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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.

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

PROJEKTIRANJE, IZVEDBA, GARANCIJAPoslovna cona Komenda

OGREVAM.SI45let ELEKTRIČNO TALNO
OGREVANJE

tel.01 834 15 83
blaz@egro.si
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AKTUALNO

TUDI LETOS PESTRO 
DOGAJANJE V 
ARBORETUMU

V Arboretumu Volčji Potok tudi 
letos pripravljajo pester kulturni 
kot cvetličarski program, hkrati pa 
se osredotočajo tudi na številne in-
vesticije, ki bodo popestrile park in 
njegovo ponudbo, med njimi tudi 
labirint za najmlajše.

Str. 6 

MLADI

BODI SPREMEMBA, 
KI JO ŽELIŠ VIDETI V 
SVETU

V Centru za mlade Domža-
le pripravljajo projekt, imenovan 
Ulično delo. Z njim želijo mlade 
Domžalčane spodbuditi k prosto-
voljnemu delu z najstniki, ki vklju-
čuje dejavnosti na krajih, kjer se ti 
zbirajo.

Str. 9 

INTERVJU

HRIB NE VPRAŠA, 
KDO SI 

Kljub neverjetnim dosežkom in 
številnim priznanjem Kamničan 
Bojan Pollak ostaja realist in ob 
tem poudari, da je gori vseeno, kdo 
si, saj se do vsakogar obnaša enako. 
»Alpinizem jemlje in daje,« pravi 
iskriv 78-letnik, tudi letošnji dobi-
tnik občinskega priznanja.

Str. 20

ŠPORT 

S CEPINI IN 
DEREZAMI KAR V 
SREDIŠČU DOMŽAL

Domžalska stena je po dve-
letnem premoru znova gostila naj-
boljše slovenske orodne plezalke 
in plezalce. Na odprtem državnem 
prvenstvu je v ženski konkurenci 
suvereno zmagala Kamničanka 
Maja Šuštar Habjan. 

Str. 40

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Spoznanje sreče. Iskanje virov moči za pre-
magovanje vsakdanjih težav. Gledanje na vsak-
danje probleme z večjim mirom in treznostjo. 
Pristnejši, bolj naravni in človeški odnosi med 
ljudmi. To je nekaj odgovorov mojega tokratnega 
intervjuvanca Bojana Pollaka na vprašanje, kaj je 
alpinizem. To niso edini, precej več kot dvesto 
jih našteje, pa še ti – tako pravi – so le slutnja. 

Nekateri se odpravijo v hribe, drugi tečejo, 
tretji berejo, četrti delajo na vrtu, peti čistijo 
kopalnico, vsi pa potrebujemo mentalni odmik, 
da obračunamo z življenjem. Jaz črto potegnem 
skoraj vsak večer pred spanjem. Večino časa se 
zavedam, da imam neizmerno srečo. Na pot mi 
prihajajo ljudje, ki z dragocenimi izkušnjami in 
modrostmi neizmerno bogatijo tudi mene. Vsak 
človek, s katerim sem v zadnjih devetih letih sto-
pila v kontakt zaradi revije, se me je na nek način dotaknil; nekateri z 
neverjetno prijaznostjo, drugi s hvaležnostjo, tretji s strokovnostjo, četrti 
s preprostostjo. Večina od njih živi srčno in predano, zato sem prav vsa-
kemu ukradla delček razmišljanja, znanja, navdušenja, izkušenj. Hvaležna 
sem za to.

Delo, ki ga opravljam, me osrečuje. Ni veliko ljudi, ki lahko trdi enako. 
Sploh v zadnjih dveh letih so razmere na delovnih mestih za marsikoga 
postale prej obremenjujoče kot navdihujoče. Veliko znancev mi tako pove. 
Pa ne mislite, da je težava (zgolj) v denarju, plači – ne, nič materialnega, v 
ospredje stopa druga vrednost. Dobri medsebojni odnosi s kančkom ra-
zumevanja, ščepcem empatije, nekoliko občutka za sočloveka in koščkom 
spoštovanja. To pogrešajo. A vsi ti dejavniki obstajajo le kot visoko leteče 
obljube, ki se ne uresničujejo. Z delom, ki nikoli ne postane veselje, ampak 
zgolj sredstvo, ki omogoča preživetje, nastaja v človeku praznina. Para-
doks sodobnega časa? V družbi preobilja je vedno več praznine. Še dobro, 
da se svobodno odločamo – ne samo, po kakšni poti bomo hodili, temveč 
tudi, s kom. In je že tako, da se je treba včasih ustaviti ali celo storiti dva 
koraka nazaj, da lahko zopet jasno vidimo, kam vodi pot. 

MATEJ PRIMOŽIČ,  
ZUNANJI SODELAVEC

Vedno na koncu sta dve poti,

izbereš pa tisto, ki je ni.

(Tone Košmrlj, Pop Design)

Zavoljo različnih priložnosti in sile razmer 
sem se kar nekajkrat znašel v vlogi izvajalca 
pesmi, iz katere prihaja zgornji citat. Večinoma 
pesem pospremim s ciničnim oz. sarkastičnim 
komentarjem, da še vedno nisem v celoti dojel 
bistva monumentalnega citata. Vse "-izme" na 
stran, to je čista resnica. V življenju se vsi kdaj 
znajdemo na križišču poti. Sam sem se kar nekaj-
krat, najsi bo to zaradi ljubezenskih bolečin, po-
slovnih izzivov in drugih kriz identitete, ki jih ni 
bilo malo, pa mislim, da nisem nikoli izbral poti, 
ki je ne bi bilo ... Si pa seveda ne delam utvar, da 
so križišča in iskanja poti že za mano oz. da se 

s to enigmo ne bi še kdaj srečal. Izkušnje so mi prinesle spoznanje, da se 
križiščem in nevidnim potem ne moreš izogniti. Ko poskusiš vse druge, 
ki te pripeljejo v slepo ulico, je možna pot tudi umik. Iz določenih situ-
acij, okoliščin, sredin se je enostavno treba umakniti. Glavni razlog so 
ljudje, ki se nikoli ne pogledajo v ogledalo; razen če se in ogledalo poči, a 
tega ne priznajo. Zagovarjam odkrit in pokončen umik s priznanjem, da 
(jim) bo gotovo šlo bolje brez mene. To je težka odločitev, korak, a včasih 
nujno potreben. In kaj je ob tem najbolj pomembna ugotovitev? Nihče ni 
nenadomestljiv, še najmanj pa moja malenkost. Seveda ni nikoli tako kot 
prej, a karavana gre dalje, svet se še vedno vrti. Tega se žal marsikdo ne 
zaveda. Tovrstnih primerov je veliko. Miran Rudan si je, na primer, goto-
vo predstavljal, da bo s skupino konec, ko bo odšel, a je prišel Vili Resnik. 
Dandanes oba v solo nastopih pojeta to pesem in po vseh desetletjih vsak 
zase v križiščih še vedno išče pot. Ki je ni. Sebi, še posebej pa vam, bralke 
in bralci, želim, da se ne zataknemo v krožišču. 

Hvala za vašo p(r)ozornost in na snidenje. 

Pot
UVODNIK ·  KAZALO
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V Mengšu porušili staro telovadnico

Mengeš – Minuli teden so začeli rušiti staro telovadnico osnovne šole 

Mengeš. Po rušitvi se nadaljujejo arheološka izkopavanja, tako da bo 

to območje za gradnjo novega prizidka s kuhinjo in jedilnico, knjižni-

co, dodatnimi učilnicami in kabineti pripravljeno jeseni.

Osnovna šola Mengeš je ob različnih širitvah in dozidavah postala ena 
največjih osnovnih šol v Sloveniji. V sklopu vseh dozidav so bile skrbno 
načrtovane nove, prepotrebne učilnice in kabineti, manj pozornosti pa 
je bilo namenjeno drugim prostorom, ki jih šola potrebuje za normalno 
delovanje, med njimi so tudi večja kuhinja in jedilnica ter večja knjižnica. 
»Nova, večja kuhinja in jedilnica sta bili najprej predvideni kot preuredi-
tev stare telovadnice, kar pa se je po finančnih in tehničnih ocenah različ-
nih variant izkazalo za neracionalno. Obstoječi objekt namreč ni zadoščal 
osnovnim statičnim zahtevam za preureditev, zato trenutna idejna rešitev 
za preureditev osnovne šole Mengeš najprej predvideva rušitev objekta 
stare telovadnice in nadaljevanje arheoloških izkopavanj na mestu, kjer 
je predvidena novogradnja,« razlagajo v mengeški občinski upravi. V 
okviru celostne prenove se načrtuje tudi enoten videz različnih vhodov 
v šolo s postavitvijo glavnega vhoda s kolesarnico, zunanje učilnice in 
druge prostore za zagotavljanje kakovostnih pogojev za delo in učenje. 
Investicija je ocenjena na 6 milijonov evrov. 

Lojze Burja prejel posebno nagrado komisije

Mengeš – Član Likovnega društva Mengeš Lojze Burja, vsestranski 

umetnik, ustvarjalec, kipar, slikar in fotograf, je na mednarodnem 

14. extemporu Karneval Ptuj 2022 prejel likovno nagrado in posebno 

priznanje strokovne komisije za kiparsko delo Poskočni kurenti.

Kip je izdelal iz varjenega železa, ki je tudi sicer posebna značilnost 
njegovega ustvarjanja, in ponazarja slovensko tradicijo, kurente s ptujske-
ga pustnega karnevala. Lojze Burja Že je na mednarodnem ptujskem kar-
nevalu sodeloval že lani in prejel odkupno nagrado Mestne občine Ptuj za 
kiparsko delo Orači na ptujskem karnevalu. 

Helena Testen

Krvodajalci dobili priznanja

Kamnik – V organizaciji Rdečega križa Slovenije, Območnega zdru-

ženja Kamnik, so v Domu kulture Kamnik podelili priznanja in zah-

vale kamniškim in komendskim krvodajalkam in krvodajalcem. 

Teh je bilo kar 54, med njimi tudi Alojz Kuhar, ki je kri daroval kar 

170-krat. Posebno zahvalo pa je prejel tudi Kamničan dr. Aleksander 

Doplihar, oče pro bono ambulante v Ljubljani.

Priznanja so bila podeljena naslednjim krvodajalcem:
• za 10-krat darovano kri: Damijan Zdovc, Matej Žibert, Anton Kosec, Ja-

sna Paladin, Nadica Pigac, Filip Črešnik, Marija Kališnik, Andraž Baloh, 
Marko Baloh, Grega Zorman, Nasija Ličina, Sergeja Kočar, Matej Škrlep, 

Nataša Zupančič Rajter, Tadej Trobevšek, Marija Krhin, Davor Rondović;
• za 20-krat darovano kri: Martin Vrhovnik, Miha Grilc, Sonja Sitar, 

Jelka Povše, Samo Kališnik, Franc Hribar, Milena Jeras, Marjan Golob, 
Boštjan Mihelčič, Jernej Pančur;

• za 30-krat darovano kri: Bernarda Ajdovec, Roman Uršič, Aleš Mes-
ner, Roman Tonin, Veronika Zvržina, Matej Šmidovnik, Marjan Ho-
mar, Martin Forštnarič;

• za 40-krat darovano kri: Tomaž Vincek, Matevž Aleš;
• za 60-krat darovano kri: Franc Klun, Nataša Janežič, Mirko Hančič;
• za 90-krat darovano kri: Vojko Drosg, Andrej Hribar, Marija Kuhar.

Prav tako so bile podeljene tudi plakete, prejemniki so:
• za 50-krat darovano kri: Ciril Mlakar, Janez Štefin, Jože Hribernik, Aloj-

zij Humar, Jože Goltnik, Franc Resnik, Srečo Krznar, Roman Golob;
• za 80-krat darovano kri: Ljubica Vrhovec;
• za 100-krat darovano kri: Marjan Devetak. 

Sejem v Trzinu letos bo!

Trzin – Letošnjo pomlad bo v Trzinu obarval še en čudovit dogo-

dek. Trzinski sejem letos namreč bo. Četudi sejem že nekaj let ni več 

mednarodne narave, bo združen s folklornim festivalom, kar pome-

ni, da dogajanja, veselja, smeha in radosti res ne bo manjkalo. Dunja 

Špendal, predsednica Turističnega društva Kanja Trzin, ki bo majsko 

dogajanje tudi vodila oziroma povezovala, pravi, da bo tudi letošnji 

program izredno slikovit.

Na trzinskem sejmu, ki bo potekal v soboto, 14. maja, se tako lahko 
nadejamo že tradicionalnega nastopa Mešanega pevskega zbora Društva 
upokojencev Žerjavčki, prisluhnili bomo mladim glasbenikom iz glasbe-
ne šole Lartko, nastopile bodo tudi trzinske Čivke, veselju bo doprine-
sel še Mešani pevski zbor Ivan Hribar, seveda pa bodo dnevno dogajanje 
popestrili tudi otroci, domačini kot tudi obiskovalci iz drugih krajev in 
slovenskih pokrajin.

Folklorni festival bo obiskovalcem sejma prinesel nastope mladih Tr-
zincev, predstavili se bodo učenci Osnovne šole Domžale, razveselili nas 
bodo tudi učenci Osnovne šole Mengeš, zaploskali pa bomo še mladim 
iz Bele krajine in skupini gluhonemih, ki se bo prav tako predstavila na 
letošnjem sejemsko-folklornem dogodku. Za lačne želodčke bo poskrbel 
Pekos, seveda pa bo večer ozaljšala tudi težko pričakovana potica velikan-
ka, ki je na trzinskem sejmu že stara znanka. Čez dan bodo obiskovalcem 
na voljo tudi številne stojnice, kot vselej, kjer bodo vnovič predstavljeni 
številni in raznovrstni izdelki. Lokacija dogodka ostaja nespremenjena, 
vse dogajanje bo potekalo na parkirišču pred Osnovno šolo Trzin, kjer bo 
postavljen tudi šotor z odrom.

Da pa ne bo veselo le čez dan, temveč tudi zvečer in morda še pozno v 
noč, bo poskrbela Alya, ki občinstva nikdar ne pusti ravnodušnega. Mo-
rebiti se ji pridruži še kakšen glasbenik oz. glasbena skupina, da bo vzduš-
je še bolj veselo. Ker pa program še ni v celoti potrjen, si organizatorji 
pridružujejo pravico do sprememb. 

Barbara Kopač

Društvo prijateljev mladine tudi v Kamniku

Kamnik – Januarja je bilo tudi v Kamniku ustanovljeno Društvo pri-

jateljev mladine; izvoljena predsednica in glavna pobudnica za usta-

novitev društva je postala Sonja Flis Loboda, podpredsednica Manca 

Čalić, sekretarka pa Mateja Jereb, vse tri prihajajo iz Kamnika.

Predsednica društva, ki je bila zadnje leto aktivna članica v Zvezi pri-
jateljev mladine Domžale, je pri svojem delovanju spoznavala, da se na 
raznovrstne aktivnosti (projekti, različne oblike pomoči, dobrodelne ak-
cije) prijavlja veliko otrok in mladih iz občine Kamnik. To je nakazovalo, 
da so potrebe mladih tudi na Kamniškem velike, zato so se odločili za 
ustanovitev samostojnega društva.

Foto: Luka V
ovk
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Program Društva prijateljev mladine Kamnik bo povzet po Zvezi pri-
jateljev mladine Slovenije, a svojih aktivnosti se bodo lotili po korakih. 
Predvsem si bodo prizadevali za uveljavljanje otrokovih pravic, organizi-
rali bodo dobrodelne prireditve in otroške parlamente, letovanja, poma-
gali pri učenju, organizirali počitniško varstvo, zagotavljali materialno 
pomoč socialno šibkim in si na druge načine prizadevali zagotavljati ka-
kovostno življenje mladih v občini. »Pri mladih bi radi spodbudili zani-
manje tudi za poklice, ki bi jih spoznavali s pomočjo lokalnih obrtnikov, 
podjetnikov in bi jim s tem privzgojili delovne navade, kar bi za njih po-
menilo boljše možnosti pri izbiri poklica in ne nazadnje tudi lepšo pri-
hodnost,« pravi predsednica in doda, da načrtujejo tudi povezovanje in 
sodelovanje pri skupnih projektih z ostalimi društvi ter ustanovami, ki v 
Kamniku delujejo na podobnih področjih. 

Prvi dogodek, ki so ga organizirali, je potekal v soboto, 26. marca, in 
sicer je bilo ob dnevu medovitih rastlin za otroke organizirano sajenje 
medovitih rastlin. Posadili so češnje in z različnimi semeni omogočili, 
da se bodo žuželke opraševalke najedle. Naslednja večja aktivnost bo v 
sklopu letovanja otrok med poletnimi počitnicami, tj. pomoč otrokom iz 
kamniških občin, katerih finančna zmožnost družin ne omogoča njiho-
vega letovanja na morje med poletnimi počitnicami. 

Trenutno je aktivnih enajst članov društva, ki so konec februarja že 
imeli svojo prvo redno sejo, na kateri so začrtali smer delovanja društva. 
Vse občane, ki želijo pomagati, vabijo, da se kot aktivni člani pridruži-
jo društvu, in sicer se pri tem lahko obrnejo na predsednico Sonjo Flis 
Loboda (info.dpmkamnik@gmail.com), ki je kontakt tudi za tiste, ki  
potrebujejo pomoč. 

Mateja Jereb

Spoznavanje zdravilnih zelišč v Trzinu 

Trzin – Zdravilna zelišča so dandanes sorazmerno pogosta tema po-

govora. V zadnjih letih je namreč priseganje na zdrav in čim bolj 

naraven življenjski slog izredno priljubljeno in glede na hiter ritem 

življenja tudi smiselna izbira. Vsi si želimo zdravja in lepote, želimo 

poskrbeti, da iz narave potegnemo vse, kar nam sama ponuja. Zato je 

Društvo upokojencev Žerjavčki iz Trzina v sredini marca pripravilo 

posebno srečanje za vse ljubitelje in poznavalce zdravilnih rastlin ter 

tudi za tiste, ki bi znanje o slednjih radi šele pridobili.

Srečanja, ki je potekalo v novo zgrajenem Domu zaščite in reševanja v 
Trzinu, so se udeležile dame iz Društva upokojencev Moravče, ki so hkra-
ti članice Zeliščarske sekcije, v Moravčah delujoče že 20 let. Uvodoma je 
bilo predstavljeno delovanja sekcije, nato pa smo se posvetili nabiranju 
zelišč, shranjevanju le-teh ter seveda uporabi in namenu. Pri nabiranju 
zelišč previdnost nikdar ni odveč. Ključno je, da premislimo, koliko jih 
dejansko potrebujemo in za kaj, da se izognemo pretiranemu kopičenju 
zalog, nad katerimi potem nimamo več pregleda. Zelišča se nabirajo vse 
leto – pozno jeseni, pozimi in zgodaj spomladi korenine, spomladi listi, 
cvetovi in cela zelišča. Ravnamo se po setvenem koledarju, saj imajo do-
ločeni deli zelišč v opisanih obdobjih največ zdravilnih snovi. Nabiramo, 

ko zemlja ni zmrznjena, najbolj optimalno je nabiranje med 10. in 14. uro. 
Zelišča, ki jih naberemo, morajo biti suha in čista, saj jih načeloma ne 
smemo prati pod tekočo vodo, z izjemno korenin, ki pa jih na hitro lahko 
speremo in morda tudi dodatno očistimo.

Zelišča hranimo v suhem in zračnem prostoru, v primernem kozarcu 
ali vrečki. Vedno zapišemo, kaj hranimo v določenem lončku ali vrečki, 
pripišemo pa tudi datum. Sveža in suha zelišča namenimo pripravi čajev, 
tu si ne kopičimo zalog, temveč si mešanice pripravljamo sproti. Tinkture 
in oljne izvlečke pripravljamo po potrebi, enako mazila. A to so zgolj iz-
vlečki sila zanimivega srečanja, iz katerega se morda rodi tudi zeliščarska 
delavnica. Zanimanje je nedvomno bilo veliko. 

Barbara Kopač

Pestra ponudba in dogodki v Samostanu Mekinje

Kamnik – V Samostanu Mekinje aprila začenjajo s šolo šivanja v 

okviru Dorotejine šole ročnih del ter s ciklom predavanj o uršulinski 

dejavnosti v Mekinjah.

Dorotejina šola šivanja je namenjena tako začetnikom kot tistim, ki že 
znajo šivati. Potekala bo v torek, 19. aprila, in petek, 22. aprila, obakrat od 17. 
do 20. ure. Cena brez vključenega blaga in dodatkov je 89 evrov (na osebo). 
Šolo šivanja bo vodila Trzinka Brigita Ložar, ustanoviteljica Trmoglavke, 
šivilja, oblikovalka in inštruktorica šivanja. Število udeležencev je omejeno. 
Prijavite se lahko na elektronski pošti info@samostanmekinje.si.

Prvo predavanje sestre Marte Triler z naslovom Uršulinke – kdo, od 
kod in kam?, ki bo v Samostanu Mekinje potekalo v sredo, 20. aprila, ob 
18. uri se bo osredotočalo na začetke uršulinskega reda: zakaj so pravza-
prav nastale, kako so v prvih stoletjih živele in kako so z vstopom v 20. 
stoletje spremenile način življenja in delovanja. Vabljeni! 

Župan Toni Dragar razrešil podžupanjo Renato Kosec

Domžale – Od 1. aprila Renata Kosec ni več domžalska podžupanja, saj 

je le dva dni pred tem prejela sklep o razrešitvi z mesta podžupanje 

Občine Domžale. Razloga za razrešitev na sklepu ni bilo navedenega, 

kot pa je pojasnil župan Toni Dragar, Renata Kosec s tem, ko je usta-

novila svojo stranko, ne more biti podžupanja z liste LTD Lista Tonija 

Dragarja.

»V sredo, 30. marca, sem prejela sklep o moji razrešitvi z mesta po-
džupanje Občine Domžale s 1. 4. 2022. Moram priznati, da je bil ta sklep 
zame zelo nepričakovan, ker konkretnega razloga za razrešitev ne poz-
nam. Moja uspešna zgodba podžupanovanja se je s tem nepričakovano 
končala. V čast in veselje mi je bilo sedem let opravljati to delo. Razrešitev 
me ne bo ustavila,« je ob tem dejala Renata Kosec, ki je razočarana nad 
razrešitvijo, saj je vedno spoštovala županovo delo in bila ves čas lojalna. 

Župan Toni Dragar je razrešitev v sporočilu za javnost komentiral: 
»Župan ima po zakonu pristojnost imenovanja in razrešitve podžupanov. 
Z bivšo podžupanjo so se najine politične poti razšle v trenutku, ko je 
ustanovila svojo politično stranko in postala predsednica. Kot svetnica 
LTD je bila imenovana za podžupanjo iz kvote LTD Lista Tonija Dragar-
ja. S tem, ko je ustanovila svojo stranko, ne more biti podžupanja iz liste 
LTD Lista Tonija Dragarja.«

Ker Renata Kosec verjame, da bo na podlagi zaupanja občank in obča-
nov s trenutno prekinjenim delom lahko nadaljevala v naslednjem man-
datu, bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za županjo. »Odlo-
čila sem se, da na lokalnih volitvah nastopim kot kandidatka za županjo 
skupaj s podporniki in somišljeniki s svojo stranko, ki se imenuje Lista 
Renate Kosec. Gre za listo povezovanja in sodelovanja. Ustanovljena in 
registrirana je bila lani konec decembra. Župan Toni Dragar je bil s to 
mojo odločitvijo v prejšnjem letu tudi seznanjen, enako vsi ostali kolegi z 
Liste Tonija Dragarja,« je ob tem povedala Renata Kosec, ki kot občinska 
svetnica nadaljuje delo v domžalskem občinskem svetu, kjer ima podporo 
tudi nekaterih svetnikov Liste Tonija Dragarja. 
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Tudi letos pestro dogajanje v Arboretumu
V Arboretumu Volčji Potok tudi letos pripravljajo pester program – tako kulturni kot cvetličarski – hkrati pa se osredotočajo tudi na 
številne investicije, ki bodo popestrile park in njegovo ponudbo. Med najbolj pomembnimi sta zagotovo električni vlakec, ki naj bi po 
parku zapeljal avgusta, in ureditev gostinske dejavnosti v osrednjem delu parka, ki naj bi zaživela v prihodnjem letu. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

»Predlansko in lansko leto sta bili težki. Glavna izziva sta bila, kako 
imeti park odprt in kako pripraviti program. A kot vedno smo leto us-
pešno zaključili,« je na novinarski konferenci poudaril Aleš Ocepek, 
direktor Arboretuma Volčji Potok, ter dodal, da so lani izjemno pove-
čali obisk v parku, pripravili in izvedli pester program, izvedli pa tudi 
številne investicije. Po besedah direktorja je ena od najbolj pomembnih 
ureditev kanalizacije v osrednjem delu parka, zaradi česar bo tu lahko 
zaživela tudi gostinska dejavnost. »Nov gostinski objekt bomo v upora-
bo predali v prihodnjem letu,« je napovedal Ocepek.

Poleg tega so uredili tudi panoramsko pot, ki se vije od vhoda v ar-
boretum do pristave. Novembra lani so ob poti posadili 80 dreves 37 
različnih vrst, ki jim v prihodnosti dobro kaže. Gre za odgovor na pod-
nebne spremembe, zaradi katerih bo treba v parkih in mestih ter vr-
tovih v prihodnje saditi drugačne drevesne vrste, da bodo preživele. Z 
zasaditvijo dreves, ki so bolje prilagojena na poletno vročino in sušo, je 
začel nastajati študijski nasad, ki nudi ogled dreves, ki bodo senco dajala 
v prihodnjih desetletjih. Drevesa so opremljena s QR kodami, preko ka-
terih lahko obiskovalec s pametnim telefonom dostopa do informacij o 
posameznem drevesu. Na temo dreves za prihodnost bodo v letošnjem 
letu izvedli različna strokovna izobraževanja in dogodke, potekala bodo 
tudi vodenja z naslovom Drevesa za dolga, vroča in suha poletja. Prvo 
tako vodenje bo 25. aprila.

Cestni električni vlak bo po parku začel voziti (predvidoma) 

avgusta

Avgusta oz. najkasneje novembra bo po parku zapeljal tudi novi ce-
stni električni vlak, ki bo prijazen do okolja in narave. Vlak bo v treh 
odprtih vagonih sprejel do 60 potnikov, kar vključuje tudi dve prilago-
jeni mesti za potnike na invalidskih vozičkih. Vrednost nove investicije 
je slabih 360 tisoč evrov z DDV, nakup pa je sofinanciran s strani Mini-
strstva za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. 

Pred vhodom v park bodo poleti oz. najkasneje do sredine septembra 
postavili tudi postajo za izposojo električnih koles, s čimer želijo obisk v 
parku omogočiti tudi tistim tujim in domačim obiskovalcem, ki nimajo 
lastnega prevoznega sredstva in so vezani na javni prevoz, ki za obisk 

parka ni prijazen. Na postaji, ki bo del kamniškega sistema Kamkolo, bo 
deset stojal za električna kolesa in pet električnih koles ter informacijski 
terminal. 

