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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
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Prodajate nepremičnino?
Perovo 26       040 554 000
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tapetništvotapetništvo
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  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 1,0 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 22 do  

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.

peugeot.si

NOVI
PEUGEOT

308
Novi 3D i-Cockpit

Napredni varnostni sistemi
Bencin, dizel in  
priključni hibrid

IZJEMEN

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

DOM ZAŠČITE IN 
REŠEVANJA TRZIN TUDI 
URADNO ODPRT

V Trzinu so uradno odprli dva milijona 
evrov in pol vreden Dom zaščite in reševa-
nja, v katerem je prepotreben večji prostor 
dobilo Prostovoljno gasilsko društvo Trzin, 
poleg njega pa zdaj tu domujejo še druga tr-
zinska društva.

Str. 5 

USPEŠNE ZGODBE

SKRIVNOST ONKRAJ ZIDU

Na severnem delu nekdanje smodnišnice 
je pod okriljem podjetja ETC Adriatic nas-
tal prostor, imenuje se Območje 70, ki nudi 
doživetja, aktivnosti in timbilding programe 
za večje skupine. Poleg tega je njihovo pos-
lanstvo tudi ohranjanje industrijske dedišči-
ne tega območja. 

Str. 12 

INTERVJU

VSAKA PESEM JE ZGODBA 

Roka Lipičnika mnogi poznajo kot pevca 
kamniške skupine Arche, zdaj pa z Matjažem 
Balantičem in Rokom Zevnikom svojo pot 
nadaljuje v novi skupini Signe. Nova glasbe-
na zasedba ustvarja avtorsko glasbo, podprto 
z vizualnimi umetniškimi efekti; prva pe-
sem Med prsti je že posneta.

Str. 16

ŠPORT 

ZGODBA O USPEHU, KI 
TRAJA

Radomlje so eden redkih slovenskih kra-
jev, kjer se poleg moškega že deset let zelo us-
pešno igra tudi ženski nogomet. Za potreben 
korak naprej v naslednjem desetletju v Žen-
skem nogometnem klubu Radomlje energije, 
volje, izkušenj ter nakopičenega znanja ne 
manjka.

Str. 32

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Pred nekaj leti sem začela risati stripe. Nav-
dušil me je Kamničan Ivan Mitrevski, ki mi je 
na začetku kot mentor stal ob strani, pa tudi 
kasneje, ko sva najino sodelovanje že zaključila, 
vedno priskočil na pomoč ali iskreno komenti-
ral moj izdelek. Stripi so bili objavljeni tudi v re-
viji Modre novice, a vse prevečkrat se je zgodi-
lo, da so morali zaradi drugih, bolj pomembnih 
vsebin počakati na naslednji izid. Včasih tudi na 
izid par mesecev kasneje. Začetna vnema me je 
minila, tako da se ustvarjanja stripov ne lote-
vam več. Že takrat pa so vzporedno z objavlje-
nimi stripi v moji modri beležki nastajale čičke 
in čačke z delčki nedokončanih zgodb. Ena od 
teh je šla nekako takole: prvi lik, šefovski, di-
rektorski, glasno vpije – mi cénimo delo; drugi 
lik, delavec, se ob tem začudeno vpraša – zakaj 
ga potem ceníte? Kar je bilo leta 2019 le preblisk, 
je danes postala realnost. Cenítev na papirju si-
cer ni vidna, a povprečni državljani jo še kako 
občutimo, ko vidimo, koliko nam od zasluže-
ne plače ostane konec meseca oziroma koliko 
si lahko privoščimo oz. kupimo v trgovini. Če 
sem pred dvema letoma šla v trgovino in naku-
pila za približno deset dni osnovnih živil – mle-
ko, jogurt, olje, moka itd., brez mesa – je račun 
znašal približno 70 evrov; lansko jesen je cifra 
(ob približno enakem nakupu) poskočila na 90 
evrov, v zadnjih dveh mesecih pa kar na 120 

Delo
UVODNIK ·  KAZALO

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

evrov. To ni ''fasunga'', mesečni nakup, temveč 
strošek osnovnih živil za deset dni. Kje je šele 
bencin, elektrika in vsi ostali življenjski stroški!

Življenje je zares postalo dragoceno, a že ne-
kaj časa nima zgolj posebne vrednosti, temveč 
tudi visoko ceno. In če nam že ''tisti zgoraj'', pa 
najsi bodo to šefi, direktorji ali predsedniki, 
posredno krojijo usodo in zategujejo pasove do 
idealnih mer, se lahko vsaj mi sami potrudimo 
spoštovati delo drug drugega. Ni lahko biti de-
lavka ali delavec za tekočim trakom, čistilka 
ali čistilec, pomočnica ali pomočnik v vrtcu, 
natakarica ali natakar, (telefonska) prodajalka 
ali prodajalec, anketar ali anketarka na terenu, 
poslovni sekretar ali poslovna sekretarka … ta 
dela poznam iz prve roke. Ravno toliko sem jih 
izkusila, da vem, da je vsako delo pomembno, 
častno in vredno spoštovanja. 
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Knjižni klepet v Trzinu v luči svetovnega dne knjige

Trzin – Ljubitelji knjig se ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pra-

vic, ki ga obeležujemo 23. aprila, vselej radi poklonimo pisani besedi. 

Tedaj si v knjižnici izposodimo kakšno knjigo več, morda si kupimo 

nekaj dodatnega gradiva, predvsem pa si vzamemo čas in praznik obe-

ležimo tako, da preberemo vrstico ali dve. Knjižne klepetalke, ki smo se 

v aprilu sestale tik pred omenjenim praznikom, smo tokratno srečanje 

posvetile prav 23. aprilu. Res je, knjižni klepet je sicer že v osnovi (kar 

izhaja tudi iz samega imena) namenjen pogovoru o knjigah in literarni 

vsebini, a tokrat smo se udeleženke odločile še za korak naprej. Poglobi-

le smo se namreč tudi v sam nastanek knjige oziroma vir zgodbe. 

Večina udeleženk klepeta, 
ki ga je tudi tokrat pripravila 
vodja Krajevne knjižnice Ti-
neta Orla Trzin, se je v zadnjih 
mesecih namreč lotila branja 
(avto)biografskih zgodb, spo-
minov oziroma del, spisanih 
po resničnih dogodkih. Kako 
so te knjige nastajale? Kje so 
avtorji dobili navdih, da so 
svoje izkušnje tudi zapisali? 
Govorile smo namreč o tež-
kih, žalostnih, bolečih, vendar 
nepopisljivo edinstvenih zgod-
bah, ki ne le, da so se avtorjem 
del tudi dejansko zgodile, tem-
več so jih morali ob pisanju dela 
večkrat podoživeti in odpirati 
že (vsaj delno) zaceljene rane.

Govorile smo o tegobah, ki so jih ti ljudje doživljali, in o tem, kakšen vtis 
slednje puščajo na nas, bralcih. Prepogosto se namreč zgodi, da določene 
stvari jemljemo za samoumevne, ko pa prečitamo kakšno tovrstno zgodbo, 
spoznamo, da so pravzaprav te malenkosti tisto, kar nam omogoča ''svo-
bodno'' življenje. In da bi jih morda morali bolj ceniti, kot pa v resnici jih.

Spregovorile smo o potovanjih, ki so jih avtorji del opravili, o tem, kaj 
vse so morali preživeti, preden so lahko s peresom svoje misli tudi zapisali 
in jih predali nam, knjigoljubom. A brez skrbi, ozračje knjižnega klepe-
ta le ni bilo tako temačno, kot se morda zdi na prvi pogled. Seveda smo 
spregovorile tudi o drugačnih zgodbah, ki so se nas dotaknile, o drugih 
žanrih, ki so nas zaznamovali, predvsem pa smo skozi slikovit pogovor 
vnovič spoznale, kakšno moč ima zapisana beseda. Kar slišimo, lahko 
hitro pozabimo, kar sami prečitamo, pa ostane dlje časa. Prebrano nam 
namreč v glavah odzvanja z našim lastnim glasom, tako si vrstice namreč 
prebiramo, kar pomeni, da se nam bolj vtisnejo v spomin. Ko to delimo 
z drugimi, ta ''spomin'' ponesemo in širimo naprej. Ni lepšega občutka, 
ko lahko vrednost pisane besede predamo še nekomu drugemu in se tako 
poklonimo svetu, ki nam ga lahko ponudijo le in zgolj knjige. 

Barbara Kopač

V duhu dobrih knjig do konca in naprej

Domžale – Navkljub organizatorskim izzivom aktualnih časov so v 

Miš založbi z Gorjuše nad Dobom zavihali rokave in pripravili svoj 

tradicionalni mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom. 

Letos potekajo dvanajstič, za uvod v festivalsko dogajanje pa so orga-

nizatorji pripravili strokovno srečanje v Knjižnici Domžale.

Miš založba je tudi letos k sodelovanju pri organizaciji tradicionalnega 
mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom – kot vsa leta 
doslej ga tudi tokrat sofinancira Občina Domžale – povabila knjižnice z raz-
ličnih koncev Slovenije. Kot v preteklosti so se povezali z domačo Knjižnico 

Domžale, poleg nje pa pri festivalu sodelujejo še Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Mestna knjižnica in čitalnica 
Idrija, Kosovelova knjižnica Sežana, Mariborska knjižica, Pokrajinska in 
študijska knjižnica Murska Sobota ter Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. 

Letošnja rdeča nit festivalskega dogajanja se spleta okrog pustolovskih 
in zgodovinskih knjig za mlade in prav tej temi so namenili glavno mesto 
tudi na strokovnem srečanju, ki je bilo marca v Knjižnici Domžale. Z do-
godkom z naslovom Do konca in naprej: čar pustolovskih in zgodovinskih 
mladinskih romanov, ki je potekal hibridno in je prav zato privabil števil-
ne obiskovalce – v živo in na spletu – so organizatorji zapluli v pisano festi-
valsko dogajanje. Strokovno srečanje so oplemenitili izbrani strokovnjaki 
s področja literature, kot so dr. Dragica Haramija, Anita Dernovšek, dr. 
Miha Kovač in Gašper Kvartič, organizatorji pa so na srečanje, ki ga je od-
lično moderiral Ambrož Kvartič, povabili tudi pisatelja Igorja Karlovška in 
Sebastijana Preglja ter ugledno knjižno urednico dr. Tino Bilban.

Na Bralnicah pod slamnikom tudi letos ne gre brez tradicionalnega 
ustvarjalnega natečaja, ki je seveda prepreden z letošnjo tematiko pus-
tolovskih in zgodovinskih mladinskih romanov. Natečaj je primeren za 
učenke in učence 2. in 3. triletja osnovnih šol ter dijakinje in dijake sre-
dnjih šol, združuje pa literarno, likovno in video ustvarjanje. Nagrajence 
natečaja bodo organizatorji razglasili na uradnem zaključku festivala ko-
nec maja na prireditvi na prostem.

V sklopu festivala je izšla slikanica Ne pozabi na naslov!, ki sta jo ustvarila 
Gaja Kos in ilustrator Jaka Vukotič. Namenjena je predšolskim otrokom in 
učencem prve triade. V sklopu festivala jo bodo organizatorji podarili dom-
žalskim vrtčevskim skupinam, ki sodelujejo v projektu Pravljični palček. 

Vesna Sivec Poljanšek

V Domžale se vrača avtokino

Domžale – V Domžalah si lahko iz udobja lastnega avtomobila na par-

kirišču poleg bivše Metalke v Domžalah, tik ob stavbi Mestnega kina 

Domžale, ogledate projekcije različnih filmov na platnu.

Dovoz na prizorišče avtokina bo urejen s Cankarjeve ulice, po projekciji 
se bodo obiskovalci lahko odpeljali naravnost na Ljubljansko ulico. Rezer-
vacija prostora na parkirišču ni možna. V avtokinu so dovoljeni le avtomo-
bili, in sicer do višine 2 metrov, obisk z motornimi kolesi ni mogoč. Vsto-
pnica za eno vozilo stane 10 evrov. Projekcije se pričnejo ob 21. uri, vstop na 
parkirišče pa je možen 45 minut pred pričetkom. »Prosimo, da si za prihod 
vzamete več časa kot za običajno kino projekcijo v dvorani, saj moramo vaš 
avto najprej pospremiti na pravo parkirno mesto, na vašem avtoradiu pa 
morate najti še pravo radijsko frekvenco (107,6 MHz FM), preko katere bos-
te lahko film tudi slišali,« opozarjajo v Mestnem kinu Domžale in dodajajo, 
da bodo ob zelo slabem vremenu (hujši dež, neurje) projekcije prestavljene 
v dvorano Mestnega kina Domžale ob isti uri. Natančen spored filmov je 
dostopen na spletni strani www.kd-domzale.si/avto-kino-domzale.html. 

Utrinek s strokovnega srečanja, uvodnega dogodka v letošnje festivalsko 
dogajanje dvanajstih Bralnic pod slamnikom. Na fotografiji (od leve) pisatelj 
Igor Karlovšek, knjižna urednica dr. Tina Bilban, pisatelj Sebastijan Pregelj in 
povezovalec dogodka Ambrož Kvartič.
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Dom zaščite in reševanja Trzin tudi uradno odprt
Na vstopu v stari Trzin ob glavni cesti, ki pelje skozi kraj, že nekaj časa stoji nov objekt. Poimenovan je Dom zaščite in reševanja Trzin 
(DZiR), v njem pa je prepotreben večji prostor primarno dobilo Prostovoljno gasilsko društvo Trzin. Ker je objekt večnamenski, v njem 
domujejo tudi druga trzinska društva. Uradno odprtje dva milijona evrov in pol vredne investicije so minulo nedeljo pozdravili številni 
Trzinci.

NOVO v Kamniku!
na Duplici, Ljubljanska cesta 33

ODPRTJE 1.6.2022

Pokliči in si zagotovi prost 
termin v juniju že sedaj!

040 230 432
www.pasjisalongrimm.si

PASJI SALON

grimm

MATEJA ŠTRAJHAR

Novi dom je bila dolgoletna želja in potreba tako gasilskega društva kot 
občinske uprave. »Pot do njega je bila dolga in polna preprek,« je na od-
prtju poudaril trzinski župan Peter Ložar in orisal dogodke ter postopke, 
ki so vplivali na gradnjo doma (odkup zemljišč, arhitekturno urbanistični 
natečaj, priprava podrobnega prostorskega načrta, gradbeno dovoljenje, 
izbor izvajalca). »Tudi sam si pred leti nisem predstavljal, da je umestitev 
v prostor in gradnja takega objekta tako zahtevna. Da je potrebno toliko 
različnih usklajevanj, sodelovanj številnih ljudi in institucij, kar vse terja 
svoj čas,« je izpostavil Ložar in dodal, da je novi objekt vizualno zanimiv, 
kar mu priznava tudi stroka, hkrati pa je zanimiv tudi zaradi dejstva, da 
v njem sobivajo člani različnih trzinskih društev. »Čeprav je lahko so-
bivanje včasih izziv, nas ta živahnost, ki se že od pozne jeseni odvija v 
domu, veseli, saj je v stavbi ravno življenje tisto, kar ji da smisel,« je dejal 
Ložar. Dom zaščite in reševanja Trzin je bil namreč primarno načrtovan 
kot gasilski dom, a sedaj so v njem poleg trzinskih gasilcev svoj prostor 
dobili še Civilna zaščita Občine Trzin, Planinsko društvo Onger, Center 
aktivnosti Trzin in Društvo upokojencev Žerjavčki. Dvorano in prostore 
občasno koristijo tudi drugi uporabniki.

Zgodovino trzinskega gasilskega društva, njegovi začetki segajo v leto 
1906, je na odprtju na kratko povzel predsednik PGD Trzin Borut Kump, 
medtem ko je Marko Kajfež, poveljnik PGD Trzin, poudaril, da bodo tr-
zinski gasilci z novim domom svoje poslanstvo še bolje opravljali, opisal 
pa tudi nove pridobitve v Domu zaščite in reševanja: »V novih garažah 
je okoli gasilskih vozil sedaj kar nekaj prostora, tudi električna dvižna 
panelna vrata so pripomogla k bolj enostavnemu in hitrejšemu izvozu 
gasilskih vozil. Operativni del novega DZiR smo zasnovali tako, da vklju-
čena pomoč poteka po sklopu prihod v dom, oblačenje in hitri izvoz. Ob 
povratku v garažo uporabljeno opremo operemo in posušimo v sušilnih 
komorah in stolpu. Urejeno imamo tudi sobo za pranje in polnjenje izo-

lirnih dihalnih aparatov z novim visokotlačnim kompresorjem, ki doseže 
420 barov in vključuje 100-litrsko banko zraka. Osrednja operativna soba 
nam omogoča vodenje večjih intervencij preko radijskih postaj in druge 
računalniške tehnike. V kletnih prostorih smo si uredili društveno sobo, 
kjer izvajamo seminarje, občne zbore in članske sestanke. V zadnji garaži 
smo uredili orodjišče, kjer lahko popravljamo gasilsko opremo in navija-
mo spojke na gasilske cevi. Streha nad garažo je pohodna in namenjena 
učenju mladih gasilcev. Na zadnjem delu doma imamo vadbeno površino 
za vaje tehničnega reševanje ter podzemni poligon za prikaz reševanja iz 
globin in tesnjenje cevi.«

Skupna vrednost gradbenih del, vključno z gradnjo cestnega priključ-
ka, je znašala slaba 2 milijona evrov z DDV. Vrednost notranje opreme je 
znašala slabih 150 tisoč evrov z DDV, od tega je bilo slabih 50 tisoč evrov 
namenjenih za opremo prvega nadstropja (za dejavnosti centra aktivno-
sti), ki je bila v 80 % sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj. Skupen strošek investicije, ki je vključeval nakup zemljišč, izvedbo 
natečaja, pripravo podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag, 
izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanje dovoljenj 
in s tem povezane stroške ter gradnjo in izvedbo opreme, pa je slabih 2,5 
milijona evrov z DDV. 
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V Domžalah delamo dobro
April je v Domžalah že tradicionalno posvečen praznovanju občinskega praznika, ko z različnimi dogodki obeležijo 19. april 1952, ko se 
je oblikovala Mestna občina Domžale. Letos je bilo praznovanje še posebej slovesno, saj v Domžalah praznujejo 70-letnico nastanka ob-
čine. V torek, 19. aprila, so na slavnostni seji podelili občinska priznanja, že naslednji dan pa organizirali velik družabni dogodek ''Spoz-
najmo se, praznujmo skupaj'', ki je v Češminovem parku s pestrim zabavnim programom povezal občanke in občane ter predstavnike 
društev, zavodov in organizacij, ki delujejo na Domžalskem.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in Alenka Kastelic

Na slavnostni seji je bil slavnostni govornik domžalski župan Toni 
Dragar, ki se je sprva ozrl v zgodovino kraja, potem pa se dotaknil še ak-
tualnega dogajanja v Sloveniji in svetu. »Prazniki so namenjeni prazno-
vanju in preletu zadnjega obdobja, ki je bilo za našo občino in za vse nas 
težko, a kljub vsem izzivom uspešno. Zadnja leta so iztirila naš ustaljeni 
vsakdan, našo rutino, na katero smo bili vajeni. Prestali smo težko ob-
dobje korona krize, to ni bila vaja, zares se nam je zgodilo nekaj, na kar 
se človek ne more nikoli pripraviti. Vesel sem, da smo ta preizkus zaklju-
čili, in srčno upam, da začenjamo na novo,« je dejal Dragar in se v na-
daljevanju dotaknil aktualnih investicij, ki potekajo na območju občine, 
»razvijati želimo vsa področja in smo ponosni na vse nove pridobitve in 
vlaganja v zadnjem času. Vsako leto del sredstev namenjamo obnovi šol in 
vrtcev, pripravljamo postopke za gradnjo prizidka k zdravstvenem domu, 
obnavljamo kanalizacije in vodovode, pa tudi ulice in ceste. V zadnjem 
času prebujamo nove prometne rešitve s pričetkom gradnje krožišč, ki ga 
bo izvedla Direkcija za infrastrukturo pri policiji v centru mesta, skupaj 
z nami, in investitor na Krumperški cesti. Odprli smo gorskokolesarski 
poligon na Šumberku, nadaljujemo pa tudi z gradnjo regionalne kolesar-
ske povezave z Ljubljano, Trzinom, Kamnikom, Lukovico. V Študi gradi-
mo nov dom krajanov, gasilni dom, neprestano vlagamo v obogatitev in 
nadgradnjo poti ob Kamniški Bistrici, gradimo premostitvene objekte, 
urejamo otroška igrišča in kotičke za sprostitev. Vlagamo tudi v špor-
tne objekte po krajevnih skupnostih, letos sta na vrsti igrišči na Viru in 
Ihanu. Našli smo lokacijo za prestavitev oz. gradnjo doma upokojencev 
Domžale. Z brezobrestnimi posojili poskušamo pomagati podjetnikom, 
vse bolj razvijamo turistično plat, tržni prostor, tudi področje kulture in 
športa ima zelo velik ugled v Domžalah. Slamnikarski muzej letos pra-
znuje 10. obletnico delovanja. Mestni kino nas bo v poletnih mesecih spet 
razveseljeval v Češminovem parku. Vse to ne nazadnje kaže, da delamo 
dobro in da bomo tudi v letošnjem letu lahko zadovoljni, če bomo le našli 
dovolj moči za uresničevanje naših skupnih zastavljenih ciljev. S tem se 
pridružujemo ljudem, ki so zgodovini naše občine dali svoj košček znanja 
in moči, in tako prispevali, da je bila naša občina vselej znana po svojih 
uspehih, pogumnih in premišljenih odločitvah.« 

Na slavnostni seji je bilo podeljenih enajst priznanj posameznikom in 

društvom, ki so vsak na svojem področju lokalni skupnosti dali delček 
sebe in tako pripomogli k boljšemu ter bolj kakovostnemu življenju v ob-
čini. Prejemniki zlate plakete so člani Kulturnega društva Simfonični or-
kester Domžale-Kamnik za 50-letno ustvarjanje na kulturnem področju. 
Prejemnika srebrne plakete sta Ladivoj Gorjan za dolgoletno uspešno delo 
na področju športa, posebej košarke, in Anton Košenina za prizadevno 
ter požrtvovalno delo na kulturnem področju v Krajevni skupnosti Jarše-
-Rodica in občini Domžale. Prejemniki bronaste plakete so Bela Szomi za 
prispevek k promociji občine in uspehe na glasbenem področju, Nevenka 
Narobe za prizadevno dolgoletno delo v organizacijah in društvih Krajev-
ne skupnosti Jarše-Rodica in Anton Müller za izjemno delo v Foto kino in 
video klubu Mavrica ter pri promociji občine Domžale. Prejemniki nagra-
de občine Domžale so Valentina in Jože Prašnikar za dolgoletno požrtvo-
valno delo v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan, Jožica Vidmar za 
več kot petdesetletno delo na področju skrbi za invalide v občini Domžale, 
Lions klub Domžale za številne dobrodelne akcije ob 25-letnici delovanja 
kluba, Citrarska skupina Banda Citrarska za prispevek k pestrosti kulture 
in Andrej Omejc za uspešno delo na glasbenem področju.

