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Kuhamo s ščepcem

Mengeš
Domžale
Kamnik
Trzin
Črnuče
Bežigradljubezni in domišljije.
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• pod keramiko
 • pod laminati, parketi
  • uporaba inteligentnih
   termostatov

PROJEKTIRANJE, IZVEDBA, GARANCIJAPoslovna cona Komenda

OGREVAM.SI45let ELEKTRIČNO TALNO
OGREVANJE

tel.01 834 15 83
blaz@egro.si
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PREBERI VEČ 
NA STR. 20 

11. JUNIJ 
od 7.00 do 13.00

Prodajate nepremičnino?
Perovo 26       040 554 000
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USPEŠNE ZGODBE

NA GRUNTU ORJEJO 
LEDINO

Kmetija Zadrgal iz Komende ni nava-
dna kmetija, ampak unikatna v slovenskem 
prostoru pa tudi širše. Na njej je namreč leta 
2015 začel delovati Grunt, zavod za socialno 
podjetništvo na podeželju, ki danes daje delo 
petim težko zaposljivim invalidom iz Ko-
mende in okolice.

Str. 12 

INTERVJU

SPOŠTOVANJE NARAVE JE 
KLJUČNO 

Domžalčanka Metka Klemenc pozna 
prav vse tiste rož'ce, ki so jih imele v mislih 
naše babice, ko se dejale, da za vsako bolezen 
rož'ca raste. Zelišča jo zanimajo in navdušu-
jejo že vse življenje, še bolj poglobljeno pa jih 
preučuje zadnjih dvajset let.

Str. 16 

AKTUALNO

MAJA PRAZNIK TREH OBČIN 

Maj je prazničen mesec za tri modrono-
vične občine: Komendo, Trzin in Mengeš. V 
vseh so pripravili pestro dogajanje, na osre-
dnjih slovesnostih oz. slavnostnih sejah pa 
so se poklonili tudi posameznikom in dru-
štvom, ki bogatijo domače kraje.

Str. 24-28

ŠPORT 

VESELO V KAMNIK IN URNO 
NAPREJ, V BOJ ZA ZELENO!

Med 15. in 19. junijem bo na sporedu ose-
mindvajseta kolesarska dirka po Sloveniji. 
Predzadnja etapa (18. junij) bo kolesarje s Ta-
dejem Pogačarjem na čelu vodila tudi skozi 
Domžale, Mengeš, Komendo in Kamnik tik 
pod Veliko planino.

Str. 32

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

»Komaj čakam na dopust!« »Še to postorim, 
potem me pa čaka dopust!« »Še tri tedne po-
tem pa odklop!« Taki in podobni stavki, polni 
upanja in veselja, so se kot gobe po dežju začeli 
pojavljati v zadnjih dneh. Začel se je tisti čas v 
letu, ko vsi nestrpno pričakujejo krajši ali daljši 
oddih. Tudi sama sem, priznam, med njimi, ker 
verjamem, da dopusta in spanca ni nikoli pre-
več. Zato vsi tisti, ki vam je pet ur spanja na noč 
čisto dovolj in vas razburi že misel na podaljšan 
dopustniški konec tedna, blagor vam, ampak jaz 
vas ne razumem. 

Toda dopust je tudi nujno in neločljivo – vsaj 
meni se tako zdi – povezan s stresom pred od-
hodom. Ne govorim o standardni dopustniški 
mrzlici, temveč o delu, za katerega se zdi, da v 
tednih pred dopustom kar po tekočem traku 
dobiva hudičeve mlade. Poznate, kajne? Še to 
moram postoriti in to dokončati ter tisto ure-
diti … Konca ni videti. Nagrmadi se nam (ali si 
nakopičimo kar sami?) toliko, da je namesto luči 
na koncu tunela le še tema. 

