 4Saxess. Kako bi primerjali solo 

ustvarjanje in igranje v zasedbi?

Član kvarteta sem od leta 2019. Super je, ker pred tem nisem niko-
li igral v komorni zasedbi s saksofoni. Povabilo v kvartet je bilo zame 
velika čast. Zelo dobro smo se ujeli tako zvočno kot konceptualno. Pri 
kvartetu je sicer več podrejanja, saj moraš odpreti ušesa še za ostale tri, 
hkrati pa ponuja popolnoma druge zvočne opcije kot samostojno igra-
nje s spremljavo klavirja. Poleg tega se v kvartetu naučiš ogromno tudi o 
sodelovanju, komunikaciji, prilagajanju. V sestavu štirih oseb se je treba 
dobro razumeti tako po glasbeni kot neglasbeni plati, treba je imeti veliko 
potrpljenja z ostalimi, oni ga morajo imeti pa s tabo. Vaje so dolge, vsak 
ima svojo idejo o glasbi, ki je abstraktna, in ni ene pravilne ideje, a vsak je 
prepričan, da je prav njegova prava. Treba je najti kompromis. Vesel sem, 
da sem član kvarteta, uživam v igranju, hkrati pa pišem tudi aranžmaje za 
kvartet, kar je zame nova izkušnja. Poleg tega imamo tudi veliko koncer-
tov, bili smo na Dunaju, v Berlinu in Münchnu, kar je dobra priložnost za 
mene kot glasbenika.

Saksofon ste se začeli učiti pri osmih letih v Glasbeni šoli Domžale. Se je 

tu rodila ljubezen? In od kod pravzaprav navdušenje za glasbo ter zakaj 

saksofon?

Imam srečo, da sta se oba starša veliko ukvarjala z glasbo. Mama je z 
violino obiskovala srednjo glasbeno šolo, oče je hodil na srednjo orglar-
sko šolo v Ljubljani. On je pravzaprav začetnik moje zbirke zgoščenk. Pri 
nas doma je bila glasba vedno vseprisotna. Starša sta naju z bratom že 
zelo zgodaj vodila s sabo na koncerte. Na začetku so bili to bolj spalni 
dogodki (smeh), sčasoma pa vedno manj. Že od malega sem bil obkrožen 
z glasbo in od tu izvira ljubezen do nje. Tudi za saksofon sem se odločil 
že zelo zgodaj. Odličen italijanski saksofonist Federico Mondelci je imel 
koncert na Ljubljanskem gradu, nastopal je s komornim orkestrom, igrali 
so aranžmaje Astorja Piazzole. Bil je super koncert. Po mojem mnenju je 
Mondelci še danes eden izmed najboljših saksofonistov. Sicer je zelo spe-
cifičen, izbira ozka glasbena področja, a v tistem, ki ga igra, je najboljši. Po 
njegovem koncertu v Ljubljani sem vedel, da bom izbral saksofon. Sploh 
ni bilo vprašanja. Moj prvi profesor v glasbeni šoli je bil Lovro Ravbar, ki 
ima drugačen način poučevanja od vseh ostalih, a za mene kot glasbenika 
je bil zelo pomemben, saj me nikoli ni v nič silil, tako da se mi kot otroku 
glasba in saksofon nista zamerila, ampak sem dobil ogromno veselje do 
igranja. Da danes ob študiju medicine še vedno igram saksofon, gre velika 
zasluga prav njemu, saj me je naučil uživati v igranju. Pustil mi je, da sem 
igral, kar sem hotel. Dal mi je svobodo, da sem sam nosil na uro stvari, ki 
sem jih želel igrati. Dopuščal mi je zanimanje tudi za dela, ki niso striktno 
saksofonistična, in tako spodbujal iskanje glasbe, ki me veseli.

Kaj vas še zanima, kaj še počnete poleg glasbe in medicine? Ste še zelo 

mladi, ali je kaj časa tudi za zabavo?

(smeh) Na zabave nisem nikoli veliko hodil. Čeprav sem mlad, sem 
malo star. (smeh) Tudi opis, kaj rad počnem, bo slišati, kot da sem star 
devetdeset, ampak tako je. Zelo rad obiskujem koncerte klasične glasbe, 
kot je to značilno za moja leta. (smeh) Drugi glasbeni žanri me ne zani-
majo, tudi v avtu poslušam izključno klasično glasbo in jazz – ampak ne 
progresivni, temveč simfonični jazz do Charlieja Parkerja, dlje od tega ne. 
Rad obiščem opero, velikokrat v tujini, kjer je višji nivo. Rad pogledam 
kakšen film, zanima me zgodovina, obiščem kakšen muzej, zanima me 
zgodovina glasbe, rad potujem. Nekaj potovanj je bilo zelo pomembnih 
zame tudi v glasbenem smislu, recimo potovanje v Afriko, ker sem po 
njem začel raziskovati njihovo ljudsko glasbo in komponirati. Ko grem na 
potovanje, preučim glasbeno plat kraja, na primer, kje v Benetkah je hodil 
Vivaldi, in grem po teh poteh. Zabave pa niso za mene, niti nisem zelo 
družaben. V tem smislu mi je veliko dala Godba Domžale – poleg tega, 
da je bila to ena mojih prvih izkušenj orkestrskega muziciranja, hkrati pa 
sem imel v godbi možnost igrati kot solist, kar je veliko vredno, saj mlad 
glasbenik nima veliko tovrstnih opcij. 
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Vaša čustva vam povedo resnico,  

četudi je ne želite slišati!

Strahove, ki nas ovirajo v vsakdanjem življenju, kmalu prepoznamo kot oviro in se 

jih želimo znebiti. Toda ovirajo nas tudi majhni strahovi, ki se jim zlahka nezavedno 

prepustimo: sramežljivost, strah, da ne bomo dosegli cilja, strah pred kritiko, strah 

pred razočaranjem … ti strahovi so nevarni samo zato, ker niso zelo očitni in se sprva 

zdijo »normalni« ali celo zelo smiselni, vendar ni tako.

Vsi negativni dogodki in doživetja v naši 
preteklosti, ki smo jih potisnili pod pre-
progo v nezavedni del, se mnogokrat v 
naši psihi kasneje pojavijo kot strah, pani-
ka, fobija, za katere niti sami ne vemo, od 
kod in zakaj nastanejo. Naravna strategija 
v boju z bremenečimi čustvi je, da se izogi-
bamo neprijetnostim, zato naredimo vse, 
da nam je boljše in lepše. Žal se nezave-
dnim strahovom nihče ne more izogniti. 
Kar je v nas, mora iti ven. 
Izogibanje postane navada in nezavedno 
čedalje pogosteje pošilja signal za strah. 
Lahko gre tako daleč, da človek, ki ga je 
strah višine, ne upa stopiti niti na stol. 
Človek, ki se boji odprtega prostora, ne 
stopi več niti iz hiše. Človek, ki ga je strah 
teme, si ne upa več niti v lastno klet. Člo-
vek, ki ga je strah zavrnitve, ne poskuša 
nič novega, niti v partnerstvu niti v po-
slovnem okolju. 
Vsi se želimo v svojem življenju dobro po-
čutiti, biti sproščeni in mirni, optimistični 
in navdihnjeni. To je naša rojstna pravica, 
naš naravni način bivanja.

Zakaj to ni naša vsakdanja izkušnja? 

Neraziskan strah je v korenu vzorcev, za-
radi katerih smo obtičali v čustveni bole-
čini in omejeni v življenju. Hrepenimo po 
tem, da bi bili svobodni, vendar se ti isti 
vzorci vedno znova pojavljajo v naših mis-
lih, čustvih, odnosih in življenjskih odlo-
čitvah.
Zelo star del naših možganov (prvič se je 
pojavil pri plazilcih) namreč deluje kot 
popoln računalnik: skrbi za dihanje, bitje 
srca, vzdrževanje temperature in drugo 
(lahko ga imenujemo kontrolni center za 
uravnavanje življenjskih funkcij). Ta del 
možganov je sestavljen iz dela, ki ureja hi-

tre telesne reakcije ob nevarnosti (mednje 
sodi reakcija ''boj ali beg''), in dela, ki skrbi 
za obnovo organizma (to sta simpatični 
in parasimpatični živčni sistem). Ko kon-
trolno mesto za uravnavanje življenjskih 
funkcij dobi informacijo, da smo v nevar-
nosti in s pomočjo izkušenj oceni, da gre za 
nevarnost, se sproži reakcija ''boj ali beg'', 
ki je namenjena reševanju iz nevarnosti in 
se sproži, kot da bi roka v možganih pri-
tisnila na rdeč gumb in sporočila telesu, 
da se mora nemudoma odzvati – sproži se 
namreč v milisekundah in po sprožitvi je 
ne moremo niti ustaviti niti nadzorovati. 
Zato je dobro, da jo poznamo in se je ne 
ustrašimo!
Gre namreč za normalno reakcijo, ki kaže, 
da se je naše telo sposobno odzvati na ne-
varnost. 
Po dveh letih stalne "bojne pripravlje-
nosti" zaradi epidemije, ukrepov, izolacij, 
prisile, strahov, medijske psihoze smo vsi 
bolj ali manj izčrpani. Mentalno stanje 
vseh je zaskrbljujoče. Vse to vpliva tudi 
na našo delovno sposobnost. Vedno bolj 
se pojavljajo simptomi izgorelosti, kot so 
zanemarjanje osebnih potreb, izogibanje 
socialnim stikom, kronična utrujenost, 
notranja praznina, občutek izgorelosti, 
občutki krivde, samopomilovanje ali po-
gosto agresivno vedenje, zmanjšana delov-
na sposobnost in telesni simptomi (glavo-
bol, motnje spanja, prebavne težave ipd.) 

Ali obstaja rešitev?

Stresorjem, kot pravimo stresnim situaci-
jam, se ni mogoče izogniti, saj se z njimi 
srečujemo vsakodnevno – življenje na-
mreč od nas nenehno zahteva prilagajanje 
novostim in spremembam. Nekateri do-
godki pa so še veliko hujši. 

Že če gledamo televizijski dnevnik, se vsa-
kodnevno srečujemo z naravnimi in dru-
gimi katastrofami (poplave, potresi, pro-
metne nesreče, teroristični napadi, ulični 
nemiri, vojaški spopadi, ropi, begunci in 
zdaj še korona), ki nam povzročajo stres. 
Televizijska poročila večinoma poročajo 
o travmatičnih dogodkih, ki se dogaja-
jo v javni sferi. O tistih, ki se dogajajo za 
zaprtimi vrati naših domov, bolj ali manj 
molčijo (fizično in psihično nasilje, spolne 
zlorabe, trpinčenje otrok itd.). 
Trik zadovoljnega življenja torej ni, da se 
stresu in travmi izogibamo/izognemo, 
temveč v tem, da se naučimo, kako se z nji-
ma spoprijeti. Treba se je naučiti, kako ok-
repiti svoje telesne in duševne sposobnos-
ti, da nam stres ali travmatična izkušnja ne 
pride do živega in ne zbolimo. 

