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racunovodski-servis.si

RAČUNOVODSKI SERVIS

racunovodstvo@proevent.si
01 300 32 16

Zaupanja vreden
računovodski servis.

SPOT točka - 
Vse za ustanovitev podjetja
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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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izdelava po meriizdelava po meri
tapetništvotapetništvo

www.groselj.siwww.groselj.si
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10 let10 let



Modre novice2 OGLASA



marec 2022 3

AKTUALNO

OPTIMISTIČNO 
PRIČAKOVANJE 
SEJMA V KOMENDI

Po letu in pol premora je lanski 
jesenski sejem v Komendi presegel 
vsa pričakovanja, tako da organi-
zatorji iz Konjeniškega kluba Ko-
menda z optimizmom pričakujejo 
spomladanski kmetijsko obrtni se-
jem, ki bo v Komendi potekal med 
8. in 10. aprilom.

Str. 10 

USPEŠNE ZGODBE

LELOSI JE VALILNICA 
TALENTOV

S Kamničanom Matejem Sla-
pnikom, ustanoviteljem in direk-
torjem podjetja UVECTO, pod 
okriljem katerega se razvija bla-
govna znamka LELOSI, smo se 
pogovarjali o začetku in razvoju 
LELOSI produktov. Trenutno v 
ekipi največ pozornosti usmerjajo 
v iskanje primernih kadrov.

Str. 12 

INTERVJU

KOŠARKA MI POMENI 
VSE

Lado Gorjan je imel pomembno 
vlogo pri uspehu marsikaterega 
velikega imena slovenske košarke. 
S svojim delom in predanostjo je 
še posebej zaznamoval domžalsko 
košarko – ne samo kot igralec, tre-
ner in direktor domžalskega klu-
ba, temveč tudi kot zagnan iskalec 
mladih talentov. 

Str. 20

ŠPORT 

OD LONDONA DO 
PEKINGA

Kmalu bo minil mesec dni od 
zaključka 24. zimskih olimpijskih 
iger, a zgodbe naših junakov še 
vedno odmevajo. Za to je zaslužen 
tudi športni program RTV Slove-
nija. Olimpijski studio je drugi te-
den iger vodila izkušena novinar-
ka, Kamničanka Sara Benkovič.

Str. 42

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Leta 2020 so v Domžalah prvič imenovali 
častno občanko. To je postala Vera Vojska. Le-
tos jim sledijo še v Kamniku. Častna občanka 
bo postala dr. Marjeta Humar. Nekam dolgo je 
trajalo, a morda je to prvi jutranji sončni žarek, 
ki prinaša obeti novega, boljšega dne. Zdi se mi 
prav, da je delo žensk končno opaženo in prizna-
no. Še vedno se namreč pogosto dogaja, da ostaja 
spregledano ali celo, kar je po mojem mnenju še 
slabše, samoumevno. Ženske moramo delati več, 
boljše, dlje, če hočemo – stopiti ob bok, ha! –bolj 
od blizu moškim pogledati v hrbet. Zanimivo, 
da nam (moška) družba zaupa svoje otroke, da 
jih bomo vzgojile, naučile, spravile do kruha, 
meni, da je to naše poslanstvo, ko pa je govora 
o enostavnih poklicnih opravilih, dobivamo na-
vodila, kako in kaj, kajti – kar sem sama slišala 
že večkrat – ženske ne razumemo nekaterih (najbrž moških?) zadev. Hm, 
morda nanje gledamo z drugega zornega kota ali pa se nam sploh ne zdijo 
''zadeve''. Ob začetku uredniške poti sem od moškega kolega dobila ''pri-
jazen'' nasvet, naj se raje ne podajam na to področje, če ne želim ostati 
sama, ločena, mati samohranilka z živčnim zlomom. Roko na srce, nekaj 
od tega se je prav zares zgodilo, ampak – hvala za spodbudo. Drugi mi je 
dejal, da bo revija z mano potonila. Pa sem plavala in brcala. Revija je še 
vedno nad vodo! Nek gospod me je prosil, če bi naredila prispevek o nje-
govem delu. Ko sva se srečala, prve pol ure sploh ni prišel k sebi od razo-
čaranja, češ da sem na fotografiji videti veliko bolj postavna. Očitno sem 
bila izbrana na podlagi videza. Kljub temu sem napisala dober prispevek. 
Ker sem ženska. Ker lahko. Ker je prav. Mimogrede, ali si predstavljate 
te situacije v obrnjenih vlogah? Kakorkoli, všeč mi je, da sem ženska in 
tako tudi delam ter delujem. Organizirano, predano, odločno, a prijazno 
in z občutkom za sočloveka. In se ne oziram, ko dobim pod nos, da sem 
sitna in zoprna, čemur sledi vprašanje o tistih dnevih v mesecu. Če imam 
menstruacijo, me sprašujete? In večini v moškem občestvu pade mrak na 
oči. Ker že sama beseda menstruacija predstavlja strah in trepet – se mi 
zdi, da še bolj kot, na primer, impotenca ali vazektomija. 

Žoga je okrogla, zato ne gre metati tako žensk kot moških v isti koš. 
Nekaj občutka za igro bi bilo kljub vsemu dobro imeti. 

MATEJ PRIMOŽIČ,  
ZUNANJI SODELAVEC

»A Štefan in Zofka sta se pa ''skenslala''?« sem 
zadnjič nekje slišal. Preden sem razvozlal izraz, 
je trajalo. Sta šla pač narazen, nekdo je dal ne-
komu ''cvaj'', košarico, oziroma ga je vrgel v koš, 
smetnjak, v ikono, ki na večini tehničnih naprav 
označuje izbrisane dokumente. Tam ni ločevanja 
med plastiko, steklom, papirjem, bio odpadki … 
Ne, kar vse se meče v en koš, kar je zelo vpra-
šljivo iz okoljevarstvenega vidika. V resničnem 
svetu smo doma zelo vestni, saj vzorno ločujemo 
po navodilih komunalnega podjetja. Za steklo 
in papir so otoki, medtem ko embalažo, bio in 
ostale odpadke redno odvažajo po znanem vsa-
kotedenskem razporedu. A kaj, ko pride zimski 
čas, ko se prisotnost smetarskih tovornjakov v 
naši ulici obrne na glavo. Pojavi se nov razpored, 
ki je sicer objavljen, a kdo bi si ga izpisoval, boljša 

je taktika ''kar naredi sosed, je gotovo prav''. Slediti je treba le barvi sose-
dovega smetnjaka na predvečer pobiranja in to je bolj ali manj vse. Vendar 
se sosedje med seboj razlikujejo po zanesljivosti, kar se postavljanja smet-
njakov tiče, vsem pač ne gre zaupati. Najlažje je postaviti vse tri smetnjake 
na pločnik s predpostavko, da bo eden že pravi. Še posebej, ko glede na 
pobran smetnjak dva še vedno ostaneta pločniku in na koncu samo še 
eden, prej ali slej ga bodo že pobrali. Najboljši pa je občutek, ko prvi v ulici 
postavim smetnjak na pločnik. Takrat upam, da bo cela ulica sledila mo-
jemu zgledu, čeprav nisem prepričan v prav. Seveda se ob pomanjkanju 
hrupa tovornjakov naslednje jutro v meni naseli zelo bedast občutek. A 
kako se mora počutiti šele sosed, ki mi je sledil? Kakorkoli, smeti so smeti, 
ne glede na to katere barve so. Navsezadnje vse odpeljejo na isto smetišče, 
kar je zelo pomenljiv podatek o njihovi vsebini. K sreči me tolaži, da bo 
kmalu nov razpored, ki ne bo več puščal dvomov, še manj pa zavajal. 

Koš
UVODNIK ·  KAZALO
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Dom starejših občanov Kamnik bo dobil nov prizidek

Kamnik – Ob vladnem obisku v naši regiji v torek, 8. marca, je bil pod-

pisan sporazum o skupnem interesu gradnje prizidka, s katerim bodo v 

Domu starejših občanov Kamnik (DSO) razbremenili svoje kapacitete, 

ki ne ustrezajo več standardom za oskrbo starejših. Gradnja se bo začela 

v prihodnjih mesecih. 

Sporazum sta podpisala Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, in Maja Gradišek, direktorica DSO 
Kamnik. Novi prizidek bo zgrajen na južni strani obstoječega doma, nje-
gov tloris bo 10×12 metrov, imel bo dve nadstropji. Z novim prizidkom 
v kamniškem domu ne bodo povečali kapacitet, temveč se bo povečal 
bivalni standard stanovalcev. »Tri- in štiriposteljne sobe se bodo uredile 
v eno- in dvoposteljne. Na ta način se stanovalci oddelka 5 in 6 selijo v 
prizidek, kjer bodo nameščeni v prvem nadstropju, medtem ko bodo v 
pritličju prostori za dnevno varstvo in začasne namestitve, kar pomeni, 
da rešujemo tudi problem za dementne stanovalce, ki po trenutni ureditvi 
nimajo prostega izhoda v atrij,« je o novem prizidku, ki naj bi bil glede na 
terminski načrt sezidan v letu 2023, povedala direktorica Maja Gradišek. 
Investicija je vredna dobre tri milijone evrov, od tega je udeležba DSO 67 
tisoč evrov, vse ostalo se krije iz državnega proračuna. 

V Domžalah bodo prenovili skate park

Domžale – V Domžalah bodo prenovili skate park v športnem parku. 

Kot je povedala domžalska podžupanja Renata Kosec, pričakujejo, da 

bo novi skate park odprt septembra oz. oktobra.

Člani športnega društva EZ3X so v preteklosti prostovoljno urejali 
skate park. »Skate park smo si ogledali in ugotovili, da se tam zadržuje 
veliko otrok in mladine. Člane društva smo povabili na razgovor. Pri-
nesli so nam idejno zasnovo, kako bi se v bodoče uredil športni park. Bili 
smo navdušeni, zato smo se odločili, da jim po letih prostovoljnega dela 
nasproti stopi tudi lokalna skupnost,« je povedala Renata Kosec. Sredstva 
v proračunu so zagotovljena, idejna zasnova je v sklepni fazi, urediti mo-
ramo še določene prostorske akte, tako da se bo obnova začela že letos. 

Prihodnjo soboto v Komendi zbiranje nevarnih 
odpadkov

Komenda – V soboto, 27. marca, bo v Komendi potekala spomladanska 

akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

Nevarne odpadke boste lahko oddali na naslednjih lokacijah: na Križu 
pri gasilskem domu od 8. do 10. ure, v Komendi pri kmetijski zadrugi 
od 10.15 do 12.15 in v Mostah nasproti marketa Tuš od 12.30 do 14.30. 
Na posamezni lokaciji vas bo pričakalo usposobljeno osebje, ki mu boste 
lahko predali ločeno zbrane nevarne odpadke, nastale v vašem gospodinj-
stvu.

V akciji lahko oddate naslednje odpadke: barve in lake, lepila in črnila, 
baterije, akumulatorje, motorna olja, jedilna olja, fluorescentne cevi, čisti-
la, kozmetiko, prišila (spreje), zdravila, kisline in alkalije, pesticide, topila, 
fotokemikalije, onesnaženo embalažo. Pri oddaji odpadkov vas prosijo, da 
upoštevate varnostno razdaljo. Prav tako je priporočljiva nošnja osebnih 
samozaščitnih sredstev (zaščitna maska in rokavice). 

V Domžalah gradnja krožišča pri policijski postaji

Domžale – Semaforizirano križišče Ljubljanske in Masljeve ceste, ki 

leži na začetku Domžal iz smeri Kamnika, bo v prihodnjih mesecih 

postalo krožišče. Investitor je Ministrstvo za infrastrukturo.

Krožišče, s katerim bodo ob vstopu v Domžale umirili motorni pro-
met, povečali prometno varnost in pridobili dodatne zelene površine ob 
vozišču, bo enopasovno. Še pred gradnjo bodo obnovili kanalizacijo na 
območju, kjer se stikata Kamniška in Ljubljanska cesta, in uredili od-
tok meteorne vode s podvoza, kjer je ob večjih nalivih sedaj poplavljalo. 
Hkrati bo obnovljena tudi kanalizacija na Masljevi ulici. Skupna dolžina 
obnovljene kanalizacije bo 160 metrov. Gradnja krožišča naj bi bila kon-
čana do poletja. »Te investicije smo zelo veseli. Potrudili se bomo, da se z 
državo dogovorimo še za eno krožišče, in sicer pri občinski stavbi.  Počasi 
stremimo k večji pretočnosti prometa, obenem pa želimo urediti mirujoči 
promet v središču Domžal. Študija je pripravljena, preučili jo bodo še os-
tali strokovnjaki s področja prometa, s katerimi sodelujemo, potem jo bo 
pogledala občinska uprava, naslednji korak je širši konsenz, kako urediti 
mirujoči promet. Tendenca je čim manj prometa v samem središču, da na 
obrobju mesta vzpostavimo določena parkirišča in se potem ali s kolesom 
ali peš obiskovalci odpravijo v središče,« je ob tem povedala domžalska 
podžupanja Renata Kosec.

Pogodbena vrednost del za krožišče je slabih 400 tisoč evrov, od tega 
bo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, finan-
ciralo slabih 300 tisoč, slabih 100 tisoč pa Občina Domžale. 

V Kamniku bo letos podeljenih devet občinskih 
priznanj

Kamnik – Na osrednji slovesnosti ob kamniškem občinskem prazniku 

bodo podeljena tudi priznanja Občine Kamnik za letošnje leto. Nagra-

jencev je devet, med njimi naziv častnega občana in častne občanke, 

dva prejemnika zlatega priznanja, dva prejemnika srebrnega priznanja 

in trije prejemniki bronastega priznanja.

Dr. Marjeta Humar je prejemnica naziva častna občanka Občine 
Kamnik za odločilen prispevek k demokratizaciji na Kamniškem ter 
ohranjanje spominov na obdobje osamosvajanja Slovenije, za spodbuja-
nje narodne zavesti in utrjevanje domoljubja, spodbujanje raziskovanja 
zgodovine in sedanjosti ter naravnih danosti kamniške občine, posebej s 
trinajstimi zvezki Kamniškega zbornika, za delovanje na področju kultu-
re ter za življenjsko delo na področju slovaropisja in jezikoslovja. Anton 
Tone Smolnikar je prejemnik naziva častni občan Občine Kamnik za ži-
vljenjsko delo na področju novinarstva, poročanja o kamniških uspehih, 
za zagon kamniške lokalne samouprave in štiri mandate županovanja. 
Pogovor z obema si lahko preberete na naslednjih straneh naše revije.

Podpisa sporazuma so se udeležili (od leve): Matej Tonin, minister za obrambo, 
Matej Slapar, župan občine Kamnik, Maja Gradišek, direktorica DSO Kamnik, 
in Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti.
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Prejemnika zlatega priznanja sta Duško Papež za izjemno delo na 
področju športa, podjetništva in donatorstva ter delo v občinskih orga-
nih ter Bojan Pollak za uspehe na področju alpinizma. Prejemnika sre-
brnega priznanja sta Mihael Babnik za doprinos k turistični in kulturni 
prepoznavnosti občine ter stalno pripravljenost za predajanje znanja in 
Tomaž Plahutnik za ugleden poustvarjalni opus, ki povezuje tradicijo 
z vrhunsko umetniško kakovostjo, in za vzoren pedagoški prispevek k 
ohranjanju in strokovnemu razvoju citrarstva v domačem kamniškem 
prostoru, odmevno tako drugod po Sloveniji kot širše v zamejstvu in tu-
jini.

Prejemniki bronastega priznanja so Janez Golob za vsestransko 
udejstvovanje v krajevni skupnosti, Martin Gorenc za dosedanje druž-
beno, kulturno in humanitarno delo ter spodbudo za naprej kot tudi za 
vzor mnogim ter Darinka Slanovec za dolgoletno neutrudno delovanje 
na različnih področjih, zlasti na literarnem. 

Zbiranje starih hišnih imen v Kamniku in Domžalah

Kamnik, Domžale – Projektu Zbiranje starih hišnih imen sta se prid-

ružili tudi Občini Kamnik in Domžale. V Kamniku se bodo v prvem 

koraku raziskala hišna imena na območju krajevnih skupnosti Tunji-

ce, Kamniška Bistrica, Šmartno v Tuhinju in Motnik, v Domžalah pa 

hišna imena na območju krajevnih skupnosti Homec Nožice, Preserje, 

Radomlje in Rova.

Po vaseh je nekoč veljalo, da so se ljudje med seboj poznali le po hi-
šnih imenih. V nekaterih krajih to gojijo še danes, ponekod pa so hišna 
imena že na robu pozabe. S hišnim imenom se ljudje čutijo bolj povezane 
z domačim krajem, saj staro hišno ime potrjuje, da hiša v kraju ima zgo-
dovino.

Od leta 2020 je raba hišnih imen vpisana v nacionalni Register ne-
snovne kulturne dediščine. Najbolj prepoznavna akcija zbiranja in obe-
ležja hišnih imen poteka na Gorenjskem že od leta 2009. V 22 občinah in 
več kot 400 naseljih je bilo do sedaj zbranih že skoraj 13 tisoč hišnih imen. 
Zbrana so le stara hišna imena, starejša od 80 let. Pri njihovem raziskova-
nju pomemben vir predstavljajo župnijske knjige in katastri Avstro-Ogr-
ske. Najpomembnejši vir pa so domačini, ki so z njimi odraščali in ob njih 
živijo. Da se ohrani pristni domači zven imen, so le-ta zbrana in zapisana 
v pristnem domačem narečnem izgovoru.

V okviru projekta bodo v krajih naštetih krajevnih skupnosti stara 
hišna imena najprej temeljito zbrana, kasneje pa obeležena z glinenimi 
tablicami na hišah, v tiskani knjižici in na spletnem portalu www.hisna-
imena.si.

Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno agencijo 
Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala (telefon 04/581 34 
16 ali elektronska pošta klemen.klinar@ragor.si). Domačine iz obravna-
vanih naselij vabijo, da na zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje staro 
hišno ime. 

Nagrada na natečaju StimulArt Award

Kamnik – Na Madžarskem je potekala zaključna konferenca Stimul- 

Art, ki je potekal tudi v Kamniku. Na njej so bili predstavljeni rezultati 

projekta ter dobre prakse s področja kulturnih in kreativnih industrij.

Konference so se udeležili Anej Ivanuša iz Zavoda za turizem in šport 
Kamnik, Gašper Selko iz Zavoda Mladinski center Kotlovnica in Urban 
Kavka iz Skupine Štajn. Znotraj projekta je potekal tudi natečaj Stimu-
lArt Award z naslovom Natečaj za inovativno storitveno izkušnjo pod 
sloganom Spreminjanje povprečnih vsakodnevnih storitev v kreativne 
potrošniške izkušnje, kjer so lahko lokalni umetniki oz. podjetja predsta-
vili svoje delo in inovativen pristop med epidemijo covida-19 ter pojasnili, 
v čem se je njihovo delo nadgradilo in razlikovalo od prej. Gašper Selko 
je predstavil kamniški projekt z naslovom Vzpostavitev infrastrukture za 
digitalno izvedbo dogodkov, delavnic in srečanj. V predstavitvi je orisal 

delovanje in aktivnosti kamniškega mladinskega centra v preteklih dveh 
letih in razvoj digitalne infrastrukture, ki je ohranila in obogatila lokalno 
kulturno okolje. Kmalu se je pokazalo, da ta infrastruktura presega zgolj 
možnosti uporabe pri izpeljavi programov v kamniški organizaciji, zato 
so se zanjo začeli zanimati tudi posamezniki in druge organizacije v lo-
kalnem, nacionalnem in celo mednarodnem okolju. Projekt si je prislužil 
1. mesto v okviru natečaja StimulArt Award. 

V Domžalah bodo postavili učni čebelnjak

Domžale – Ob osnovni šoli Domžale bodo postavili učni čebelnjak, 

namenjen širši javnosti, kjer se bodo obiskovalci seznanili s po-

membnostjo čebel, medovitimi rastlinami in ostalimi poučnimi vsebi-

nami v zvezi s čebelami.

Učni čebelnjak bo postavljen v okviru projekta BeeZOO in se bo preko 
LAS Za mesto in vas sofinanciral iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj, in sicer v višini 28.105,72 evra. »Ker želimo razvijati vse dele občine, 
smo se odločili za postavitev učnega čebelnjaka ob osnovni šoli Domža-
le. Čebelarstvo ima v naši občini bogato tradicijo, zato odločitev ni bila 
težka,« je o novem čebelnjaku, ki naj bi bil odprt septembra, povedala 
domžalska podžupanja Renata Kosec. 

Obnova drugega dela Virske ceste v Domžalah

Domžale – V Domžalah se začenja obnova drugega dela Virske ceste, in 

sicer na 600-metrskem odseku od križišča z Litijsko ulico do semafori-

ziranega križišča na izvozu avtoceste. 

Zaradi preplastitve vozišča bo na tem delu do 15. aprila vzpostavljena 
popolna zapora Virske ceste. Obvoz za osebna vozila bo urejen po sose-
dnjih lokalnih cestah, tovorna vozila bodo z avtoceste preusmerjena že na 
izvozu Krtina. Pogodbena vrednost del je 330 tisoč evrov. 
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Tokovi prihodnosti: reke so vir življenja
Reke so skozi celotno človeško zgodovino zaznamovale in oblikovale življenje ljudi. Tega se zelo dobro zavedajo tudi v Zavodu Revivo, 
v katerem osveščajo o pomenu rek in obujajo miselnost, da so reke dragocen vir življenja. Letos načrtujejo nove aktivnosti s projektom 
Tokovi prihodnosti, ki so se mu pridružili tudi v AIA – Mladinskem centru Mengeš.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv portala Kamra

Skupna vrednost projekta, ki se bo izvajal v Mengšu, Domžalah, Ko-
mendi, Trzinu ter Vodicah in bo trajal 15 mesecev, je skoraj 75 tisoč evrov, 
od tega Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija sofi-
nancirata 80-odstotni delež v višini slabih 60 tisoč evrov, ostalo je strošek 
Zavoda Revivo in AIA – Mladinskega centra Mengeš. Glavni cilj projekta 
je ozavestiti in aktivirati mlade k sodelovanju in spoštovanju narave ter 
njenih virov. »Namen projekta je ozaveščanje lokalnega prebivalstva o 
trajnostnem skrbstvu za vode, dotaknili pa se bomo tudi diskriminaci-
je žensk in mladih v naravovarstvu. Želimo narediti korak naprej v za-
vesti ljudi, da ohranjanje narave in rek ni naloga peščice strokovnjakov 
ali uradnikov, temveč odgovornost vsakega posameznika,« je za Modre 
novice o projektu povedala Blanka Tomšič iz mengeškega mladinskega 
centra in dodala, da so mladi po njihovih izkušnjah zelo motivirani, da 
bi nekaj spremenili na tem področju, in si želijo vključevanja v tovrstne 
projekte. 

Iščejo fotografije, posnete ob lokalnih rekah in potokih

V okviru projekta bodo organizirane številne aktivnosti. Med prvimi bo 
predstavitev lokalnih rek skozi zgodovino, kjer bodo na razstavah prikazali, 
kako so z rekami živeli naši predniki in kako živimo z njimi danes. Prvo 
izmed osmih razstav bodo odprli v Galeriji Domžale, in sicer 21. maja na sve-
tovni dan rib selivk, ostale pa bodo v krajih, ki jih projekt še zajema, kasneje. 

Tema razstave bo skupna na vseh lokacijah, po posameznih krajih se 
bo spreminjal del, ki se bo nanašal na posamezno lokalno okolje. »Skupaj 
z lokalnimi prebivalci posameznih občin bomo pripravili razstave o naj-
pomembnejših rekah porečja Kamniške Bistrice in spoznali, kako so se 
reke spreminjale v zadnjih 200 letih in kaj so bili razlogi, da je prišlo do 
takšnih sprememb. Vključili bomo zgodbe, fotografije in misli lokalnih 
prebivalcev ter razstavo prilagodili območju, kjer bo razstava potekala,« 
razloži Blanka Tomšič.  

Da bi to lahko storili, iščejo primerno slikovno gradivo in prosijo 
prebivalce teh krajev, da jim posredujejo fotografije, posnete ob lokalnih 
rekah in potokih. »Dobrodošel je vsakršen slikovni prikaz, ki odslikava 
življenje, biotsko raznovrstnost, delo in dogodke ob rekah v preteklosti. 
Iščemo tudi spomine in družinske zgodbe ali prigode, povezane s temi 
rekami, pa naj bo to brskanje po tolmunih za ribami, lovljenje rakov po 
strugah, padec s kolesa v reko ali prvi poljub. Material bomo hvaležno in 
smiselno vključili v razstavo, zato prosimo, da pripišete kdaj (vsaj letnica 
ali obdobje) in na kateri lokalni reki ali potoku je dogodek/zgodba/foto-
grafija nastala. Pripišite tudi avtorja ali lastnika slikovnega gradiva, da ga 
bom lahko na razstavi navedli. Vsako dodatno pojasnilo po vaši presoji 
je dobrodošlo,« pravijo snovalci projekta. Material in informacije zbirajo 
do petka, 15. aprila. V popoldanskem času lahko pustite gradivo v AIA - 
Mladinskem centru Mengeš ali Knjižnici Mengeš oziroma ga posredujete 
na eva.horvat@ozivimo.si ali pošljete na Zavod REVIVO, Staretova ulica 
1, 1230 Dob. Številne informacije z razstav bodo zbrane tudi v katalogu.

Že drugič bo v Mengšu potekal tudi dogodek EkoReka

Poleg razstav in kataloga bodo v okviru projekta Tokovi prihodnosti 
potekale še številne druge aktivnosti, kot so delavnice oz. okrogle mize, 
kjer bodo glavne teme zaposlitev žensk v naravovarstvu nekoč in danes, 
boj žensk za naravo, pogledi mladih na trajnostno upravljanje narave in 
vod na območju LAS Za mesto in vas, vključenost žensk v politične (odlo-
čevalske) funkcije na področju naravovarstva, zelene spremembe za bolj-
ši jutri. V Zavodu Revivo bodo v okviru projekta prevedli tudi otroško 
knjigo o jegulji Ann. »S pomočjo zgodbe bodo otroci bolje spoznali to 
v Sloveniji skoraj izumrlo vrsto in njen zapleten razvojni krog, ki ostaja 
neznanka tudi znanstvenikom,« pravijo v Zavodu Revivo.

Poleg tega bodo v Mengšu organizirali večji enodnevni dogodek, poz-
nan kot EkoReka, na katerem bodo potekale številne različne aktivnosti, 
od okrogle mize, ribjega poligona za otroke in naravoslovnih delavnic do 
predstavitve z naravo povezanih društev in projekcije filma na temo rek 
ter pogovor s snovalci filma. 
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Že poznate najnovejše ugodnosti  
ob nakupu električnih vozil v 2022?

Novice Audi Porsche Verovškova

Poraba električne energije za Audi Q4 35 e-tron, kombinirana vožnja, kWh/100 km: od 17,4 in e-tron 50, kombinirana vožnja, kWh/100 km: od 21,9. Emisije CO₂, kom-

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

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 

dušikovih oksidov.  Več na audi.si. Prodajalec družba PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij objavljenih 

na spletnih straneh EKO SKLAD-a in Uradnem listu RS, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz 

kateregakoli razloga. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana, www.porscheinterauto.net.

Informacije in pogoje nakupa  
si lahko preberete na strani:

Električni avtomobili dopuščajo veliko  
različnih ugodnosti ob nakupu in vzdrževanju. 
V kolikor ste v procesu nakupa, pa  ne spregle-
jte ugodnosti subvencioniranja v letu 2022. 

Letošnja velika novost je možnost odbitka 
DDV za podjetja oz. pravne osebe pri nakupu  
100% električnih vozil z vrednostjo do 80.000 
€. Prav tako je možnost odbitka DDV pri servi-
siranju in nakupu nadomestnih delov. Fizične 
osebe  pa lahko ob nakupu pridobijo sub-
vencijo Eko sklada v višini do 4.500 € (poziv 
84SUB, najvišja vrednost vozila 65.000 €).