Po besedah direktorja se v Arboretumu pripravljajo tudi na obnovo 
grajskih ruševin na gozdnatem hribu. Obnova bo potekala v treh fazah, 
in sicer se bo v prvi fazi do konca letošnjega leta uredil stolp, visok deset 
metrov, s katerega je lep pogled na formalni del parka, grajske ruševine 
in palacij. Slednja dva elementa gradu bosta za obnovo prišla na vrsto v 
prihodnjih letih.

Pomlad in poletje v znamenju razstav, filmov in koncertov

Direktor Ocepek je izpostavil še, da Arboretum Volčji Potok ni samo 
hortikulturna, temveč tudi izobraževalna in kulturna institucija, zato 
tudi v letošnjem letu pripravljajo pestro kulturno in izobraževalno 
dogajanje. Tako si v Galeriji Janeza Boljke lahko do konca aprila ogle-
date edinstveno razstavo Salvadorja Dalija, poleti bodo zopet potekali 
koncerti v rozariju in filmski večeri, oboje v sodelovanju s Kulturnim 
domom Franca Bernika Domžale, 18. junija pa v sodelovanju z Javnim 
skladom za kulturne dejavnosti pripravljajo celodnevni dogodek v 
okviru Vseslovenskega projekta ljubiteljske kulture.

Leto bo zaznamovano tudi s cvetličnimi dogodki, od razstave po-
mladnega cvetja, sobnih rastlin, ananasovk in orhidej do priljubljene 
tradicionalne spomladanske razstave cvetja in tulipanov, ki bo odprta 
do 8. maja. Tudi letos je na ogled 2 milijona tulipanov, po dveh letih pa je 
zopet zaživel tudi sejem domače in umetnostne obrti. Maja bo v parku 
razstava cvetočih slečev in okrasnih lukov, konec maja se bo začelo tudi 
poletje v vrtnicah z vrtničnim vikendom in slovenskim dnevom vrtnic 
(od 10. do 12. junija). Natančen program posameznih dogodkov je na 
voljo na spletni strani arboretum.si.

Labirint za najmlajše

V Arboretumu so še vedno na ogled tudi dinozavri, za družine prip-
ravljajo brezplačne lutkovne predstave, razstavo tropskih metuljev in 
različne tematske dneve (Čarobni dan, Migimigi dan). Obnavljali bodo 
tudi otroško igrišče, a v tem trenutku še ni znano, kaj in v kakšnem ob-
segu. Bo pa že konec aprila na otroškem igrišču na voljo novi labirint, ki 
bo velik 12×15 metrov in bo z nižjo višino zasaditve na voljo najmlajšim 
otrokom. 

Direktor Arboretuma Volčji Potok Aleš Ocepek je povedal, da so lani izjemno 
povečali obisk v parku.
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Audi Porsche Verovškova - vaši 
strokovnjaki za električno mobilnost

Novice Audi Porsche Verovškova

Poraba električne energije za Audi Q4 35 e-tron, kombinirana vožnja, kWh/100 km: od 17,4. Emisije CO₂, kombinirana 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 odgov-
ornosti 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. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi 
dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadar koli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni dru-
gače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske 
napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net.

Skenirajte kodo 
in preglejte aktualno 
ponudbo hišnih polnilnic. 

Najnovejši električni modeli Audi e-tron, 
Audi Q4 e-tron in Audi e-tron GT so zadnje 
čase vse bolj priljubljeni v Sloveniji. Seveda 
pa za vrhunsko izkušnjo električne mobil-
nosti potrebujete tudi dovršeno električno 
polnilno postajo! Pri Porsche Verovškova za-
gotavljajo strokovno svetovanje in izvedbo 
povsem na ključ. Ob nakupu električnega vo-
zila znamke Audi lahko izberete električno 
polnilnico in hkrati izkoristite tudi akcijsko 
MOON financiranje (za fizične in pravne osebe).

Vse na enem mestu za e-mobilnost  
‘’Načrtujemo pospešitev v e-mobilnost, zato la-
hko že sedaj poskrbite tudi za nakup električne 
polnilnice, ki vam omogoča hitrejše polnjenje 

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

električnega vozila”, pravi Robert Plut, prodajni 
svetovalec znamke Audi pri Porsche Verovškova. 

Katere so prednosti Audi električnih polnilnih 
postaj? S polnilno postajo Audi je polnjenje 
vašega električnega vozila varno, preprosto 
in predvsem hitro. Električna hišna polnilna 
postaja omogoča tudi daljšo življenjsko dobo 
baterij električnih vozil in njihovo optimalno 
napolnjenost. Električne polnilne postaje 
zagotavljajo stroškovno učinkovito polnjenje 
električnih avtomobilov doma (pred hišo ali 
v garaži) ali na parkiriščih podjetij (pred gos-
tinskim lokalom, trgovin, delavnicah ali na 
parkirišču trgovin).

V ponudbi celotna ponudba e-mobilnosti 
Porsche Verovškova skupaj z znamko MOON 
zasebnim in poslovnim uporabnikom zagotavlja 
individualne rešitve za vstop v e-mobilnost. S 
ponudbo, ki obsega vse od domačih hišnih pol-
nilnih postaj vključno s hranilnikom električne 
energije in sončno elektrarno do postaj za hitro 
polnjenje, pokriva celotno področje vrhunske 
električne mobilnosti. S celovitim pristopom, 
vključno s svetovanjem na trgu, postavljajo 
nove smernice e-mobilnosti. Električno pol-
nilnico zgradimo po načelu »na ključ«, kar 
pomeni, da pri Porsche Verovškova poskrbijo 
za izvedbo celotnega postopka: od začetnega 
strokovnega svetovanja in ogleda objekta - do 

“Pri Porsche Verovškova 
imate možnost nakupa  
in profesionalne montaže 
polnilnic Audi Charger,”  
g. Robert Plut.

FOTO: Anže Vrabl  
Na sliki: novi Audi Q4 e-tron

ponudbe ustrezne velikosti polnilne postaje, 
načrtovanja in montaže.

Izkoristite ugodno brezobrestno financiranje 
Pogoji veljajo ob nakupu produktov znamke 
MOON polnilnih postaj, hranilnikov električne 
energije in sončnih elektrarn; fiksna pogodbe-
na obrestna mera 0,00%; oblika financiranja: 
kredit; enkratni stroški obdelave samo 50 EUR.

Imate dodatna vprašanja? Za nasvet kontak-
tirajte sodelavce pri Audi Porsche Verovškova, 
Verovškova ul. 78, Ljubljana; ga. Lea (051 288 
565), g. Matej (051 288 503), g. Boštjan (051 
288 504), g. Robert (051 288 510). 

• moč polnjenja  
do 11 kW 

• zidna montaža  
ali prostostoječa

• visoka stopnja  
varnosti in zaščite

• povprašajte za 
paket z montažo

• cena že od 761€

Audi Charger hišna polnilnica

Robert Plut,  
Audi Porsche 
Verovškova
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Srečevanje preteklosti s prihodnostjo
Konec lanskega leta je izšel zbornik Pod Homškim hribom, bogat tako v besedi kot sliki, saj na 536 straneh prinaša vpogled v zgodo-
vino vasi Duplica, Šmarca, Nožice, Homec in Preserje ter več kot 1000 fotografij. »Namen zbornika je ohranjanje spomina, srečevanje 
preteklosti s prihodnostjo. Z njim dajemo priznanje in čast našim prednikom, ki so postavili temelje, da danes smo, kjer smo, hkrati pa 
kažemo pozitiven vzorec za bodoče rodove,« o obsežnem zborniku, ki je plod petletnega dela dveh društev – Kulturnega društva Jože 
Gostič s Homca in Društva Peter Naglič iz Šmarce – pravi predsednik slednjega, Matjaž Šporar. Zbornik Pod Homškim hribom lahko 
kupite pri članih obeh društev.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Matjaža Šporarja

»Pobuda za zbornik je prišla iz Kulturnega društva Jože Gostič Homec, 
sestavili smo uredniški odbor in delo se je pričelo,« o začetkih nastajanja 
obsežne krajevne monografije pove Šporar, poleg prof. dr. Janez Marolta, 
Boruta Jenka, Janeza Gerčarja, Gašperja Mauka, Jana Bernota, Tonija Ig-
liča in Andreje Šuštar tudi sam član uredniškega odbora. Pri načrtovanju 
izida je snovalcem nekoliko zagodla epidemija koronavirusa, saj je bil izid 
knjige sprva načrtovan za leto 2019. »A zaradi tega je knjiga le še bolj ka-
kovostna, saj smo imeli več časa za pripravo, hkrati smo v tem obdobju 
odkrili tudi nove materiale,« razkriva Šporar.

Vsebinsko se krajevni zbornik Pod Homškim hribom navezuje na dva 
kataloga, ki sta ju obe društvi izdali že pred tem, in sicer Poduku in razve-
drilu iz leta 2017 in Dobro vzgojena mladina, srečna domovina iz leta 2018; 
oba sta osvetlila bogato društveno življenje, prizadevanja posameznikov 
in njihove uspehe, ki so zaznamovali utrip krajev pod Homškim hribom 
na začetku 20. stoletja do časa pred 2. svetovno vojno. Hkrati je zbornik 
Pod Homškim hribom dopolnitev in nadaljevanje knjige Homec Antona 
Mrkuna iz leta 1925 z opisom življenja in pomembnejših dogodkov vse 
do danes. »Zbornik, katerega glavni urednik je zgodovinar prof. dr. Janez 
Marolt, prinaša z novimi pogledi in dognanji osvetljene zgodovinske do-
godke, ki so zaznamovali kraje pod Homškim hribom. Na novo je ovred-

notena njihova bogata kulturna in tudi tehnična dediščina,« pove Šporar 
in našteje vsebinske sklope, ki jih zbornik zajema: nastanki prvih naselij 
pod Homškim hribom, arheološke najdbe v porečju Kamniške Bistrice, 
krajevna imena, topografija krajev, geološka zgradba Homškega hriba, 
etnološko izročilo, izkoriščanje vodne sile, ki je botrovalo razvoju obrti in 
podjetništva, upravni razvoj krajev, razvoj šolstva, delo vplivnih posame-
znikov idr. Drugi del knjige vsebuje tudi predstavitev društev, organizacij 
in posameznikov, ki so in še oblikujejo podobo teh krajev.

Poleg bogate vsebine knjiga prinaša tudi več kot 1000 fotografij, od 
tega jih je več kot 250 iz fotografske zapuščine Petra Nagliča (večina je 
predstavljena prvič) in preko 800 novejših, od tega 15 dvostranskih in 25 
enostranskih panoramskih posnetkov, ki jih je posnel Toni Iglič, fotograf, 
tehnični urednik in strokovni oblikovalec monografije.

Tradicija povezovanja se nadaljuje

V preteklosti so bile vasi, ki jih zbornik zajema (Homec, Nožice, Pre-
serje, Šmarca, delno Duplica), zelo povezane. »Vaško občestvo je zelo so-
delovalo. Šele po vojni je prišlo do take razdelitve, da je Šmarca v kamniški 
občini, medtem ko sta Nožice in Homec v domžalski občini,« pove Špo-
rar. A člani obeh društev še danes nadaljujejo tradicijo svojih prednikov. 
»Zbornik je plod sodelovanja dveh društev, dveh krajevnih skupnosti in 
dveh občin. To je projekt za bodoče generacije,« pravi Šporar.

V obeh društvih bodo sodelovali tudi v prihodnje, saj imajo namen 
pripraviti še tretjo razstavo, ki bo prikazovala življenje v krajih pod Hom-
škim hribom od 2. svetovne vojne do osamosvojitve. Kot pri prvih dveh, 
bodo tudi tokrat pripravili bogat spremni katalog. Ker bo prihodnje leto 
minilo 140 let od rojstva Petra Nagliča, se bodo v Društvu Peter Naglič 
posvetili tudi tej obletnici, in sicer načrtujejo monografijo o Nagličevem 
fotografskem udejstvovanju in delu z izborom najboljših fotografij. 

Člani uredniškega odbora avgusta 2020, od leve: Andreja Šuštar, Borut Jenko, 
Janez Marolt, Janez Gerčar, Jan Bernot, Toni Iglič in Matjaž Šporar.

V zborniku Pod Homškim hribom so predstavljeni tudi domačini, ki so se s 
svojim delom dokazali izven meja domovine.



april 2022 9MLADI

SO VAŠE SKRITE ŽELJE NAČRTOVANJE 
IN SNOVANJE ZANIMIVIH PROJEKTOV?
SI ŽELITE PRIDRUŽITI MLADI  
DINAMIČNI PROJEKTANTSKI EKIPI?
K sodelovanju vabimo sodelavce ali sodelavke, 
tudi s statusom študenta, ki jih zanima delo 
v vseh fazah projektiranja in izvedbe, zlasti 
arhitekturno - gradbenih projektov v BIM okolju. 
Prednost je izobrazba gradbene, arhitekturne 
ali druge tehnične smeri, predvsem pa želja po 
pridobivanju novih znanj in izkušenj na področju 
načrtovanja stavb in grajenega okolja.

Prošnje z življenjepisom posredujte  
na mail: info@geoplan.si

KARIERNI IZZIV

Modri smo tudi na spletu

www.modre-novice.si

SPOLNA MOČ KOT NEKOČ
10 kapsul = 28,50 € + poštnina
20 kapsul + 10 brezplačno = 54,99 € + brezplačna poštnina

PROIZVEDENO V SLOVENIJI!
www.herbalab.si

Pokličite in naročite 
040 800 560

UPORABNIKI POROČAJO O DELOVANJU
»Erekcija, kot bi bil star dvajset let!«
»Učinkuje tudi do 72 ur po zaužitju!«
»Deluje kot afrodiziak, zagotavlja večjo željo po pogostejšem seksu!«
»Zaradi uporabe tabletk lahko nadaljujem ponovne  
spolne odnose že po nekaj minutah!«
»Zaradi tabletk je odnos daljši in intezivnejši!«
»Brez stranskih učinkov in primerno za vsa leta!«

H
ER

BA
LA

B,
 p

ro
iz

vo
dn

ja
 p

re
hr

an
sk

ih
 

do
po

ln
il 

in
 n

ar
av

ne
 k

oz
m

et
ik

e 
d.

o.
0.

Pred uporabo natačno preberite navodila oz. se posvetujte z zdravnikom in farmacevtom.

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI,
NAJBOLJŠE PICE, VIKEND KOSILA

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

Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu
S to mislijo, ki kliče po aktivnem udejstvovanju, so se v Centru za mlade Domžale lotili novega projekta. Konec aprila oz. v začetku maja 
bodo začeli izvajati projekt Ulično delo, s katerim želijo mlade Domžalčane spodbuditi k prostovoljnemu delu z mladimi v domačem okolju. 
Gre za izvajanje različnih aktivnosti na točkah v mestu, kjer se mladi pogosto zadržujejo. »Obračamo se na vse mlade, naj se nam pridru-
žijo, saj mladi najlažje pristopijo do mladih in jih spodbudijo za najrazličnejše stvari,« poziva Tinkara Koleša, direktorica Centra za mlade 
Domžale. 

MATEJA ŠTRAJHAR

»O mladinskem uličnem delu smo začeli razmišljati že pred leti, ko smo 
v okviru programa Erasmus+ izvedli dva taka projekta. Takrat je mladin-
sko ulično delo izvajala skupina mladih iz več evropskih držav. Projekt je 
trajal pet tednov v poletnih mesecih. Zdajšnji projekt je zastavljen bolj traj-
nostno, saj ga bodo izvajali mladi iz Domžal in bo lahko potekal v daljšem 
časovnem obdobju. Predvidevamo, da od pomladi do jeseni, ko je vreme 
primerno za druženje zunaj,« o ideji za projekt pove Tinkara Koleša.

Ulično delo je druženje in ustvarjanje ter izvajanje dejavnosti za mlade, 
starejše od 12 let. Mladi izvajalci, ki so starejši od 18 let, za mlade pripravijo 
različne dejavnosti na krajih, kjer se slednji zbirajo. Ulično delo tako mla-
dim izvajalcem omogoča, da se aktivno vključijo v lokalno okolje, medtem 
ko mladim, ki so jim dejavnosti namenjene, pomeni dodatno dogajanje in 
povezovanje ter grajenje zdravih vrednot. Katere aktivnosti se bodo iz-
vajale v Domžalah, ta trenutek še ni določeno, saj je njihova vsebina od-
visna od veščin, znanj in želja prijavljenih izvajalcev. Njihove priprave na 
delo bodo potekale v prostorih Centra za mlade Domžale, v katerem bodo 
izvajalcem priskrbeli vsa sredstva in potrebščine, da bodo lahko izvajali 
program, ki si ga bodo zamislili.

Novo nastajajoči ekipi izvajalcev uličnega dela se še vedno lahko pri-

družite in tako s svojimi veščinami ter znanji popestrite vsakdan mladih v 
svoji okolici. Če ste odgovorni, odprti, zagnani, samoiniciativni, poleg tega 
pa vas zanima delo z mladimi, imate zanimive ideje in si želite ustvarjati 
boljši svet, potem je ulično delo pravo za vas. »Nekaj kandidatov že imamo, 
bomo pa zelo veseli vsakega, ki bi se še želel pridružiti ekipi. Trenutno 
kandidate še nabiramo, kmalu bo potekalo usposabljanje, ki ga bo izvedel 
Nejc Benčič, večletni izvajalec uličnega dela v Ljubljani. Mladim ustvarjal-
cem bo bolj podrobno predstavil, kaj ulično delo je in jih usmerjal pri nji-
hovih prvih izvedbah. Usposabljanje bomo naknadno izvedli tudi za tiste, 
ki bodo prvega zamudili,« pravi Tinkara Koleša. Izvajalci bodo s sodelova-
njem v projektu pridobili nova znanja in veščine, v prihodnosti pa morda 
še kaj več. »Če bo projekt uspešen in bomo videli, da lahko ulično delo v 
Domžalah postane resen in bolj obsežen projekt, si želimo, da mladi z njim 
pridobijo svoje prve delovne izkušnje oz. zaposlitve,« se nadeja Koleša. 

Ulično delo bo potekalo na različnih lokacijah v Domžalah, kjer se sre-
čuje največ mladih. »Najverjetneje bodo to Češminov park, skate park ter 
okolice raznih šol in igrišč,« pove Koleša in doda, da bodo območje raz-
iskali in tako dobili točne številke, koliko mladih se ob določenem času 
zbere na določenem mestu. »Na ta način bomo ugotovili, kje bodo tiste 
prve točke, ki se jih je najbolje lotiti, da dosežemo čim več mladih,« zaklju-
čuje direktorica. 
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Terme Snovik so gonilo razvoja
S slavnostno prireditvijo so konec marca v Termah Snovik obeležili 20. obletnico neprekinjenega delovanja. V prijetnem večeru so se 
sprehodili skozi zgodovino in mejnike ter dosežke najvišje ležečih slovenskih term, ob tem pa bili enotni, da so Terme Snovik zgodba o 
uspehu in gonilo razvoja tako Tuhinjske doline kot občine Kamnik, kar gre pripisati predvsem vizionarstvu Ivana Hribarja, očeta Term 
Snovik, danes njihovega prokurista, in domačinov iz Snovika, ki so kljub posmehu številnih dvomljivcev že pred več kot dvema desetle-
tjema verjeli v zdravilno moč snoviške vode in možnosti razvoja term.

MATEJA ŠTRAJHAR

Terme Snovik so eden od najbolj pomembnih turističnih akterjev v de-
stinaciji, saj ustvarijo kar polovico vseh nočitev v občini Kamnik. V 20 letih 
obratovanja je bazene s termalno vodo obiskalo že več kot 2,5 milijona go-
stov, ki so ustvarili več kot 560 tisoč nočitev. V Termah Snovik spodbujajo 
razvoj v sozvočju z naravo, saj zadnja leta svoje produkte tesno povezujejo s 
filozofijo Sebastiana Kneippa, nemškega duhovnika in vodnega terapevta. 
Kneipp je razvil naravno obliko zdravilstva, ki vključuje zdrav način življe-
nja, prehrane in zdravljenje z blago delujočimi rastlinami in vodo. 

Da je prav spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, skrb 
za okolje in dobro počutje gostov, krajanov in zaposlenih, poslanstvo Term 
Snovik, je poudarila Katarina Hribar, direktorica Term Snovik. »Že od za-
četka smo povezani z domačini, skupaj organiziramo različne prireditve 
in tako gradimo prepoznavnost Term, Tuhinjske doline in Kamnika. V 
epidemiji covida-19 nismo poslovali kar deset mesecev, to obdobje ni bilo 
lahko, a smo ga izkoristili za pridobivanje novih znanj, vzdrževalna in in-
vesticijska dela ter oblikovanje novih turističnih produktov,« je izpostavila 
direktorica. »Turizem smo ljudje. Zaposleni naredijo ključno razliko v iz-
kušnji oziroma doživetju gosta, zato hvala vsem sodelavcem za predanost 
in ustvarjanje pogojev, da naši gostje res uživajo pri nas. Uspešnost našega 
podjetja stoji na trdnih temeljih pravih vrednot, jasnih ciljev in dolgoročne 
družbeno ozaveščene vizije,« je zaključila Katarina Hribar, ki je rastla sku-
paj z razvojem snoviških term, saj se je tu kalila kot sobarica, natakarica, re-
ceptorka, vodja recepcije, vodja animacije in odnosov z gosti, vodja razvoja 
in novih produktov ter vodja profitnega centra bazen, wellness in Kneipp.

Terme Snovik so gonilo razvoja

Da so Terme Snovik danes največje turistično podjetje v občini Ka-
mnik, je poudaril kamniški župan Matej Slapar. »Skupaj s termami se 
razvija celotna dolina in tudi občina. Terme Snovik so stabilno podjetje, 
ki zaposluje domačine, ima lokalne dobavitelje, kratke dobavne verige in 
je zato samooskrbno, hkrati pa zaradi uporabe obnovljivih virov energije 
tudi energetsko neodvisno. To daje Termam Snovik stabilnost tudi v času 
nihanj in kriz. Terme Snovik niso samo največje turistično podjetje v obči-
ni Kamnik, temveč so tudi gonilo razvoja. Skupaj z njimi se razvija celotna 
občina,« je dejal Slapar, medtem ko je Matej Tonin, podpredsednik Vlade 

Republike Slovenije in minister za obrambo, ocenil, da so Terme Snovik 
zgodba o uspehu. Ob tej priložnosti je Termam Snovik podaril plaketo Mi-
nistrstva za obrambo, in sicer za prispevek k ohranjanju naravne dediščine 
Slovenije. 

Načrtujejo vrtec za otroke zaposlenih in okoliških prebivalcev

Praznovanje 20-letnice je tudi mejnik, ko ocenimo, kaj smo naredili dob-
ro in kaj bi bilo treba spremeniti, je dejal Ivan Hribar. »Lahko rečem, da smo 
izredno zadovoljni, da smo našo blagovno znamko Eko svet Term Snovik 
utrdili in smo resnično prepoznavni,« je povedal prokurist ter naštel ključ-
ne investicije, ki jih čakajo v prihodnjih letih. »Zaključujemo z ureditvijo 
zunanje terase, ki bo posvečena Sebastianu Kneippu; izvajamo aktivnosti 
za postavitev kampa, računamo, da se bo to zgodilo še letos; pripravljamo 
tudi aktivnosti za hotel z veliko večnamensko dvorano. Najbolj pomembna 
sta kakovost storitev in zadovoljstvo zaposlenih, zato načrtujemo tudi po-
stavitev vrtca za otroke zaposlenih in tudi okoliških prebivalcev,« je dejal 
in dodal, da je prepričan, da bodo z mlado ekipo, ki ve, kaj želi, kos vsem 
izzivom.

Ob praznovanju rojstnega dne v Termah Snovik vsako leto podelijo na-
grade ključnim zaposlenim. Ob jubilejnih dvajsetih letih jo je prejel Ivan 
Hribar. 

Nudimo vam:
- mojstrsko pripravljene ocvrte piščance
- tradicionalne domače jedi
- jedi po naročilu
- odlične doma pripravljene sladice

Za zaključne družbe, obletnice 
imamo prostora do 50 oseb.

Želimo vam vesele velikonočne praznike.
Rova, Žiška cesta 12,  

T: (01) 7227 007

www.gostilnapirc.si

info@gostilnapirc.si

SRE in ČET ZAPRTO
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RAZISKAVA5TEDENSKEGA
OBLIKOVANJAPRE

Tvoje življenje,
tvoja odločitev.

2x medicinsko 
diagnostični 
test InBody

individualno 
prilagojen 

osebni program

5 tednov 
neomejene 
fitnes vadbe

5 tednov 
neomejene 

vodene vadbe

5 tednov 
mentorstva 
s trenerjem

www.bodifit.net/raziskava www.bodifit-akademija.si

080 9889

P R I J A V A

KARIERNA PRILOŽNOST

Pridruži se tečaju BODIFIT inštruktor!

na področju na področju 
fitnesafitnesa

Kaj bi rekli na priložnost, da lah-
ko samo v petih tednih izboljšate 
počutje, izgled in odpravite slabe 
razvade oz. popolnoma spre-
menite kvaliteto življenja? Ver-
jetno bi odgovorili "kje se prijavim" 
oz. "kdaj začnem". 

Prijavite se na "RAZISKAVO 
5-TEDENSKEGA PREOBLIKOVAN-
JA", kjer lahko v okviru preverjen-
ega super programa preoblikujete 
telo, izboljšate počutje, napolnite 
telo z energijo, povečate vzdržl-
jivost, povečate gibljivost, moč, 
samozavest in postanete FIT.

In kako vse skupaj poteka? Prepros-
to. Prepustite se strokovnim trener-
jem, ki vas bodo pod mentorstvom 
vodili skozi 5 tednov preobrazbe. 
Najprej boste s trenerjem opravili 
medicinsko diagnostični test In-
Body in določili kratkoročne cilje, 
na osnovi teh pa se vam bo sestavil 
individualno prilagojen osebni pro-

gram, ki vas bo vodil skozi tedne 
fitnes vadbe, skozi najrazličnejše 
zvrsti vodene vadbe, online vadbe, 
skozi ustrezno prehrano, skratka, 
do željenih rezultatov. Ti se bodo po 
petih tednih ovrednostili na drugem 
medicinsko diagnostičnem testu z 
napravo Inbody. Ta bo pokazala ves 
napredek, ki ste si ga že od nekdaj 
želeli. Ne odlašajte.

BODIFIT izvaja akcijski paket za 
namen raziskave po subvencionira-
ni ceni - za samo 69€ (redna cena 
270€).

Prijavite se lahko na kateremkoli 
BODIFIT centru ali na spletni pov-
ezavi www.bodifit.net/raziskava. 
Za več informacij lahko pokličete 
tudi na uradno brezplačno telefons-
ko številko raziskave 080 9889.