V programu (P)OSTANI ZDRAV, ki ga 

izvajam za posameznike in podjetja, se 

naučite, kako preko zavedanja svojih 

čustvenih in telesnih občutij prepozna-

te svoje nezavedne potlačene strahove. 

Telo ne laže!
V našem telesu je okrog 680 mišic. Ko do-
bijo ukaz, naj se pripravijo na nevarnost 
("boj ali beg"), večina njih to tudi stori in 
se skrči. To lahko povzroči različne težave: 
glavobol, bolečino v vratu, prsih, ramenih 
in drugo. Vsak od nas ima najbolj občutlji-
vi del telesa, ki se ga napetost še posebej 
krčevito oprime in le s težavo popusti. Pri 
nekaterih posameznikih je to glava, pri 
drugih križ, pri tretjih pa drug del telesa. 

Vljudno vabljeni, da stopite v stik z mano, 
da se dogovorimo za spoznavni termin. 

Florence Maria Bratuž · 030 212 023 · www.vinkom.si
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STE PRIPRAVLJENI, DA ZAVLADATE NA CESTI Z 
VOZILOM DACIA SANDERO STEPWAY?

Sandero Stepway razkriva povsem prenovljen dizajn in 
poudarja svoj slog križanca. Namestite se v vsestranski in 
prostorni notranjosti, kjer lahko doživite pustolovščine v 
popolnem udobju. Z veliko oddaljenostjo od tal se lahko z 
vozilom Sandero Stepway zlahka podate na različne vrste 
cest.

Petrova in Lambergova pot (867 m)
Begunje vsi dobro poznate po glasbeniku Slavku Avseniku in tovarni smuči Elan. Begunje pa se ponašajo še s številnimi drugimi zna-
menitostmi in čudovito naravo. Seveda sem zelo radovedna. Na lepo zimsko nedeljo se odpravim po Petrovi poti mimo srednjeveške 
cerkvice sv. Petra do Sankaške koče, od koder je prečudovit razgled na Blejsko jezero, Radovljico in Triglav. Moja radovednost pa me 
je zanesla še na Lambergovo pot, ki poteka po gozdnatem pobočju in gre mimo arheoloških najdišč Njivice in Zijavke ter Hudičevega 
gradiča vse do mogočnega gradu Kamen. 

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Lambergova pot, katere osrednja točka so ruševine gradu Kamen. Na 
gradu je prebival znameniti turnirski vitez Gašper Lambergar, ki ga ope-
va ljudska pesem o Pegamu in Lambergarju. Pegam sprašuje cesarja, če 
ima pod seboj koga, ki bi se spopadel z njim, in cesar mu odgovori, da ga 
ima, in sicer Lambergarja iz bele Ljubljane. Cesar je temu hitro poslal pis-
mo. Ko ga je Lambergar dobil, se je zjokal, saj se je večjega in močnejšega 
Pegama bal. Mati, ki je sedela za pečjo, mu je rekla, naj se nikar ne boji, saj 
bo zanj molila. Dala mu je ta nasvet: ko bo prispel na Dunaj, naj pozove 
Pegama v boj. Ko bosta prvič zajezdila, se bosta samo ''kušnila'', v drugo si 
bosta mezince odgriznila, v tretje pa si bosta glave sekala. Pegam bo imel 
tri glave, on pa naj odseka srednjo. Lambergar je tako storil in zgodilo 

se je, kot mu je rekla mati. Pegam je bil premagan, cesar zadovoljen in 
Lambergar srečen. (Vir: Pegam in Lambergar - Wikipedija, prosta enci-
klopedija (wikipedia.org))

Odpeljemo se proti Gorenjski, avtocesto zapustimo na izvozu Rado-
vljica ali Lesce in se usmerimo proti Begunjam. Parkiramo pri Gasilskemu 
domu v Begunjah in sledimo oznakam za Petrovo pot. Cerkvica sv. Petra 
je ves čas dobro vidna. Pot je dobro označena z usmerjevalnimi tablicami, 
v samem začetku poteka po asfaltu mimo stanovanjskih hiš, potem pa se 
strmo vzpne v gozd vse do cerkvice. Nadaljujemo proti Sankaški koči, 
kjer se lahko okrepčamo in naužijemo čudovitih razgledov. Vrnemo se po 
isti poti. Tik preden prispemo v dolino, se usmerimo levo in pot nas bo 
pripeljala na Lambergovo pot, nadvse arheološko zanimivo, ki nas pripe-
lje vse do ruševin mogočnega gradu Kamen. Od tu pa nazaj v Begunje. 

NA IZLET

Izhodišče: Škofja Loka (573 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 3–4 ure · Najprimernejši čas: v vseh letnih časih ·
Čas vožnje: 50 minut v eno smer
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Perovo 26, 1241 Kamnik, info@artik.si, 040 554 000

Strokovno svetovanje in posredovanje  
pri prodaji, oddaji in nakupu vseh  

vrst nepremičnin.

KRIŽANKA

NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: kosilo za 4 osebe v Gostilni Repnik + brezplačno svetovanje pri 
prodaji nepremičnin
2. nagrada: dežnik + brezplačno svetovanje pri prodaji nepremičnin
3. nagrada: šampanjec + brezplačno svetovanje pri prodaji nepremičnin

Nagrade podeljuje ARTIK nepremičnine, Perovo 26, Kamnik. Potrdila o nagradah bomo iz-
žrebancem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo izšle 18. 
marca 2022. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priimkom in točnim nas-

lovom pošljite do petka, 11. marca 2022, na naslov: Modre novice, IR IMAGE d. o. o., Medvedova 
25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. MOPAR zimski paket za čiščenje vozila: Darja Stele, Radomlje
2. Kapa MOPAR: Tone Sovinšek, Kamnik
3. Dežnik VEIT: Stanka Brulc, Komenda

Nagrade podeljuje Veit Team, Domžale. Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi na 
www.modre-novice.si!
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Podpis E-mail 

11

12

13

9 10

11 10 12104 5 3 13 11 3 11 6



Modre novice18 KOLUMNA

Deset skritih zakladov Kamnika
Turisti običajno iščemo očitno. Slavne, prepoznavne spomenike, ki jih poznamo z razglednic. Legendarne restavracije, ki smo jih zasledili 
na televizijskih oddajah ali o njih prebrali v kulinaričnih revijah. Lokacije, kjer so bili posneti slavni filmi. Kot profesor umetnostne zgo-
dovine lahko potegnem vzporednico z načinom preučevanja umetnosti. Obstaja nekaj sto slik in kipov, ki se pojavljajo v skoraj vsakem 
tečaju in učbeniku o umetnostni zgodovini. So odlične, toda radoveden, moder, drzen raziskovalec, tisti, ki se izogiba klišejem in gleda 
izven okvirjev, si postavlja vprašanje: »Kaj je še na voljo poleg tega?« Poleg teh sto najboljših obstajajo tudi druge čudovite umetnine, 
prav tako, kot obstajajo tudi drugi kraji, ki zanimajo turiste, ne le Eifflov stolp, Las Vegas, berlinski zid in londonski muzej voščenih lutk 
Madame Tussauds. Sam sem tiste vrste turist, ki išče, kar popotniški pisci opisujejo kot skriti dragulji. Pravzaprav navadno niti niso skriti, 
le ne izstopajo – mahajoče in vpijoče – iz množice, da bi vas privabili na obisk.

NOAH CHARNEY

Eden od teh skritih draguljev je celotna Slovenija. Tako jo je opi-
salo nič koliko popotniških člankov, na katere sem naletel. Kot bi 
piscem zmanjkalo opisov! Le izkušeni, razgledani, proaktivni in 
zainteresirani popotniki tudi slišijo, kako čudovita je Slovenija, in 
jo poiščejo. A ko prispejo, se večina drži popularnih poti: bivajo v 
Ljubljani in se odpravijo na enodnevne izlete na Bled … in ponavadi 
je to kar vse. Seveda imam rad Ljubljano in Bled. A obstajajo stopnje 
turističnega zanosa. Na prvi stopnji je turist, ki prepozna, da je Slo-
venija vredna obiska, in ko jo obišče, je neizogibno navdušen. Treba 
je biti stopnjo višje, da raziščete več kot le Ljubljano in Bled. Če bi 
me vprašali, kateri kraj naj še obiščem, bi vam odvrnil: »Kamnik.«

Kamnik, kjer živim že skoraj desetletje, je še bolj skrit od že tako 
skritega dragulja, torej Slovenije. To je očarljivo, lepo, malo mesto 
na vznožju Kamniško-Savinjskih Alp. Poznan je po Veliki planini, 
Arboretumu, kraljevi lovski koči v Kamniški Bistrici. Toda niti Slo-
venci ne vedo točno, kaj videti v samem mestu. Obiščejo ga, saj vedo, 
da je prijetno – pogosto je kulisa v filmih, zahvaljujoč mestnemu 
središču, ki je videti popolno kot z razglednice – in uživajo v obisku. 
A tako njihov obisk ostaja le površinski.

Šele ko sem se preselil v Kamnik, veliko časa raziskoval in spra-
ševal domačine, kaj videti, sem spoznal, da niti Kamničani sami ne 
poznajo bogastev, ki se skrivajo v njihovi sredini. Takrat sem začel 
pisati o tem kraju. Ne le za tujce, temveč tudi za domačine, ki se za-
dovoljno nasmejejo, ko spoznajo kaj čudovitega, kar je bilo v njihovi 
bližini že ves čas, a tega niso poznali ali pomislili, da bi obiskali.

Torej, kaj je na mojem seznamu? Kaj bi morali turisti (in domači-
ni) obiskati, ko so v Kamniku? Veliko; dovolj, da bi v Kamniku pre-
nočili in v nekaj dneh raziskali mesto in okolico. Razkril vam bom 
zaklade, ki jih priporočam: pet v mestu in pet v okolici.

V mestu

Trije gradovi in pol

Kamnik ima kar tri gradove … morda štiri, odvisno od definici-
je. To je neobičajno veliko celo za evropsko mesto. Najbolj očiten je 
Mali grad, ki je bil nekoč bolj robusten, danes pa ponuja neverjeten 
razgled, ikonično kapelo (simbol Kamnika) z romansko kripto ter 
gotskim zgornjim nadstropjem in enim stražnim stolpom, ki se je še 
ohranil do danes. 