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

Pri Porsche Verovškova z znamko Audi na 
slovenskem trgu vedno znova predstavljamo  
najnovejše smernice mobilnosti.  Za vas 
smo v letu 2022 pripravili  ugodno ponud-
bo najbolj priljubljenih električnih modelov. 

Novi Audi Q4 e-tron 35 že od 44.450 €* 
(subvencija še ni vključena)

Audi Q4 e-tron je na voljo v dveh različicah, z 55 
kWh baterijo in z dosegom do 336 kilometrov 
(WLTP) ali z 82 kWh baterijo in do 513 kilo-
metrov (WLTP). Popolnoma novi model ponu-
ja cenovno privlačen vstop v svet prestižne 

  ojajlvatses obdunoP .itsonlibom enčirtkele
zmogljive pogonske različice, na vrhu katerih 
je model quattro z največjo močjo 220 kW oz. 
299 KM. Prostornina prtljažnika znaša 520 l. 
Pri podrti zadnji sedežni klopi pa se poveča vse 
do 1.490 l. Čas polnjenja je okrog deset minut 
za približno 130 kilometrov v idealnih pogojih 
(WLTP), uporabljate lahko tudi priročno poln-
jenje s storitvijo Audi e-tron Charging Service.

Novi Audi e-tron 50 že od 59.990 € 
(subvencija še ni vključena)

Namenjen vsem tistim, ki so najbolj zahtevni 
kupci in želijo le najboljše, hkrati pa iščejo tudi 
veliko prostornosti. Audi e-tron poganjata dva 
elektromotorja, ki poskrbita za hiter pospešek. 

“Pri Porsche Verovškova 
z znamko Audi uresniču-

jemo doživetje električne 
mobilnosti prihodnosti,” 

g. Aleš Polenec. 

Foto:  
Jan Gregorin

Pri bateriji kapacitete 71 kWh znaša doseg 
do 338 kilometrov (WLTP), pri bateriji z moč-
jo 95 kWh pa doseg 437 kilometrov (WLTP). 
Električna moč znaša vse do 370 kW oz. 503 
KM pri športni S različici. Audi e-tron je s sk-
upno prostornino prtljažnika 660 l primeren 
tudi za dolga potovanja. Vsekakor je tukaj 
na prvem mestu sam videz vozila, ki je zares 
markanten in atraktiven.  Oblikovalsko poseb-
nost modela Audi e-tron predstavljata opcijs-
ki digitalni virtualni zunanji vzvratni ogledali.

Izkoristite ugodno akcijsko financiranje* 

Pri Audi Q4 e-tron je že vključenih 2.000 € 
dodatnega popusta v primeru financiranju in 
zavarovanju pri družbi Porsche Leasing SLO 
(AUEBON_2022). Akcija traja do 31. 3. 2022.

Vabilo na osebno predstavitev in doživetje!

Pokličite sodelavce pri Porsche  Verovškova, 
Verovškova ul. 78, Ljubljana. Kontakt: ga. Lea 
(051 288 565), g. Matej (051 288 503), g. Bošt-
jan (051 288 504), g. Robert (051 288 510). 

UGODNOSTI OB NAKUPU  

ELEKTRIČNIH VOZIL 2022

PODJETJA 
• možnost odbitka DDV  

pri nakupu in servisiranju  
električnih vozil;

• možnost odbitka DDV   
od cestnin (tudi od vinjete);

• nižja boniteta za uporabo služb.  
el. vozila v privatne namene - 
nižja stopnja 0.3%;

FIZIČNE OSEBE
• subvencija za nakup električnega 

vozila do 4.500 € (poziv 84SUB);
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Na delovnem obisku vlade o priložnostih 
in izzivih razvoja regije
V začetku marca se je v naših občinah mudila slovenska vlada, in sicer v okviru delovnega obiska severnega dela Osrednjeslovenske 
regije. Tako predsednik vlade Janez Janša kot posamezni ministri so obiskali številne ustanove in podjetja v regiji, potekalo je okoli 100 
srečanj; delovni obisk se je zaključil v torek, 8. marca, na javni tribuni o razvoju Osrednjeslovenske statistične regije, ki je potekala v Domu 
kulture in na kateri so predstavniki lokalne skupnosti, od županov in gospodarstvenikov do direktorjev javnih zavodov in predstavnikov 
različnih institucij v regiji, z vlado spregovorili o razvojnih potencialih regije, priložnostih in izzivih ter svojih težavah in pobudah.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in arhiv Vlade RS

Po podatkih Statističnega urada RS iz novembra 2021 je osrednjeslo-
venska regija po površini druga največja slovenska regija, največja je tudi 
po številu prebivalstva, saj kar 26,4 % vsega slovenskega prebivalstva živi 
v tej regiji, in sicer v 25 občinah, to je 555 tisoč ljudi. Nadpovprečna je tudi 
gostota poselitve, ki znaša kar dvakratnik slovenskega povprečja. V regiji 
je najvišja povprečna neto plača, tj. 1383 evrov, kar je 113 evrov več od 
slovenskega povprečja. Tudi delež BDP, ki ga ustvari ta regija, je največji v 
Sloveniji, prav tako je tu najvišji BDP na prebivalca.

Novembra 2021 je bilo v severnem delu Osrednjeslovenske regije 
285.692 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar 
je za 7165 oseb oziroma 2,6 % več kot novembra 2020. Stopnja registri-
rane brezposelnosti je v celotni Osrednjeslovenski regiji novembra 2021 
znašala 6,4 %. V primerjavi z novembrom 2020 se je stopnja registrirane 
brezposelnosti na tem območju znižala za 1,6-odstotne točke.

V letu 2020 je v Osrednjeslovenski regiji po evidencah Agencije RS za 
Javnopravne evidence in storitve (AJPES) delovalo 29.272 družb, 12.572 
podjetnikov in 98 zadrug, ki so zavezani k predložitvi letnih poročil. V pri-
merjavi z rezultati gospodarskih družb na državni ravni v letu 2020 so go-
spodarske družbe osrednjeslovenske regije predstavljale 43,0 % vseh družb, 
ki so imele 38,5 % vseh zaposlenih, ustvarile 46,6 % vseh prihodkov in 42,1 
% neto dodane vrednosti. V primerjavi z rezultati podjetnikov na državni 
ravni v letu 2020 so podjetniki osrednjeslovenske regije predstavljali 24,7 % 
vseh podjetnikov, ki so imeli 21,4 % vseh zaposlenih pri podjetnikih, ustva-
rili 22,9 % vseh prihodkov ter 24,0 % neto podjetnikovega dohodka.

Številne investicije v regiji

Delovni obisk vlade je potekal v enajstih občinah, in sicer v Kamni-
ku, Komendi, Vodicah, Medvodah, Mengšu, Trzinu, Domžalah, Dolu pri 
Ljubljani, Moravčah, Lukovici in v Ljubljani. Prav te občine predstavljajo 
bolj razviti del Osrednjeslovenske regije. Na območju navedenih občin je 
po podatkih AJPES v letu 2020 delovalo 34.624 podjetij (od tega 25.450 

gospodarskih družb in 9174 podjetnikov) oziroma kar 83 % vseh pod-
jetij Osrednjeslovenske regije. Navedena podjetja so zaposlovala skupaj 
182.143 oseb (od tega je bilo v gospodarskih družbah zaposlenih 175.942 
oseb in pri podjetnikih 6201 oseba) oziroma kar 89 % vseh zaposlenih v 
podjetnih Osrednjeslovenske regije.

Med pomembnejšimi investicijami, ki se v regiji izvajajo (delno ali v 
celoti) iz državnega proračuna ali se šele bodo, omenimo celostno ure-
ditev kolesarskih poti (Kamnik, Mengeš, Trzin in Domžale), gradnjo 
prizidka k objektu CIRIUS Kamnik, gradnjo OŠ Frana Albrehta (Ka-
mnik), nadgradnjo železniške postaje v Domžalah, preureditev jedilnice 
na Osnovni šoli Rodica (Domžale), prostorsko preureditev osnovne šole 
(Mengeš), športno igrišče Gozd (Kamnik), kolesarski poligon Šumberk 
(Domžale), gradnjo obvoznice Vodice, obnovo vozišča na cesti Stahovi-
ca–Črnivec (Kamnik), rekonstrukcijo mostu čez Kamniško Bistrico na 
cesti Stahovica–Kamniška Bistrica (Kamnik), digitalni prikaz velikopla-
ninske pastirske dediščine v mestu (Kamnik), energetsko obnovo koče 
na Kamniškem sedlu, ureditev poplavne varnosti Kamniške Bistrice v 
občinah Kamnik in Domžale, izvedbo suhega vodnega zadrževalnika 
Tunjščica (Komenda), sofinanciranje sanacije plazu Špitalič (Kamnik), 
namakalni sistem Jable (Trzin), prizidek k Domu starejših občanov (Ka-
mnik), gradnjo krožišča (Domžale), rekonstrukcijo mostu čez Kamniško 
Bistrico (Domžale), izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij 
v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – Mala barja (Trzin).

Na javni tribuni predvsem v zvezi z energenti

Na javni tribuni, ki je potekala 8. marca in je predstavljala sklepno dejanje 
delovnega obiska vlade, je bilo govora predvsem o naraščajočih cenah ener-
gentov, ki so za energetsko intenzivna podjetja nevzdržne, prav tako je bilo 
izpostavljeno naraščanje cen surovin. Dana je bila tudi pobuda za bolj eno-
stavno zaposlovanje starejših oz. upokojencev, opozorjeno je bilo na manjši 
delež sredstev evropskih skladov za našo (zahodno) regijo in slab servis jav-
ne uprave, predvsem v zvezi z zaposlovanjem tujcev, ter na neodzivnost no-
silcev urejanja prostora in podaljševanje postopkov pri pripravi Občinskega 

Janez Janša je obiskal podjetje Pekarna Pečjak v Trzinu, kjer si je ogledal proi-
zvodnjo in se sestal z vodstvom podjetja. Govorili so predvsem o številnih izzi-
vih, ki se nahajajo pred pekovsko industrijo, o položaju mladih pekov, o cenah 
energentov in vplivu le-teh na proizvodnjo, pa tudi o samooskrbi in pomenu 
promocije slovenske hrane.

Podjetje Zarja Elektronika so obiskali ministra Matej Tonin in Zdravko Poči-
vavšek ter ministrica Simona Kustec.
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prostorskega načrta ter podano vprašanje o obljubljeni gradnji infrastruktu-
re, ki jo podjetja in občani čakajo že več desetletij (cesta Želodnik–Vodice).

V zvezi z visokimi cenami energentov je minister za infrastrukturo Jer-
nej Vrtovec dejal, da se s tem ukvarjajo že več kot eno leto, prav tako se 
trudijo, da bi se spremenila formula za izračun cene električne energije, po 
kateri cena plina določa ceno električne energije, hkrati pa je poudaril, da 
moramo prekiniti odvisnost od ruskih energentov. »S tem se ne sooča samo 
Slovenija, ampak vsa Evropska unija,« je dejal in dodal, da nihče ne more 
napovedati, kdaj bodo cene energentov padle. Minister za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo Zdravko Počivavšek je dodal, da je bil sprejet zakon o 
ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov, a še pred agresijo v 
Ukrajini, tako da bodo morali sedaj poiskati nove rešitve. Poudaril je, da ni 
strahu, da bi zmanjkalo naftnih derivatov, saj imamo v blagovnih rezervah 
dovolj goriva, tako da ga lahko zagotovimo v vmesnem obdobju, ko naftni 
trgovci ne morejo do naftnih derivatov, ki izvirajo iz Rusije. S tem pa je 
povezano tudi vprašanje cen – Počivavšek je poudaril: »Naredili bomo vse, 
da se, če bomo intervenirali na trgu, te cene ublažijo, umirijo. Pričakujem, 

Podjetje Meso Kamnik je obiskal državni sekretar Aleš Irgolič.

športna oprema strokovni partner

Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2022
pokrovitelj

STE VEDELI, DA PRIPRAVLJAMO OSVEŽEN PROGRAM 
ZA NOVO, ŽE 9. SEZONO MODRE ŠOLE TEKA?

Vsako leto sestavimo dve skupini tekačev. 
Prva že ima tekaške temelje in v naši šoli 
svoje tekaško znanje nadgrajuje že več let. 
Druga skupina je sestavljena iz udeležen-
cev, ki se nam pridružijo prvič. Tek pa ni 
edina stvar na kateri gradimo. V osmih le-
tih je bilo s sodelovanjem v Modri tekaški 
šoli spletenih že mnogo prijateljstev.

Spremljajte naša družbena omrežja, sple-
tno stran, revijo in se nam pridružite.
Prijave bomo odprli 1. aprila 2022.

da bodo naftni trgovci pri tem projektu sodelovali, sicer bomo intervenirali 
s popolno regulacijo cen, kot smo jo že imeli. Če bomo dali na trg goriva iz 
državnih blagovnih rezerv, bomo tudi regulirali ceno na trgu. Upam, da ne 
bo treba reševati na tak način, ampak želim, da je sporočilo jasno.«

Tudi predsednik vlade Janez Janša je izpostavil, da bo nekaj prihodnjih 
tednov precej turbulentnih. »Potrebne bodo intervencije pri oskrbi in cenah 
energetskih surovin in hrane. Slovenija ima za takšne primere načrte in za-
loge. Vse to ima tudi Evropska unija in del tega ukrepanja je vezanega tudi 
na soglasje v Evropski komisiji. Ne bomo niti lačni niti brez elektrike in na 
črpalkah niso potrebne vrste, ker derivatov ne bo zmanjkalo,« je dejal. Pojas-
nil je, da ima Evropa dovolj zalog zemeljskega plina do poletja, saj se je stanje 
napovedovalo že dlje časa, prav tako ruska nafta predstavlja manjšinski de-
lež na svetovnem trgu. »Pomembno je, da imamo nacionalne zaloge in smo 
pripravljeni intervenirati v zvezi s cenovnimi pritiski,« je poudaril Janša.

Obvoznica Vodice se začne graditi 16. marca

V zvezi z evropskimi sredstvi je minister za razvoj in EU kohezijsko 
politiko Zvone Černač dejal, da si je Slovenija za obdobje od leta 2021 do 
2027 izpogajala  dodatnih 350 milijonov evrov sredstev, ki so v celoti na-
menjena zahodni kohezijski regiji. »Glede na to da so posamezna območja 
v zahodni kohezijski regiji razvojno gledano primerljiva s posameznimi 
območji v vzhodni kohezijski regiji, je potem stvar nacionalne uredbe in 
odločitve države, da poveča nacionalni delež sofinanciranja v teh prime-
rih. V tej smeri gredo razmišljanja,« je dejal Černač in dodal, da Slovenija 
še nikoli ni imela na voljo toliko sredstev.

V zvezi z obljubami glede infrastrukture, predvsem je bilo govora o 
cesti Želodnik–Vodice, je minister za infrastrukturo Vrtovec povedal, 
da se bo obvoznica Vodice začela graditi 16. marca, v tem trenutku pa 
se projektira in pripravlja dokumentacija za presojo vplivov na okolje za 
obvoznico Komenda, potem manjka še krak Želodnik–Radomlje, ki naj bi 
na vrsto prišel v naslednjem (morebitnem) mandatu te vlade. 
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Optimistično pričakovanje sejma v Komendi
Po letu in pol premora je lanski jesenski kmetijsko obrtni sejem v Komendi presegel vsa pričakovanja. Tudi zaradi tega organizatorji iz 
Konjeniškega kluba Komenda s smelostjo in optimizmom pričakujejo spomladanski kmetijsko obrtni sejem, ki bo v Komendi potekal 
med 8. in 10. aprilom.

MATEJA ŠTRAJHAR

Kot je za Modre novice povedal Marjan Sedej, predsednik Konjeniške-
ga kluba Komenda, so organizatorji optimistični, saj zaupajo v poslanstvo 
sejma. »Verjamemo, da je to najboljša tovrstna sejemska prireditev v Slo-
veniji, in prepričani smo, da bodo naša pričakovanja potrdili tudi številni 
razstavljavci in seveda množica obiskovalcev.« Sejem bo v petek, 8. aprila, 
za obiskovalce odprt od 10. do 18. ure, v soboto, 9. aprila, in nedeljo, 10. 
aprila, pa od 9. do 18. ure. Vstop na sejemsko prizorišče je možen brez 
PCT pogoja.

Predstavilo se bo več kot 500 razstavljavcev

V tem trenutku je že prijavljenih 500 razstavljavcev, po Sedejevih be-
sedah pa se njihovo število vsakodnevno spreminja: »Ob začetku sejma 
in na samem sejmu bo ta številka še bistveno višja.« Aktualni seznam 
razstavljavcev je dostopen tudi na spletni strani sejemkomenda.si, kjer 
najdete tudi vse ostale informacije v zvezi s tridnevnim sejemskim doga-
janjem. »Program in nabor razstavljavcev bo standarden. Kot vsako leto 
se bodo tudi letos predstavili nekateri novi partnerji, nekaj partnerjev, ki 
so manjkali na zadnjih dveh organiziranih sejmih, se ponovno vrača, tako 
da bo sejemska ponudba resnično bogata in se bo za vsakega obiskovalca 
našlo nekaj zanj posebej zanimivega. Seveda smo prepričani, da bodo tudi 
razstavljavci sklenili obilo poslovnih dogovorov in pogodb, kar je navse-
zadnje tudi cilj sejemske dejavnosti,« je prepričan Sedej. 

Tudi letos pester spremljevalni program, a brez večernih koncertov

Lani je bilo na sejmu predstavljenih nekaj novosti: avkcija kasaških 
konj, odkup in prodaja avtomobilov, predstavitev Slovenske vojske. Ali 

bodo te vsebine tudi na spomladanskem sejmu, zaenkrat še ni znano, saj 
se spremljevalni program sejma še oblikuje. Seveda pa bodo organizator-
ji tako kot vsako leto poskrbeli za dobro organiziran in označen dostop 
do sejma ter brezplačno parkiranje. To bo možno na parkirnih prostorih 
poleg sejma, za tiste, ki prihajajo iz smeri Vodic oz. Mengša in Brnika, pa 
tudi v poslovni coni v Žejah, od koder je organiziran brezplačen avtobus.

V preteklosti je bil sejem v Komendi znan tudi po velikih večernih 
koncertih. Kot nam je povedal Sedej, teh letos ne bo: »Velikih večernih 
koncertov zaradi negodovanja domačinov v preteklosti ne predvidevamo. 
Verjamemo pa, da bo sama gostinska in turistična ponudba na sejmu do-
volj atraktivna in polna optimizma ter dobre volje, da potrebe po velikih 
večernih druženjih niti ne bo.« 

 041 288 145

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

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž

skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA, Pančur d.o.o.

031/353 347 NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B,

Domžale
nasproti Sanolaborja

možnost
DARILNIH
BONOV

Foto: A
leksander Sokler
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Podjetniški potencial naših občin
Februarja je s podjetniškim usposabljanjem zaključila že četrta skupina projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI 
LUR), ki so jo tokrat v celoti sestavljale bodoče podjetnice, med njimi tudi Urša Markovič iz Trzina z unikatnimi, ročno izdelanimi igračami 
in modnimi dodatki za mačke in pse ter Kamničanki Manca Uljančič s salonom za nego psov in Maša Rajh z atraktivnim, kakovostnim, 
unikatnim in ročno izdelanim nakitom.

BARBARA BOH

Urša Markovič že od nekdaj obožuje živali in uživa v ustvarjanju, 
družbo pri tem pa so ji vedno delale muce, ptiči in drugi kosmati prija-
telji. Ko je v njeno življenje stopil muc Odin, je zbudil njeno ustvarjalno 
žilico in postal navdih za trgovinico z unikatnimi izdelki Crazy Cool Cat 
za kosmate člane modernih družin. Ker igrače, kupljene v trgovini niso 
nikoli dolgo zdržale ali pa preprosto Odinu niso bile zanimive, jih je za-
čela Urša izdelovati sama. Da je igrača še toliko bolj zanimiva, jo napolni 
z ekološko mačjo meto, ki jo vzgaja na domačem vrtu. Za vse kosmate 
modne navdušence ustvarja rutke in metuljčke za vsako priložnost. Ti so 
sešiti iz blaga, ki je tiskano z barvami na vodni osnovi in so tako kosma-
tim družinskim članom kot tudi okolju prijaznejše. Velik pomen daje tudi 
družbeni odgovornosti, saj ozavešča ljudi o problematiki zapuščenih ži-
vali in del izkupička od prodaje nameni zavetišču Mačja hiša ter nakupu 
hrane za lokalno kolonijo brezdomnih muc. Izdelki Crazy Cool Cat so na 
voljo v istoimenski facebook trgovini in na spletni platform Etsy.

Manca Uljančič je ponosna lastnica dolgodlakega psa, ki sliši na ime 
Bobo. Ta zaradi svoje bujne pričeske potrebuje pogost obisk frizerja. Obi-
skala sta nemalo salonov za pse in občutek, da je pri tej storitvi prostor 
za napredek, je bil vedno prisoten. Poleg tega je sama velika pasja nav-
dušenka, kar je pripeljalo do ideje, da bi lahko navdušenje nad psi in delo 
združila v eno. Tako nastaja salon za nego psov Dolgodlakar. Pred odlo-

čitvijo, da stopi na samostojno pot, je izkušnje nabirala v drugih salonih 
in sčasoma tudi samostojno pričela z urejanjem psov. Njen cilj je znanje 
konstantno nadgrajevati in psom nuditi kar se da odlično izkušnjo pri 
obisku frizerja. Salon bo temeljil na bolj osebnem pristopu do psa in tudi 
do njegovega lastnika, ki bo v času celotne nege v salonu dobrodošel.

Maša Rajh na trg vstopa z atraktivnim, kakovostnim, unikatnim in 
ročno izdelanim nakitom Noctula z LGBT tematiko. Potrebo po razvoju 
poslovne ideje na tržišču je zaznala, saj se pripadniki LGBT skupnosti še 
vedno soočajo z diskriminacijo in osamljenostjo. Ker na slovenskem trgu 
trenutno ni dovolj velike in dostopne izbire, bo s svojimi izdelki pripomo-
gla k večji vidnosti LGBT skupnosti, hkrati pa bo na trgu ponudila ročno 
izdelan slovenski nakit. S tem želi na eni strani pripomoči k večji vidnosti 
LGBT skupnosti, na drugi pa vsem ljubiteljicam lepega nakita ponuditi 
novo izbiro kakovostnega slovenskega nakita. Izdelke Noctula si lahko 
ogledate na istoimenskem facebook in instagram profilu. 

GRAD TUŠTANJ
pri Moravčah nudi edinstven prostor za CIVILNE Poroke 

(uradni prostor, oproščeni plačila takse 170 EUR) z 
možnostjo svatbe in cerkvene poroke.

• Sprejemamo rezervacije za poslovna srečanja, 
rojstne dneve, birme, obhajila.

• Na voljo tudi kongresna dvorana.

Grad Tuštanj • Peter Pirnat • +386 41 841 080
• +386 31 472 650 • pirnat.peter@gmail.com

• www gradtustanj.si

Postregli vam bomo z odlično domačo hrano v
krasnem ambientu.

Že za 229 €/mesec*

* 
5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO : 166–141 g/km. Emisijska stopnja: 
Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Informativni izračun je narejen na dan 4. 3. 2022 za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že 
upoštevanim popustom in DDV, znaša 28.590,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 7.334,14 € je narejen za 
dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 8.476,13 €. EOM = 6,83 % se lahko 
spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 24.440,51 €, 
od tega znašata zavarovalna premija 268,78 € in strošek odobritve kredita 400,00 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih 

možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Pogoj akcije je sklenitev obveznega 

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 Financial Services. 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.

KRULC d.o.o. 
Cesta heroja Vasje 5, 1251 Moravče
Delovni čas 08-18, sobota 08-12
Tel: (01) 72 31 200   www.nissan-krulc.si

KRULC
VOZIL NISSAN
ŽE 30 LET POOBLAŠČENI SERVISER

Vrhunski crossover
Povsem novi Nissan Qashqai

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI,
NAJBOLJŠE PICE, VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
tel.: 031-30-22-21
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LELOSI je valilnica talentov
»Skrivnost ni v materialu, temveč v postopku izdelave le-tega,« mi pojasni ustanovitelj in direktor podjetja UVECTO, pod okriljem kate-
rega se razvija blagovna znamka LELOSI. Matej Slapnik je preprost fant, ki prihaja iz Zagorice nad Kamnikom. Človek konkretnih dejanj 
in ne leporečenja ter samohvale. In takšne ljudi vabi tudi v svojo ekipo. Trenutno namreč v ekipi LELOSI največ pozornosti usmerjajo v 
iskanje primernih kadrov, saj se bo zaradi velikopoteznih načrtov obseg dela precej povečal.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv LELOSI

»Ne iščemo določene izobrazbe, naziva, opravljene fakultete, temveč 
zgolj in samo znanje. V našem podjetju so dobrodošli bistri, iznajdljivi, 
nadarjeni, samoiniciativni in delavni ter motivirani ljudje. Za takšne se 
bo v ekipi LELOSI vedno našlo delovno mesto in z veseljem jih bomo za-
poslili. Na razgovorih kandidati včasih obupajo pri preprostih vprašanjih 
iz 6. razreda,« razloži Matej in poudari, da se le s pravimi ljudmi lahko 
dosežejo velike zgodbe. »S takimi ljudmi je veselje delati. V podjetju smo 
kot družina. Zelo smo povezani. Veliko nam pomeni, da naši zaposleni 
radi prihajajo v službo, da se tukaj prijetno počutijo,« poudarja Matej. 

Podjetje se je pred štirimi meseci iz Kamnika preselilo v poslovno 
cono v Komendo. Čeprav so si želeli ostati v domačem kraju, v Kamniku 
niso našli dovolj velikih prostorov. Tudi ti v Komendi so sicer premajhni, 
saj si želijo vse svoje dejavnosti združiti pod eno streho, zato bodo med 
prvimi izzivi, ki jih čakajo v bližnji prihodnosti, nedvomno novi prostori. 
Kako pa se je zgodba o blagovni znamki LELOSI, ki danes sestoji iz ekipe 
sto ljudi iz 29 držav, sploh začela?

Razvijejo tkanino, opremijo z dizajnom in prepoznajo tržno pri-

ložnost

Pred ustanovitvijo LELOSI je Matej delal za različna podjetja, pred-
vsem pa se je ukvarjal z inovacijami in razvojem. Zaradi interdiscipli-

narne izobrazbe (strojništvo, arhitektura in doktorat iz bioznanosti) je s 
svojim kreativnim razmišljanjem izven okvirjev učinkovito reševal pro-
bleme, zato je bil ključen kader pri mnogo projektih. Tega načela se drži 
še danes – poleg strokovnega se vsega loteva še z uporabniškega, tehnič-
nega, kreativnega in ekonomskega vidika. V ekipi LELOSI izzive rešujejo 
kot Rubikovo kocko, kjer je treba pozorno sestaviti vse ploskve. Preverijo 
zorne kote, na katere tisti, ki imajo zgolj en strokovni vidik, pogosto po-
zabijo. Le tako lahko nastanejo dobre ideje.

Čeprav je bila njegova predhodna služba ''sanjska'' in je vključevala vi-
soko plačo, potovanja po Evropi ter srečevanja z različnimi strokovnjaki 
in znanstveniki, ga delo ni osrečevalo. Motilo ga je, da so v okviru evrop-
skih projektov razvili ogromno idej, ki v praksi nikoli niso gospodarsko 
zaživele. »Bil sem v inkubatorju idej, a vseh teh potencialov nihče ni iz-
koristil,« pravi Matej, ki ga je ves čas spremljala misel, da so ideje same 
sebi namen, kar se mu je zdela velika škoda. Na eni izmed konferenc je 
spoznal mednarodne strokovnjake iz tekstilne industrije. Ugotovil je, da 
za izdelavo oblačil ne obstajajo le poliester, bombaž, volna in svila. »Če 
imaš vizijo, lahko ustvariš povsem nove materiale, omejuje te le lastna 
domišljija.« Matej se je tako tesno povezal in spoprijateljil s kitajskim pod-
jetnikom, s katerim sodeluje še danes, in začeli so se igrati. »Vedeli smo, 
kaj hočemo razviti. Nastal je koktajl idej in z vztrajnim testiranjem smo 
prišli do odličnega materiala, ki je vzbudil navdušenje. Tu sem videl tržno 
priložnost,« pravi Matej. 