INSTANT IZBOLJŠAVA KVALITETE ŽIVLJENJA!
NE ZA KOGARKOLI, AMPAK ZA VSAKEGA.

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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Francoske sladice z osebno noto
Na kamniških Poljanah stoji majhna slaščičarska ustvarjalnica, v kateri nastajajo vrhunske francoske sladice, ki z unikatnim videzom in 
nebeškim okusom privabljajo sladkosnede navdušence iz vse Slovenije. Svoje slaščičarske kreacije tam ustvarja mlada Ana Lemič, ki se 
je ob študiju živilstva slaščičarskih tehnik učila od največjih mojstrov.

POLONA ŠTOLFA
Foto: osebni arhiv Ane Lemič

Ana je že kot majhna deklica rada pekla in ustvarjala. Občudovala je 
slaščičarska dela svoje babice, njene najljubše mentorice, ki jo je naučila 
številnih trikov. Skozi leta se je želja po ustvarjanju le stopnjevala. Ob 
študiju živilstva in prehrane si je znanje pridobila tudi s spletnimi izo-
braževanji in številno literaturo s slaščičarskimi vsebinami. Še danes sle-
di nasvetom velikih tujih mojstrov slaščičarstva, kot so Cedric Grolet, 
Ksenia Penkina, Frank Haasnoot, Amaury Guichon, Antonio Bachour in 
drugi. Po končanem študiju je prejela naziv diplomirana inženirka živil-
stva in prehrane, z njim pa dragoceno znanje glede posameznih sestavin 
in prehranskih vrednosti, kar ji danes izredno koristi pri razvijanju re-
ceptov. Praktično znanje je Ana kasneje nadgradila z delom pri Karimu 
Merdjadiju, kjer je ustvarjala skoraj pet let, sedaj pa že tretje leto piše svojo 
zgodbo Leana sweets.

Slaščice s francoskim pridihom

Leta 2019 je Ana odprla svoje malo podjetje, v katerem izdeluje butične 
slaščice s francoskim pridihom. V njeni mali pekarnici nastaja ogromno 
slaščic, vse od večjih tort do majhnih monoporcijskih tortic (te postaja-
jo vedno bolj prepoznavne). Torte različnih oblik in okusov, cake popsi, 
kornetki, lučke, makroni, slaščice v kozarčku, hrustljave princeske, čoko-

ladni truffli in bonboni, pite, donut krofki in krofi, browniji in še in še ... 
Za sprostitev pa največkrat za domače speče kruh, krofe ali potico. Njena 
najljubša je pehtranova, ki jo je naučila pokojna babica in že sam vonj ji 
obudi lepe spomine nanjo. 

Skrivna sestavina

Ana pravi, da so najbolj dragocene izkušnje tiste, ki jih pridobiš iz "po-
nesrečenih" sladic, saj zaradi teh točno veš, kako naprej in kaj moraš spre-
meniti, da bo stvar naslednjič uspela. Vsekakor pa k takšnemu napredku, 
kot ga beleži sama, pripomore ogromo vaje. Mlada slaščičarka je prepriča-
na, da če nekaj delaš s srcem in v tem zares uživaš, to odražajo tudi izdelki. 

Najboljša motivacija za delo so prijazni odzivi strank, ki z vsakim 
grižljajem sladice začutijo vložen trud in ljubezen, ki jo čuti do svojega 
poklica. Pravi, da je ravno to skrivna sestavina njenih izdelkov že od sa-
mega začetka. Navdihuje jo tudi občutek, da njene tortice ali katerekoli 
druge slaščice polepšajo praznovanja. 

Dvanajsturni delovnik

Ana v svoji slaščičarski delavnici preživi veliko časa, pogosto tudi po 
10 do 12 ur dnevno, vendar ji nikoli ni težko, ker v tem zares uživa. Za-
radi zahtevnejših slaščic je delovnih tudi veliko vikendov, saj za izdelavo 
ene torte (vključeni so vsi postopki od biskvitov do vseh plasti, ohlajanja, 
oblivanja in dekoriranja) porabi tudi od 16 do 18 ur. 

Ana izdeluje torte in slaščice po naročilu za otroška praznovanja, 
okrogle obletnice, poroke, krste, birme, timbildinge itd. ter slaščice za 
Zlato ptičko, Hišo na travniku, Kavarnico v Arboretumu in gostilno pri 
Cesarju. Ob praznikih in posebnih priložnostih pa pripravi tudi tematske 
paketke mešanih slaščic.

Katera je Anina najljubša sladica?

»Moja najljubša je tortica z okusom pasijonke, temne čokolade in ma-
line, kjer se kislo, grenko in sladko tako lepo poveže in dopolnjuje. Ali pa 
hrustljave princeske s karameliziranimi hruškami, praženimi lešniki in 
puhasto lešnikovo kremo. Z največjim užitkom ustvarjam nove slaščice 
po novih receptih. Zelo rada izdelujem čokoladne dekoracije, ki krasijo 
tortice.«

Deklica za vse

Ana je trenutno v svojem podjetju deklica za vse, v prihodnje pa si 
nadvse želi dodaten par pridnik rok, ki bi jo vsaj malenkost razbremenil, 
da bi ji ostal ščepec več prostega časa, ki ga najrajši izkoristi za sprehod s 
kužkom Arxom ali druženje s prijateljicami. Njena strast so ob slaščičar-
stvu tudi potovanja, fotografija in odkrivanje novih kotičkov v naravi, 
kjer si polni baterije ob obilici dela. Veliko moči in volje ji vliva tudi pod-
pora domačih, fanta in prijateljev. Veliko ji pomeni, da v njeno zgodbo 
verjamejo že od začetka, ko še sama ni zaupala vase in v zgodbo Leana 
sweets.

Brez hitrih rešitev

Anina vizija je Sloveniji predstaviti nekaj drugačnega. Njene slaščice 
so namenjene vsem, od otrok do odraslih, predvsem pa ljudjem, ki radi 
dobro jedo. Niso klasične, ampak so unikatne in avtentične, recepture pa 
skrbno dovršene. Izbira le najbolj kakovostne sestavine, ne poslužuje se 
hitrih rešitev. Ne uporablja margarine, maslene kreme, umetnih ojače-
valcev okusa, praškov za izdelavo slaščic, umetnih barvil in arom, sad-
ja iz kompotov itd. Slaščice tudi v prihodnje želi ohraniti butične, zato 
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V podjetju ETIS so odprli vrata prenovljenega salona ETIS 

v Domžalah, ki kot najsodobneje oblikovan in premišljeno 

zastavljen razstavni salon domuje na Ljubljanski cesti 92. 

Spoznajte skrivnosti odličnega kuhanja in vrhunskega go-

spodinjstva. 

V salonu je na voljo izjemno bogata ponudba vrhunskih izdelkov 
priznanih blagovnih znamk. Strankam ponujajo vpogled v najso-
dobnejše smernice na področju bele tehnike in opreme za kuhinjo 
in dom. Poleg tega ponujajo tudi vse za nego perila, nego aparatov 
in dodatke za vaše aparate. Poleg bogate ponudbe nudijo tudi stro-
kovno svetovanje, kajti 
vsak kos sami preizku-
sijo, tako da vam lahko 
pomagajo izbrati opre-
mo, ki je idealna prav 
za vas. 

Ne odlašajte … 
raziščite in doživi-
te prenovljeni salon 
ETIS v Domžalah.

Vabljeni v prenovljeni salon ETIS Domžele

USPEŠNE ZGODBE

sprejme le toliko naročil, kolikor ve, da jih bo lahko uspešno izdelala, in 
bodo stranke zadovoljne. V želji ohranjanja maksimalne kakovosti nima 
namena večati proizvodnje.

Želja: knjiga in prodajalna

Anina velika želja je izdati svojo knjigo in upa, da se ji bo ta kmalu 
uresničila. Poleg te v prihodnje načrtuje tudi tečaje za manjše skupine od 
4 do 6 udeležencev, da francoske slaščice lahko še pobližje predstavi ljubi-
teljem peke. Največji cilj je nekoč imeti svojo manjšo butično prodajalno 
slaščic, kjer bi lahko izbirali med različnimi slaščicami in okusi. Vitrina 
bi bila vedno malo drugačna in okusi ter slaščice bi se redno menjali, tako 
bi tudi tisti, ki bi se večkrat tedensko sladkali, lahko poskusili kaj novega. 
Trenutno so to le Anine sanje, za katere pa ob slišanem in videnem ter 
med okušanjem verjamem, da bodo kmalu postale resničnost. 

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si

www.pohodobreki.si

sobota 
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Želimo vam vesele velikonočne praznike!



Modre novice14 KOLUMNA

Velikonočno izročilo in novi podkast
Letos sem začel z novim brezplačnim podkastom, ki vam bo morda všeč. Imenuje se Feel Slovenia in je uradni podkast Slovenske turistične 
organizacije v angleškem jeziku. V vsaki epizodi z gosti odkrivamo Slovenijo skozi njene običaje in dejavnosti, v katerih lahko uživajo turisti, 
ko pridejo sem. V prvih epizodah, ki so že na voljo na spletu, sem se pogovarjal z Ilko Štuhec, degustiral Lisjakovo oljčno olje v Kopru in 
Fonda brancina v Piranu ter spal v krošnjah dreves v Garden Village na Bledu. V bližnji prihodnosti se bom pogovarjal s Tadejem Poga-
čarjem in Janjo Garnbret, medtem ko bo naslednja epizoda govorila o slovenskih velikonočnih običajih. V tokratnem članku predstavljam 
nekaj zanimivosti, ki so na koncu postale scenarij za podkast.

NOAH CHARNEY

Ne glede na veroizpoved se lahko vsi strinjamo, da so prazniki, ki 
združujejo družino in vključujejo dobro hrano, odlični. Še posebej sem 
navdušen, ko so s praznikom povezane posebne jedi. Kot Američan obo-
žujem zahvalni dan zaradi množice dobrot, ki jih jemo le ta dan v letu. 
Ko sem se preselil v Slovenijo, so se mi zasvetile oči, ko sem spoznal tra-
dicionalni velikonočni zajtrk. Osrednje mesto v njem ima potica s tra-
dicionalnim orehovim nadevom, a pojavljajo se tudi različice z makom, 
čokolado, lešniki, in celo žajbljem. Poleg tega velikonočni zajtrk vključuje 
še hren, šunko in okrašena trdo kuhana jajca, imenovana pirhi. Vse te 
dobrote lahko jeste ločeno, sam pa si rad pripravim sendvič z rezino po-
tice, namazane s hrenom in obložene z rezino šunke ter rezinami trdo 
kuhanega jajca.

Ena od oseb, s katero sem se v podkastu pogovarjal, je ženina 80-letna 
stara mama, ki ji pravimo mama Tončka. Vprašal sem jo, katere običaje 
prakticira in se jih spominja iz svoje mladosti. O velikonočnem zajtrku 
je povedala: »Vsaka jed je povezana s katoliško simboliko. Potica. Šunka. 
Okrašena jajca. Hren. Šunka je Jezusovo telo. Potica je okrogla kot trnova 
krona. Jajca so krvaveče rane. Hren so žeblji. Vse to jemo na velikonočno 
nedeljo. Jedi damo v košaro in odnesemo v cerkev na blagoslov. Zdi se 
mi, da je to lep obred, pa naj gre za blagoslov ali samo zahvalo. Dandanes 
pogosto ne cenimo stvari. Ne glede na to, ali se zahvaljujete Bogu, naravi 
ali čemurkoli drugemu, je hvaležnost dobra stvar.«

Da bi mi povedala več o tej simboliki, sem govoril z dr. Neno Židov, 
muzejsko svetnico in kustosinjo Slovenskega etnografskega muzeja za 
družbeno kulturo. »Glavne velikonočne jedi imajo močno simboliko. Jaj-
ca morajo biti pobarvana z rdečo barvo in predstavljajo Kristusovo kri. 
Povezana so tudi z vstajenjem.« Mama Tončka ima poseben način izde-
lovanja pirhov. Nabere zgodnje spomladanske cvetlice in trave, jih položi 
na jajca, okoli povezne staro nogavico in jajca zavre v olupkih rdeče če-
bule. Rastline v jajčni lupini pustijo odtis, zaradi rdeče čebule so pirhi bolj 
svetleči in se obarvajo temno rdeče, poleg tega pa je ta metoda naravna. A 
za nekoga, ki je globoko veren, kot je mama Tončka, ima velika noč večji 
pomen kot le okraševanje jajc in uživanje v hrani. »Nekoč smo se teh pra-
znikov res veselili, saj nismo imeli veliko. Moja mama je vsakemu od nas 
otrok vedno spekla majhno potičko. Vsak od nas je dobil še pomarančo. 
To je bilo vse. Toda takrat, v težkih časih, smo to zelo cenili. Danes lahko 
otroku kupiš, karkoli si želi, pa ne bo tako vesel, kot smo bili mi, čeprav 
smo dobili tako malo. Kakšen pomen ima velika noč? Gre za več kot le 
potico. Predstavlja Jezusovo vstajenje. Tisti, ki smo vzgojeni kot kristjani, 
to vidimo kot stvar, ki jo je treba praznovati. Pred velikonočno nedeljo 
smo imeli tri dni obredov in priprav. Pustni torek, pepelnična sreda … 
Nekateri to počnejo še danes, vendar ne vem. Za moj okus je vse skupaj 
postalo preveč komercialno. Praznik je izgubil svoj prvotni namen. Zdaj 
se vse vrti okrog zabave in hrane. S tem ni nič narobe, seveda, a razlog za 
praznik je vstajenje.«

Nena Židov nadaljuje njene misli: »Ta praznik ima korenine že pred 
krščanstvom in je povezan z zmago nad zimo. Tradicija se začne že teden 
dni pred velikonočno nedeljo, ko ljudje prinesejo butarice v cerkev, da jih 
blagoslovijo. Na sredo v cerkvah postavijo božji grob. V četrtek zazvonijo 
zvonovi. Veliki petek je dan strogega posta. To je tudi edini dan v letu, ko 
v cerkvi ni maše. Namesto tega molitev poteka na križevem potu. V so-

boto pred veliko nočjo v cerkvi blagoslovijo sveto vodo in ogenj ter hrano 
za velikonočno nedeljo. Ob nedeljah zjutraj potekajo procesije do cerkve, 
medtem ko zvonijo zvonovi in se poka z možnarji. Kasneje se družine 
zberejo in uživajo v blagoslovljeni hrani. Velikonočni ponedeljek je dan 
za obiske, izlete in igre, med katerimi je tudi zbijanje velikonočnih jajc z 
metanjem kovancev.«

Omeniti velja še en običaj, značilen za veliko noč, tj. izdelava butaric, 
ki so tako čudovite, da ena že leta krasi prostor na moji knjižni polici. 
Etnolog dr. Janez Bogataj pravi: »Na cvetno nedeljo, ko se spominjamo 
Kristusovega sprejema s palmovimi vejami ob vhodu v Jeruzalem, v Slo-
veniji izdelujemo in nosimo simbolične predmete, ki imajo različna poi-
menovanja: butarice, beganice, boganice, prajtlji, šopi, potice itn.« Nena 
Židov omenja nekatere regionalne razlike v načinu izdelave: »Butarice so 
narejene iz različnih vrst lesa ali rastlin in okrašene s pecivom, jabolki, 
pomarančami in barvnim papirjem. V nekaterih delih Slovenije imajo 
posebne oblike. V Ljubljani uporabljajo raznobarvne borove trakove. Na 
istrskem polotoku uporabljajo oljčne veje, ki jih uparijo in upognejo v raz-
lične oblike, kot je križ.« Mama Tončka sama izdeluje butarice. Uporablja 
jih za zaščito. »Verjamem, da zato, ker so blagoslovljene … na primer, ka-
dar je nevihta, odlomim košček butarice in ga vržem v peč. Verjamem, da 
to varuje hišo pred nevihto.«

Upam, da boste tudi vi uživali v tradicionalnem velikonočnem zajtrku. 
Ne glede na to, od kod prihajate in kakšno vero izpovedujete, vam želim 
varne in tople praznike, polne ljubezni in dobre hrane, ter preživete v 
krogu družine.   

Feel Slovenia Podcast si lahko brezplačno naložite na https://www.slovenia.

info/en/press-centre/news-of-the-tourism-press-agency/18583-new-feel-slovenia-

-podcast#.

 041 288 145

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

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž
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Izdali knjigo o Glavarju
Lani so v Komendi pa tudi drugih krajih, kjer je živel in deloval Peter Pavel Glavar, obeležili 300-letnico njegovega rojstva. V Ustanovi Petra 
Pavla Glavarja iz Komende so takrat pripravili film o njegovem življenju ter delu, slovesnost in razstavo stripov, ki so jih o tem pomembnem 
rojaku pripravili učenci Osnovne šole Komenda Moste; letos vsem tem obeležjem dodajajo še knjigo (Ne)poznani Glavar.

MATEJA ŠTRAJHAR

»Knjiga je sinteza že znanega o Glavarjevem življenju, hkrati pa tudi 
opis življenjskih razmer v 18. stoletju. V njej je prvič objavljena podrob-
na časovnica Glavarjevega življenja in pregledno opisani njegovi stiki z 
habsburškim dvorom. Prispevki obravnavajo njegovo prizadevanje na 
področju šolstva, pastorale, gospodarstva in dobrodelnosti. Posebej je 
predstavljena Glavarjeva rejniška družina in njegovo delo za širjenje če-
belarskega znanja. V knjigi so predstavljeni takratni zemljevidi in še oh-
ranjena Glavarjeva dediščina,« vsebino knjige na kratko povzema Štefan 
Petkovšek, urednik knjige in predsednik uprave Ustanove Petra Pavla 
Glavarja, ki je skupaj z Občino Komenda izid knjige tudi sofinancirala. 

Delovanje in življenje Petra Pavla Glavarja na 213 straneh in v 15 po-
glavjih opisuje dvanajst avtorjev: Julija Šuligoj, Nina Glavan, Lara Hana 
Maček, Matija Terglav, Zdravko Žagar, Saša Skok, Andrej Šalehar, Anton 
Tomec, Tadej Pavković, Primož Kepic, Štefan Petkovšek in Jožef Pavlič. 

Knjiga, ki je opremljena s 60 slikami, je zaenkrat na voljo zgolj v ele-
ktronski obliki. Za tako obliko so se v Ustanovi odločili zaradi negoto-
vosti glede sofinanciranja izdaje s strani Občine Komenda. »Iz medijev 
smo izvedeli, da ima Občina Komenda delno blokiran račun. Po reba-
lansu občinskega proračuna in 42-odstotnem zmanjšanju postavke so-
financiranja prireditev in projektov smo se na upravi Ustanove odločili, 
da takrat že izvajani projekt knjige (Ne)poznani Glavar nadaljujemo in 

ga pripeljemo do konca. Ker do oddaje vsebinskega in finančnega po-
ročila v decembru 2021 nismo vedeli, v kolikšnem deležu bo projekt 
v končni fazi sofinanciran, smo se odločili, da si zmanjšamo finančno 
breme, tako da izdamo elektronsko knjigo. Knjiga je s tretjinskim sofi-
nanciranjem Občine naposled le izšla,« pojasnjujejo v Ustanovi.

Elektronsko knjigo (Ne)poznani Glavar lahko kupite na spletni 
strani Biblos (www.biblos.si), člani Knjižnice Franceta Balantiča pa si 
jo lahko tu tudi izposodite. Ali bo knjiga izšla tudi v klasični obliki, v 
Ustanovi Petra Pavla Glavarja v tem trenutku še ne vedo, saj je odloči-
tev za tisk odvisna od Občine Komenda. »Zavedamo se, da je tiskana 
knjiga za končne bralce veliko bolj primerna. Zato smo občinski upravi 
izrazili pripravljenost, da ji asistiramo pri njihovi morebitni odločitvi 
za tisk. Njene odločitve v eno ali drugo smer ne poznamo,« pravi Štefan 
Petkovšek.

Domačim bralcem bodo knjigo v sodelovanju s Knjižnico Franceta 
Balantiča predstavili v torek, 10. maja, v okviru prireditev ob komen-
dskem občinskem prazniku. Prireditev bo potekala v prostorih osnov-
ne šole Komenda Moste. Knjigo bo v pogovoru z direktorico kamniške 
knjižnice Bredo Podbrežnik Vukmir predstavil Štefan Petkovšek. 
Odlomke iz literarnih besedil o Petru Pavlu Glavarju bo bral dramski 
igralec Zvone Hribar. Pogovoru bo sledilo odprtje razstave Peter Pavel 
Glavar med nami, ki jo je pripravila Knjižnica Franceta Balantiča Ka-
mnik. 
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Štacjon je primer dobre prakse
V Dnevnem centru za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Osrednja Slovenija 
– vzhod, enota Kamnik, so obeležili 10. obletnico delovanja. »Štacjon v vseh teh letih ni postal samo domač in varen prostor za uporab-
nike, zaposlene in prostovoljce, ki se v njem srečujemo, ampak je tudi v lokalnem okolju dobro sprejet in prepoznan program ter primer 
dobre prakse v širšem družbenem prostoru. Za vse to je bilo potrebno veliko potrpljenja, poguma in volje,« je na praznovanju, ki je 
potekalo v dvorani kamniške knjižnice, poudarila nova strokovna vodja Dnevnega centra Štacjon, Vesna Žibert.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Dnevni center Štacjon je nastal leta 2012 kot odgovor na potrebe 
oseb s težavami v duševnem zdravju v lokalni skupnosti, v desetih letih 
pa so se v njem prepletale zgodbe mnogo ljudi in stkale življenjske vezi. 
»Vključevalo se je veliko število oseb. Vsak se je s svojo zgodbo vključil 
v dnevni center, nekateri so ga zapustili, a vsak je pustil svoj pečat,« je 
dejala nova vodja.

Danes ima dnevni center okoli 50 uporabnikov. Njegovo delovanje v 
največji meri financirata Občina Kamnik in Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti, v manjšem deležu pa tudi Občini 
Komenda in Mengeš. Aktivnosti dnevnega centra so v osnovi usmer-
jene v izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov; uporabnike spod-
bujajo k aktivnejšemu zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti in 
samostojnosti na vseh področjih, pomagajo jim pri ohranjanju prido-
bljenih in razvijanju ter učenju novih spretnosti in veščin, spodbujajo 
jih k aktivnemu in h kakovostnemu preživljanju prostega časa, skrbijo 
za izboljšanje njihovega duševnega zdravja in splošne fizične kondicije, 
pomagajo jim pri sprejemanju bolezni in jih učijo živeti z njo ter skrbijo 
za njihovo socialno vključenost na vseh možnih področjih. 

Za zagotovitev celostne obravnave oseb s težavami v duševnem ra-
zvoju se v dnevnem centru Štacjon povezujejo tudi z zunanjimi institu-
cijami. Na prireditvi so bili predstavljeni združenje Ozara, storitev CSD 
obravnave v skupnosti in Center za duševno zdravje odraslih. Slednji 
deluje pod okriljem Zdravstvenega doma Domžale in pokriva občine 
Domžale, Mengeš, Trzin, Kamnik, Komenda, Moravče, Lukovica in 
Dol pri Ljubljani. Program centra je poleg osebam s težavami v dušev-
nem razvoju, ki potrebujejo dolgoletno okrevanje in zdravljenje, na-
menjen tudi vsem odraslim prebivalcem, ki imajo kakršnekoli težave v 
duševnem zdravju (stres, depresija, demenca, odvisnost od alkohola). 

Na trgu se pojavljajo številne nepremičninske agencije in 

težko je izbrati med tolikšno ponudbo. Večina agencij ima tako 

znanje in izkušnje, a marsikomu manjka človeška nota, osebni 

in srčen pristop. V agenciji ARTIK nepremičnine iz Kamnika 

najdete tako eno kot drugo. A ni jim treba verjeti na besedo – 

naj vas raje prepričajo pozitivne izkušnje njihovih strank.

Zadovoljstvo strank, kakovostna in strokovna storitev ter srč-
nost so vodilo zaposlenih v nepremičninski agenciji. Njihove stran-
ke jih rade priporočajo, saj se potrudijo tudi v takih primerih, ko 
marsikdo že obupa. »Zaradi pomanjkanja prostora sem želela pro-
dati spodnje stanovanje v enostanovanjski stavbi, vendar sem bila 
prepričana, da zaradi nepopolne dokumentacije prodaja za dobro 
ceno in v tako kratkem času (ali roku) ne bo možna. Po posvetu z 
agencijo ARTIK nepremičnine in predstavljeno rešitvijo sem spet 
dobila voljo in upanje. Strokovno, hitro, učinkovito in srčno so spe-
ljali vse potrebne postopke, dobili potrebna dovoljenja in – za piko 
na i! – stanovanje prodali za res dobro ceno. Veselje je bilo delati 
z njimi, saj je vse potekalo gladko in hitro. Vsakemu, ki potrebu-
je strokovnjaka na področju nepremičnin, absolutno priporočam 
agencijo ARTIK,« pravi Petra.

Zdaj veste! Če potrebujete strokovno svetovanje in posredova-
nje pri prodaji, oddaji in nakupu vseh vrst nepremičnin, je pravi na-
slov Perovo 26, Kamnik, kjer najdete ARTIK nepremičnine. Veseli 
bodo tudi vašega klica (040 554 000) ali sporočila (info@artik.si). 
Vaša nepremičnina bo z agencijo ARTIK v izkušenih, strokovnih, 
srčnih … skratka najboljših rokah!

Iščete dobro nepremičninsko  

agencijo? Našli ste jo!  
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Sejem ponese ime Komende po vsej Sloveniji
Več kot petsto razstavljavcev in pestro dogajanje je minuli konec tedna kljub slabemu vremenu v Komendo privabilo številne obiskovalce iz 
vse Slovenije in širše. V Komendi je po dveh letih premora zopet potekal spomladanski kmetijsko obrtni sejem, kjer se po besedah Marjana 
Sedeja, predsednika Konjeniškega kluba Komenda, gradijo zgodbe prijateljstva.

MATEJA ŠTRAJHAR

»V Komendi se srečujemo prijatelji in to je tudi naše poslanstvo – tako 
Konjeniškega kluba Komenda kot letošnjega spomladanskega sejma. Le-
tošnja zgodba, letošnjih petsto razstavljavcev, dolgoletne izkušnje, ideje 
in mislil članov konjeniškega kluba in vseh tistih, ki so gradili in stkali 
svoj kamenček v mozaik čudovite letošnje zgodbe, ter seveda vseh 60 ti-
soč obiskovalcev, kot jih pričakujemo, gradimo zgodbo prijateljstva, torej 
ponovnega snidenja prijateljev,« je na petkovem odprtju sejma poudaril 
Marjan Sedej, predsednik Konjeniškega kluba Komenda. 

Priprave na sejem so trajale kar pol leta in organizatorji iz Konje-

niškega kluba Komenda so zopet pripravili pestro dogajanje. Poleg 
predstavitev varnega dela z motorno žago in varstva gozdov, predsta-
vitve Slovenske vojske, letos tudi strokovno predavanje z naslovom Pri-
delava Jagodičja ‒ intenzivna pridelava na kmetiji ali samo popestritev 
sadnega vrta.