To še ni vse. Dvajsetminutni vzpon na vzpetino nad mestom vas 
pripelje do Starega gradu, ki je kljub poimenovanju mlajši od Male-
ga gradu. Žal je danes od njega ostalo le še uničeno obzidje, ponuja 
pa veličasten pogled vse do Ljubljane in Alp. Nekoč je tukaj stal vi-
sok stražni stolp. Razgled z njega je domiselno poustvaril arhitekt 
Tomaž Schlegl z razgledno ploščadjo – razgled z njenega konca je 
natančno preračunan, tako da je enak razgledu, ki so ga nekoč imeli 
stražarji z vrha stražnega stolpa.

V baročnem gradu Zaprice, ki je obrnjen proti gozdu, danes do-
muje medobčinski muzej. To so trije gradovi v enem malem mestu. 
Toda obstaja še četrti, ki je pravzaprav dvorec, dom industrije 19. 

stoletja, Katzenberg. Torej, morda so v mestu trije gradovi in pol? 
Ampak kdo šteje …

Sadnikarjev muzej

Družina Sadnikar živi na koncu Šutne, tlakovane, nekoč živahne, 
danes pa tihe glavne ulice Kamnika, ki je zelo pogosto uporabljena 
v filmskih scenah, kajti videti je brezčasno in popolno kot z razgle-
dnic. Nikolaj Sadnikar je bil lokalni veterinar, ki je imel oči za umet-
nost in starine. Ni bil premožen, a prepoznal je dobro stvar, ko jo je 
videl. Kupoval je pametno, pogosto je sprejel starine v zameno za 
svoje delo, še posebej, ko je skrbel za živali družin, ki jim je primanj-
kovalo denarja. Rezultat je osupljiva zasebna zbirka umetniških del 
in starin najvišjega mednarodnega nivoja – in le redki jo poznajo. 
Zbirko si lahko ogledate po dogovoru z družino, pri tem vam lahko 
pomagajo sodelavci na kamniškem TIC-u. Ko boste videli, kakšni 
zakladi se skrivajo v hiši s čisto običajno fasado, boste ostali odprtih 
ust.

Frančiškanska knjižnica

V Frančiškanskem samostanu občudovalce čaka zbirka več kot 10 
tisoč redkih knjig, vključno z najbolj redkimi, inkunabulami, ki so 
bile ustvarjene še pred prevlado tiskalnih strojev. Za ogled knjižnice 
se je treba dogovoriti z menihi, toda vsakdo, ki ga zanimajo zgodo-
vina, teologija in redke knjige, bo vedel, da je ta knjižnica vredna 
obiska.

Plečnikova zakristija in Steletova soba

Delo Jožeta Plečnika, največjega slovenskega arhitekta, smo že 
obdelali v posebnem članku, zato naj zadostuje, če rečem, da je ta 
modernistični mistični mojster veliko časa preživel v Kamniku, saj 
je prijateljeval z lokalnim duhovnikom in družino Stele. Franc Stele 
je bil najbrž najbolj vpliven slovenski umetnostni zgodovinar, ki je 
s svojimi knjigami pomagal pri širjenju kanoniziranja Plečnikovega 
dela. Plečnikovo sobo nad svečarno Stele lahko obiščete po dogovo-
ru z družino Stele. V sobi je mnogo po meri narejenih Plečnikovih 
izdelkov, narejenih posebej za družino (svečnik, miza, stoli), vsak od 
njih s posebnim dizajnom. 

V frančiškanski cerkvi (ob prej omenjeni knjižnici redkih knjig) 
je morda največje posamično Plečnikovo delo, popolna dekoracija 
cerkvene zakristije. Kamnik je idealna destinacija za navdušence nad 
odlično arhitekturo in industrijskim oblikovanjem.

Mesto mikropivovarn

Pred nekaj leti je imel Kamnik kar sedem mikropivovarn na 10 
tisoč prebivalcev. Takrat sem raziskoval za članek, v katerem sem se 
spraševal, če bi Kamnik morda lahko označili za svetovno prestol-
nico mikropivovarstva z največ mikropivovarnami na prebivalca. 
Sklenil sem, da ja, vendar nismo mogli pravočasno pridobiti ljudi iz 
Guinnessove knjige rekordov, da bi to potrdili. Torej, recimo, da je 
res. Danes nekaj teh pivovarn sicer ne deluje več, vendar imamo še 
vedno veliko nagrajenih piv za zelo majhno mesto.
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Okolica mesta

Velika Planina

Napisal sem mnogo člankov o Veliki planini, ki je na Zemlji naj-
bližji približek Tolkienovega srednjega sveta. Le deset minut iz Ka-
mnika, planina že tisočletje vsako poletje gosti pastirje in njihove 
črede. Tu so se razvile edinstvene tradicije, ki so nenavadne tako 
tujcem kot Slovencem. Tu boste želeli prenočiti – pohodniški izleti 
za en dan so čudoviti, vendar je nekaj čarobnega, da zaspite v popol-
ni odsotnosti vsega razen soja zvezd v eni od mnogih preprostih koč, 
ki so posejane po planini, in se prebudite s soncem, okoli vas pa so 
Alpe v višini oči. 

Kamniška Bistrica in kraljeva lovska koča

Izvir Kamniške Bistrice zagotavlja priznano kakovostno, čisto 
vodo. Ker je voda že po naravi nevtralna, se je v Kamniku pojavilo 
toliko mikropivovarn. V večini pivovarn morajo namreč vodo pred 
začetkom varjenja nevtralizirati z dodatkom kemikalij. V Kamniku 
tega ni treba. Reka se vije po z balvani posutem vznožju Alp, gosti 
gozdovi so odlični za pohodništvo. Se vidimo, če boste lahko našli 
skrivno bolnišnico v gozdu, ki so jo partizani uporabljali v boju z 
Nemci. To je bilo priljubljeno lovišče Tita in jugoslovanske kraljeve 
družine. Jože Plečnik je tu zgradil lovsko kočo, ki se nahaja nekaj sto 
korakov od očarljivo domiselne gostilne pri Jurju, ki jo tujci obožu-
jejo, saj je kot časovni preskok v čase Jugoslavije, skupaj s sobo, od 
tal do stropa okrašeno s spominku o Titu, in s tako velikimi zrezki, 
da visijo čez rob krožnika.

Arboretum

Kdo bi si mislil, da botanični park svetovnega formata leži manj 
kot pet minut od središča Kamnika? Precej boljši in bolj dovršen od 

botaničnega vrta v Ljubljani je arboretum nekoč predstavljal pose-
stvo okoli gradu, ki ga ni več. Park je obsežen, razdeljen na gozdove, 
razstave (metulji, orhideje, kaktusi, tulipani), ribnike, angleški vrt, 
francoski vrt v neoklasicističnem slogu, labirint itd. Če imate otro-
ke, potem ga morate obiskati. Veliko območje je namenjeno igram in 
igralom za otroke, na voljo je razstava dinozavrov v naravni velikos-
ti, nekateri med njimi se tudi premikajo.

Tuhinjska dolina

Za tiste, ki uživate v vožnji, vas od Kamnika do Vranskega v pol 
ure popelje cesta po Tuhinjski dolini – dolini, ki ima samosvoje tra-
dicije, pogosto drugačne od tistih v Kamniku, oddaljenem le nekaj 
kilometrov. Tuhinjska fila bi bila moja prošnja za zadnjo večerjo. 
V Snoviku so terme, umetniški dogodki so na Selah, pripovedo-
valski festival v Motniku. Tuhinjska dolina je opomnik o kulturnem 
bogastvu vsake doline in neverjetnih raznolikostih v tako majhni 
državi, kjer lahko nekajkilometrski izlet odkrije nove recepte, tradi-
cije, prednosti, ki so precej nepoznane le streljaj stran.

Torej, če vam je všeč pivo (in komu ni?) in gradovi ter osupljive 
gore, potem odkrijte vse te vidike skritega dragulja, imenovanega 
Slovenija. Kamnik pa je super biser med dragulji. 

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI,
NAJBOLJŠE PICE, VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
tel.: 031-30-22-21

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
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Ne odlašajte: vozniško dovoljenje je treba 
zamenjati
Čez slabo leto ''roza'' vozniška dovoljenja ne bodo več veljavna, saj jih bodo nadomestila nova, izdana na kartici. Do 19. januarja 2023 
morajo tako vsi, ki imajo še stara dovoljenja, ta obvezno zamenjati, sicer ne bodo več smeli voziti v prometu. Na upravnih enotah v Ka-
mniku in Domžalah opozarjajo, naj občani ne čakajo do zadnjega trenutka, temveč dovoljenje zamenjajo že pred tem datumom. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Na Upravni enoti Kamnik ocenjujejo, da je približno 70 % občanov že 
zamenjalo staro vozniško dovoljenje za novega. Zamenjavo mora opraviti 
še približno 30 %, kar je nekaj več kot 7000 občanov Kamnika in Ko-
mende. Podobna situacija je tudi na področju petih občin, ki jih pokriva 
Upravna enota Domžale (Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Morav-
če), kjer je treba zamenjati še slabih 30 % oz. 12.441 starih dovoljenj (od 
skupaj 41.701), hkrati pa tu v letošnjem letu poteče še 3179 kartičnih voz-
niških dovoljenj, ki jih bodo morali imetniki podaljšati.

Morda se številke na prvi pogled ne zdijo visoke, a na voljo ni več veliko 
časa, zato na obeh upravnih enotah občane opozarjajo, naj zamenjavo sto-
rijo čim prej. »Imetniki starega vozniškega dovoljenja naj se za zamenjavo 
odločijo čim prej oz. še pred poletnimi meseci, saj takrat tudi zaradi masov-
ne zamenjave osebnih dokumentov, od 28. marca 2022 dalje bomo namreč 
izdajali še biometrične osebne izkaznice, pričakujemo daljše čakalne dobe,« 
opozarja Marko Grujičić, načelnik UE Domžale. Njegovemu mnenju se 
pridružuje tudi Jana Grden Rutar, vodja Oddelka za upravne notranje za-
deve na UE Kamnik: »Na Upravni enoti Kamnik že ves čas opozarjamo 
imetnike vozniških dovoljenj na tridelnem roza obrazcu, da je le te treba 
zamenjati čim prej oz. najpozneje do 19. januarja 2023. Verjetno se gnečam 
ne bo mogoče izogniti, ker za izdajo oz. zamenjavo vozniškega dovoljenja 
ni krajevne pristojnosti, poleg vseh naših 7000 občanov upravičeno lahko 
pričakujemo povečano število imetnikov vozniških dovoljenj tudi iz dru-
gih upravnih enot, predvsem iz UE Domžale in UE Ljubljana.« 

19. januar 2023 je sicer zadnji rok za zamenjavo vozniškega dovoljenja, 
saj se stara na tridelnem roza obrazcu menjajo že vse od julija 2009 in je bil 
rok za zamenjavo že predhodno podaljšan. Poleg tega, da bodo nova vo-
zniška dovoljenja v obliki kartice, je spremenjena tudi veljavnost vozni-
škega dovoljenja. Novo bo veljalo največ deset let, po tem času ga bo treba 
podaljšati. Sicer pa bodo vse pravice, ki so priznane v starem vozniškem 
dovoljenju, veljavne tudi v novem. 