Seveda se vse to ni zgodilo čez noč, od začetka ustvarjanja do prvega 
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resnega prototipa je trajalo dobro leto in pol. »Imeli smo željo, da bi bil 
material vzdržljiv in trpežen, a hkrati mehak in udoben. Vse te lastnosti 
ne gredo najbolje skupaj. Ko smo iznašli tkanino, smo morali zagotoviti 
stabilnost in ponovljivost izdelovanja, da smo lahko omogočili masovno 
proizvodnjo,« razloži Matej, ki za lažje razumevanje njihov inovativen 
postopek ustvarjanja vlaken primerja s peko kruha: vsi peki uporabljajo 
enake sestavine, spreminja se le njihov postopek in zaradi tega en kruh ni 
enak drugemu. LELOSI vlakna so zasnovana kot rekonstrukcija narav-
nih materialov in združujejo moč, nežnost in mehkobo svile s poudarjeno 
vzdržljivostjo in elastičnostjo, ki prispevata k trajnostni uporabi.

Kaj pomeni LELOSI?

Ko so prišli do prave tkanine, so zaradi njenih lastnosti hitro vedeli, da 
bodo prvi produkti pajkice. Zdaj je bil čas za Matejevo znanje arhitekture. 
Raziskal je, kakšni dizajni že obstajajo na trgu in si zadal misijo, da nare-
di nekaj popolnoma novega na tem področju. Imel je material, manjkali 
pa so kroji in grafika. Z igranjem z linijami se je nekega popoldneva v 
skicirki rodil popularni LELOSI model Tutti frutti, teden kasneje model 
Venice, potem Milano in tako naprej. Ko so te ideje pristale na papirju, se 
je Matejeva enačba izšla. Imel je material, imel je unikatne linije in edin-
stveno grafiko, ki je pred tem ni imel nihče na svetu. »Ves čas sem težil k 
prepoznavnim linijam ter vzorcem. Ko smo dobili prvi fizični prototip, 
sem bil navdušen. Pokazal sem ga še ostalim in vsem je bil všeč. To mi 
je dalo tisto iskro, zagon, vedel sem, da sem na pravi poti,« se spominja 
Matej. »Od tistega trenutka dalje sem tako močno verjel v idejo, da sem jo 
bil odločen speljati do konca, čeprav so mi vsi govorili, da se norčujem iz 
belega kruha, ker dajem odpoved v sanjski službi.«

Tako se je rodila blagovna znamka LELOSI – le redki vedo, da je ime 
sestavljanka prvih dveh črk besed v besedni zvezi ''leggings love Slove-
nia''. Pri izbiri imena je pazil, da še ni bil uporabljen nikjer drugje in da 
lepo zveni v tujih jezikih. Prvoten namen je bil poudariti slovensko zna-
nje. A blagovna znamka je hitro osvojila tudi mednarodne trge.

Toda LELOSI že dolgo niso več le pajkice, v svoj prodajni program so 
v zadnjem času dodali pižame, trenirke, tunike, nogavice in jope, na voljo 
sta tudi otroška in moška kolekcija, prodajni program pa bodo že kmalu 
še razširili. Kupca prepričajo z inovativnim dizajnom, ko občuti kakovost 
in mehkobo materiala, pa pride še druga faza navdušenja. »Naš cilj je, da 
se kupec zaljubi v material. Ponosni smo, da nekatere ženske nosijo samo 
še naše pajkice. Veseli smo, da moški, ki so prej spali v spodnjih hlačah, 
sedaj spijo v naših pižamah. Enako je z našimi trenirkami. Takšnih ne 
boste našli nikjer drugje!« je prepričan Matej.

Celoten razvoj, od zamisli o izdelku, ustvarjanja tkanine, dizajna do 
šivanja prvih prototipov, prodajnih in distribucijskih aktivnosti, poteka v 
Komendi. »Vsi izdelki so slovenski, nastajajo v Komendi, izdelujejo pa jih 
po naših podrobnih navodilih v partnerski tovarni na Kitajskem, ki dela 
le za nas,« poudarja Matej.

Vračajo v lokalno okolje

Čeprav so bili ob pojavu epidemije koronavirusa na trgu le nekaj mese-
cev, jih situacija ni niti zaustavila niti prestrašila. »To je bila šola oz. spod-
buda, da začnemo razmišljati dolgoročno. Da moramo biti pripravljeni na 
nepredvidene dogodke,« razloži Matej. 

Zaradi svoje uspešnosti so dobili tudi nekaj posnemovalcev, ki jih po-
skušajo bolj ali manj uspešno kopirati. Zanimivo je, da se tovrstno ve-
denje pojavlja predvsem v domačem okolju, ne pa v tujini, kjer mnogo 

bolj cenijo izvirnost linij in dizajnov. LELOSI izstopa tudi z vključenostjo 
v lokalne projekte, kjer poudarjajo družbeno odgovornost. Tako recimo 
podpirajo kamniške odbojkarice, državne prvakinje, radi pa pomagajo 
tudi pri drugih, manjših projektih. 

V LELOSI imajo smele načrte. Poleg novih izdelkov in večjih pro-
storov pod svojim okriljem načrtujejo še izmenjavo po vzoru programa 
Erasmus in inkubator novih idej. S tovrstnim razmišljanjem izven okvir-
jev LELOSI kmalu ne bo več le sinonim za drugo kožo, temveč za celosten 
podjetniški pristop. Vse to zaradi Matejeve zmožnosti, da vidi gozd, ne le 
posameznega drevesa. 

Obiščite prenovljen spletni portal!

www.modre-novice.si
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objektov.
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Lažna hrana in vaši možgani
Užitna zemlja je v trendu. Videti je kot zemlja, ampak je okusna, razumete? Trend je leta 1978 prvič predstavil Michel Bras in ga razvijal do 
leta 1992 v restavraciji, ki je nosila njegovo ime, kjer je postregel krožnik vegetarijanskih zelenjavnih prigrizkov v nečem, kar je bilo videti 
kot košček zelenjavnega vrta na vrhu ščepca suhih črnih oliv, zdrobljenega brioša in paradižnikovega prahu. Hiter skok v leto 2008 pokaže, 
da je Rene Redzepi to malo kulinarično posebnost spremenil v trend, ko je v restavraciji Noma postregel s cvetličnim lončkom redkvice 
v užitni zemlji. To je bila iztočnica številnim posnemovalcem. Zdi se, da je edina stvar, ki se spreminja, iz česa je narejena zemlja (kava in 
kardamom, lešniki, namočeni v soku pese, pražen pastinak, radič in dehidriran krompir). 

NOAH CHARNEY

Trend je postal tako velik, da je kritik Jonathan Gold v časopisu LA 
Weekly leta 2010 zapisal, da je prepovedano odpreti resno restavracijo 
brez eksotično začinjenega korenja, kuhanega v vakuumskem kuhalniku 
''sous vide'', ali brez poklona zelenjavi z užitno zemljo, jedi Davida Kincha. 
V zgodovini kulinaričnih odkritij je sicer veliko bolj okusnih inovacij kot 
užitna zemlja. Toda bistvo, če vas tovrstne stvari zanimajo, je v prevari. 
Oči pravijo, da je zemlja, toda možgani vam govorijo, da ste v imenitni 
restavraciji, torej vam ne bodo postregli dejanske zemlje in mora to biti 
neka okusna zemlja (kar vaš jezik pozneje potrdi).

To obnašanje ni toliko povezano z okusom kot z razburljivim občutkom 
presenečenja. Ali morda s porednim, neumitim, a očarljivim bratrancem 
presenečenja: užitkom v prevari. Čarovniške predstave se ne udeležimo, 
ker bi radi videli, kako tujec iz cilindra potegne zajca, temveč zaradi pri-
jetnih občutkov strahospoštovanja in začudenja – kako je to izvedel in nas 
neopazno prevaral, nas, občinstvo, zavedeno po lastni izbiri. Ljudje uživa-
mo s peskom v očeh, če le pridemo v peskovnik prostovoljno. Še posebej 
radi slišimo o drugih, ki so jim pesek v oči vrgli neprostovoljno (živijo 
škodoželje). To vem, ker sem strokovnjak za ponaredke. Mediji imajo radi 
ponarejevalce umetnin, ki so pogosto prikazani kot prijetni nagajivci (in 
ne kot pravi kriminalci), ki pretentajo le bogato elito, ki si verjetno zasluži 
pošteno prevaro. Zato radi prebiramo, kako so bile žrtve preslepljene, pri 
čemer uživamo v bistrosti, spretnosti in rokohitrstvu prevaranta.

Poleg del o umetnostni kriminologiji redno pišem tudi o hrani. Zato 
me je zanimalo, kje se ti dve področji prekrivata. Ponaredki in hrana. 
Zgodovina je dolga in bogata.

Bogati stari Rimljani so se navduševali nad stvarmi, ki niso bile takšne, 
kot so bile videti. Na pojedinah, ki jih je prirejal cesar Neron, je bila jedil-
nica s stropom, ki je bil sprva lahko videti kot nebo podnevi, potem pa 
kot nočno nebo. Ali pa je imela skrite vstavke, ki so se umaknili, da so se 
po gostih vsuli cvetni listi. Prav tako je rad v nekogaršnjo večerjo skril 
dragulj, kar je bila odlična poslastica, če le ni človek premočno ugriznil 
v vnemi požrešnosti. V Satirikonu nam Petronij pripoveduje o Trimal-
hionovi pojedini, kjer so gostom postregli z zajcem, ki je imel krila in bil 
videti kot Pegaz, divjo svinjo, ki je imela v brejem trebuhu polno živih 
drozgov, kutine s ščetinastimi trni, da so bile videti kot morski ježki, in 
pečenke v obliki rib, ptic in gosi. O okusih ni govora. Kar ostane, je ob-
čutek za spektakel. Težnja zamaskirati eno hrano kot drugo ni izumrla z 
Rimljani, ampak se je nadaljevala v srednjem veku in renesansi, ko je bilo 
nekaterim znanim umetnikom, vključno z Janom van Eyckom, naročeno 
oblikovanje dovršenih banketnih atrakcij, med njimi pite, iz katerih ob 
razrezu zletijo žive ptice. Če bi gostje želeli jesti sladico, v kateri so ujete 
ptice, nedvomno panične in prestrašene ter verjetno z obilo iztrebkov, je 
druga zgodba. Prevara prinaša užitek.

V znanstveni reviji Neutron je C. Daniel Saltzman z Univerze Colum-
bia objavil študijo o presenečenju in užitku (v nasprotju s presenečenjem 
in nezadovoljstvom). Razliko lahko ponazorimo tako: ''hej, povozil sem 
raco'' (slabo) proti ''hej, ta raca je pravzaprav iz ohrovta'' (jupi). Napisal je: 
»Tako prijetni kot nenaklonjeni dražljaji lahko prikličejo vzburjenje in po-
zornost, njihova opaznost in intenzivnost se povečata, ko se pojavijo ne-
nadoma.« Njegova študija potrjuje tisto, kar je morda očitno: naši možgani 
delujejo tako, da so bolj intenzivno pozorni in vznemirjeni, če nas presene-

ti kaj prijetnega (videti je kot zemlja, okus ima po čokoladi), kot če je stvar 
pričakovana (videti je kot čokolada, tudi okus ima po čokoladi). Nasprotno, 
če nas preseneti nekaj neprijetnega, je izkušnja bolj nepozabna in močna, 
kot če smo že vnaprej precej prepričani, da nam nekaj ne bo všeč: ''to je vi-
deti fuj – precej prepričan sem, da bo takšen tudi okus'' v primerjavi z ''to je 
videti kot čokolada, mislim, da bom vzel košč- joj! - fuj'' Povsem normalno 
je razmišljati o tem, da bi pojedli lep, sočen zrezek, ki ga tudi naročite, gle-
date, kako prihaja, nato ga pojeste in fantazija je izpolnjena. To je običajna 
in precej dolgočasna praksa restavracij – izpolnjevanje pričakovanj gostov 
ali njihovo preseganje, kadar je hrana boljša od pričakovanj. V tem scena-
riju so vsi na isti strani in pričakujejo, da bo okus zrezka takšen, kakršen 
smo se ljudje navadili, da je. Toda premeteni chefi, od Nerona do Nome, 
prepoznavajo moč presenetljivih užitkov, čemur sledi še prevara: pričako-
vanj ne izpolnjujejo, ampak jih obrnejo v pozitivno izkušnjo. Kar je videti 
ali slišati neprijetno ali celo popolnoma neužitno, naredijo okusno.

Vse to delovanje poteka v amigdali, delu možganov, ki obdeluje čustve-
ne rezultate senzoričnih dražljajev in pripravlja odziv. Članek Saltzmana 
je razkril: »Različne populacije nevronov lahko podpirajo dve vrsti pro-
cesov, ki jih posreduje amigdala: tiste, ki se aktivirajo s presenetljivimi 
okrepitvami obeh valenc, kot sta povečano vzburjenje in pozornost, in 
tiste, ki so značilni za valenco, kot je npr. strah.« Obstajata torej dve raz-
lični reži za informacije, ena za vesela in ena za negativna presenečenja.

Varljive jedi se razlikujejo od tistih, ki se izmikajo pričakovanjem v 
smislu občutka zabave. Dekonstrukcija jajc benedikt, ki jo je naredil WD-
50, nas zadovolji, saj ima okus zelo dobrih jajc benedikt, ki so videti kot 
umetniško delo. To je popolno nasprotje polžji kaši Fat Ducka, ki se sliši 
grozno, vendar je okus odličen, ali jedi Oxchoc, podobni twix čokoladici 
z okusom govedine. Med chefi, ki se zavedajo, kako se nevrologija pove-
zuje s prehranjevanjem, prednjači Heston Blumenthal, chef restavracije 
Fat Duck, ki se je s  psihologi posvetoval celo o pisavah v jedilnem listu. 
Povedal je, da uporaba koničaste pisave v jedilnem listu okrepi okus ki-
sle jedi. Hestonovi triki so bolj intelektualni kot vizualni, čeprav igra na 
obe karti. Večina njegovih jedi je senzacionalističnih predvsem v opisu. O 
polžji kaši se je veliko govorilo, a Heston priznava: »Če bi jo poimenoval 
ovsena rižota s česnovim maslom in polži, ne bi imelo enakega učinka.« 
Na vizualni strani je njegov paket kosmičev v majhnih enoporcijskih ška-
tlah, kot jih najdemo v hotelskih zajtrkovalnicah, a v njegovih je posušen 
pastinak. Heston je seveda znan po svoji muhasti in otročji zabavi – lahko 
si predstavljate njegovo hihitanje med snovanjem sardelnega sorbeta na 
toastu ali jedi z imenom Zvoki morja, kjer jeste sašimi, medtem ko na 
slušalkah, ki jih postrežejo poleg, poslušate valove, ki udarjajo ob oba-
lo. Toda muhasto pomeni, da vam bo večerja privabila nasmeh na obraz, 
medtem ko je prevara, ki sproži amigdalo, namenjena obračanju pričako-
vanj, da bi izzvala presenečenje in strahospoštovanje – prisrčna šala proti 
odrski mojstrovini iluzionista.

Privlačnost chefa, ki vas pretenta, je enaka privlačnosti mojstrskega 
ponarejevalca v umetnosti. Slednji ustvarja ročno izdelana umetniška 
dela, ki se zdijo eno, a so pravzaprav nekaj drugega. Je spreten, duhovit in 
zvit ter preslepi tiste, ki bi teoretično morali vedeti bolje. Toda za razliko 
od ponarejevalcev, ki poskušajo zavajati in nezakonito goljufati, chefi, ki 
pretentajo goste, obiskovalce vabijo, da jih prostovoljno preslepijo. So ku-
linarični čarovniki, ki jim ne plačamo zgolj, da nam napolnijo trebuščke, 
temveč požgečkajo naše amigdale – za zabavo, blišč in ukano. 
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Objekti daljšega obstoja so tis-
ti, ki so bili zgrajeni in prizidani, 
nadzidani, rekonstruirani oz. je 
bila spremenjena namembnost 
pred 1. 1. 2005*. Od tega datuma 
do danes je objekt po osnovnih 
tlorisnih in višinskih gabaritih 
ter etažnosti v enakem obsegu in 
namembnosti.

Legalizacija objekta daljšega 

obstoja

Za objekt, ki je bil zgrajen brez 
gradbenega dovoljenja pred 1. 
1. 2005, pridobimo Dovoljenje 

za objekt daljšega obstoja, ki 
dejansko predstavlja Uporabno 

dovoljenje. Če gre za stavbo, 
predhodno uredimo evidentira-
nje stavbe v kataster stavb. Prido-
bimo vam tudi najpomembnejše 

dokazilo za ta postopek – aerofoto 
posnetke. Vsekakor pa s pooblas-
tilom v vašem imenu komunici-
ramo s pristojno Upravno enoto.

Pomembna posebnost objek-

ta daljšega obstoja!

Legalizacija objekta je mogo-
ča, tudi če leži na nezazidljivem 
zemljišču in/ali po obliki ni skla-
den z oblikovalskimi zahtevami v 
prostorskem aktu.

Legaliziramo različne vrste 
objektov, kot so:
- stanovanjske hiše
- kmetijska gospodarska poslo-

pja (hlevi, strojne lope …)
- počitniške hiše oz. vikende
- poslovne objekte in skladišča
- gasilske, lovske in planinske 

domove

Prednosti objekta oz. pozitiv-

ni učinki po legalizaciji

1. Poveča se njegova vrednost.
2. Lažja prodaja.
3. Možnost pridobivanja različnih 

oblik subvencij (Eko sklad itd.).
4. Lažja pridobitev hipotekarne-

ga kredita.
5. Zaustavitev inšpekcijskega po-

stopka (preprečitev rušitve).

3 osnovni pogoji, ki jih mora-

te izpolnjevati pred izvedbo 

legalizacije:

1. Ste trenutni lastnik oz. solas-
tnik.

2. Je vaš objekt dokončan in v 
uporabi pred 1. 1. 2005.

3. Od 1. 1. 2005 obstaja objekt v 
bistveno enakem obsegu ali 
namembnosti (brez prizidav, 

nadzidav, nadstrešnic nad tera-
sami itd.).

Želite več informacij?

Pokličite nas na 041 215 331 ali 
pišite na legalizacija@arhicen-

ter.si in pomagali vam bomo pri-
dobiti uporabno dovoljenje za vaš 
objekt. Več informacij na
https://arhicenter.si/legalizacija/.

*Novi Gradbeni zakon (GZ-1) se začne 

uporabljati s 1. 6. 2022.

Bi radi legalizirali vaš objekt? V Arhicentru imamo rešitev!

Legalizacija “črne gradnje” je postopek pridobitve uporabnega dovoljenja za nelegalen ali neskladen objekt. Objekt, ki ima gradbe-
no dovoljenje, a z njim ni skladen, se imenuje neskladen objekt. Objekt, ki je v celoti narejen brez gradbenega dovoljenja, je nelega-
len objekt. Ker vseh objektov žal ni mogoče legalizirati, najprej preverimo, ali je legalizacija vašega objekta možna. Če ugotovimo, da 
to ni možno, se projekt v tej fazi zaključi, vi pa se izognete nepotrebnim stroškom izdelave celotnega projekta. V našem biroju smo 
specializirani na področju legalizacij objektov daljšega obstoja.

Slovenska cesta 10, Mengeš
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S slovenskim znanjem sledijo svoji zvezdi
Februarja je pri Planinski založbi PZS izšla knjiga Z znanjem do zvezd, ki v sliki in besedi ter zgodbah in osebnih izpovedih postavlja 
spomenik slovenski šoli za nepalske gorske vodnike v Manangu, ki jo je pred več kot 40 leti ustanovil Aleš Kunaver. Tako šolo kot knjigo 
je pomembno soustvarjalo tudi mnogo Kamničanov, od Bojana Pollaka, ki je šolo vodil kar 25 let, in inštruktorjev Matjaža Šerkezija, 
Marjana Kregarja, Ceneta Griljca in Frana Kemperleta ter inštruktorice Darje Jenko, do Vladimirja Habjana, urednika Planinske založbe 
in avtorja, ki se je v knjigi pogovarjal s Petrom Markičem, vodjem šole med letoma 1985 in 1994, in ne nazadnje Mojce Volkar Trobevšek, 
ki je vse zgodbe in dejstva zbrala ter uredila in se pod monografijo Z znanjem do zvezd podpisuje kot snovalka, urednica in avtorica.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv Mojce Volkar Trobevšek in MNZS

Monografija, ki med bralce prihaja tako v slovenskem kot angleškem 
jeziku, je posvečena Alešu Kunaverju, vsem vodjem, inštruktorjem, 
zdravnikom ter podpornikom 40-letnega delovanja slovenske šole za 
gorske vodnike v Nepalu. »V knjigi smo poskušali opisati 40-letno delova-
nje slovenske šole za nepalske gorske vodnike, ki so se od Slovencev učili 
alpinističnih veščin in so s tako usvojenim znanjem lahko postali vodniki 
po svoji deželi in gorah. Vse skupaj se je začelo leta 1979, sodelovanje med 
Planinsko zvezo Slovenije in nepalsko planinsko zvezo pa je trajalo do leta 
2019. Od takrat Nepalci vodijo šolo samostojno brez naših inštruktorjev. 
Svoje ljudi v svojem jeziku poučujejo za vodnike na istem nivoju, kot se to 
dogaja drugje po svetu,« vsebino knjige kratko povzema Mojca. 

Knjigo bogatijo številne fotografije iz Nepala. »V knjigi sta dve vrsti 
fotografij. Prve so dokumentarne, pri teh sem si pomagala z arhivsko 
zbirko v Narodni in univerzitetni knjižnici ter Muzeju novejše zgodo-
vine. V obeh ustanovah namreč hranijo fotografije, ki jim jih je predala 
Aleševa žena Dušica Kunaver. Druge so lepe fotografije nepalske pokraji-
ne, ki bralca povabijo k obisku Nepala. Moje vodilo je bilo, da mora knjiga 
vsaj toliko kot z besedami govoriti tudi preko fotografij,« pojasni Mojca.

Šola je poslanstvo

Poleg fotografij so v knjigi še skice in načrti o nastajanju šole, kratka zgo-
dovina slovenskega himalajizma v obdobju Kunaverja in učni načrt šole, 

poleg tega pa še številne zgodbe in misli tako slovenskih kot nepalskih in-
štruktorjev. »Zelo pomembno se mi je zdelo, da so v knjigi zapisane zgodbe 
posameznikov. To je bil moj cilj že od samega začetka. Tako bralstvo dobi 
vpogled v intimno doživljanje šole. Vključeni so tako Slovenci kot Nepalci, 
da bralec z obeh strani začuti, kaj je šola pomenila enim in drugim. Tečaj 
je trajal od treh tednov do enega meseca, kar je dolga doba, ki so jo inten-
zivno doživljali tako slovenski inštruktorji kot nepalski tečajniki. Želela 
sem, da bi preko zapisov teh zgodb ljudje razumeli bistvo slovenske šole v 
Manangu,« razlaga Mojca in poudarja, da se je šola rodila iz nuje, nadalje-
vala pa iz ljubezni do nepalskega človeka in iz moralnega imperativa, da 
človek naredi tisto, kar je prav. »Vse delo slovenskih inštruktorjev je bilo 
prostovoljno. Nepalcem so vračali tisto, kar so od njih dobili. Ker so jim 
omogočili, da so osvojili npr. osemtisočak, so čutili, da morajo to vrni-
ti,« poudarja Mojca. Ali kot je ob izidu knjige dejal Bojan Pollak, ki je bil 
član treh himalajskih odprav, v šoli za gorske vodnike v Manangu pa je bil 
osemkrat, enkrat kot inštruktor in sedemkrat kot vodja tečaja: »Ta zgodba 
me po svoje izpolnjuje, mi govori, da smo delali prav, da smo bili koristni, 
da mi ni življenje spolzelo skozi moje sebične prste. Kdo je že rekel, da je 
smisel življenja v delovanju tudi za druge in ne samo za sebe? Ni vsak za 
vse, ne more vsak delati vsega dobro, odlično. Ni vsak ustvarjen za dobrega 
zdravnika, reševalca, inženirja, učitelja itd. Vsak se lahko nauči določenega 
poklica, vendar ga lahko dobro opravlja samo tisti, ki v tem poklicu najde 
samega sebe. Zato tudi ne more biti vsak ustrezen za inštruktorja v tej šoli. 
Ne začuti vsak bistva te šole. To ni samo usposabljanje, prenos znanja in 
izkušenj. To je res neke vrste poslanstvo, ki se ga človek lahko zave šele 
čez nekaj časa.« In prav poslanstvo je bilo motiv za postavitev šole že pri 
njenem ustanovitelju, Alešu Kunaverju. Ker se je zavedal odgovornosti do 
domačinov ob prvenstvenem vzponu na Makalu (8463 m) po južni steni 
leta 1975, se je v znak hvaležnosti odločil postaviti šolo za nepalske gorske 
vodnike v Manangu, s tem pa se odpovedal vodenju alpinistične odprave 
na Everest in jo predal Tonetu Škarji. »Everest je cilj, šola je poslanstvo. 
Odprava je ob koncu zaključena, šola pa je nekaj trajnega,« je takrat de-
jal Kunaver, Mojca pa dodaja, »poslanstvo je v tej knjigi večkrat zapisana 
beseda. Prostovoljstvo, pomoč drugemu brez pričakovanja povračila, iz 
dobre volje in za boljše življenje sočloveka, je vrednota, ki jo v pričevanjih 
sodelavcev šole vedno znova srečujemo.«

40 let razdajanja znanja in izkušenj

»Knjiga nas uči, da je odločitev za dobro mnogokrat težka, uresničitev 
naporna, rezultat pa veličasten. Tako kot je veličasten 40-letni mednarodni 
humanitarni projekt, ki ga je s ponosom živelo in izpeljalo več generacij Slo-
vencev. Za svoje delo si zaslužijo globoko spoštovanje in zahvalo, s to knjigo 
pa želimo njihovo delo ohraniti v večnem spominu,« poudarja Mojca. V 
slovenski šoli za nepalske gorske vodnike so namreč od leta 1979 do 2013 
izvedli 28 tečajev, na katerih so 911 ljudem predali osnovno alpinistično 
znanje, na prvih 17 tečajih pa tudi vodniško znanje. Tečaj je izvedlo 112 raz-
ličnih inštruktorjev in zdravnikov: iz Slovenije 56 (nekateri tudi večkrat), 
Nepala 41 (nekateri tudi večkrat), Hrvaške 6, Francije 2, Kanade 2, Indije 
1, Nemčije 1, Srbije 2 in Švice 1. Nepalci sami so izvedli še nekaj tečajev; 
vseh tečajnikov je bilo 1129. Posamezni tečaji so trajali od 33 do 44 dni. Po 
podatkih Planinske zveze Nepala je do vključno leta 2013 tečaje obiskovalo 
1111 tečajnikov, do vključno leta 2019 pa skupaj 1389. Naši inštruktorji in 
zdravniki so sodelovali pri usposabljanju 927 tečajnikov. Ko se je leta 1984 
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Kunaverjeva pot ustavila na poletu proti Triglavu, je tudi šola v Manangu 
po petih letih izgubila svojega ustanovitelja in vodjo. Krmilo šole so takrat 
prevzeli njegovi prijatelji alpinisti – naslednje desetletje jo je vodil kranjski 
alpinistični inštruktor in psiholog Peter Markič, nato pa 25 let Bojan Pollak.

Z znanjem do zvezd

Mojca pravi, da je v celotni zgodbi o slovenski šoli najbolj fascinan-
ten razvoj dogodkov in napredek, ki se je zgodil: leta 1979, ko so sloven-
ski inštruktorji prvič prišli v Manang, so tečajniki prišli na tečaj revno 
opravljeni, nekateri komaj obuti, nekateri celo bosi. Dobrih štirideset let 
pozneje so njihovi potomci, ki so se tudi šolali v mananški šoli, opravili 
vrhunski alpinistični vzpon, prvi zimski vzpon na drugo najvišjo goro na 
svetu, K2. Dota slovenske šole za gorske vodnike v Nepalu je tako dvoj-
nega značaja, kar tako lepo povzame tudi sam naslov knjige – Z znanjem 
do zvezd. »Šola je pripomogla h gospodarskemu razvoju države, saj se je z 
opolnomočenimi domačini (višinskimi nosači, lastniki trekinških agen-
cij ...) lahko razcvetel gorniški turizem, Nepalci pa so se tudi s pomočjo 
slovenskega znanja razvili v vrhunske alpiniste, ki zdaj stopajo v korak 
s tujimi narodi, ki že od nekdaj osvajajo njihove vrhove,« razlagaMojca.