S kulturnim programom so slavnostno sejo obogatili glasbeniki Sim-
foničnega orkestra Domžale-Kamnik pod vodstvom dirigenta Slavena 
Kulenovića, ki se jim je pridružil tudi Andrej Omejc na saksofonu. Za 
povezovanje je poskrbel Boštjan Romih. 
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Spoznajte najbolj zaželjeni SUV - Audi Q3 Sportback

Novice Audi Porsche Verovškova

Poraba goriva za Audi Q3 Sportback 35 TFSI, kombinirana vožnja: 4,7-4.9 l/100 km, emisije/izpust CO2: 123-120 g/km. Izpust NOx: 0,0310 g/km, Trdi del-
ci 0,0006g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplo gredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prome-
ta pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
in PM2,5 terdušikovih oksidov. Slika je simbolna. Več na audi.si. 2.000 EUR bonusa* na MPC izbranega vozila Audi**  Akcijska, variabilna obrestna mera *Ob-
vezna sklenitev zavarovanja preko PZZ.*Minimalna doba financiranja 48 mesecev Minimalni znesek financiranja 8.000 EUR Maksimalni polog 50% nabavne 
vrednosti vozila. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana, www.porscheinterauto.net.

Novi Audi Q3 Sportback pri Porsche 
Verovškova je prava paša za oči!  Pri modelu 
Audi Q3 lahko izbirate med običajnim, ali pa 
bolj športnim in kupejevskim Q3 Sportback. 
Le-ta je namenjen za tiste, ki si želijo bolj 
izstopajočega in atraktivnejšega športnega 
terenca, ki združuje moč in funkcionalnosto. 

V čem se razlikuje novi Audi Q3 Sportback?

Največja razlika je v zadnjem delu, kjer je 
Sportback veliko bolj športen, saj izstopa  
kupejevska silhueta. Za zadnji del je značilna 
padajoča strešna linija, nizko zadnje steklo in 
ostro zasnovane zadnje LED luči. Kljub vsemu 
pa ohranja praktičnost klasičnega modela.

Na voljo so vam tudi najnovejši motorji, dva 
bencinska in dva dizelska motorja z močjo od 
150 KM do 245 KM. Vsem je skupna izjem-
no nizka poraba in dinamična zmogljivost.

Kot vsa vozila Audi, novi Audi Q3 Sport-
back zagotavlja največji užitek v vožn-
ji skupaj z najnaprednejšo tehnologijo. 

Audi Q3 Sportback kupci so tisti, ki ku-
pujejo s srcem in si želijo najmočne-
jše in najbolj atraktivne avtomobile.  

Izkoristite ugodno akcijsko financiranje do 30.6.2022*

Novi Audi Q3 Sportback 35 TFSI z bogato opremo in 
varčnim 1.5 TFSI motorjem s 150 konjskimi močmi vam 
je v posebni akciji na voljo že od 33.940 € z vključenim 
dodatnim popustom 2.000 € v primeru sklenitve finan-
ciranja in zavarovanja hkrati pri družbi Porsche Leasing 
SLO. Akcijska, variabilna obrestna mera (AUBON_2022).

Na fotografiji najzmogljivejši 
Audi RS Q3 z 401 KM.

Pri Porsche Verovškova je možno naročiti tudi najbolj 
športni  Audi RS Q3 Sportback s 401 KM in s pospeškom od 
0-100 km/h v 4,5 s. Porsche Verovškova je edini uradni 
trgovec za najbolj športne modele Audi Sport v Sloveniji.

Vabljeni na osebno doživetje - kontakt:  
ga. Lea (051 288 565), g. Matej (051 288 503),  
g. Boštjan (051 288 504), g. Robert (051 288 510).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai165175644324_Q3 Sportback - FINAL.pdf   1   05/05/2022   15:14

Zakaj potrebujem
komunikacijsko agencijo?

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

STRATEŠKO 
RAZPOREJENA 
SREDSTVA ZA 
OGLAŠEVANJE
Strokovno in korektno razporejena 
sredstva za oglaševanje bodo vaš  
posel izstrelila med zvezde.

Pišite nam na info@ir-image.si
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Ob klicu na pomoč so vse pustili in tekli
S temi besedami je delovanje bratov Erjavšek, začetnikov organiziranega gorskega reševanja na Kamniškem, opisal France Malešič, ča-
stni član Društva GRS Kamnik in prava enciklopedija gorskega reševanja na tem območju. Tako so delovali gorski reševalci pred stotimi 
leti in enako je še danes. Društvo GRS Kamnik temelji na prostovoljstvu in opravlja humanitarno dejavnost gorske reševalne službe v 
občinah Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin. Letos mineva 100 let od začetkov organiziranega gorskega 
reševanja na Kamniškem; obletnico bodo kamniški gorski reševalci obeležili s številnimi prireditvami, nadejajo pa se tudi, da bodo do 
poletja dokončno uredili nove prostore in okolico ob novem objektu na severnem delu nekdanje smodnišnice. 

MATEJA ŠTRAJHAR

Za začetek organiziranega delovanja gorskega reševanja na Kamni-
škem se šteje 22. junij 1922. Takrat je bila ustanovljena Rešilna postaja 
Kamnik, predhodnica današnjega društva GRS. Nastala je iz skupine re-
ševalcev iz doline Kamniške Bistrice, ki je na pobudo Slovenskega planin-
skega društva začela organizirano reševati. Danes Društvo GRS Kamnik 
šteje 58 članov, od tega je osem zaslužnih članov in pet izrednih članov, 
40 pa je aktivnih članov z licenco. Kamniško društvo sodi med večja re-
ševalna društva, tako po številu članov kot po velikosti območja, kjer de-
lujejo, in številu intervencij. Slednje iz leta v leto narašča. Lani je bilo na 
območju GRS Kamnik 49 intervencij, pri 21 je sodeloval tudi helikopter. 
Približno četrtina vseh akcij, kakšno leto se ta delež dvigne celo do 40 %, 
je vezana na Veliko planino. Število nesreč in intervencij se dviga premo 
sorazmerno z večanjem števila obiskovalcev v gorah in aktivnosti v na-
ravi. Kot opažajo kamniški gorski reševalci, so vzroki za nesreče različni, 
od nepripravljenosti in neizkušenosti do precenjevanja svojih sposobnos-
ti ter neznanja pravilne uporabe opreme, četudi jo pohodniki imajo.

Objekt in okolica naj bi bila dokončno urejena poleti

Spomnimo, kamniški gorski reševalci so konec leta 2018 ostali brez pro-
storov, do takrat so domovali v stavbi Veterine Kamnik. Po številnih neu-
spešnih poskusih iskanja novih prostorov so v društvu leta 2019 z lastnimi 
sredstvi odkupili propadajoče staro skladišče na severnem delu nekdanje 
smodnišnice. V vmesnem času (v nove prostore so se preselili v začetku 
letošnjega leta) so ''bivakirali'' v kontejnerjih, ki so jih postavili na zemljišču 
objekta in jim jih je zagotovila Uprava za zaščito in reševanje, poleg osnov-
ne dejavnosti – reševanja v gorah – pa hkrati obnavljali še kupljeni objekt.

Kot je na novinarski konferenci, ki je potekala 21. aprila, pojasnil pred-

sednik Društva GRS Kamnik, Srečo Podbevšek, trenutno selijo opremo 
iz kontejnerjev v nove prostore. »Ta trenutek je največji problem, da 
objekt še nima vodovoda, ki je bistveni pogoj za normalno delo. Glede 
napeljave smo lani septembra sklenili pogodbeni dogovor, da jo Občina 
Kamnik zagotovi do sosedove in naše parcele do konca letošnjega maja. V 
marcu smo ugotovili, da se še vedno zbirajo soglasja za vlogo za gradbeno 
dovoljenje, zato urgiramo za hitro napeljavo,« je dejal Podbevšek, ki kljub 
vsemu upa, da bo vodovod urejen letos poleti; težavo v tem trenutku rešu-

France Malešič, zaslužni član Društva GRS Kamnik, Srečo Podbevšek, predse-
dnik Društva GRS Kamnik, in Vladimir Habjan, član Društva GRS Kamnik.
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jejo s cisterno, iz katere črpajo vodo. Do poletja naj bi uredili tudi zunanjo 
izolacijo in fasado stavbe ter izolacijo strehe, tlakovali notranje dvorišče 
in dostopno rampo do garaž, na zunanjem delu pa uredili parkirišče za 
člane in površino za pristanek helikopterja. Strošek dokončanja ureditve 
je ocenjen na 115 tisoč evrov, ki pa jih v društvu v tem trenutku še nimajo. 
Upajo, da jim bodo na pomoč pri kritju tega zneska priskočili na Občini 
Kamnik ter Upravi za zaščito in reševanje, ki jim je preko Gorske reševal-
ne zveze Slovenije z zneskom v višini 100 tisoč evrov pomagala že lani, 
nadejajo pa se tudi donacij kamniških podjetij in občanov. Za ta namen so 
zopet odprli številko 1919, preko katere s poslanim kratkim sporočilom 
GRS5 pomagate kamniškim gorskim reševalcem. Na voljo so tudi majice 
Ponosen podpornik in nalepke Podpornik GRZS; sredstva od prodanih 
majic in nalepk so v celoti namenjena dokončni rešitvi prostorske proble-
matike GRS Kamnik.

Ob 100. obletnici pripravljajo številna obeležja

V prihodnje bo v njihovih novih prostorih zaživel Center za gorsko re-
ševanje, ki bo odprtega tipa in namenjen širši javnosti. V njem bodo gorski 
reševalci lahko posredovali svoje znanje tudi drugim, ki razumejo in ceni-
jo njihovo prostovoljstvo. »Novo urejene prostore imamo namen napolniti 
z dejavnostmi, ki bodo povezovale naše delo z okoljem na lokalnem nivoju 
in širše. Tako načrtujemo center odprtih vrat z bogatimi vsebinami, ve-
zanimi na varnost v gorah, od preventivnega izobraževanja obiskovalcev 
gora (predavanja, šole varne hoje itd.; za razvoj strokovnega reševalnega 
dela), seminarjev, tečajev do izobraževanja tudi na višjem mednarodnem 
nivoju ter praktičnega operativnega izobraževanje našega moštva. Center 
bo namenjen tudi za potrebna dežurstva v sezoni,« je povedal Podbevšek.

Za začetek pa bodo kamniški gorski reševalci primerno obeležili čas-
titljivo obletnico. Kot je povedala Irena Mušič Habjan, tajnica društva, 

Maks Koželj in štirje bratje Erjavški
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Prevoz ponesrečene nemške turistke s Kamniškega sedla leta 1967.
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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!«
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Pred uporabo natačno preberite navodila oz. se posvetujte z zdravnikom in farmacevtom.

Skeniraj QR kodo

Dostopni 24 ur/dan in vse dni v letu!

pripravljajo v jubilejnem letu pestro dogajanje. »Začeli smo ga že jeseni 
leta 2021 z izdajo koledarja. Osrednja prireditev bo 17. junija 2022 ob 
19.30 v Domu kulture Kamnik, uradno odprtje prenovljenih prostorov 
na lokaciji Fužine 74 bomo imeli septembra. Jeseni načrtujemo še izdajo 
jubilejnega zbornika. Septembra bomo na gradu Zaprice pripravili foto-
grafsko razstavo o razvoju gorskega reševanja na Kamniškem s sodelova-
njem Medobčinskega muzeja Kamnik. Pripravljamo tudi prenovo spletne 
strani. Načrtujemo delavnice o varni hoji, vendar termina za to še nismo 
določili. Poleg naštetega bomo sodelovali pri več planinskih aktivnostih, 
med drugim junija na Dnevu planincev v Kamniški Bistrici v organiza-
ciji Planinske zveze Slovenije in Planinskega društva Kamnik, udeležili 
se bomo srečanja veteranov Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) in 
Dneva gorskih reševalcev, ki jih organizira GRZS, zanimiva bo skupna 
vaja služb v sistemu Civilne zaščite za iskanje pogrešanih s programom 
saROS,« je povedala Irena Mušič Habjan. 
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Gledališče je za vse
V četrtek, 14. aprila, so v Trzinu slavnostno odprli prenovljene prostore trzinskega kulturnega doma. Na prireditvi, za katero je scenarij 
in režijo prevzela režiserka Tatjana Peršuh, ki tudi sicer redno sodeluje s trzinskimi gledališčniki, se je predstavilo več kot petdeset tr-
zinskih kulturnikov iz različnih društev, ki so svoj dom našla v kulturnem domu.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Peter Hudnik (Hood Foto)

Prenova doma, ki je obsegala obnovo odra, vhodne avle in sanitarij, je 
potekala v okviru projekta Kulturno srce Trzina. Skupna vrednost pro-
jekta je bila slabih 63 tisoč evrov, od tega je bilo slabih 45 tisoč evrov sofi-
nanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek, dobrih 
18 tisoč evrov, je financirala Občina Trzin. Obnova v okviru tega projekta 
je bila končana že leta 2020, kasneje sta bila obnovljena še električna na-
peljava in strop. Kot je na odprtju poudaril trzinski župan Peter Ložar, 
obnovitvena dela še vedno potekajo, končana naj bi bila prihodnje leto, 
hkrati pa se je spomnil tudi svojih začetkov v KUD Franc Kotar Trzin, ki 
je poleg Zavoda Azum in Občine Trzin tudi partner in izvajalec projekta 
Kulturno srce Trzina. »Pred 15 leti sva z ženo Brigito razmišljala, kako 
obuditi kulturno društvo iz spanca, v katerega je zapadel po uspehih pred 
tem. Brigita je prevzela mesto predsednice in s tem programski del, sam 
sem se potrudil na mestu blagajnika, še bolj pa na mestu hišnika. Stavba 
je stara in seveda vedno potrebna obnove. V naslednjih letih so se nama 
k sreči pridružili mnogi člani, ki v KUD Franc Kotar sodelujejo še sedaj. 
Skupaj smo marsikaj naredili. Naši predhodniki, ustanovitelji kulturnega 
društva, so ta dom postavili z lastnimi rokami, delom ter denarjem, in to 

ne samo enkrat, ampak kar dvakrat, saj je bil leta 1944 dom zažgan in so 
ga še enkrat obnovili v celoti. Mi smo najbrž bleda senca teh velikih mož 
in žena, ampak vseeno mislim, da nam je v teh časih, ko prostovoljstvo 
zamira, uspelo veliko. Na Občini Trzin imamo ves čas v mislih postavitev 
novega kulturnega doma. Ta želja ostaja. A nova lokacija je tesno pove-
zana z gradnjo vzhodne trzinske obvoznice, ki je državni projekt, ki se 
že sedaj vleče dekade in se bo še kakšno. Upam, da samo kakšno,« je na 
odprtju dejal župan Ložar. 

Poleg obnove v okviru projekta Kulturno srce Trzina potekajo tudi 
brezplačne delavnice za ranljive skupine, in sicer za otroke in mlade s po-
sebnimi potrebami, starejše osebe oz. upokojence in iskalce prve zaposli-
tve oz. dolgotrajno brezposelne. Delavnice že dve leti vodi Saša Hudnik, 
etnologinja in kulturna antropologinja. 

Na prireditvi, na kateri so sodelovali vsi, ki jim trzinski kulturni hram 
nudi dom, se je predstavilo več kot 50 ustvarjalcev (odrasli gledališčniki, 
tehniki, Hlodi, show skupina in Čivke iz KUD Franc Kotar Trzin, pevke 
in pevci iz Kulturnega društva Ivan Hribar Trzin, Folklorna skupina Tu-
rističnega društva Kanja), ki so tudi skupaj prerezali trak in tako stopili 
naproti novim izzivom na poti ustvarjanja, ki bogati tako njih same kot 
tudi njihovo občinstvo. 
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Marija Vera je vzor učencem in učiteljem
Aprila so v Osnovni šoli Marije Vere z zaključno prireditvijo sklenili praznično šolsko leto, s katerim so obeležili 140-letnico rojstva Marije 
Vere. Prireditev, na kateri so se zbrali vsi učenci in učenke ter učiteljice in učitelji dupliške šole, je potekala v Arboretumu Volčji Potok, 
kjer so v čast obletnice učenci posadili 140 tulipanov.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Kot je na prireditvi poudarila ravnateljica šole Violeta Vodlan, je Ma-
rija Vera, prva akademsko izobražena slovenska gledališka igralka, po 
kateri šola nosi ime, vzor tako učencem šole kot celotnemu učiteljskemu 
zboru. »Kljub velikim uspehom je ohranjala svoje moralne vrednote in 
pokončno držo. Bila je navdih in to ostaja tudi danes. Poimenovanje šole 
po njej daje naši šoli velik pečat. Izobraževalni ustanovi daje njeno ime 
romantično noto. Marija Vera je cenila izobrazbo, vendar se je zavedala 
tudi moči življenjskih izkušenj in to želimo vedno znova tudi naučiti naše 
učence,« je med drugim dejala ravnateljica. 

Na osnovni šoli Marije Vere so učenci kulturno zelo dejavni, ustvarja-
jo gledališke predstave, razstave in kulturne prireditve ter natečaje. Rav-
no zaradi tega si na šoli zelo želijo nove večnamenske dvorane z odrom, 
kjer bi lahko svoje delo predstavili širši javnosti. Na vprašanje, če bo imela 
Občina Kamnik posluh za njihove želje, je kamniški župan Matej Slapar 
dejal: »Odkupili smo prostore nekdanje dupliške kinodvorane. Verja-
mem, da bo ta dvorana sčasoma dobila lepšo podobo in tudi oder, na kate-
rem boste lahko izvajali prireditve ter nastopali in tako pokazali vse svoje 
talente, ki jih imate in jih razvijate na šoli – tudi in predvsem s pomočjo 
izjemnih učiteljic, ki vam predajajo tovrstno znanje. Ponosen sem na šolo 
Marije Vere, ki nosi ime po znani Kamničanki, ki je dosegla svoje cilje z 
razvijanjem svojih talentov.«

Marija Vera se je rodila 22. novembra 1881. Ob 140-letnici njenega 
rojstva so pripravili šolsko himno, ki je sestavljena iz verzov več učencev. 
Avtorji verzov so Kaja Verlinšek, Sara Davidovič, Neli Vrhovnik, Kaja Pog-
lednik, Blaž Krevs, Anže Laknar, Ela Matoz in Ula Potočnik, medtem ko je 
melodijo v sodelovanju z bratom Tonijem napisal in aranžiral Jakob Lah. 
Poleg himne so v prazničnem letu na šoli pripravili številne prireditve, vse 
v okviru projekta Kultura je kul. Tako so imeli novembra lani kulturni dan, 
na hodnikih šole so razstavili izdelke o Mariji Veri, v Arboretumu so po-
sadili 140 tulipanov, razpisali so dva mednarodna natečaja. Na spomladan-
ski likovni natečaj z naslovom Pokrajina je prispelo 74 likovnih del iz petih 
držav (Bolgarija, Indija, Srbija, Španija, Slovenija). Med prejemniki priznanj 
sta bila iz modronovičnih občin Kristjan Štiftar (CIRIUS) in Julija Hubad 
(OŠ Frana Albrehta). Prvič so razpisali tudi mednarodni literarno-likovni 
natečaj, v katerem so učence po svetu pozvali, naj ustvarijo strip, ki bo spo-

ročal, da je kultura kul, zanimiva in pomembna. Na natečaj se je odzvalo 14 
šol, prispela so dela iz Španije, Poljske in Bolgarije. Strokovna komisija je 
izbrala najboljša dela po posameznih kategorijah, med prejemniki priznanj 
iz modronovičnih občin so Eva Hace (OŠ Marije Vere), Klara Rovanšek (OŠ 
Rodica) in Ela Matoh (OŠ Marije Vere). 