Občani, ki želijo zamenjati vozniško dovoljenje, se morajo osebno 
oglasiti na katerikoli upravni enoti. Priporočljivo je, da si čakalne dobe 
pogledajo na spletni strani ministrstva za javno upravo. V tem trenutku 
(12. 2. 2022, op.p.) je čakalna doba za zamenjavo vozniškega dovoljenja, 

osebne izkaznice ali potnega lista na UE Domžale 14 delovnih dni, na UE 
Kamnik pa 6 delovnih dni. 

Za obisk se je treba prehodno naročiti, v Kamniku najbolje po elektron-
ski pošti ue-kamnik@gov.si, v Domžalah pa po telefonu na številko 01 72 
10 864 ali elektronsko s posredovanjem naročila in kontaktnih podatkov 
na elektronski naslov ue.domzale@gov.si. Za obisk je treba izpolnjevati 
pogoj PCT. Za zamenjavo vozniškega dovoljenja je treba predložiti novo 
fotografijo, ki kaže pravo podobo imetnika, in staro vozniško dovoljenje, 
tudi če je pretečeno. Če je v staro vozniško dovoljenje vpisana omejitev 
vožnje iz zdravstvenih razlogov in je veljavnost dovoljenja že potekla, se 
vozniško dovoljenje podaljša, ko imetnik vozniškega dovoljenja predloži 
zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo mo-
tornega vozila določene kategorije. Tovrstno zdravniško spričevalo izda 
zdravnik – specialist medicine dela, prometa in športa. Zamenjava vozni-
škega dovoljenja trenutno stane 19,14 evra (brez stroška fotografij).

Konec marca prihajajo biometrične osebne izkaznice

V letošnjem letu pa bomo Slovenci dobili tudi nove osebne izkaznice. 
Konec marca se bo namreč začela izdaja biometričnih osebnih izkaznic. 
Stare osebne izkaznice bodo sicer veljale vse do poteka, prav tako je do 
konca marca omogočena uporaba pretečenih osebnih izkaznic. »Nova 
osebna izkaznica bo na pogled enaka kot osebna izkaznica, ki jo poznamo 
danes, le da ji bodo dodali mikročip z biometričnimi podatki podobe ob-
raza in dveh ploskih prstnih odtisov (mlajšim od 12 let prstnih odtisov ne 
bo treba predložiti). Biometrija posameznika bo shranjena samo na ome-
njenem čipu, s čimer naj bi zagotovili varnost osebnih podatkov drža-
vljanov. Pristojne službe bodo biometrične podatke preverjale ob prehodu 
državne meje ali v primerih, ko bo potrebna identifikacija državljana,« 
razlaga Jana Grden Rutar iz UE Kamnik in dodaja, da bo nova osebna 
izkaznica vsebovala tudi sredstva za elektronsko identifikacijo in elek-
tronsko digitalno potrdilo za elektronsko in čezmejno poslovanje. »Nova 
osebna izkaznica bo tudi kot zdravstvena kartica, vendar naj bi ta funkcija 
začela delovati z avgustom 2022. Nova biometrična osebna izkaznica bo 
zaradi vgrajenega čipa in biometrične tehnologije nekoliko dražja, uprav-
na taksa pa bo ostala nespremenjena. Cena nove osebne izkaznice do da-
nes še ni znana,« zaključuje Grden Rutarjeva. 
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Dobrodelni marec: številni dogodki ob 10. obletnici

Kamnik – V okviru tradicionalne dobrodelne akcije Dobrodelni 

marec, ki letos praznuje deseto obletnico, bodo organizatorji iz Štu-

denstkega kluba Kamnik pripravili raznovrstne dogodke, s katerimi 

zbirajo sredstva za socialno ogrožene družine in posameznike.

»Ob deseti obletnici smo se odločili za zbiranje sredstev za enostar-
ševsko družino ter tri posameznike iz lokalnega okolja. Delovanje naše-
ga kluba je tesno povezano z lokalnim okoljem, saj v prvi vrsti nudimo 
projekte in ugodnosti za študente in dijake iz Upravne enote Kamnik. Z 
akcijo želimo tudi sami prispevati svoj majhen delež k odpravljanju soci-
alnih razlik in spodbuditi človekoljubje, zlasti med mladimi, pri čemer je 
ključnega pomena, da vključimo naše člane in tako spodbujamo pomoč 
tudi med vrstniki. Vsak izmed nas se lahko nepričakovano znajde v težki 
situaciji, ko bi si želel oziroma potreboval pomoč prijateljev, vrstnikov ali 
skupnosti, zato o pomembnosti solidarnosti ozaveščamo tudi dijake in 
študente,« pravijo v Študentskem klubu Kamnik.

Čeprav je poudarek akcije na dobrodelnosti, pa je Dobrodelni marec 
veliko več. »Z raznovrstnimi projekti želimo privabiti čim več ljudi, da 
se udeležijo naših dogodkov, kjer se lahko družijo, spoznajo, zabavajo 
in tako utrdijo medsebojne odnose, kar nam je najbolj primanjkovalo 
med pandemijo. Pri vsem tem pa dogodki predstavljajo tudi priložnost 
za rekreacijo in športno udejstvovanje, ki ga kot študentski klub močno 
podpiramo ter z njim ozaveščamo mlade o pomembnosti zdravega načina 
življenja,« poudarjajo kamniški študenti.

Prvi dogodek bo tradicionalni Turnir v odbojki, ki bo potekal 6. mar-
ca v Športni dvorani Kamnik. Sledi tradicionalnih 48 ur pohodov na Sv. 
Primož, potekali bodo od 11. do 13. marca. Na vrhu Sv. Primoža se bodo 
zbirali podpisi, sponzorji pa bodo za vsak podpis prispevali 0,5 evra v 
dobrodelne namene, prav tako se bodo zbirali tudi prostovoljni prispev-
ki. 19. marec bo na kamniški tržnici potekala dobrodelna Tržnica slaščic. 
Študentke in študenti bodo spekli razne slaščice, ki jih boste lahko kupili 
v zameno za prostovoljni dobrodelni prispevek. Pomoči pa ne potrebujejo 
le družine, študenti in dijaki, temveč tudi male živali v zavetiščih. V tem 
mesecu bodo aktivisti s posebno akcijo zbrali priboljške, odeje in druge 
potrebščine za male živali. Vsi ljubitelji psov se bodo skupaj s kužki lahko 
družili na dogodku Tačke na sprehodu, ki bo potekal v Kamniku 26. mar-
ca. Kot vsako leto bodo Dobrodelni marec zaključili z zaključno priredi-
tvijo, ki bo potekala 31. marca v Domu kulture Kamnik. Nastopila bosta 
Hamo& Rudi Bučar s svojim akustičnim koncertom, vstopnice pa so že v 
prodaji preko sistema mojekarte.si. Poleg tega bodo potekala tudi tri sple-
tna potopisna predavanja na facebook strani Študentskega kluba Kamnik, 
kjer boste lahko svoj prispevek darovali z SMS sporočilom. Ves marec bo 
namreč aktivna SMS kampanja, s poslanim sporočilom s ključno besedo 
MAREC5 na številko 1919 boste prispevali 5 evrov za socialno ogrožene 
družine in posameznike. 

»Aktivisti Študentskega kluba Kamnik uživamo v organizaciji Dobro-
delnega marca in smo nanj izjemno ponosni. Vse to počnemo popolnoma 

prostovoljno, saj trdno verjamemo v pomembnost ozaveščanja in širjenja 
solidarnosti med ljudmi, še posebej med mladimi,« zaključujejo v Štu-
dentskem klubu Kamnik. 

Dihamo z naravo – tudi v Domžalah in Kamniku

Domžale, Kamnik – Že več kot deset let društvo Šola zdravja združu-

je številne aktivne člane, ki vsako jutro redno vadijo po metodi 1000 

gibov. V društvu so lani uvedli brezplačno aktivnost Dihamo z nara-

vo, ki se bo marca začela izvajati tudi v Kamniku in Domžalah ter je 

namenjena osebam vseh starosti.

V Društvu šola zdravja se zavedajo pomembnosti zdravega življenj-
skega sloga in vsakodnevnega gibanja prav vseh ljudi, zato so lani uvedli 
še brezplačno aktivnost Dihamo z naravo, pri kateri je poudarek v umir-
janju uma in diha, kar povzroči sprostitev živčnega sistema in krepitev 
imunskega sistema. Marca bodo s to aktivnostjo začeli tudi v Domža-
lah in Kamniku, in sicer bo zbor v Češminovem parku ob ponedeljkih 
od 17.30 do 18.30 ter na železniškem postajališču Duplica Bakovnik ob 
torkih med 17.30 in 18.30. Ker se aktivnost izvaja v popoldanskem času, 
je namenjena ljudem vseh starosti in ne le starejšim, kot smo vajeni pri 
jutranji vadbi po metodi 1000 gibov.

Vadbo Dihamo z naravo so v Šoli zdravja ustvarili z mislijo na stiske, s 
katerimi se med epidemijo sooča mnogo ljudi. »Z brezplačno aktivnostjo 
Dihamo z naravo poskušamo z enostavnimi metodami harmonizirati ču-
stvena stanja ter umiriti um in telo. Bistvo je, da se ustavimo, lažje zadi-
hamo in se povežemo z naravo. Vadba uporablja pristope gozdne kopeli, 
nenasilne komunikacije in dihanja s trebušno prepono. Krajšo medita-
cijo, vadbo za hrbtenico in dvig imunskega sistema pa črpamo iz metod 
Zhineng Qigong znanosti. Namenjena je vsem generacijam, izvaja pa se v 
popoldanskem času, da je dostopna tudi zaposlenim,« izpostavlja Andraž 
Purger, profesor športne vzgoje in vodja projekta Dihamo z naravo, in 
pove, da so bili udeleženci aktivnosti, ki so se le-te udeležili že lani, zelo 
zadovoljni, »zaznali so izboljšanje fizičnega zdravja, počutja in duševnega 
stanja. Kjer se je na določenih točkah v telesu pred začetkom vadbe naha-
jala napetost, so prepoznali razliko, sprostitev.« 
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Sušen začetek leta
V glavi se nam že po malem prikazuje pomlad, v kosteh pa nas še vedno trga zima. Tako nekako bi lahko opisali aktualni mesec februar, 
zadnji v zimskem meteorološkem trojčku.