Predstavitev knjige tudi v Kamniku

Knjiga je naletela na lep odziv med bralci in v medijih, Mojco pa veseli 
predvsem to, da so jo dobro sprejeli ljudje, ki imajo v njej ključno vlogo. 
»V prvi vrsti so to Dušica Kunaver, Bojan Pollak in Peter Markič ter vsi 
inštruktorji,« pravi Mojca in ob tem izpostavlja, da je med nastajanjem 
knjige naletela tudi na številne težave, »določena dejstva so se razlikovala, 
na primer podatki o številu tečajnikov, imenih, letnicah pri naši planinski 
zvezi se razlikujejo od tistih v nepalski. Poleg tega knjiga zajema 40-letno 
obdobje, tako da se nekateri pogledi in spomini ter zgodbe razlikujejo.« 
Ravno zaradi tega Mojca poudarja, da je med nastajanjem knjige, ki ji je 
zadnjih devet mesecev posvetila vsak trenutek svojega prostega časa, mo-

rala biti precej diplomatska, hkrati pa ji je ogromno pomagalo tudi dej-
stvo, da se z delom in življenjem Aleša Kunaverja ukvarja že dlje časa. »Če 
se ne bi že prej ukvarjala s to temo, ki mi je blizu tudi osebno, se verje-
tno ne bi odločila za urednikovanje te knjige. Takšen projekt za urednika 
predstavlja velik izziv, ker je mednaroden. Veliko je bilo komunikacije, 
dogovarjanja; z avtorji, strokovnimi delavci, funkcionarji in ustanovami 
pri nas in v Nepalu. Knjiga je dvojezična in v njej sodeluje več avtorjev, 
obsežen je tudi podatkovni opus.«

Knjigo lahko kupite v spletni trgovini Planinske založbe PZS, na vo-
ljo pa je tudi v knjigarnah. Predstavitev knjige z vsemi Kamničani, ki so 
zaznamovali tako šolo kot monografijo, bo tudi v Kamniku, in sicer 17. 
marca ob 18. uri na Gradu Zaprice. Naslednji dan, 18. marca, ob 18. uri bo 
knjiga predstavljena tudi v Planinskem muzeju v Mojstrani. 

Aleš Kunaver s prvimi tečajniki.
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V Kamniku se spominjajo Rudolfa Maistra
Kamničani že tradicionalno marec in april posvetijo spominu na Rudolfa Maistra, saj je 29. marec rojstni dan tega pesnika, generala in 
borca za severno mejo kamniški občinski praznik. V obeležje njegovega življenja in dela se bodo v občini Kamnik zvrstili številni dogod-
ki, vrhunec pa bo prav na 29. marec s promenadnim nastopom Mestne godbe Kamnik, proslavo s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa 
Maistra in osrednjo slovesnostjo s podelitvijo priznanj Občine Kamnik. Ta dan bo svoja vrata odprla tudi Rojstna hiša Rudolfa Maistra na 
Šutni, kjer bo na ogled stalna razstavo, ki je posvečena Rudolfu Maistru in njegovim borcem.

MATEJA ŠTRAJHAR

Praznovanje so v Kamniku začeli ta ponedeljek z razstavo literarnih 
in likovnih del učenk in učencev kamniških osnovnih šol, ki so prispela 
na razpis veteranskih in domoljubnih organizacij občine Kamnik in Ko-
menda, ki združuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ka-
mnik - Komenda, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Po-
licijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor Kamnik, Območno 
združenje slovenskih častnikov Kamnik - Komenda in Društvo general 
Maister Kamnik. Pri pripravi razstave je sodelovalo tudi društvo Dogo-
dek Kamnik. Letošnji razpis je bil že deveti po vrsti, kamniški osnovno-
šolci drugega in tretjega triletja so ustvarjali na temo Pred tridesetimi leti. 
Na razpis je prispelo 11 literarnih in 18 likovnih del. Slednje sta pregle-
dala in ocenila Marjan Novak in Robert Uranič, medtem ko sta literarna 
dela pregledali in ocenili dr. Marjeta Humar in Ivanka Učakar. Med deli 
učenk in učencev osnovnih šol Frana Albrehta, Toma Brejca, Marije Vere, 
Stranje in Šmartno v Tuhinju so bila izbrana tudi najboljša, in sicer med 
likovnimi prispevki v drugem triletju delo Ajde Muhvič (OŠ Marije Vere, 
mentorica Irena Zagožen), v tretjem triletju pa delo Mance Plahutnik (OŠ 
Stranje, mentorica Brigita Ozimek Kumek), med literarnimi pa v drugem 
triletju delo Ize Šenica (OŠ Toma Brejca, mentor Franci Mestek) in v tret-
jem triletju delo Roka Grudnika (OŠ Toma Brejca, mentorica Nika Ftičar 

Kotnik). Razstava bo v kamniški občinski stavbi na ogled do sredine apri-
la. Tej je sledilo še odprtje razstave otroških likovnih del Zasebnega vrtca 
Zarja z naslovom Igra ob Kamniški Bistrici in razstave Ferda Mayerja 
Jezik barve v Galeriji Miha Maleš.

V naslednjih dneh se obeta še mnogo dogodkov. Med njimi omeni-
mo prireditev, posvečeno 100-letnici rojstva pesnika Franceta Balantiča, 
predavanje dr. Igorja Sapača o zgodovini dvorca Zaprice in njegovem 
stavbnem razvoju, dogodek učencev OŠ Toma Brejca Misel pesnika in 
odločnost generala, odprtje razstave Od Maistra do osamosvojitve, od-
prto veteransko prvenstvo v streljanju z malokalibrsko puško, tradici-
onalni gorski tek k sv. Primožu, prireditev učencev OŠ 27. julij Na naši 
šoli pomlad je v zraku!, podoknica pevskega zbora DKD Solidarnost, 
vodstvo po novi gostujoči razstavi Kärnten/Koroška (ne)deljena dežela 
– 100 let po plebiscitu, večer dijaške poezije Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Kamnik. Prireditve v marcu se bodo zaključile s spo-
minsko mašo za pokojne profesorje, dijake ter uslužbence GSŠRM, med-
tem ko bo v aprilu odprtje infrastrukturnih pridobitev (pločnik Volčji 
Potok, sanacija plazu v Špitaliču, osrednji park v Šmarci, atletska steza 
OŠ Marije Vere), praznovanje 10. obletnice delovanja Dnevnega centra 
Štacjon in 15-letnice Zasebnega vrtca Peter Pan, Maistrov malonogome-
tni turnir, tradicionalni Maistrov pohod in dan odprtih vrat svetovalne 
pisarne za starejše. 

Spoštovane Kamničanke, 

spoštovani Kamničani, 

tudi letos se bomo 29. mar-
ca,  na praznik Občine Kamnik, 
spomnili rojstva generala Rudol-
fa Maistra - Vojanova in njego-
vega doprinosa slovenskemu na-
rodu. S številnimi prireditvami 
se Kamničanke in Kamničani v 
mesecu marcu in aprilu pokloni-
mo našemu velikemu rojaku, ge-
neralu, pesniku, slikarju in bibli-
ofilu Rudolfu Maistru. Človeku, 

ki je dokazal, 
da pogumna 
presoja v pra-
vem trenutku 
dobiva bitke in 
ohranja ozem-
lje. Kamni-
čanu, ki je s 
svojo širino, 
odločnostjo in 
domov i nsko 
zavestjo pustil 
neizbrisen pe-
čat ne le v zgo-

dovini našega mesta, temveč tudi 
v slovenski zgodovini. 

Letošnje leto bomo po dveh 
letih premora ponovno ponos-
no organizirali praznovanja in 
prireditve, ki so jih pripravili 
javni zavodi, krajevne skupnos-
ti, društva in posamezniki in 
si jih lahko ogledate na uradni 
spletni strani Občine Kamnik 
www.kamnik.si ter se nam na 
njih tudi pridružite. Ker pa je me-
sec marec čas praznovanja, vas 

posebej toplo vabim, da se nam 
29. marca pridružite na osrednjih 
slovesnostih, ki se bodo odvijale 
ob prazniku Občine Kamnik. 
Na Glavnem trgu bodo ob 16.30 
sprva zadoneli udarni zvoki pro-
menadnega nastopa Mestne god-
be Kamnik. Ob 17. uri se bo odvi-
jala proslava s položitvijo venca k 
spomeniku Rudolfa Maistra, kjer 
bo slavnostni govornik minister 
za obrambo Republike Slovenije 
mag. Matej Tonin, v kulturnem 
programu pa bodo sodelovali 
Častna enota in Orkester Sloven-
ske vojske ter dijaki Gimnazije in 
srednje šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik. Na dan, ko bomo prazno-
vali rojstni dan generala Rudolfa 
Maistra, bomo z osrednjo slove-
snostjo posebno pozornost na-
menili izjemnim Kamničankam 
in Kamničanom. Ljudem, ki so 
svoj življenjski smoter usmerili 
v dobro družbe, ki ji pripadajo in 
so z delovanjem in vključenostjo 
v našo lokalno skupnost vtisnili 

neizbrisno sled. Osrednja slove-
snost s podelitvijo sedmih pri-
znanj Občine Kamnik in dveh 
nazivov častni občan oziroma 
občanka Občine Kamnik se bo 
začela ob 18. uri v Domu kulture 
Kamnik. V kulturnem programu 
bodo nastopili Kvatropirci, Prvo 
slovensko pevsko društvo LIRA 
Kamnik in ostali kamniški kul-
turni ustvarjalci. Ob tej prilož-
nosti vas Rojstna hiša Rudolfa 
Maistra od 10. do 18. ure vlju-
dno vabi k brezplačnemu ogledu 
stalne razstave Rudolf Maister 
– general, domoljub, pesnik in bi-
bliofil ter gostujoče razstave Kär-
nten/Koroška (ne)deljena dežela 
– 100 let po plebiscitu.

Počastimo in praznujmo dan 
Občine Kamnik skupaj.

 

Srečno Kamnik –

Maistrovo mesto.

Vaš župan Matej Slapar

Vabilo na osrednjo slovesnost praznika Občine Kamnik  

O
glasno sporočilo
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Umetnost kamišibaja tudi v Trzinu
Za kamišibaj smo najbrž slišali že vsi. Zadnja leta je namreč sila priljubljen tudi v slovenskem prostoru. Gre za edinstveno obliko japon-
ske umetnosti, kjer skozi pripoved ob slikah, postavljenih na manjši oder (butaj), prisluhnemo edinstveni zgodbi. Kamišibaj dobesedno 
prevajamo kot papirnato dramo (kami = papir in shibai = igra/drama), ki na Japonskem predstavlja pomemben del kulturne dediščine. 
Običajno pripoved sestoji iz 12 do največ 16 slik. 

BARBARA KOPAČ
Foto: Barbara Kopač

Pripovedovanje skozi/s pomočjo slik pa sicer ni omejeno zgolj na ja-
ponski prostor, tovrstno kulturo (pripoved ob slikah) namreč poznamo 
vsi narodi – freske v cerkvah, denimo, so že lep primer. Na Japonskem so 
s tovrstno obliko pripovedi začeli budistični menihi, ki so na takšen način 
podajali vsebino svetih zgodb, dandanes pa ima kamišibaj že kultni sta-
tus, kjer je ključna prav vsaka najmanjša podrobnost – od tega, kako in s 
kakšno hitrostjo premikamo slike, do tega, kako beremo/pripovedujemo. 
Za ustrezno izvedbo pristnega kamišibaja torej ne stoji zgolj umetnost, 
temveč tudi dejanska znanost.

Prva javna predstavitev kamišibaja je v Sloveniji potekala v Hiši otrok 
in umetnosti, in sicer v letu 2013, k nam pa jo je zanesel Igor Cvetko. Odtlej 
priljubljenost kamišibaja vse bolj narašča, v njem se urijo tako otroci kot od-
rasli, v rezultatih njihovega dela pa posledično uživamo vsi. In tako je bilo 
tudi tokrat, ko smo se na četrtkov večer v sončno-vetrovnem marcu srečali 
v Kulturnem domu v Trzinu, da bi prisluhnili čudovitim kamišibajem tr-
zinskih izvajalk. Izobraževanje s področja kamišibaja in sam večer so omo-
gočili Kulturni dom Franc Kotar Trzin, Občina Trzin in Zavod AZUM. Pet 
pripovedovalk kamišibaja se v umetnosti pripovedovanja zgodb ob slikah 
uri pod mentorstvom Saše Hudnik, ki se je tej umetnosti približala pod 
mentorstvom enega izmed začetnikov kamišibaja v Sloveniji.

Kot rezultat ponedeljkovih srečanj, na katerih dame krepijo veščine 
kamišibaja, smo se obiskovalci tokrat lahko naužili pet edinstvenih papir-
natih dram, ki so se tako vsebinsko kot tudi slogovno razlikovale. Kljub 
različnim potem, po katerih so dame peljale svoje zgodbe, pa jih je vsesko-
zi družila ena rdeča nit. Sreča.

Prva pripovedovalka se je s pomočjo slik sprehodila skozi lastno življe-
nje. Kaj je sreča? Kje jo iščemo? Zakaj jo iščemo? Jo mar tudi najdemo? Na 
vsa ta vprašanja si je skozi lasten kamišibaj Ada tudi odgovarjala, hkrati 
pa občinstvu podajala jasne odgovore, kaj dejansko je sreča in kje jo naj-
demo. Ni bilo govora o gmotni plati, temveč predvsem o manjših stvareh, 
ki v življenju predstavljajo največji poklon.

Nadalje je vlogo pripovedovalke kamišibaja prevzela Olga. Tudi dru-
ga nastopajoča se je sprehodila skozi vprašanje ''Kaj je sreča?'' in števil-
na druga podvprašanja, povezana z njo. Družina, hčerki, vnuki. Ključne 
vrednote, izpostavljene tudi v drugi edinstveni življenjski pripovedi o 
sreči in o tem, kako slednjo ne le najti, temveč tudi obdržati.

S čim pa je nadaljevala Minka? Ne boste verjeli, prav tako o sreči. Po-
leg že omenjenih dejavnikov, ki vselej doprinesejo k sreči, je tretja pripo-
vedovalka dodala še moč narave. Sprehodi, drevesa, mati narava. Gobe. 
Zanjo te predstavljajo vrhunec sreče. In pristni človeški stiki. Ti prav tako 
predstavljajo pristno srečo in človeku zarišejo nasmeh na obraz. Nasmeh, 
ki zlepa ne zbledi.

Kot četrta se je predstavila Danica, s katero smo se sprehodili po ču-
doviti Sloveniji. Res je sprva spregovorila o lepotah (in grozotah) Indije, 
a bolj kot protiutež temu, kar najdemo doma. Indija zanjo ni predstavljala 
sreče, medtem ko domovina, ki jo je imela možnost med obdobjem pande-
mije dodobra raziskati, to vsekakor pooseblja. Pristno srečo.

Nazadnje pa smo prisluhnili še Heleni, ki se je s kančkom humorja do-
taknila tistega, kar zanjo predstavlja srečo. Točnost. Skozi slikovit prikaz 
nenavadno vznemirljivih prizorov, ki so se zgodili na njeni poti na eno 
izmed ponedeljkovih srečanj, smo tako spoznali, zakaj ji občasno uspe 
zamuditi minuto ali dve. Ko prispe točno, pa to ne predstavlja nepopisne 
sreče le zanjo, temveč tudi za ostale udeleženke srečanja.

Kamišibaj v Sloveniji torej še kako živi. Morda ne v najstrožji obliki, 
kakršna velja na Japonskem, a vendar pristen, iskren, življenjsko privla-
čen, predvsem pa dostopen vsakomur, ki ga tovrstna veja umetnosti zani-
ma. Kulturni večer je namreč jasen dokaz, da se v pripovedovanje ob po-
moči slik lahko vživi vsakdo, da v čevlje pripovedovalca kamišibaja lahko 
vstopi vsak posameznik, ki ima željo naučiti se veščin, ki jih kamišibaj 
predvideva. In to deliti naprej. Kot tudi samo srečo, ki jo z deljenjem še 
množimo. In tega v današnjem času nikakor ni preveč. 

Obiščite prenovljen spletni portal!

www.modre-novice.si
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Lado Gorjan: Košarka mi pomeni vse
Imel je pomembno vlogo pri uspehu marsikaterega velikega imena slovenske košarke. S svojim delom in predanostjo pa je še posebej 
zaznamoval domžalsko košarko – ne samo kot igralec, trener in direktor Košarkarskega kluba Domžale, temveč tudi kot zagnan iskalec 
mladih talentov. Tako je z ulic Domžal in okoliških krajev potegnil marsikaterega fanta in mu omogočil vstop v svet športa. Košarka bi se 
brez Lada Gorjana v Domžalah najbrž igrala v vsakem primeru, a ključni temelji, ki jih je postavil že pred desetletji, še danes botrujejo veli-
kim uspehom kluba, kjer velja, da so mladi košarkarsko bogastvo. Letos je 67-letni Mengšan, ki si ga malce lastijo tudi v Domžalah, zaključil 
kariero v domžalskem košarkarskem klubu. Ko se ozira na svoje delo, ugotavlja, da je izbral pravo pot, saj mu košarka še zdaj pomeni vse. 

MATEJA ŠTRAJHAR, MATEJ PRIMOŽIČ

Domžalčan ali Mengšan? 

Sem Mengšan, od rojstva živim v Mengšu. Sem pa skoraj vse življenje, 
razen ko sem bil v službi v ljubljanski Olimpiji, delal v Domžalah. Včasih 
je bil Mengeš tako ali tako del domžalske občine, tako da sem pol Men-
gšan in pol Domžalčan. (smeh)

Pred leti ste dobili v Domžalah priznanje za življenjsko delo na podro-

čju športa, zdaj ste prejemnik srebrne plakete Občine Domžale. Kaj 

vam pomenita ti priznanji?

Eno nedvomno: da sem proti koncu svojega ustvarjanja. (smeh) Sicer 
pa je to lepo priznanje za moje delo. Mislim, da smo spisali lepo zgodbo 
in naredil veliko v športu, zato priznanji predstavljata tudi uteho in za-
dovoljstvo, da je bilo delo v vseh letih in desetletjih dobro. Vse te ljudi v 
športu, ki ima vsak svojo pot, združiti in jih spraviti na skupni imenova-
lec – tukaj mislim, da mi je uspelo.

Koliko ste še aktivni v košarkarskih vodah, katere funkcije še opravljate?

V letošnjem letu sem se s 1. januarjem upokojil, tako da nisem več v 
službi v domžalskem košarkarskem klubu. Če se pokaže potreba, se še sli-
šimo in pogovorimo. Že zadnje leto dni sem bil svetovalec, tako da imam 
naslednike. Še vedno pa sem aktiven v Košarkarski zvezi Slovenije, in sicer 
v strokovnem svetu in izvršnem odboru trenerske organizacije. Po osnov-
ni izobrazbi sem namreč trener, tako da v odboru še vedno pomagam s 
svojimi izkušnjami. Smo dobra družba in naredimo marsikaj dobrega.

Tekme Helios Sunsov pa najbrž še spremljate, čeprav ste upokojeni? Čla-

ni dobro igrajo, postali so pokalni podprvaki. Gre klub v pravo smer?

Klub gre v pravo smer. Tekme še vedno spremljam, seveda, skoraj ni 
tekme, razen ko so veljali ukrepi zaradi covida-19, da je ne bi videl. Letos 
je ena izmed boljših sezon, torej je klub zopet v starih tirnicah. Lani se je 

pojavila manjša kriza, ampak treba je poudariti, da je bila lanska sezona 
specifična. V letošnjem letu pa se je po mojem mnenju v klubu zopet ujelo 
tisti ritem, ki smo ga že imeli. Ne smemo pozabiti tudi, da je domžalski 
klub znan predvsem po delu z mladimi. Kot trenutno kaže, bodo na tem 
področju dobri rezultati. Pojavlja se nekaj zanimivih mladih fantov. Ti 
talenti morajo dobiti pomembnejšo vlogo in več prilik igranja v članski 
ekipi. Če dodam še to in potegnem črto, je klub na pravi poti.

Prav vi ste eden izmed najbolj zaslužnih za organizacijski in strokovni 

koncept delovanja domžalskega košarkarskega kluba, ki je prinesel de-

setletja stabilnosti in uspehov. Klub je ves čas v vrhu slovenske košarke, 

ima razvejano mrežo šol, na katerih deluje, predvsem organizacija mla-

dinskega pogona je na izjemnem nivoju. Klub je po vaši zaslugi postal 

vzor dela in sistema v slovenskem športu na sploh. V Domžalah ste se 

vedno zavedali, da so mladi vaše bogastvo. Zakaj se vam je to zdel zma-

govit koncept že dolga leta, preden so to usvojili tudi drugi klubi?

Že kmalu na začetku svoje trenerske poti, torej pred več kot štirimi 
desetletji, sem se odločil, da bo moje glavno poslanstvo delo z mladimi. 

Želel sem jim zagotoviti in omogočiti zdravo življenje, kar šport vsekakor 
je. Moj cilj je bil, da čim več mladih s ceste spravimo v dvorano. S sode-
lavci smo ves čas iskali poti, kako bi se ti mladi lahko še bolj uveljavili, 
utrdili, sodelovali na tekmovanjih, zato smo leta 1973 začeli s Pionirskim 

Z dobro besedo sem znal združiti ljudi 

do skupnih ciljev in rezultatov. Nimam niti 

enega nasprotnika ali sovražnika. Kamorkoli 

pridem, me lepo sprejmejo. To so zadovoljstva, 

ki mi največ pomenijo.

Foto: M
ateja Štrajhar
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festivalom, ki je najstarejše organizirano ekipno šolsko tekmovanje v Slo-
veniji. To je bil začetek za uveljavitev mladih igralcev, s čimer smo še bolj 
spodbudili njihov razvoj. V 70. letih so bile Domžale znane po tem, da je 
v klubu premalo domačih fantov. Nato smo začeli uveljavljati to filozofijo: 
pripeljati več mladih iz lokalnega okolja, na njih je bil poudarek, in jih 
pripeljati do članske ekipe ali še dlje. Ta filozofija dela z mladimi še vedno 
ostaja del kluba in predstavlja temelj dobrega delovanja.

To je najbrž tudi vizija za prihodnost oz. pomembna pot, ki se bo na-

daljevala?

Ja, nedvomno. V teh zoprnih finančnih časih, ko je sponzorje težko 
pridobiti, je to tudi najcenejša filozofija. Lasten domači igralec je cenejši 
od kupljenih tujih igralcev, hkrati pa je tisti, ki je vzgojen doma, s srcem 
prav gotovo bolj pripaden, poleg tega pa nase veže še občinstvo, saj je iz 
domačega okolja. Veliko prednosti je, če so mladi igralci domačini. Mis-
lim, da je to prava filozofija.

V Košarkarskem klubu Domžale ste delovali od leta 1975, torej skoraj 

petdeset let. Bili ste igralec, trener, športni direktor in direktor kluba. 

Klub je pred kratkim praznoval 70-letnico. Kako je s podporo Domžal 

in domžalskih navijačev skozi leta, je bilo včasih drugače kot sedaj? Je 

podpora občine zadostna?

Vedno so rezerve. Ko je bilo v ekipi največ doma vzgojenih igralcev, 
smo imeli tudi največje občinstvo. To je definitivno magnet, tega se je po-
membno zavedati – ni vse samo v denarju in rezultatu. Pripeljati mladega 
domačega igralca, ki igra za domači klub, je v športu največ vredno.

V klubu smo imeli vedno srečo, da nas je podpirala tudi občina, še po-
sebej župan Toni Dragar in pred njim županja Cveta Zalokar. Ko smo se 
uvrstili v ABA ligo, smo morali urediti dvorano, in takrat je bila občina 
velik dejavnik, da nam je prisluhnila pri prenovi. Z njihovo pomočjo smo 
leta kasneje športno dvorano tudi klimatizirali; bili smo eni od prvih v 
Sloveniji, ki smo imeli tako dvorano.

Kako je bilo sodelovati z legendarnim Zmagom Sagadinom, ki je bil tre-

ner in vodja strokovnega štaba v domžalskem klubu od 2011 do 2014?

Z Zmagom sva sodelovala v dveh obdobjih. Ko sem bil med letoma 1990 
in 1995 vodja mladinskega pogona v Olimpiji, je bil on članski trener. Dob-
ro se poznava in sva dobra prijatelja. Ko smo ga pripeljali v Domžale, smo 
vedeli, kaj delamo. Imeli smo dobro mlado generacijo, v kateri so bili tudi 
ti igralci, ki so sedaj reprezentanti, Prepelič, Horvat, Rebec. Ti fantje so bili 
takrat naši mladinci. Zmago je prepoznal potencial in je z veseljem prišel 
v Domžale. To so bila lepa tri leta, ko je delal in ustvarjal v našem klubu. 
Trenerjem, ki smo delali v klubu, je pokazal, kako se naredi igralec. Kot 
trener je zahteven, treba mu je slediti, a zna narediti igralce, kar je bistveno.

Ali je tudi izven igrišča tak, kot ga gledalci vidimo na igrišču?

Zmago je izredno prijetna oseba. Ima širok spekter, spremlja marsika-
tero tematiko in debate z njim nikoli niso bile samo košarkarske. Jasno, 
lahko smo sedeli cele dneve in se pogovarjali o košarki, a tudi v drugih 
temah je iskriv, predvsem pa se zna dobro šaliti, tako da je zelo prijeten.

Omenili ste, da niste delovali le v Domžalah, bili ste tudi trener v Olim-

piji …

V Olimpiji sem bil vodja mladinskega pogona. To je bilo od 1990 do 1995, 
ko je Slovenija krenila na samostojno pot. Olimpija je bila takrat nosilec re-
prezentanc, zato sem bil tudi vodja mladinskega pogona Slovenije in prvi 
trener za mlade do 22 let v slovenski reprezentanci. Pet let sem delal samo z 
mladimi. Ko sem se vrnil v Domžale, sem zopet postal članski trener.

V tem času ste trenirali velika imena slovenske košarke, med njimi 

omenimo Saša Dončića, Marka Tuška, Borisa Gorenca, Rada Trifuno-

vića, Slavka Duščka, Raša Nesterovića, Marka Milića, Vladimirja Ste-

panijo. Ste takrat vedeli, kaj imate v rokah?

To so bili veliki potenciali, tega sem se zavedal. Naj omenim, da sva 
imela z Rašem Nesterovićem veliko nočnih pogovorov, saj takrat ni vedel, 
ali bo ostal v Sloveniji, Srbiji ali Grčiji. Lahko rečem, da sem malo pripo-
mogel, da se je odločil za Slovenijo. Z reprezentanco do 22 let smo imeli 
evropsko prvenstvo. Kot najmlajšega smo ga vključili v reprezentanco, da 
je zaigral in dobil košarkarsko nacionalnost.

Je bil kakšen igralec, ki ste ga trenirali in ste nanj še posebej ponosni?

Še najbolj sem ponosen, čeprav sem zdaj nanj tudi družinsko vezan, na 
Borisa Gorenca. Njegova mami je moja žena. Spomnim se ga kot osnov-
nošolca, bil je zelo energičen fant. Spravili smo ga na pravi tir. Vzljubil 
je košarko in še danes je uspešen športni agent v košarki. To je ena od 
najboljših zgodb.

Kaj pa slovenska košarka? Dobili smo se ravno po včerajšnjem porazu 

slovenske reprezentance proti Fincem (pogovor je potekal 1.3., op.p.). 

Kaj se dogaja po velikem uspehu 2017 na evropskem prvenstvu in lan-

skem uspehu na olimpijskih igrah? 