Člani konjeniškega kluba so letošnji sejem pospremili tudi z dobro-
delno gesto. Slovenski karitas so podarili 1000 evrov za pomoč otrokom 
v Ukrajini. »Člani konjeniškega kluba nismo samo veliki ljubitelji konj in 
konjskega športa, zagrizeni tekmovalci in zmagovalci, temveč prijatelji, 
ki sodelujemo in se veselimo pa tudi sočustvujemo z ljudmi, ki jih priza-
dene nesreča. Takrat znamo stopiti skupaj,« so dejali ob predaji čeka. 
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Pred nami je še mnogo izzivov
Marec in april sta v Kamniku že tradicionalno posvečena številnim prireditvam, ki obeležijo občinski praznik. Prav na 29. marec, rojstni 
dan Rudolfa Maistra, v Kamniku rojenega slovenskega pesnika, generala in borca za severno mejo, je praznovanje doseglo vrhunec z 
osrednjo slovesnostjo s podelitvijo priznanj Občine Kamnik, na kateri je župan Matej Slapar pregledal pomembnejše investicije pre-
teklega obdobja, ob tem pa poudaril: »Veliko začrtanih ciljev je izpolnjenih, vendar je pred nami še mnogo izzivov.«

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Klemen Brumec

Na osrednji slovesnosti v Domu kulture Kamnik se je župan Matej Sla-
par kot slavnostni govornik spomnil na veličino rojaka Rudolfa Maistra, 
potem pa naštel najbolj pomembne investicije preteklega leta: »V lanskem 
letu smo pričeli z gradnjo nove šole Frana Albrehta, ene najmodernej-
ših osnovnih šol v Sloveniji. Tudi prenova infrastrukture ostaja ena od 
strateških nalog občine, kar smo dokazali z realizacijo velikega dela pre-
nove na cestni infrastrukturi ter varnih šolskih poteh. Dela se aktivno 
izvajajo še naprej. Z odkupom nepremičnin je Občina Kamnik vstopila 
v lastništvo strateško pomembnih območjih. Kot prvo z nakupom infra-
strukture in določenega dela zemljišč na južnem delu Smodnišnice, saj 
to območje predstavlja velik potencial za razvoj gospodarstva in turiz-
ma. Ujeli smo zadnji vlak, da bo v prihodnje to lahko javno območje, na-
mesto zaprta cona. Občina je odkupila tudi staro klavnico Mesa Kamnik 
na Usnjarski cesti. Območju, ki sedaj ni v ponos mestu, bomo dali novo 
vsebino. Občina vlaga tudi v infrastrukturo, ki je namenjena trajnostni 
mobilnosti, saj gradimo kolesarski povezavi do Godiča in Ljubljane. V 
Kamniku že tretje leto deluje avtomatiziran sistem koles Kamkolo. S pro-
jektom Prostofer smo se vključili v trajnostni vseslovenski prostovoljski 
projekt za mobilnost starejših. Skrbimo za posodobitev vodovodne in ka-
nalizacijske infrastrukture. Naša vizija je, da kar največ odpadnih voda 
odvedemo v Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik in tako bo v 
tej polovici leta tudi naselje Črna priklopljeno na centralni kanalizacijski 
sistem, namesto na samostojno čistilno napravo. Vse sile usmerjamo v za-
varovanje vodnega zajetja na Iverju. Dela na vrtinah, ki bodo zagotavljale 
vodo iz globokega vodonosnika in bodo alternativa v sušnih obdobjih, so 
v polnem teku. Naj povem, da smo že prišli do stabilnega vodnega vira na 
globini 150 metrov in da je voda odlične kvalitete. Tudi ureditev sistema 
odpadnih voda na Veliki planini je ena izmed prioritetnih nalog občine. 
Ker se zavedamo, da v Kamniku na nekaj lokacijah primanjkuje parki-
rišč, pridobivamo potrebno dokumentacijo za umestitev garažne hiše 
pri zdravstvenem domu in gimnaziji v prostor. Preučujemo možnosti za 

javno-zasebno partnerstvo. Na področju športne infrastrukture nas čaka 
še vrsto investicij. Pred kratkim smo podpisali pogodbo o preureditvi no-
gometnega igrišča Virtus v nogometno igrišče z umetno travo. Z vsemi 
projekti želimo omogočiti pogoje za razvoj tako rekreativnega kot tudi 
vrhunskega športa. Gradimo in preurejamo tudi športna igrišča. Lani je 
bilo zgrajeno na Gozdu, letos pa bo obnovljeno na Vrhpoljah, prenovlje-
na je atletska steza pri OŠ Marije Vere. Ko bo zgrajena nova šola Frana 
Albrehta, bo med obema šolama nastala nova športno rekreativna plo-
ščad. Na področju športne infrastrukture nas čakata v prihodnjih letih še 
dve investiciji: zagotovitev zadosti visoke športne dvorane in pokritega 
olimpijskega bazena. Ustvarjamo boljše pogoje za razvoj podjetništva. S 
prenovljenim co-working prostorom KIKštarter nudimo stimulativne 
pogoje za nova mlada podjetja. S pripravo Občinskega prostorskega načr-
ta (OPN) želimo v prostor umestiti čim več podjetniških in razvojnih tu-
rističnih idej. Delamo na tem, da bo OPN sprejet v roku enega leta. Prip-
ravljamo strategije za razvoj kulture, mladinskega sektorja in turizma, ki 
je vedno bolj napredujoča gospodarska panoga v naši občini. … Prepričan 
sem, da bomo v naši lokalni skupnosti tudi v prihodnje ohranjali kako-
vostno življenje, kjer bodo spodbujanje poslovnega okolja, turizma ter 
infrastrukture omogočali razvoj za vse prihodnje generacije. Veliko začr-
tanih ciljev je izpolnjenih, vendar je pred nami še mnogo izzivov, ki se jih 
veselim. Prepričan sem, da jih bomo s skupnimi močmi tako v občinskem 
svetu kot tudi v občinski upravi z vizijo tudi uresničevali.«

Na osrednji slovesnosti so bila podeljena tudi priznanja letošnjim ob-
činskim nagrajencem. Dr. Marjeta Humar in Anton Tone Smolnikar sta 
prejela naziv častna občanka oz. častni občan; prejemnika zlatega prizna-
nja sta Duško Papež in Bojan Pollak; prejemnika srebrnega priznanja sta 
Mihael Babnik in Tomaž Plahutnik; prejemniki bronastega priznanja so 
Janez Golob, Martin Gorenc in Darinka Slanovec.

V kulturnem programu so sodelovali Prvo slovensko pevsko društvo 
Lira pod vodstvom profesorja dr. Andreja Missona, Kvatropirci, otroci 
in harmonikar ŠKUD Verine zvezdice pod mentorstvom Vanje Hočevar 
ter recitator Uroš Potočnik. Za preplet misli in besed je poskrbel Matic 
Maček. 
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Himalaja v primežu pandemije
Med pandemijo ni naraslo le zanimanje za kolesarjenje, rolanje in spomladansko-poletne športne dejavnosti, temveč se je tudi vse ljudi 
odločilo za vrnitev v dejavnosti, ki potekajo v malce hladnejših vremenskih razmerah. Sem sodi tudi planinstvo. Vzponi na vršace že včasih 
niso bili redkost, so bili pa morda redkejši posamezniki, ki so se jih lotili. Danes se je to spremenilo, danes se planinstva loteva vse več ljudi, 
a daleč od tega, da bi bili vsi ti tudi ustrezno pripravljeni na zimske razmere. Nedvomno pa je nanje na podlagi številnih izkušenj oziroma 
dosedanjih vzponov odlično pripravljen Miro Štebe, ki nam je na tokratnem gorniškem večeru v Dvorani Marjance Ručigaj predstavil svojo 
izkušnjo s Himalaje. Predsednik Planinskega društva Onger Trzin, Emil Pevec, je dejal, da se je gost večera sicer več mesecev upiral, da 
bi predstavil svojo zgodbo, naposled pa se je le vdal in se odzval povabilu. Na našo srečo, saj smo tako posebni zgodbi redkokdaj priča.

BARBARA KOPAČ

Miro je skozi slikovito pripoved opisal, kako se je njihova pot začela 
v Katmanduju, od koder so nadalje poleteli proti Lukli, priljubljeni izho-
diščni točki za obisk Himalaje in samega Everesta. Že tu se je zapletlo, saj 
je moralo letalo zaradi poslabšanja vremenskih razmer obrniti in se vrniti 
na katmandujsko letališče. Ker se je čakanje na naslednji let zavleklo, si 
je imela skupinica priložnost ogledati prestolnico Nepala, ki je tedaj kar 
pokala od življenja. Ob vrnitvi se je to popolnoma spremenilo, a o tem v 
nadaljevanju.

Ko so vendarle dosegli Luko, so se vzpeli proti Monji in Namče Ba-
zarju, kjer so se jim odprli neverjetni pogledi, med drugim tudi na sam 
Mount Everest. Za prtljago so poskrbeli višinski nosači, ki pa jih ne sme-
mo enačiti s šerpami. Šerpa je namreč poimenovanje za pripadnika enega 
nepalskih plemen, ki se povečini res preživlja s tovorjenjem prtljage turi-
stov, od tod tudi posploševanje (nosači = šerpe), a to ne pomeni, da so vsi 
višinski nosači tudi dejansko iz plemen Šerp. Pri uporabi izraza šerpa, ki 
ga ljudje prepogosto zlorabljajo, moramo biti zato previdni.

Z nadmorske višine 2860 metrov, kjer leži Lukla, so se nato vzpenjali 
višje in višje, z aklimatizacijskim pohodom so se počasi privajali višini in 
preprečili pojav višinske bolezni. V baznem taboru Mount Everesta jih je 
pričakalo presenečenje, saj vanj niso mogli vstopiti, ker je bilo tam že več 
kot 200 okuženih pohodnikov. Zaradi nenadnega obvestila o zapiranju 
države so se bili prisiljeni čim hitreje vrniti v nižino, od koder jih je he-
likopter prepeljal nazaj do Katmanduja. Kjer pa so se stvari zapletle. Od 
tega, da je Miru test na koronavirus dvakrat pokazal pozitiven rezultat 
in da je v Katmanduju obtičal brez telefonskega signala, do tega, da mu je 
medtem umrla mama in ni videl, ali bo sploh uspel priti na njen pogreb.

A s tem izzivov še ni bilo konec. Ko se je vendarle prebil nazaj do do-
movine, se je moral, jasno, pred vrnitvijo na delovno mesto ponovno te-
stirati. In glej ga zlomka, že tretjič pozitiven rezultat. Šele s četrtim testom 
se je pokazal rezultat, ki ga je čakal. Negativno. Še najbolj pozitiven človek 
na svetu si v primeru testiranja na koronavirus želi negativnega rezultata, 
in to čim prej. A čeprav je bila Mirova popotniška izkušnja, na katero je 
tako dolgo čakal, nekako negativno-pozitivno-negativno obarvana, se je 
s poslednjim negativnim rezultatom vendarle zaključila pozitivno. 

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 1,0 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 22 do  
150 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0215 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih 
delcev: od 0,00025 do 0,00091 g/km. Število delcev: od 0,04 do 2,37. 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.
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Bojan Pollak: Hrib ne vpraša, kdo si
Prijeten sogovornik mi pove, da živi že sedemnajsto življenje. Tolikokrat se je Kamničan Bojan Pollak namreč srečal iz oči v oči s smrtjo. A 
to ga ni ustavilo, kajti strah zanj ne obstaja. Poleg številnih alpinističnih tur in udejstvovanja v planinskih ter alpinističnih organizacijah se 
podpisuje tudi pod obsežen in zavidljiv publicistični opus. Kljub vsem dosežkom in številnim priznanjem ostaja realist in ob tem poudari, 
da je gori vseeno, kdo si, saj se do vsakogar obnaša enako. »Alpinizem jemlje in daje,« pravi iskriv 78-letnik. Izmed tisočih besed in stavkov, 
s katerimi opiše alpinizem, izstopa predvsem misel, da je to umik iz porabništva v človečnost. Velik alpinist in planinec, predvsem pa velik 
človek, je tokratni gost našega intervjuja.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Klemen Brumec in osebni arhiv Bojana Pollaka

Ste prejemnik letošnjega zlatega občinskega priznanja za uspehe na 

področju alpinizma. Kaj vam pomeni to priznanje? 

Pregovor "Nemo propheta in patria" (Nihče ni prerok doma., op.p.) za 
mene pravzaprav ni veljal. Ves čas sem bil dobro sprejet in cenjen tudi v 
domačem kraju. Vendar me je to občinsko priznanje vseeno prijetno pre-
senetilo, ker ga sploh nisem pričakoval, niti nisem razmišljal v tej smeri. 
Vsekakor mi veliko pomeni, posebej še zato, ker ga jemljem kot priznanje 
vsem, s katerimi sem delal, in smo tako skupaj dosegli to, kar smo si zas-
tavili. Vendar naj tu pripomnim še to, da v mojem primeru alpinizem ni 
mišljen ozko, samo kot udejstvovanje v hribih in predvsem s športnim 
pridihom, ampak v najbolj širokem pomenu te besede, pomenu, kot da je 
to način življenja in delovanja.

Ob prejemu priznanja ste dejali, da človek sam ne more storiti nič. To 

sicer velja tudi na splošno, še posebej pa v alpinizmu, kajne?

Sam človek je pač tak, da je v osnovi vezan na družbo. Že od same-
ga rojstva naprej potrebuje sočloveka, predvsem mater, da sploh preživi. 
Tako je pač zapisano v genih večine. So pa seveda tudi izjeme, ki v po-
znejših letih iz razno raznih razlogov odklanjajo družbo. Vendar tudi 
večina teh za svojo uresničitev potrebuje neke vrste potrditev pri drugih 
ljudeh, priznali ali ne. Posebno pa je pomembno sodelovanje pri dosega-
nju raznih ciljev. Znano je, da mi stojimo na ramenih naših prednikov in 
naši zanamci bodo stali na naših ramenih – bolj ali manj. Pri alpinizmu 
je podobno. Če sta v navezi dva, je lahko večja varnost, je lahko tudi večji 
dosežek. Vendar so alpinisti tudi zelo veliki individualisti in sposobni 

opraviti marsikateri vrhunski alpinistični dosežek popolnoma sami.
Zelo težko pa bi posameznik sam opravil druga dela, ki zahtevajo so-

delovanje. Tu mislim predvsem na vzgojo, usposabljanje, učenje, prena-
šanje znanja, pa tudi na povsem običajne zadeve, kot so razni dogodki, 
gradnje, vzdrževanje in vse drugo, kar zahteva dobro sodelovanje. Če 
imaš še tako dobre ideje, pa nimaš ljudi, ki bi ti jih pomagali izvesti, so te 
ideje mrtve. Podobno kot v stari šali, ko je kmet, ki mu je zbolela krava, 
prišel k padarju. Ta je predpisoval raznorazna zdravila, ki pa niso kaj 
dosti pomagala. Na koncu je prišel kmet povedat, da je krava poginila, 
a padar je z velik obžalovanjem rekel: »Jaz sem pa imel še tooooooliko 
idej!«

In še ena stvar je tudi zelo pomembna. Velikokrat tudi odločilna. 
Sprejemanje, razumevanje in pomoč najbližjih.

Kako se je začela vaša alpinistična pot? 

V hribe sem začel hoditi, ko sem imel malo manj kot štiri leta. Z oče-
tom in mamo smo šli iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo. Tega se 
spomnim. Verjetno bolj zaradi tega, ker so mi starši pozneje pripove-
dovali nekaj o Čiribindiju, ki te bo prijel za noge, če boš valil kamne s 
poti, in pa tega, da sem celo pot prehodil sam. Ko mi je bilo dovolj hoje 
in sem hotel, da me nosijo, je ata rekel: »Glej Bojči, tamle gor so Babe, ki 
te gledajo. Kakšen fant bi pa bil, če bi se pustil nositi. Saj bi se ti še Babe 
smejale …«

Ljubezen do hribov je ostala. Posebej se je razvijala še v letih mojega 
taborniškega udejstvovanja, kamor spada tudi moj prvi vzpon iz Bohinja 
na Triglav ter nazaj v 21 urah. Vendar takrat še nisem mislil, da se bom 
podajal tudi v stene. Šele ko sem bil v predzadnjem letu študija ladjedel-
stva v Zagrebu, me je kolega opozoril na alpinistični tečaj, ki so ga orga-
nizirali v okviru PD Velebit – češ, morda bi te pa to zanimalo. In me je. 
In me je potegnilo. Moram povedati, da je bil tečaj zelo kvaliteten, dobra 
predavanja in dobre vaje. Edino, kar se mi je malo čudno zdelo, je bilo to, 
ko so rekli, da gremo plezat v Alpe, šli smo pa v Kamniške ali Julijce … 
Bila je tudi dobra družba, zelo dobro smo se razumeli in ujeli. In imel sem 
srečo, da me je še kot začetnika na svojo vrv vzel takrat eden najboljših, 
vendar zelo skromnih hrvaških alpinistov, danes žal že pokojni (umrl je, 
ko je reševal utapljajočega) alpinist Miroslav Pleško. Z njim sva opravila 
kar lepo število kvalitetnih alpinističnih tur.

Do konca lanskega leta ste opravili neverjetnih 2520 alpinističnih tur, 

kamor štejemo plezalne vzpone, pristope na vrhove, ledne slapove in 

turne smuke, od tega okoli 130 prvenstvenih. Bili ste član treh jugoslo-

vanskih alpinističnih odprav: na Kangbačen leta 1974, na Makalu leta 

1975 in na Sagarmato (Mount Everest) leta 1979. Katera tura vam je naj-

bolj ostala v spominu, po dobrem ali slabem?

Da imam veliko plezalnih vzponov je krivo tudi to, da sem bil "Gore-
njc" - če sem že nekje bil, sem pač poskusil tam izkoristiti čim več mož-
nosti. Nekaterim je bil dovolj en kratek vzpon, jaz pa sem "moral" opraviti 
ali daljšega ali več kratkih, ki so bili vsi skupaj za enega daljšega. Moram 
pa povedati, da je bilo kar nekaj še hujših "Gorenjcev" (čeprav nekateri 
niso bili z Gorenjske).

Težko bi od vseh teh vzponov izbral ali lepšega ali najslabšega. Vsak je 
imel nekaj svojega. In jih je seveda preveč, da bi se spomnil vsakega pose-
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sem prijel, je bil oprimek, kamor sem stopil, je bil stop. Neverjetno. En 
sam užitek.

Ko se začne enkrat spomin odpirati, privro na dan spomini in kar ne 
vem, kateri je bolj zanimiv. Mimogrede, sedaj živim svoje sedemnajsto 
življenje.

Leta 1979 sta Nejc Zaplotnik in Andrej Šremfelj kot prva Slovenca osvo-

jila vrh sveta, vi ste bili del ekipe. Kakšna je vaša zgodba z vrha, kako 

ste vi doživljali ta enkraten uspeh?

Prvo kot prvo lahko rečem, da smo bili vsi srečni, da sta prišla na vrh. 
V tistih časih smo res delovali kot kolektiv, eden za drugega. Nič ni bilo 
vnaprej določeno, kdo bo prišel prvi na vrh. "Gosenica" se je vrtela in 
kdor je prišel na vrsto, je pač prišel. Ko sta prišla na vrh, sta se zaradi 
varnosti odločila, da bosta sestopila po lažji smeri (Hornbeinov ozebnik) 
nekaj stotin metrov in nato prečila pobočje do tabora IV. Ker se je bližala 
noč, je bila nevarnost, da ne bosta vedela, kje zaviti iz ozebnika, in bi nato 
sestopila pregloboko. Zato sem šel z vrvjo iz tabora IV poprek do ozebni-
ka in čezenj ter še nekaj metrov proti taboru napel vrv, ki je ne bi mogla 
zgrešiti in bi ju usmerila v pravo smer. 

Vendar sta pravočasno zavila dovolj visok v pravo smer in ko sem se 
vrnil v tabor, sta bila že tam. Tako sem bil pravzaprav prvi, ki sem jima 
lahko osebno čestital za ta uspeh. Bil sem ganjen, srečen. Tako za njiju kot 
za nas, za odpravo, za vse, ki so nas podpirali, spremljali, živeli v mislih 
ali pa dejansko z nami.

Več kot 25 let ste bili tudi vodja slovenske šole za nepalske gorske vodni-

ke v Manangu (osemkrat ste bili tam, enkrat kot inštruktor in sedem-

krat kot vodja tečaja), ki jo je ustanovil Aleš Kunaver, o čemer govori 

tudi pred kratkim izdana monografija Z znanjem do zvezd. Kaj vam je 

pomenila šola? Kako to, da ste se odločili nadaljevati s poslanstvom, ki 

ga je začel Kunaver, po njegovi smrti pa nadaljeval Peter Markič?

Po Kunaverjevi tragični smrti je Peter Markič prevzel vodstvo oz. or-
ganizacijo izvedbe tečajev. Po določenem času (skoraj 10 let) je prenehal. 
Odkrito rečeno, nisem doživljal kaj posebnega, ko sem prevzel to delo. 
Zdelo se mi je normalno, da je treba nadaljevati zastavljeno, ker sam pro-
jekt še ni bil končan. Poleg tega sem se lahko oprl na Toneta Škarjo v 
okviru KOTG – zato smo tudi v okviru KOTG ustanovili odbor za šolo, 
tako da smo za razliko od prej, odločitve sprejemali skupno. 

Sama šola je bila zanimiva oz. je imela pomen zame pravzaprav iz 
najmanj dveh razlogov. Prvi je bil vsekakor ljubezen do hribov, Nepala, 
Nepalcev. Drugi pa občutek dolžnosti, da vrnem vsaj nekaj, kar sem sam 
dobil prej od drugih. Tako od tistih, ki so mi omogočili moj alpinistični 
razvoj, kot od tistih, ki so pomagali pri tem. V tistih časih je bilo nekako 
normalno, da je tisti, ki je nekaj dosegel, nato prevzel pomoč drugim, ali je 
vodil odprave ali je sodeloval pri vzgoji in usposabljanju ali pa na kakšen 
drugačen način.

Vas na šolo vežejo lepi spomini ali tudi kakšni slabi?

V glavnem so samo lepi. Tudi tisto, kar se je morda takrat zdelo, da je 
slabo, je sčasoma dobilo svojo pravo podobo. Tako je pač bilo. 

Bili ste tudi prvi alpinistični mentor Tomaža Humarja. Kako se ga spo-

minjate? 

Tomaž je začel svojo alpinistično kariero leta 1987 v alpinistični šoli, ki 
sta jo vodila France Malešič in Boris Štupar. Je pa res, da sem sodeloval v 
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bej. Bi jih pa morda vseeno izdvojil nekaj. Med prvimi vsekakor enega, ki 
sem ga opravil na začetku svoje alpinistične kariere. Soliral sem Spodnji 
steber v Brani. Nato pa nadaljeval po nekakšnem žlebu, kjer pravzaprav 
ni potekala smer. Najprej čez en previs, nato sem se ustavil pod drugim 
previsom. Prešinilo me je: »Do sedaj ti je šlo, za naprej pa ne veš.« Želja 
po nadaljevanju in odkrivanju neznanega je bila velika, vendar je zmagala 
pamet. Obrnil sem in splezal nazaj. Tega, da sem obrnil, nisem jemal kot 
poraz, ampak kot zmago, zmago nad samim seboj. Da sem sposoben oce-
niti, do kam sem še sposoben iti, da je vse skupaj še razumno varno. Kdaj 
nehati, da ne bi šlo predaleč, da ne bi bilo več vrnitve. Podoben, vendar 
ne povsem enak primer so imeli Belak, Berčič in Tratnik, ko so preplezali 
južno steno Daulagirija in so nekaj desetin metrov pod vrhom namesto na 
vrh prečili na severno stran. Če bi šli na vrh, bi bilo zelo malo verjetno, da 
bi sploh preživeli. Tako so se pa s težko muko odpovedali vrhu in še tako 
so komaj preživeli.

Druga zgodba je, ko so mi v treh dneh zapored padli trije soplezalci. 
Vse v Dolgem hrbtu. V Trikotu mi je soplezalec priletel čez glavo in sem 
ga ustavil z vrvjo. Na srečo ni bil prav nič poškodovan. »Greva nazaj?« 
»Da, ampak od tu dalje boš ti plezal naprej!« In sva priplezala do vrha. 
Naslednji dan mi je v smeri Kemperle-Murovec na snežišču zdrsnila so-
plezalka. Ustavil sem jo z vrvjo. Tudi ona je bila za nadaljevanje. Tretji 
dan pa sva s tretjim soplezalcem vstopila v smer Šimenc-Škarja. Na njega 
je prišla vrsta, da je plezal prvi težki raztežaj desno poševno navzgor. Ko 
se je vrv že skoraj iztekla, se mu je izpulil klin in nato še dva ali trije, da 
je "prifrčal" vsaj 20 metov in bil vzporedno z menoj, samo nekaj metrov 
stran. Ker je bil padec precej dolg, ga je vrv močno zgrabila okoli pasu in 
prsi (takrat še nismo imeli plezalnih pasov), da ga je kar precej zabolelo. 
Zato sva obrnila. V prvenstveni smeri v Vežici (Perčičev steber) naju je 
ujela noč in je bilo treba bivakirati, viseč na vrveh. Takrat sem nekje sredi 
noči sklenil, da ne bom šel več v take smeri. Ampak ta sklep je bil takrat 
trikraten – prvič, zadnjič in nikoli več. Bilo je nato še veliko težjih smeri 
in tudi bivakiranja, skoraj več pozimi kot poleti.

Spomin seže tudi v čas, ko sva s soplezalcem plezala prvenstveno smer 
za Ceneta Kramarja v Triglavski severni steni in naju je ujelo neurje. Dež 
je bil dolg "pol metra", bliskalo se je tako, da je bilo svetlo skoraj kot pod-
nevi. Toda bila sva globoko v votlini, varna pred dežjem, ne pa pred poto-
kom, ki je nenadoma privrel po dnu votline …

Pa skupna tura s Tonetom Škarjo in Dušanom Kregarjem čez vzhodno 
steno Nordenda in nato bivak na švicarski strani. Da ne govorim o zim-
skih vzponih v Rzeniku in še in še bi se našlo. Pa to, da nas je zajel plaz 
pod Matterhornom. 