Avtorji verzov šolske himne z ravnateljico Violeto Vodlan in učiteljico Alenko 
Markus.

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si
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Skrivnost onkraj zidu
Mogočen zid na obrobju Kamnika že več kot stoletje buri domišljijo domačinov in obiskovalcev. Za njim je potekala proizvodnja črnega 
smodnika. Smodnišnica je imela status varovanega območja, zato tudi tisti, ki so delali tam, niso poznali vseh njenih razsežnosti. Danes, 
ko je območje odprto, so tukaj svoje mesto našli številni obrtniki, na severnem delu pa je pod okriljem podjetja ETC Adriatic nastal 
prostor, ki nudi številne aktivnosti in timbilding programe za podjetja. Imenuje se Območje 70, poleg doživetij za večje skupine pa je 
njihovo poslanstvo tudi ohranjanje industrijske dediščine nekdanje smodnišnice. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv podjetja ETC Adriatic in Mateja Štrajhar

Kot mi pove Gregor Ugovšek, solastnik podjetja ETC Adriatic, je bilo 
zemljišče, kjer leži Območje 70, nekdaj vstopna točka, kamor so pripeljali 
prve surovine za smodnik. Območje je bilo 160 let strogo zaprto, da niti 
zaposleni v nekdanji smodnišnici niso smeli stopiti sem. Tukaj je bila žele-
zniška postaja in začetek železniške proge, ki je vodila v notranjost smo-
dnišnice. Ekipa, ki jo poleg Gregorja Ugovška sestavljajo še Matjaž Jug, 
Tomaž Lah in Mitja Špende, je poustvarila staro vstopno postajo s stra-
žarnico, tako da ima obiskovalec že pred vhodom občutek, kako skrbno je 
bilo območje nekdaj varovano in skrivnostno. Poleg vhoda najdemo mala 
vrata, ki vodijo v zaščitni bunker. »Tukaj je zemljeni zid, kamor se je de-
lavec umaknil, če bi med mešanjem smodnika slučajno prišlo do nesreče, 
pomote ali eksplozije,« razloži Gregor, »zemljeni zid usmeri eksplozijo v 
zrak. Enako nalogo je imel tudi tunel, ki ni raven, temveč je zgrajen cikcak, 
zaradi česar energija ob eksploziji ni udarila tako silovito in neposredno.« 

Zeleno presenečenje za visokim zidom

Danes tod ni več pokov smodnika, temveč le eksplozije energije, do-
življajev, športnega zmagoslavja, sodelovanja, aktivnosti in vrhunsko 
vodenih doživetij. Ko skozi tunel vstopijo na območje, se obiskovalcem 
razkrije zelena oaza. Tu stojijo objekti iz časa avstroogrske monarhije, 
med njimi nekdanja sortirnica in bunker. V podjetju ETC Adriatic daje-
jo velik pomen ohranjanju industrijske dediščine, zato počasi obnavljajo 
stavbe in urejajo okolico. »Vsebino in zgodovinske objekte želimo obdr-
žati. Ljudje morajo vedeti, kje so, kakšna je zgodovina območja,« poudarja 
Gregor in dodaja, da je bilo zemljišče ob nakupu opustošeno, »še pred na-
šim lastništvom, je bilo odtujeno vse, kar se je odtujiti dalo. Od kovinskih 
konstrukcij, elektro inštalacij in nepritrjene lastnine. V stavbah ni bilo 

niti ene žice, vse smo naredili na novo, odtujeni, odpeljani so bili stroji, 
posekano je bilo drevje, še trave ni bilo. Vse smo ponovno vzpostavili.«

Prav zeleno presenečenje je tisto, kot opaža Gregor, kar najbolj navdu-
ši obiskovalce Območja 70. »Najprej se peljejo ob dolgem betonskem zidu 
in zdi se, da je zadaj še vedno le industrijsko in degradirano območje. Do 
našega parkirišča vodi luknjasta makadamska cesta. Nič kaj ugledno. V tre-
nutku, ko obiskovalci vstopijo na območje 70 in zagledajo čudovito zeleno 
oazo, večinoma ostanejo brez besed in navdušeni. Ne morejo verjeti, da se 
za zidom skriva nekaj takega, tako urejenega in pripravljenega za organiza-
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cijo doživetij. Na Območju 70 se čuti posebna pozitivna energija, skrivno-
stnost se čuti v naravnem, svežem zraku,« pravi Gregor. Prav zaradi sled-
nje so prostoru nadeli ime Območje 70, ki še poudari občutek mističnosti. 
Zakaj tako ime? »Glede imena smo veliko debatirali. Beseda območje nam 
je bila všeč, ker izraža skrivnostnost. Ampak katero številko naj dodamo? 
Najprej smo razmišljali o številki 93, ker je to oznaka na eni od stavb, ki le-
žijo na našem območju. V izboru je bila tudi številka 81, ki označuje bunker. 
Potem pa smo se odločili za 70. Zakaj? Ker je naslov Območja 70 Fužine 70 
in si je tako najlažje zapomniti, kje smo,« razloži Gregor.

Od lova za zakladom do človeške frače

Območje 70 na idiličnih 1,6 hektarja sprejme skupine do 500 oseb in 
ponuja številna doživetja ter edinstvene aktivnosti. Namenjen je izvedbi 
poslovnih dogodkov, izobraževanj, predstavitvam produktov, piknikom, 
fantovščinam in ekskluzivnim timbilding programom. Na voljo so pokriti 
prostor za 120 oseb, edinstven industrijski bar Barutana za 50 oseb, dve 
parkirišči, športne aktivnosti in muzej. »Naša primarna ciljna skupina so 
podjetja, zaenkrat v večini slovenska, usmerjamo pa se tudi že v tujino,« 
pove Gregor. Čeprav lahko dogodek, ki ga organizira ekipa Območja 70, 
poljubno sestavljate oz. mu dodajate in odvzemate dejavnosti glede na čas 
in proračun, ki sta na voljo, Gregor opiše celodnevno dogajanje, ki je naj-
bolj zanimivo in za katerega se odloči največ podjetij. »Dobimo se pod ni-
halko in gremo na Veliko planino. Pri Skodli imamo pastirsko degustacijo, 
potem gremo s sedežnico do Zelenega roba. Ljudi razdelimo v skupine in 
začne se lov za zakladom. Skupine so opremljene s tablicami, na katerih je 
zemljevid območja in zabavne naloge, ki jih morajo opraviti. Pot jih vodi 
čez Gradišče do pastirske vasi, kjer jih čakajo pastirske naloge. Imeli smo 

Fince, ki so tekmovali v pihanju v rog in bili zelo navdušeni. Ena izmed 
nalog skupini narekuje, da mora posneti zabaven video, ki zahteva obilo 
kreativnosti in povezovanja ter sodelovanja. Lov za zakladom se zaključi 
s štruklji pri Sladkem kotu ali na Zelenem robu. Nato se vrnemo v doli-
no, pridemo na Območje 70, kjer imamo najprej piknik kosilo, potem pa 
zopet dve uri aktivnosti. Med njimi so najbolj priljubljene človeška frača, 
zipline, spust z velikanskim zorbom, lokostrelska bitka v areni, nogomet 
z velikimi čevlji itd. Potem pogledamo videe, ki so jih posneli, podelimo 
nagrade in že sledi večerni del z zabavo. Ekipa Območja 70 poskrbi za vso 
hrano in pijačo ter, seveda, organizacijo.« Gregor, ki je kot koordinator 
Združenja Kamniško-Savinjske Alpe vključen tudi v projekt Vodne zgod-
be Kamniško-Savinjskih Alp, v okviru katerega je bilo pregledanih skoraj 
sto vodnih izvirov na tem območju, si želi, da bi v prihodnosti v ta dan 
vključili tudi obisk Kamniške Bistrice in pokušino različnih pitnih voda 
s tega območja.

Poleg poslovnih organizirajo tudi tehniške (ali športne ter naravoslov-
ne) dneve za šole. »Z učenci izdelujemo rakete na vodnih curek, izdelo-
vali smo tudi že avtomobile, organiziramo pirotehnično delavnico, kjer 
sodelujemo s pirotehnikom Maretom Pernetom. Vsem ponudimo tudi 
ognjemet. In kakšen je to ognjemet! Neverjetno! Otroci se zelo zabavajo. 
Prostora je dovolj, tako da se lahko tudi nemoteno razgibajo na svežem 
zraku,« pravi Gregor.

Želijo ohraniti duh smodnišnice

Delovanje Območja 70 se je začelo septembra 2020, tako da ga je močno 
zaznamovala epidemija koronavirusa. »To obdobje je bilo za nas izredno 
težko, a z virtualnimi timbildingi nam je uspelo ohraniti podjetje zdravo,« 
pojasni Gregor. Ker jim je vmes, ko je organizacija dogodkov bila dovo-
ljena, ponagajalo še vreme, se nadejajo, da bodo več skupin lahko sprejeli 
zdaj. Prvi odzivi so zelo obetavni, saj se termini za pomlad in poletje hit-
ro polnijo. Pozitivni pa so tudi odzivi obiskovalcev. »Ljudje so zadovoljni. 
Območje je nekaj posebnega. Na dogodku je zagotovljena popolna zaseb-
nost, saj je zemljišče umaknjeno od oči javnosti,« poudarja Gregor.

Ekipa Območja 70 ima velike načrte. Letos bodo obnovili fasado sor-
tirnice in stavbe ob njej. Bunker je za silo že urejen, tako da so v njem že 
potekala predavanja, v prihodnje pa si tu želijo urediti tudi manjši muzej, 
morda celo mini sobo pobega. »V srednjeročnem načrtu je, da v sortirni-
ci uredimo kongresno dvorano. V našo ponudbo želimo ves čas dodajati 
kreativne novosti za zabavno dogajanje,« Gregor poudari, da je idej veli-
ko, časa pa vedno premalo. A ključno pri tem je, da želijo ohraniti avten-
tičnost območja. »Ta prostor, ki nam daje kruh, želimo ohraniti … želimo 
ohraniti duh smodnišnice, ki se je južno od nas že izgubil. Nekateri pravi-
jo, da je prepozno, a mi menimo, da se s pravo idejo in energijo vedno da,« 
zaključuje Gregor in vas v Območje 70 vabi že 21. maja od 12. ure dalje, 
ko bo tukaj v organizaciji kamniške pivovarne Maister brewery potekal 
Maistrov piknik z animacijo in predstavami za otroke, degustacijo piva in 
koncertom skupine Torul. 

Prostor za poslovne dogodke, team-buildinge, poroke,
fantovščine, dekliščine, praznovanja ter zasebna druženja.

e info@obmocje70.com, t 041-312-468

V podjetju PAX svečarna Stele d. o. o. zaposlimo

OPERATERJA
LINIJE (m/ž)

Zahtevano:
• vozniški izpit B kategorije
• delovne izkušnje vodenja 

proizvodne linije

Nudimo:
• redna zaposlitev
• redno in stimulativno plačilo
• možnost osebnega in 

poklicnega razvoja

Prijave in življenjepis sprejemamo 
na info@pax.si do 31. 5. 2022. Več info:
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Snemanje oddaje za BBC v Kamniku
To zimo sem se ukvarjal z velikim projektom. Snemal sem serijo za BBC, za katero sem tudi napisal spremno besedilo in jo povezoval. 
Čeprav sem napisal in gostil že veliko vrst programov, knjig, člankov ipd., je bila ta radijska dokumentarna serija v treh delih za mene 
vseeno novost, hkrati pa mi je predstavljala tudi velik izziv. Vse skupaj se je pravzaprav začelo z zelo čudno elektronsko pošto, ki sem 
jo prejel minulo poletje.

NOAH CHARNEY

Bil sem na dopustu. Slučajno sem pogledal elektronski predal in videl 
sporočilo, ki se mi ni zdelo smiselno. »Dr. Charney,« je pisalo, »z veseljem 
vam sporočam, da je BBC odobril oddajo Red Dragon (Rdeči zmaj). Kdaj 
lahko govoriva?« S korporacijo BBC sem delal že pred tem, nastopil sem 
v več televizijskih dokumentarnih filmih (ponavadi o kraji umetnin), a 
nisem imel pojma, kaj je Red Dragon. V mislih sem se sprehodil čez nekaj 
možnosti. To je ime slike iz 18. stoletja, ki jo je naslikal britanski umetnik 
William Blake. Prav tako je to tudi naslov srhljivke Thomasa Harrisa, in 
sicer prve, ki govori o Hannibalu Lectorju, poleg tega obstaja tudi film-
ska različica knjige. Odgovoril sem: »Nisem prepričan, če sem pravi Noah 
Charney, s katerim želite govoriti, toda če sem, potem sem za!« BBC je 
tisti medij, s katerim najraje sodelujem pri televizijskih projektih, zato sem 
privolil in mislil, da bom že kasneje pogruntal, o čem za vraga teče beseda.

Končno sva se s producentom le slišala še po telefonu. Razložil mi je 
situacijo in se opravičil za zmedo. Izkazalo se je, da sem pred leti privolil 
v mnogo prošenj, ki sem jih dobil od različnih producentov, ki so želeli 
razviti televizijsko serijo ali program in so me spraševali, če bi se vključil 
kot moderator, pisec ali gostujoči strokovnjak. Skoraj vedno sem rekel, da 
se z veseljem pridružim, če bo projekt odobren, kajti iz izkušenj vem, da je 
treba pri tovrstnih projektih imeti široko razpeto mrežo. Nek producent, 
s katerim sem govoril, mi je povedal, da imajo na vsakega, ki se izdela, 
približno 40 programov ''v razvoju'', tako da sem preračunal, da moram 
vsaj 40-krat privoliti v sodelovanje, da bi se pojavil vsaj v enem. Tako sem 
privolil v idejo o snemanju dokumentarnega filma o resnični seriji tatvin 
kitajskih starin, ki so bile med letoma 2009 in 2019 ukradene iz evropskih 
kolekcij. Večino ukradenih starin so britanski in francoski vojaki med dru-
go opijsko vojno okoli leta 1860 zaplenili na Kitajskem. Vprašanje je bilo, če 
jih Kitajci kradejo nazaj. Na to je namigoval tudi priljubljen članek v reviji 
GQ, v katerem so me kot strokovnjaka za krajo umetnin citirali. Prav to je 
producenta spodbudilo, da me je povabil k sodelovanju v tej zadevi.

Povedal sem mu, da čeprav sem uveljavljen strokovnjak o zgodovini 
kriminala v umetnosti, o Kitajski vem le malo, saj sem se v večini osre-
dotočal na Evropo. Toda to je dobro za voditelja: poznam področje, zato 
vem, katera vprašanja zastaviti, hkrati pa se učim skupaj z občinstvom, saj 
program sledi moji lastni raziskavi. Seveda sem hotel sodelovati. Potem 
pa je prišel čas, ko je bilo treba obljubljeno tudi narediti in ugotovil sem, 
da se moram še veliko naučiti. 

Če bi me prosili, naj o tej temi napišem knjigo, potem bi to lahko storil 
brez večjih težav. Članek? Še lažje. Prav tako bi lahko o temi govoril pred 
kamero, kot to običajno počnem, ko vodim televizijsko oddajo. Toda to 
je bilo drugače. To naj bi bil radijska dokumentarna serija v treh delih za 
Radio BBC 4. To je najvišja raven radijskih programov, ki so na voljo na 
našem planetu, zato mora biti oddaja odlična – zanimiva, temeljita, stro-
kovna in intelektualno dosledna. Hitro sem spoznal, da nimam pojma, 
kako napisati scenarij za radijsko oddajo.

Najprej sem raziskal temo in si v odstavkih ter kratkih povzetkih 
zapisal vsa odkritja. Nastal je delovni list z 8000 besedami, ki mi je dal 
občutek, da snov temeljito razumem. Potem smo posneli intervjuje. Na 
srečo sem delal s producentko Caroline, ki je odlična oseba, rada priskoči 
na pomoč, hkrati pa veteranka prav takih oddaj. Resnično je vedela, kaj 
počne in spotoma prijazno učila še mene.

Težko sem si predstavljal, kako naj bi bil videti scenarij in kako naj bi 
bila slišati končna različica radijske oddaje. Poleg tega smo morali najprej 
opraviti intervjuje, in sicer zaradi pandemije vse na daljavo. Posneli smo 
ducat intervjujev, med drugim z najbolj znanim kitajskim umetnikom Ai 
Weiweijem, pa tudi s policisti, umetnostnimi detektivi, odvetniki, mu-
zejskimi direktorji, milijonarskimi zbiralci. Z mojega vidika smo delali 
vzvratno. Navajen sem bil, da najprej raziskujem, zapisujem ideje, potem 
šele poiščem izjave drugih, s katerimi podkrepim svoje ideje. Caroline mi 
je razložila, da morajo biti na radiu izjave, ki jih posnamemo med inter-
vjujem, gonilo zgodbe. Prav izjave so v ospredju. Moje branje spremnega 
besedila je le predstavitev izjav, daje jim kontekst, v katerega dodam nekaj 
svojih misli. Zato smo morali najprej vprašati prava vprašanja že v fazi 
intervjuja, potem izbrati odgovore na ta vprašanja, ki so kot skupek tvo-
rili zgodbo, in šele na koncu razporediti izjave, da sem okoli njih lahko 
sestavil svoje spremno besedilo. Caroline je izjave opisala kot salamo v 
sendviču. Moje spremno besedilo je bilo le kruh, ki je ''držal'' salamo.

S svojimi tremi scenariji sem se trudil bolj kot pri kateremkoli drugem 
besedilu, ki se ga spomnim. Vsaka različica je bila boljša od prejšnje, toda 
to je bila zasluga Carolinine potrpežljivosti in najinega zares sodeloval-
nega procesa. Zdaj znam pisati tudi za ta format, kar je dobro za tovrstne 
prihodnje projekte, toda učenje je bilo trd oreh. 

Nato sem moral posneti svoje pripovedovanje. Doma sem uporabljal 
spodoben mikrofon, vendar je moral biti moj glasovni nastop popoln 
glede kakovosti zvoka. Poskusil sem ga posneti v prijateljevem domačem 
studio, vendar ni šlo. K sreči sem se spomnil na snemalni studio v kam-
niški Kotlovnici. V enem dnevu sem že lahko snemal tam z Blažem Fleri-
nom, ki je točno vedel, kaj Caroline potrebuje, in mi je lahko pomagal pri 
snemanju na najvišji mednarodni kakovostni ravni.

Vedno je lepo, če lahko v domačem Kamniku posnamem kaj medna-
rodnega. Nastopil sem v oddajah na programu History Channel (snemali 
smo v knjižnici frančiškanskega samostana), celovečernih dokumen-
tarcih o umetnosti (snemali smo v Galeriji Miha Maleš), da večkratnih 
nastopov v oddajah RTV Slovenija niti ne omenjam. Kamnik ima pre-
senetljivo močno infrastrukturo za produkcijo na vrhunski ravni. Sode-
lavce v projektih, v katerih bodo želeli sodelovati z menoj, bom vedno 
spodbujal, naj pridejo k meni v Kamnik. 

Če vas zanima, lahko BBC oddaje poslušate brezplačno. Poiščite na spletu: BBC 

China’s Stolen Treasures (BBC Ukradeni zakladi Kitajske).

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI,
NAJBOLJŠE PICE, VIKEND KOSILA

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

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si
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 041 288 145

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

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž

Vsi smo povezani
Pod tem sloganom je potekal letošnji mednarodni likovni natečaj Plakat miru v organizacij Lions Clubs International, ki so se mu pridruži-
li tudi v Lions klubu Domžale. Devetnajst likovnih izdelkov, ki so jih ustvarili učenci domžalskih osnovnih šol Roje, Rodica in Venclja Perka, 
so minuli petek tudi razstavili in ponudili na dražbi, vse skupaj pa združili še s pripovedovalskim večerom mednarodnih pripovedovalcev 
za mir. Za prijeten dogodek, ki je imel tudi dobrodelno noto, so organizacijske moči združili Lions klub Domžale, društvo Terra Anima, 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Javni zavod za kulturo Kamnik.