 
MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Januar ali prosinec, kot je staro ime za prvi mesec leta, je praviloma 
tudi najhladnejši mesec v letu. Povprečna mesečna temperatura zraka je 
bila januarja le nekaj desetink Celzija nad dolgoletnim povprečjem, pada-
vinski izkupiček pa je bil le polovičen. Letošnji nas ni razočaral s soncem, 
bolj pa s snegom. Tega bo, sodeč po ljudski modrosti, več sušca in/ali ma-
lega travna, res pa je, da takrat hitro skopni. Jasni dnevi prosinca, so vese-
lje Dolenjca, pravi eden od ''starovremenskih'' rekov, le zakaj ni kakšnega 

podobnega tudi za Gorenjce? Verjetno se skriva pojasnilo v dejstvu, da na 
modronovičnem območju nimamo vinorodnih krajev, trte pač. Ob koncu 
zime imamo tako že nastavke za morebitno kasnejšo sušo; ta je za zadaj le 
hidrološka in se še ne pozna pri vodovodnih pipah, saj sončno sevanje v 
tem delu leta še ni tako močno, da bi imeli opravka z izhlapevanjem. 

V primerjavi s temnim decembrom se nam je minuli mesec krepko 
oddolžil s soncem – tega je bilo skoraj za polovico več, kot nam ga ''pri-
poroča'' dolgoletno povprečje. Po novoletnih praznikih smo začeli precej 
toplo, potem pa imeli do zadnje dekade sorazmerno hladno vreme; le ne-
kaj juter smo imeli najnižje temperature zraka nad lediščem, vsa druga 
jutra pa pod njim. Nabralo se je tudi nekaj (5) ledenih dni, enkrat celo v 
tridnevnem paketu (7.–9. januarja). Blizu ledišča je bila tudi povprečna 
mesečna temperatura zraka, kar je v zadnjih dveh desetletjih prej izje-
ma kot pravilo. Vse do konca 20. stoletja so bile tovrstne temperature v 
osrednjem delu Ljubljanske kotline praviloma pod lediščem, zdaj pa le še 
izjemoma. Edini dan, ko se je ''dogajalo'' vreme, je bila prva januarska sre-
da (5. januarja), v glavnih vlogah pa sta bila dež in veter. Če ste ljubitelji 
gibanja po zasneženi pokrajini, so zdaj dnevi kot nalašč za krajše in daljše 
sprehode ter izlete. Kjer snežna odeja ni preveč obilna ali pa je pot uho-
jena, se da prav lepo hoditi. Pri obilnejši, tam od pol metra navzgor, pa si 
je dobro pomagati s smučmi ali krpljami. Kdor bo poskušal zdaj uhoditi 
nove poti, naj se torej na mestih z več snega pripravi na naporno in nič 
kaj prijetno gaženje. Morda je bolje izbrati tak cilj, za katerega vemo, da je 
vsaj del poti že uhojen. 

Ste se že kdaj vprašali, zakaj nam v mrazu in snegu tako lepo škrip-
lje izpod nog? Po vsej verjetnosti se skriva razlaga v snežnih kristalih. 
V mrzlem vremenu so namreč ti trši in manj preobraženi, zato je trenje 
pri hoji večje. Med hojo nastane pod pritiskom stopala več lomov kot pri 
mokrem in preobraženem snegu. Vsak lom povzroči motnjo v okolici, ki 
jo slišimo kot pok. Pod čevljem ujet zrak mora priti nekje tudi ven. Ker pa 
se zvok pod obuvalom vsaj deloma vpija, slišimo na koncu mešanico vseh 
pokov, podobno škripanju, katerega odtenek in barva sta odvisni tudi od 
velikosti čevlja in vrste podplata. Mehak, puhast sneg zelo dobro vpija 
zvok, zato ne bo odveč opozorilo, da med hojo po zasneženi cesti pazite na 
avtomobile, ki prihajajo izza hrbta, tudi z očmi in ne le z ušesi. Podobno 
je, če se med zmrzovanjem zaradi večanja prostornine lomi trd, zdrav led. 
Tak lom čudovito odmeva, zato ni čudno, da si je včasih mladež na zalede-
nelem Blejskem jezeru privoščila tamkajšnje sprehajalce. Ob normalnem 
širjenju oziroma pokanju zdravega ledu je začela na vso moč vreščati in 
bežati z jezerskega ledu, pri čemer so jo, vsaj pri slednjem, posnemali tudi 
nekateri nič hudega sluteči sprehajalci-prišleki. Ujemite torej pravi ritem 
hoje in prisluhnite škripanju, ki prihaja izpod čevljev. Zaprite usta ali pa 
si jih zaščitite s šalom ter razširite nosnice, da se bo na poti v pljuča mrzel 
zrak čim bolj in prej segrel. Praviloma je hitrost hoje primerna takrat, ko 
še lahko vdihavamo in izdihavamo skozi nos. 

Pogled sredi januarja 2022 proti osredenjmu delu Grintovcev z vzhodnega 
roba Menine planine; takrat je pod čevlji še škripalo.

Padavine – JANUAR 2022 (v mm)

POSTAJA         (v mm) POSTAJA           (v mm)
Brdo pri Lukovici 15 Letališče Brnik 25
Krtina 16 Loka pri Mengšu 31
Tunjice 17 Ljubljana 32
Zgornje Dobeno 22 Kamnik Zaprice 34
Domžale 24 Trzin in Jable 36

Količina padavin januarja 2022 v nekaterih krajih na območju Modrih novic. 
(Viri: ARSO, Agrometeorološki portal Slovenije/MKGP, CZ Trzin, Vremensko 
društvo ZEVS/Geostik in privatne vremenske postaje).

Prijave na primozv@ir-image.si  do 25. 2. 2022

Ekipa regionalnega medija Modre novice se 
širi, zato te vabimo, da se nam pridružiš!

Iščemo tržnika (m/ž)
Ali te zanima trženje in delo z ljudmi?

Iščemo komunikativno osebo za trženje oglasnega prostora v 
regionalnem mediju.

Izkušnje niso ključne, kajti odgovornost do dela, zanesljivost 
in fleksibilnost so tisto, kar iščemo. Pogoji so strast ter 
samoiniciativnost pri opravljanju dela. Nujen je tudi lasten 
prevoz in izpit B kategorije.
 
Iščemo kandidate, ki so vpeti v regionalno okolje in prihajajo 
iz občin, ki jih pokriva medij Modre novice (Kamnik, Domžale, 
Mengeš, Trzin in Komenda).
 
Kaj lahko pričakuješ?

Sodelovanje s super ekipo. Poskusno obdobje 6 oziroma 12 
mesecev, možnost zaposlitve za nedoločen čas. 
Nastop dela: kakor hitro je mogoče.
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Za topel dom
Toplina doma je tisto, kar daje vaši hiši ali stanovanju občutek prijaznosti, domačnosti in ljubezni. Ko razmišljamo o ogrevanju, so vse 
bolj priljubljene toplotne črpalke, a tudi plinske in ostale peči ter kamini še vedno zavzemajo pomembno mesto pri uporabnikih.

IRIS KLINE ARIH

Toplotne črpalke so v zadnjih dveh desetletjih močno pridobile na po-
menu, saj se čedalje več ljudi odloča, da z njimi ogrevajo in/ali hladijo 
svoje domove ter pripravljajo toplo sanitarno vodo. Pa si kar poglejmo, kaj 
vse toplotne črpalke omogočajo.

Toplotne črpalke omogočajo:
• Ogrevanje prostorov, ki je lahko visokotemperaturno (radiatorsko 

ogrevanje) ali nizkotemperaturno (talno, stensko ogrevanje). Ogreva-
nje prostorov je mogoče tudi s klimatskimi napravami.

• Hlajenje prostorov preko ventilatorskih konvektorjev ali s klimatskimi 
napravami.

• Pohlajevanje prostorov preko stropnega, stenskega ali talnega sistema.
• Pripravo tople sanitarne vode.

Glede na vrsto energije, ki jo toplotna črpalka izkorišča, se uporabljajo:
• toplotne črpalke zrak-voda,
• toplotne črpalke zemlja-voda,
• toplotne črpalke voda-voda,
• kompaktne toplotne črpalke zrak voda s prezračevalnim sistemom,
• hibridne toplotne črpalke, ki učinkovito združujejo delovanje toplotne 

črpalke zrak voda s pečjo na plin ali olje,
• toplotne črpalke zrak-zrak, ki so pravzaprav klimatske naprave.

Na voljo so tudi toplotne črpalke, ki poskrbijo le za ogrevanje sanitar-
ne vode. Veliko gospodinjstev namreč prostore ogreva s pečmi (peč na 
drva, peč na pelete, oljna peč in podobno), sanitarno vodo pa ogrevajo s 
pomočjo toplotne črpalke za sanitarno vodo.

Največje prednosti toplotnih črpalk

Zakaj so toplotne črpalke tako priljubljene in kateri so tisti pravi raz-
logi za njihovo vgradnjo in uporabo? Omogočajo nizke stroške ogrevanja 
in hlajenja zaradi izkoriščanja naravnih virov in učinkovitosti toplotnih 
črpalk. Na ta način ustvarite velik prihranek pri stroških ob prenovi 
ogrevanja s toplotno črpalko – nakup toplotne črpalke je investicija, ki 
se povrne v nekaj letih. Za delovanje toplotne črpalke ne potrebujete di-
mnika, cisterne za olje, prostora za skladiščenje pelet, drv ali sekancev. Ne 
boste se srečali s prahom, umazanijo, vonjavami, ognjem ali ogljikovim 
monoksidom. Toplotna črpalka vam omogoča tudi pohlajevanje ali hla-
jenje, obstaja pa tudi naprava, ki vključuje tudi prezračevanje. Pričakuj-

te enostavno upravljanje in minimalno vzdrževanje, ki vam zagotavlja 
resnično udobje bivanja. Na voljo so v različnih možnostih namestitve 
(zunaj objekta, v objektu, split izvedba, kjer obstajata notranja in zunanja 
enota toplotne črpalke). Izbirate lahko med raznoraznimi dimenzijami in 
topolotna črpalka zasede zelo malo prostora. Izkoristite tudi vi možnost 
subvencije ali ugodnega kredita Eko sklada. Podprite okolju in podnebju 
prijazno tehnologijo: obnovljivi viri energije (OVE) in učinkovita raba 
energije (URE).