Včeraj je bil težak poraz. Imamo dobro reprezentanco. Morda je bil 
pristop nekoliko napačen, a po dveh ali treh dneh premisleka po porazih 
bodo našli način za drugačen pristop. V obeh tekmah s Finci je bilo premalo 
energije. Smo evropski prvaki, bili smo četrti na olimpijskih igrah, kar je za 
majhno Slovenijo nor rezultat. To je treba izkoristiti. Košarka je v Sloveniji 
pomemben šport in to zgodbo je treba nadaljevati. Žal je Slovenija majhna, 
premalo je financ, hkrati pa drugo plat zgodbe predstavlja še miselnost – vsi 
smo pomembni, vsi športi so glavni, vsi do dobri. A denarja za vse ni.

Ali mislite, da bi morala na tem področju več narediti tudi država?

Financiranje bi moralo biti sistemsko urejeno. Kar nekaj evropskih 
držav, Madžarska, Češka, Slovaška, Avstrija, se tega loteva sistemsko in 
klubi dobijo denar od nacionalne zveze ali države. Pri nas pa so vsi športi 
prepuščeni istim sponzorjem, proračuni se z leti ne višajo, temveč nižajo, 
in to ni dobro. Zaradi tega je kakovost državne članske lige padla. Rešitev 
bi torej morala biti širša sistemska pomoč športu.

Vaša zasluga je bila organizacija tekem zvezd, bili ste eden od treh oče-

tov all stars tekem (poleg Zorana in Zvezdana Martića). Prva je bila leta 

1992, ena (l. 2012) je bila tudi v Domžalah v takrat prenovljeni hali ko-

munalnega centra. Kako se spominjate teh tekem, kako ste dobili idejo?

Ko so bile organizirane prve tri all star tekme, sem delal v Olimpi-
ji. Z Zoranom Martićem, ki je bil takrat trener v Iliriji, sva se sprehajala 
po Tivoliju. Vprašal sem ga, če bi bil za, da bi organizirali tako tekmo. 

Posnetek zaslona fotografije, objavljene v glasilu Mengšan, september 2015, 
letnik XXII, številka 8
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Ni treba, da odkrivamo toplo vodo, sem dejal, kopirajmo Američane in 
bomo videli. Tako sva se dogovorila, pristopil je še Zoranov brat Zvezdan, 
dogovorili smo se s košarkarsko zvezo in tako se je začelo. Prišla je prva 
tekma, druga in tretja … vse do pete, ki je po mojem mnenju predstavljala 
vrhunec teh tekem, ko je Marko Milić v tekmovanju v zabijanju preskočil 
avtomobil in žogo zabil skozi obroč. Imeli smo zagon, napolnili smo halo 
Tivoli, dogajanje je bilo pestro, ljudje so komaj čakali na to tekmo. Prvih 
šest tekem sem bil poleg v organizaciji, potem pa je all star tekme prevzela 
košarkarska zveza. Tudi tista, ki je bila v Domžalah, je bila že pod okri-
ljem zveze, tako da sem bil sam samo gledalec.

Zakaj se je prekinila tradicija igranja teh tekem?

Vse skupaj se je nekoliko izjalovilo. Pa saj je podobno tudi pri ameriš-
kih tekmah. Vse skupaj je postalo preveč revijalno. To smo prevzeli tudi 
v Sloveniji. Program je bil dober, a tekme niso bile več tako dobre, tako da 
so v košarkarski zvezi prenehali z organizacijo. Po mojem mnenju bi sicer 
morali nadaljevati, saj je bil ta dogodek praznik slovenske košarke.

Kateri uspeh na vaši dolgoletni poti vam pomeni največ?

To je pa težko vprašanje … Ko srečaš koga, ki si ga kot otroka treniral, in 
vidiš, da si ga spravil v dobro življenje. Ena izmed mojih najbolj pomembnih 
usmeritev je bila, da sem mlade zelo spodbujal k študiju. Mislim, da se v 
Sloveniji lahko uskladi in dobro dela na obeh področjih – tako v košarki kot 
študiju. Čeprav so profesionalni treningi dvakrat dnevno, si z nekaj truda 
poleg košarkarja lahko tudi študent, tako si pridobiš izobrazbo in kasneje 
uspeš tudi v službi. Poleg tega bi izpostavil tudi dejstvo, da sem bil vse življe-
nje nekonfliktna oseba. Z dobro besedo sem znal združiti ljudi do skupnih 
ciljev in rezultatov. Nimam niti enega nasprotnika ali sovražnika. Kamor-
koli pridem, me lepo sprejmejo. To so zadovoljstva, ki mi največ pomenijo.

Kaj vam pomeni košarka?

Veliko … vse.

Kaj bi delali, če ne bi igrali košarke?

Začel sem z gostinstvom, nato sem se preusmeril in izbral študij na 
Fakulteti za šport. Ves čas sem se ukvarjal s športom. Košarko sem najprej 
igral v Mengšu, kasneje odšel v Domžale, tako da težko rečem, s čim bi se 
ukvarjal, če ne bi bilo košarke. Mislim, da je bila košarka prava pot zame. 
Čeprav moram pri tem poudariti dve stvari v zvezi s trenerstvom. To je 
droga. Zelo težko je opustiti ta poklic, ker te zagrabi. Hkrati je to poklic, 
poln stresnih in živčnih situacij. Ko v mislih že dan prej igraš tekmo, pre-
igravaš scenarije, sanjaš tekme … to so travme, a klub temu menim, da je 
bila izbira prava. Ko smo se v sezoni 2003/2004 uvrstili v ABA ligo, sem 
bil trener, prav tako eno sezono za tem, hkrati sem imel v klubu še me-
nedžersko vlogo. Nenadoma je bilo vsega preveč in treba se je bilo odlo-

čiti. Odločil sem se za direktorsko pot. Ta odločitev je zame predstavljala 
prelomnico, saj so trenerski pritiski in stresi malo popustili, tako da sem 
z veseljem več kot desetletje delal kot direktor. Nisem prepričan, če bi kot 
trener z vsem tistim stresom prišel do upokojitve. (smeh)

Pravite, da je trenerski poklic droga. Kako je bilo presedlati iz trenerja 

v direktorja? 

Težko. Še tri leta po tej odločitvi sem se spraševal, če bi bil še trener. 
Imel sem srečo, da me je nasledil Memi Bečirović. Pripeljal sem ga v klub, 
saj sem imel občutek, da bo dober trener. Stvari so pod njegovim vod-
stvom hitro napredovale, imel je vso mojo pomoč in podporo, veliko sem 
mu svetoval, izredno dobro sva se ujela. V tistem času smo veliko osvo-
jili, bili smo najvišje plasirani v ABA ligi. Čutil sem, da je v uspehih tudi 
veliko mojega deleža, tako da sem se potolažil in se pomiril s svojo novo 
vlogo, saj sem videl, da je tudi ta še kako pomembna.

Kdo je po vašem mnenju najboljši približek idealnemu trenerju?

Izpostavil bi dva, ki po mojem mnenju izstopata. To sta Zmago Sa-
gadin in Memi Bečirović. Prvi zato, ker zna narediti igralca. Ima pravo 
filozofijo. Vsako sezono izbere dva ali tri igralce in jih poskuša dvigniti, 
izpiliti. Danes so trenerji preveč usmerjeni zgolj v rezultat. Razmišljajo, 
da se bodo zaradi boljših rezultatov lažje prodali. 

Memi pa je imel neverjeten občutek za vodenje tekme in za vse odnose 
med igralci. Iz vsakega je znal potegniti maksimum.

Biti igralec je lažje kot biti trener. Slednji mora znati delati z ljudmi. 
To je zelo pomembno. Čeprav je košarka skupinski šport, moraš znati 
iz vsakega posameznega igralca potegniti njegov maksimum. To ločuje 
velike trenerje od malih.

Kakšni ste kot navijač?

Videti sem miren. (smeh) V meni pa divja vojna.

Zakaj je po vašem mnenju eno mesto oz. občina zibelka enega športa, 

drugo drugega, primer Domžale – košarka, nogomet, Kamnik – odboj-

ka …

Največ je odvisno od infrastrukture. Domžale, na primer, nimajo dvo-
rane z rokometnim igriščem. Tudi odbojko bi težko igrali v Domžalah, 
saj so stropi v športni dvorani prenizki, medtem ko kamniška dvorana 
to omogoča. Po mojem mnenju to tudi ni tako slabo, saj smo že tako pre-
več razdrobljeni. Ali si predstavljate, da bi, na primer, Domžale imele vse 
športe na vrhunski ravni in vsi bi trkali na vrata istih sponzorjev. Denar 
bi se razdrobil in nihče ne bi bil uspešen.

V domžalskem košarkarskem klubu smo imeli srečo, da nas je ves 
čas podpiral Helios. To podjetje je pravi starosta med sponzorji, saj nas 
spremlja že od leta 1980. Za odnos med nami in Heliosom je bil nedvomno 
ključna oseba Uroš Slavinec, ki je bil poleg predsednika uprave Heliosa 
tudi predsednik košarkarskega kluba.

Kasneje ste zajadrali tudi v poslovne vode. Kako je prišlo do tega?

Sašo Grilj je bil moj prijatelj iz kluba. Pred leti je imel podobno vlogo 
kot jaz, bil je igralec, trener in menedžer. Sašo je imel v Jevnici uspeš-
no podjetje Kopalke Jevnica. Pred petimi, šestimi leti so v Jevnici zaprli 
most. Če nisi poznal poti čez hribe, se v kraj ni dalo priti. Podjetje je ne-
nadoma obstalo. V Mengšu, kjer stanujem, tam, kjer je bil včasih godbeni 
dom, sem imel na voljo prostor, zato sva dobila idejo, da bi podjetje pre-
selila v Mengeš. Tudi moja žena, ki je bila vedno v tekstilni panogi, je bila 
hitro za, tako da smo podjetje preselili v Mengeš. Ko se je to zgodilo, je 
Sašo zaradi starosti vodenje prepustil nama z ženo. Počasi se je umaknil, 
seveda pa še vedno svetuje in pomaga. Do letos je podjetje v glavnem vo-
dila žena, zdaj, ko sem se upokojil, imam čas in več pomagam. Na splošno 
nam gre dobro, le škoda, da se je vmes pojavil koronavirus, ki se je precej 
poznal pri poslovanju. Proizvodnja naših kopalk je v Mengšu, kjer je tudi 
glavna trgovina, sicer pa imamo še deset trgovin po Sloveniji. 

Od leve: Lado Gorjan z Radom Trifunovićem in Sašem Griljem.

Foto: arhiv H
elios Suns
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DOBER ZA LJUDI – DOBER ZA NAŠ PLANET

MOŽNOST ZAPOSLITVE V MM 
KOLIČEVO d. o. o. – podjetju s 
100-letno tradicijo!

Ste pripravljeni opravljati delo 
v 4-izmenskem oz. razgibanem 
delovnem času, imate smisel 
za tehnično področje, željo po 
strokovnem razvoju in ste timsko 
naravnani?

Pri nas nudimo zaposlitev 
različnih izobrazbenih stopenj 
iz tehničnih področij:
• proizvodnja kartona (operater na 

previjalniku),
• skladišče surovin in lesni 

prostor (vozniki TGM, pomočnik 
/ vodja linije razreza),

• razrez kartona in pakiranja 
(pomočnik razrezovalca),

• odprema (voznik viličarja),
• investicije, tehnologije, 

obvladovanje projektov (različni 
inženirji – varnost, zanesljivost),

• strojno in elektro vzdrževanje 
(elektrikar, ključavničar …)

Pričakujemo: 
• izobrazbo tehničnih usmeritev,
• znanje slovenskega jezika, 
• poznavanje osnov dela z 

računalnikom,
• opravljen izpit B kategorije in 

lastno prevozno sredstvo, 
• odgovorno in zanesljivo 

opravljanje dela ter upoštevanje 
določil varnosti in zdravja pri delu,

• vsaj eno leto delovnih izkušenj, 
zaželeno v proizvodnji.

Pomembno je, da si delimo 
skupne vrednote, kot so STRAST, 
DOSEGANJE in ODGOVORNOST.

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

PONUJAMO:
• pestro, dinamično in samostojno 

delo v skupini, 
• urejeno delovno okolje s 

poudarkom na varnosti,
• uvajanje in usposabljanje v delo 

s pomočjo mentorja(-jev),
• dodatno usposabljanje in 

izobraževanje, strokovni razvoj,
• po enem letu zaposlitve – 

vključitev v dodatno kolektivno 
pokojninsko zavarovanje, ki ga v 
celoti krije delodajalec,

• druge ugodnosti, kot so: 
možnost vključitve v kolektivno 
nezgodno zavarovanje, vključitev 
v dodatno zdravstveno 
zavarovanje pod bolj ugodnimi 
pogoji, pregledi pri okulistu, 
fizioterapevske obravnave, topli 
napitki v hladnih mesecih …

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

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

Ker gradimo temelje tudi za 
naslednjih 100 let, poleg tega 
nudimo tudi priložnosti za 
dijake in študente tehničnih 
usmeritev:
• štipendiranje (tudi upravljavce 

TGM!),
• omogočanje praktičnega 

izobraževanja,
• možnost občasnega dela preko 

študentskega servisa,
• sodelovanje pri izdelavi 

seminarskih, raziskovalnih nalog 
ter diplomskih in magistrskih del.

Za več informacij o prostih 
delovnih mestih in možnostih za 
zaposlitev smo zainteresiranim 
kandidatom na voljo:
• po elektronski pošti na naslov 

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

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

MM KOLIČEVO d.o.o., Vir, Papirniška cesta 1, 1230 Domžale, Slovenija

OGLAS
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ZAČUTI VOŽNJO NA NOVO

Privlačen in dinamičen novi Megane izraža drzen slog 
ter razkriva še bolj prefinjeno silhueto in tehnološko na-
predno notranjost. Ste pripravljeni na številne poglede?

Optimizirajte svoje vsakodnevno doživetje vožnje z 
našo tehnologijo: pomoč vozniku Renault EASY DRIVE, 
vgrajen multimedijski sistem EASY LINK, nastavitve sis-
tema MULTI-SENSE in še več.

Maistrov stolp (370 m)
Rudolf Maister - Vojanov se je rodil v Kamniku, ustvarjal pa v Štupičevi vili na Zavrhu, v vasi v Slovenskih goricah, kjer je po upokojitvi 
rad počitnikoval. V marcu se v Kamniku spominjamo rojaka, zato sem se odločila, da tokrat obiščem in se povzpnem na Maistrov stolp. 
Sprva lesen, sedaj kovinski stolp, visok 17 metrov, postavljen v spomin na generala in pesnika, navdušuje z razgledom na Pohorje, 
Kozjak, Boč in Donačko goro, ob ugodnih vremenskih razmerah se vidi vse do madžarske ravnine. Fotoaparat je obvezna oprema, saj 
ob sončnem vzhodu ali zahodu lahko ujamete v objektiv pravljične griče v meglicah. Zgolj nekaj kilometrov stran stoji mogočen grad 
Hrastovec, na katerem je nastala legenda o lepi Agati.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

V 16. stoletju se je mladi hrastovški grof Friderik Herberstein zalju-
bil v lepo Agato z gradiča Štralek. Friderikova mati je nasprotovala njuni 
ljubezni, zato sta se poročila naskrivaj, v cerkvici sv. Jakoba v Lormanju. 
Friderikova mati je Agato iz maščevanja obdolžila čarovništva. V času, ko 
je bil grof Friderik na vojni, jo je z mučenjem prisilila, da je vrgla komaj 
rojenega otroka v gorečo peč. Nato jo je ovadila sodniku, ki jo je obsodil 
na smrt. Zahtevala je, da Agato obglavijo. Ko se je Friderik vrnil iz bojev, 
je seveda ni več našel. Iz žalosti ji je na nesrečnem kraju postavil črn križ, 
simbol nesrečne ljubezni. Vir: Črni Križ pri Hrastovcu - Wikipedija, prosta 

enciklopedija (wikipedia.org)

Odpeljemo se po avtocesti v smeri Maribora in nadaljujemo proti Mu-
rski Soboti. Pomursko avtocesto zapustimo pri izvozu za Lenart. Nada-
ljujemo v smeri Lenarta, nato proti naselju Volčina in tu parkiramo na 
enemu izmed parkirišč, ali pri cerkvi ali pri trgovini, možnosti je veliko. 
Nadaljujemo peš po označeni poti, ki nas vodi mimo električnega trans-
formatorja v klanec. Najprej pot poteka po travnikih, nato prečkamo as-
faltno cesto in pot nas usmeri v gozd, vse do cilja, Maistrovega stolpa. 
Čaka nas samo še 17 metrov stopnic, po katerih se vzpnemo do vrha stol-
pa. Tu nas pričakajo čudoviti razgledi. V bližnji kavarni, Štupičevi vili, si 
lahko malo odpočijemo. Vrnemo se po isti poti ali pa se po krožni poti 
vrnemo po asfaltni cesti. Če nam ostane še kaj volje, se odpeljemo nekaj 
kilometrov do gradu Hrastovec in prehodimo še Agatino pot. 

Izhodišče: Spodnja Volčina (286 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 1–2 uri · Najprimernejši čas: v vseh letnih časih
Časa vožnje: 90 minut v eno smer
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Ob 55. letnici delovanja Smu-
čarskega društva Domžale je 
dolgoletni član Miha Kosec 
pripravil zanimiv Almanah 
»Smučanje v Domžalah skozi 
čas«.

VABILO NA SREČANJE Z USTVARJALCI

MIHA KOSEC: ALMANAH
SMUČARSKEGA DRUŠTVA
DOMŽALE

torek, 29. marca, ob 19.uri v knjižnici Domžale

KRIŽANKA

NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: Almanah SD Domžale + darilo
2. nagrada: Almanah SD Domžale + darilo
3. nagrada: Almanah SD Domžale + darilo

Nagrade podeljuje Smučarsko društvo Domžale. Potrdila o nagradah bomo izžrebancem 
poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo izšle 15. aprila 
2022. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priimkom in točnim naslo-
vom pošljite do petka, 8. aprila 2022, na naslov: Modre novice, IR IMAGE d. o. o., Medvedova 
25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: kosilo za 4 osebe v Gostilni Repnik + brezplačno svetovanje pri 
prodaji nepremičnin: Olga Razpotnik, Kresnice
2. nagrada: dežnik + brezplačno svetovanje pri prodaji nepremičnin: Franci 
Zupan, Kamnik
3. nagrada: šampanjec + brezplačno svetovanje pri prodaji nepremičnin: 
Borut Anžič, Mengeš

Nagrade podeljuje ARTIK nepremičnine, Kamnik. Geslo nagradne križanke lahko odda-
te tudi na www.modre-novice.si!

Ime in priimek  

Naslov 

Podpis E-mail 
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Marjeta Humar: Spomini morajo živeti
Iskriva Kamničanka je prijetna sogovornica. Pove mi, da rada potuje. Ko beseda nanese na njeno delo, za katero bi lahko uporabili be-
sedo obsežno, a bi bilo še to premalo, se ji na obraz zariše veselje, saj jo, kot pravi sama, delo radosti. Za številne dosežke, med njimi 
omenimo le urednikovanje Kamniškega zbornika, sodelovanje v kamniških kulturnih društvih in na njihovih prireditvah, odločilen prispe-
vek k demokratizaciji na Kamniškem in ohranjanje spominov, spodbujanje narodne zavesti in utrjevanje domoljubja, bo Marjeta Humar 
kot prva ženska v zgodovini Kamnika prejela naziv častna občanka občine Kamnik.

MATEJA ŠTRAJHAR

Kaj vam pomeni ta naziv?

Veliko. To je priznanje mojemu delu in ljudem, s katerimi sodelujem. 
Zadnjih trideset let sem sodelovala pri veliko projektih, ki so pomembni 
za občino Kamnik, zato sem vesela in hvaležna za to priznanje. Med do-
sežke štejem izdajo več knjig, pripravo simpozijev in prireditev ter seveda 
Kamniški zbornik.

Postali boste prva ženska v zgodovini Kamnika s tem nazivom. Kako 

se počutite ob tem?

Tudi sama sem premišljevala o tem, da v Kamniku še ni bilo častne 
občanke. Kot ženska se dobro počutim, zato sem tudi s tega vidika vesela, 
da bom dobila tako priznanje. Po mojem mnenju je sicer še nekaj žensk, 
ki bi si zaslužile ta naziv. O imenih ne bi rada govorila, bom pa katero v 
naslednjih letih predlagala za priznanje.

Dobršen del svojega dela ste posvetili ohranjanju spomina na po-

membne Kamničane, kajne?

Da spomini na pomembne Kamničane živijo in se ti ljudje ter njihova 
dela ne pozabijo, se mi zdi zelo pomembno, zato mi je to delo v veliko ve-
selje. Junija bo izšla nova številka Kamniškega zbornika, ki bo ob drugem 
prinesla vpogled v življenje in delo pesnice Gordane Kunaver, ki je tako 
pozabljena, da niti njene slike ne moremo dobiti, potem bo prispevek o 
Heleni Kordaševi, poročeni Koder, ki se je ukvarjala s filmom, zlasti do-
kumentarnim, bila je režiserka in scenaristka. Predstavili bomo predvoj-
ni francoski krožek gospe Žvokljeve, etnologa Toneta Cevca, se spomnili 
biologa Boža Drovenika, botanika akademika Ernesta Mayerja, slikarke 
Mire Resnik in cele palete ljudi. To so ljudje, ki so vsak na svojem podro-
čju dali pečat, in to ne samo Kamniku. 

Omenjate Kamniški zbornik, po katerem vas najbrž pozna dobršen 

del kamniške javnosti. Zanimivo je dejstvo, da je leta 1996 vašo idejo 

po obuditvi zbornika, ki je po letu 1969 nehal izhajati, podprl takratni 

kamniški župan Anton Tone Smolnikar, tudi letošnji prejemnik nazi-

va častni občan Občine Kamnik.

Zanimivo, kajne? Kakšno naključje! Oba s Tonetom sva bila dijaka 
kamniške gimnazije, ki je do leta 1969 izdajala Kamniški zbornik. Po sko-
raj tridesetletni vrzeli je bilo leta 1996 v Kamniku čutiti, da bi si ljudje, 

sedanjost, zgodovina in narava zaslužili svoj prostor v zborniku. Ko sem 
to predlagala Tonetu, je bil takoj za. In tako se je vse skupaj začelo.

Kamniški zbornik izhaja na dve leti. Ali je s pripravo vsebin veliko dela 

in kako delo pravzaprav poteka?

Dela je veliko, res je. A dela nimam samo jaz, temveč tudi uredniški 
odbor, ki trenutno šteje več kot deset delovnih članov. Ko kot glavna ure-
dnica dobim članek, ga najprej preberejo člani uredniškega odbora. Sku-
paj se odločimo o objavi. 

V zadnjem času se je pod okriljem zbornika oblikovala skupina mlajših 
avtorjev, ki so strokovnjaki za določena področja in o tem tudi pišejo. 
Kamniški zbornik se je uveljavil. Krog ljudi, ki so voljni pisati, raste. 

Letošnja izdaja prinaša veliko pomembnih vsebin, od temeljnega član-
ka o zgodovini smodnišnice in člankov v povezavi s kamniško vodo, ki je 
v tem trenutku za Kamnik ena najbolj perečih tem, o metuljih, ki še živijo 
v našem okolju, Plečnikovi dediščini … Objavljeni bodo članki na temo 
30-letnice Slovenije, kaj je osrednjim kamniškim kulturnim ustanovam 
prinesla osamosvojitev in kako je vplivala na njihovo delo. 

Pri Kamniškem zborniku imamo močno podporo kamniške knjižni-
ce, muzeja, občine, JSKD, zato je lepo delati. Sodelujemo z vsemi kultur-
niki v Kamniku. Nikoli ni nikomur pretežko pomagati in kaj narediti. To 
je odlično in občutek je dober. 

Letošnji zbornik pa prinaša tudi novost?

Res je. Članke, ki dosegajo znanstveni nivo, bomo recenzirali, tako da si 
avtor delo lahko prišteje v svojo bibliografijo in dobi točke. To se mi zdi zelo 
pomembno, saj bo to prispevalo h kakovosti zbornika. Seveda tudi članki, 
ki ne dosegajo znanstvenega kriterija, za Kamnik niso nič manj pomembni.

Aktivni pa ste še vedno tudi v slovaropisju, kajne?

Res je. Trenutno urejam tehniški slovar, ki je zelo obsežen, saj vsebu-
je kar 20 tisoč gesel, pri njegovem nastanku sodeluje 10 strokovnjakov 
različnih področij. Zaradi obsežnosti me malce skrbi, kdaj bomo zaklju-
čili, saj je ogromno dela in preverjanja. Pregledati tolikšno število gesel 
ni šala, hkrati pa znanost danes na vseh področjih zelo hitro napreduje, s 
tem pa prihaja tudi novo izrazje. 

Pomemben pečat v Kamniku ste pustili tudi z delovanjem Društva sv. 

Jakoba, katerega predsednica ste. Od kje črpate energijo, pa tudi ideje in 

zamisli za nove prireditve in dogodke?

Vse te stvari me zanimajo in to rada delam. Zdaj, ko so otroci že odra-
sli, imam tudi dovolj časa. Če si v krogu določenih ljudi, ki imajo ideje, in 
ko si vključen v društvo, je treba poprijeti tudi za delo.

Pri Društvu sv. Jakoba organiziramo prireditve za različne okuse: od 
predstavitev knjig, pripovedovalskih večerov, predavanj do koncertov in 
projekcij filmov. Stalnico predstavljajo predavanja o pomembnih Kamni-
čanih. Marca bomo imeli predavanje o Francu Pircu, misijonarju in sad-
jarju, ki je bil rojen v Kamniku, februarja smo predstavili Plečnikovo 
učenko Majdo Neřimovo, ki je bila tudi že skoraj pozabljena.

Kakšno se vam zdi življenje v Kamniku?

Kamnik se je spremenil, marsikaj zanimivega se dogaja. Jaz sem zado-
voljna. Človek z leti pridobi izkušnje in na tej poti spozna zanimive ljudi. 
To je za mene najbolj dragoceno. 
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V paru je 
najboljše.

Telečje, konjske in navadne hrenovke v naravnem ovoju.

VVeemmoo..  DDoobbrroo  jjeemmoo..

www.anton.si
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Tone Smolnikar: Sem ponosen Slovenec in 
Kamničan
Težko je kaj novega zapisati o Antonu Tonetu Smolnikarju, saj v kamniški javnosti ni zgolj prisoten, temveč jo oblikuje že več kot pet 
desetletij. Nekoč novinar in župan, danes pa občinski svetnik, ki rad pogleda v zgodovino, sebe opiše: »Sem domoljub. Ponosen sem 
na svoj rod. Po mamini strani je moj daljni sorodnik France Prešeren. Sem tudi ponosen sin korajžnega Šlandrovega borca. Ponosen 
sem, da sem se rodil v Kamniku.« Za življenjsko delo na področju novinarstva, poročanja o kamniških uspehih, zagon kamniške lokalne 
samouprave in štiri mandate županovanja bo Anton Tone Smolnikar prejel naziv častni občan Občine Kamnik.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Postali boste častni občan Občine Kamnik. Kaj vam pomeni priznanje?

Po mojem mnenju je to največje priznanje, ki ga lahko kot Kamničan 
doživiš in dobiš. Kaže moje dobro delo in dejstvo, da sem rojstnemu Ka-
mniku veliko dal. Rezultati mojega dela so vidni na vsakem koraku. Rad 
živim tu, saj sem rodnemu mestu namenil veliko življenjske energije. 

V teh dneh se sicer pojavljajo očitki, da nisem primeren za naziv, saj 
sem bil za županovanje plačan. A če pogledate arhiv mojih dejanj, sem bil 
družbeno aktiven že veliko pred tem. Že med gimnazijo sem se udejstvo-
val kot mladi novinar, aktiven sem bil v Avto moto društvu, kot povezo-
valec sem sodeloval na kamniških dirkah in še bi lahko našteval. Ko sem 
bila zaposlen na televiziji, sem veliko pripomogel, da se je Kamnik pogos-
to znašel v novinarskih prispevkih – tako mojih kot mojih kolegov. Zelo 
sem se angažiral, da so določeni dogodki, ki so se dogajali v Kamniku, do-
bili svoj televizijski čas in s tem prepoznavnost. To je bilo veliko pred mo-
jim županovanjem, ko sem že pomagal graditi prepoznavnost Kamnika.