MATEJA ŠTRJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

»Z današnjim večerom dajemo srčnost in radost ter pomagamo za 
lepši jutri s čopičem in zgodbami za mir,« je na dogodku dejal Boštjan 
Pavlič, predsednik Lions kluba Domžale, ki na Domžalskem deluje že 25 
let. Njihovo poslanstvo je ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med 
ljudmi, človekoljubnost, prostovoljna pomoč lokalno in širše, srčnost ter 
biti na voljo, kjerkoli se pojavi potreba za pomoč. Pod motom ''we serve'' 
se tako v domžalskem klubu sestajajo ljudje s pozitivno energijo, enakimi 
idejami in vizijo ter težnjo za pomoč sočloveku, s čimer želijo pripomoči 
k lepšemu in sinhronemu življenju v okolju, kjer delujejo. Poleg številnih 
dobrodelnih prireditev, neposrednih humanitarnih akcij, sodelovanja z 
OŠ Roje domžalski Lionsi že vrsto let izvajajo tudi likovni natečaj Plakat 

miru, na katerem lahko sodelujejo otroci v starostni skupini od 11 do 13 
let. Osnovne šole, ki so v letošnjem letu sodelovale pod sloganom Vsi smo 
povezani, so OŠ Roje, OŠ Venclja Perka in OŠ Rodica. S slednje prihaja 
tudi zmagovalka natečaja. Na razstavi v Samostanu Mekinje je bilo na 
ogled 19 slik, vsaka s svojo tematiko, rdeča nit vseh pa je bila, da smo vsi 
povezani, izpostavljeno je bilo sporočilo miru. 

Združili moči za dobrodelni dogodek

Slovenija (oz. Radomlje in Kamnik) letos gosti srečanje mednarodnih 
pripovedovalcev za mir. V okviru tega potekajo različna srečanja in do-
godki, njihov namen je preko zgodb promovirati mir. »V Sloveniji gostimo 
skupino petih priznanih pripovedovalcev, ki prihajajo iz Izraela, Nemči-
je in Anglije,« je povedala Špela Kaplja, soustanoviteljica društva Terra 
Anima, ki gosti izbrane mednarodne pripovedovalce, in razložila, kako 
se je rodila ideja o sodelovanju različnih ustanov, »želeli smo organizirati 
dogodek, kjer bi imela javnost priložnost slišati zgodbe pripovedovalcev. 
Naše sporočilo – zgodbe za mir – se je popolnoma ujelo z natečajem Pla-
kat miru, zato se je porodila ideja, da razstavo likovnih del in dobrodelno 
dražbo povežemo s pripovedovalskim večerom.« Prvi del večera je bil tako 
namenjen zgodbam, ki mu je sledila dražba. Kot je za Modre novice pove-
dal Boštjan Pavlič, je bilo v petkovem večeru zbranih 440 evrov, ki so v 
celoti namenjeni učenki 9. razreda iz občine Domžale, s čimer ji bo kljub 
težavnim družinskim okoliščinam omogočeno šolanje na oblikovni šoli. 

Boštjan Pavlič, predsednik Lions kluba Domžale.

Skupina mednarodnih pripovedovalcev s Špelo Kaplja (skrajno desno).
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Rok Lipičnik: Vsaka pesem je zgodba
Kaj se zgodi, ko se čistokrvni ''hardrockerji'' umirijo? Se glasbeno ustvarjanje konča? Nikakor ne, le obogateni z življenjskimi izkušnjami 
se podajo v nove glasbene vode. Roka Lipičnika mnogi poznajo kot pevca uspešne kamniške skupine Arche, zdaj pa z Matjažem Balan-
tičem in Rokom Zevnikom svojo pot nadaljuje v novi skupini Signe, nastali iz skupine Arche. Nova glasbena zasedba ustvarja avtorsko 
glasbo, podprto z vizualnimi umetniškimi efekti. Prva pesem Med prsti je že posneta, ostale sledijo v prihodnjih tednih in mesecih. 
»Veliko smo doživeli in videli, tako da je glavna tema naših pesmi življenje,« pravi 52-letnik iz Stranj pri Kamniku, s katerim smo se pogo-
varjali o življenju, glasbi in sploh vsem.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv SIGNE

Ste vokalist nove glasbene zasedbe Signe, ki je nastala iz skupine Arche. 

Kdo ste člani?

Od Archejev je poleg mene ostal še Matjaž Balantič, nov je Rok Zev-
nik, ki je bil v preteklosti član kamniške skupine Snifilis. Kasneje je sam 
začel ustvarjati glasbo z elektroniko, odlikuje ga občutek za ritem. Vsa 
svoja znanja in talent je združil, tako da je danes odličen v elektroniki in 
aranžmajih, pri katerih sodeluje tudi Matjaž. Ima dober občutek in glasba 
ne izpade plastična, čeprav je elektronska.

Torej bo glasba drugačna od tiste, ki so je bili vajeni oboževalci skupine 

Arche?

Glasba bo drugačna. V glasbi skupine Signe bo prevladovala predvsem 
kombinacija akustične kitare, vokala in elektronskih podlag z močnimi 
drum'n'bass vložki, torej bobni, okrepljeni z nizkimi tresočimi bas lini-
jami. Ne bo več ''hard rock overdrive distortion'' kitar. To je tako ali tako 
preživeta stvar. Jaz osebno sem se tega zelo naveličal.

Ali nova glasba predstavlja nov izziv?

Ja, všeč mi je. Na tak način se ustvarja lepša glasba. Glasovno ni tako 
neposredna, ampak gre za nekaj več.

Ste tudi avtor besedil?

Sem avtor besedil; tudi osnova za glasbo je moje delo, končen izde-
lek pa je skupen. Glasbo v večini primerov sestavim sam, potem Rok in 
Matjaž naredita aranžma in tako se glasba spremeni. Osnova, kar se tiče 
harmonije, ostaja ista, fanta dodata svoje dele. V pesem Med prsti je Rok 
na primer dodal instrumentalni del, ki ga pred tem ni bilo. Na ta način se 
pesem obogati.  

Boste v Signe nadaljevali s kakovostnimi besedili, ki so bila prepoznav-

na že za skupino Arche?

Brez dobrih besedil bi bilo mene sram. V redu, dobro je spet subjek-
tiven pojem, nekomu so lahko tudi slaba, ampak po mojem mnenju so 
besedila zelo pomemben del glasbe. Če želiš kaj povedati, tudi povej. 

Skupine Arche pa ni več in je tudi ne bo? 

Trenutno je ni. Da pa je ne bo več, težko rečem, čeprav mislim, da tudi 
ne.

Ali boste na koncertih še izvajali tudi Archejeve pesmi?

Morda bomo določene pesmi priredili za novo skupino Signe, vendar 
po mojem mnenju ni veliko takih, ki bi nam ustrezale.

Skupina Arche je bila zelo aktivna v 90. letih prejšnjega stoletja, potem 

pa ste kar poniknili. Kaj se je dogajalo vmes?

Ekipa v skupini Arche se je precej menjala. Vmes smo si člani ustva-
rili družine, dobili otroke in prišlo je obdobje, v katerem glasba ni bila 
na prvem mestu. Težko rečem, kaj se je dogajalo. Bili smo ležerni in niti 
nismo vedeli, v katero smer naj nadaljujemo. Pravzaprav niti ni bilo prave 
navdušenosti za nadaljevanje …

Kako to, da ste se pred štirimi leti zopet združili in imeli koncert na 

Kamfestu? 

Glasba nikoli ni bila moj osnovni poklic. Imel sem obdobja, ko sem bil 
prepričan, da se je nikoli več ne bom lotil. Pa sem se spet vrnil k njej. Da 
smo posebej za Kamfest pripravili koncert, nas je prepričal Goran Zavr-
šnik. On je tisti, ki se mu moram zahvaliti. To je bila njegova zasluga. 

Kaj se je potem dogajalo zadnja štiri leta od tega koncerta?

Člani ekipe so se menjali. V glasbenih skupinah se vedno pojavlja ena 
in ista zgodba. Nekdo odide, najdeš drugega, ki ga nadomesti, a vmes 
mine nekaj mesecev, da se nauči in greš lahko z njim na koncert. Če se 
zamenja več članov, je to lahko tudi daljše obdobje, ko skupina ne nastopa. 
Vmes pa prepoznavnost in zanimanje, ki si ju že dosegel, upadata. Večen 
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problem skupine Arche je bil, da smo se premalo posvečali odnosom z 
javnostmi. Pravzaprav nismo sploh nič delali na tem področju. Vedno so 
nas našli drugi. Te napake z novo skupino ne bomo ponovili. 

V kamniško-domžalskem bazenu je imela skupina Arche ogromno 

prepoznavnost, kajne?

To je bil ključni problem. Imeli smo sicer obdobje, ko smo igrali na 
veliko koncertih po vsej Sloveniji. Ampak od enega koncerta še ne dobiš 
prepoznavnosti. Radio in televizija sta bila tista, ki sta jo ustvarila. To 
sta bila že takrat glavna medija za glasbeni prodor in enako je še danes. 
Morda to sicer velja za našo generacijo, za mlajše ne več. Moj sin je star 
devetnajst let in ne posluša radia niti ne gleda televizije. Naš videospot se 
lahko na televiziji vrti neprestano, pa on še vedel ne bo. Tej generaciji se 
lahko približaš na družbenih omrežjih in video platformah, kot je YouTu-
be. Starejši od 30 let pa še vedno spremljajo tako televizijo kot radio. Naš 
ciljni bazen so gledalci in poslušalci RTV Slovenija, tako da smo se s sku-
pino Signe že dogovorili, da bodo na teh programih vrteli našo glasbo in 
videospote. Če tega ne bi bilo, lahko kar nehamo. Ali pa igramo le za sebe.

Zakaj ime Signe?

Beseda signe je skandinavskega izvora in v prevodu pomeni nova zma-
ga. Imena za skupine je vedno težko izbrati. Gledal sem oddajo o vikinški 
bojevnici, ki ji je bilo ime Signe. Zdelo sem mi je, da bi bilo to lahko pri-

merno ime za skupino. Tukaj iskati kakršnekoli pomenske povezave nima 
smisla. V nekem trenutku se mi je zazdelo, da bi to ime lahko delovalo, da 
se dobro sliši. Veliko ljudi me sicer sprašuje, kako se ime izgovarja. Signe 
– tako, kot je zapisano. 

Kako bi opisali nov začetek?

Ni strašljiv, je pa vznemirljiv, ker je pristop popolnoma drugačen. Všeč 
mi je, ker delamo drugače. Naše vaje so skoraj debatni krožek, včasih pa so 
bile vaje tak hrup, da sem bil še tri dni po tem gluh. Najbrž so veseli tudi 
sosedje. Čeprav se nikoli niso pritoževali, vedno so bili uvidevni, ampak 
verjetno jim je šlo naše igranje v domači garaži kdaj tudi na živce. Zdaj se 
na vajah igramo z akustiko, kakšen del odpojemo, Rok prinese elektron-
ske zasnove, debatiramo, potem pa dela vsak sam.  

Besedilo v vaši novi pesmi Med prsti gre takole: »Naj ljubezen vodi nas, 

saj tiho in hinavsko nam uhaja čas. Med prsti gre …« Vam zmanjkuje 

časa za vse, kar še imate povedati, zaigrati?

Ne, niti ne, čeprav nam prav vsem zmanjkuje časa, pa se tega skoraj 
nihče niti ne zaveda. Kar je pravzaprav dobro. Ta pesem je namenjena 
vsem, ne samo nam, ljudem. Je življenjska, tako je mišljena. Niti ne vem, 
kako je nastala. Pri meni pesmi ponavadi kar pridejo od nekje. 

Nimate posebnega procesa ustvarjanja besedila?

Redkokdaj. V večini primerov pesem sama pride k meni. Že pred tem 
naredim temo na kitaro, potem pa pesem pride ali ne. V večini primerov 
sicer ne, ker potem bi imel na tisoče pesmi, pa jih nimam. Kdaj pa uspe. 
Na silo pisati pesmi je težko. Še težje pa jih je potem poslušati. (nasmeh)

Ali se v nekem trenutku človek izpoje?

Za sebe mislim, da bi se mi to težko zgodilo. Je pa pomembno, da je 
tempo ustvarjanja prilagojen. Ni logično pričakovati, da bom v enem ted-
nu napisal tri dobre pesmi in tako nadaljeval v nedogled. Če kdaj čutim, 
da potrebujem premor, si ga tudi vzamem. Včasih premor traja tudi eno 
leto. Potem pa zopet v roke vzamem kitaro in napišem novo pesem.

Pa imate zalogo pesmi po nekajletnem premoru?

To pa imam. Za Signe imam dovolj materiala. V tem trenutku še izbi-
ramo, katera bi bila naslednja pesem, ki jo bomo snemali. Med prvomaj-
skimi prazniki smo posneli že drugo pesem. V prihodnjih tednih in me-
secih bo vse potekalo hitro, vsak mesec ali na dva bomo posneli novo 
pesem. Izdaja albumov ni več v trendu, zato ne potrebuješ deset pesmi 
naenkrat. Zdaj posnameš pesem (single) in videospot, za katera poskrbiš, 
da se čim več vrtita, sledijo koncerti. Drugega ni. No, edino še YouTube 
in promovirane objave na družbenih omrežjih. Lotili se bomo tudi tega. 
Sem spletni oblikovalec, tako da v zvezi z digitalnim marketingom nekaj 
vem, zato te stvari lahko delam sam. Poleg tega imamo povezavo z Anjo 
Pavlin, ki je med drugim tudi strokovnjakinja za odnose z javnostmi. Ona 
bo za nas v tem smislu pokrila radio, televizijo in tiskane medije. 

Se že dogovarjate tudi za nastope?

Za nastope je še problem, saj nimamo materiala za cel koncert. S Signe 
ga nimamo, nočemo pa igrati pesmi skupine Arche. Slednjih tudi Rok ne 
pozna tako dobro in bi morali zopet delati na tem. Po mojem mnenju, kar 
se koncertov tiče, nas eno leto še ne bo nikjer. 

Potem vas še ne moremo pričakovati na letošnjem Kamfestu?

Kaj pa vem?! Če bi nam omogočili, da lahko odigramo pet ali šest ko-
madov, in seveda ne na glavnem odru, potem ne rečem, da ne. Do avgusta, 
ko bo potekal festival, bomo imeli pripravljenega za pol ure materiala. Ne 
bomo pa imeli ure in pol, ne želimo pa vmes nekaj igrati in zavlačevati. To 
nima smisla. Bodo pa naši koncerti zdaj drugačni. Vsa naša glasba je pod-
prta z umetniško vizualizacijo, zato bodo določeni prostori za nas nepri-
merni. Tukaj nimam v mislih Kamfesta; ta je že tako velik in ima odlično 
ter prilagodljivo organizacijo, da bi se to lahko dogovorili. Sploh če bi bil 
koncert ponoči. Podnevi vizualizacije namreč ne moremo izvajati. 

Na splošno težko napovedujem karkoli v zvezi s koncerti. Moramo še 
premisliti, kako jih bomo naredili. Zdaj smo trije: akustična kitara, elektro-
nika in vokal. Zdi se mi, da nas je za velik oder vseeno premalo, da bi morda 
morali koncerte v živo odigrati z bobnarjem, mogoče basistom, morda s 
spremljevalno vokalistko. Tako bi zveneli močno. Prva pesem Med prsti 
ima lahkotno melodijo, ki plava, ta bi lahko bila enaka tudi na koncertu, a 
ostale pesmi, ki prihajajo, ne bodo tako lahkotne, temveč bodo bolj udarne. 
Ne bomo imeli glasbe, med katero bi občinstvo v pol ure zaspalo. (smeh)

Kot ste že omenili, ste za pesem Med prsti že posneli tudi videospot. 

So vizualni umetniški efekti, o katerih govorite, tisti, ki jih vidimo v 

spotu? 

Ja, prvi videospot že nakazuje smer vizualnih umetniških efektov. To 
je dodatek glasbi – za vsako pesem bodo ustvarjeni drugačni efekti. Tako 
ne bomo prepoznavni le po zvoku, temveč bo naša glasba tudi paša za oči.

Jaz sploh nikoli nisem vedel, kaj točno bi rad 

bil, kot to nekateri vedo že od malih nog. Kot 

otrok sem si želel igrati nogomet, potem sem 

imel obdobje, ko sem hotel biti rock zvezda, 

nato se mi je to zazdelo brez zveze in sem 

odprl podjetje za spletno oblikovanje, zdaj spet 

ustvarjam glasbo.
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Kako in kje je potekalo snemanje videospota?

Videospot, ki si ga lahko pogledate na spletni strani signe.si, smo 
posneli v sodelovanju s KoProdukcijo plus, in sicer v enem snemalnem 
dnevu v dvorani Doma kulture Kamnik. Tisti, ki nam je največ pomagal 
pri videospotu, je Adam Mulalić, naredil je veliko delo, poleg tega se je 
odrekel svojemu honorarju, za kar se mu lahko samo zahvalim. Obljubil 
sem mu, da bomo naslednji videospot normalno plačali. To besedo bom 
tudi držal. Z relativno majhnimi stroški smo ustvarili dober videospot. 
V tem trenutku nimamo ne vem koliko denarja, da bi si lahko karkoli 
posebej izmišljali. 

Snemanje je potekalo odlično. Pohvaliti moram ekipo Doma kulture 
Kamnik. Vse so pripravili, kot je treba, še svojega asistenta so nam poso-
dili. Vizualizacija je delo Stelle Ivšek, ki je zelo dobra intermedijska ume-
tnica. Dela tudi z drugimi skupinami, na primer s Kamničani Matter. 
Ekipo, ki je sodelovala pri snemanju videospota, bi rad, če se bo le dalo, 
obdržal tudi za naslednja snemanja. Ne ljubi se mi vsakič znova ukvarjati 
z novimi ljudmi. Če vidim, da nekdo dobro dela, potem rad ostanem z 
njim nekaj časa. 

Kakšni so prvi odzivi – tako na novo skupino kot tudi pesem in vide-

ospot?

Zelo dobri. Nihče nas ni popljuval. Nekateri so sicer tiho, ampak najbrž 
bolj zaradi tipične slovenske zavisti, ki jo imamo v karakterju. Na splošno 
pa so odzivi zelo dobri. Tako produkcija kot vse ostalo je narejeno na vi-
sokem nivoju. Če nekomu vsa stvar ni všeč generalno, potem mu pač ni, 
medtem ko je pripombe v zvezi z detajli težko imeti, saj je vse narejeno 
kakovostno.

Vam bodo oboževalci Archejev sledili?

Težko rečem. Nisem imel občutka, da bi jih razočarali, ko so slišali 
novo pesem. Vedo, da nismo več stari osemnajst let. Ni normalno, da vse 
življenje igraš isto glasbo. Meni ni, nekaterim pa očitno je. Morda bodo 
hardrockerji ali metalci, ki so nas spremljali, pogrešali električne kitare. 

Merilo naše uspešnosti je zadovoljstvo naših uporabnikov.

Dežurne številke:
javni vodovodni sistem: 041 616 087

javna razsvetljava: 031 407 047
odpadne vode: 041 326 256

vzdrževanje občinskih cest: 031 625 524
pogrebna služba: 041 634 948

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
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Čeprav v naslednjih pesmih ni izključeno, da jih ne bo, le na drugačen 
način bodo vpletene. Postavitev, kot jo ima skupina sedaj – akustika, elek-
tronika, vokal – ni zabetonirana, nedvomno bomo dodali nove elemente, 
pri tem se ne omejujemo. Ravno v tem je trik … da bodo pesmi žanrsko 
različne. Pesem Med prsti je lahkotna, kot sem že dejal, prihajajo pesmi, 
ki bodo podložene z močnimi basi in zanimivimi ritmi, potem bo sledilo 
kaj tretjega. Težko napovedujem, saj je vsak komad svoja zgodba. Mene 
pri določenih skupinah, pa ne bom govoril o imenih, zelo moti, da so vse 
pesmi enake, da se delajo po neki formuli. To je goljufanje lastne publike. 
Kar se avtorstva tiče, sem razočaran nad slovenskimi avtorji. Da bi rekel, 
da me je kdo sezul, me že dolgo nihče ni.

Potem iščete navdih v tuji glasbi?

Hrvati, Srbi, Bosanci so po mojem mnenju že od nekdaj boljši, kar se 
tiče avtorstva. Seveda predstavlja prednost tudi njihov jezik, v katerem 
se vse sliši dobro. Tako se jim niti ni treba toliko truditi z besedili, čeprav 
je par resnično vrhunskih. V slovenščini je morda težje napisati dobro 
besedilo, a se tudi da.