Morda bi lahko bil najlepši vzpon, ko sem služil vojsko, a so mi dali 
nekaj dni "dopusta". Bilo je to decembra. Snega še pa še. Jaz pa popoldne 
na Kamniško sedlo in nato okoli osmih zvečer proti Brani, po Šiji. Svetila 
je polna luna, nebo je bilo polno zvezd, snega je bilo ravno prav. Kamor 

Želja po nadaljevanju in odkrivanju nezna-

nega je bila velika, vendar je zmagala pamet. 
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tej šoli, kot v vseh ostalih, in tako tudi s Tomažem. Z njim sva v Paklenici 
splezala v okviru te šole kar 11 plezalnih smeri. Začela sva s I. stopnjo. 
Zadnja smer je bila pa že V+. Leta 1990 sva spet plezala in to januarja v 
Lučkem dedcu 3 smeri, februarja v Planjavi pa še eno smer. Pozneje se 
nisva več navezala na skupno vrv, ker je enostavno postal predober. Zelo 
sem bil vesel in ponosen, da je "učenec" postal boljši od "učitelja", in zato 
tudi spremljal njegove fantastične dosežke, ki so bili vsi tudi dokazani. 
Močno me je prizadela njegova nesreča na Lantang Lirungu. Še vedno 
veliko mislim nanj in se ga spominjam.

Specializirali ste se za usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slove-

nije, sooblikovali ste politiko vodništva, sodelovali ste v alpinistični 

šoli, organizirali tečaje in seminarje za vodnike kot tudi tečaje varnej-

še hoje … V katero smer bi moral alpinizem iti v prihodnje? 

Že pred veliko leti, ko sem bil še načelnik koordinacijske komisije za 
alpinizem, smo sprejeli načelne usmeritve alpinizma: čim više po čim 
težjih smereh s čim manj opreme, vendar še vedno razumno varno. To 
v osnovi še vedno velja in bo verjetno še nekaj časa. Vendar bi moral biti 
vsak alpinistični vzpon, tu se povsem strinjam z Markom Prezljem, tudi 
zgodba. Ne samo čisto športno-plezalno dejanje. 

Kaj pa gorništvo na splošno, kaj mu prinaša prevelika popularizacija?

Pri planinstvu, gorništvo je bolj novodobna beseda, o kateri imam 
svoje mnenje, ampak to je morda tema za kdaj drugič, čeprav smo v Pla-
ninskem terminološkem slovarju, kjer sem sodeloval z letošnjo kam-
niško častno občanko gospo Marjeto Humar, zadevo razčistili, je v zad-
njih časih prišlo do precejšnjih sprememb. Žal je moderni način življenja 
tudi v hribe prinesel spremembe. Te se velikokrat vidijo v tem, da na pla-
ninskih poteh srečujemo "gluhoneme". To so tisti, ki sicer povsem dobro 
slišijo in tudi lahko govorijo, vendar gredo mimo tebe, kot da te ni, in 
se tudi na pozdrav sploh ne odzovejo. Veliko je "instant" obiskovalcev 
ipd. Tisti, ki hodijo v hribe zaradi drugih, bodo kmalu prenehali. Seve-
da ne vsi. Veliko je podcenjevanja hribov in temu ustreznega obnašanja. 
Vendar so hribi "milostni" in ne "kaznujejo" prav veliko podcenjevanja 
in napak. 

Vendar sem prepričan, da velja tisti izrek, da iz kvantitete pride tudi 
kvaliteta in da bo še veliko dobrih planincev (vsa poimenovanja oseb, ki 
so zapisana v moški obliki, veljajo za vse spole), ki bodo znali uživati in 
sprejemati hribe v vsej njihovi veličini.

Drug problem pa je seveda prevelika obremenitev gorskega sveta, 
posebej še nekaterih območij. Tu bo pa treba sprejeti določene, vendar 
ustrezne mere, da se bo ohranilo vsaj to, kar imamo sedaj.

Radi imate Veliko planino. Kakšno je vaše mnenje o njenem razvoju?

Celotno območje Velike planine, posebej pa še njen osrednji del s pas-
tirskimi naselji, je čudovit biser, ki bi mu težko našli enakega drugod po 
svetu. Že več deset let je prisotna posebna skrb, kako upravljati s tem 
biserom, da ne bi (preveč) potemnel. Vendar se žal tam prepleta preveč 
(neznanih) interesov, da bi prišli do nekega skupnega dogovora, ki bi ga 
nato tudi res izvajali. Narejeno je bilo že veliko raznih študij, strategij, 
programov razvoja, a so v glavnem vsi ostali v predalih. Tudi najnovejše 
študije kar nekako ne morejo narediti preboja. Zato je na Planini priso-
tno še veliko anarhije in samovolje. Da omenim samo vožnje z motor-
nimi sanmi v zimskem času. Letos sem se skoraj vsakič, ko sem bil na 

Planini, srečal z motornimi sanmi in to na območjih, kamor v nobenem 
primeru ne sodijo. Da je bilo skoraj vse "prevoženo", se je lahko prepričal 
vsak po sledeh, ki so jih motorne sani pustile v snegu.

V vsakem primeru bo nujno poleg sedanjega Odloka o javnem redu 
na Veliki planini imeti še nekaj, kar bo bolje varovalo to, kar imamo. 
Možnost je, da se to uredi v okviru krajinskega parka. Vendar je tu zelo 
pomembno, da se upošteva domačine, lastnike in se jih ne izenači z obi-
skovalci iz drugih krajev. Nesprejemljivo je, na primer, da karikiram, da 
bi moral imeti lastnik dvorišča enako dovoljenje za prehod preko dvori-
šča kot turist npr. iz Nove Zelandije.

Kaj vam pomenijo gore, plezanje?

Gore, hribi, planine, narava. Predvsem sprostitev, napolnitev z ener-
gijo. Moj sošolec mi je pred časom rekel: »Ko hodiš eno uro strmo v breg, 
odpustiš svojim sovražnikom, ko hodiš dve uri strmo v breg, odpustiš 
svojim prijateljem, ko pa hodiš vsaj tri ure strmo v breg, odpustiš celo 
samemu sebi«. 

Razlika med hojo in plezanjem je tudi v tem, da moraš biti pri ple-
zanju ozko usmerjen, skoncentriran, medtem ko med hojo lahko precej 
avtomatično premikaš noge, a z mislimi si lahko povsem drugje. Pri ple-
zanju pa je "odklop" popoln. Ves svet, vse je zoženo samo na tistih nekaj 
centimetrom, decimetrov, ki jih moraš "premagati", da dvigneš svoje telo 
čez previs, ploščo, "kamnolom". Takrat ni prav ničesar drugega kot samo 
ti in tisti košček narave pred teboj. Takrat lahko tudi spoznaš, koliko 
povsem nepotrebnih problemov si ustvarjamo, da sebi, a tudi drugim 
otežujemo življenje.

Katere zanimive pohodniške poti v naših koncih bi priporočili našim 

bralcem zdaj na začetku pomladi?

Pred več kot dvajsetimi leti so bile v takratnem Kamniškem občanu 
opisne možne sprehajalne in pohodniške poti kot izleti v bližnjo okolico 
Kamnika – izhodišče v Kamniku, nato pa vse do Tolste gore, Vira pri 
Nevljah, Briš, Vovarja, Stahovice, Sidraža, Tunjic, Kriške gmajne. Ti iz-
leti so dolgi od manj kot ure do več ur, torej primerni skoraj za vsakega. 
Žal turizem v Kamniku še ni prepoznal potenciala teh pohodniških poti 
v neposredni okolici samega mesta.

Seveda so zanimivi izleti tudi na malo bolj oddaljene točke – npr. na 
Kamniški vrh (po označenih poteh), pa na Veliko planino (ravno v dneh 
pred poslabšanjem vremena so na Kisovcu, Mali in Gojški planini že 
pognali prvi cvetovi žafrana). Tudi Kamniška Bistrica je zanimiva. Prip-
ravlja se pot nekaterih znamenitosti (rokovnjaške luknje, Sivnica, Lepi 
kamen, Žagana peč, Spominski park, lovski dvorec, Studenca, Predo-
selj, Mali izvirek …). Pa tudi do slapa Orlišče (Orglice) je popularno iti. 
Kranjska reber bo tudi kmalu brez snega. 

Takrat sem nekje sredi noč sklenil, da ne 

bom šel več v take smeri. Ampak ta sklep je 

bil takrat trikraten – prvič, zadnjič in nikoli 
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športna oprema strokovni partner

Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2022
pokrovitelj

9. SEZONA MODRE ŠOLE TEKA!

KAJ PRIDOBITE S PRIJAVO:

POSTANI DEL TEKAŠKE 
SKUPNOSTI. PRIJAVI SE!
www.modre-novice.si/modra-sola-teka-prijava/

TRENINGE
Za tekaško znanje bo skrbela strokovna ekipa Bodifit 
2 x tedensko od sredine maja do konca oktobra. 
V tem času boste lahko brezplačno obiskovali tudi 
vodene programe v centrih Bodifit (članarina 10 eur).

OPREMO
Vsak udeleženec bo prejel 2 tekaški majici, 
tekaške hlače in presenečenje.

MOTIVACIJO
Za uspešen napredek si bomo zadali cilj, da bomo 
pretekli Ljubljanski maraton, na kakšni razdalji, zaenkrat 
še ni pomembno. Prijavnino bomo poravnali mi.

EKIPNI DUH
Vsi kdaj pa kdaj potrebujemo brco v rit, nekoga ki nas 
spodbuja in se trudi ter napreduje z nami. Na treningih 
Modre šole teka boste spoznali nove tekaške prijatelje, 
s katerimi boste neustavljivi.
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Rubrika nastaja v sodelovanju z:

Ključ (623 m)
April, ko naj bi bila pomlad že v polnem razcvetu, pomladne temperature in kratki rokavi samoumevni, a je zima še pomahala z repom. 
Snežinke in pobeljeni griči me niso ustavili. Moj pokojni sodelavec je neštetokrat govoril o Ključu, pa me v mojih mladih letih to ni zani-
malo, takrat so bili pomembni dvatisočaki. Tokrat je moj cilj Ključ (623 m), manj znan vrh Polhograjskega hribovja. Moje izhodišče je pri 
cerkvici svetega Urha, ki je z obzidjem vpisana v seznam kulturne dediščine Republike Slovenije in je element grba občine Horjul. Vrh 
Ključa je nerazgleden, vendar je pot še kako prijetna, saj več čas poteka po gozdu, obkrožajo nas visoki hrasti. Zagotovo ga še obiščem!

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Pripovedke o Svetem Urhu 

Nekega dne je Turek jedel pod Kajžarjem v Podolnici. Kar nekdo 
ustreli in izbije Turku žlico iz rok. Prestrašen skoči Turek na noge, re-
koč: »Svetec pluje doli, zdaj pa le bežimo!« Drugič so hoteli Turki pri-
hajati na vrh Zaklanškega griča. Kar se začne zemlja udirati pod kopiti 
in konji niso mogli več naprej. Ko vprašajo, kako daleč seže moč tega 
svetnika, jim ljudje pokažejo po dolini naprej. Turki potem v tem kraju 
niso več ropali in požigali. Ko so nazadnje obnavljali cerkveno streho na 
sv. Urhu, je Podolničan obrnil lončenega petelina proti Podolnici, rekoč: 
»Do sedaj je gledal proti Zaklancu, sedaj naj pa še nekaj časa gleda proti 
Podolnici.« Kmalu zatem je v nevihti udarila strela in petelinu odbila 

glavo. Tudi o tem je govora, kam so obrnjeni svetniki v cerkvi, ali proti 
Podolnici ali proti Zaklancu. Vir: Cerkev sv. Urha z obrambnim obzidjem 

in stolpi - horjul.si

Iz Ljubljane se peljemo po avtocesti, usmerimo se na izvoz Brezovica 
in nadaljujemo v smeri Dobrave. Nadaljujemo proti Horjulu, mimo nase-
lja Podolnica do Zaklanca, kjer nas usmerjevalna tabla usmeri desno do 
cerkvice sv. Urha. Na parkirišču pri cerkvi parkiramo in se vrnemo ka-
kšnih 50 metrov v smer, od koder smo se pripeljali, ter peš nadaljujemo 
po kolovozu mimo vodohrana. Pot je ves čas dobro označena, na začetku 
se nekoliko strmeje vzpenja, potem se spet položi, nato zopet vzpne na 
vrh Ključa. Pot nadaljujemo, približno 300 m spusta, še do Partizanskega 
doma pod Ključem, kjer nas pričaka prijazna oskrbnica, pri kateri miza 
ni nikoli prazna. Za mizo sedijo domačini in klepetajo, občutek je, kot bi 
prišel domov. 

Izhodišče: Sveti Urh (420 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 2–3 ure · Najprimernejši čas: v vseh letnih časih
Časa vožnje: 45 minut v eno smer
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NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: darilna kartica Supernova Qlandia Kamnik v vrednosti 40 €
2. nagrada: darilna kartica Supernova Qlandia Kamnik v vrednosti 30 €
3. nagrada: darilna kartica Supernova Qlandia Kamnik v vrednosti 20 €

Nagrade podeljuje Supernova Qlandia Kamnik. Potrdila o nagradah bomo izžrebancem pos-
lali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo izšle 13. maja 2022. 
Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priimkom in točnim naslovom poš-
ljite do petka, 6. maja 2022, na naslov: Modre novice, IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 
Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: almanah SD Domžale in darilo: Zlatko Bogdanić, Mengeš
2. nagrada: almanah SD Domžale in darilo: Kim Razpotnik, Kresnice
3. nagrada: almanah SD Domžale in darilo: Majda Tomažič, Mengeš

Nagrade podeljuje Smučarsko društvo Domžale. Geslo nagradne križanke lahko oddate 
tudi na www.modre-novice.si!

Ime in priimek  

Naslov 

Podpis E-mail 
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Brez škarij in svinčnika ne znam živeti
Tako pravi Kamničanka Esma Raković, ki že več desetletij ustvarja miniaturne svetove oz. mini hiške za punčke. Tudi po toliko letih kre-
ativnega ustvarjanja ji idej ne zmanjka, dodaten izziv ji predstavljajo še materiali, ki jih uporablja za svoje ustvarjanje, prizna pa, da je 
premalo časa za vse, kar bi rada ustvarila. Čeprav so izdelane iz naravnih materialov in ročno, miniaturne hiške za punčke dandanes niso 
tako cenjene kot v preteklosti, saj jih nadomešča vseprisotna plastika. A Esma ne obupava, temveč se s svojimi pisanimi svetovi pred-
stavlja na različnih sejmih in razstavah. Nazadnje je bil delček njenih stvaritev na ogled v kamniškem nakupovalnem središču Supernova.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Esme Raković

»Vesela sem, da imajo v Supernovi posluh za tovrstno ustvarjanje in 
se z razstavami trudijo v nakupovalno središče vnesti kulturno dogaja-
nje, kar je po mojem mnenju prijetna osvežitev za kupce,« meni Esma, 
ki se še dobro spominja svoje prve hišice za punčke, ki jo je pred več 
kot 55 leti dobila v dar od mame in deda. »Težko opišem vzhičenje, ki 
sem ga čutila ob pogledu na darilo. Nekaj, kar je pravzaprav majhno kot 
škatla, pa vendar tako veliko kot cela hiša. In majhno pohištvo iz lesa, 
ki sem ga lahko po mili volji premikala, pa vazica in rožice. Na vhodu 
je bilo majhno stikalo in v hiški je bila prava, pravcata žarnica, ki je 
zasvetila,« se spominja Esma in dodaja, da je bilo takrat življenje bolj 
preprosto, saj so imeli otroci več časa za igro, sanjarjenje in domišljijo. 
Prav slednja jo spremlja že vse življenje, čeprav je z izdelovanjem mi-
niaturnega pohištva začela v 80. letih, ko sta bila njena otroka majhna. 
»Igrače, ki so jih prodajali, mi zaradi plastike niso bile všeč, bolj kako-
vostnih si nisem mogla privoščiti, zato sem jih pričela izdelovati sama. 
Izdelala sem mini pohištvo, kot sem ga imela sama kot otrok. Tako je 
nastal prvi pravi tapecirani kavč za Barbie v merilu 1: 6. Pa fotelj, mizi-
ca, omarica,« se spominja Esma, ki ustvarjanja, čeprav so otroci danes 
že odrasli, ni opustila nikoli več. »To je za mene terapija, ker se umirim 

in padem v drug svet, kot meditacija,« prizna Esma. 
Z leti se njena ljubezen do ustvarjanja ne manjša, temveč raste iz dne-

va v dan. »Vedno se najdejo novi materiali in nove tehnike, ki se jih je 
treba naučiti. Kdor se ukvarja z ustvarjanjem, ve, da je potrebna zavze-
tost, potrpljenje in dosti znanja. Delo z lesom, šivanje, krojenje, pletenje, 
kvačkanje, risanje, barvanje, knjigoveštvo … pa poznavanje kultur in 
zgodovine, smisel za oblikovanje in barvno usklajenost. Vsa ta znanja 
so koristna in omogočajo natančnejšo upodobitev. Tako danes nastajajo 
sobe, ki si jih nekoč sploh ne bi mogla zamisliti. Povezala sem vse svo-
je hobije, želje in spretnosti, tako da nastajajo nove in nove stvaritve. 
Spominki s potovanj in miniature, kupljene na bolšjih sejmih, so dobili 
svoje novo mesto v raznih mini sobah. Dodajam slike, posebno tkano 
blago … vse, kar mi je všeč, vpletem v te nove mini svetove,« razlaga 
Esma, ki pravi, da ji nikoli ni dolgčas, saj se s svojim ustvarjanjem vsak 
trenutek lahko preseli v drug kraj ali časovno obdobje. 

Nastaja miniaturna Budnarjeva hiša

Zadnje čase prejema veliko naročil za izdelavo personaliziranih sob, 
ki jih ljudje radi podarjajo kot darilo. Esma v postavitev vključi tako 
osebo, ki ji je darilo namenjeno, kot vse detajle, značilne za osebo, od 
knjig in revij, ki jih rada bere, do fotografij, vaz, rož itd. Poleg tega tre-
nutno izdeluje tudi miniaturno notranjost Budnarjeve muzejske hiše, 
ki bo merila 80×40 centimetrov. Esma se nadeja, da jo bo javnosti lahko 
predstavila na letošnjih Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

Čeprav svoje izdelke predstavlja ob različnih prilikah, bi rada v 
prihodnosti svoje številne oblečene lutke in opremljene mini sobice 
predstavila tudi širši javnosti. »Za moj velik obseg izdelkov mi trenutno 
nudi dom Samostan Mekinje, ki pa zaradi urnika odprtosti omogoča 
ogled samo v dopoldanskem času med tednom. Če bi kdo od bralcev 
imel željo obiskati moj atelje, se bom s predhodnim klicem zelo rada do-
govorila za obisk. Predvsem vesela bom mladih z veseljem do takšnega 
ustvarjanja, ki bi nadaljevali to vrsto, povsem upravičeno lahko rečemo, 
umetnosti,« poziva Esma, ki je že veliko truda vložila v iskanje umetni-
kov oz. ustvarjalcev, ki bi se v Sloveniji ukvarjali z miniaturnimi hiša-
mi, a jih zaenkrat še ni našla. Tudi zato si želi, da bi svoje obširno znanje 
lahko predala mladim, ki bi ga ohranili in še nadgradili. 
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Ti vodenje projektov predstavlja 
izziv, znaš prepoznati priložnosti 
za nove posle?

Verjameš, da lahko s pozitivnim 
pristopom ter znanjem premikaš 
meje?

VODJA PROJEKTOV

VSEBINSKI MARKETING
Je pisanje in ustvarjanje  
vsebine tvoja strast?

Si kreativen in znaš svoje ideje  
spraviti v celosten koncept?

Ti pisanje v slovenščini in  
angleščini ne dela preglavic?

DIGITALNI SPECIALIST
Si v digitalnem svetu kot riba v vodi?

Se dobro znajdeš v množici KPI-jev? 

Ti pisanje atraktivnih objav v 
slovenščini (in angleščini) ne dela 
preglavic? 

IŠČEMO NOVE 
SODELAVCE!
V svojo ekipo vabimo 
tri nove sodelavce. Če 
se prepoznaš v opisih, 
pošlji svoj življenjepis 
in motivacijsko pismo 
na info@ir-image.si do 
vključno 23. aprila 2022.

grafično oblikovanje
digitalni marketing
kreiranje celostnih kampanj
vsebinski marketing 
medijski zakup
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Kjer ni nadzora, se kršijo pravice delavcev
Tako opozarjajo v Delavski svetovalnici, organizaciji, v kateri se osredotočajo na zaščito pravic delavk in delavcev ter ranljivih skupin. 
Delavska svetovalnica ima sedež sicer v Ljubljani, a že leto dni deluje tudi izpostava v Kamniku, kjer so v tem času obravnavali že precej 
primerov kršenja delavskih pravic. V prihodnje bodo svojo prisotnost v Kamniku in tudi okoliških krajih (Domžale, Mengeš, Trzin, Ko-
menda) še okrepili.

MATEJA ŠTRAJHAR

Pri svojem delu opažajo, da manjša mesta niso nič manj izpostavljena 
kršitvam delavskih pravic, saj tu ni mreže, na katero bi se ljudje lahko 
zanesli, hkrati pa so manjša mesta umaknjena od raznih nadzornih or-
ganov. To daje občutek prikritosti oz. vtis, da teh težav ni. A pod krinko 
povezanosti lokalne skupnosti se pogosto skriva marsikaj z vidika krši-
tev pravic delavcev, opažajo v Delavski svetovalnici. Pri tem opozarjajo, 
da ne gre zgolj za kršenje pravic s strani delodajalcev, temveč tudi insti-
tucij, ki izvajajo določene postopke.

V Kamniku se pojavljajo podobne kršitve kot drugod po Sloveniji, 
kot so neizplačilo plač, presežek nadur, sumljive odpovedi delovnega 
razmerja, šikaniranje na delovnem mestu, delo na črno. »Večinoma je 
dovolj neposredno soočenje z delodajalcem. Če pa to ne zaleže, se poslu-
žujemo tudi sodnih postopkov,« je na novinarski konferenci povedal 
Goran Lukić, zagovornik društva Delavska svetovalnica. Seveda si že-
lijo, da bi bilo teh primerov čim manj, a na podlagi izkušenj s terena 
vidijo, da bo dela še veliko. Tudi zato bodo svoje delovanje v Kamniku 
in okoliških krajih še okrepili. Ob tem še posebej apelirajo na mlajše de-
lavce, saj njihove izkušnje kažejo, da se delavske pravice pogosto kršijo 
prav mladim. 

Pri svojem delovanju opažajo dve stvari: da se delavci, ki so jim kr-

šene pravice, pogosto na njih obrnejo (pre)pozno, in da nimajo dovolj 
dokazov. Zato Luka Lukič, tudi zagovornik Delavske svetovalnice, sve-
tuje dvoje. »Delavci si morajo shranjevati ali zabeležiti vse v zvezi s kon-
fliktom, na primer: klici ali nalaganje dela med bolniško odsotnostjo, 
grožnje zaradi odsotnosti ipd., saj so ti dokazi dobrodošli v morebitnih 
sodnih postopkih. Prav tako je pomembno, da nas oseba, ki meni, da se ji 
godi krivica, pokliče takoj. Ko so določeni roki zamujeni, je stvar precej 
težja, v določenih primerih pa tudi izgubljena, pa ni treba, da je tako,« 
opozarja Lukič in dodaja, da so zaposleni v Delavski svetovalnici na vo-
ljo za pomoč, oporo in znanje, ampak na koncu je stvar posameznika, 
kako oz. če bo uveljavljal svoje pravice. 

Predstavniki Delavske svetovalnice so v Kamniku na voljo vsak dru-
gi četrtek. Izpostava v Kamniku pokriva tudi sosednje občine Domžale, 
Mengeš, Trzin in Komenda, tako da vabijo vse, ki menijo, da se jim krši-
jo pravice ali imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z delovnimi razmerji 
(pogodba o zaposlitvi, izplačilo plače, plačilna lista, nesreče na delov-
nem mestu …), da se obrnejo na njih. »Vsak, ki pride do nas, dobi razpo-
ložljive informacije, potem pa korak po koraku pomagamo pri reševanju 
težav. Če je rok za ukrepanje kratek, smo seveda na voljo takoj,« pravi 
Goran Lukić. Za srečanje se lahko dogovorite na brezplačni telefonski 
številki 080 1434, elektronski pošti info@delavskasvetovalnica.si ali na 
telefonu 051 365 966. 
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Čeprav na daljavo, je YPAC super izkušnja
V Vaduzu, glavnem mestu Liechtensteina, je marca potekal mladinski parlament Alpske konvencije (krajše YPAC). Udeležili so se ga tudi 
dijakinje in dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Čeprav je srečanje tudi letos potekalo na daljavo in ne v živo, kar je 
kamniške dijake razžalostilo, so po koncu mladinskega parlamenta vseeno polni pozitivnih izkušenj. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv udeležencev YPAC

Mladinskega parlamenta Alpske konvencije so se pod mentorstvom 
Rafaele Kožlakar, Renate Capuder Mermal, Uršule Potočnik in Gabi 
Dernulovec udeležili Matic Hrabar, Sara Muršak in Lea Šemen (vsi trije 
tretji letnik), Eva Lončar in Eva Rems (obe drugi letnik) ter Manca Kos 
(prvi letnik). 

Trije dijaki so se YPAC-a udeležili prvič, medtem ko so trije sodelovali 
tretjič. Slednji pravijo, da je ekipa liechtensteinske srednje šole organiza-
cijsko gledano opravila odlično delo in je YPAC potekal brez zapletov. »V 
primerjavi z lanskim letom je bila izkušnja podobna. Glavna razlika je bila 
v urniku, ki se je letos malo skrajšal, bilo je malenkost manj sproščenih 
aktivnosti med delom in ob večerih. Kljub temu je bil letošnji YPAC za-
baven, kolikor je to lahko na daljavo,« je za Modre novice povedal Matic 
Hrabar. Enako meni tudi Sara Muršak, ki dodaja, da jih je dejstvo, da mla-
dinski parlament tudi tokrat ni potekal v živo, nekoliko razžalostilo, a je 
sodelovanje v njem kljub temu super izkušnja. 