Kako bo dobiti ta naziv, potem ko so številni nagrajenci v preteklosti 

prav iz vaših rok prejeli priznanja?

Naj najprej poudarim, da sem ponosen na vse tiste, ki so v preteklosti 
prejeli priznanje iz mojih rok. Zdaj se jim bom ponosno pridružil tudi sam. 
Morda bo za trenutek čuden občutek, ampak mislim, da bom prenesel.

Zanimivo je dejstvo, da ste leta 1996 podprli idejo po obuditvi Kam-

niškega zbornika, ki je po letu 1969 nehal izhajati, in sicer na predlog 

Marjete Humar, tudi letošnje prejemnice naziva častna občanka Obči-

ne Kamnik.

Marjeta je bila vedno zagnana. Njena pobuda je bila zelo pomembna za 
občino, ki se je na novo oblikovala. Te pobude sem bil zelo vesel, Marjeta 
si je zelo prizadevala in veliko delala, in tako je še danes, za ohranjanje tra-
dicije Kamniškega zbornika. Naj omenim, da smo isto leto prvič prazno-
vali tudi novi občinski praznik, rojstni dan Kamničana Rudolfa Maistra.

Tri desetletja svojega življenja ste preživeli v občinskih klopeh; najprej 

pet let kot najmlajši odbornik v nekdanji državi, kot župan med letoma 

1994 in 2010, zdaj pa že drugi mandat kot občinski svetnik. Kako gledate 

na razvoj domače občine v vseh letih?

Občina se lepo razvija. Sam sem kot župan vedno zagovarjal celovit in 
enakomeren razvoj občine kljub nekaterim drugačnim težnjam, ki so se 
pojavljale. Nikoli nismo gradili samo v središču, temveč smo vedno vlaga-
li v vse dele občine. Moje razmišljanje o proračunu je bilo gospodinjsko – 
vsega se ne da naenkrat, delali bomo postopoma in glede na razpoložljiva 
sredstva. Tudi zato se nikoli nisem zadolževal.

Mislim, da je bilo kar nekaj pomembnih mejnikov, ki so zaznamovali 
moje županovanje. Od več kot 50 kilometrov vodov kanalizacije v Pod-
gorju, Šmarci, Godiču, Stahovici, Stranjah, Nevljah, hkrati s tem smo po-
skušali obnavljati še vodovode, javno razsvetljavo in pa ceste. Pomembna 
je bila plinska napeljava v dolžini 55 kilometrov, ki pomembno prispeva 
k čistejšemu zraku v naši občini. Zrasli so novi vrtci (Sneguljčica, Ka-
menček, Zarja), šole in telovadnice (Šmartno v Tuhinju, Stranje, Duplica). 
Narejena je bil štiripasovnica od Šolske ulice do Maistrove ulice, zgradili 
smo povezovalno cesto od pošte na Bakovniku proti obvoznici. Dve leti 
pred začetkom mojega županovanja je bila zaprta Šutna. Veliko smo si 
prizadevali, da bi obudili življenje na njej, organizirali kulturne dogodke, 
a zaradi interesov lastnikov hiš je bilo to močno oteženo. Nekateri mi 
očitajo tudi, da je bilo med mojim županovanjem zgrajenih preveč na-
kupovalnih središč. Kamnik se je razvijal, med prvimi v Sloveniji smo 
leta 2001 odprli Mercator. Dobili smo nova delovna mesta, hkrati pa še 
stanovanja.

Kako težko vam je bilo zapustiti novinarski poklic, ko ste nastopili kot 

župan?

V prvem mandatu sem še zadržal službo na televiziji, kajti nisem si 
dobro predstavljal, koliko dela mora opraviti župan. Zavedam se, da me 
je v prvem mandatu izvolila televizija, bil sem prepoznaven, v drugem 
mandatu pa sem bil že izvoljen zaradi aktivnosti in rezultatov. 

Težko mi je bilo zapustiti novinarsko delo, saj televizija človeka zasvo-
ji. Pa niti ne toliko kamera ali zvezdništvo, to meni ni bilo pomembno, 
zasvojilo me je delo na terenu. Dneve in noči smo kot novinarji posvetili 
temam, ki smo jih pokrivali, in te zgodbe so nas obrusile. S televizijo sem 
odraščal in rastel, zato ni bilo enostavno. Zanimivo je, da me nekateri še 
vedno spoznavajo kot ''tistega s televizije'' in ne župana.

Jeseni prihajajo nove lokalne volitve. Ste se morda že odločili o ponov-

ni kandidaturi za svetnika?

Zaenkrat še ne razmišljam o tem, morebiti je bilo 30 let dovolj. Lista 
Toneta Smolnikarja živi tako ali drugače. Ali bomo kandidirali za svetni-
ška mesta, je v tem trenutku še prezgodaj napovedovati. 
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Zato na prihajajočih držav-
nozborskih volitvah kandidirata 
v Domžalah in Trzinu dva kandi-
data, ki sta močno vpeta v lokalno 
okolje in se bosta za našo regijo 
borila tudi naprej. Julija Herle je 
uspešna družinska podjetnica, ki 
diha z lokalno obrtniško sfero in 
ve, da so mala in srednja podje-
tja gonilo našega gospodarstva. 
Rado Gladek je podjetnik in ne-
poklicni podžupan že drugi man-
dat v Trzinu, ki je aktivo vpet v 
lokalna dogajanja.

Julija Herle, SDS: »Kot do-
mačinka se zavedam, s kakšni-
mi izzivi se soočamo prebivalci 
Trzina, saj sem kot podjetnica 
vpeta v našo skupnost in se vsak 
dan srečujem s predlogi za izbolj-

šanje kakovosti življenja v naši 
občini. Moj glas kot poslanke v 
državnem zboru bo vedno šel za 
oživitev podjetništva, kakršnega 
smo nekoč v Trzinu poznali, in 
za boljše pogoje za razvoj ma-

lih in srednjih podjetij, kajti le ti 
so gonilo razvoja države, kjer se 
ustvarja in posledično polni dr-
žavna blagajna. Prav tako se bom 
zavzemala za pomoč mladim, za 
gradnjo neprofitnih stanovanj ter 
pomoč starejšim in ranljivejšim.«

Rado Gladek, SDS: »Kot po-
džupan sem že dva mandata ak-
tualno vpet v lokalno politiko in 
poznam potrebe občanov, vem, 
kaj naša regija potrebuje za na-
predek. Potrebno je preurediti 
prometne strukturo in se poglo-
biti v preobremenjenost vpadnic, 
nadaljevati je potrebno razvoj 
železniške infrastrukture, obe-
nem pa reševati problematiko 
Zdravstvenega doma v Domža-
lah- njegove razširitve, prav tako 

je nujna izgradnja novega doma 
za ostarele. Vseh pet občin se sre-
čuje s podobnimi težavami, zato 
jih je potrebno reševati združno 
za dobrobit vseh nas prebivalcev 
domžalske regije.«

Investicijski bum v naši regiji se mora nadaljevati!

Vlada Republike Slovenije je v tem mandatu v našo regijo vložila številna sredstva preko projektov, ki so že izvedeni ali so se že pričeli 
izvajati. Tako bodo Domžale dobile prenovljeno železniško postajo, ki bo med drugim razbremenila trzinsko obvoznico, narejen je 
prvi korak k izgradnji novega doma za ostarele v Domžalah, s tem bo poskrbljeno za številne starejše, odobrena so bila sredstva za 
investicije v obnovo OŠ Rodica ter prostorsko ureditev OŠ v Mengšu. Razvojni program vlade gradi našo sosesko za bolj kvalitetno 
bivanje. Potrebno je nadaljevati z razvojnim pospeškom! 
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Temeljni postopek oživljanja, ki rešuje življenja
V ponedeljek, 28. februarja, je Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin pripravilo poučno in sila uporabno predavanje na temo nujne medi-
cinske pomoči. Oživljanje je namreč področje, s katerim se seznanimo pri pripravi na pridobitev vozniškega dovoljenja, in to znanje (pre)
redko obnavljamo. Četudi je bil obisk skromen, so se obiskovalci marsičesa naučili oziroma obnovili morda že malce zaprašene podatke o 
temeljnem postopku oživljanja.

BARBARA KOPAČ

Svoje 27-letne izkušnje je z nami delil Erik Juhant, izkušen reševalec 
Zdravstvenega doma Domžale, nekdaj zaposlen tudi na Univerzitetnem 
kliničnem centru in v Slovenski vojski, sicer tudi predavatelj na Rdečem 
križu, ki je svojo poklicno pot posvetil nujni medicinski pomoči. Ta je 
tako postala ne le njegovo delo, marveč kar življenjski slog, saj ga spremlja 
tako v javnem kot tudi v zasebnem življenju.

VODDO. Spogledali smo se. Kaj je VODDO? Beseda, ki nam pomaga, 
da si lažje zapomnimo temeljni postopek oživljanja. Ko naletimo na neza-
vestno osebo, moramo najprej poskrbeti za varnost. Da, tudi svojo lastno. 
V = VARNOST. Preden pristopimo k poškodovancu, se prepričajmo, da 
lastnega življenja ne postavljamo v nevarnost. O = ODZIVNOST. S po-
močjo dotika in zvoka preverimo, ali se oseba odziva. Ključna je uporaba 
obojega, saj se, denimo, gluhonema oseba ne bo odzvala na govor, bo pa, 
če je pri zavesti, odgovorila na dotik. D = DIHALNA POT. Poskrbimo za 
prosto dihalno pot. Nagib glave vznak, z eno dlanjo na čelu in drugo na 
bradi, je ključen, da se jezik, ki se drži zgornjega neba, od slednjega odlepi 
in zraku pusti prosto pot. D = DIHANJE. Ko je dihalna pot sproščena, 
preverimo, ali ponesrečena oseba diha. Uho prislonimo ob poškodovan-
čeva usta, pogled usmerimo v prsni koš. Dihanje moramo slišati, občutiti 
na licu in zaznati s pogledom. Predvsem v zimskem času moramo one-
moglega sleči, saj skozi več plasti oblačil ne moremo zaznati premikanja 

prsnega koša. O = OŽIVLJANJE. Če v 10 sekundah preverjanja dihanja 
ne zaznamo 2 dihov (2 vdihov in 2 izdihov), sklepamo, da oseba ne diha, 
in začnemo s temeljnim postopkom oživljanja.

Na urbanih območjih je marsikje na voljo tudi avtomatski defibrila-
tor, za kar pa potrebujemo pomoč. Nekdo mora namreč vseskozi oživljati, 
medtem ko druga oseba namesti elektrodi defibrilatorja na ustrezni mes-
ti. Naprava potem izvajalca nujne medicinske pomoči jasno in glasno vodi 
skozi postopek, zato je sama uporaba preprosta.

Erik je na podlagi lastnih izkušenj podal številne primere nudenja nujne 
medicinske pomoči, na za to namenjeni lutki pa smo svoje znanje preiz-
kusili tudi udeleženci predavanja. Tako smo se lahko znebili strahu, ki je 
najpogosteje tisti dejavnik, zaradi katerega ljudje oklevajo oziroma ki nam 
pogosto prepreči, da bi se odzvali in pomagali ponesrečeni osebi. Marsiko-
ga namreč skrbi, da bi položaj še poslabšal, a na tej točki je izkušeni reševa-
lec postavil najpomembnejše vprašanje večera: »Naletimo na ponesrečeno 
osebo. Preverimo okolico in sklenemo, da je varna. Osebi lahko pomagamo, 
vendar se bojimo, da ji morda poškodujemo prsnico ali polomimo rebra, 
da lahko poslabšamo trenutno stanje. Naj vas vprašam – ali je, medicinsko 
gledano, kaj hujšega/slabšega od tega, da je oseba neodzivna in ne diha?«

Strinjali smo se, da je odgovor ne. Naš strah je torej neutemeljen, nas 
pa pogosto zaustavlja, da se ne odzovemo. In četudi res lahko pride do po-
škodbe, se kosti vedno lahko zacelijo, izgubljenega življenja pa, kot pravi 
Erik, ne moremo povrniti. »Tu je treba doumeti, da ima življenje vedno 
prednost pred vsakršno morebitno poškodbo.« 

Že za 229 €/mesec*

* 
5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO : 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. 
Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Informativni izračun je narejen na dan 4. 3. 2022 za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 28.590,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 7.334,14 € je narejen za dobo odplačila 48 
mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 8.476,13 €. EOM = 6,83 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 24.440,51 €, od tega znašata zavarovalna premija 

€ 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 Financial Services. 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.

Vrhunski crossover

Povsem novi 
Nissan Qashqai

 PRI SVOJEM PRODAJALCU PREVERITE
BOGATO PONUDBO VOZIL NISSAN, KI SO
NA VOLJO TAKOJ 

Tržaška 108, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 20 00 628
www.avtohisamalgaj.si
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Kamnik-Schlenk je uspešno podjetje, ki je del mednarodne skupine Carl Schlenk AG s sedežem v Nemčiji in se ukvarja s proizvodnjo in 
trgovino kovinskih pigmentov. V naš kolektiv vabimo nove sodelavke/sodelavce za opravljanje del na delovnih mestih:

ZAPOSLIMO

(za določen čas, možnost podaljšanja delovnega razmerja)
OPERATER BO M/Ž (3 DELAVCI)

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

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

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

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

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

rovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje)
• stimulativno mesečno nagrajevanje glede na oceno uspešnosti zaposlenih.
• možnost parkiranja na sedežu družbe

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• končana IV. ali V. stopnja izobrazbe elektro smer 
• vsaj 6 mesecev predhodnih izkušenj z vzdrževalnimi deli v proizvodnji 

(vzdrževanje strojev in naprav, odpravljanje napak na strojih in napra-
vah, skrb za nemoteno delovanje strojev opravljanje rednih vzdrževanj)

• poznavanje osnovnih programskih orodij za delo z računalnikom
• odgovornost in natančnost na delovnem mestu
• osnovno znanje nemškega ali angleškega jezika (ni pogoj)
• »EX«-izpit (ni pogoj)
• opravljen izpit za vožnjo viličarja (ni pogoj)

Opis del in nalog:
• prevzemanje navodil in materiala za delo

• preventivno vzdrževanje strojev in naprav po planu vzdrževanj, opravljanje 
del pri investicijskem vzdrževanju in investicijah

• vzdrževanje in inštalacije »EX«-naprav
• izvajanje el. meritev naprav

Nudimo vam:
• stimulativno mesečno nagrajevanje glede na oceno uspešnosti zaposlenih 
• maksimalna neobdavčena višina regresa za letni dopust
• možnost dodatnega usposabljanja
• udeležba delodajalca pri plačilu zavarovanj (dopolnilno zdravstveno zavaro-

vanje, dodatno pokojninsko zavarovanje)
• letno nagrajevanje uspešnosti ob koncu poslovnega leta
• možnost parkiranja na sedežu družbe

ELEKTRIKAR VZDRŽEVALEC - DIAGNOSTIK M/Ž (1 DELAVEC)
(za določen čas, možnost podaljšanja delovnega razmerja)

Delovno razmerje na obeh delovnih mestih bomo sklenili za polni delovni čas.

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

MAI - TAJSKA MASAŽA V KAMNIKU
VAŠE MESTO ZA UMIK, OSVEŽITEV,
OBNOVO UMA IN TELESA

Za vas smo v Kamniku v soseski Pod Skalco odprli
nov salon tajskih masaž!
Izkoristite 15 % promocijski popust na vse
storitve, obiščite www.thaimai.si in izberite vašo
najljubšo masažo.

Cankarjeva cesta 1f, 1241 Kamnik
e: info@thaimai.si, i: www.thaimai.si, tel.: +386 40 312 741
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Pričakovano suh sušec
Za nami je dobra polovica marca, ki je vremensko povsem upravičil svoj sloves suhega meseca; od tod tudi ime zanj – sušec, ki je staro 
poimenovanje za enega najbolj sušnih mesecev v letu. A bolj kot po vremenu ga bomo pomnili po vojni, ki se je razplamtela v našem 
slovanskem sosedstvu. Ko smo verjeli in živeli v prepričanju, da kaj takega na stari celini ni več možno, nas je zadelo kot strela z jasnega. 
Spomnimo, stara celina je vzdevek, ki ga zaradi njene dolge zgodovine in izjemne kulturne dediščine večkrat uporabimo za poimenova-
nje Evrope. Najnovejši demografski trendi pa kažejo, da lahko to poimenovanje vzamemo tudi dobesedno, saj je prebivalstvo Zahodne 
Evrope eno najstarejših na svetu. 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Prebivalcev torej primanjkuje, streliva in orožja pač nikakor ne. Če bi 
se ljudje v večji meri ozirali ''nazaj k naravi'', bi lahko dokaj hitro vzposta-
vili ravnovesje, a kaj, ko posežejo vmes glave voditeljev, ki raje, kot da 
bi združevali, razdvajajo. Kako drugače sploh lahko osmislimo vsiljeni 
proces ''denacifikacije''? Kot bi se v naravi pojavila ''devremenizacija'', na-
tančneje sila, ki bi skušala urejati vreme, tako da bi prevladoval le en tip 
vremena? Absurdno, nespodobno, nizkotno, oblasti željno, sprevrženo so 
le nekatere oznake, ki jih lahko dodamo tej in vsem drugim vojnam, ki so 
nesmiselne. Žal pa se mora vsaka od teh vedno in znova začeti in končati, 
da se lahko dokopljemo do te ugotovitve oziroma žalostne resnice.  

Čeprav je vojna zasenčila vreme, saj se zadnji teden o njej pogovarja-
mo več kot o vremenu, pa si za hipec prikličimo v spomin zadnji mesec 

meteorološkega zimskega trojčka – februar. Resnici na ljubo ni bil prav 
nič zimski, zlasti temperaturno, le veter se je nekajkrat močneje šopiril, 
najbolj prav zadnji dan meseca. O padavinah, še posebej pa o snegu že vse 
od konca 2021 ne duha ne sluha! Nam pa stare vremenske modrosti ''za 
kazen'', ker je bil svečán pretopel, obetajo tako hladen marec (prva polo-
vica je to potrdila!) kot tudi april. Če je februarja pretoplo, bomo v aprilu 
radi za pečjo. Če februarja mačka na samem leži, v marcu spet rada na 
peč pribeži. V Ljubljanski kotlini smo imeli skoraj 3 stopinje Celzija viš-
jo povprečno mesečno temperaturo zraka kot v dolgoletnem povprečju, 
padavin 2/3 povprečja in desetinski presežek v trajanju sončnega sevanja. 
Lahko bi rekli vremensko čisto normalen, povprečen mesec, če nas ne bi 
nekaj dni pred koncem meseca zmrazila vojna! Vremenske zanimivosti 
vsakega meseca si lahko ogledamo na slikovitih infografikah, ki jih prip-
ravljajo sodelavci ARSO. Zanimivo, da je bilo minuli mesec največ son-
ca in največ dnevnih padavin v gorskem svetu. Obe med zanimivostmi 
omenjeni lokaciji, Kanin in Vogel, sta znani zlasti po obilnih padavinah 
in dolgi (turno )smučarski sezoni. 

Z vstopom v osrednji del pomladi bodo nad nami tudi čedalje bolj raz-
lični oblaki. Nekateri od njih tudi težki, na videz taki, kot da bodo vsak 
hip padli z neba na naše glave. To se pogosto tudi v resnici zgodi, le da 
opravita svoje dež in veter, ki prineseta na zemeljsko površje prej omenje-
no ''težo''. Najbolj slikoviti so kopasti oblaki, tako imenovani kumulusi. 
Predstavljajmo si tovrsten oblak s prostornino okrog kubičnega kilometra 
(kocka s kilometrsko stranico), ki je videti kot gromozanska skladovnica 
nežne bombažne vate ali pa kot puhasta sladkorna pena. Vendar videz 
vara, saj tehta voda v takem oblaku okrog 500 ton. In zakaj potem takem 
vse skupaj ne zgrmi navzdol? Za to skrbi narava sama, saj so vodne kaplji-
ce, ki sestavljajo oblak, razpršene na velikem območju. Če vam v domači 
kuhinji dolgo časa vre voda, se bo napolnil prostor s paro, dobili pa boste 
približno enako koncentracijo vodne pare, kot je v oblaku. Seveda je še 
nekaj drugega, kar preprečuje vodnim kapljicam, da bi padle dol – in to 
je veter. Oblak namreč nastane zaradi dviganja zračnih mas, pri čemer se 
zaradi ohlajanja voda utekočini. Enak proces, kot pri nastajanju oblaka, 
ohranja pri življenju tudi prostorsko na široko razpršene kapljice. Proces 
poteka toliko časa, dokler se ne začnejo kapljice medsebojno zaletavati 
in združevati v dežne kaplje. Potem lahko opazujemo majhne, prosojne 
dele oblakov, ki kot nekakšna zavesa padajo na površje, dejansko pa gre za 
plohe. Tudi med nevihto odvržejo oblaki le manjši del svoje teže v obliki 
debelih kapelj ali celo toče. Večina kapljic izhlapi nazaj v ozračje, kjer po-
trpežljivo čakajo na svojo naslednjo priložnost, ko bodo spet del novega 
oblaka. 

Kjer tišina šepeta in sneg škripje – turnosmučarski svet med Komno in Voglom.

Padavine – FEBRUAR 2022

POSTAJA                        (v mm) POSTAJA           (v mm)
Krtina 35 Trzin 44
Tunjice 38 Loka pri Mengšu 45
Jable 40 Zgornje Dobeno 47
Brdo pri Lukovici in Letališče Brnik 41 Ljubljana 53
Domžale 42 Krvavec 76

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

MIHA GA PIHA

Vremenske zanimivosti februarja 2022 (Vir: FB-stran ARSO vreme).
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Kupci so poleg prenovljene zu-
nanjosti in notranjosti, takoj opa-
zili novosti v ponudbi te prilju-
bljene trgovine: »Kamničani nas 
dobro poznajo in ponosni smo, da 
smo že vrsto let njihova priljublje-
na izbira za nakupovanje. Prisluh-
nili smo njihovim željam in priča-
kovanjem ter Tuš market Kamnik 
Bakovnik prenovili tako, da bo 

nakupovanje še učin-
kovitejše, prijetnejše s 
točno takšnim naborom 
izdelkov, kot jih pri nas 
pričakujejo,« pojasnju-
jejo v Tušu. Na vhodu 
kupce pričaka nov in 
obogaten oddelek sve-
žega sadja ter zelenjave, 
ki je izjemno priljub-
ljen. Nova je toploteka, 

kjer čakajo sveže kuhane in pe-
čene dobrote za malico ali kosilo, 
povečali so ponudbo delikates, 
sveže pečenih pekovskih dobrot, 
mlečnih izdelkov in mesa, ki je na 
voljo v priljubljeni mesnici. Poleg 
tega so povečali tudi izbor zdrave 
in bio hrane, uredili poseben koti-
ček za izdelke Ana Roš & Tuš ter 
razširili ponudbo to-go izdelkov 

za malice in hitre prigrizke 
ter dodali nove hladilnike za 
pijače.

 Tuš market Kamnik Ba-
kovnik je lepši in prijaznejši 
za nakupe tudi zaradi pre-
nove zunanjosti, vhoda in 
servisnih prostorov. Tuš je 
sicer kot trajnosti zavezan 
trgovec in v skladu s tem so 
tudi v Tuš market Kamnik 
Bakovnik vgradili do okolja 
prijazne tehnologije, kot so 
energetsko učinkovita LED 
razsvetljava ter sodobna, 
energijsko varčna hladilna 
tehnika. Tuš market Ka-
mnik Bakovnik bo odprt od 
ponedeljka do petka od 8. do 
20. ure, ob sobotah pa od 8. 
do 18. ure.

Prenovljeni Tuš market Kamnik Bakovnik 

V Tušu so odprli povsem prenovljeni Tuš market Kamnik Bakovnik. Kupce je pričakala prenovljena in razširjena ponudba 
sveže pripravljenih dobrot, delikatese in to-go ponudbe, priljubljena mesnica, pa sodobna nakupovalna pot in izbrani 
sezonski izdelki, prilagojeni pričakovanjem Kamničanov. Objekt ima novo zunanjost, v notranjosti pa bo nakupovanje in 
delo prijetnejše zaradi novih, sodobnih, do okolja prijaznih tehnologij. Poleg kamniškega je temeljito prenovo doživel tudi 
Tuš market Domžale Dom na Miklošičevi ulici.

AKTUALNO

Odzovite se vabilu v program Svit
Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke. V Sloveniji k preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju te bolezni 
prispeva tudi državni preventivni program Svit. V modronovičnih občinah je bila v letu 2021 odzivnost v program Svit boljša od sloven-
skega povprečja, kar je razveseljivo, kljub temu pa v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je zelo pomembno, da se 
programa udeleži čim več ljudi v ciljni starostni skupini 50–74 let.

MATEJA ŠTRAJHAR

Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, da pri na-
videzno zdravih odraslih s preprostim testom blata išče sledove prikrite 
krvavitve. Osebe s pozitivnim izvidom presejalnega testa na kri v blatu so 
pregledane na kolonoskopiji, kjer se ugotovi vzrok krvavitve. Cilj progra-
ma je med navidezno zdravimi osebami odkriti tiste, pri katerih je velika 
verjetnost, da bi se iz sprememb na steni debelega črevesa ali danke razvil 
rak, ali že imajo začetno obliko raka in te spremembe odstraniti. Zgodaj 
odkrita bolezen se lahko uspešno zdravi, z odkritjem predrakavih spre-
memb pa se lahko bolezen celo prepreči.

Od leta 2011 v Registru raka Republike Slovenije beležijo občuten 
padec novih primerov raka debelega črevesa in danke. Med vsemi novo 
odkritimi raki v Sloveniji se je med letoma 2007 in 2018 rak debelega 
črevesa in danke po pogostosti pomaknil z drugega na peto mesto, k če-
mur pomembno prispeva odkrivanje in odstranjevanje predrakavih spre-
memb na kolonoskopijah v Programu Svit. A podatki Registra raka Re-
publike Slovenije za obdobje 2020–2021 kažejo, da je epidemija covida-19 
zmanjšala število novih primerov raka in število napotitev na onkološko 
obravnavo, prvi val bolj kot kasnejši čas epidemije. Onkološki inštitut 
Ljubljana opozarja, da manka diagnoz iz leta 2020 do konca lanskega leta 
niso nadoknadili, zaskrbljujoč pa je tudi ponovni upad napotitev na prvi 

onkološki pregled v četrtem valu oz. v zadnji tretjini leta 2021.  
Tudi pri Programu Svit v letu 2021 beležijo padec odzivnosti, saj je bila 

v letu 2021 odzivnost 63,35 %, kar je nekoliko manj kot v letu 2020, ko 
je bila odzivnost 64,37 %. V letu 2021 je bilo v Svit povabljenih 314.306 
prebivalcev, ki jim je program namenjen. Med vsemi osebami z analizira-
nimi vzorci blata je imelo 94,31 % oseb negativen izvid in 5,69 % oseb po-
zitiven izvid presejalnega testa. Slednji so bili napoteni na kolonoskopijo. 
Po preliminarnih podatkih je bilo med osebami z opravljeno kolonosko-
pijo odkritih 188 primerov raka debelega črevesa in danke, 2011 oseb je 
imelo predrakavo spremembo, kar predstavlja večje tveganje za nastanek 
raka. V Programu Svit je med odkritimi raki do 60 % rakov odkritih do-
volj zgodaj, da onkološkega zdravljenja pacienti ne potrebujejo. 

Rak na debelem črevesu in danki se v telesu razvija več let pred po-
javom prvih simptomov, zato je izjemno pomembno, da se vabilu v Pro-
gram Svit tudi odzovete, saj s tem zelo povečate možnost, da morebitno 
bolezen pravočasno zaznajo in jo uspešno odstranijo. 