Lahko koga izpostavite?

Nedvomno Balaševića, Zabranjeno pušenje, omeniti je treba Rib-
ljo čorbo … veliko je dobrih. Potem so pa taki, ki nimajo slabih besedil, 
ampak se vidi, da je poudarek skupine drugje. Parni valjak, na primer, je 
vrhunska skupina in njihova besedila niso slaba, niso pa njihova najmoč-
nejša stvar.

Torej, skupina Signe bo ustvarjala raznoliko glasbo, ne boste se omeje-

vali z žanri …

Ja, popolnoma svobodno. Bistvo je, da se ne oziraš po prejšnjih pe-
smih. Ko delaš novo pesem, je treba prejšnje pozabiti, kot da jih nikoli ni 
bilo. Vedno sicer ne uspe popolnoma. Glasba je še vedno prepoznavna, 
vokal je isti, tako da ne more biti popolnoma drugače. Četudi nastane po-
dobna pesem, pa naj bo. Ni pomembno, da ne sme biti načrtno podobno, 
pomembno je, da se ritem, tema besedila in harmonija ne ustvarjajo po 
formuli. Vsaka pesem je svoja zgodba.

Kakšni so dolgoročni načrti skupine?

Dolgoročnih ciljev zaenkrat še nimamo postavljenih, ker ne vemo, če 
nam bo uspel prvi prodor. Če se bodo pesmi prijele, vrtele po radiu, in 
videospoti na televiziji, potem se lahko naši načrti tudi prilagodijo. Če 
pa bomo naleteli na preveč blokad in ovir, in to je čisto možno, potem 
pa ne vem, kaj se bo zgodilo. Trenutno veliko delamo in se trudimo … če 
bomo po dveh letih ugotovili, da smo se naveličali, bo pač tako. Zaenkrat 
nimamo pogodbenih obveznosti do založb, niti v sodelovanju z njimi 
ne vidimo kakšnih posebnih prednosti. Prihodnost tako ostaja odprta, 
bomo videli.

V pesmi Med prsti sprašujete poslušalce: »Ste postali to, kar ste želeli 

biti?« Pa vi – ste postali to, kar ste želeli biti?

Uf. (smeh) Zelo malo je takih herojev, ki so postali, kar so želeli biti. 
Jaz sploh nikoli nisem vedel, kaj točno bi rad bil, kot to nekateri vedo 
že od malih nog. Kot otrok sem si želel igrati nogomet, potem sem imel 
obdobje, ko sem hotel biti rock zvezda, nato se mi je to zazdelo brez zveze 
in sem odprl podjetje za spletno oblikovanje, zdaj spet ustvarjam glasbo. 
Težko presodim, ampak menim, da je zelo malo ljudi, ki ima že zelo zgo-
daj izdelano jasno predstavo, kaj bi želeli biti. Je pa vprašanje kljub temu 
na mestu, saj ga marsikdo niti samemu sebi ne upa zastaviti … Toliko pa 
nisem ''zamočil'', da ne bi upal sam sebe tega vprašati. To je malce provo-
kativen del besedila, ki izstopa.

Morda niti ni pomembno, da postaneš, kar želiš, mogoče je bolj po-

membno, da si zadovoljen s tistim, kar si postal?

Res je. 
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11. JUNIJ 
od 7.00 do 13.00

14 km · zanimive postojanke · primerno za majhne otroke, saj lahko prehodite,  
kolikor hočete, ali obiščete samo eno postojanko · primerno za mlade družine (brez vzponov,  

primerno za vozičke, kolesa, poganjalce) · veliko dobre volje in pozitivne energije

Glavni 
pokrovitelj 
dogodkov  
Modrih novic 
2022

www.pohodobreki.si
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Črnokalski grad – Socerbski grad 
Vasico Črni Kal vsi poznamo. Pa ste morda kdaj opazili, da na skalnatem Kraškem robu nad vasico stoji utrdba Črnokalski grad? Nahaja 
se na trideset metrov visoki skali, ločeni od Kraškega roba, ki jo je nekoč povezoval dvižni most. Danes so ostanki utrdbe ponovno do-
stopni preko kovinskega mostu. Od tu pa atraktivni pogledi segajo vse do morja. To je začetek moje poti, od tu se podam na Socerbski 
grad. Nadvse zanimiva pot, z vetrom v laseh in vonjem po morju ter borovcih. 

MIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Mira Skvarča Jesenšek

Nad Dolino, malo istrsko vasico na italijanski strani meje, štrle na sli-
koviti skali razvaline slavnega Socerbskega gradu. Tu so prebivali v starih 
časih močni socerbski vitezi, hrabri junaki v boju, a tudi strogi gospodje 
podložnim kmetom, ki so jim morali tlačaniti in jim dajati desetino. Kdor 
se ni pokoril, ta je moral v strašne ječe, ki so bile vklesane v živo skalo. 
Pogosto so iz visokega gradu odmevale bučne veselice. Tedaj se je gospo-
da zabavala v sijajnih dvoranah. A še pogosteje je bil ponosni grad priča 
grozovitih bojev. Nedaleč od grajskih razvalin se odpira v skalini globoka 
razpoka, o kateri pravijo, da je nekoč segala prav do Doline. Ta razpoka je 
Socerbska jama. V njej stoji oltar in na njem se bere enkrat v letu, dne 24. 
maja, sveta maša. Pravijo, da se je v rimskih časih v njej skrival sv. Socerb 
pred rimskimi preganjalci. Ko je bežal pred njimi, je prišel do velike skale, 
ki mu je zaustavila pot. Ampak, skala se je pred svetim možem odprla in 

on je stopil v rešilno jamo. Za svetnikom pa je primahal tudi nevoščljivi 
hudobec, ki ga je hotel skušati. Sveti Socerb je še pravi čas opazil hudobo 
in ji rekel, naj zapusti jamo. In glej, hudoba se ni mogla upreti svetnikovem 
povelju, a vendar po razpoki, po kateri je prišla za svetnikom, ni mogla 
več ven. Zato je strahovito zatulila, butilna z glavo ob tla ter si naredila 
pot v pekel. In kos te hudičeve poti se še danes vidi, to je namreč globoko 
brezno ob levi strani oltarja. Vir: Pravljične poti Slovenije, Irena Cerar

Primorsko avtocesto zapustimo na izvozu Črni Kal. Zapeljemo se do 
vasice, do katere pridemo po zelo strmi in ozki cesti. Sledimo oznakam za 
plezališče, ki nas vodi mimo cerkve sv. Valentina, katere posebnost je zvo-
nik, zaradi potresa nagnjen približno za meter, vse do parkirišča, kjer že 
opazimo usmerjevalne table. Parkiramo in se odpravimo na Črnokalski 
grad, približno 10 minut hoje, nato pa se vrnemo do parkirišča in pot 
nadaljujemo do Socerbskega gradu. Pot je zelo dobro označena, poteka po 
gozdu, travnikih; je lahka, brez kakršnih koli večjih vzponov. Na gradu 
Socerb je restavracija, kjer se lahko okrepčamo. Vrnemo se po isti poti. 

Izhodišče: vas Črni Kal (353 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 3–4 ure · Najprimernejši čas: v vseh letnih časih
Časa vožnje: 80 minut v eno smer

DRUŽINSKO VOZILO, KI SE PRILAGODI
VAŠIM POTREBAM

Iščete več prostora? Jogger vam ponuja vse, saj združuje 
vsestranskost karavana in udobje SUV-ja. Na voljo je pet 
ali sedem sedežev. Končno prostor za vse vaše potnike!

Jogger je na voljo v več modularnih različicah in lahko 
sprejme do sedem potnikov brez vpliva na udobje in pros-
tornost.

Dolge vožnje,ki jih boste oboževali.
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NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: kopalna brisača Zavarovalnice Triglav
2. nagrada: kopalna brisača Zavarovalnice Triglav
3. nagrada: kopalna brisača Zavarovalnice Triglav

Nagrade podeljuje Zavarovalnica Triglav d. d. Izžrebancem jih bodo dostavili predstavniki 
Zavarovalnice Triglav. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo izšle 10. 
junija 2022. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priimkom in točnim 
naslovom pošljite do petka, 3. junija 2022, na naslov: Modre novice, IR IMAGE d. o. o., Medve-
dova 25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: darilna kartica Supernova Qlandia Kamnik v vrednosti 40 €:
Milenka Reberšek, Kamnik
2. nagrada: darilna kartica Supernova Qlandia Kamnik v vrednosti 30 €:
Marta Koderman, Domžale
3. nagrada: darilna kartica Supernova Qlandia Kamnik v vrednosti 20 €:
Irena Kovačič, Mengeš

Nagrade podeljuje Supernova Qlandia Kamnik. Geslo nagradne križanke lahko oddate 
tudi na www.modre-novice.si!

Ime in priimek  

Naslov 

Podpis E-mail 
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Glasba je poslanstvo
Mnogi pravijo tako, a za Franca Kompareta to niso le besede, temveč čista resnica, kar dokazuje tudi dejstvo, da je v lanskem letu 
zabeležil 60 let aktivnega glasbenega ustvarjanja. 76-letni Mengšan, ki je trobentač postal po naključju, je pustil globok pečat tako v 
slovenskem kot mednarodnem glasbenem svetu. »Glasba mi predstavlja svet čustev in srca. Še vedno redno vadim eno uro na dan,« 
poudari Kompare, za katerega lahko rečemo, da živi glasbo.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv Franca Kompareta

Franca je glasba poklicala že pri rosnih trinajstih letih. Želel si je igrati 
harmoniko. A doma denarja za to glasbilo ni bilo. Tako je na prigovarja-
nje someščana Janeza Pera pristal pri Mengeški godbi. »Tam so mi dali 
trobento, povezano z žico, in tako se je začela moja ljubezen do tega in-
štrumenta. Prav nikoli mi ni bilo žal, da nisem igral harmonike,« pravi 
vitalen 76-letnik in poudari, da ima glasbo v krvi. Njegov stric je bil na-
mreč Anton Šubelj, operni in koncertni pevec, ki je živel in deloval v Ame-

riki, nastopil pa tudi v sloviti Metropolitanski operi. Francetova hči Nina 
Kompare Volasko je odlična pevka, ki je študirala solo petje na Kraljevem 
konservatoriju v Birminghamu in z odliko zaključila diplomski študij na 
Kraljevem konservatoriju v Bruslju, danes pa poučuje petje na glasbeni šoli 
v Logatcu. Oče in hči, ki sta se našla tudi v razumevanju in dojemanju glas-
be, sta skupaj posnela šest glasbenih projektov v različnih zvrsteh.

Franc Kompare je prvi del svojega glasbenega udejstvovanja posvetil 
igranju v narodnozabavnih ansamblih. Prvi ansambel, v katerem je igral, 
se je imenoval Veseli Vandrovčki. Nekaj let po odsluženi vojaščini se je 
pridružil ansamblu Vita Muženiča, kasneje pa ustanovil svoj ansambel 
Marela, ki je bil tako na Slovenskem kot v tujini poznan po raznoliki glas-
bi, saj so igrali od narodnozabavne in countryja do dixielanda in popa. 
Njihov največji uspeh se je zgodil leta 1989, ko so igrali v Dresdnu pred 
165 tisoč gledalci ob padcu Berlinskega zidu. 

Pred 25 leti se je Kompare po nasvetu akademika dr. Antona Trstenja-
ka odločil za solistično pot. »Z Antonom Trstenjakom sva se večkrat sku-
paj vozila. Nekoč me je vprašal, s čim se ukvarjam. Ko sem mu povedal, 
da igram trobento z domačim ansamblom v tujini, mi je dejal: prepustite 
zabavati ljudi mlajšim, sami pa naredite claydermanovsko trobento, da 
se Slovenci ne bodo pomendrali med seboj,« se spominja Kompare, ki 
je sledil tej ideji in kariero nadaljeval samostojno in v stilu, kot mu je to 
predlagal pronicljivi psiholog. »To, kar delajo vsi, mene nikoli ni zanima-
lo,« kratko opiše rdečo nit svojega glasbenega ustvarjanja, ki je podčrtala 
njegovo delovanje tako v skupini Marela kot v solistični karieri.

Razpet med Slovenijo in Švico

Čeprav je življenje glasbenika videti glamurozno, Franc pravi, da je vse 
prej kot to. »Ljudje imajo romantično predstavo o glasbi, v resnici pa je 
življenje glasbenika precej drugačno. Če nimaš discipline in poštenosti, ne 
moreš biti glasbenik,« pravi Kompare. Delavnosti in discipline se je naučil 
že kot otrok; doma denarja ni bilo, oče je imel multiplo sklerozo, sedem ot-
rok je bilo. »Star sem bil le 12 ali 13 let, ko sem po Mengšu že prodajal pesek 
z naše njive,« se spominja Franc, ki se je kasneje izučil za avtomehanika in 
poleg glasbenega ustvarjanja vse življenje delal v lastni delavnici za zaščito 
vozil. V 90. letih prejšnjega stoletja je prvi v Slovenijo pripeljal folijo za 
stekla. Danes njegovo delo nadaljujeta sinova Matej in Aljaž. Zakaj se ni 
posvetil samo glasbi? »Oče mi je svetoval: če boš izgubil sprednje zobe, 
ne boš mogel več igrati. Držal sem se očetovega nasveta in ni mi bilo žal,« 
pravi Mengšan, ki je bil zaradi te odločitve pravzaprav polovico življenja 
razpet med Slovenijo in Švico, od koder prihaja njegova žena Esther. Tudi 
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njo mu je ''prinesla'' glasba, saj sta se spoznala na enem od koncertov blizu 
njenega domačega kraja, kjer je Franc igral trobento. »Že ko sem jo zagle-
dal, sem se odločil, da bo moja. Potem sem se ves čas vozil sem in tja. V Slo-
veniji sem delal, v Švici igral. V tem času sem prevozil milijon kilometrov 
in zamenjal štiri avtomobile,« smeje pripoveduje Kompare.

Vsa ta leta je ostal zvest tudi Mengeški godbi, zadnja leta igra v njeni 
veteranski sekciji. Po njegovi zaslugi je nastala prireditev Pod mengeško 
Marelo, njegov je tudi slogan ''Mengeš je glasbeno mesto'', leta 1985 so v 
Mengšu na njegovo pobudo postavili temeljni kamen EGS, evropskega 
glasbenega središča. Kakšni so načrti za naprej? »Zdaj igram za drugi svet, 
rad rečem v šali. Za ta svet mi ni treba več, saj sem finančno preskrbljen, 
živim skromno, uživam, imam deset vnukov, z ženo rada potujeva,« pravi 
Franc, ki zadnja leta z ženo živi v idilični hiši na robu Mengša, še vedno 
pa se tudi glasbeno udejstvuje, poleg veteranske godbe tudi v cerkvenem 
zboru, ki ga vodi, in igra trobento.

VARSTVO d.o.o., Perovo 26, KAMNIK
M: 031 398 548, 041 722 991
E: varstvo@varstvo-kamnik.si | www.varstvo-kamnik.si

IZKORISTITE SPOMLADANSKI POPUST NA VSE STORITVE

Specializirano podjetje za izvajanje 
strokovnih nalog na področju:
1. Varnost in zdravje pri delu – Usposabljanja zaposlenih
2. Varnost na gradbiščih – Varnostni načrti in koordinacija
3. Požarna varnost – Požarni red in načrt
4. Pregledi otroških igrišč in otroških igral na igriščih (sist en 1176; sist en 1177 ).

Njegovo delo pa tudi celotna glasbena pot dokazujeta globoko preda-
nost glasbi. Čeprav Franc ugotavlja, da se v Sloveniji prvemu in zadnjemu 
na nekem področju radi posmehujemo, kar je tako v glasbi kot v podje-
tništvu izkusil tudi na lastni koži, mu muzika pomeni vse. »Človeku, ki 
je zdrav in discipliniran ter najde svojo vizijo, talent in veselje, je uspeh 
zagotovljen. Odkriti je treba talent, ga razvijati in s tem obogatiti svojo 
življenjsko pot in razveseljevati druge ljudi,« zaključuje Franc. 
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Moč za spremembe nosimo v sebi
Življenje nam včasih na pot postavi preizkušnje, zaradi katerih se ustavimo, morda ozremo okrog sebe in premislimo, kje smo ter kam 
gremo. Pogosto tako hude, kot je bolezen. To se je zgodilo tudi Simoni Zagorc, ki sta je bolezen in hkrati pojav epidemije koronavirusa, 
ki je temeljito spremenila družbo kot celoto in odnose v njej, spodbudila, da je začela pisati. O spremembah, prevzemanju nadzora nad 
svojimi odzivi, odnosih, komunikaciji … Sprva je pisala zapiske, a jih je kasneje na prigovarjanje domačih zbrala v knjigo Izbira je tvoja z 
vsebino, ki vodi v bolj zdrave odnose ob ohranjanju stika s samim seboj. Kot pravi Simona, je knjiga namenjena vsem, ki se na določeni 
točki življenja sprašujejo – zakaj. In le kdo med nami se ne?

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

»Koronavirus je predstavljal velik izziv za celotno družbo. Ko sem 
opazovala, kako se ljudje odzivajo na to spremembo, s kakšnim strahom 
in nelagodjem ter odporom, sem ugotovila, da nekaj ni v redu. Zato sem 
začela raziskovati soočanje s spremembami skozi to perspektivo. Spreje-
manje sprememb in odločitev za svoja ravnanja predstavlja izziv za prav 
vsakega izmed nas,« pravi Domžalčanka, ki je kot socialna pedagoginja 
dolga leta delala s težko zaposljivimi osebami, po bolezni pa ugotovila, 
da mora zamenjati področje dela, če želi ozdraveti. Vmes je prišla epide-
mija koronavirusa, ki jo je še dodatno spodbudila k razmišljanju o sebi. 
Začela je iskati odgovore na svoj zakaj in na podlagi spoznanj, za katera 
je ugotovila, da ji pomagajo pri razumevanju dogajanj v sebi in drugih, je 
nastala knjiga. Čeprav je slednja njen prvenec za splošno javnost, je svoje 
strokovno znanje in izkušnje že delila v raznih priročnikih za učitelje in 
svetovalne delavce ter v učbenikih, študijah in programih. »Ko sem zače-
la pisati, sem vso literaturo, ki jo v knjigi omenjam, prebrala še enkrat,« 
pove danes zdrava 53-letnica, ki je knjigo začela pisati zaradi svojih štirih 
otrok. Želela jim je namreč ponuditi smernice zdravega življenja. Ko so 
otroci in partner prebrali knjigo, so se strinjali, da je vsebina tako bogata, 
da bi bilo škoda, če jo zadržijo le za sebe, saj so menili, da bi ugotovitve bile 
dobrodošle vsakomur. »Vsebino sem poenostavila, pisala sem poljudno,« 
pravi Simona, »tako da je razumljiva in zanimiva za širšo javnost.« 

Skozi razumevanje samega sebe do bolj zadovoljujočih odnosov

Knjiga je namenjena vsem, ki želijo bolje razumeti dogajanja v sebi in 
drugih ter poskrbeti, da bodo odnosi in komunikacija s seboj in najbliž-

jimi še bolj sproščeni, iskreni in zadovoljujoči. Njena vsebina je razdelje-
na na dva dela. V prvem delu je povzetek nekaterih teoretičnih spoznanj 
o osnovnih psiholoških procesih, ki so prikazani skozi glavne mejnike 
življenja: otroštvo, partnerstvo, vzgoja. Vse skupaj je podprto z zgodbo 
oz. praktičnim primerom, tako da je vsebina za bralca bolj razumljiva in 
zanimiva. »Raziskujem, kako se ljudje oblikujemo skozi vzgojo, kako je 
oblikovan naš miselni svet, ki ga lahko razumemo in spremenimo le mi 
sami. Ker ljudje na splošno ne maramo sprememb, sem opisala, kako de-
lujejo naši možgani, ki so kot računalniški trdi disk, ves čas meljejo, a 
pomembno je, da se ob tem zavedamo, da vse misli, ki se pletejo po naših 
možganih, niso vredne naše pozornosti,« pojasnjuje Simona in dodaja, 
da ob velikih preizkušnjah, kar je epidemija covida-19 nedvomno bila, 
ljudje dobimo (negativen) občutek, da nimamo vpliva, kar pa seveda ni 
res. »Zato sem hotela poudariti, da so vsa razmišljanja v nas, da je izbi-
ra v nas samih. Zaradi vzgoje naših staršev imamo določene predstave, 
misli, osebnost, a kot odrasli ljudje imamo možnost vse to prevetriti in 
se odločiti, če vzorci, po katerih živimo, še delujejo za nas ali ne,« razlaga 
Simona. Temu je dodan še del o komunikaciji, saj se skozi njo zrcali naš 
odnos – tako do samih sebe kot do drugih.