Pogrešajo srečanja v živo

Dijaki so pogrešali srečanje s sovrstniki iz Avstrije, Nemčije, Švice, 
Francije, Italije in Liechtensteina, ki poleg kamniške in mariborske gim-
nazije sodelujejo na YPAC-u. »Pogovori na spletu so vedno drugačni, kot 
če se s človekom dejansko srečaš. Opažam več (predvsem začetne) sra-
mežljivosti, tišine in na splošno počasnejše ter manj izčrpno delo. Poleg 
tega si po celem dnevu strmenja v ekran bolj utrujen. Mislim, da že vsi 
komaj čakamo, da se naslednje leto srečamo v živo,« pravi Matic Hrabar, 
medtem ko Manca Kos dodaja, da splet v primerjavi s srečanjem v živo 
predstavlja veliko pomanjkljivost. »Kar nekajkrat sem imela težave z ra-
čunalnikom, da nisem mogla normalno slediti razpravam. Prav tako mi 
ni bilo všeč, da smo bili mi edina delegacija, ki se je letošnjega YPAC-a 
udeležila kar od doma. Tako ob sebi nisem imela nikogar, s komer bi se 
lahko posvetovala ali pa ga vprašala za nasvet, medtem ko so imeli osta-
li ob sebi prijatelje in profesorje,« pravi Manca, z njo se strinja tudi Lea 
Šemen. »Čeprav se še nisem udeležila YPAC-a v živo in se moje izkušnje 
nanašajo le na digitalna srečanja, sem vseeno čutila pomanjkanje družab-
nega stika. Ker smo sodelovali od doma, se kot delegacija nismo družili v 
živo in si izmenjavali idej, šal, kritik ali pobud. Bilo je tudi manj zabavno, 
saj bi se ob dogodku v živo s sovrstniki lahko družili med odmori ali ak-
tivnostmi ter stkali močna prijateljstva. Menim, da je bilo to težje storiti 

preko digitalnega srečanja, saj je bil čas omejen, porabiti pa smo ga morali 
za kakovostno opravljeno delo.«

Zaključke razprav bodo predali predstavnikom lokalne in dr-

žavne oblasti

Letošnja krovna tema, o kateri so razpravljali dijaki alpskih držav, 
je bila sprememba sistema kot odgovor na krize 21. stoletja (podnebne 
spremembe, pandemija itd.). Glede na podteme se dijaki na parlamentu 
porazdelijo v posamezne komiteje in v okviru teh na koncu sprejmejo 
zaključke, ki jih predajo tudi predstavnikom oblasti v posamezni državi in 
lokalni skupnosti. V prvem komiteju, kjer so razpravljali o hitrem ukre-
panju in sprejemanju zakonov za hitro zaustavitev podnebnih sprememb, 
so predlagali izboljšanje vladnega in političnega sistema z vključevanjem 
mladih v državni zbor in ustanovitvijo mladinske politične organizacije, 
ki bi delovala kot politična stranka in bi zagovarjala predloge mladih. V 
drugem komiteju so razmišljali o ekološko ozaveščenem gospodarstvu; v 
predlogih so se najbolj osredotočili na obnovljive vire energije ter projekt, 
ki so ga poimenovali Green Number. »Zamislili smo si, da bi vsak izdelek 
imel t.i. tabelo, na kateri bi bile številke od 0 do 100, ki bi povedale, kako 
naravi prijazno je izdelek izdelan. Manjša kot je številka, manj je proi-
zvodnja škodovala okolju,« razlaga Manca Kos, članica drugega komiteja. 
V tretjem komiteju je bilo govora o globalnem staranju prebivalstva ter 
naraščajočih razlikah med bogatimi in revnimi. »Pogovarjali smo se o 
izboljšanju družbe. Osredotočili smo se na tri večje problematike, in sicer 
razliko med bogatimi in revnimi, probleme z mentalnim zdravjem in re-
ševanje le-teh ter diskriminacijo, vendar noben od naših predlogov ni bil 
sprejet,« razloži Eva Lončar. V četrtem komiteju, ki se je ukvarjal s temo 
mobilnosti, so prišli do zaključkov v obliki treh postulacij. »V njih smo 
se dotaknili tovornega prometa, ki se mora preseliti s cest na železnice, 
dostopnosti javnega prevoza, ki mora biti dostopen za vse (slepe, gluhe, 
ruralna območja). V zadnji postulaciji smo predstavili predloge za tran-
sportni sistem prihodnosti, ki bi poudarjal predvsem pomen železniškega 
prometa, kolesarjenja in hoje,« zaključuje Matic Hrabar. 

Klik, klik za še več modrih novic

www.modre-novice.si
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Elektronsko in mobilno zdravstvo
V okviru projekta ISE-EMH (angl. Italian and Slovenian ecosystem for electronic and mobile health) na institutu »Jožef Stefan« razvijamo 
platformo, namenjeno predvsem državljanom Italije in Slovenije, ki nudi informacije, podporo in pomoč uporabnikom platforme s področja 
zdravja in medicine. 

PRIMOŽ KOCUVAN
Foto: Primož Kocuvan

Za izboljšanje zdravja in kakovosti življenja slovenske (tudi svetovne) 
družbe so potrebne pravočasne in verodostojne informacije, ki omogo-
čajo, da se določena zdravstvena stanja ali bolezni odkrijejo pred napre-
dovanjem oz. samim nastankom. Spomnimo se le na državne programe 
za odkrivanje raka Dora, Zora in Svit ter mnoge ostale v zadnjem času 
pogosto omenjene zgodnje odkrivanje demence. Na IJS razvijamo plat-
formo elektronskega in mobilnega zdravstva (EMZ), ki omogoča ljudem, 
da pridobijo točne in nepristranske informacije ob poljubnem času. Pove-
žejo med seboj pacienta in zdravnika.

Ekosistem EMZ je preprost in sestavljen iz štirih logičnih modulov: 
storitve, iskanje, virtualni asistent ter klicni centri. Hrbtenica celotnega 
ekosistema so storitve. Storitev je logična entiteta, ki vsebuje informaci-
je o določeni bolezni ali zdravstvenem problemu (npr. depresija, kožni 
rak, dermatitis …). Vsebuje kratek opis, povezave in kontakte specialistov 
(strokovnjakov), spletne in mobilne aplikacije, videoposnetke ter nenaza-
dnje simptome. Vsaka storitev pa ni nujno bolezen. Lahko gre za storitev, 
ki jo opravi zasebna/javna zdravstvena ambulanta, medicinski izdelek oz. 
produkt podjetja ipd. Z iskanjem lahko najdemo katerokoli storitev, kjer 
lahko iščemo po imenih storitev, poljih, podpoljih, simptomih, značkah 
ter regijah. Če ne najdemo pravih informacij, lahko vprašamo strokov-
njaka – zdravnika. Platforma omogoča neposreden tekstovni kontakt 
s strokovnjakom preko za to namenske vgrajene aplikacije, ki je lahko 
anonimen ali naveden z imenom. V skladu z GDPR uredbo platforma 
trajno ne hrani osebnih podatkov (razen podatkov, povezanih z registra-
cijo). Uporaba platforme je brezplačna in za uporabo ni nujna registracija. 
Če strokovnjak ni na voljo, je možen pogovor z virtualnim asistentom. 
Virtualni asistent (ali kratko bot) odgovarja na vprašanja povezana z IJS, 
zdravstvenimi storitvami ali čakalnimi dobami v zdravstvu. Je inteligen-
tni asistent, saj razume naravni jezik in enako tudi odgovarja v naravnem 
jeziku, kjer so posamezni tuji jeziki prevedeni strojno.

V okviru storitev smo implementirali tudi priporočilni sistem, ki pre-
ko zgrajenega modela in vhodnih podatkov, pridobljenih od uporabnikov, 
priporoča iskane in podobne storitve. S tem uporabniki hitreje najdejo 
pogosto iskane storitve, saj algoritem predvidi vzorce v iskanju, katere 
storitve so si bolj ali manj različne, kjer algoritem vključuje tudi število 
klikov na specifično storitev. Prav tako imamo na voljo klicne centre, ki 
lahko nudijo tekstovni kontakt (enako kot v primeru strokovnjaka) ali 

klicni kontakt preko telefona. Trenutno platforma vsebuje 165 storitev 
in 30 klicnih centrov. Uporabniki, ki se registrirajo, imajo možnost vna-
šanja novih storitev, klicnih centrov in produktov. Vendar morajo biti 
storitve potrjene s strani upravitelja ekosistema (strokovnjaka), ki pre-
gleda vsebino. Platforma je dostopna v treh jezikih: v slovenščini, itali-
janščini in angleščini, s tem, da imamo na voljo angleščino, prevedeno 
iz italijanščine, in angleščino, prevedeno iz slovenščine. Razlika je v na-
vedenih storitvah po rubrikah, saj angleščina, prevedena iz italijanščine, 
vsebuje več vsebin iz Italije, medtem ko obratno velja za angleščino, pre-
vedeno iz slovenščine. V splošnem lahko imenujemo platformo kot so-
doben agregator zdravstvenih storitev. Ekosistem je dostopen na naslovu  
www.ise-emh.eu. Ciljna skupina uporabnikov platforme bi v Sloveniji 
bila iz obalno-kraške, goriške in osrednjeslovenske regije. Na IJS upamo, 
da se bo uporaba platforme razširila še na ostale regije v Sloveniji ter tudi 
globalno. 

PRIPIS: Slika prikazuje odgovor bota, ko iščemo rentgen pljuč. Med rezultati 
sta tudi ZD Kamnik in Domžale.
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Le še dober teden do volitev
Letošnjega leta se je prijelo poimenovanje super volilno leto, saj se bomo na volitve podali kar trikrat. Prvič že čez dober teden dni, ko 
bodo v nedeljo, 24. aprila 2022, potekale volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije. 

MATEJA ŠTRAJHAR

Volivke in volivci, ki se ne bodo mogli udeležiti volitev v nedeljo, 24. 
aprila, lahko 19., 20. in 21. aprila med 7. in 19. uro predčasno glasujejo na 
voliščih za predčasno glasovanje na območju njihovega volilnega okraja. V 
Kamniku bo predčasno glasovanje potekalo v stavbi Občine Kamnik na 
Glavnem trgu 24, v Domžalah (oba volilna okraja) pa na sedežu Društva 
Lipa na Ljubljanski 58. Za predčasno glasovanje ni potrebna predhodna na-
java. Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim se lahko 
identificira (npr. osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).
Objavljamo liste kandidatov v volilnih okrajih modronovičnih občin. 

VOLILNI OKRAJ DOMŽALE 1
LISTA KANDIDAT/KA
1. NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA Barbara Hrovatin

2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI Janez Cigler Kralj

3. PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE Andraž Vrhovec

4.   NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA  
ZDRAVA DRUŽBA Nevenka Murenc

5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS Matjaž Perše

6. Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo Srečko Djumber

7. Državljansko gibanje Resni.ca Špela Bohte

8. GIBANJE SVOBODA Mateja Zupan 
Josipović

9. LISTA MARJANA ŠARCA – LMŠ Tina Heferle

10.  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  
SLOVENIJE Klementina Šuštar

11. NAŠA DEŽELA stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC Vinko Letnar

12. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS Rado Gladek

13.    POVEŽIMO SLOVENIJO 
KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) Milan Balažic

14. SOCIALNI DEMOKRATI – SD Marko Skušek

15. ZA LJUDSTVO SLOVENIJE – ZLS Gorazd Rejc

16. STRANKA ALENKE BRATUŠEK Majda Debelec

17. DOMOVINSKA LIGA – DOM Alen Behek

18. LEVICA Arne Jernej Stare

19. VESNA – zelena stranka Andreja Marolt

VOLILNI OKRAJ DOMŽALE 2
LISTA KANDIDAT/KA
1. NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA Barbara Hrovatin

2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI Tadeja Šuštar Zalar

3. PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE Urška Orehek

4. NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA Dora Pal

5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS Matjaž Perše

6. Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo Jurček Dolenc

7. Državljansko gibanje Resni.ca Urban Tavčar

8. GIBANJE SVOBODA Monika Pekošak

9. LISTA MARJANA ŠARCA – LMŠ Brane Golubović

10.  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  
SLOVENIJE Marija Pukl

11. NAŠA DEŽELA stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC Gregor Selčan

12. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS Julija Herle

13. POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) Tomaž Štebe

14. SOCIALNI DEMOKRATI – SD Ganimet Shala

15. ZA LJUDSTVO SLOVENIJE – ZLS Borut Bevc

16. STRANKA ALENKE BRATUŠEK Bojan Arh

17. DOMOVINSKA LIGA – DOM Alen Behek

18. LEVICA Lan Jenull

19. VESNA – zelena stranka Tanja Mrkun

VOLILNI OKRAJ KAMNIK (obsega območje občin Kamnik in Komenda)

LISTA KANDIDAT/KA
1. NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA Nina Tušar Markež

2. DOMOVINSKA LIGA – DOM Žiga Jereb

3.  NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA 
DRUŽBA Robin Majnik

4. VESNA - zelena stranka Andreja Pogačar

5.  ZOS - ZAVEZNIŠTVO OSVOBODIMO SLOVENIJO 
(GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA - ZSI IN STRANKA 
SLOVENSKEGA NARODA - SSN)

Ferhan Korać

6. PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE Neja Repinc

7. Državljansko gibanje Resni.ca Rok Držanič

8.  POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, 
NLS, NS) Simona Kustec

9. GIBANJE SVOBODA Aleš Lipičnik

10.  DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE Janez Pančur

11. LEVICA Ivan Mitrevski

12. STRANKA ALENKE BRATUŠEK Dragica Klemše

13. Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo Mojca Podobnik Rozman

14. SOCIALNI DEMOKRATI – SD Maja Aleksovska-Lesjak

15. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS Nežka Poljanšek

16. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS Monika Bregant

17. ZA LJUDSTVO SLOVENIJE – ZLS Zdenka Čemažar

18. NAŠA DEŽELA stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC Matjaž Zorman

19. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI Matej Tonin

20. LISTA MARJANA ŠARCA – LMŠ Marjan Šarec

Vir: Državna volilna komisija

Vir: Državna volilna komisija

N
aročnik: Tom

až Štebe
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Od kod sem: Celo življenje sem Kamničan 
povezan s Komendo. Starša izhajata iz Gore 
pri Komendi.

Moje kompetence: izhajam iz podjetniške 
družine, 35 let izkušenj iz gospodarstva je 
navrglo moj največji projekt Slovenia Eco 
Resort, katerega sem sprojektiral, zgradil in 
ga uspešno vodim.

Zakaj kandidiram za poslanca DZ: Poznam 
probleme v gospodarstvu, turizmu in 
kmetijstvu, za katere imam tudi rešitve.
Z vašim zaupanjem bomo sledili modernim 
smernicam razvoja in blaginje.

Hvala za zaupanje in vaš glas,
Matjaž Zorman

Matjaž Zorman
18

N
aročnik: SD

S

N
aročnik: N

aša dežela
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V svojo sredino vabimo 

sodelavce za delo 
v lesni proizvodnji 

in vzdrževalce.

Zainteresirane kandidate prijazno vabimo, da prošnje z 
življenjepisom, delovnimi izkušnjami in referencami  

pošljete na elektronski naslov
kadri@menina.si. 

Telefonska številka za informacije:  kadrovska služba 01 8303 705

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

Tel.: 01 83 03 700

Z A P O S L I M O

Suščev zlati prah
Mali traven (april) ima na dan devet vremen, marec pa skoraj v celoti le eno, lepo vreme! Nič čudnega torej, da so mu ljudski vremenski 
modreci nadeli ime sušec ter ugotovili, da je za poljščine koristno, da v tem času ni veliko padavin in tudi ne preveč toplote. 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

To potrjujeta naslednja dva vremenska reka, in sicer "suščev prah in 
kup zlata, iste vrednosti oba" (druga različica: Sušca prah obvelja, kakor 
kepa zlata.) ter "kar sušca (o )zeleni, se rado posuši". Tretji mesec v letu in 
osrednji mesec koledarske pomladi je v celoti upravičil svoje staro ljudsko 
ime. Zdržal je skoraj do konca, prvim kapljicam dežja na predzadnji dan 
meseca so se zadnji dan pridružile težko pričakovane obilnejše padavi-
ne. Sorazmerno hladno vreme je po drugi strani povzročilo, da rastje ni 
prehitro zacvetelo. Trajanje sončnega obsevanja je preseglo dolgoletno 
povprečje za skoraj 70 % oziroma skoraj za 100 ur; na ta račun nismo za-
beležili niti enega dneva z meglo! Temperatura je bila okrog dolgoletnega 
povprečja, kar ste lahko dnevno občutili tudi na lastni koži. Ob jutrih in 
del dopoldneva smo se malo "skrčili", čez dan in v prvem delu popoldneva 
pa odvrgli jakne, bunde, plašče in kar je še te in podobne ogrevalne navla-
ke ter posedeli na kakšni sončni kavici. Nekaj dni je bilo tako toplih, da je 
ni bilo treba niti sladkati … 

Dve tretjini meseca je bila jutranja temperatura zraka pod lediščem 
(imeli smo najmanj 20 hladnih dni, večino s slano), v dneh 23.–28. 3. pa 
so najvišje dnevne vrednosti temperatur zaporedoma presegle 20 stopinj 
Celzija. Več kot 20-stopinjska pa je bila tudi dnevna temperaturna ampli-
tuda; sredi tega marsikje v ravninskem delu celo več kot 25-stopinjska! 
Morda je prav dnevno kolebanje temperature povzročilo marsikateri 
prehlad s kašljanjem, kihanjem in smrkanjem brez povišane telesne tem-
perature. Nič kovidnega torej, le stari "dobri" prehlad ali viroza. Precej dni 
smo imeli opravka tudi z zelo nizko relativno vlažnostjo, zato so se čez 
dan tla sušila še hitreje, zaradi tega pa so bile jutranje temperature še ne-
koliko nižje. Suh zrak se namreč v jasnih nočeh ohladi hitreje in bolj kot 
vlažen. Večino meseca smo imeli veliko požarno ogroženost naravnega 
okolja, kar veliko pa nas je lahko opazovalo dimno nakovalo požara na 
Potoški gori pri Preddvoru, ki so ga zaznala tudi vesoljska očesa – sateliti. 
Po sušnem januarju in februarju torej še bolj sušen marec – kombinacija, 
ki že nakazuje možnost poletne suše. Morebiti bo del te moče nadomestil 
že april, prvi dve aprilski soboti je bilo pošteno mokro in hladno!

Že nekaj tednov lahko sredi in na robovih travnikov opazujemo sklo-
njene ali čepeče človeške postave, ki z navidez nevarnim orodjem (noži) 
brskajo po zemlji. V resnici so ti ljudje povsem nenevarni, saj oprezajo za 
regratom. Na spomladanskih sprehodih se mu skorajda ne moremo izo-
gniti, aprila in maja prekrijejo travnike njegovi zlatorumeni cvetovi, ki 
se nato spremenijo v regratove lučke. Njegova razširjenost je kriva, da ga 
prištevamo k plevelom. Zaradi bogastva zdravilnih in krepilnih snovi je 
tudi imenitna zdravilna rastlina. Med najpomembnejšimi učinkovinami 

so čreslovine, grenčine, inulin, eterično olje, holin, vitamini A, B in C ter 
rudninske snovi. Spomladi nabiramo predvsem korenine in liste. Slednje 
uživamo kot solato, seveda pa mora stopiti noter še kaj svinjskega (npr. oc-
virki …) in/ali krompirjevega, nekaj domačega kisa ter oljčno in/ali bučno 
olje, česen in še kaj. Ko ima rastlina že popke, pa nabiramo le zgornjo po-
lovico listov. Regrat je res na voljo prav vsem in skoraj povsod ter vso po-
mlad, v gorah tudi poleti. Morda je tamkajšnji malce bolj grenak kot dolin-
ski, pri slednjem pa je še posebej pomembno, da ga nabiramo dovolj stran 
od večjih prometnic – vsaj 50, še raje pa 100 metrov! Prav grenak okus je 
tisti, ki potrjuje prisotnost železa, ene od pomembnih sestavin uravno-
težene prehrane. Le brž ponj, a pazite, da ne boste predolgo čepeli in vas 
zagrabi v križu – lesena pručka je kot nalašč za rešitev tovrstnih težav. Konec februarja je bilo pod svetim Primožem že zeleno, marca pa precej manj, 

za kar je poskrbela suša, ki je vztrajala vse do predzadnjega dne.
Padavine – MAREC 2022

POSTAJA             (v mm) POSTAJA       (v mm)
Domžale 22 Brdo pri Lukovici 29
Srednje Jarše 24 Jable 32
Krtina 25 Zgornje Dobeno in Tunjice 34
Brnik 27 Loka pri Mengšu 35
Trzin 28 Kamnik Zaprice 37

Količina padavin marca 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
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Kolikokrat ste se pri gradnji 

ali prenovi vašega doma znaš-

li pred zagato, ki je sami niste 

znali rešiti? Ali pa morda že 

pred samim delom, pri izbiri 

materiala na primer? V ta-

kih trenutkih je dober nasvet 

neprecenljiv, kar dobro vedo 

kupci – tako fizične osebe kot 

razni izvajalci – ki so že dolga 

leta zvesti Kalcerju, kjer na 

enem mestu poleg strokovnih 

nasvetov dobijo tudi vse za 

suho in montažno gradnjo ter 

obnovo. O ponudbi, aktualnih 

razmerah na trgu in več kot 

30-letnem uspešnem delovanju 

smo se pogovarjali z Metodom 

Cerarjem, direktorjem podje-

tja Kalcer iz Trzina. 

Podjetje Kalcer je sinonim 

za suho gradnjo in obnovo, saj 

se na enem mestu dobi vse za 

streho in podstrešje (izolacija, 

stopnice, kupola, svetlobni-

ki), strope, stene (tudi stensko 

gretje in hlajenje, barve, vrata, 

kljuke), tla (talno gretje, podi), 

fasado, akustiko, zvočno izola-

cijo … Ali je na kateri skupini 

produktov poseben poudarek?

Vedno pravim, da smo speci-
alizirana trgovina predvsem iz-
delkov za suho gradnjo. Na tem 
področju kupcem ponujamo po-
polnoma vse, kar se na svetovnem 
trgu uporablja v suhi gradnji. Po-
nuditi pomeni tudi svetovati, za 
kar se naši inženirji v komerciali 

in prodajalci v trgovini tudi stal-
no izobražujejo. Le na tak način 
lahko nudimo vse novosti, ki jih 
proizvodnja vsako leto predstavi 
na tržišču. Ponujamo kakovost, 
zato želimo na pravi način to tudi 
predstaviti izvajalcem, investitor-
jem, končnim kupcem. Stranke se 
potem same odločijo za nivo ka-
kovosti. Važno je, da so seznanje-
ne s temi nivoji. Sodelujemo tudi 
z arhitekti in predstavljamo vezni 
člen med njimi ter določenimi do-
bavitelji. 

Kateri so tisti izdelki, ki so 

trenutno aktualni?

Trenutno je aktualno vse iz 
našega prodajnega programa. Iz-
postavil bi izdelke za prostorsko 
akustiko (kakovostni akustični 
stropi, posebne akustične stenske 
obloge, kakovostna zvočna izo-
lacija), sistem stensko-stropnega 
gretja oz. ohlajevanja, plošče za 
mokre prostore …

Kateri so tisti izdelki, ki se 

pri vas dobijo še posebej ugo-

dno?

Pri nas se vse dobi predvsem 
po konkurenčni ceni. Ne vem, 
kaj pomeni ugodno, ker poceni 
še ne pomeni ugodno. Pri nas 
prodajamo material preverjene 
kakovosti. Naši kupci so v veči-
ni izvajalci suhomontažnih del, 
torej profesionalci, ki vgrajujejo 
materiale v bolnice, fakultete, 
šole, stanovanjske zgradbe, po-
slovne zgradbe, zasebne hiše itd. 
Ne moremo oz. niti ne želimo 
si privoščiti prodaje izdelkov 
nepreverjene kakovosti. Pri izbo-
ru materiala svetujemo tudi vsem 
zasebnim kupcem, ki se potem v 
večini odločijo za kvalitetnejši 
nivo. Naj navedem primer: za 
oblogo mansarde lahko uporabite 
navadno, 12,5-milimetrsko mav-
čno ploščo; pri nas stranki ved-
no predlagamo 15-milimetrsko 
ognjevarno mavčno ploščo, ki je 
bolj kompaktna, bolj izolativna 
in požarno varna.

Ali se v podjetju osredotoča-

te na fizične kupce ali pravne 

osebe? Katerim je prilagojena 

ponudba in storitev?

Nekaj odgovora je že pri 
prejšnjem vprašanju. Kot sem že 
omenil, smo specializirana trgo-
vina za suho gradnjo. V ponudbo 
smo dodali fasade, in sicer zaradi 
krize, ki smo jo doživeli pred dva-
najstimi leti, ko je v enem letu trg 
suhe gradnje padel za 60–70 %. 
Danes je trg na neki stabilni ravni, 
20–30 % pod ravnjo leta 2008. To-
rej smo trgovina za suho gradnjo, 
izolacije, fasade … Naši kupci so v 
večini izvajalci suhe gradnje in fa-
sad. Nekaj prodamo gradbenim tr-
govinam in gradbenim podjetjem. 
Kar velik delež so maloprodajni 
kupci, kamor štejem tudi spletno 
prodajo (trgovina-kalcer.si). 

Katere storitve nudite konč-

nim kupcem?

Končnim kupcem nudimo 
predvsem nasvet pri izbiri  mate-
riala. Večina ve, kaj hoče, ker se z 
osnovami seznanijo preko spleta. 
Kljub vsemu je nasvet dobrodo-
šel in morda zaradi tega še boljša 
izbira s pomočjo našega trgovca. 
Pri bolj kompleksnih vprašanjih 
nudimo možnost posveta z našimi 
inženirji, ki so specialisti na svojih 
področjih.  

Zakaj torej izbrati trgovino 

Kalcer? 

Svetujem, da preverite sami. 
Kar vam lahko obljubim, je korek-
ten nasvet in korektna ponudba. 

Dotaknila se bova cen. V 

zadnjem letu so tudi v gradbe-

ništvu poskočile v nebo. Kaj 

pričakujete v naslednjih me-

secih? Ali se bo ta trend umiril 

ali bodo cene zrastle še bolj gle-

de na aktualno rast cen ener-

gentov?

Po mojem so lanske podražitve 
presenetile vse, vključno s proi-
zvajalci, ki niso pričakovali, da bo 
treba cene tako drastično dvigniti. 

Najavljajo se dodatne podražitve 
v naslednjih mesecih. Verjetno 
nihče ne ve, do katere mere se bo 
to nadaljevalo. Tudi in predvsem 
zaradi vojne v Ukrajini.

Kalcer je tudi družbeno od-

govorno podjetje; najbolj vidno 

je sodelovanje z Nogometnim 

klubom Kalcer Radomlje, nji-

hova članska ekipa se je letos 

uvrstila v prvo ligo in očitno 

bo tam tudi ostala. Kaj podjetju 

pomeni tovrstno sodelovanje?

V vseh teh dvajsetih letih so-
delovanja je v ospredju predvsem 
pomoč klubu, da lahko organizira 
vse dejavnosti, ki so potrebne za 
kakovostno tekmovanje na vseh 
nivojih akademije in članske eki-
pe. Res je, da smo z uvrstitvijo 
v drugo in predvsem prvo ligo 
tudi mi kot podjetje postali pre-
poznavnejši.

Ali sodelujete pri še kakšnih 

takih (manjših) projektih?

Drugih projektov, razen manj-
ših donacij lokalnim društvom, 
nimamo.

Podjetje je v letu 2020 pra-

znovalo 30-letnico delovanja. 

Kaj je ključ do uspeha in 30-le-

tnega uspešnega delovanja?

Resno in odgovorno delo, eki-
pa res dobrih sodelavcev, prave 
poslovne odločitve, malo sreče…

Kakšni so kratkoročni in 

kakšni dolgoročni cilji podjetja?