OBČINA Odzivnost (skupaj) Odzivnost (moški) Odzivnost (ženske)
Domžale 67,27 % 60,15 % 73,77 %
Kamnik 67,62 % 61,59 % 72,82 %
Komenda 66,36 % 61,42 % 71,54 %
Mengeš 66,52 % 61,27 % 71,14 %
Trzin 65,10 % 61,11 % 68,23 %
Slovenija 63,35 % 57,78 % 68,58 %
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Trajnostna gradnja in obnova doma
Gradnja novega objekta ali sanacija obstoječega naj bosta premišljeni, kreativni in optimalni z vidika porabe časa, denarja in živcev. Izbira 
slogov, materialov, tehnik, orodij in izvajalcev je velika. Predstavljamo nekaj možnosti pri izbiri gradbenih materialov, strešne kritine, izo-
lacije, fasade, tlakov, vrat, montaže, ogrevanja, hlajenja. Bodite pozorni na smernice trajnostne gradnje. Uporaba naravnih materialov je 
prijaznejša ne le za okolje, pač pa za kakovost vašega bivanja, ter znatno zmanjšuje porabo energije. Smernice za gradnjo nizkoenergijskih 
hiš so kompaktna gradnja, zadostna toplotna izolacija, kontrolirano prezračevanje, izkoriščanje toplote odtočnega oz. izrabljenega zraka 
in optimalna izbira ogrevalnega sistema.

IRIS KLINE ARIH

Čistilna naprava one2clean 

V zadnjih letih so sistemi za čiščenje odpadnih voda doživeli impresi-
ven tehnološki razvoj. Danes so to visoko tehnološki izdelki, opremljeni z 
naprednimi sistemi upravljanja, različnimi črpalkami, senzorji in ventili. 
S čistilno napravo one2clean boste lahko prevzeli odgovornost za pra-
vočasno odstranjevanje odpadne vode ob sočasni skrbi za svoj proračun 
in okolje. Inovativna zasnova je pametna in preprosta. Čistilna naprava 
one2clean potrebuje le en rezervoar z eno komoro, rezervoar je povozen 
do 12,5 tone. Porabi manj energije, v odpadni vodi ni gibljivih mehanskih 
delov, v njej tudi ni črpalk in električnih komponent. Njena značilnost 
je izjemno majhen ostanek blata, dolgi intervali praznjenja, minimalni 
stroški vzdrževanja, minimalna poraba energije (le 75 kWh na osebo na 
leto) ter dolga življenjska doba.

Ujemite deževnico, svojo lastno brezplačno vodo

Ne spreglejte kompletnih sistemov za uporabo deževnice po akcijski 
ceni. Preudarni ljudje privarčujejo do 50 % pitne vode (in denarja) ter do 
30 % za nakup kompletnega sistema za zbiranje in uporabo deževnice. 
Voda, ki nam jo ''dostavijo'' komunalne službe, ni niti brezplačna niti po-
ceni. Pravzaprav se je v zadnjih 20 letih dražila bolj kot naftni derivati 
- za celih 350 %. Državi zdaj že nekaj let plačujemo tudi davek na dež oz. 
odvajanje padavinskih voda.

Zbiranje in uporaba deževnice danes ni le v domeni ekološko osvešče-
nih investitorjev, ampak vseh, ki želijo dolgoročno znižati mesečne stro-
ške bivanja in biti vsaj delno samooskrbni z vodo. Povprečna slovenska 
družina na dan porabi 162 litrov vode in bi za svoje potrebe potrebovala 
zbiralnik deževnice kapacitete slabih 5 kubičnih metrov. 

Kdo pravi, da je sistem za zbiranje deževnice drag? V trenutni akciji 
Ujemi deževnico s 30 % popusta vam podjetje ARMEX ARMATURE iz 
Ivančne Gorice ponuja celoten sistem z rezervoarjem Graf Carat 4800 L, 
teleskopski pokrov, filter, črpalko in dostavo po ugodni ceni. 

Iščete partnerja za celostno rešitev notranje ureditve prostorov? 

Montaža Posavec iz Mengša nudi montažo in dobavo vrat, pohištva in 
talnih oblog. V izkušeni ekipi montirajo in dobavljajo vsa notranja vra-
ta slovenskih in tujih proizvajalcev. Dobavljajo notranja vrata različnih 
površinskih obdelav, od raznih dekorjev, CPL-ov, furnirjev, izdelujejo pa 
tudi masivna notranja vrata po meri. Pri notranjih vratih ponujajo različ-
ne modele kljuk (Vovko, Hoppe itd.). V ponudbi imajo tudi različna stekla, 
ki si jih izberete sami, njihovi strokovnjaki pa ustrezno montiramo.

Nudijo vam tudi dobavo in polaganje talnih oblog. Izbira je velika. Od-
ločate se lahko med različnimi izvedbami talnih oblog (gotovi parketi, 
laminati, PVC obloge) in mnogimi vzorci ter strukturami. Kar zadeva 
pohištvo; le-to vam izrišejo, s svojim znanjem pa tudi svetujejo uporabo 
ustrezne drevesne vrste in uporabo ustreznih dodatnih materialov, ki po-
pestrijo vaše pohištvo. Izbirate lahko med različnimi obdelavami, upora-
bo laminatov, ustreznimi okovji itd. In še: montirajo pohištvo različnih 
proizvajalcev (Gorenje, IKEA itd.).

Ko nas začara ambient lesa in ognja

Prasketajoči plameni ustvarjajo edinstven ambient za sproščanje, zbi-
ranje družine in gostov ter deljenje spominov. Najbrž ste uganili, da je 
govora o kaminih. Današnji kamini imajo kot vir ogrevanja uporabno 
vrednost, seveda pa predstavljajo tudi udobje, toplino in domačnost.

Izkoristite posebno ponudbo ob gregorjevem: ob nakupu kaminske 
peči Max Blank vam podjetje Imag Ambient brezplačno podari zaščitno 
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steklo za tla (steklo ali kovina) v vrednosti do 389,43 evra. Ponudba velja 
do 10. aprila 2022.

JUB-ova barva leta 2022 je pepelno rožnata

 Nič tako ne popestri doma kot barve sten. V družbi JUB, ki je s 147-le-
tno tradicijo najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji, vsako leto 
predstavijo najnovejše modne barvne trende za oblikovanje notranjih 
prostorov, ki so nam s svojo privlačno in domačno toplino lahko v navdih 
pri dekorativni prenovi bivalnih prostorov. JUB-ova barva leta 2022 je 
pepelno rožnata, ki je nežna in ženstvena ter s svojim zemeljskim tonom 
izžareva domačnost, umirjenost, toplino in varnost. Na JUB-ovi barvni 
karti Favourite Feelings jo boste našli pod oznako Family 100E skupaj z 
ostalimi svetlejšimi in temnejšimi odtenki (od A do F), ki bodo primerni 
za kombinacije v vseh prostorih vašega doma. JUB-ova barva leta 2022 bo 
lepo sovpadala z vsemi sorodnimi in uravnoteženimi niansami, pa tudi z 
bolj živahnimi barvnimi odtenki. Tisti, ki prisegate na kontraste, lahko 
zlasti v kombinaciji z zeleno, kraljevo ali turkizno modro barvo v svojem 
domu ustvarite prijeten, unikaten in privlačen ambient. V JUB-u pripo-
ročajo kombinacijo z mehkimi, zlasti bež in rjavkastimi zemeljskimi od-
tenki, kot sta rožnato zlat in tudi bakren, ter s toplim lesom, tekstilom in 
kovinami ali pa s hladnejšimi, sivimi niansami.  Barvo leta 2022 je izbrala 
JUB-ova specialistka za oblikovanje prostora, arhitektka Nastja Iskra.

Strokovnjak za strehe

Podjetje Oben-Auf se je v dvajsetih letih na slovenskem trgu uveljavilo 
kot strokovnjak za strehe, ki celovito obravnava potrebe krovcev, tesar-
jev, kleparjev, arhitektov in zasebnih investitorjev.

S poslovnima enotama v Ljubljani in Mariboru ter s servisnima točka-
ma v Novem mestu in Kranju je Oben-Auf prisoten skoraj na vseh koncih 
Slovenije. Svojim partnerjem zagotavlja vrhunske rešitve in izdelke naj-
boljših blagovnih znamk. Organizira izobraževanja, predstavitve in eks-

kurzije ter snuje vedno nove storitve, s katerimi je zmeraj korak pred kon-
kurenco. Poudarimo še to, da ima Oben-Auf prenovljeno spletno stran in 
razdelek povpraševanja za fizične in pravne osebe.

Vse za ogrevanje, vodovod in kopalnice

Thermovod iz Ljubljane s poslovno enoto v Kamniku se ukvarja s pro-
dajo materiala za ogrevalne in vodovodne inštalacije, pri čemer nudi zelo 
ugodne cene. Kaj iz bogate izbire vrhunskih in kvalitetnih pločevinastih, 
aluminijastih in cevnih radiatorjev priznanih evropskih proizvajalcev, 
kot so Korado, Bial, Aklimat in Vogel&Noot, predstavljamo tokrat?

Korado spada med vodilne svetovne proizvajalce pločevinastih radia-
torjev. Podjetje stalno širi svoj proizvodni program in tako ponuja pestro 
izbiro različnih tipov radiatorjev. Podjetje Bial je inovativno in moderno 
slovensko podjetje, ki ima več kot 16-letno tradicijo. Prisotni so na vseh 
večjih evropskih trgih. Cevni radiatorji Bial vas bodo presenetili s svojo 
obliko in prefinjenim designom, ki se poda tako v kopalnice kot v dru-
ge bivalne prostore. Mariborsko podjetje Aklimat se lahko pohvali z več 
kot 35-letno tradicijo. Njihovo proizvodnjo odlikuje izjemna sposobnost 
prilagajanja željam uporabnikov in inštalaterjev ter lastnostim prostorov. 
Radiator ni samo grelno telo, ampak tudi dekorativni element v prostoru, 
zato lahko izberete različne višine, dolžine in barve radiatorjev. Podjetje 
Vogel&Noot velja za enega vodilnih evropskih proizvajalcev radiatorjev. 
Iz njihovega bogatega asortimana lahko izberete več vrst pločevinastih 
radiatorjev.

Zgodba o ustvarjanju dobre klime – hišni sejem Ream

Podjetje Ream v Poslovni coni Komenda je pooblaščeni uvoznik in di-
stributer za celotno paleto izdelkov za hlajenje, ogrevanje in prezračeva-
nje proizvajalca Mitsubishi Electric na slovenskem trgu. Svojo ponudbo 
so se pred nekaj leti odločili predstaviti na posebnem hišnem sejmu. Iz-
kušnja je bila tako dobra, da je postala stalnica. Letos lahko obiščete hišni 
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Gradite ali obnavljate?
Izbirate primerne izdelke in rešitve?
Iščete izvajalca, ki mu boste lahko zaupali?

Strokovnjak za strehe vam na enem mestu nudi seznam krovcev, 
kleparjev, tesarjev in izvajalcev montažnih hiš, ki nudijo rešitve 
naših Premium blagovnih znamk po vsej Sloveniji.

Poiščite nas na Sejmu Dom,  
6.—10. april.

Obiščite www.obenauf.si/povprasevanje-fizicna-oseba 
in prihranite 12,5 % (razlika v DDV).

NOVO
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sejem v začetku aprila. »Hišni sejem je priložnost za časovno tako rekoč 
neomejeno pridobivanje potrebnih informacij naših končnih kupcev, in-
štalaterjev, projektantov, arhitektov in še koga, ki sodeluje v tej verigi. 
Lahko pridejo posamično ali skupaj kot ekipa, saj je to ne nazadnje tudi 
priložnost za izmenjavo odprtih vprašanj, uporabniških izkušenj in stro-
kovnih nasvetov. Za nas so to vse pomembne povratne informacije in pri-
ložnost, da zainteresiranim še obširneje predstavimo našo ponudbo ter 
razložimo tudi podrobnosti,« je pred leti dejal Aleš Pirc iz podjetja Ream.

Bivalne klimatske naprave: za udobno in prijetno bivanje je v ponudbi 
Mitsubishi Electric in Kaysun široka ponudba bivalnih klimatskih naprav 
z inverter tehnologijo, različnih oblik, barv in dimenzij. Napredni sistemi 
omogočajo hlajenje in ogrevanje, izbiro enojnega ali multisplit sistema. 
Modeli bivalnih klimatskih naprav so opremljeni z najnovejšo tehnologi-
jo, ki omogoča enostavno upravljanje ter filtracijo za odstranjevanje pra-
šnih delcev, alergenov, virusov in vonjav.

Toplotna črpalka za stanovanjske objekte: toplotne črpalke Mitsubishi 
Electric iz serije Ecodan so namenjene predvsem za vgradnjo v stanovanj-
ske objekte, ki za ogrevanje uporabljajo nizkotemperaturni vir ogreva-
nja. S tehnologijo Ecodan (do -20°C) ali Zubadan (do -28°C) poskrbijo za 
brezhibno delovanje v različnih podnebnih režimih. Vse toplotne črpal-
ke imajo tudi možnost za priklop Wi-Fi vmesnika, ki skupaj z aplikacijo 
MelCloud omogoča nadzor in krmiljenje naprave na daljavo prek tablice, 
telefona ali računalnika.

Lokalne prezračevalne naprave: s pomočjo lokalne prezračevalne 
naprave poskrbimo za prijetno svežino zraka v posameznih prostorih. 
Mitsubishi Electric lokalne prezračevane naprave so enostavne za mon-
tažo, saj za dovod in odvod zraka potrebujemo do največ dve odprtini 
(odvisno od tipa naprave). Lokalne prezračevalne naprave so idealne za 
prostore do površine 80 m2 in rekuperirajo do 80 % toplote. Kompaktna 
oblika naprave z ohišjem v beli barvi se elegantno zlije s prostorom. De-
lujejo tiho in so energetsko ekonomične.

Centralne prezračevalne naprave: Mitsubishi Electric centralno pre-
zračevanje z rekuperacijo je namenjeno prezračevanju celotnega objekta. 
Za razliko od lokalnega prezračevanja pri centralnem lahko prezračuje-
mo vse ogrevane prostore. Centralno prezračevanje je zasnovano, tako da 
dovaja svež zrak v prostore in ob enem odpadnega odvaja iz prostorov, ki 
so obremenjeni z vlago in vonjavami. Glede količine svežega zraka se je 
vedno treba prilagajati uporabniku prostora in ne le velikosti prostora.

Razvlažilci zraka: previsoka vsebnost vlage in plesen v zaprtih pro-

storih sta zdravju škodljiva, prav tako pa lahko zaradi povišane vsebnosti 
vlage nastane materialna škoda. Primeren razvlažilec izberemo glede na 
temperaturo, vlago in velikost prostora. Aerial je vrhunska nemška bla-
govna znamka s 30-letno tradicijo proizvodnje razvlažilnih naprav, ki so 
namenjene razvlaževanju zraka pri novogradenj med samo gradnjo, za 
zgradbe, kjer se iz različnih vzrokov pojavlja vlaga in posledično zdravju 
škodljiva plesen, in ob poplavah v stanovanjih in poslovnih objektih. Vsi 
produkti Aerial imajo ob zelo tihem delovanju visoko energijsko učinko-
vitost in so preprosti za uporabo.

Servis klimatskih naprav: priporočeno je redno vzdrževanje klimatske 
naprave za ohranitev pravilnega delovanja. Redni servis je priporočljiv 
enkrat letno, če je klimatska naprava bolj obremenjena, pa dvakrat letno. 
S pravilnim vzdrževanjem bo hlajenje in ogrevanje bolj ekonomično.

Servis toplotnih črpalk: servis vaše toplotne črpalke podaljšuje njeno 
življenjsko dobo in poskrbi, da je toplotna črpalka pripravljena na nemo-
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teno delovanje. Pri servisu toplotne črpalke je treba preveriti zadostno 
količino hladilnega medija, izvedejo se meritve delovanja posameznih 
sklopov, nastavitev parametrov delovanja in preizkus tesnosti.

Še nekaj besed o toplotnih črpalkah – vselej aktualnih. Toplotna čr-
palka je lahko edini vir ogrevanja in skozi leto pokriva celotne toplotne 
izgube stavbe. Investicija v toplotno črpalko je okolju prijazna in energet-
sko razumna odločitev. Če vas morda skrbi začetna investicija nabave in 
montaže toplotne črpalke, jo lahko s pomočjo Eko sklada znižate. Pri fi-
nanciranju toplotnih črpalk so na voljo razne spodbude. Pri pridobivanju 
financiranja ne gre zgolj za nakup toplotne črpalke kot take. Projekt eko-
loško sprejemljivejšega ogrevanja spremljajo še druge investicije in posegi, 
kot so nakup in vgradnja ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanjsko 
enoto; nakup in vgradnja hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiral-
nika ter povezava s toplotno črpalko; izvedba zemeljskega kolektorja ali 
vrtin; električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja 
sistema ter zagon sistema; ostali stroški, ki so smiselno povezani z izvedbo 
naložbe. Za kredit se lahko potegujete tudi v primeru nakupa in vgradnje 
elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorjev, ploskov-
nega ogrevanja ipd.), če jih vgrajujete sočasno z novo napravo za ogrevanje.

Strojni tlaki – estrihi so pomemben gradbeni element

Estrihi zahtevajo zelo natančno izvedbo in določene izkušnje, saj po 
izdelanem estrihu nekateri položijo keramiko, drugi parket in ostalo, zato 

PRODAJA IN
MONTAŽA

mora biti površina izdelana, tako da bo predvsem zelo gladka in poravna-
na. V podjetju Tlaki Kos iz Kamnika so specializirani za izdelavo estri-
hov, industrijskih tlakov in sanacijo obstoječih tlakov. Gre za podjetje z 
več kot 10-letnimi izkušnjami, ki se trudi v številnih objektih izdelati 
tlake dosledno in natančno, da bodo služili svojemu namenu. Imajo vse 
stroje za polaganje in izdelavo estrihov, poleg vsega tega vam lahko po-
nudijo še kakovostno polaganje hidroizolacije in toplotne izolacije. Korak 
pred izdelavo strojnega tlaka je namreč polaganje toplotne izolacije. To-
plotna izolacija preprečuje hlajenje estriha. Pomembna je tudi kot zvočna 
izolacija. Za polaganje toplotne izolacije se uporabljajo različni materiali, 
kot so stiropor, stirodur, tervol itd.

Industrijski tlaki se uporabljajo predvsem v skladiščih, delavnicah, 
trgovinah, hladilnicah, laboratorijih garažah ipd. Tlak, ki ga uporablja-
mo v takšnih prostorih, mora ustrezati zahtevam, ki so vezane na namen 
uporabe prostora, kot so varnost, visoka mehanska odpornost, toplotna 
izolativnost, odpornost v agresivnem okolju, antistatičnost, trajnost, og-
njeodpornost.

Vrtna vrata in ograje za vašo varnost

Specialist za izvedbo vrtnih vrat, ograj in zapornic po naročilu, pod-
jetje Dorman s sedežem v Kamniku, ima vselej široko odprta vrata vašim 
potrebam in pričakovanjem glede najboljših materialov, napredne tehno-
logije in visoke kakovosti vaših vrtnih vrat in ograje. Svetujejo, izdelajo, 
montirajo in servisirajo samonosna vrata, drsna vrata, industrijska vrata, 
krilna vrata, panelne ograje, ograje po naročilu, zapornice za parkirišča, 
zapornice za individualno, potopni stebriček, vrtljiva vrata, križno zapo-
ro. Zavedajo se, da se s časom potrebe ljudi spreminjajo in da vrata na mo-
torni pogon niso več luksuz, ampak potreba skorajda vsake hiše. Ponujajo 
različne zaporne sisteme parkirišč. Strokovno si ogledajo vaša že obstoje-
ča dvoriščna vrata in poskušajo najti cenovno najbolj ugodno rešitev, da 
bi tudi vi lahko imeli vrata na daljinsko upravljanje. 

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

URADNI DISTRIBUTER

HIŠNI SEJEM
PRIDI & IZBERI

KLIMATSKE NAPRAVE

6. -  9. APRIL
POD HRASTI 29, PC KOMENDA
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IZMERA, DOBAVA Z GARANCIJO,
MONTAŽA NOTRANJIH VRAT LIP BLED

več na www.montaza-posavec.si

naše projekte si lahko ogledate na
facebook profilu ‘Montaža Posavec’

mojmojster.net: MONTAŽA POHIŠTVA,
ROK POSAVEC S.P.
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Podjetje je v treh zaporednih letih ustvarilo 
odlične poslovne rezultate, kar potrjuje z

 zlato bonitetno odličnostjo.

ROK POSAVEC S.P.

Mat.št.: 3608697  
Companywall d.o.o., 31.12.2020
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Vedno nasmejani košarkar iz dežele tam spodaj
Sedmega avgusta je bil Vankatesha Jois oziroma Venky, kot ga kličejo prijatelji in navijači, tako kot velik del slovenske športne javnosti, 
pred TV-zasloni. Ob spremljanju košarkarskega dvoboja za bronasto kolajno na olimpijskih igrah med njegovo Avstralijo in Slovenijo še 
ni vedel, da bo njegova naslednja košarkarska postaja prav Slovenija. Domžalskim Helios Sunsom se je namreč priključil ob koncu sep-
tembra. 29-letnik se je pod našimi koši zelo dobro znašel in je ta hip eden bolj atraktivnih in borbenih košarkarjev na slovenskih parketih. 
V to se lahko prepričate že danes (če revijo listate na dan izida), ko v Domžale prihaja novomeška Krka ali pa na naslednji domači tekmi 
Sunsov na zadnji marčevski ponedeljek, ko v goste prihaja Cedevita Olimpija.

ŠPORT

DAMIJAN RIFL
Foto: Filip Barbalić

S košarkarjem, ki prihaja iz večmilijonskega Melbourna, smo se na 
toplem domžalskem soncu (Venky je hudomušno pripomnil, da izraz ''to-
plo'' za Avstralca pod Alpami v tem trenutku še ne pride v poštev) srečali 
po enem izmed zadnjih dopoldanskih treningov pred marčevskim na-
daljevanjem sezone na dveh ''frontah''. Eno, februarja so postali pokalni 
podprvaki, so Domžalčani že dobili. Visoke cilje pa imajo tudi v domačem 
prvenstvu in regionalni drugi ABA ligi.

Po ameriški še slovenska ''marčevska norost''

Z ''March Madness'' Američani poimenujejo tretji mesec v letu, ko 
so na sporedu zaključni boji v njihovem študentskem košarkarskem pr-
venstvu. Leta 2015 je ameriško ''marčevsko norost'' okusil tudi Venky, in 
sicer z ekipo Eastern Wahington Eagles, kjer je preživel študentska leta. 
»Na študijska leta v ameriški prestolnici in pa tamkajšnjo košarkarsko 
izkušnjo imam lepe spomine, noro je bilo predvsem pred sedmimi leti, 
ko smo se uvrstili v zaključni del,« se spominja trenutno edini avstralski 
košarkar v Sloveniji. Jois je bil na prvi tekmi zaključnega dela ameriškega 
študentskega takrat, njegovo moštvo jo je sicer izgubilo, drugi najboljši 
strelec in najboljši skakalec ekipe. Zelo visoko skače in še bolj atraktivno 
zabija pa tudi sedem let kasneje v domžalskem dresu. Poleg tega opravi 
ogromno ''nevidnega'' dela, ki pa ne uide pozornim očem košarkarskih 
strokovnjakov. Avstralec bo tako zagotovo eden izmed glavnih adutov 
trenerja Dejana Jakare med ''slovensko marčevsko norostjo 2022''. Ta se 
bo prevesila še v april in, upajmo, da tudi maj. »Z ekipo sem se dobro 
ujel, tako da se nadejam, da bomo tako kot v pokalnem tekmovanju v igri 
za najvišja mesta tudi v domačem prvenstvu in pa ABA ligi,« je optimi-
stičen 203 centimetre visoki košarkar, ki igra na centrskih položajih. »V 
Domžalah in Ljubljani, kjer živim, se res odlično počutim. Navdušuje me 
pogled na zasnežene gore iz Domžal, staro mestno jedro Ljubljane je ču-
dovito. Tudi nekaj slovenskih turističnih biserov sem že obiskal. Krajše 
razdalje in izredno tekoč promet mi to omogočajo kljub napornemu ko-
šarkarskemu ritmu,« je s kakovostjo bivanja pri nas izredno zadovoljen 
košarkar, ki je po zaključku študija v ZDA igral v Estoniji, Nemčiji, na 
Japonskem, Novi Zelandiji, pa znova v ZDA in Srbiji ter tudi v domačem 
Melbournu, kjer je sicer naredil prve košarkarske korake. In kje se je naj-

bolje počutil? »Japonska je zelo zanimiva, njihova kultura je specifična, 
tudi v košarkarskem smislu so posebni. V pozitivnem smislu. Sicer pa 
mi je zelo blizu košarka, ki se igra na območju bivše Jugoslavije. Tu se ne 
igra brezglava ''run &gun'' košarka, pač pa je veliko poudarka na obrambi 
in taktiki, kar mi zelo ustreza. V Sloveniji, državi z bogato košarkarsko 
tradicijo, ki jo cenim, se torej kot košarkar zelo dobro počutim. Če dodam 
še kakovost bivanja, bom še enkrat poudaril, da je Slovenija super, potem 
mi lahko verjamete, da sem pri vas, če bomo s klubom našli skupni jezik, 
pripravljen kariero tudi nadaljevati. Po sezoni pa upam, da bom, men-
da imate odlična igrišča, odigral tudi kakšno partijo golfa. Najbrž kar s 
soigralcem Tadejem Fermetom, ki je prav tako navdušen golfist. Se že 
veselim!« se znova nasmehne Avstralec, ki se je v srednji šoli ukvarjal z 
več športi. Dandanes s soigralci za sprostitev tu pa tam na treningu ko-
šarkarsko žogo zamenjajo z nogometno, njemu ljubi golf in tudi tenis pa 
bo moral počakati do konca košarkarske sezone. Pa Venky in dolgoročni 
košarkarski cilji? Morda NBA? Neposredno iz Slovenije je v slovito ligo že 
odšel avstralski košarkar Aron Baynes, in sicer leta 2013 iz Olimpije v San 
Antonio. 35-letni predhodnik Joisa na slovenskih košarkarskih parketih 
je bil tudi član avstralske reprezentance na olimpijskih igrah v Tokiu, a v 
dvoboju proti naši reprezentanci ni nastopil, saj se je nesrečno poškodoval 
in še vedno okreva. »Arona seveda poznam, imela sva celo istega agenta. 
Seveda bi si tudi jaz nekoč želel zaigrati v najmočnejši ligi na svetu. Najra-
je v Memphisu pri tamkajšnjih Grizlijih. Ekipo sem že dodobra spoznal, 
saj sem bil v sezoni 2019/20 član njihove podružnične ekipe Memphis 
Hustle. NBA pa, le kateri košarkar je ne, podrobno spremljam. Tudi vse 
avstralske in slovenske igralce z Dončićem na čelu,« nam je še povedal 
eden izmed najbolj priljubljenih domžalskih košarkarjev.

5000 evrov za koš s sredine!

Venkyja in druščino danes (če revijo listate na dan izida) čaka tekma 
domačega prvenstva proti novomeški Krki. Nato odhajajo v Bosno in 
Hercegovino, kjer bo med 25. in 27. marcem v Širokem Brijegu še zadnji 
letošnji turnir lige ABA2, tam bodo Sunsi lovili karseda dobro izhodišče 
za končnico. Za zaključek napornega marca pa bo dan po prihodu iz Širo-
kega Brijega na sporedu še derbi s Cedevito Olimpijo. Na tej pa tudi vseh 
ostalih domačih tekmah Sunsov v marcu in aprilu bo morda svoj bančni 
račun oplemenitil tudi eden izmed gledalcev. Zadeti koš s sredine igrišča 
bo namreč Zavarovalnica Triglav nagradila s kar 5000 evri. 
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‘‘Mnogi so rekli, 
da se ne da.
Mi smo našli način 
in z vztrajnim delom 
marsikaj dosegli.