V drugem delu knjige je kratek opis metod in tehnik, ki nam pomagajo 
ohraniti stik s seboj, kot so avtogeni trening, tapkanje, čuječnost, vizua-
lizacija itd., ki jih je Simona izbrala na podlagi lastnih izkušenj; v knjigi 
tudi zapiše, kako so pomagali njej. »Ustvarjanje in ohranjanje čustvene 
oddaljenosti v trenutkih soočanja s konfliktno situacijo, zdravega odnosa 
do sebe, do drugih in z drugimi, so le nekatere prednosti, ki jih vidim z 
rednim prakticiranjem predstavljenih vaj,« pravi Simona. 

V tem delu najdemo tudi seznam konkretnih vprašanj, s pomočjo ka-
terih sestavimo sliko, kje v tem trenutku smo. »Ljudje živimo hitro in ne 
vidimo celote. Temu so namenjena vprašanja, ki zaokrožijo celotno zgodbo, 
da se človek zopet vrne na začetek in začne iskati dodatne odgovore,« pravi 
avtorica. Knjiga se zaključuje z delom o čustvih, saj je, kot meni Simona, 
zelo pomembno, da zmoremo svoja čustva tako začutiti kot tudi prepoznati.
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Po poti sprememb do novih izzivov

Knjiga je napisana enostavno in razumljivo ter, kot smo že omenili, 
vsebina je podprta s primerom. »Bralca želim navdušiti, da se sooči s spre-
membami na drugačen način,« pravi Simona, ki danes na svojo bolezen 
gleda s hvaležnostjo. Prisilila jo je v velike spremembe – poleg pisanja 
knjige se je pred kratkim namreč podala tudi na pot samostojnega podje-
tništva, v katerem se bo osredotočila na svetovanje. Nanjo se lahko obr-
nejo prav vsi, našteva Simona: »Od najstnikov, ki se borijo za svoj prostor 
v svetu, do njihovih staršev. Pa starši, katerih otroci odraščajo in odhaja-
jo, zato morajo sprejeti prazno gnezdo. To spremembo je treba predelati 
in z življenjem nadaljevati na zdrav način, nikakor ne z vzbujanjem krivde 
otrokom, da so šli, temveč z veseljem in spoznanjem, da so odlično opra-
vili svojo starševsko vlogo, ker so otroci dokončali šolo, našli službo in 
partnerja. Na voljo sem tudi starejšim, ki se soočajo s pričakovanji svojih 
otrok glede čuvanja vnukov: kje je meja, kdaj reči ne, na kakšen način reči 
ne, kdaj je tisti čas, ko res poskrbiš zase, ko se zaveš, da je življenje eno in 
se začne ter tudi konča. Da je ta del življenja, ko si svojo starševsko vlo-
go že opravil, tisti čas, ko poskrbiš zase: na kakšen način, brez občutkov 
krivde, ampak z veseljem do ljubezni in življenja.«

Življenje je lepo, če …

Knjiga je med bralci že naletela na zelo pozitivne odzive. Poleg vseh uvi-
dov, ki jih prinaša, je namreč tudi uporabna, saj se k njeni vsebini bralec lah-
ko vedno znova vrača po nove odgovore. Knjigo, ki je izdana v samozalož-
bi, lahko naročite na elektronskem naslovu simona.zagorc2@gmail.com. 
V prihodnje avtorica načrtuje tudi predstavitve in delavnice, za termine 
jo na zgornji elektronski naslov lahko kontaktirate že sedaj. 

»Prevečkrat pozabljamo, da je življenje pravzaprav lepo, saj neneh-
no, vsak dan sproti ponuja priložnost, da izberemo najboljši košček … In 
sploh ni komplicirano, če zmoremo upoštevati nekatere osnove,« nam za 
zaključek na srce polaga Simona. Izbira pa je seveda vaša. 

renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault CLIO evolution E-Tech 145 hibrid in začetno maloprodajno ceno 19.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni Fleski popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z 
Renault Financial Services. Informativni izračun je narejen na dan 22. 3. 2022. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 6.018,33 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo  
obrestno mero 4,49 % in polog v višini 5.475,92 €. EOM je 5,80 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 169,00 € in z zadnjim povišanim 
obrokom v višini 8.495,75 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 17.095,39 €, od tega znašata zavarovalna premija 197,36 € in strošek odobritve 
kredita 290,28 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja 
izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu vozila z Renault Financial Services kupec prejme 
brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Poraba pri mešanem 
ciklu: 4,1-5,2 l/100 km. Emisije CO 2: 93-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0023-0,0061 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. 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 PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.  
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Ravno prav muhast april
Za nami niso samo prve od letošnjih volitev v super volilnem letu, temveč tudi april – osrednji mesec meteorološke pomladi. Najkrajša in 
najprimernejša oznaka zanj bi lahko bila – ravno prav muhast. V splošnem celo nekoliko hladnejši, kot smo vajeni, a vendarle še znotraj 
odstopanja od pol do ene stopinje Celzija; tovrstni odkloni veljajo kot normalni oziroma pričakovani. Padavin je bilo za okrog desetino 
manj od dolgoletnega povprečja, zato pa kar za četrtino več časa, ko nam je svetilo sonce. 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Ne glede na vreme je bil za marsikoga najbolj sončen dan zadnji pone-
deljek v mesecu, ko so bili po skoraj vseh preštetih glasovih znani volilni 
rezultati. Kakorkoli že, še enkrat več se je pokazalo, da sta si vreme in 
ljudstvo v nečem podobna – oba imata zmeraj prav! Letošnji sveti Jurij 
(24. 4.), ki je tudi pomemben vremenski prerok, je bil hkrati tudi volilni 
dan. In kaj nas potemtakem čaka, če privzamemo vremenske reke za ko-
mentar volilnih izidov? Kolikor dni so žabe pred svetim Jurijem regljale, 
toliko dni po svetem Juriju bodo molčale (Pozor, žabe, ne stranke!). Če je 
na Jurija lepo, dosti vina bo/trta bogato rodila bo (Če ne bo dovolj plina, 
bo vsaj vina!). Sveti Juri se rad razkuri (In z njim tudi marsikdo, ki mu ni 
povšeči ljudska volja oziroma ljudstvo.).

V prvi polovici meseca je temperatura zraka še precej skakala navzgor 
in navzdol, na srečo pa nismo več prilezli pod ledišče. Spomnimo – marca 
smo zabeležili kar 20 takih, tako imenovanih hladnih dni; po drugi strani 
pa letošnjega aprila le enega toplega, ko najvišja dnevna temperatura zraka 
preseže 25 stopinj Celzija in to že sredi meseca. Površje in z njo rodovitne 
prsti so se počasi segrevali, enako je bilo tudi z rastlinami, ki niso prehitevale 

s cvetenjem tako kot lani. In kar je najpomembneje – ušli smo zmrzali in 
pozebi, ki nam jo v zadnjem desetletju tako radi zagodeta! Sicer rahlo pod-
povprečno količino padavin smo pridelali zlasti v zadnji, tretji dekadi mese-
ca. Najbolj moker je bil zadnji dan prvomajskih praznikov, za katerega je še 
pred desetletjem grozilo, da nam ga bodo vzeli. Čeprav vremensko konec 
teh praznikov ni bil dober, obilnejše padavine niso mogle pokvariti občutka 
lepega prazničnega vremena. Sonce je večino časa »korektno« opravilo svo-
jo nalogo, le v petek, 22. 4., ga nismo uzrli niti za hip, saj so ga ves dan in še 
večino naslednjega dne prekrivali oblaki. Iz katere smeri že najraje prihajajo?

Ste kdaj pomislili, ali se premika vreme okoli Zemlje v isti smeri, v kateri 
poteka vsakodnevno navidezno gibanje sonca? V splošnem potujejo vre-
menske tvorbe od zahoda proti vzhodu, kar še posebej velja za zmerne, torej 
tudi naše geografske širine. Morda bi kdo pomislil, da se bodo vremenski 
sistemi zaradi vrtenja Zemlje od zahoda proti vzhodu premikali ravno v na-
sprotni smeri, enako, kot to ''počne'' sonce. Verjetno je razmišljal podobno 
tudi vsak od nas v svojih otroških letih, ko sta bila med najljubšimi početji 
ležanje v travi in opazovanje premikajočih se oblakov. Takrat je bilo vse 
skupaj videti kot svečan ''mimobeg'' oblakov. Tudi sam sem takrat spoznal, 
da se Zemlja vrti. Zato me je kot strela z jasnega zadela ''samougotovitev'', 
da potemtakem oblaki mirujejo in je prav vrtenje zemeljskega površja ''pod 
njimi'' krivo za njihovo gibanje. Vsak od nas je bil v svoji ''dobi odkritij'' še 
kako ponosen na lastna spoznanja, pa naj so bila ta pravilna ali ne.

Kot vsi drugi sem tudi sam sčasoma spoznal svoje ''krivoverstvo'' ozi-
roma dejstvo, da se premikajo zračne mase v atmosferi v isto smer, kot 
se vrti Zemlja. Če pogledamo natančneje, jih celo nekoliko prehitevajo, 
a seveda ne po levi ali desni, kot to počno premnogi Kranjci! Ozračje, ki 
obdaja naš planet, je namreč z njim tako močno povezano, da sestavljata 
skupaj en sam, v isto smer vrteči se sistem. Pri tem je večinski, natančneje 
70-odstotni modri del planeta tako pomemben, da smo vremensko gleda-
no zaradi tega vsi bolj ali manj Primorci. Gledano z našega stojišča kjerko-
li na zemeljskem površju je potemtakem sonce tisto, ki vseskozi ''miruje''  
oziroma se premika le navidezno zaradi že ''tisoč let'' plešoče Zemlje. Ne 
nazadnje govori o njenem plesu tudi znana pesem, vse skupaj pa naj bi 
potrjevala tako Orion (saksofon), ljubljenec Zarje, posmrtno postavljen 
med zvezde, kot tudi sam Mesec (kontrabas) ... 

Sredi aprila se je pokrajina le zlagoma prebujala. Tako je tudi prav, saj je manj-
ša možnost za pozebo; na sliki je Črni graben (območje Blagovice) od vzhoda.

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan
Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si

skrbimo za zdravje vaših stopal

MEDICINSKA PEDIKURA, Pančur d.o.o.

031/353 347 NOVA LOKACIJA 
Slamnikarska 3B,

Domžale
nasproti Sanolaborja

možnost
DARILNIH
BONOV

Padavine – APRIL 2022

POSTAJA (v mm) POSTAJA (v mm)
Krtina 65 Zgornje Dobeno 85
Brdo pri Lukovici 67 Letališče Brnik 86
Kamnik Zaprice 72 Loka pri Mengšu 89
Jable 75 Domžale 90
Trzin 84 Tunjice 94

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

Jeep Compass 2.0 crd limited 4x4 - Slo. poreklo – 1968 ccm, 103 kw (140 km) l. 
2008/03 – 161.336 km, redno servisirano vozilo, 4x4 pogon, parkirni senzorji zadaj, gretje 
sedežev spredaj, tempomat, volanski obroč oblečen v usnje, original platišča črna – 18, vlečna 
kljuka, meglenke, električni pomik stekel spredaj in zadaj … Financiranje preko banke RCI – KRE-
DIT/LEASING od 2 – 7 let.
Akcijska cena: 6.700,00€

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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Naravna kozmetika in dostop do zdravja
Iščete naravno kozmetiko, ki je učinkovita, primerna za vse tipe kože, razgradljiva in pripomore k čistejši proizvodnji? Potem potujte z nami v Gr-
čijo; tam domujejo sestavine naravne kozmetike, nepogrešljive tudi za moške. Razkrivamo tudi poti do hitre in učinkovite zdravstvene oskrbe.

IRIS KLINE ARIH

Naravna olivna grška kozmetika

Koža je naš največji organ, pa kljub temu ji pogosto posvečamo prema-
lo pozornosti. Še posebej je to pomembno zdaj, v spomladanskih dneh, ko 
je koža zaradi zimskih razmer (ogrevanje, suh zrak, nizke temperature) 
zelo utrujena. Kako ji vrniti lesk in zdrav videz?

Za vse, ki prisegate na naravno in so vam blizu blagodejni učinki oljčne-
ga olja, predstavljamo naravno grško kozmetiko, katere izdelki temeljijo na 
oljčnem olju, aloe veri, olju argana in različnih avtohtonih grških zelišč-
nih izvlečkih, razvitih z zelo učinkovitimi aktivnimi sestavinami. Olivna 
kozmetika prinaša utrip grškega načina življenja neposredno v vaš dom.

Širok izbor različnih vrst kozmetike, kot so negovalne in zdravilne 
kreme, serumi, maske, šamponi in olja, vam omogočajo, da izberete naj-
bolj primerno vrsto oskrbe za kateri koli tip in starost vaše kože. Naj iz-
postavimo le nekaj predstavnikov naštetih skupin izdelkov.

Naravna olivna DETOX maska za obraz z aktivnim ogljem in vročo 
izvirsko vodo: odpravlja s kože vse nečistoče, vključno z ostanki ličil, od-
mrlimi kožnimi celicami in toksini. Reducira tvorbo kožnega seruma in 
je idealna izbira za problematično kožo. Primerna je za uporabo takrat, ko 
je videz vaše kože izsušen ali utrujen. Glavna sestavina maske je aktivno 
oglje. Pridobivajo ga iz oglja s posebno tehniko aktivacije. Ta nase privlači 
izjemno veliko količino nečistoč, težkih kovin, toksinov in mikroorganiz-
mov. Ravno zato ga uporabljamo za razstrupljanje, zelo cenjene pa so tudi 
njegove protibakterijske in proti glivične lastnosti. Aktivno oglje je ide-
alno za aknasto kožo, saj nase veže tudi presežek olj in preprečuje ogrce.

Naravna olivna krema za obraz in predel oči za moške z olivnim oljem, 
granatnim jabolkom in vitamini: granatno jabolko ima antioksidantne 
lastnosti in v kombinaciji z vitamini in aloe vero ustvarja edinstveno for-
mulo. Po uporabi kreme je koža negovana, zaščitena, navlažena in ohra-
nja mladosten videz.

Naravni olivni balzam za nego moške kože po britju: vsebuje edinstve-
no formulo z granatnim jabolkom, vitamini in olji. Skrbi za kožo, jo negu-
je in ščiti po britju. Nudi občutek mehkobe, mladosti in svežine. Nanesete 
ga po obrazu in vratu na predhodno očiščeno kožo.

Naravno milo z olivnim in arganovim oljem za roke in telo v obliki 
lista: vsebuje naravne antioksidante, ki kožo vlažijo, negujejo in čistijo, 
ne da bi iz nje odstranili pomembne maščobe. Milo je narejeno brez ume-
tnih barvil in kemičnih dodatkov, spodbuja nove celice za regeneracijo, 
upočasni staranje, hkrati pa koži zagotavlja zadostno vlago in jo naredi 
mehko na dotik. Milo je primerno za vse tipe kože in za vsakodnevno 
uporabo nege rok in telesa ter je pH nevtralno.

Naravni losjon za telo z aloe vero in olivnim oljem: vsebuje edinstve-
no mešanico olivnega olja in aloe vere. Vašo kožo ohranja naravno in 
mehko, jo obnavlja ter ji zagotavlja potrebno vlago. Po negi koža postane 
gladka, čvrsta in svilnata, uporaba naravnega olivnega losjona pa ji zago-
tovi dolgotrajni dišeči vonj in rahel sijaj. Losjon se hitro vpije v telo in je 
primeren za vsakodnevno uporabo.

Naravni olivni šampon z arganovim oljem in vitaminoma A in E za 
zaščito las pred soncem: nežno očisti in neguje lase. Pantenol zagotavlja 
lasem potrebno vlago. Edinstvena kombinacija sestavin ščiti lase in jim 
pomaga ohranjati barvo, čvrstost in sijaj.

Naravna olivna intenzivna krema za žulje in otiščance na nogah: ne-
guje in ščiti stopala pred žulji in otiščanci. Vsebuje olivno olje, mandljevo 
olje, sončnično olje, karitejevo maslo, alantoin in pantenol, ki postopno 
zmanjšujejo žulje in otiščance, koža pa tako ostaja mehka in vlažna.

Naravni balzam za ustnice z olivnim oljem in aloe vero: zagotavlja 
dnevno nego in učinkovito zaščito vaših ustnic ter ohranja in ščiti njiho-
vo naravno mehkobo in gladkost v vseh vremenskih razmerah.

In kje lahko najdete vse te izdelke in še več? Na voljo so v spletni trgo-
vini www.olivnakozmetika.si.

Kaj je dobro vedeti o negi kože na obrazu?

Za pravilno nego kože moramo poznati svoj tip kože, poleg tega pa mora-
mo tudi vedeti, kaj je za našo kožo dobro, česa ji primanjkuje in kaj še lahko 
storimo, da bo ostala lepa. Pomembno je, da si vzamemo čas za zdravje kože 
in poskrbimo za urejen videz. Pestra ponudba negovalnih krem, serumov in 
losjonov nam omogoča, da izberemo naši koži najprimernejšega. Naravne 
sestavine, kot so ekološko olivno olje, arganovo olje in aloe vera, dajejo koži 
sijaj in gladek žametni videz, hkrati pa jo hidrirajo in ohranjajo mladostno.

Nega rok in nog

Roke so poleg obraza najbolj izpostavljen del telesa, vendar na vsa-
kodnevno nego pogosto pozabimo. Nanje se spomnimo šele, ko je to že 
prepozno. Roke so najpogosteje izpostavljene zunanjim vplivom okolja, 
zato se lahko hitro pojavijo znaki izsušene, suhe, hrapave in razpokane 
kože. Pomembno je, da tudi rokam posvetimo dnevno negovalno rutino. 
Negovalne kreme za nego kože rok in nohtov, izdelane na osnovi olivnega 
olja, dajejo vašim rokam potrebno vlago in jih ohranjajo mehke na dotik.

Enako pomembne so noge, ki nas nosijo celo življenje. Vsak dan so 
izpostavljene obremenitvam, zato bi tudi nega nog morala postati del 
dnevne rutine. Z vsakodnevno nego se izognemo nevšečnostim, ki lahko 
prerastejo v prave težave, kot so suha, groba in trda koža, žulji, otiščanci 



maj 2022 29PRILOGA

in kurja očesa, čezmerno znojenje nog, glivična obolenja kože in nohtov, 
vraščeni nohti in diabetično stopalo. Negovalne kreme na bazi olivnega 
olja poskrbijo za nego celotne noge, preprečujejo suhost in hrapavost nog.

Moška nega

Davno so že minili časi, ko moški niso skrbeli za svojo kožo. Sodoben 
in moderen moški ve, kako pomembno vlogo ima zunanjost, zato bolj 
skrbi zase. Kozmetična podjetja gredo v zadnjih letih moškim nasproti 
in izdelujejo serijo kozmetičnih izdelkov, ki so namenjena izključno njim 
in njihovim potrebam. Kreme za obraz in balzami za nego kože po britju, 
ki vsebujejo edinstveno formulo z naravnim olivnim oljem, granatnim 
jabolkom in vitamini, kožo po uporabi ščitijo in negujejo.

Težave zaradi zaprtja? 

V lekarnah lahko kupite odvajalo Dulcolax® z bisakodilom, ki spodbu-
di naravno praznjenje debelega čreva čez noč ali v nekaj minutah. Na vo-
ljo je v obliki svečk in tablet. Svečke imajo hiter učinek in začnejo delovati 
po 10 do 30 minutah. Če vam je ljubša uporaba tablet, te vzemite zvečer, 
da se črevesje izprazni naslednje jutro. Pred uporabo natančno preberite 
navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali 
s farmacevtom.

Vas zanima zavarovanje za hitrejši dostop do specialistov?

V javnem zdravstvu je za obisk specialista v povprečju treba čakati 
več mesecev. To je pogosto več, kot si lahko privoščimo, saj se lahko naše 
zdravstveno stanje v tem času poslabša.

Z zavarovanjem Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Zdravstvena 
polica za specialistične zdravstvene storitve, lahko v nekaj dneh dostopa-
te do specialistično-ambulantnih storitev, fizioterapij, zobozdravstvenih 
storitev, drugega mnenja, pomoči na domu in zdravil. Zavarovanje lahko 
sklenete, če ste stari med 18 in 64 let. Zavarovanje sklenete za eno leto 

s samodejnim podaljševanjem do prekinitve ali do konca zavarovalnega 
leta, v katerem boste dopolnili 65 let. Če ste starejši od 65 let, vam podob-
na kritja omogoča zavarovanje Specialisti senior.