Kje oz. kam se vgradi in koliko prostora zavzame toplotna črpalka?

Toplotne črpalke imajo številne možnosti namestitve. Split oz. delje-
na toplotna črpalka ima zunanjo enoto nameščeno zunaj, notranjo enoto 
pa vgrajeno v objektu. Monoblok oziroma kompaktna toplotna črpalka, 
kjer je celotna naprava nameščena zunaj objekta, v notranjih prostorih so 
le npr. grelnik sanitarne vode, zalogovnik, če je potrebno, drugi drobni 
inštalacijski material. Toplotna črpalka za notranjo vgradnjo – v tem pri-
meru je toplotna črpalka v celoti postavljena v notranjosti objekta. Zunaj 
hiše oz. objekta torej ni naprave, vrt ostaja nedotaknjen. Pri izbiri toplo-
tne črpalke je treba upoštevati veliko dejavnikov. Podnebje, v katerem se 
hiša nahaja, pričakovanja in življenjski slog stanovalcev, način gradnje, 
zahteve objekta, ob prenovi je zelo pomembno trenutno stanje kurilnice 
itd. Vsak objekt ali hiša in v njej vsaka kurilnica je namreč edinstvena. 
Ena ni enaka drugi. Ogrevalni sistem oz. toplotna črpalka pa je stalno de-
lujoč in ''živ'' aparat, je srce vašega doma, in mora delovati zanesljivo vse 
dni v letu, v režimu 24/7. Celotna investicija v toplotno črpalko se tako 

PRODAJA IN
MONTAŽA

Naročite kurilno 
olje na dom!
Pri plačilu  
z gotovino nudimo 
BREZPLAČNO DOSTAVO 
(od 1000 L naprej)!

080 11 37

www.halo-olje.si info@halo-olje.si
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lahko giblje od 6000 pa do 15000 evrov ali celo več. 
Pri izbiri toplotne črpalke bodite pazljivi tudi pri »paketnih ponud-

bah« ali »ponudbah na ključ«. Kaj ponudba vključuje, ali so tehnični po-
datki toplotne črpalke primerljivi z drugimi ponudniki, koliko metrov 
povezave zagotavlja ponudba, ali je vključen ves potreben material za pra-
vilno delovanje toplotne črpalke, ali so npr. obstoječe stare cevi, črpalčni 
seti, obtočne črpalke, ventili, zalogovniki itd. predvideni za zamenjavo 
ali boste novo toplotno črpalko priključili na obstoječo inštalacijo? In še 
dalje, preverite garancijo, dostop do rezervnih delov in drugega inštala-
cijskega materiala.

Izberite strokovno usposobljenega monterja, ki bo vgradil vašo toplo-
tno črpalko. Priporočljivo je, da izberete lokalnega izvajalca, obrtnika iz 
vaše okolice, ki bo tudi po vgradnji sistema v vaši bližini in tako hitreje na 
voljo. In nazadnje, preverite možnost servisa toplotne črpalke. Vodoterm 
Radomlje, Veto Group, zagotavlja pomoč pri nakupu toplotne črpalke in 
garancijo zadovoljstva.

Popolna ogrevalna tehnika

Ogrevanje na plin je najboljša izbira za vaš dom, če le imate plinski 
priključek. Prinaša številne prednosti, kot so nizki stroški investicije, 
odličen izkoristek energije, veliki prihranki pri ogrevanju, prijaznost do 
okolja, varnost in zanesljivost delovanja.

Iščete specialista za ogrevanje na plin? Loren Line iz Trzina je celo-
vit strokovnjak za ogrevanje, ki nudi montažo toplotnih črpalk, talnega 
ogrevanja, klimatskih naprav in drugih rešitev za vaš dom.

Naročite kurilno olje na dom

G-69, Halo olje dostavlja kurilno olje v Ljubljani in širši okolici, do 
krajev: Litija, Kamnik, Lukovica, Logatec, Grosuplje, Škofja Loka, Kranj 
... Kurilno olje sedaj dostavljajo tudi v Zasavje (do Hrastnika). Lastniki 
kartice zvestobe pridobite 0,01 evra popusta na 1 liter kurilnega olja. 

KAMINI

AKUMULACĲSKE PEČI

SAMOSTOJEČE PEČI

I M AG AMB I EN T

K MINI
Loren Line d.o.o.
Brezovce 7, 1236 Trzin

Uprava
T + 386 1 565 86 35
M + 386 41 786 350
E info@loren-line.si

Servis
M + 386 41 616 672
T + 386 41 616 672

www.lorenline.si

Nudimo vam le najboljše, 
kar premore trg na področju 
ogrevanja.

Ambient lesa in ognja

Ste med tistimi, ki prisegajo na svetlobo in živost plamena, toplino 
doma ob ognju in globoko čustveno povezanost z naravo? Potem ste za-
gotovo simpatizer(ka) kaminov. Kakovostni, varni in zanesljivi kamini 
Imag, podjetja Imag ambient iz Ljubljane se prilagajajo različnim ambien-
tom in ogrevalnim sistemom (klasični, s toplim zrakom ali s toplo vodo) 
ter so prepoznavni po svoji energetski učinkovitosti. Vse to zagotavljajo 
kakovostni sestavni deli, ki so srce kamina ali peči, skrito za izbranimi 
oblogami, ki vam jih po meri vaših želja in zahtevah ter potrebah prostora 
vgradi izkušena ekipa.

Vse za ogrevanje, vodovod in kopalnico

Thermovod Ljubljana, PE Kamnik je zanesljiv ponudnik prodajnih 
programov vodovod, ogrevanje in sanitarna oprema. Izpostavljamo nekaj 
najbolj prepoznavnih artiklov.

WC kotlički – Podjetje Geberit razvija in proizvaja visokokvalitetne 
sisteme za kopalnice in sanitarije. Geberitovi izdelki so povsod po svetu 
pojem za najvišjo kakovost in inovativnost v sanitarni tehniki. Glavna 
proizvodnja skupine se nahaja v Nemčiji, Švici in Avstriji. Pri Thermo-
vodu lahko izberete podometne in nadometne WC kotličke Geberit ter 
različne aktivirne tipke Geberit.

Filtri in mehčalci vode – Atlas filtri je podjetje z več kot 35-letnimi 
izkušnjami v proizvodnji filtrov in mehčalcev vode. Pozornost posvečajo 
kakovosti, razvoju tehnologije in inovacijam.

Toplotne črpalke – Podjetje Termotehnika že skoraj dve desetletji 
izdeluje toplotne črpalke. Imajo zelo pester proizvodni program za se-
grevanje sanitarne vode in ogrevanje stanovanjskih objektov. Vsi njihovi 
proizvodi so zasnovani po najnovejših funkcionalnih zahtevah, so všeč-
nega designa in opremljeni z certifikati.

Grelniki - Pestra izbira grelnikov – električnih, kombiniranih, leže-
čih. Grelniki proizvajalcev Gorenje Tiki, Lentherm in Galmet.

Armature (pipe) – Sanitarne armature in pipe: armature za umival-
nik, armature za bide, armature za tuš, armature za kad, armature za po-
mivalno korito ... 
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Naše znanje, vaše udobje. 

Ogrevalno – prezračevalni sistem
LWZ 5/8 CS Premium.

Premium
izbira za

nizkoenergijsko

ali pasivno hišo

4 FUNKCIJE V ENI NAPRAVI:
• PREZRAČEVANJE
• OGREVANJE
• HLAJENJE
• PRIPRAVA TSV
DO 3.000 EUR SUBVENCIJE EKO SKLADA

info@vodoterm.si | vodoterm.si

RODEXOVA 
VROČA PONUDBA 

ZA ZIMSKE DNI

- 40 %
STREŠNI NOSILCI, NOSILCI  

ZA SMUČI IN KOVČKI

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si



Modre novice26 ŠPORT

Keglje, rekorde in ovire podirajo že skoraj 70 let
Ljubitelji športa so pretekli mesec zaradi olimpijskega dogajanja pred televizijskimi in drugimi zasloni najbrž preživeli kakšno minuto 
več kot sicer. V več kot dvestotih urah programa na nacionalni televiziji so lahko spremljali predvsem dogajanje s slovenskimi športniki 
v glavnih vlogah, nekaj pozornosti pa so dobile tudi panoge, ki se sicer le redko znajdejo v ''prvem planu'' medijev z največjim dose-
gom. Med drugimi tudi curling. V spodnjem tekstu se sicer ne ukvarjamo s to igro na ledu, katere začetki segajo v 16. stoletje, pač pa 
s še starejšo, ki naj bi korenine pognala že v 12. stoletju. Gre za klasično dvoransko kegljanje, katerega ''zastavonoša'' v naši regiji je 
Kegljaški klub Kamnik.