Dejanja
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Od Londona do Pekinga
Kmalu bo minil mesec dni od zaključka 24. zimskih olimpijskih iger, a zgodbe naših junakov zime med športnimi navdušenci še vedno 
odmevajo. Za to je zaslužen predvsem športni program RTV Slovenija, kjer so pripravili okoli 200 ur premiernega programa, katerega 
vsaj en del je videlo okoli 1.400.000 gledalcev, kar pomeni več kot 70 % Slovencev. Zelo dobro gledani olimpijski studio je drugi teden 
iger vodila izkušena novinarka, Kamničanka Sara Benkovič.

DAMIJAN RIFL
Foto: osebni arhiv Sare Benkovič

Športniki so si po zaključku iger lahko privoščili nekaj oddiha, pa no-
vinarji? »Šport gre tudi po koncu olimpijskih iger dalje, že teden dni po 
igrah so bili na sporedu svetovni pokali. Tiste, ki smo bolj vpeti v zimsko 
športno dogajanje, dopust čaka šele po Planici,« pravi Sara, ki sicer pri-
haja iz Trboj, a zadnja leta z družino živi v Kamniku. »Bilo je naporno, 
predvsem zaradi zgodnjega vstajanja. Ampak pestro in hkrati prijetno, 
saj zanimivih gostov ob vseh slovenskih uspehih ni manjkalo. Pri meni in 
kolegu Tomažu Kovšci se je zvrstilo več bivših olimpijcev in ostalih sogo-
vornikov, sveže vtise iz Pekinga pa so z nami delili tisti športniki, ki so se 
prvi vrnili domov,« pojasni naša sogovornica, ki je v živo doslej poročala 
s treh olimpijskih iger. Bila je v Londonu, Sočiju in Pjongčangu. Najbolj jo 
je navdušil London 2012, mesto tudi sicer zelo dobro pozna. »Veliko pri-
jateljev imam v Angliji, tako da sem bila pogosto tam že pred igrami. Med 
igrami je bilo vzdušje odlično, športnike smo srečevali na vsakem koraku. 
Z bivšim košarkarjem Romanom Horvatom, ki je kot strokovni sodelavec 
za našo televizijo pokrival košarko, sva tako na poti do metroja naletela 
na zvezdnika ameriškega sanjskega moštva Kevina Duranta in Jamesa 
Hardna. Večina tako imenovanih zvezdnikov je zelo prijetnih, niso vzvi-
šeni, prav nasprotno. Še nekoliko bolj prizemljeni so tisti, ki tekmujejo v 
zimskih športih,« opaža Sara, ki je na dveh zimskih igrah kot poročevalka 
pospremila olimpijske kolajne Petra Prevca in Žana Koširja. Na vseh treh 
igrah pa je v novinarski vlogi ''osvojila'' kar 14 olimpijskih odličij!

Olimpijske igre ali svetovno prvenstvo v nogometu?

Večna dilema. Kateri športni dogodek je večji, pomembnejši, bolj atrak-
tiven? »Če je prvenstvo v Braziliji, potem je to definitivno nogomet,« je 
prepričana Benkovičeva, ki je bila leta 2014, takrat še s priimkom Oblak, 
del ekipe TV Slovenija, ki nas je razvajala s športnimi in drugimi zgodba-
mi iz dežele nogometa in sambe. Sara se je pred nogometnim svetovnim 
prvenstvom posvetila znamenitostim, obiskala je tudi Indijance v dežev-
nem pragozdu. Ker so potovanja že od srednje šole dalje njena strast, je bila 
''misija Brazilija'', čeprav naporna, zanjo pravzaprav sanjska služba. Pa ji 
je nogometni priimek Oblak kdaj prav prišel kot novinarki ali popotnici? 
»Z očetom sem si kot osnovnošolka ogledala ogromno tekem takrat zelo 
uspešnega gorenjskega kluba Živila Naklo. Miran Pavlin je naš družinski 

prijatelj, tako da so bile pri nas nogometne teme pogoste. Z Branetom in 
tudi z Janom Oblakom pa nisem v sorodu. Mi je pa slednji prav prišel na 
enem izmed potovanj po Portugalskem, ko sem se uradni osebi, potem ko 
so me spraševali po Janu, predstavila kar kot njegova sestrična,« se nasmeji 
Sara, ki pa na nam ni hotela razkriti za koga drži pesti, ko je na sporedu 
modronovični nogometni prvoligaški derbi Domžale – Radomlje.

Kamnik je zakon! 

Je pa iskreno navdušena nad kamniškim športom. Kot novinarka je 
bila lani prisotna tudi Pod Skalco, ko so vaterpolisti osvojili zgodovinski 
naslov državnih prvakov. Pa kamniški olimpijci? Enega zagotovo zelo 
dobro pozna (po priimku boste hitro ugotovili, da imamo v mislih olim-
pijca iz Torina 2006 in svetovnega prvaka iz Obersdorfa 2005 Roka Ben-
koviča, ki je njen mož), pa preostale? »Vse, vsaj po imenu. Sem pa že delala 
prispevek z lokostrelcem Klemnom Štrajharjem in pa novim Kamniča-
nom v klubu olimpijcev, biatloncem Lovrom Plankom, ki je bil po priho-
du iz Pekinga moj gost v olimpijskem studiu. Gre za izjemno simpatičnega 
in zgovornega športnika,« je za konec dodala novinarka, ki je v prostem 
času navdušena športna plezalka. Največkrat se z možem Rokom, ki je 
tudi alpinist, poda v naravna plezališča. »Vranja peč, pa Sivnica in Gaber-
ska peč v dolini Kamniške Bistrice ter Snovik so moja priljubljena kam-
niška plezališča, peš pa se iz mesta rada povzpnem na Špico ali Tolsto 
goro. Ja, Kamnik je pravi raj tudi za rekreacijo!« je odločna novinarka, ki 
je del uigrane ekipe s Kolodvorske 2–4 že od leta 2004. 

Športna uredništva slovenskih medijev so še vedno bolj ali manj 
v moški domeni, na nacionalni televiziji pa je zastopanost po spolu 
v tem trenutku uravnotežena. »Počasi prevzemamo oblast,« se po-
šali Sara in doda, da tako s sodelavci kot tudi sodelavkami odlično 
sodeluje. To so nam potrdile tudi tri njene kolegice, ki smo jih ujeli v 
''desku''. Bojana Knez: »Sara je super sodelavka, prava profesionalka 
in ''fajn'' punca!« Antonija Ražen: »S Saro sva dolgoletni sodelavki, 
postali sva dobri prijateljici. Je izjemna oseba, predana svojemu delu, 
vedno pripravljena pomagati. Pa super je za klepet, če le najde čas …« 
Polona Bertoncelj: »Ne le super sodelavka, tudi prava prijateljica, ki 
je vedno na voljo. Točno ve, s katerimi besedami te takoj spravi v 
dobro voljo. Druženje s Saro mi je in mi bo vedno v veselje.«
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Deskajmo vsi!
Slovenski kulturni praznik je bil letos zaradi olimpijskega uspeha Glorie Kotnik in Tima Mastnaka vsaj malce tudi deskarski. Zdravljice za dob-
ro jutro sicer nismo slišali, sta pa prestižni bron in srebro zagotovo dala pospešek vsem deskarjem, ki so lep praznični dan izkoristili za uživa-
nje na snegu. Med njimi so bili tudi trije slovenski mladinski reprezentanti iz modronovične regije. Aljaž Sladič, Niko Lemark in Jaka Pančur.

DAMIJAN RIFL
Foto: Damijan Rifl

Nad uspehi starejših reprezentančnih kolegov, ki nastopajo v para-
lelnih disciplinah so bili navdušeni, še bolj pozorno pa so spremljali vse 
olimpijske deskarske tekme v disciplinah prostega sloga. Kamničan Aljaž 
Sladič, Črnučan Niko Lemark in Trzinec Jaka Pančur so namreč ''fristaj-
lerji''. Njihove discipline so snežni park in skoki prostega sloga. Aljaža je 
v Pekingu najbolj navdušil Kitajec Su Yiming, Nika Norvežan Marcus 
Kleveland in Jako Kanadčan Mark McMorris. Vsi trije pa so pesti močno 
držali za avstrijsko sosedo Anno Gasser, ki jo pogosto srečujejo na trenin-
gih v avstrijskem Falchauwinklu in Scharnitzu. 30-letna zvezdnica je v 
napeti ''big air'' tekmi z odličnim zadnjim skokom ubranila naslov olim-
pijske prvakinje, po tej sezoni pa bo tekmovalno desko najbrž postavila 
v kot. Naši fantje, vsi člani SBC Bled, pa zagotovo ne! Najstarejši izmed 
trojke, Aljaž, bo namreč letos dopolnil šele 15 let. Kamničan se je pravkar 
vrnil z mladinskega svetovnega prvenstva v Švici, že v naslednjih dneh 
pa vsi trije, pod vodstvom trenerja Petra Podlogarja, potujejo na finalno 
tekmo serije World Rookie Tour v avstrijski Kaprun. »Vsi trije so se na 
dosedanjih tekmah prestižne mednarodne serije z uvrstitvami na ali tik 
pod zmagovalni oder zelo izkazali. Dokazali so, da so iz pravega testa in 
so vsekakor naši upi za naslednja leta,« nam je povedal Podlogar in hkrati 
poudaril, da je na letošnjih olimpijskih igrah tekmovalo več kot 30 špor-
tnikov in športnic, ki so se v mladih letih kalili na tekmah te serije za 
deskarje in smučarje prostega sloga, ki ji kredibilnost daje tudi podpora 
Svetovne deskarske zveze (WSF) in Mednarodne smučarske zveze (FIS). 
Kje pa se kalijo mladi slovenski deskarji, ki še ne nastopajo na medna-
rodnih tekmah? »Na slovenski seriji tekmovanj Argeta Junior Tour. Na-
slednja tekma bo 19. marca na Starem vrhu. Morda bodo tokrat na doma-
či tekmi, če ne bodo imeli obveznosti na mednarodnih, lahko nastopili 
tudi Jaka, Niko in Aljaž. Težko jih bo premagati,« je prepričan Podlogar, 
ki fante spremlja na mednarodnih tekmah prej omenjene serije, sicer pa 
je njihov glavni trener Anej Miglar. Zelo zgovorni fantje so tudi odlični 
ambasadorji deskarskega športa. Veseli jih dejstvo, da se za deskanje na 
snegu zanima vse več njihovih prijateljev in sošolcev. Pred sezono so sku-

paj z deskarsko učiteljico Tajo Korpar (glej fotografijo) predstavili tudi 
v mladinski oddaji Krompir na nacionalni televiziji. In prav Tajo lahko 
pocukate za rokav, če želite na desko postaviti vašega malčka. Komendsko 
športno društvo Furam, ki ima bazo na Krvavcu, je namreč specializira-
no za učenje deskanja predšolskih otrok. »Letos smo na desko postavili 
že več kot 50 otrok. Tudi triletnike in triletnice. Predstava, da je otroke 
najprej treba naučiti smučanja in šele nato deskanja, je stereotipna. Brez 
skrbi, vašega malčka lahko takoj usmerite v deskanje. Vabljeni, deskajmo 
vsi!« pravi Komendčan Miha Loboda, ki je ob Korparjevi gonilna sila de-
skarskega društva izpod Krvavca. 

Več o Aljažu, Niku in Jaki preberite na naši spletni strani www.modre-novice.si.

ŠPORT

Vljudno vabljeni!
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Kamničanke brez drugega naslova
Odbojkaricam Calcit Volleyja ni uspelo osvojiti drugega letošnjega na-

slova. V finalu tekmovanja Mevza so bile od njih uspešnejše igralke iz 
Budimpešte. V državnem prvenstvu so Kamničanke redni del končale 
na prvem mestu in se bodo v četrtfinalu pomerile z ekipo Formisa, ki je v 
boju za obstanek v ligi premagala Koper.

Moški so po rednem delu zasedli tretje mesto in se bodo v četrtfinalu 
pomerili z ekipo Črnuč. Čeprav so letos prvič premagali Maribor, je bil za 
njih usoden poraz z ACH Volleyjem. V zadnjem krogu so v gosteh prema-
gali ekipo Krke, kar pa ni vplivalo na vrstni red.

Dekleta v 1. B ligi so na koncu zasedla šesto mesto, moška druga ekipa 
v drugi ligi pa je po porazu z drugo ekipo Črnuč v zadnjem krogu dve koli 
pred koncem na četrtem mestu.

Helios Sunsi zmagovito v ligo za prvaka
Košarkarji Helios Sunsov so v ligi za prvaka začeli z zmagama nad Ter-

mami Olimia iz Podčetrtka in ekipo Nutrispoint Ilirija.
Pri dekletih domžalski ekipi nastopata v ligi za razvrstitev. V lokalnem 

derbiju je bila ekipa Tosama Ledita uspešnejša od Domžal. Tosama Ledita 
je v ligi za razvrstitev prva, Domžale so na zadnjem mestu.

V tretji ligi je ekipa Calcita premagala ekipo Bistrice in v zadnjem kolu 
tudi Grosuplje. Trenutno so na desetem mestu, ki še zagotavlja obstanek v 
ligi, a bo v zadnjih dveh krogih še zelo napeto.

Lokalni derbi ni prinesel zmagovalca
V prvi nogometni ligi je ekipa Domžal v marcu remizirala z Alumini-

jem in Muro ter izgubila s Celjem. Ekipa Kalcer Radomlje je remizirala z 
ekipo CB24 Tabor iz Sežane in Celjem ter izgubila s Koprom. V lokalnem 
derbiju v zadnjem kolu sta se ekipi razšli brez zmagovalca. Domžale so 
na šestem mestu, Radomlje na osmem. V nadaljevanju druge lige je Rol-
tek Dob visoko premagal Dravo Ptuj, nato pa doma izgubil s Primorjem. 
Trenutno je na petem mestu. V nadaljevanju ženskega prvenstva je ekipa 
Radomelj izgubila proti Olimpiji in je sedaj na četrtem mestu.

Waterpolo Calcit skočil na drugo mesto
Kamniški vaterpolisti so po visoki zmagi v derbiju dveh ekip, ki se 

borita za drugo mesto, premagali Koper in ga prehiteli na drugem mestu.

Mladi judoisti Komende uspešni na državnem 
prvenstvu

Na državnem prvenstvu za kadete U18 je za JK Komenda nastopilo 
pet tekmovalcev, ki so se na tekmovanju izkazali in osvojili kar tri tretja 
mesta. V kategoriji do 55 kg je s tremi zmagami in enim porazom 3. mesto 
osvojil Maj Lokar Gros. V kategoriji nad 90 kg je dve borbi zmagal Luka 
Lukšič, a izgubil borbo za v finale, in tako osvojil 3. mesto. Edina tekmo-

valka Brina Frece je z dvema zmagama in porazom v polfinalu prav tako 
zasedla odlično 3. mesto.

Ravnikarjeva in Zamljen državna podprvaka

Kegljači Calcita so v prvi ligi trenutno na tretjem mestu. V zadnjih 
dveh kolih so premagali Konjice in Litijo 2001. Dekleta v prvi ligi so na 
drugem mestu po zmagah nad Celjem in Impolom. Dekleta v 1.B ligi so 
četrta, fantje v drugi ligi drugi, v tretji pa na prvem mestu. Na državnem 
prvenstvu v disciplini tandem mix za člane in članice sta Kamničana Ma-
rija Ravnikar in Igor Zamljen osvojila drugo mesto.

Anže Lanišek zlat z ekipo na svetovnem prvenstvu v 
poletih

Po za Slovence izredno uspešnih olimpijskih igrah se nadaljuje sve-
tovni pokal v smučarskih skokih. Karavana se je najprej ustavila na Nor-
veškem, kjer je Anže Lanišek osvojil 13. mesto v Lillehammerju in 23. 
mesto na prvi tekmi v Oslu, za malo pa se mu je izmuznila zmaga na drugi 
tekmi v Oslu, kjer je bil drugi. To je bila izredna popotnica za svetovno 
prvenstvo v Vikersundu, kjer je Anže skupaj z neverjetno ekipo Slovenije 
osvojil naslov svetovnih prvakov, med posamezniki pa je končal na viso-
kem petem mestu. 

Plavalke blestele na tekmovanju Princ in princesa 
šprinta

Na 25-metrskem bazenu v Tivoliju je potekala plavalna tekma Princ in 
princesa šprinta 2022. Za plavalni klub Calcit Kamnik je pod vodstvom 
trenerja Emila Tahirovića nastopilo šestnajst tekmovalcev. Na oder za 
zmagovalce so se povzpeli Anna Losieva, Taja Klemen, Nina Vrhovnik, 
Laura Podgoršek, Neža Hren in Ana Avbelj.
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Zakaj potrebujem
komunikacijsko agencijo?

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

MARKETING 
BREZ STRESA
Kadar podjetja poskušajo vse marketinške 
dejavnosti obravnavati v podjetju, delo 
hitro lahko postane stresno. Agencija 
specializirana za oglaševanje pa lahko 
prevzame težke naloge in naredi celotno 
izkušnjo prijetno. 

Pišite nam na info@ir-image.si

Ihanski biatlonci uspešni na mladinskem svetovnem 
prvenstvu 

Mladi slovenski biatlonci so uspešno tekmovali na Svetovnem mla-
dinskem prvenstvu v biatlonu v ZDA, kjer so uspešno nastopili tudi bia-
tlonci SK Ihan. Na 15-kilometrski individualni preizkušnji je imel Lovro 
Planko drugi najboljši čas teka, a je s šestimi zgrešenimi streli zasedel 27. 
mesto. Njegov klubski prijatelj Matic Repnik je z vrhunskim streljanjem 
prišel do 12. mesta.

Sprint je Lovro Planko zaključil na 11. mestu, naslednji dan pa je na 
zasledovalni tekmi z najhitrejšim časom na progi in s petimi zgrešenimi 
streli napredoval do 7. mesta. Matic Repnik je bil 33. v sprintu in 27. v 
zasledovanju.

Pavel Trojer je pri mladincih osvojil 7. mesto v sprintu in 4. mesto v 
zasledovanju ter 6. mesto v individualni tekmi.

Calcit Bike Team znova najboljši med ekipami

Odbor za gorsko kolesarstvo Kolesarske zveze Slovenije je podelil po-
kale najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem iz zadnje sezone. Priznanje 
za najboljšo ekipo pokala SloXcup je znova dobil kamniški Calcit Bike 
Team, Športno društvo Energija je bilo tretje.

V članski kategoriji je Calcit Bike Team osvojil obe najprestižnejši prvi 
mesti v elitni kategoriji. V ženski je bila najboljša Maruša Knap, v moški 
pa Rok Naglič. Med mlajšimi člani je bil tretji Blaž Žle.
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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, 7. aprila 2022, 
in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 15. aprila 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Peč na olje z gorilcem in 300l bojlerjem, zelo 
ugodno. 031 788 705

• El. kolo Makadam, malo vožen, 450 eur. 041 
675 027

• Letne gume, 4 kos, Continental, 195-65R-15, 
60 eur. 040 170 147

• Peč na drva, kamin nemške izdelave, ugodno. 
041 517 164

• 2x jogi, otroški sedež, jahača, zimske gume, 
smuči, barvo za fasado. 01 7212 449

• Britanske, majhne muce, 3–4 mesece, veteri-
narsko pregledane, kvalitetne. 030 798 932

• Delujoč TV Samsung (d 108) + dvd + nekaj 
risank, zelo ugodno. 041 882 648

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

• Pohodne čevlje Alpina št. 9,5 (43), model Peak, 
nenošene, sive barve, 105 eur. 041 353 417

• Medalje, športne, značke, star denar, knjige, 
stare ključe, poceni. 051 665 880

• Posteljno dno (letveno), dimenzij 90x200, 2 
kos, lepo ohranjeno. 051 671 732

• Mešalec za beton. 041 637 115

• Starejši tip »gavtre« rešetke, okno (90v, 60š) 
in notranja vrata 5 kom. 051 810 691

• Kopalniško ogledalo z lučko, novo. 041 983 
866

• Salamoreznico, ugodno, po 16h. 051 655 295
• Več vrst avtomobilskih delov, ugodno, po 17h. 

040 346 595
• Vejalnik, po domače »pajkelj«, ugodno. 040 

350 415
• Gorilec, zalogovnik in elektroniko za peč na 

pelete, ugodno. 040 250 059
• Zbirko 130 knjig, od leta 1830 dalje, po 1 eur/

kos. 051 665 880
• Klaviatura Casio, WK 1600, 100 tonov, 100 

ritmov, brezhibno. 041 849 154
• Trikotno banjo, bide s pipama, Hansgrohe. 041 

868 371
• Peč iz kotlovske pločevine z izmenjevalcem 

vode. 041 614 650
• Cizo, 2 kosa, govejo kožo. 01 5626 761
• Skoraj nov zvočnik za karaoke Blaupunkt 700W, 

zaradi neuporabe, zelo ugodno. 031 215 265
• Dormeo jogi 90x190, uporaba 2 meseca, ter 

leseno letveno dno. 150 eur. 031 206 373
• Različna nova ženska krila, št. 40 + 42, 10 eur, 

in kvalitetne moške hlače, št. 52, 10 eur, suk-
njiči, št. 52, 20 eur. 031 550 771

• 2 para novih moških kvalitetnih športnih čev-
ljev, 25 eur. 031 550 771

• Masivne mize (30 eur) in oblazinjene klopi (20 
eur). 041 987 111

• Osla, 3 leta, za navadno rejo, cena po dogovo-
ru. 031 685 536

• Oslico, brejo, stara 3 leta, čipirana, 480 eur. 
031 685 536

• Lestev, aluminij, dolga 4m, 15 klinov. 041 594 
568

• Okno, 140x80, lestenec, mesarsko klado, 
50x27, ugodno. 040 751 428

• Omaro za čevlje, rjavo (v100cm, š82,50cm, 
g29,5cm), 15 eur. 041 353 428 

• Nastavljive rolerje (36), drsalke (36) dekliške. 
Vse 30 eur. 031 343 851

• Letne gume Goodyear Efficient grip, 195 55 
R16, rabljene 1 sezono, l. 2019, 100 eur. 01 
7211 297

• Butare (2,2eur), jedilno miza s stoli, omarico z 
obešalom (25eur), luč prva leva za citroen c4. 
031 257 302

• Starejše knjige, material in kroje za ročna dela, 
makete. 041 521 186

• Elektromotorje z reduktorjem in zavoro, tri-
fazni, raznih moči, 3 kom, 50–150 eur. 041 
752 100

• Rabljeno električno cirkularko za drva, doma-
če izdelave. Cena po dogovoru. 041 996 963

• Za počitniško prikolico: pokrivno cerado, pla-
stificirano (kapuco), debelejšo, malo rabljeno, 
58 eur. 041 752 100

• Nove letne gume Continental ecocontact6 
205/55R17, 4 kosi, 85eur/kos. 041 542 079

• Zamrzovalno skrinjo LTH, 280l, brezhibno, 
rabljena občasno, 60 eur. 041 542 079

• Otroške rolerje MAH Fit, št. 29–32 in pripada-
jočo zaščito s čelado. 041 994 278

• Robotski, malo rabljen hišni sesalnik Libero 
Dirt Devil (Domžale), 20 eur. 041 592 593

• Nove letvice Dormeo Compact Fleks, 90x200, 
dva kosa, oba 60 eur. 070 669 083

KUPIM

• Mobilno kuhinjo – prikolica za avto. Lahko 
na plin ali drva, s kotlom, za pico ali podobno. 
041 458 708

• Seno v kvadrih (»kockah«). 070 339 639
• Plohe, debeline 60–80mm, lahko različnih 

vrst (kostanj, hrast, češnja). Les mora biti suh. 
041 458 708

• Starejši avto (lahko za obnovo) do letnika 90. 
041 458 708

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

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 041 751 
266

• V Šmarjeških toplicah menjam manjšo hišo na 
prijetni lokaciji za manjšo hišo ali stanovanje v 

okolici Ljubljane. 031 843 061
• Oddam spodnji del hiše, primeren za družino 

ali več samskih oseb. 040 250 059
• LJ-Žale enojni grob, urejeno za žaro, drugo po 

dogovoru. 031 238 795
• S 1.4. oddam garsonjero v Kamniku. Kadilci 

izključeni. 041 575 774
• Oddam enosobno stanovanje v Kamniku. Kla-

sična kurjava. Staro mestno jedro. 040 843 448
• Kupim manjše stanovanje v Mengšu ali oko-

lici. 041 707 989
• Oddam stanovanje na Duplici, 64m2, klet, 

balkon, parkirišče, 600 eur/mesec. 041 759 061
• V Kamniku kupim garažo z možnostjo parki-

ranja pred garažo ali prostor, ki ga je možno 
dograditi. 041 550 035

• Oddam pokrit prostor za zimovanje avtodo-
ma, prikolice, celoletni najem, okolica Kamni-
ka. 041 573 645

• Najamem manjši vrt v Domžalah ali Kamniku 
(ali okolici). 040 519 908

PODARIM

• Trosed, ki se spremeni v posteljo, s kotnim 
podaljškom in blazinami. 070 995 690

• Lesena, gibljiva polkna, ročne izdelave. 070 
472 861

• Betonski valjar, dolg 1m, debeline 28cm, pla-
stično cisterno, 1000l, rabljeno. 070 890 327

• 2 raci (tekačice). 040 795 455
• Dva trip-trap stola. 041 734 664
• Omarice za predsobo. 031 574 596
• Vhodna zunanja vrata les – steklo (d-2m, 

š-1m). 041 548 387
• Šivalni stroj industrijski, brezhiben, za šiva-

nje konfekcije brez elektronike na motorju. 
041 752 100

RAZNO

• Zbiram glasbene plošče za gramofon. Prosim, 
če mi jih kdo podari. 070 603 164

• Iščem žensko za čiščenje stanovanja starejši 
osebi. 01 8312 772

• Prosim, če mi kdo podari kolo, zelo staro. 031 
221 927

• Prosim, če mi kdo podari volan, starejši, od 
traktorja – osebno vozilo. 031 221 927

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

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

• Zaposlimo operaterja in elektrikarja vzdrže-
valca. 01 8309 440, Kamnik-Schlenk d.o.o.

• Iščem pomoč pri zunanjih opravilih (urejanje 
vrta, manjša zidarska dela), 5 eur/h. 041 240 961

• Zaposlimo tehničnega risarja za pripravo teh-
nične dokumentacije v programu (ACad, Creo, 
SolidWorks). 01 777 02 70

• Zaposlimo ključavničarja za ročno in strojno 
obdelovanje kovin in izdelovanje proizvodov. 
01 777 02 70

• Iščeš zaposlitev, ki ti omogoča finančno, po-
slovno in osebno rast. 040 821 802

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 15. aprila 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

REZERVIRAJTE SI PROST
TERMIN ZA BREZPLAČNO
SVETOVANJE PRI
DEDOVANJU
NEPREMIČNINE

041/999-033 Smrekarjeva ulica 9
1000 Ljubljanatajnistvo@stan.si
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Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana
Prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560, e-mail: info@malgaj.com www.avtohisamalgaj.si

PRODAJA RABLJENIH VOZIL

Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 4MATIC Avt., AMG oprema, NAVI, 
PDC, F1 – 2.987 ccm, 190 kW (258 KM), L. 2015/11 – samo 133.515 km - Vozilo je odlično 
ohranjeno z bogato opremo: zračno podvozje, full led žarometi, parkirni senzorji spredaj in 
zadaj, navigacija, 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: 32.999,00 €

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: 14.999,00 €

Volvo XC90 plug-in hybrid T8 Twin Engine, INSCRIPTION – 7 SEDEŽEV – 1.969 ccm, 
300 kW (408 KM), L. 2016/06 – 144.419 km . Odlično vozilo – 1. lastnik. 7 sedežev, 4 področna 
avtomatska klima, aktivni tempomat, pomična panorama, navigacija, keyless go, original 20-palčna 
platišča, 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€

BMW serija 1: 114d Advantage navi, PDC, USB, Bluetooth – 1496 ccm, 70 kw 
(95 km), L. 2/2017 – 146.627km, 1. lastnik. Ohranjeno in redno servisirano vozilo. Navigacija, 
parkirni senzorji spredaj in zadaj, Bluetooth, USB, usnjen multinfunkcijski volan, avtomatska 
klimatska naprava, prednje dnevne led luči, keyless go, tempomat, sredinski naslon za roko, … 
Financiranje preko banke rci – kredit/leasing od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 12.480,00 €

Akcija