Na spletni strani Vzajemne naročite svetovalca, ki vam bo podrobne-
je predstavil prednosti Zdravstvene police za specialistične zdravstvene 
storitve in izračunal mesečno premijo. Glavne prednosti so:

• hitro do specialistične obravnave: v le nekaj dneh do izbranega speci-
alista iz zasebne mreže izvajalcev;

• specialisti doma in v tujini: dostop do največje zasebne mreže spe-
cialistov;

• asistenca zavarovalnice: organizacija obiska pri specialistu, dostop do 
storitev pomoči na domu;

• zdravila: kritje stroškov zdravil, izdanih na beli recept;
• Dr. Posvet: klepet z zdravnikom 24/7 – posvet z zdravnikom preko 

aplikacije za klepet.

Izognite se dolgim čakalnim dobam: povprečna čakalna doba za obisk 
pri specialistu znaša več kot 6 mesecev, z Zdravstveno polico za speciali-
stične zdravstvene storitve pa lahko specialista obiščete že v nekaj dneh.

Mreža izvajalcev zdravstvenih storitev: v mrežo izvajalcev zdravstve-
nih storitev Varuha zdravja je trenutno vključenih več kot 100 priznanih 
partnerjev, ki opravljajo zdravstvene storitve. 

Z večino domačih partnerjev ima Vzajemna sklenjene neposredne po-
godbe o sodelovanju, za izvajanje storitev v tujini pa se je povezala z asi-
stenčnimi partnerji, ki ji pomagajo pri zanesljivi organizaciji kakovostnih 
zdravstvenih storitev v tujini. Partnersko mrežo bo širila in razvijala 
tako, kot ji bodo to narekovale vaše potrebe.

Posvet z zdravnikom kjerkoli in kadarkoli: Zavarovancem z Zdra-
vstveno polico je na voljo tudi Dr. Posvet, varen in zaseben kanal za pos-
vet z zdravnikom. Svoje vprašanje lahko zdravniku pošljete kadarkoli in 
kjerkoli preko ene izmed priljubljenih aplikacij za klepet: Viber, Facebook 
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Messenger, WhatsApp in Telegram. Na vaše vprašanje vam bo še isti dan 
odgovoril eden od sodelujočih zdravnikov.

V zadnjem obdobju postajajo vedno bolj aktualne zdravstvene stori-
tve na daljavo, ki so doživele pravi razcvet med pandemijo koronavirusne 
bolezni covid-19. Na spremembe so se odzvali tudi v Vzajemni, zato v 
okviru Zdravstvene police omogočajo tudi pregled na daljavo za področja 
oziroma specialnosti, ki so navedena v nadaljevanju. Zdravstveno stori-
tev, ki jo potrebujete in želite uveljavljati iz naslova Zdravstvene police, 
vam lahko organizira Vzajemna na daljavo, in sicer v obliki videoposveta. 
V tem trenutku zavarovanke in zavarovanci Vzajemne lahko opravijo na 
daljavo pregled pri zdravnikih naslednjih specialnosti:

• splošna medicina
• dermatologija
• fizioterapija
• ortopedija
• fiziatrija
• travmatologija

Zdravnik vam bo po končanem pregledu izdal izvid, po potrebi pa lah-
ko izda tudi napotilo za nadaljnje preglede oz. preiskave. Specialnosti, pri 
katerih bo mogoče opraviti videoposvet na daljavo, bodo postopoma širi-
li, aktualen seznam pa bo redno ažuriran na spletni strani zavarovalnice. 

Zdravstvena polica za operativne posege

Ne dovolite, da se vaše zdravstveno stanje poslabša med čakanjem na 
operacijo. Poškodbe in bolezni so žal del življenja. Se zgodijo. A prej ko 
smo deležni potrebne obravnave in posega, prej se lahko vnemo v polno 
življenje. Si predstavljate, da bi morali na operacijo kolka ali kolena ča-
kati več kot leto dni? Z zavarovanjem Zdravstvena polica za operativne 
posege boste v nekaj dneh prišli do operacije, ki jo potrebujete. Za vas 
bodo organizirali operacijo doma ali v tujini ter krili stroške zdravljenja. 

Zavarovanje vključuje več kot 850 operativnih posegov. Zavarovanje lah-
ko sklenete, če ste stari med 18 in 64 let. Zavarovanje sklenete za eno leto 
s samodejnim podaljševanjem do prekinitve ali do konca zavarovalnega 
leta, v katerem dopolnite 65 let.

Brezskrbno skočite v tujino

Paketi Multitrip zavarovanj za tujino so namenjeni posameznikom, dru-
žinam ali skupinam, ki večkrat letno potujejo v območje razširjene Evrope 
ali sveta in se vmes vračajo domov. Posebnost letnega zavarovanja Multitrip 
so ugodne premije in visoka zavarovalna kritja. Zavarovanje Multitrip velja 
za vsa potovanja oz. obiske v tujini, ki jih opravite v roku enega leta. Posame-
zno potovanje lahko brez vmesne vrnitve v domovino traja največ 90 dni.

Poleg klasičnega celoletnega zavarovanja Multitrip vam je na voljo 
tudi POSLOVNI Multitrip, ki je namenjen izključno službenim potova-
njem, skleniti pa ga je možno v vseh poslovalnicah Vzajemne.

Zavarovanje Dental

Zavarujte se pred astronomskimi stroški zdravljenja zob ter preven-
tivnih in protetičnih zobozdravstvenih storitev. Zavarovanje vključuje 
tudi izplačilo zavarovalnine v primeru raka ustne votline. Zdravje ustne 
votline in zob ni pomembno le samo po sebi, ampak tudi zaradi vpliva na 
zdravje preostalih človeških organov. Skozi paradontalne rane oziroma 
rane ustne votline v naše telo vstopajo bakterijski toksini, paradontalna 
bolezen pa je dejavnik tveganja za diabetes, srčno-žilne bolezni, bolezni 
dihal in celo prezgodnji porod.

Zavarovanje Dental vam krije stroške preventivnih zobozdravstvenih 
storitev, kot je čiščenje zobnega kamna, in vas zavaruje za primer raka 
ustne votline. Zavarovanje lahko nadgradite s kritjem Nezgoda in s kritji 
iz paketa Dental Plus. Pogoj za sklenitev paketa Dental Plus je sklenjeno 
zavarovanje Dental in opravljen zobozdravstveni pregled pri pogodbe-
nem partnerju Vzajemna.
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Pa smo začeli
V četrtek, 4. maja, smo z uvodnim sestankom začeli z deveto izvedbo Modre šole teka.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

V letošnji Modri šoli teka bo pod strokovnim vodstvom našega stro-
kovnega partnerja Bodifita teklo 40 udeleženk in udeležencev, od tega 
je slaba polovica začetnikov, medtem ko bodo ostali sestavljali nadalje-
valno skupino, saj imajo že dovolj izkušenj in tekaškega znanja; nekateri 
med njimi se naše šole teka namreč udeležujejo že vrsto let.

Pred tekači Modre šole teka je pestrih šest mesecev. Treningi so se že 
začeli in potekajo dvakrat na teden. Končni cilj vseh tekačev je udeležba 
na Ljubljanskem maratonu. Skozi celoten projekt pa tek ni edina stvar, 
na kateri gradijo. Poleg širše krepitve telesne pripravljenosti se v Modri 
tekaški šoli splete mnogo prijateljstev, ki se skozi ustvarjeno tradicijo 
še krepijo.

Seveda pa Modre šole teka ne bi bilo brez naših partnerjev: poleg 
Bodifita so to še MM Količevo (Količevo Karton), Artik nepremičnine 
iz Kamnika in – kot vsako leto – uradni opremljevalec podjetje Podium 
z blagovno znamko Craft. 

športna oprema strokovni partner

Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2022
pokrovitelj
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Zgodba o uspehu, ki traja!
Radomlje so eden redkih slovenskih krajev, kjer se poleg moškega igra tudi ženski nogomet. In to zelo uspešno. Že deset let. V prvem de-
setletju delovanja Ženskega nogometnega kluba Radomlje so bili postavljeni trdni temelji za rast in razvoj. Kot sta nam ob ogledu članske 
tekme v Športnem parku Radomlje na deseti rojstni dan kluba povedali predsednica Andreja Leskovšek McQuarrie in generalna sekretarka 
Manca Jereb, imajo energije, volje, izkušenj ter nakopičenega znanja za potreben korak naprej v naslednjem desetletju več kot dovolj.

DAMIJAN RIFL
Foto: Tomaž Strgar

Na praznični 16. april so v goste prišle Ljubljančanke. Najboljša izmed 
treh ekip iz prestolnice, ŽNK Olimpija. Tribuna polna, vzdušje pravo, v 
igri je bil pokalni finale. Radomljanke so dvoboj za prestižni majski finale 
začele hrabro in napadalno. Po prvih dvajsetih minutah jim je kazalo še 
kako dobro, a na koncu se žal ni izšlo. Zmajčice so se zasluženo uvrstile v 
finale. Pika na i ob deseti obletnici torej ni bila postavljena. Razočaranje? 
»Sploh ne. Naša dekleta, večina je precej mlajša in manj izkušena od tek-
mic, so si ob desetletnici seveda močno želela presenečenja. Toda z igro 
in pristopom so znova dokazala, da v sebi nosijo ogromen potencial. So 
pravi vzor naslednicam v mlajših selekcijah. Priložnosti bo, prepričana 
sem, za vse skupaj še dovolj,« nam je po tekmi povedala predsednica An-
dreja Leskovšek McQuarrie, ki je pred štirimi leti na čelu ŽNK Radomlje 
zamenjala Uroša Juračiča, začetnika radomeljske zgodbe o uspehu.

Izoblikovana je močna rumenosrčna skupnost

Kako pa se je ta uspešna zgodba, ki še traja in se razvija, pravzaprav 
začela? »Razkrita bo v dokumentarnem filmu o našem klubu, ki bo kma-
lu pripravljen za premierno predvajanje. Ogledali si ga boste lahko tudi 
na YouTube kanalu,« se nasmeji Leskovškova in namigne, da je bila del te 
zgodbe že v začetku tudi naša druga sogovornica. Danes prva operativka 
kluba, generalna sekretarka, takrat 18-letna Manca Jereb. Pa vztrajamo, 
da nam razkrijeta, kako se je vse skupaj pravzaprav začelo. »Tako nekako: 
skupina Radomljank je navdušeno spremljala moški nogomet, mikala pa 
jih je tudi igra in ne samo navijanje. Takratno prepričanje, da je nogomet 
moška stvar, jim ni šlo na roke. A dekleta z Romano Rojc (zdaj Juračič) 
na čelu so bila vztrajna, pričela so z vodenimi treningi. Kmalu (16. aprila 
2012) je Uroš Juračič tudi uradno ustanovil klub. Omenjenim dekletom, 

začetnicam zgodbe, se je kmalu pridružila domačinka iz sosednjega Koli-
čevega, ki je takrat trenirala pri NK Brinje iz Grosuplja in igrala za Slovenj 
Gradec. Manca, torej. Kasneje je postala kapetanka, pa trenerka mlajših 
selekcij, v klubu poleg sekretarske vloge še danes deluje tudi kot fiziotera-
pevtka in svetovalka v procesu rehabilitacije. Tako se je začelo. Z žensko 
energijo. V desetih letih je bilo spisano ogromno zgodb, narejen je bil pravi 
preboj,« je ponosna predsednica, ki poudarja, da je bilo del kluba v teh letih 
več sto nogometašic iz širše okolice in še nekajkrat več ostalih, ki so skr-
beli in skrbijo, da klub lahko deluje in napreduje. Zgrajena je torej močna 
skupnost, brez katere klub ne bi mogel optimalno delovati. Kako naprej?

Ključ za napredek je profesionalizem

Ženski nogomet je v tem trenutku eden najhitreje rastočih športov na 
svetu. »Rast ni linearna, pač pa eksponentna. Če tudi v Sloveniji s po-
močjo krovne nogometne zveze, z vlaganji in posledično profesionaliza-
cijo ključnih kadrov in pa prvoligaških igralk ne bomo sedli na ta vlak, 
kmalu z reprezentanco ne bomo več konkurenčni,« opozarja Jerebova, 
ki tudi zato v interesu slovenskega ženskega nogometa ne deluje samo 
znotraj kluba. V mandatnem obdobju 2021–2025 je edina ženska v izvr-
šnem odboru Medobčinske nogometne zveze Ljubljane in hkrati pred-
sednica komisije za ženski nogomet. V tej deluje še ena izmed začetnic 
nogometna v Radomljah, Marika Prošek, predsednica Leskovškova pa 
to poslanstvo izven kluba opravlja kot namestnica predsednice komisi-
je za ženski nogomet pri Nogometni zvezi Slovenije. »Na državni ravni 
se mora povečati število klubov in nogometnih šol za deklice. Le z geo-
grafsko razpršenostjo bomo omogočili dostopnost do kakovostnega tre-
ninga večjemu delu ženske populacije. Prav neverjetno je, da na primer v 
Mariboru ženske članske ekipe ni več. Medtem ko dečki lahko nogomet 
trenirajo skorajda v vsaki vasi, za deklice to ni samoumevno, posledično 
so bolj odvisne od ''taxi služb'' staršev. Mnoge se zato odločajo za druge 
športe, čeprav jih mika nogomet,« poudarjata sogovornici. V Radomljah 
bodo kljub tem sistemskim oviram tudi v naslednjem desetletju težili k še 
večjemu številu igralk v mlajših kategorijah iz širše regije in nadaljnjemu 
razvoju mladinske šole. »Dolgoročni cilj je mednarodno prepoznavna de-
kliška akademija z vso potrebno infrastrukturo in strokovnim vodstvom, 
ki bo privlačna za mlade nogometašice iz vse Slovenije in tudi nogome-
tašice izven naših meja. Hkrati si želimo v naslednjih letih postopoma 
profesionalizirati člansko ekipo. Cilj je uspešno nastopanje v UEFA ligi 
prvakinj. Vse to bo seveda možno lažje in hitreje doseči, če bo prišlo do 
premika na nacionalni ravni, kar bi rezultiralo tudi v bolj pogumnem 
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vstopu novih investitorjev in sponzorjev. Odnos z obstoječimi je odličen. 
Kot sem poudarila že v začetku, imamo znanje in izkušnje, sodelovanje z 
nami ustvarja oprijemljivo dodano vrednost za vse deležnike v projektu,« 
je odločna Leskovšek McQuarrijeva, ki vse ljubitelje nogometa vabi, da 
rumenosrčni utrip v Športnem parku Radomlje začutijo ob ogledu zad-
nje domače tekme v tej sezoni, ki bo v nedeljo, 15. maja, ob 17. uri, ko v 
goste prihaja ajdovsko Primorje. Poznate katero izmed nogometašic ŽNK 

Radomlje? Za člansko ekipo v slovenski ženski nogometni ligi (SŽNL) 
v tej sezoni igra šest nogometašic iz modronovičnih občin. Najbližja 
soseda radomeljskemu športnemu parku je Maruša Jereb (Količevo), iz 
sosednjih občin pa prihajajo Živa Galjot, Ajda Kličić (obe Kamnik), Mar-
git Kosirnik, Nina McQuarrie (obe Komenda) in Tinkara Testen (Men-
geš). Več podrobnosti o nogometašicah iz vaše domače soseske pa na 
www.modre-novice.si! 

Kaj bi rekli na priložnost, da 
lahko samo v petih tednih 
izboljšate počutje, izgled in 
odpravite slabe razvade oz. 
popolnoma spremenite kva-
liteto življenja? Verjetno bi 
odgovorili "kje se prijavim" oz. 
"kdaj začnem". 

Prijavite se na "RAZISKAVO 
5-TEDENSKEGA PREOBLIKO-
VANJA", kjer lahko v okviru 
preverjenega super programa 
preoblikujete telo, izboljšate 
počutje, napolnite telo z ener-
gijo, povečate vzdržljivost, po-
večate gibljivost, moč, samo-
zavest in postanete FIT.

In kako vse skupaj poteka? 
Preprosto. Prepustite se stro-

kovnim trenerjem, ki vas bodo 
pod mentorstvom vodili skozi 
5 tednov preobrazbe. Najprej 
boste s trenerjem opravili 
medicinsko diagnostični test 
InBody in določili kratkoroč-
ne cilje, na osnovi teh pa se 
vam bo sestavil individualno 
prilagojen osebni program, 
ki vas bo vodil skozi tedne 
fitnes vadbe, skozi najrazlič-
nejše 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 ak-
cijski paket za namen raziska-
ve po subvencionirani ceni - za 
samo 69€ (redna cena 270€).

Prijavite se lahko na katerem-
koli BODIFIT centru ali na sple-
tni povezavi www.bodifit.net/

raziskava. Za več informacij 
lahko pokličete tudi na uradno 
brezplačno telefonsko številko 
raziskave 080 9889.

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

 www.bodifit-akademija.si

P R I J A V A

KARIERNA PRILOŽNOST

Pridruži se tečaju BODIFIT inštruktor!

na področju 
fitnesa

Ko načrtujete piknik ali vrtno 
zabavo s hrano na žaru, izberite 
res kakovostno meso. Mesni iz-
delki Anton iz Mesa Kamnik 
temeljijo na tradicionalnih re-
cepturah klasičnih okusov kam-
niške kuhinje in so narejeni le iz 
prvovrstnih kosov svežega svinj-
skega in govejega mesa.

Vzreja živali poteka v lastni 
vertikalni verigi na farmah in 
kooperacijskih kmetijah, in sicer 
s ciljem zagotoviti etično in od-
govorno ravnanje z živalmi ter 
hkrati doseči najvišjo kakovost 
mesa. S kupovanjem slovenskega 
mesa varujemo okolje, bistveno 
zmanjšujemo tveganja, povezana 

z varnostjo živil ter podpiramo 
slovensko kmetijstvo.

Nagrajena kakovost brez E-jev

Kakovost govejega mesa zago-
tavlja certifikat nacionalne she-
me kakovosti “Izbrana kakovost”, 
odličnost Antonovih izdelkov pa 
potrjujejo številne zlate in sre-
brne medalje na mednarodnem 
ocenjevanju AGRA ter priznanja 
domačih in evropskih institucij. 
V pestri ponudbi mesnih izdel-
kov Anton za žar najdete tudi ši-
rok nabor izdelkov brez glutena, 
laktoze, soje, umetnih barvil in 
E-jev.

Za popoln piknik bodo poskr-

beli Leskovački čevapčiči An-

ton, ki so jih potrošniki ocenili 
za najboljše na trgu in jim pode-
lili pečat Izbran produkt leta 

2022. Pravo specialiteto pred-
stavljajo Kamniški odščipanci, 
nagrajeni z zlato Agro 2021. No-
vost na trgu so 
ražnjiči Anton, 
ki jih dopolnite 
še s pleskavica-
mi, klobasami 
ali pečenicami 
za žar, vse prave 
gurmane pa bo 
navdušila mari-
nirana svinjska 
ribica.

Ko izberete blagovno znamko 
Anton, lahko zaupate dolgoletni 
tradiciji mesarske obrti v lokal-
nem kamniškem okolju in pre-
pričanju, da je le najboljše dovolj 
dobro.

www.anton.si

Anton poskrbi za okusen piknik
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Po kamniških klancih navzgor in navzdol
Predzadnjo majsko nedeljo bodo Kamnik zasedli gorski kolesarji, ki tekmujejo v edini olimpijski gorskokolesarski disciplini. Na sporedu 
bo namreč tradicionalni kros, že štiriindvajseti po vrsti. V starem mestnem jedru, na Žalah in Zapricah bo 22. maja pestro vse od zgo-
dnjih dopoldanskih ur naprej. Vrhunec dneva? Kar dva. Točno opoldne bodo v centru pozornosti najboljše ženske, dve uri kasneje pa 
se bodo na atraktiven krog v boj za točke slovenskega pokala in hkrati Mednarodne kolesarske zveze podali še najbolj izkušeni moški s 
prvim adutom domačega kluba, Rokom Nagličem, na čelu.