Kratkoročni cilji so ureditev 
zunanjega skladišča na lokaciji 
v Trzinu. V Mariboru smo to v 
lanskem letu uredili. V Novem 
mestu imamo najete prostore, 
kar bi želeli urediti dolgoročno, v 
Beogradu selitev na novo lokacijo. 
Dolgoročno načrtujemo nadalje-
vanje dela na obstoječih lokacijah s 
še večjim poudarkom na strokov-
nosti in vstop na hrvaški trg z eno 
ali dvema trgovinama.

Dober nasvet je zlata vreden. V Kalcerju ga dobite zastonj.  
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Vrt je oaza dobrega počutja
Kateri je vaš najljubši letni čas? Ali pa obdobje znotraj le-tega? Za mnoge je to prav zdaj, ko na polno cvetijo češnje, jablane, hruške ter dru-
go sadno drevje pa okrasno drevje, grmi, rože. Čudovito je opazovati skrbno urejene gredice in otočke narcis ter tulipanov, ki se odpirajo 
in dvigujejo proti soncu. Omamno je, sveže in brsteče. Vse to nam vrača energijo in veselje do dela in druženja. Na vrtu, njivah in drugih 
oazah je čas novih začetkov, priprave zemlje na setev in sajenje, urejanje okolice ter vseh potrebnih del okrog hiše.

IRIS KLINE ARIH

Cvetje za poletje 

Vrtnarstvo in cvetličarstvo Tratnik iz Domžal ponuja veliko izbiro 
enoletnic, balkonskih rastlin, trajnic in sadik zelenjave iz lastne proizvo-
dnje. Izbirate lahko med številnimi lončnicami, sobnimi rastlinami, sad-
nimi sadikami in grmovnicami. Pri Tratniku dobite tudi razna semena, 
substrate za presajanje, gnojila, cvetlične lonce in korita. Seveda pa ne gre 
brez rezanega cvetja; aranžiranja, izdelovanja šopkov in aranžmajev za 
različne priložnosti.

Najnovejši trendi na področju terasnih desk

»Ne glede na to, ali berete dobro knjigo na sončni terasi, praznujete s 
prijatelji ali se samo sproščate – terasa predstavlja oazo vašega dobrega 
počutja, zato mora biti izbira prave terasne deske dobro premišljena,« so 

prepričani v podjetju J.u.A. Frischeis (JAF) iz Ljubljane.
Terasne deske nudijo prijeten občutek topline, saj v nasprotju s kam-

nom ali keramičnimi ploščicami dajejo stalen občutek toplote. Poleg vi-
soko kakovostnih lesenih talnih plošč, ki navdušujejo s svojim naravnim 
šarmom, so v J.u.A. Frischeis ponudbi tudi WPC terasne deske, ki so teh-
nično visoko dovršene.

Masivni les: barva, vzorec, vonj in dober občutek pri hoji. Vsaka tera-
sna deska iz masivnega lesa je nepogrešljiv kos narave. Za terasne deske 
iz masivnega lesa v J.u.A. Frischeis ponudbi se uporablja samo visoko ka-
kovostni evropski les ali eksotične vrste lesa. Te vrste lesa so še posebej 
primerne za uporabo na prostem in ob ustrezni negi zagotavljajo dolgo 
življenjsko dobo.

Termo les, ki je odporen na napade gliv: termična obdelava daje lesu 
lastnosti za dolgo in kvalitetno življenjsko dobo. Zaradi toplotne obdelave 
se spremeni celična struktura, kar pomeni, da les veliko manj reagira na 

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

UGODNA PONUDBA AGROPROMET CERKLJE
SLOVENSKA JABOLKA               od 0,99 €/kg dalje
SLADKOR pakiran 25 kg                  od 0,79 €/kg dalje
MOKA TIP 500 pakirana 30 kg        od 0,69 €/kg dalje
Sprejemamo naročila za JARKICE pred nesnostjo, 
PIŠČANCE stare 1 dan in PIŠČANCE težke 1 kg

Zapornice, dvoriščna vrata, kontrola pristopa, ograje, ...

Zaprice 10
1241 Kamnik

041 812 178
info@dorman.si

www.dorman.si
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vlago ali suhost okolice. Terasne deske so kos vsem vremenskim razme-
ram in prepričajo z nizko dovzetnostjo za pokanje. 

WPC terasne deske: trajnosten in vzdržljiv material, privlačen videz 
ter enostavno čiščenje. S svojo mešanico lesa in plastike WPC (Wood 
Plastic Composite) združuje dobre mehanske lastnosti naravnega suro-
vega lesa in vzdržljivost plastike. WPC deske navdušujejo s svojo dolgo 
življenjsko dobo in nizkimi zahtevami za vzdrževanje. Za čiščenje desk 
zadostuje pranje z vrtno cevjo ali visokotlačnim čistilcem. Deske so na 
voljo v treh različnih odtenkih. Izjemno trpežno jedro omogoča mon-
tažo z neposrednim stikom z zemljo, deske pa lahko uporabljamo celo 
pod vodo, zaradi česar so še posebej zanimive za obrobe bazena. Površina 
deske je obložena z visoko zmogljivim polimerom, zato so zaradi UV se-
vanja in vremena še posebej odporne na hlajenje. WPC deske še vrsto let 
ohranjajo svojo prvotno barvo. 

Zeleni program motornih olj za kmetijstvo 

Potrebujete motorno olje za traktor, motorno žago ali kosilnico? Izbe-
rite rešitev za vse izzive in potrebe v kmetijskem sektorju, s stalno ravnjo 
zaščite – vrhunska motorna in hidravlična olja za traktorje in kmetijsko 
mehanizacijo z odlično zaščito motorja pred korozijo in oksidacijo, ob-
rabo ter drugimi škodljivimi vplivi. Na Petrolu lahko izbirate med tipi 
Verigol Mineral Plus, Verigol Bio Plus, Tratol ter Agrotrak TDH. Motor-
na olja najdete na vseh bencinskih servisih Petrol, v servisnih delavnicah 
Tip Stop Vianor, v spletni trgovini Petrol eShop in pri Petrolovih pogod-
benih serviserjih vozil. Zdaj v novi, osveženi podobi!

Električna kosilnica Bosch ARM 37: 21 % ceneje

Je že čas, da vašo trato v okolici hiše spravite v red? S košenjem trave 
bo poskrbelo za ravno pravo dolžino vsake travne bilke in vedno urejen 
videz vaše trate, hkrati pa še okrepilo zdravje zelenice. Trava bo tako bo-
gata in bujna, brez zaplat, skozi katere kuka zemlja. 

S pametno zasnovano in kompaktno konstrukcijo vam električna ko-
silnica Bosch prihrani ogromno prostora pri shranjevanju. K temu pri-
pomorejo tudi zložljivi ročaji in koš za travo. Da delo s kosilnico ne bo 
prenaporno, bodo poskrbeli ergonomsko oblikovani ročaji Ergoflex. Vso 
previsoko travo bo kosilnica pokosila z rotacijskim rezilom; širina reza 
znaša kar 37 centimetrov, višina pa med 20 in 70 milimetrov.

Upravljanje kosilnice je izredno enostavno, prav tako nastavitve viši-
ne rezov. To lahko nastavite s petstopenjskim centralnim upravljanjem. 
Da bo vaša košnja še bolj brez skrbi, se na električni kosilnici nahaja koš 
za travo, ki s svojo 40-litrsko prostornino poskrbi, da pokošene trave ne 
bo treba posebej grabiti, ampak jo bo boste enostavno zbirali v košu in 
odvrgli na za to izbran prostor. Električna kosilnica Bosch zagotavlja hit-
ro in popolno pokošeno travnato površino.

Iščete orodje za urejanje vrta? Ne zamudite posebne Fiskars akcije!

Ste pripravljeni na začetek vrtnarjenja? April že vabi k vrtnim opra-
vilom, ki so lahko še prijetnejša, ko imamo pri roki prava orodja. Naj gre 
za prekopavanje vrta, grabljenje trate ali obrezovanje drevja – s Fiskars 
orodji, ki jih dobite na Petrolu, bo vrtno delo lažje in bolj prijetno!

Ker se zavedajo, da je urejen vrtni kotiček ali hišno dvorišče še kako 
pomembno, so v Petrolu pripravili posebno Fiskars akcijo! Ob nakupu 
nad 30 evrov boste dobili kupon s 50-odstotnim popustom za nakup 
enega od treh Fiskars izdelkov. Akcija traja do 29. maja, kuponi pa bodo 
unovčljivi kar do 12. junija 2022 oz. do razprodaje zalog. Naj vrtnarjenje 
postane užitek! Odločite se za večnamenski Fiskars nož z etuijem K40, 
vrtne škarje P26 Single Step ali brus za nože in sekire Xsharp.

Čistilne naprave one2clean in kompletni sistemi za uporabo de-

ževnice po akcijski ceni

V zadnjih letih so sistemi za čiščenje odpadnih voda doživeli impresi-
ven tehnološki razvoj. Danes so to visoko tehnološki izdelki, opremljeni z 

GRADNJA Z LESOM 

To poletje uživajte na 
svoji terasi.

Obiščite naš salon ter si oglejte 
najnovejše trende na področju 
terasnih desk.

V ponudbi tudi talne obloge, notranja 
vrata, delovni pulti, lesene fasade in še 
mnogo več.

J.u.A. Frischeis d.o.o.
Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana Šentvid 
T: +386 1 516 14 60, info@frischeis.si

www.frischeis.si

LES JE NAŠ SVET
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STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

Vabljeni tudi v našo podružnico  
“Vrtnarija Ihan” na Breznikovi 93a.

 

 

 

 

 

velika izbira enoletnic, balkonskih rastlin, trajnic 
in sadik zelenjave iz lastne proizvodnje

zasaditev balkonskih korit

lončnice, sobne rastline, sadne sadike, grmovnice

prodaja semen, substratov za presajanje, 
gnojil, cvetličnih loncev in korit

aranžiranje, izdelovanje šopkov in aranžmajev 
za različne priložnosti

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

BREZPLAČEN KATALOG CVETJE ZA POLETJE.

naprednimi sistemi upravljanja, različnimi črpalkami, senzorji in ventili. 
Vendar je omenjena tehnologija pogosto povezana tudi z nižjo zaneslji-
vostjo delovanja izdelka. Ustrezen sistem za odvajanje odpadne vode ni 
nujno kompleksen. S čistilno napravo one2clean podjetja Armex arma-
ture iz Ivančne Gorice boste lahko prevzeli odgovornost za pravočasno 
odstranjevanje odpadne vode ob sočasni skrbi za svoj proračun in okolje.

Ne zamudite akcije Ujemi deževnico, tvojo lastno brezplačno vodo. 
Preudarni ljudje privarčujejo do 50 % pitne vode (in denarja) in do 30 % za 
nakup celotnega sistema za zbiranje in uporabo deževnice. Voda, ki nam 
jo "dostavijo" komunalne službe, ni brezplačna niti poceni. Pravzaprav se 
je v zadnjih 20 letih dražila bolj kot naftni derivati, in sicer kar za 350 %. 
Državi zdaj že nekaj let plačujemo tudi davek na dež oz. odvajanje pada-
vinskih voda. Zbiranje in uporaba deževnice danes ni le v domeni eko-
loško osveščenih investitorjev, ampak vseh, ki želijo dolgoročno znižati 
mesečne stroške 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 Armex 
akciji ujemi deževnico s 30% popusta vam ponujajo celoten sistem z rezer-
voarjem Graf Carat 4800 L, teleskopski pokrov, filter, črpalko in dostavo 
po ugodni ceni. Sodobni sistemi za zajem in rabo deževnice dajejo pouda-
rek enostavnosti vgradnje, zato jih lahko ljudje z nekaj smisla za tehniko 
vgradijo kar sami. Naložba v sistem za izrabo deževnice se tipično povrne 

v petih do desetih letih (pri trenutnih cenah vode), a ker je njegova ži-
vljenjska doba precej daljša (več desetletij) v naslednjih letih ustvarja še 
dodatne prihranke. 

Rezervni deli in oprema za kmetijsko mehanizacijo

Podjetje Agrard iz Domžal je pravi naslov za stroje in rezervne dele 
za kmetijsko mehanizacijo. Poleg maloprodaje blaga končnim kupcem je 
glavna dejavnost tudi veleprodaja izdelkov. Predvsem z rezervnimi deli 
oskrbujejo več kot 80 trgovin in kmetijskih zadrug. Postrežemo lahko z 
nekaj zelo uporabnimi pogostimi vprašanji v povezavi z njihovim prodaj-
nim programom.

Kateri stroj oz. orodje je primerno zame? Pred izbiro stroja ali 
orodja moramo vedeti, za kaj dejansko ga bomo potrebovali. Danes je 
izbira več kot pestra, zato je najbolje, da si vzamemo nekaj več časa in 
povprašamo najprej pri prodajalcu ali uvozniku. 

Upoštevajmo razmerje med ceno in kvaliteto! Nekateri stroji so 
namenjeni profesionalni uporabi, nekateri pa t.i. hobi uporabi. V praksi 
profesionalna uporaba pomeni stroj za vsakodnevno delo predvsem v 
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www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, 
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI 
ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO

Samooskrba s kompletnim sistemom za deževnico
Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice pripomore k prihrankom v 
denarnici zaradi do 50 % nižjega računa za vodo na položnici. Rožice in 
zelenjadnice vam bodo zelo hvaležne, ker jim boste privoščili zalivanje z 
mehko deževnico brez klora. Izberite enega od kompletnih sistemov s filtri, 
črpalko in vsem pripadajočim.

Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kako-
vosti, ki poskrbi za družinski proračun in 
okolje. Visok učinek čiščenja, v rezervo-
arju ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba ener-

gije in minimalno vzdrževanje. 
Rezervoar je povozen.

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO

WWW.AGRARD.SI

Rezervni deli in oprema
za kmetijsko mehanizacijo 

Agrard d.o.o., Obrtniška 10a, 1230 Domžale
T: 01 72 48 466, odprto od 8h do 16h

podjetjih. Hobi uporaba je največkrat namenjena občasnim uporabnikom. 
Kakovost v vsakem primeru vpliva na ceno. Pri strojih in orodju je naj-
bolj enostavno opredeliti kakovost z življenjsko dobo oziroma s številom 
delovnih ur, kar velja predvsem za stroje. Na splošno velja, da bo za ob-
časno uporabo kosilnice ali žage (samo nekajkrat na leto) cenen izdelek s 
100–200 ur življenjske dobe popolnoma zadostoval. Če je dela precej več, 
je bolje razmisliti o naložbi v bolj zahteven in kakovosten stroj. 

Kako je z vzdrževanjem? S prvimi težavami se srečamo, ko se nam 
kaj zalomi in nas serviser vpraša, kakšno podrobnost iz priloženih navo-
dil za uporabo. Večina na žalost navodila takoj zavrže, misleč, da so sami 
najboljši mojstri. Tako se lahko kaj hitro zgodi, da popravilo ne spada v 
garancijsko dobo. Navodila zato vedno preberemo, shranimo in ravnajmo 
v skladu z njimi. Prihranili si bomo veliko morebitnih težav v kasnejšem 
obdobju. Vedno pokličimo uvoznika ali trgovca, če so navodila pomanj-
kljiva ali nerazumljiva.

Kaj storimo ob okvari? Ob okvari je treba napravo ali stroj pripeljati 
na pooblaščeni servis. Najbolje je, da servis predhodno pokličemo, saj so 
v sezoni praviloma zelo zasedeni in je na popravilo treba čakati. Včasih 
nam bodo za manjše težave pomagali kar po telefonu.

Kaj v praksi pomeni pooblaščeni servis? Pooblaščeni servis je 
pogodbeni servis med uvoznikom in serviserjem. Bolj od dosegljivosti 
servisa "za vsakim vogalom" je pomembna strokovna usposobljenost in 
razpoložljivost rezervnih delov.

Ugodna ponudba Agroprometa Cerklje 

Agropromet Cerklje vabi z ugodno ponudbo slovenskih jabolk od 0,99 
evra/kg dalje! Sladkor, pakiran 25 kg, dobite že od 0,79 evra/kg dalje, 
moko tip 500, pakirano 30 kg, pa od 0,69 evra/kg dalje. Sprejemajo naro-
čila za jarkice pred nesnostjo, piščance, stare 1 dan, in piščance, težke 1 kg.

Dvoriščna vrata Dorman: kakovost in robustnost, ki varuje

Dvoriščna drsna vrata lahko sestavljajo jekleni pravokotni in kvadra-
tni profili, ki so površinsko zaščiteni s termičnim cinkanjem in/ali praš-
nim barvanjem. Dvoriščna drsna vrata se odpirajo po talnem profilu ali 
pa je odpiranje izvedeno samonosno z vpetjem na eni točki. Drsna dvo-
riščna vrata Dorman iz Kamnika ustrezajo tudi najvišjim kakovostnim 
standardom, saj so izdelana iz najbolj kakovostnih materialov in z izku-
šeno strokovno ekipo. V Dormanu dvoriščna drsna vrata proizvajajo in 
montirajo v več izvedbah – vse po vaši meri. Samonosna vrata so vrata, ki 

so vpeta samo na eni točki preko posebnih koles na posebnem profilu in 
ne potrebujejo talnega vodila za drsenje, njihovo vzdrževanje pa je mini-
malno. Drsna vrata za odpiranje uporabljajo talno vodilo in ne zavzamejo 
veliko prostora, zato so zelo funkcionalna za vsako dvorišče.

Strojni tlaki že od 8,80 evra / nad 150m
2

V podjetju Tlaki Kos iz Kamnika so specializirani za izdelavo estri-
hov, industrijskih tlakov in sanacijo obstoječih tlakov. So podjetje z več 
kot desetletnimi izkušnjami, ki se trudi v številnih objektih izdelati tlake 
dosledno in natančno, da bodo služili svojemu namenu. V podjetju imajo 
vse stroje za polaganje in izdelavo estrihov, poleg vsega tega vam lahko 
ponudijo še kakovostno polaganje hidroizolacije in toplotne izolacije. Za 
strojne tlake uporabljajo savski prani pesek. Strojne tlake debeline od 4 
cm do 5 cm s peskom, cementom, mikro armaturo in delom dobite že od 
8,80 evra / nad 150m2! 
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S cepini in derezami kar v središču Domžal
Začetek pomladi in pravzaprav že skorajda poletne temperature ter ledno plezanje. Nezdružljivo? Samo na prvi pogled. Prizorišča dveh 
izmed treh disciplin lednega plezanja namreč niso naravni in umetni zaledeneli slapovi v odmaknjenih hladnih dolinah, pač pa umetne 
plezalne stene v dvoranah in na prostem. Tudi in predvsem zato tovrstno plezanje, pri katerem se uporabljajo enaki oziroma podobni 
deli opreme kot pri lednem plezanju (cepini in dereze), zadnji dve leti poimenujemo z bolj primernim izrazom orodno plezanje.

ŠPORT

DAMIJAN RIFL

Maja doma ostaja nepremagljiva

Domžalska stena je na zadnjo marčevsko soboto po dveletnem pre-
moru znova gostila najboljše slovenske orodne plezalke in plezalce. Na 
odprtem državnem prvenstvu je v ženski konkurenci zmaga po pričako-
vanjih ostala doma, suvereno je zmagala Kamničanka Maja Šuštar Hab-
jan, ki je članica domžalskega Alpinističnega odseka (AO). Poleg Maje, 
najuspešnejše slovenske tekmovalne "drajtulašice" zadnjih let, je mod-
ronovično regijo v moški konkurenci zastopal njen kolega iz AO, Rok 
Janežič (17. mesto). Še en član domačega društva, Jaka Hrast, je bil v tan-
demu s Hrvatom Mariom Musolinom tokrat v odgovorni vlogi postav-
ljalca smeri, na domači tekmi pa sta zaradi drugih obveznosti manjkala 
dva uspešna orodna plezalca iz Kamnika, Miha Habjan in Gregor Šegel. 
Oba bi, tako so nam zatrdili poznavalci scene izpod stene ob garažni hiši 
med Kamniško in Železniško cesto, zagotovo zatikala zelo hitro in na-
tančno ter posledično končala zelo visoko nad Domžalami in pa v končni 
razvrstitvi državnega prvenstva. Toda priložnosti bo še dovolj! Mladi up 
Gregor je tako v Majini družbi že prvo soboto po državnem prvenstvu 
na domači steni opravil kakovosten sklop treningov v družbi italijanske-
ga reprezentanta Jacopa Kaminara Forze. Vsekakor dober "sparing" pred 
novo sezono in evropskim pokalom, ki naj bi ga ob koncu koledarskega 
leta še tretjič gostile Domžale.

Infrastruktura: problem ali priložnost?

Maja, Gregor in Jacopo so na domžalski steni na prvo aprilsko sobo-
to opravili enega izmed zadnjih treningov na domači steni v tej sezoni. 
Domžalski objekt (edini v Sloveniji!) je namreč orodnim plezalcem na 
voljo samo med novembrom in aprilom, nato pa se prelevi v klasično 
športnoplezalno steno, kjer ni prostora za cepine in dereze. »Seveda 
smo veseli, da imamo na voljo domžalsko steno, a žal samo od novembra 
pa tja do začetka aprila. Tekmovalno orodno plezanje se hitro razvija. 
Tehnično zahtevni gibi s cepini in derezami so specifični, vse bolj po-

membna je tudi hitrost. Splošna telesna in športnoplezalna ter alpini-
stična pripravljenost slovenskim orodnim plezalcem ne zadostuje več. V 
zahtevnejših smereh smo na mednarodnih tekmah posledično pogosto 
prepočasni. Za konstanten napredek bi potrebovali infrastrukturo, ki bi 
nam omogočila kakovosten trening skozi celo leto. To, kar imajo na voljo 
Korejci, Rusi, Švicarji,« poudarja Šuštar Habjanova in dodaja, da se jim 
v bližnji prihodnosti morda obeta prostor v novem plezalnem centru, ki 
naj bi zrasel v Ljubljani. Šuštar Habjanova, nekoč odlična športna plezal-
ka, je v orodnem plezanju že stala na stopničkah evropskega pokala, tudi 
v skupnem seštevku. »Zelo rada tekmujem, zato sem po športnoplezalni 
karieri nov izziv našla v orodnem plezanju. Le-to je bilo na začetku, tako 
kot športno plezanje, v domeni alpinistov, nato pa je prišlo do specializa-
cije. Bivši in še vedno aktivni športni plezalci smo v prednosti pred alpi-
nisti. V svetovnem pokalu alpinistov ni več "v igri", so pa še vedno priso-
tni izjemno močni športni plezalci. Naj navedem samo izjemni Angeliko 
Reiner in Petro Klinger. Slednja se je kot športna plezalka udeležila tokij-
skih olimpijskih iger, zmaguje pa tudi v tekmovalnem "tulanju". Moč, ki 

Foto: N
ejc Trpin



april 2022 41ŠPORT

je potrebna za uspeh v steni, je namreč podobna, gibanje nog pa nekoliko 
drugačno,« razloži Maja in doda, da ima panoga velik tržni potencial; 
leta 2014 je bila v Sočiju tudi predstavitvena olimpijska disciplina. Zato 
se v prihodnje, čeprav je na domačih tekmah zaenkrat še nepremaglji-
va in tudi na evropski ravni še kako konkurenčna, 43-letnica vidi tudi 
v vlogi organizatorke, promotorke in trenerke te panoge z olimpijskim 
potencialom. »Vsi plezalci, ki bi se radi preizkusili v orodnem plezanju, 
naj potrkajo na vrata domžalskega planinskega društva ali alpinističnega 
odseka oziroma v naše virtualne nabiralnike. So dobrodošli, ponudili 
bomo vse potrebne informacije in tudi opremo za začetek in preizkus,« 
vabi Maja, prikimava pa ji tudi Marko Guna iz zasavskega Zavoda Pleza-
rija, ki je v sodelovanju z domžalskim Planinskim društvom in Komisijo 

za gorske športe Planinske zveze Slovenije organiziral domžalsko odprto 
državno prvenstvo. Tega so se poleg slovenskih udeležili tudi hrvaški 
in srbski orodni plezalci. Marko, v moški konkurenci je tudi tekmoval 
in zmagal pred Srbom Milanom Makojevićem in Primorcem Tinetom 
Cudrom, se je kot organizator odlično znašel. Po ledeni tekmi pod to-
plim domžalskim soncem je Zasavec poskrbel še za premierno uprizori-
tev atraktivnega kratkega filma o orodnem plezanju. Film Projekt 33 ni 
navdušil samo plezalcev, pač pa tudi naključne mimoidoče. Ste bili med 
njimi tudi vi?

Prijazni tudi do okolja

Naj dodamo še, da so se organizatorji prvenstva v skladu s smerni-
cami Mednarodnega združenja planinskih organizacij (UIAA) izkazali 
tudi z okolju prijazno gesto. Ogljični odtis jim je uspelo zmanjšati z upo-
rabo okolju prijaznejše energije. Uradni napovedovalec in DJ sta se tako 
"napajala" iz električne energije, pridobljene s pomočjo fotovoltaike, sod-
niška ekipa se je na tekmo pripeljala z električnim avtomobilom, z vozi-
lom na metan pa plezalci iz Srbije. Tudi slovenskim plezalcem so organi-
zatorji (uspešno) sugerirali souporabo vozil in javni promet. Pohvalno! 
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Če se želite bolj podrobno seznaniti z orodnim plezanjem, si v 
spletnem arhivu Planinskega vestnika, najstarejše slovenske revije, 
ki še izhaja, poiščite izvod iz januarja 2020, v katerem je tema mese-
ca prav orodno plezanje. Avtorji tekstov, ki vas bodo popeljali skozi 
zgodovino in različice tega načina plezanja, so trije akterji domžal-
ske tekme. Poleg Maje Šuštar Habjan še Marta Krejan Čokl in Vili 
Guček, ki je za to zvrst plezanja opremil ogromno plezališč in napisal 
vodnik, ki ga najdete na spletnih straneh Komisije za gorske športe 
Planinske zveze Slovenije.

Zakaj potrebujem
komunikacijsko agencijo?

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

DA JE PODOBA 
PODJETJA 
KONSISTENTNA
Podjetje mora biti v svojih vizualnih 
elementih in sporočilih konsistentno, 
da ga ciljne skupine lažje prepoznajo. 
Strokovna ekipa v agenciji pomaga, da 
podjetje lažje sledi določenim smernicam.

Pišite nam na info@ir-image.si

PRAVILA
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Kapetan napoveduje finale pokala
Zadnjih pet sezon si domžalsko enajsterico težko predstavljamo brez Senijada Ibričića. Kapetan, desetica, najstarejši in najbolj izkušeni 
igralec Nogometnega kluba Domžale. Avtoriteta na in ob igrišču. 36-letnik počasi zaključuje zelo uspešno igralsko pot. Zadnjič bo na 
domžalsko zelenico v rumenem dresu pritekel na predzadnjo majsko soboto, ko ga čaka lokalni modronovični derbi proti Radomljanom.