DAMIJAN RIFL
Foto: arhiv Kegljaškega kluba Kamnik

Curling je del olimpijske družine od leta 1998, kegljanje tega statu-
sa kljub bogati tradiciji nima in tudi na naslednjih poletnih olimpijskih 
igrah v Parizu leta 2024 te zanimive posamične in moštvene igre ne 
bo v programu največjega športnega dogodka. »Zakaj?« se sprašujemo, 
medtem ko s Francijem Sprukom, aktualnim predsednikom in vodjem 
stroke Kegljaškega kluba Kamnik, z enim očesom opazujemo omenjeno 
olimpijsko dogajanje na ledu, z drugim pa trening enega izmed boljših 
slovenskih kegljačev. »Curling je popularen v Kanadi, Veliki Britaniji pa 
v skandinavskih državah. Na velikih trgih, torej. Podobna različica tega 
zimskega športa, kegljanje na ledu, pa v manjših državah. Seveda je prvi 
prav zaradi popularnosti v omenjenih državah v veliki prednosti in se je 
tako lažje prebil na pozicije, ki mu omogočajo razvoj. Morda lahko tu po-
tegnemo neko vzporednico z našim športom. Klasično dvoransko keglja-
nje je predvsem evropski šport. Zelo razvit je v Nemčiji, Avstriji, Italiji, 
Romuniji, na Madžarskem ter v vseh državah bivše Jugoslavije. V srednji 
in jugovzhodni Evropi, torej. Ni pa nas v ZDA in Avstraliji, na primer. 
Tam se igra bowling. Če bi mednarodni zvezi teh dveh podobnih športov 
stopili skupaj in poenotili pravila ter opremo, bi lahko realno razmišljali 
tudi o uvrstitvi v olimpijski program,« razmišlja Spruk, ki se je s keglja-
njem začel ukvarjati pri devetnajstih letih. Hitro je napredoval in že štiri 
leta kasneje je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v kategoriji 
kegljačev do 23. leta. »S tem sem se uvrstil na državno prvenstvo takratne 
države. Seveda se tega še kako dobro spominjam, oktobra leta 1986 smo se 
v Beogradu zbrali najboljši iz posameznih republik. Visoke cilje sem imel, 
prepričan sem bil, da je moj domet precej višji od doseženega 19. mesta, s 
katerim sploh nisem bil zadovoljen. Sem pa po tej izkušnji intenzivno za-
čel razmišljati o možnih vzrokih za ta moj ''poraz''. Je problem v meni ali 
kje drugje? Smo pravilno trenirali, imamo v klubu na voljo vso potrebno 

infrastrukturo, znanje in podporo za doseganje vrhunskih rezultatov?« 
se preskoka v razmišljanju spominja naš sogovornik, ki je pred usodnim 
srečanjem s kegljanjem športno kilometrino in izkušnje nabiral na teka-
ških krosih in nogometnih zelenicah, igral pa je tudi šah. »Pri stvareh, ki 
sem se jih loteval, sem imel vedno visoke cilje. Tekmovalno kariero sem, 
predvsem zaradi poškodb in tudi omenjenih pomislekov, končal že pri 
petindvajsetih. Nov izziv sem našel v trenerski in funkcionarski vlogi. 
Tudi ko smo ob koncu devetdesetih let v Kamniku ostali brez kegljišča, se 
skupaj s somišljeniki nisem predal. Kamniško kegljaško zgodbo smo bili 
nekaj let primorani nadaljevati v dvoranah sosednjih klubov, se nekako, 
kljub pričakovanemu velikemu osipu v članstvu, le prebili skozi krizo in 
hkrati zagrizli v projekt novo kegljišče,« o obdobju pred novim keglja-
škim razcvetom v Kamniku še pove Spruk.

Novo kegljišče, novi cilji

9. 9. 2005. Datum, ki je za kamniško kegljanje zelo pomemben. Takrat 
je bilo v Mekinjah odprto novo moderno šeststezno kegljišče. Projekt je 
bil realiziran v javno-zasebnem partnerstvu domače občine in kluba, ki 
sta tudi solastnika objekta, v katerem je še klubski fitnes pa sejna dvora-
na in lokal, tako da imajo tekmovalci, rekreativci in gledalci na voljo vse 
potrebno za treninge, tekme oziroma za uživanje ob ogledu zanimivih 
bojev na stezi. »Ob selitvi v nove prostore sem kot trener prve moške eki-
pe pripravil desetletni načrt s ciljem osvojitve naslova državnih prvakov. 
Ker smo bili takrat po rangu v četrti kakovostni ligi, se je mnogim zdel ta 
cilj previsok, nerealen, morda celo smešen. Toda, dosegli smo ga. V sezoni 
2009/2010 smo bili že prvoligaši in v sezoni 2013/14 državni prvaki. Cilj 
torej ni bil previsok. Ambiciozen pač. In realno ambiciozni ostajamo tudi 
po tem mejniku,« pravi 59-letni kegljaški strokovnjak, ki drži pesti, da 
se bodo z osvojitvijo prestižnega naslova državnih prvakov moškim ko-
legom letos pridružile tudi ženske kolegice, ki jih vodi njegov soimenjak 
Franci Grubar. V državnih ligaških tekmovanjih poleg obeh prvih ekip 
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nastopata še dve moški in ena ženska ekipa. Prav noben slovenski klub v 
konkurenci nima tolik ekip. Z uspehi pa nas Calcit kegljanje ne razvaja 
samo v ekipni konkurenci, pač pa tudi v kategoriji dvojic (kegljači jih po-
imenujejo tandem) in posameznikov. Nazadnje sta na slovenski kulturni 
praznik v tandemu zablestela Matej Turk in Gašper Burkeljca, ki sta pos-
tala članska državna prvaka.

Na mladih svet stoji

Tudi v kegljanju. Medtem ko sta Matej in Gašper na Prešernov dan 
blestela v prestolnici, je v Cerknici na državnem prvenstvu v kategoriji 
do 18 let presenetila 12-letna Kristina Mihelčič, tudi varovanka trenerja 
Francija Spruka. V disciplini sprint je osvojila bronasto kolajno. Mihelči-
čeva poleg Mance Progar, Domna Bodlaja in Aljaža Vehovca sestavlja če-
tverico mladih upov kamniškega kluba, ki že tekmuje. »Poleg omenjenih 
imamo še nekaj otrok, ki redno vadijo, tekmovanj pa se zaenkrat še ne 
udeležujejo. Naš najmlajši član šteje osem let. Kegljanje je zanimivo in 
privlačno tudi za otroke. To vedno znova opažamo na športnih dnevih, 
ki jih pri nas izvajajo kamniške in okoliške osnovne šole,« o primernosti 
kegljanja za otroke pravi Spruk, ki poleg moške članske ekipe skrbi tudi 
za mlade kegljače in kegljačice. Treningi otrok oziroma kegljaška šola po-
teka vsak ponedeljek in sredo. »Vsakdo, ki želi preizkusiti, če je kegljanje 
zanj prava stvar, je dobrodošel. Lahko nas pokličete, se nam oglasite prek 
e-pošte ali naše facebook strani, z veseljem bomo odgovorili na vsa vpra-
šanja,« vabi naš sogovornik in dodaja, da kegljanje ni drag šport, saj mladi 
kegljač potrebuje le športne copate in dobro voljo, letna klubska članarina 
pa znaša 100 evrov, kar pomeni strošek oziroma vložek zelo sprejemljivih 
nekaj več kot osem evrov mesečno.

Kegljanje za vse

Simboličnih deset evrov pa boste za uro kegljanja odšteli nečlani kluba. 
»Vsak petek popoldan in zvečer imamo dovolj prostih terminov. Takrat 

ni tekem in treningov, tako da so v glavnih vlogah rekreativci, ki se lah-
ko dogovorijo tudi za individualne ure s trenerjem. Nekaj jih novincem 
vsekakor priporočamo. S pravilno tehniko kegljanja se namreč izogne-
mo poškodbam (rame, kolena), napredek je hitrejši, užitek večji,« svetuje 
Franci Spruk. Najbolj talentirani in vztrajni novinci, ki jih kegljanje ''za-
čara'', se hitro pridružijo ekipam, ki nastopajo v kamniški občinski ligi. 
Slednja, ime naj vas ne zavede, ni namenjena samo kamniških občanom 
in občankam. V njej nastopajo kegljačice in kegljači ''z vseh vetrov'', tudi 
mnogi državni reprezentanti in reprezentantke. Ti dvoboje v občinskih 
ligah izkoristijo za dober trening in ''spoznavanje'' s kegljiščem, kar jim 
nato koristi na ligaških tekmah in turnirjih. Med drugimi sta v kamniški 
ligi že kegljala oziroma kegljata tudi svetovna prvaka, Tržičan Boris Be-
nedik in Trboveljčan Uroš Stoklas. 
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Anže Lanišek trinajsti na mali skakalnici

Domžalski skakalec Anže Lanišek na olimpijskih igrah v Pekingu ni 
ujel prave forme. Na mali skakalnici je zasedel 13. mesto, v mešani ekipi 
in na veliki skakalnici pa zaradi slabših skokov na treningih ni tekmoval.

Kamničan Lovro Planko je na svoji krstni olimpijadi osvojil 46. mesto 
na 20-kilometrski individualni tekmi. V sprintu je zasedel 42. mesto in se 
s tem uvrstil tudi na zasledovalno tekmo, na kateri je bil z osmimi zgre-
šenimi streli 56.

Domžale z remijem v spomladanski del sezone

Nadaljuje se državno prvenstvo v nogometu. Prvo spomladansko 
tekmo so Domžalčani odigrali na domačem terenu z ekipo CB24 Tabor 
Sežana. Ekipi sta se razšli z neodločenim rezultatom 1:1. Domžale tako 
ostajajo na šestem mestu.

Calcitovke s prvega mesta

Odbojkarice Calcit Kamnika bodo zaključni turnir četverice v sre-
dnjeevropski ligi Mevza začele s prvega mesta. V zadnjih krogih so pre-
magale Mladost Zagreb (polfinalistke CEV pokala), Kaštelo in Vasas 
Budimpešto. Prav tako bodo s prvega mesta začele končnico državnega 
prvenstva. V zadnjih krogih so premagale ATK Grosuplje, Krim, GEN-I 
Volley, Šempeter in Ankaran.

Moški kolegi v Calcit Kamniku so v Mevzi zabeležili štiri zmage, a se 
na žalost zaradi poraza Maribora v Zagrebu niso uvrstili na zaključni tur-
nir. Po vrsti so premagali Bratislavo, Zadrugo AICH Dob, Waldviertel, 
vse s 3:2, in Spartak Myjavo. V državnem prvenstvu so premagali Hišo 

na kolesih Triglav, Črnuče dvakrat in Panvito Pomgrad. Trenutno so na 
tretjem mestu.

V 1. B ligi ženske so mlade Kamničanke zabeležile zmagi proti Turbini 
in Puconcem ter poraze proti Mozirju, Formisu, Vitalu in Braslovčami. 
Trenutno so na šestem mestu.

Moški v 2. DOL so premagali Triglav 2, dvakrat Kočevje, z ekipo Ma-
ribor 2 pa so izgubili. Trenutno so na četrtem mestu lestvice.

Helios Sunsi blizu zaključnega turnirja v ABA2

Igralci Helios Sunsov so se v Banjaluki veselili zmag nad Borcem iz 
Banjeluke, Zlatiborjem in Mladostjo Maxbet. S tem so se povzpeli kar na 
četrto mesto.

V prvi ligi so še naprej na prvem mestu z zmago nad Ilirijo in porazom 
proti Krki.

V prvi ženski ligi je ekipa Tosama Ledita izgubila proti Iliriji, Cinkarni 
Celje in Pro-Bit Konjicami, premagala pa Ježico. Trenutno je na sedmem 
mestu, ki ne vodi v končnico. Ekipa Domžal je zabeležila prvo zmago v 
prvenstvu, in sicer proti Mariboru, hkrati pa je zabeležila še poraz proti 
Iliriji. Še naprej je na zadnjem, devetem mestu.