DAMIJAN RIFL
Foto: prijavim.se

Ob nekaj več kot štiri kilometre dolgem krogu organizatorji iz doma-
čega Calcit Bike Teama pričakujejo bučno podporo gledalcev. Med njimi 
boste zagotovo srečali številne bivše tekmovalce, morda tudi vse tri doma-
če zmagovalce dirke, ki je po več kot dveh desetletjih postala slovenska XC 
klasika. Sandi Srdar, zmagovalec premierne izvedbe iz leta 1996, Andreja 
Mali, ki je bila najboljša leto kasneje, ter Luka Kodra – Tuhinjec je v dresu 
MBK Orbea na domači tekmi zmagal leta 2009 – bodo brez težav našli 
tisti odsek proge, ki gledalcem ponuja (naj)več. Pa nasvet za novince ob 
progi? »Vse, ki se nam bodo ob progi pridružili prvič, bi za začetek usmeril 
kar na Streliško ulico. Tja, kjer so bile nekoč smučarske skakalnice. Videli 
bodo atraktiven spust in tehnično zahteven vzpon. Za tiste, ki občudujejo 
najzahtevnejše spuste po koreninah, pa predlagam še premik na Zaprice, 
na območje trim steze,« priporoča Rok Korošec, športni direktor kam-
niškega kluba, ki je kot tekmovalec neštetokrat prevozil zahtevno progo 
in pozna vse njene skrivnosti. »Tekme se na omenjenih odsekih sicer ne 
dobi, prava selekcija se naredi na vzponu iz mesta na Žale, kjer je potrebna 
izredna moč in vzdržljivost. Tudi tokrat bo tako,« je prepričan Korošec. Pa 
si upa napovedati tudi četrto zmago za Calcit Bike Team v elitni konku-
renci, na katero čakamo že devet let? Prvo je za kamniški klub, ki je od leta 
2009 najuspešnejši v slovenskem pokalu, leta 1997 dosegla že omenjena 
Malijeva, drugo deset let kasneje Gorenjec Miha Šolar in zadnjo pred de-
vetimi leti, ko je nastopala v kamniškem dresu, dvakratna olimpijka Blaža 
Klemenčič. »Seveda si upam. Prej ali slej bo Calcit znova zmagal tudi v 
kategoriji elite, čeprav je konkurenca v zadnjih letih, ko pri nas tekmujejo 
tudi uveljavljeni tuji kolesarji, izjemna. Rok Naglič je vsekakor konkuren-
čen za najvišja mesta. V zadnjem času se sicer ubada z neprijetnimi zdra-
vstvenimi težavami, tako da ni na polnih obratih. Če se bo dobro počutil 
in dirko odpeljal optimalno, nam 22. maja ob 16. uri v središču Kamnika 
lahko pomaha tudi z najvišje stopničke. Zakaj pa ne,« je optimističen in 

odločen bivši gorski in cestni kolesar iz Hruševke v Tuhinjski dolini, ki 
zadnji dve sezoni v klubu, ta predstavlja močan steber slovenske ''mou-
ntainbike'' scene, opravlja naloge športnega direktorja. Kot pravi, temelji 
kluba ostajajo močni. Zanimanje in vpis v njihovo kolesarsko šolo je kon-
stanten. Glavni trener je že dolga leta izkušeni Gregor Miklič, vse bolj je 
v trenersko delo vpet tudi Boštjan Hribovšek, oba poleg trenerskega dela 
uspešno tekmujeta v veteranskih kategorijah. »Gregor in Boštjan skrbita 
za kros ekipe, v zadnjem obdobju pa imamo tudi skupino mladih, ki se 
preizkušajo v enduru. Te vodi trener Miha Spruk, ki nas, tako kot Miklič 
in Hribovšek, zastopa tudi kot tekmovalec v veteranski kategoriji. Neka-
teri mladi tekmovalci kombinirajo obe disciplini, kros in enduro torej. S 
trenerji se prilagajamo željam in pa predispozicijam mladih športnikov,« 
še dodaja Korošec in poudarja, da do petnajstega leta vse temelji na spo-
znavanju s športom in vsega, kar spada poleg, ter pridobivanju tehničnega 
znanja. »Šele po petnajstem letu se začne tisti pravi trenažni proces. Seve-
da si želimo, da najboljši z nami ostanejo karseda dolgo. Vsekakor pa prav 
nobenega, ki je vzgojen v našem klubu, ne oviramo pri prestopu v drug 
klub,« še pove naš sogovornik, ki je eden izmed tistih, ki se je kolesarske 
abecede naučil v Calcitovi ekipi, kasneje pa je presedlal na cesto. Cestno 
kolesarjenje še vedno podrobno spremlja in 14. junija seveda ne bo manjkal 
pod Veliko planino, kjer bo cilj četrte etape Dirke po Sloveniji, katere prvi 
zvezdnik bo komendski as Tadej Pogačar. »Seveda bom ob trasi, morda na 
kakšni drugi etapi tudi v avtomobilu moje bivše ekipe (ljubljanski Gusto 
Santic, op.p.), če bodo za dirko potrebovali dodatno podpro.« Pa Roka, ne 
nazadnje še ni dopolnil niti 29 let, še kaj mikajo tekmovanja, morda rekre-
ativne prireditve? »Po zaključku kariere sem za zabavo le nekajkrat sedel 
na cestno in gorsko kolo, udeležba na kakšni množični cestni ali gorsko-
kolesarski prireditvi pa me zaenkrat še ne mika,« v smehu zaključuje bivši 
profesionalec. Rekreativci, ki 3. julija merijo na stopničke zanje enega bolj 
prestižnih kolesarskih dogodkov, 15. Kamniškega Maratona Alpe, so torej 
zaenkrat lahko še brez skrbi … 
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Calcitovke državne prvakinje, Cacitovci drugi
Odbojkarice Calcit Volleyja so v velikem finalu proti Novi KBM Bra-

nik, sicer težje kot so mislili mnogi, uspele ubraniti naslov državnih prva-
kinj in s tem osvojile dvojno domačo krono v letošnji sezoni. Kamničanke 
so prvi dve tekmi dobile brez večjih težav. Na tretji tekmi, ko je že kazalo 
na tretjo zmago, pa se je zalomilo in so po pravi drami slavile igralke iz 
Maribora. Tudi četrta tekma je bila polna preobratov, na koncu pa so bile 
v petem setu srečnejše Kamničanke, ki so tako osvojile svoj tretji zapo-
redni naslov in skupno že šesti. Za Kamničanke so igrale: Eva Pavlović 
Mori, Zala Špoljarič, Katja Mihevc, Živa Javornik, Andjelka Radišković, 
Mija Šiftar, Ana Marija Vovk, Olivera Kostić, Manca Lenart, Naja Boisa, 
Leja Janežič, Lucille Charuk, Fatoumatta Sillah, Anja Zorman in Neja Či-
žman. Trener ekipe je Gregor Rozman.

V velikem finalu so po polfinalni zmagi nad Mariborom igrali tudi 
Calcitovci. Kamničani so se sicer borili po svojih najboljših močeh, še 
najbližje presenečenju so bili na domači tekmi, a so bili letos igralci ACH 
Volleyja enostavno premočni za vse in so se po treh tekmah zasluženo 
veselili ponovnega naslova državnih prvakov. 

S tekmovanjem so zaključili tudi v mladinski kategoriji. Mladinke so 
na koncu osvojile peto mesto, mladinci pa šesto.

Klara Močnik, Timotej Bečan in Mojca Koligar 
državni prvaki

Na Hrastnik trail so tekači KGT Papež znova dosegli izjemne rezulta-
te, saj so naslov državnih prvakov osvojili Timotej Bečan, Mojca Koligar 
ter mladinka Klara Močnik, medtem ko so veterani in veteranke zasedli 
vsa mesta na zmagovalnih stopničkah.

Mekinjski kros pripadel Urši Trobec in Timoteju 
Bečanu

V Mekinjah je 27. aprila potekal jubilejni 32. Mekinjski kros in 14. Me-
morial Mira Petka. Proga je bila letos zaradi dežja izredno zahtevna in 
razmočena, kar pa tekačev ni ustavilo. Najboljši tekač je bil Timotej Bečan 
(KGT Papež), drugo mesto je zasedel Jakob Medved (ŠD Tek), tretji pa je 

bil Franci Volkar (ŠKD Mekinje). V ženski kategoriji je zmagala Urša Tro-
bec (KGT Papež), drugo mesto je zasedla Tamara Čelesnik (ŠKD Mekinje) 
in tretje mesto Ivica Žlogar (KGT Papež).

Osebni rekord in 8. mesto za Nejo Kršinar
Neja Kršinar (KGT Papež) je na 39. maratonu na Dunaju dosegla 8. 

mesto. 42 km je pretekla v času 2;35:30, kar je njen osebni rekord. Krši-
narjeva je sicer zaostala za normo (2:32:00) za letošnje evropsko prven-
stvo v Münchnu.

Heliosu v ABA2 ligi ni uspelo

Domžalski košarkarji so se kot tretjeuvrščena ekipa uvrstili v četrtfi-
nale ABA2 lige. Na žalost so v četrtfinalu naleteli na razpoložene igralce 
Zlatiborja in v tesni končnici izgubili. Zlatibor se je na koncu veselil celo 
prvega mesta.

Igralci Heliosa so v domačem prvenstvu po rednem delu zasedli prvo 
mesto in se v četrtfinalu merijo z ekipo Šentjurja. V prvi tekmi so Dom-
žalčane doma gostje presenetili, v drugi pa so Domžalčani pokazali pravi 
obraz in visoko zmagali. O napredovanju v polfinale je odločala tretja 
tekma.

Izjemne uspehe pa dosegajo mlade kategorije Heliosa. Konec aprila so 
se državnega naslova veselili mladinci, konec tega tedna pa še kadeti.

Domžalčanom spodrsnilo v polfinalu pokala
Domžalskim nogometašem se kljub vodstvu z 2:0 po prvem polčasu v 

tekmi z Bravom ni uspelo uvrstiti v veliki finale. Igralci Brava so na kon-
cu v zadnji minuti tekme zmagali s 3:2. V domačem prvenstvu so se ekipi 
Brava oddolžili za poraz, prav tako pa so premagali tudi ekipo Aluminija. 
V zadnji tekmi proti Muri so zabeležili poraz. Igralci Kalcer Radomelj 
so trenutno na sedmem mestu le točko za Domžalčani, po zmagah nad 
Muro, CB24 Tabor Sežano in Celjem.

Velik uspeh so dosegli mladinci Domžal, ki so že dva kroga pred kon-
cem tekmovanja postali državni prvaki kljub porazu proti Radomljam v 
zadnjem krogu. Slednji ostajajo v boju za drugo mesto.

V drugi ligi je ekipa Roltek Doba v zadnjih treh krogih izgubila proti 
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Iliriji in Gorici ter remizirala s Krko. Trenutno so deveti.
V regionalni Ljubljanski ligi je ekipa Laby's Mengo 28 v ligi za prvaka 

na osmem mestu, v ligi za izpad je Ihan drugi, Kamnik pa sedmi.
V prvi slovenski ženski ligi je ekipa Radomelj po zmagi nad Ljubljano 

in porazoma proti Olimpiji in Beltincem na četrtem mestu. Olimpija je 
bila za Radomlje usodna tudi v polfinalu pokala.

Trije naslovi za kamniški plavalni klub
Plavalci Plavalnega kluba Calcit Kamnik Nik Peterlin (člani), Gašper 

Stele (mlajši člani) in Rok Vejnovič (kadeti) so na zimskem državnem v Ra-
dovljici osvojili naslove državnih prvakov, njihov uspeh pa je z nazivom 
državnega kadetskega podprvaka dopolnil še Mark Anej Lapuh (kadeti).

Uspešni evropski nastopi sabljača Petra Krajnca
Peter Krajnc, član kamniškega sabljaškega kluba, se uspešno bori v 

evropski konkurenci v kategoriji U23. Konec aprila je zabeležil dva uspe-
šna nastopa. Na Dunaju je bil osmi, v Budimpešti pa šestnajsti. S tem se 
je povzpel na deveto mesto na evropski U23 lestvici. To mu daje dobro 
izhodišče za nastop na zadnji tekmi letošnjega evropskega pokala, ki bo 
potekala 14. maja v domačem Kamniku. 

Na teku trojk zmaga TK Trisport
Tekmovalci TK Trisporta, Tomaž Pilih, Jana Levec in Jan Lipovšek, so 

na mešani tekmi trojk na 64. Pohodu ob žici v mešani kategoriji osvojili 
prvo mesto.

Na Ambrož Duatlonu Komenda 2022 zmagi v 
kamniške roke

Kar 150 tekmovalcev se je pomerilo na četrtem Ambrož duatlonu Ko-
menda 2022. Tekma, ki šteje za slovenski duatlonski pokal Triatlonske 
zveze Slovenije, je privabila 50 cicibanov, 65 mladincev in 35 odraslih. 

Pri ženskah je slavila Tanja Kompan pred Moniko Peterka in Jano Levec 
(vse TK Trisport Kamnik), pri moških pa David Aljoša Pavlin (TK Utrip) 
pred Stašem Tomšičem in Tjažem Dolganom (oba TK Ljubljana). Tudi v 
ostalih kategorijah so bili Kamničani izredno uspešni.

Kamničan Aleksandar Dragaš boksarski kadetski 
državni prvak 

14-letni Aleksandar Dragaš - Macola, ki boks trenira v Kranju, je na 
državnem boksarskem prvenstvu v Mariboru postal kadetski državni pr-
vak v super težki kategoriji. Naslov kadetskega državnega prvaka je mladi 
kamniški boksar Aleksandar Dragaš v super težki kategoriji sicer osvojil 
že lani, vendar brez borbe, saj ni imel primernega nasprotnika, medtem 
ko je imel letos dve borbi.

Uspeh pa je dopolnil tudi njegov mlajši, enajstletni brat Filip Dragaš, ki 
je osvojil naslov pionirskega prvaka, vendar brez borbe, saj v svoji skupini 
ni imel nasprotnika.

Na državnem prvenstvu je z dvema boksarkama nastopil tudi Boksar-
ski klub Hayat Kamnik. Anja Poje je v kategoriji starejših deklic v boju 
z edino nasprotnico izgubila, a se vseeno veselila naslova podprvakinje. 
Haya Veinhandl Obaid je nastopila med deklicami in prav tako kot Anja 
izgubila edino borbo ter postala državna podprvakinja.

Mlada kamniška šahista na evropskem šolskem 
šahovskem prvenstvu

Konec aprila je na Rodosu potekalo evropsko šolsko šahovsko prven-
stvo v standardnem šahu. Med 200 udeleženci sta bila tudi dva mlada 
Kamničana, učenca OŠ Frana Albrehta Kamnik, šestošolka Inti Maček in 
sedmošolec Aljoša Keber, ki sta zabeležila lepa rezultata. Inti Maček je s 
polovičnim izkupičkom na koncu zasedla enajsto mesto, Aljoša Keber pa 
s šestimi točkami sedmo mesto. 

Cico1.
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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, 2. junija 2022, 
in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 10. junija 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Gorsko kolo znamke Scott. 041 917 
677

• Lestev, 4m, aluminij, enojna. 041 594 
568

• Kamin s pečico, kurjen en mesec, 
12kw, ugodno. 041 573 006

• Otroško vrtno hišico s toboganom, 
2,7m. 040 845 652

• Šivalni stroj Singer 100 let, inox sod za 
vino 40l, ventilator (zračenje za delav-
nico). 041 804 365

• Gojzarje Ž Alpina št. 41, malo rablje-
ne. 041 750 869

• Strešni nosilec za Opel Astro, nov, ne-
rabljen. 041 364 320

• Napihljiv čoln z vesli HF 250, violino 
1/1, l. 1788, nemška, in skuter 50ccm, 
2.700 prevoženih km, Kitajska. 070 
669 083 

• Okno 140x80 z rol., lestenec, power 
plus – keramika. 040 751 428

• Letne gume Goodyear 195 55 R16 
»novi avto«, zimske montirane do ob-
rabe. 100 eur. 030 395 223

• Nov telefon Nokia. 041 594 568
• Pomivalni stroj (vgradni) Bosch z 

novo elektroniko. 130 eur. 031 206 373
• Motor Piaggio, poštarska verzija, kli-

čite po 20. uri. 068 942 541
• Pograd bele barve, nov, še ne rabljen. 

041 703 898
• Ventilatorsko pečico Ardes, primerna 

tudi za vikende. 070 892 195
• Nov jogi 200x90. 070 892 195
• Klop 1,20x0,50m, rjavo, otroško poste-

ljico 1,20x0,67m, ogrodje. 040 268 041
• Novo kopalniško garnituro, lijak, 

bide, wc rjave barve, 150 eur ali po do-
govoru. 041 374 842

• Lita platišča s pnevmatikami za Opel 
astro, kot nova, 200 eur ali po dogovo-
ru. 041 374 842

• Dobro ohranjeno sobno kolo. 070 892 
195

• Parni čistilec Rovus, malo rabljen, 
simbolična cena. 070 254 991

• Kovinske police proizvajalca Alprem 
Kamnik. 031 460 581

• Betonske stebre, vinogradniške 2,70 
viš. 75 kom. Ugodno, poleg podarim 
2400m plastične žice. Cena po dogo-
voru. 070 588 175

• Eliptični trenažer Orbitrek Kettler 
Verso 100, lepo ohranjen, 150 eur. 070 
459 431

• Žensko kolo, dobro ohranjeno, itali-
jansko, ter tepih 2,50mx1,6m svetle 
rjave barve v kombinaciji z temno rja-
vo. Ugodno. 041 737 452

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

• Skobelnik – hibi 70, 100 eur, el. motor 
5,5Kw, 140 eur, el. škarje za živo mejo, 
40 eur. 041 804 365

• TV AKAI 52, nožni steper, 2x otroški 
skiro. Cena po dogovoru. 040 598 871

• Dobro ohranjen poganjalec modre 
barve znamke Kawasaki. Cena po do-
govoru. Ugodno. 041 392 095

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

• Lak za parket Synteco sijaj, 3 litre. 50 
evrov. 040 822 254

• Cerada, nova, plastificirana, debelejša, 
5×8 m in druge velikosti, ugodno. 041 
752 100

• Vrtno garnituro: miza (240cm dolžina 
in 80cm širina), klopi (240cm dolži-
na). 031 362 143

• BCS kosilnico (greben 130cm) z vo-
zičkom in obračalnikom za 5000 eur. 
031 337 434

• Zajčnik s šestimi okni, dobro ohra-
njen, za simbolično ceno. 040 225 009

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

• Oljno peč Buderus Logano G125, malo 
rabljeno, 1000 l olja. 041 691 734

• Cerado – pokrivalo (kapuco), plastifi-
cirano, debelejšo, za kamp prikolico, 
ugodno. 041 752 100

• Predprostor za prikolico Adria 450Q, 
kamp opremo, hladilnik, malo rablje-
no. 031 359 414

KUPIM

• Dobro ohranjen hitri pekač Elma TR-
05. 069 950 988

• Odlikovanja, medalje, značke, bajone-
te, razglednice, kovance, knjige, slike, 
kipce in podobno. 051 740430

• Električni kabel s pedalom za šivalni 
stroj Bagat Super Slavica. 01 839 23 78

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 
041 751 266

• Zemljišče 380m2, vpisano v ZK Bela 
Krajina – Knežina, prodam, cena 1.600 
eur. 070 371 230 

• Oddam enosobno stanovanje v Ka-
mniku, klasična kurjava, staro mestno 
jedro. 040 843 448

• V Kamniku iščem garažo z elektriko, 
za najem ali odkup. 031 375 216

• Oddam pašnik 60 m2. 041 447 976
• Manjše stanovanje v Mengšu ali okoli-

ci kupim. 041 707 989
• Dolgoročno najamem bivalni vikend 

ali majhno hiško v LJ, Domžalah ali 
Kamniku in okolici. Cena po dogovo-
ru. Samska oseba, nekadilec, brez živa-
li. 051 790 510

• Oddam garsonjero na Matije Blejca 14 
v Kamniku, visoko pritličje, 32 m2. 
041 787 012

PODARIM

• Več izdelanih gobelinov z različnimi 
motivi. 040 561 599

• Raztegljiv kavč, dolžine 190cm. 070 
892 195

• 2 zelo lepo ohranjena jogija (slovenska 
postelja), mere 190 x 90. Za prevoz po-
skrbite sami. 031 389 515

RAZNO

• Zaradi bolezni lastnice iščemo dom za 
dva zdrava, kastrirana odrasla muca, 
bivanje v hiši in zunaj. 041 957 609

• Kovinostrugar išče honorarno delo 
na klasiki ali CNC. 041 565 233

• Prosim, če mi kdo podari ali poceni 
proda moško kolo. 051 823 365

• Prosim, če mi kdo podari dele mo-
torja Tomos, različni modeli. 031 221 
927

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

• Gratis odvoz vseh vrst kovin, plin-
skih jeklenk in akumulatorjev. 069 
622 922

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

• Prosim, če mi kdo lahko pokloni 
knjigo Benečanske ljubezni Rosy 
Chabbert. 031 837 409

• Iščem občasno delo na domu ali po-
moč osebam na domu. 041 491 393

• Iščemo 24h pomoč starejši gospe na 
njenem domu v Radomljah, 4 dni na 
teden. Plačilo 60 eur/dan. 041 646 919

• V Kamniku iščem varuško za občasno 
varstvo 2 otrok v popoldanskih urah/
koncih tedna. 041 224 416 (SMS)

KUPON za brezplačni mali oglas (do 10 besed)

Ime in priimek:   

Naslov:  

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

  

Vsebina:  
 

MALI OGLASI

Naročnik oglasa: 
Klara Sršen s.p.

Nudimo razrez cistern 
za kurilno olje

T 040-872-078

REZERVIRAJTE SI PROST
TERMIN ZA BREZPLAČNO
SVETOVANJE PRI
DEDOVANJU
NEPREMIČNINE

041/999-033 Smrekarjeva ulica 9
1000 Ljubljanatajnistvo@stan.si
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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