DAMIJAN RIFL
Foto: Lado Vavpetič

Toda pred njegovim zadnjim prvoligaškim plesom ga čaka še pet pos-
lovilnih ligaških tekem in pa zelo pomembna "misija pokal". Domžalčani 
se bodo namreč 20. aprila v polfinalu tega tekmovanja pomerili z lju-
bljanskim Bravom. Če bo šlo vse po načrtih, bo popularni Ibro kape-
tanski trak nosil tudi 11. maja, ko bo na sporedu finale. Bo tudi dvignil 
pokal, tretji za Domžale? »Zakaj pa ne. Napovedujem finale, tam pa je 
seveda mogoče prav vse. Izkušnje in znanje ter glasne navijače imamo, 
torej …,« je odločen izkušeni nogometaš iz bosanskega Sanskega mosta, 
ki smo ga ujeli pred aprilsko-majskim zaključkom sezone oziroma zanj 
tudi kariere.

V intervjujih ste večkrat dejali, da se po zaključku kariere vračate v vam 

ljubo Dalmacijo, v Split. Senijad, torej konec maja zapuščate Domžale?

Zapuščam Domžale, odhajam v Split. A tako kot zadnja leta le na od-
dih, nato pa se vračam nazaj. Edina konstanta v življenju so spremembe, 
z družino smo se odločili, da ostanemo v Sloveniji. Tu se zelo dobro po-
čutimo, kakovost življenja je dobra, šole za otroke so odlične, Slovenija je 
varna država. Sam vsaj do leta 2024 ostajam tudi del domžalske nogome-
tne rumene družine. Čeprav sem nedavno opravil trenerski izpit (UEFA 
A licenca, op.p.), se v tej vlogi še ne vidim. Bom pa aktivno vpet v klubsko 
delo, tako da se bomo še srečevali v domžalskem športnem parku.

Ko ste pričeli mednarodno kariero, ste bili s splitskim Hajdukom na 

pripravah v Sloveniji. Ste si tedaj mislili, da boste nekoč igrali in celo 

ostali pri nas?

Sploh ne. Je pa res, da je moje življenje vseskozi nekako povezano tudi 
s Slovenijo. Oče je bil zaposlen v ljubljanskem SCT-ju, v klubih sem imel 
tudi slovenske soigralce. Prav Branko Ilić, s katerim sva bila soigralca v 
moskovski Lokomotivi in je pred tem igral tudi za Domžale, je "kriv", 
da sem prišel v Slovenijo. Ko sem že načrtoval zaključek kariere, je torej 
znova prišla Slovenija in, kot vse kaže, bom še dolgo tu.

Tistega leta 2004, ko ste bili s slovitim Hajdukom na pripravah v Celju, 

potem (še) niste končali v mestu pod Marjanom (Splitu), ki je tako kot 

Domžale zaznamovalo vaše življenje. Mednarodno kariero ste začeli 

v hrvaški prestolnici, odkril pa vas je Robert Prosinečki, ki je te dni 

glavna tema nogometnih pogovorov na sončni strani Alp.

Ravno pred tem intervjujem sva klepetala in se dogovorila za kosilo. 
Ogromno tem za pogovor bova imela. Res je, Robert je bil v Zagrebu tak-
rat športni direktor in je pomembno vplival na moj nogometni razvoj.

So se pa vaše nogometne poti križale tudi s številnimi drugimi glo-

balno prepoznavnimi trenerji. V mislih imamo predvsem Miroslava 

Blaževića in Safeta Sušića. V tem kontekstu ne moremo mimo SP v 

Braziliji leta 2014. Eden vrhuncev vaše kariere?

Vsekakor. Biti del reprezentance BiH ob njenem premiernem nastopu 
na največjem tekmovanju, in to v Braziliji, je bilo izjemno. Res je, da na 
nobeni od tekem nisem nastopil, a vseeno gre za nepozabno izkušnjo. 

Ko govorimo o vaši desetletje dolgi reprezentančni karieri, pa ne mo-

remo mimo Edina Džeka?

Dobra prijatelja sva, v reprezentanci sva bila "cimra". Nekajkrat me je 
obiskal tudi v Domžalah, sprehodila sva se po središču Ljubljane. Zelo 
všeč mu je bilo pri nas. Tudi zato, ker ga nogometni navdušenci niso vse-
skozi cukali za rokav in prosili za avtogram ter skupno fotografiranje. 
Slovenski navijači so, opažam, precej bolj zadržani (no, otroci ne), tako 
da nam je tu v tem smislu lažje. V Splitu recimo, če si Hajdukovec, težko 
v miru popiješ kavo na Rivi (smeh, op.p.). V Rimu, kjer je pred odhodom 
v milanski Inter igral Edin, je seveda podobno. 

Nekoč Edinova Roma je vaš najljubši klub, Francesco Totti, ki je tam 

igral celotno člansko kariero, pa eden vaših najljubših nogometašev.

Res je, Totti je (bil) izjemen. Imel sem ga priložnost tudi osebno 
spoznati. Vsekakor je moj "naj" na globalni ravni, tako kot je Džeko moj 
"naj" bosanski igralec vseh časov ali pa Hajdukovec Brane Oblak "naj"slo-
venski igralec. Tudi v Domžalah sem igral s številnimi izjemnimi no-
gometaši, ki so se kasneje mednarodno uveljavili. Recimo Jan Repas pa 
Adam Gnezda Čerin.

Omenili sta Hajdukovca Oblaka. Vaše poti se v Splitu z njim seveda 

niso prekrižale, prav tako ne s Kamničanom Suadom Filekovićem, ki 

je tam igral nekaj let pred vami. Je pa vaš soigralec Kamničan Slobo-

dan Vuk, ki je prav tako domžalska klubska legenda.

Izjemen nogometaš, najboljši strelec NK Domžale! Sam sem na dru-
gem mestu, a ga očitno ne bom ujel, saj ima Slobodan lepo prednost, v 
nogah pa še dovolj dinamita za nadaljevanje kariere in utrditev položaja 
domžalskega kralja strelcev.

Vašo zadnjo tekmo v prvi slovenski nogometni ligi boste odigrali proti 

Radomljam. Pa smo spet pri Hajduku.

Pozdravljam povezavo Radomlje – Hajduk. Vsekakor dobro za klub in 



april 2022 43

Naš sogovornik je v svoji bogati karieri blestel v domači Bosni 
pa na Hrvaškem, v Rusiji, Turčiji, Makedoniji, Iranu in za konec še 
pri nas. V Kopru in Domžalah. Največji pečat je pustil v splitskem 
Hajduku (2008–2011), kjer je s strani kultne navijaške skupine Tor-
cida prejel prestižno nagrado "hajdučko srce" za najbolj požrtvo-
valnega nogometaša, v svoji vitrini pa ima tudi "žutu majicu SN", 
nagrado za najboljšega igralca sezone po izboru športnih novinar-
jev. Tudi domžalski Ravbarji in slovenski ljubitelji nogometa ga 
zelo cenijo, enako velja za slovensko sedmo silo, ki spremlja nogo-
met. Za mnenje o Senijadu smo povprašali Jožeta Pepevnika, 

reporterja na Valu 202 in komentatorja na televiziji Arena 

Sport. Kaj pravi Jože? »Senijad Ibričić je igralec starega kova v tem 
novem nogometnem svetu. Tehnično izjemno podkovan, z odlič-
nim pregledom nad igriščem in zmagovalno mentaliteto je že nekaj 
let dodana vrednost domžalski ekipi. Nič čudnega, da je v svojem 
obdobju pri splitskem Hajduku, kjer gledalci cenijo domišljijo in 
potezo več, postal ljubljenec publike. Skorajda nogometni boem, je 
Ibričić ostal v spominu navijačem vseh klubov, v katerih je igral. 
Ob 43 nastopih za takrat vzpenjajočo se reprezentanco BiH pa je 
škoda le to, da je leta 2014 kot edini potnik te reprezentance na 
njenem krstnem mundialu ostal brez ene same odigrane minute na 
največjem nogometnem tekmovanju.

ŠPORT

pa našo regijo, ki tako dolgoročno lahko računa na dva stabilna prvoli-
gaša. Super, kajne?

Ne pozabimo pa še na ženskega prvoligaša?

Seveda, seveda. Bravo Radomljanke, spremljam. Morda bom kmalu še 
bolj vpet v ženski nogomet, saj se moja starejša hči navdušuje nad nogo-
metom in je že izrazila željo, da bi pričela s treningi. 

ekskluzivno v Hervisu

LET
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skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA, Pančur d.o.o.

031/353 347 NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B,

Domžale
nasproti Sanolaborja

možnost
DARILNIH
BONOV

Nakup možen na vreče 15 kg 
ali celotne palete.

Nudimo vam ''polivinil'' 
polietilenske folije 1. in 2. klase.

  Polietilenske folije za 
gradbeništvo, kmetijstvo, vrt.

  Uv obstojne folije.

  Vrečke za zamrzovanje, 
nosilne vrečke, vreče različnih 
dimenzij.

  Vrtex koprena za vaš vrt.

Prodaja na naslovu:  
Prima plast d.o.o., 
Kamniška c.19, 
1241 Kamnik 
Kamnik-Šmarca,  
Tel. (01) 830 39 70

d.o.o.

PRODAJA 
PELETOV  
za ogrevanje 
klase A1 po 
ugodni ceni.
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Naj športnica Maruša Mišmaš Zrimšek, naj športnik 
Jan Klobučar

V Kamniku so podelili priznanja za dosežke v športu za leto 2021. Naj 
športnica Kamnika je že drugič zapored postala atletinja Maruša Mišmaš 
Zrimšek, naj športnik Kamnika je odbojkar Jan Klobučar, naj ekipa so 
postale članice Odbojkarskega kluba Kamnik, naj moška ekipa pa člani 
Vaterpolskega društva Kamnik. Priznanji za delo v športu sta dobila Ja-
nez Rems (Košarkarski klub Kamnik) in Leon Pirman (Kegljaški klub 
Kamnik).

Odbojkarice v finalu proti Novi KMB Branik, 
odbojkarji v prednosti pred drugo tekmo polfinala

Zaključujejo se članske državne lige v odbojki. Po pričakovanju so se 
odbojkarice Calcit Volleyja brez večjih težav uvrstile v finale državnega 
prvenstva, kjer jih čaka stari rival, ekipa Nove KBM Branik iz Maribora. 
Finalne tekme so se začele ta teden. 

Odbojkarji Calcit Volleyja so z nekaj težavami v prvi tekmi v četrtfi-
nalu izločili Črnuče, v polfinalu pa so v prvi tekmi v Mariboru premagali 
domačo ekipo s 3:2 in so tako imeli lepo prednost pred povratno tekmo, 
ki je bila ta teden v Kamniku. V primeru končnega uspeha se bodo v fina-
lu po vsej verjetnosti pomerili z ekipo ACH Volleyja.

S tekmovanjem so na četrtem mestu zaključili igralci druge ekipe Cal-
cit Volleyja v drugi ligi.

Helios Sunsi z drugega mesta v končnico ABA2 lige
Košarkarji Helios Sunsov so odlično zaključili redni del ABA2 lige. 

V zadnjih treh krogih so na turnirju v Širokem Brijegu premagali Roga-
ško, Pelister Bitolo in Vojvodino ter redni del zaključili na drugem mestu. 
V četrtfinalu se bodo na zaključnem turnirju v Skopju pomerili z ekipo 
Zlatiborja. V državnem prvenstvu so v zadnjih krogih doživeli prva po-
raza, in sicer proti Cedeviti Olimpiji in Nutrispoint Iliriji, premagali pa so 
ekipi GDG Šenčur in Terme Olimia Podčetrtek. Trenutno so še vedno na 
prvem mestu.

V ligi za uvrstitev pri ženskah so Domžalčanke v zadnjem krogu le-
tos prvič premagale sosedsko ekipo Tosame Ledite. Vseeno so na koncu 
zasedle zadnje, deveto mesto. Osme so prvenstvo kljub zmagi nad Ježico 
končale igralke Tosame Ledite.

Igralci Calcit Basketballa so z zmago nad ekipo iz Nazarij tekmovanje 
v 3. ligi zaključili na devetem mestu.

Domžalčani remizirali z Olimpijo
Domžalski nogometaši so v lokalnem derbiju v Stožicah remizirali z 

Olimpijo 1:1. Že v naslednjem krogu so doma izgubili proti Mariboru, v 
zadnjem pa še v gosteh s CB24 Tabor Sežano. Trenutno so na šestem mestu 
lestvice. Igralci Kalcer Radomelj so najprej premagali ekipo Bravo, izgubili 
proti Olimpiji in remizirali z Aluminijem. Trenutno so na 8. mestu.

Igralci Roltek Doba so v drugi ligi izgubili proti Rudarju iz Velenja in 
Biljam, remizirali s Triglav Kranjem in premagali Brežice. Trenutno so 

na 9. mestu.
V 1. medobčinski ljubljanski ligi so Kamničani v prvem spomladan-

skem krogu remizirali z Arne Tabor 69, izgubili z Rudar Trbovljam in v 
zadnjem krogu tudi s Kočevjem. Trenutno so na 14. mestu.

Kamniški vaterpolisti izgubili proti Triglavu
V derbiju osmega kola sta se v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju 

pomerili vodilni ekipi državnega prvenstva. Boljši so bili igralci Triglava 
z 19:12. Kamničani s Koprom bijejo boj za drugo mesto, ki v polfinalu 
prinaša prednost domačega terena.

Kranjec Žagar za uvod sezone 25.
Premantura pri Pulju je bila prizorišče mednarodne dirke gorskih ko-

lesarjev v olimpijskem krosu in maratonu. Od A ekipe Calcit Bike Teama 
je tokrat nastopil le Matic Kranjec Žagar, ki je bil 25. med člani elite.

V Vrtojbi se je začela domača sezona za gorske kolesarje v olimpijskem 
krosu. Na prvi dirki slovenskega pokala SloXcup, ki je štela tudi kot dirka 1. 
kategorije Mednarodne kolesarske zveze UCI C.1, so člani Calcit Bike Te-
ama osvojili tri zmage. V izjemno močni moški članski konkurenci je sicer 
slavil Italijan Nadir Colledani, najboljši Slovenec zadnjih sezon Rok Naglič 
je zaradi zdravstvenih težav odstopil. Prvi Calcitovec na cilju najmočnejše 
moške dirke je bil tako Anže Dolenšek na 46. mestu. V ženski članski kon-
kurenci je bila najboljša Tanja Žakelj, Maruša Knap je zasedla 10. mesto.

Kamničanke le za kegelj prekratke

V zadnjem krogu državnih lig sta bili najpomembnejši tekmi v Postoj-
ni, kjer je prva ženska ekipa Calcita lovila prvi naslov državnih prvakinj, 
prva moška ekipa pa potrditev drugega mesta. Kamničankam je sreča 
obrnila hrbet, saj je le en kegelj zmanjkal za potrebno zmago in osvojitev 
prvega naslova državnih prvakinj. Na koncu so zaostale le za Proteusom. 
Moška ekipa je izgubila in na koncu osvojila tretje mesto. Druga moška 
ekipa je zmagala in osvojila drugo mesto, tretja moška ekipa pa je z zmago 
postala prvak 3. lige. Druga ženska ekipa je končala sezono s porazom in 
osvojila končno 4. mesto.

Irena Koprivc je v finalu državnega prvenstva posamezno osvojila 3. 
mesto v kombinaciji.

Uspešni mladi kamniški plavalci
Plavalni klub Calcit Kamnik je bogatejši za tri naslove državnih pr-

vakov, saj je Taja Klemen blestela na državnem prvenstvu v Mariboru 
ter med mlajšimi deklicami osvojila kar tri naslove državne prvakinje; 
postala je državna prvakinja na 100 m hrbtno, 50 m hrbtno in 200 m 
hrbtno, podprvakinja na 100 m prosto, osvojila 3. mesto na 400 m prosto 
in 3. mesto 50 m prosto.

Na državnem prvenstvu dečkov in deklic je Nina Vrhovnik postala 
državna podprvakinja na 50 m delfin in osvojila 3. mesto na 100 m del-
fin, Laura Podgoršek državna podprvakinja 50 m hrbtno, Rok Vejnovič 
pa štirikratni državni podprvak na 200 m prsno, 400 m mešano, 200 m 
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delfin in 1500 m prosto in tretji na 200 m hrbtno. V štafeti 4×50 metrov 
mešano so Kamničani osvojili 2. mesto, na 4x100 metrov pa 3. mesto.

Jokič dvakratni državni prvak v namiznem tenisu 
Luka Jokić je na državnem prvenstvu v namiznem tenisu za kadete v 

Novem mestu postal dvakratni državni prvak, in sicer v kategoriji moš-
kih dvojic s soigralcem Majem Murnom in v kategoriji mešanih dvojic s 
soigralko Lano Slatinšek. V posamezni kategoriji je dosegel 3. mesto.

Prva dirka za Pokal Kamnika

Ljubljansko moštvo Pogi Team je v okolici Kamnika s ciljem in star-
tom v Tunjicah izvedel novo dirko v letošnjem koledarju kolesarskih dirk. 
Na Pokalu Kamnika in VN Zavarovalnice Generali so se pomerili starejši 
in mlajši mladinci, starejše mladinke ter članice. Pri starejših mladincih 
je slavil Slovak Martin Jurik, pri mlajših Nejc Peterlin, pri članicah Urška 
Bravec in pri starejših mladinkah Špela Colnar.

Najhitrejša Timotej Bečan in Varineja Drašler
Zmagovalec proge na 26. teku k sv. Primožu (3,6 km, 440 m viš. raz-

like) je bil Timotej Bečan (KGT Papež) s časom 16:07, med ženskami pa 
Varineja Drašler (ŠD Nanos) s časom 19:31. Na teku z mednarodno ude-
ležbo je teklo kar 19 tekačev KGT Papež, ki so v različnih kategorijah stali 
na zmagovalnih stopničkah. Tek je štel tudi za Pokal Slovenije v gorskih 
tekih in Prvenstvo Slovenije za mlajše kategorije ter za Pokal Calcita, kjer 
so razglasili in nagradili državne prvake v različnih kategorijah. 

Haya Veinhandl Obaid in Žiga Pahor med najboljšimi 
judoisti v lanskem letu

V Ljubljani je potekala že tradicionalna slavnostna prireditev s pode-
litvijo nagrad najboljšim judoistom v preteklem letu, ki jo je organizirala 
Judo zveza Slovenije. Priznanja so se podelila glede na točke v slovenskem 
judo pokalu, kjer so se judoisti celo leto borili na tekmovanjih in nabira-
li točke v posameznih kategorijah ter tudi ekipno za svoj klub. Nagrado 
za drugo najboljšo judoistko v kategoriji starejših deklic je osvojila Haya 
Veinhandl Obaid, ki je v letu 2021 osvojila kar osem zmag in eno tretje 

mesto, prav tako pa nosi naslov državne prvakinje za leto 2021. Nagrado 
za drugega najboljšega judoista v kategoriji starejših dečkov je osvojil tudi 
Žiga Pahor, ki si je v lanski tekmovalni sezoni enako kot Haya priboril 
osem zlatih kolajn in eno bronasto ter prav tako naslov državnega prvaka 
za leto 2021.

11. Odprto prvenstvo Kamnika v namiznem tenisu
V počastitev občinskega praznika je bilo v OŠ Marije Vere odigrano 

11. OP Kamnika v namiznem tenisu za člane, rekreativce in veterane. V 
članski kategoriji je trenutno najboljši igralec Namiznoteniškega kluba 
Kamnik Luka Koželj osvojil tretje mesto.

Uspešno izveden turnir v malem nogometu

Po izredno dolgem času je v organizaciji Ambrož Teama Kamnik v 
kamniški športni dvorani potekal dobrodelni mednarodni turnir v ma-
lem nogometu. Pred nabito polnimi tribunami so se med drugim pomeri-
li tudi najmlajši člani NK Kamnik in pa selekciji slovenskih in kamniških 
zvezd. Na glavnem turnirju je med 24. ekipami slavila bosanska ekipa 
DM Montaže, pred domačo ekipo Lafood-Acolav Kamnik in Ugrizni.me 
Vrhnika. Četrti so bili igralci Ambrož teama.

Žiga Podgoršek zmagal na sprint duatlonu v Ribnici
Zmagovalca uvodne domače preizkušnje, sprint duatlona v Ribnici, sta 

Žiga Podgoršek (TK Utrip) in Monika Bartol (TK Inles Riko Ribnica). 
Žiga Podgoršek je na 5 km teka, 22 km kolesarjenja in 2,5 km teka pre-
hitel klubskega kolega Davida Aljošo Pavlina. Pri dekletih je druga v cilj 
pritekla Monika Peterko (TK Trisport CSE projekt).

Cico1.

 www.bodifit-akademija.si
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KARIERNA PRILOŽNOST

Pridruži se tečaju BODIFIT inštruktor!
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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, 5. maja 2022, 
in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 13. maja 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Fantovska, dekliška, ženska oblačila, št. 42–44 
in zvezke za šolo (nove). 040 844 811

• Kitajske okrasne izdelke: vaze, lonec za rože, 
pepelnik in sklede. 040 844 811

• Kolovrat, okvir za sliko, svečnike, lestenec, 
molitvenike, gramofonske plošče bakelitne. 
031 338 749

• Palme, 5 eur. 01 724 28 52
• Inox dvojno korito 80x50, 25 eur. 031 371 671
• Mainecoone sterilizirane muce, pregledane, 

cepljene, stare 6 mesecev. 030 798 932
• Letne gume 195 55 R16, rabljene 1 sezono, 

kupljene z novim avtom. Komplet za 100 eur. 
030 395 223

• 2×jogi 90x200, 1 Dormeo 2x160, 5 stropnih 
svetil. Ugodno. 040 720 957

• Čudovito ogledalo, lesen okvir, brušeno stek-
lo, dimenzije 100x73. 070 459 431

• Nov jogi 90x200. 070 892 195
• Televizor Sony Trinitron, ekran 52, 15 eur, 

brezhiben. 041 734 664
• Novo kopalniško garnituro (lijak, bide, wc 

školjko), rjave barve, poceni. 041 374 842
• Lita platišča s pnevmatikami za Opel Astro, 

kot nova, 200 eur ali po dogovoru. 041 374 842
• Počivalnik, dobro ohranjen. 041 945 186
• Sesalec Electrolux 1800w in 5 loncev različne 

velikosti za 45 eur. 041 724 803
• Mlin za koruzo (šrotar). Cena po dogovoru. 

040 816 387
• Spalnico, staro 70 let, in dve sedežni novejši. 

Ugodno. 041 871 555
• Peč iz kotlovske pločevine z izmenjevalcem 

vode, odbijač za Golf 3 z žarometi, ugodno. 
041 614 650

• Golf disel 1,9 TDI, letnik junij 2006, 230.000 
prevoženih km, črn, 2.950 eur. 070 711 810

• Raztegljiv kavč. 070 892 195
• Novo fantovsko temno modro maturantsko 

obleko ter svetlo modro srajco, številka 50. 
031 426 163

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

• Pohodne palice, čelado (za hribe), pas z varo-
vanjem. 031 338749

• Komplet sistem za merjenje glukoze v krvi, 
kot novo, nikoli uporabljeno. 051 395 532

• Album različnih značk in 3 sedeže za kolo. 051 

395 532
• Garderobno steno s tremi obešalnimi kljuki-

cami 72×133 cm, 35 eur. 031 411 285
• Radio kasete Domače popevke iz 80. let, kom 

40, 40 eur. 041 572 917
• Sedež za kopalno kad, 10 eur, šivalni stroj Ba-

gat, brezhiben, 20 eur, hladilnik Candy, 30 eur, 
radii 5 eur/kos, kolo Rog, 15 eur oz. dogovor. 
041 288 935

• 1000 litrov plastičen zbiralnik vode, z želez-
nim podstavkom za 70 cm dvignjeno postavi-
tev, 70 eur. 041 592 593 (Domžale)

• Telefon internet GMART 5col, tanek,3 bateri-
je, 20 eur. 041 592 593 (Domžale)

• Letveno posteljno dno 190/200, bele elastične 
letvice, 8 eur. 041 592 593 (Domžale)

• Fotoaparat Werra 3, Vgradno pečico Car-
ting- nerabljeno, 4 zvočnike Jamo E410-moč 
50w, klekljanje čipke primerne za prte, zavese, 
posteljnino. Zainteresiranim pošljem slike. 
051 305 315

KUPIM

• Vibracijsko mizo za beton. 031 426 029
• Centrifugo za perilo. 031 295 294
• Kanarčka rumene barve, samičko. 031 479 104
• Odlikovanja, medalje, značke, bajonete, 

razglednice, kovance, knjige, slike, kipce in 
podobno. 051 740 430

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 041 751 266
• Oddam garsonjero v centru Kamnika (kadilci-

-ne). 070 892 195
• Kupim zemljišče (gozd), gradbeno parcelo v 

Kamniku. 041 352 111
• Kupim stanovanje varovano naselje – Cankar-

jeva. 040 645 952
• V najem dam vrtiček (cca 30–40 m2). Lokaci-

ja: Podlimbarskega pot (pri Titanu), Kamnik. 
040 399 355

• Kupim hišo v Kamniku ali njegovi bližnji oko-
lici s parcelo do 1000m2. 031 576 795

• Dolgoročno najamem bivalni vikend ali 

majhno hiško v LJ, Domžalah ali Kamniku 
in okolici. Cena po dogovoru. Samska oseba, 
nekadilec, brez živali. 051 790 510

• Kupim garažo in večji prostor, ki se da preu-
rediti v garažo za parkiranje avtodoma. 041 
550 035

PODARIM

• Televizor Philips, ekran 32, brezhiben. 041 
849 154

• 2 jogija, 190-90, lepo ohranjena. 031 477 594
• Razne knjige (enciklopedije, romani). 041 

743574
• TV Panasonic Viesa, diagonala zasl. 80 cm. 

031 389 526

RAZNO

• Iščemo 24-urno pomoč starejši gospe na 
domu v Radomljah. 4 dni/teden, pon. 18h do 
pet. 15h, plača 50eur/dan. 041 646 919

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

• Prosim, če mi kdo podari volan, starejši, od 
traktorja, osebnega vozila. 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

• Mlajši upokojenec išče delo voznika kombija, 
občasno, nekaj ur dnevno. 051 665 880

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

• Iščem delo za 4 ure dnevno, dopoldan, kot 
kuharica – pomočnica. 070 778 839

• Prosim, če mi kdo podari posteljo fr., mere 
140x200. 070 400 896

• Prosim, če mi kdo podari posteljo fr., mere 
140x200. 070 778 839

• Oddam frizerski stol v najem s.p.-ju, frizer/
manikura, center Kamnika. 031 701 812

• Redno zaposlimo prodajalca/-ko rib v 
Kamniku! 041 625 772
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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

Pri nesreči vam ponujamo 
našo pomoč in usluge.

Želimo vam vesele 
velikonočne praznike.

Vsem cenjenim strankam 
se zahvaljujemo 
za zaupanje. 

KO V NESREČI NISI SAM ...

Podjelše 2
1241 Kamnik

T: (01) 839 11 69
GSM: 041 683 016
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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
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