V tretji moški ligi so Kamničani na desetem mestu s porazi proti Ježici, 
Vojniku in Krškim ter z zmago nad Cedevito Olimpijo mladi.

Kamniške kegljačice še naprej prve

Moška ekipa Calcit Kamnika je v zadnjih krogih izgubila proti Kon-
strukturju in Triglavu ter zmagala nad Rudarjem. Trenutno so na drugem 
mestu. Na prvem mestu pa so njihove kolegice v prvi ligi. Te so v zadnjih 
krogih zabeležile zmagi nad Pivko in Brestom. Ženske Calcit Kamnik 2 
so v 1B ligi pete. Premagale so Kočevje in Brest2, izgubile pa z vodilno 
ekipo Taborska jama.
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Zakaj potrebujem
komunikacijsko agencijo?

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

SVEŽE OČI, 
NOVE IDEJE.
Ustvarjanje idej, ki so ljudem všeč, 
zahteva spretnosti in izkušnje.
Prepustite to komunikacijski agenciji 
s širokim naborom strokovnega znanja.

Pišite nam na info@ir-image.si

Druga moška ekipa v drugi ligi zahod je druga, tretje moška v tretji 
moški ligi zahod pa prva. 

Najboljša gorska tekača lanske sezone sta Nuša Mali 
in Timotej Bečan

V Domu kulture Kamnik so razglasili najboljše slovenske gorske te-
kače, med katerimi je bilo kar pet tekačev KGT Papež. Kot ponavadi so 
razglasili naj gorskega tekača in tekačico. Laskavi naslov je pripadel Ti-
moteju Bečanu (KGT Papež) in Nuši Mali (od oktobra KGT Papež). Med 
člani je drugo mesto pripadlo Gašperju Bregarju, tretje pa Miranu Cvetu, 
med članicami pa drugo mesto Mojci Koligar. 

Matej Turk in Gašper Burkeljca državna prvaka, 
Kristina Mihelčič tretja

Na državni kulturni 
praznik so se veselili tudi v 
Calcit kegljanju. Za veselje 
sta poskrbela Matej Turk 
in Gašper Burkeljca, ki sta 
na državnem prvenstvu 
v tandemu osvojila zlato, 
slavje pa je z bronom na 
državnem prvenstvu v di-
sciplini sprint za kadetinje 
(U18) dopolnila Kristina 
Mihelčič.

Izjemni dosežki kamniških lokostrelcev na 
dvoranskem državnem prvenstvu

Minuli vikend je v Šenčurju potekalo dvoransko državno prvenstvo 
v lokostrelstvu za leto 2022, ki so se ga udeležili tudi tekmovalke in tek-
movalci LK Kamnik. V sobotnem mladinskem in nedeljskem članskem 
državnem prvenstvu je nastopala do sedaj najštevilčnejša zasedba kam-
niških tekmovalcev in tekmovalk, ki je izpolnila in tudi presegla vsa 
pričakovanja. Državnih naslovov so se v svojih disciplinah veselili Anja 
Šarec, Oskar Gnidovec, Katja Šarec, Teja Habjan, Timej Jeras, Luka Ar-
než, ženska mladinska in članska ekipa ter moška ekipa. Seveda pa so 
kamniški lokostrelci dosegli še številne druge uvrstitve na zmagovalne 
stopničke. 
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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. marca 
2022, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 18. marca 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Dva zapravljivčka in voz lojtrnik. 041 
826 550

• Rabljeno stekleno mizo, klubsko. 040 
992 372

• Skuter Lintex 50ccm, 2700 km in nem-
ško violino, letnik 1788. 070 669 083

• Cepilec na prikolici, bencinski motor 
in Golf 2, 88 letnik, še registriran. 031 
244 519

• Črna pokončna balkonska ograja 10m 
za 140 eur, 3 radii, 5 eur kos, hladilnik, 
brezhiben, 35 eur znamke Candy. 041 
288 935

• Okno 140x80, delovno mizo, lestenec, 
power plus za rezanje keramike. 040 
751 428

• A.L.G. posteljnino za zakonsko poste-
ljo, malo rabljeno, ugodno. 040 209 009

• Garderobno steno s tremi obešalnimi 
kljukicami 72×133 cm, 35 eur. 031 411 285

• 5 revij Burda Easy 2020/21, 50 eur. 031 
308 138

• Mlado psičko pasme samojed, ki pot-
rebuje nekoga, ki jo bo redno sprehajal. 
Cena po dogovoru. 068 169 636

• Fotoaparat Werra 3, vgradno pečico 
Carting, nerabljeno, 4 zvočnike Jamo 
E410-moč 50w, klekljanje čipke, pri-
merne za prte, zavese, posteljnino. 
Zainteresiranim pošljem slike. 051 305 
315

• Oblačila za fanta od št. 62 do 92. 040 
430 837

• Rabljeno kombinirano peč Viessmann, 
duo parola, z gorilcem tysan in cisterno 
2000 l. 041 288 916

• Industrijski šivalni stroj za usnjeno 
galanterijo, brezhiben, 38 eur. 01 723 
70 70

• Moško kolo, 21 prestav, voženo samo 2 
dni, 32 eur. 041 752 100

• Nov karaoke zvočnik Xplore Danza 
600W, dva brezžična mikrofona in da-
ljinec, v kartonu. 041 994 278

• Dobro ohranjeno krožno žago. 031 733 
396

• 2 novi mestni ženski kolesi. 031 733 396
• Nove plastične travne rešetke – cca 

10m2, za simbolično ceno (50 eur). 041 
435 380

• Dva nova jogija, cena enega je 200 eur. 
070 459 431

• Oljno peč Euroline – gorilec + 300l boj-
ler (originalni dokumenti), zelo ugo-
dno. 031 209 509

• Dva jogija – zakonska postelja 160x190 
+ latofleex (100 eur), nov bio kristalni 
nadvložek 80x190 Iga relax (250 eur, 
lahko na 3 obroke), malo rabljen skiro 
Cygnus (40 eur). 051 239 527

• Klaviatura Casio WK 1600, 100 tonov, 
100 ritmov, brezhibno. 041 849 154

• Namizni električni šivalni stroj Bagat, 
gramofonske plošče, avto kasete. 041 
572 917

• Poceni, 3 sobna vrata, 2 kuhinjska, 1 
okno novo, vrtno mizo in klop. 051 
810 691

• Letne gume novega avta Clio 195/55 
R16, prevoženih 4000 km. 01 7211 297

• Preklopnik MTD T205 Merkur, malo 
rabljen, za vrt. 031 284 196

• Voziček, transportni, aluminijast, nov, 
še zapakiran, 90 kg, 25 eur. 031 268 181

• Toaletni stol, na kolescih, malo rabljen, 
80 eur. 031 268 181

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

• Prikolico za traktor Tomo Vinkovič. 
040 872 078

• Zelo malo rabljen, najnovejši analiza-
tor sestave telesa InBody 770, star eno 
leto, cena po dogovoru, ugodno. 031 
554 439.

• Usnjen kavč Natuzzi, cena po dogovo-
ru, zelo ugodno. 041 349 354.

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

• Smrekove deske, suhe, 1,3m3, ugodno. 
041 741 775

KUPIM

• Ptičjo kletko za papige, kanarčke. Cena 
do 20 eur. 031 479 104

• Pesmarico dr. France Cigan Slovenske 
narodne pesmi. 031 322 554

• Odlikovanja, medalje, značke, bajonete, 
razglednice, kovance, knjige, slike, kip-
ce in podobno. 051 740 430

• Starejši (lahko odslužen) profesionalni 
kavni mlinček za espresso. 041 977 139

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 
041 751 266

• Prodam parcelo 360m2, vpis zk, pri-
merna za kampiranje in vrtiček, 7 km 
do Vinice in Kolpe, 1600 eur. 051 351 
128 ali 070 371 230

• Iščemo poslovni prostor za znanega 
najemnika z mirno dejavnostjo v sre-
dišču Kamnika, ki bi v sklopu razpisa 
Kamnik, moje podjetniško mesto, rad 
obogatil staro mestno središče s svojo 
podjetniško idejo. Velikost 20–30 m2. 
Zaželeno izložba oz. zastekljen del 
prostora s pogledom na obiskan javni 
prostor. 051 472 541

• Vikend nad Poljansko dolino zame-
njam za prijetno bivališče na relaciji 
Domžale–Kamnik. 031855562

• Oddamo opremljen lasno-negovalni 
salon v centru Kamnika, mož. mani-
kura, pedikura, kozmetika. 031 701 812

• Vrtičkarji – Križ, 1000m2 zemljišča 
oddam po delih ali v celoti. 051 242 806

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

• Oddam garsonjero – kadilci izključeni. 
070 892 195

• V Domžalah oddam garsonjero s par-
kirnim mestom v garaži, primerno za 
poslovneže, 350 eur. 064 224 714

PODARIM

• 6 notranjih krilnih vrat brez podbojev, 
različnih dimenzij. 041 764 626

• Porcelan krožnike, skodelice s krožni-
ki, skodelice za puding. 031 268 181

RAZNO

• Podarite odvečne knjige? Pokličite, 
pridem z veseljem jih odpeljem in oh-
ranim. 030 996 225

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

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

• Vas zanima projektiranje stavb in grad-
beno tehnična obdelava projektov? Pri-
družite se našemu timu. 041 692 142

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. marca 2022.

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

KUPON za brezplačni mali oglas (do 10 besed)

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

  
Vsebina:  
 

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

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

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

Trdovraten 
prhljaj?

S
ta

d
a 

d
.o

.o
., 

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a 

15
6,

 1
00

0 
Lj

ub
lja

na
 | 

w
w

w
.s

ta
d

a.
si

Oronazol® – 
uniči izvor prhljaja.
Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.



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: 26.800,00 €

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: 25.880,00 €

ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!

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: 15.490,00 €

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 avto-
matska klima, aktivni tempomat, pomična panorama, navigacija, keyless go, original 20-palčna pla-
tišča, memory 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€

Renault Scenic dCi 110 Energy Limited Edition navi pdc gr. sedežev – 1598 
ccm, 85 kw (116 km), 5 / 2017 – 153.934 km, 2. lastnik. Ohranjeno in redno servisirano vozilo. 
Navigacija, bluetooth, tempomat, parkirni senzorji, 16 col lita platišča, gretje sedežev, esp, … 
financiranje preko banke rci – kredit/leasing od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 8.300,00 €

Akcija