Narava mojega dela je takšna, da količina 
dela ni nikoli enakomerno porazdeljena po dne-
vih, temveč se premo sorazmerno veča z bližino 
oddaje revije v tiskarno. To dejstvo rada pri-
merjam z vožnjo na vlakcu smrti v zabaviščnih 
parkih: gor, dol, gor, dol, vmes pa neki čudni 

Dopust
UVODNIK ·  KAZALO

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

ovinki, a tudi ti večinoma ostajajo v tirnicah 
normalnosti. Oziroma prebavljivosti. V tednih 
pred dopustom pa se vlakec smrti spremeni v 
tiste nore vrtiljake, na katerih te obrnjenega na 
glavo vrtijo 100 kilometrov na uro. Verjemite, 
vem, o čem govorim, ker sem bila pred kratkim 
v dunajskem Praterju na atrakciji, ki se imenuje 
ekstazi. Lahko bi sklepala že iz imena, kajne!? Pa 
nisem, tako da sem eno uro po koncu vožnje, ki 
se je vlekla kot kurja čreva, še vedno sedela na 
tleh bližnje podzemne železnice z vrečko v roki 
in otroki okoli sebe, ki so mi nosili vodo (nič kaj 
lep pogled ob desetih zvečer). Tako se počutim 
tudi v teh tednih pred dopustom, ob tem pa se 
ves čas tolažim: še nekaj voženj zdržim … In ob 
tem ne morem, da ne bi pomislila: življenje je 
prav zares vožnja z vlakcem smrti. 
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Zaključek bralnih projektov v Knjižnici Domžale

Domžale – Maj ni prinesel le glasbenih, plesnih in sorodnih priredi-

tev, temveč je povzel tudi literarno dogajanje, ki je v zadnjem šolskem 

letu potekalo v Domžalah in okoliških občinah. Tako sta v Knjižnici 

Domžale potekala dva prijetna literarna dogodka, s katerima sta se 

tudi uradno zaključila projekta za spodbujanje branja – Okusimo be-

sedo, bralna značka za odrasle, ki poteka že več kot 10 let, ter Športna 

bralna značka, bralna značka s poudarkom na športnem gradivu, ki je 

v takšni obliki letos potekala drugič.

Vsi sodelujoči smo bili najprej povabljeni na športno obarvano zaključ-
no prireditev, kjer nas je v športni duh povedla petkratna olimpijka Tade-
ja Brankovič, ki je z nami podelila svojo življenjsko zgodbo. Kot štirikrat-
na olimpijska tekmovalka je prestala marsikatero preizkušnjo, najtežjo pa 
ji je življenje postavilo v obliki pete olimpijade. Po slednji je poimenovala 
tudi svojo knjigo, ki nam jo je na dogodku predstavila, v njej pa popisuje 
prav to, o čemer smo udeleženci dogodka lahko poslušali v živo – "pripra-
ve" na največjo življenjsko preizkušnjo. Ne le, da smo za opravljeno špor-
tno bralno značko prejeli priznanja in krasne knjižne nagrade, imeli smo 
tudi priložnost spoznati osebo, ki je v športu prepoznala preizkušnjo in 
hkrati odrešenje. Za kaj več lahko pokukate v njeno delo z naslovom Peta 
olimpijada. Srečni izžrebanci so po podelitvi prejeli tudi posebne nagrade, 
ki bodo še popestrile njihova športna udejstvovanja. Slednje je prispeval 
kineziološki center KinVital.

V tednu pozneje smo se sodelujoči pri projektu Okusimo besedo sestali 
v že poznani dvorani Knjižnice Domžale. Tokrat večer ni bil športno, 
marveč bolj pevsko in bralno navdahnjen. Dogodek je namreč popestril 
pevec in kitarist skupine MI2, Jernej Dirnbek, ki je vnovič dokazal, da mu 
kovanje stihov ne povzroča preglavic. Na svojevrsten in nadvse zabaven 
način nas je popeljal v svet glasbe, ki ji je dodal tudi literarni pridih, nato 
pa je tudi tokrat sledilo podeljevanje priznanj ob zaključenem bralnem 
projektu. Tudi na omenjenem dogodku smo sodelujoči prejeli čudovite 
knjižne nagrade, poleg tega pa je Kulturni dom Franca Bernika Domžale 
izžrebanim srečnežem podaril še vstopnice za filmske oziroma gledališke 
predstave. Večer se je zaključil v prijetnem in sproščenem pogovoru, ned-
vomno z mislijo že na prihodnjo bralno sezono. Gradivo je že v pripravi, k 
obema projektoma pa lahko vnovič pristopimo v mesecu oktobru. Dotlej 
pa vabljeni k branju literature po lastnem izboru, seveda pa tudi športno 
udejstvovanje ni izključeno. 

Barbara Kopač

Tone Peršak o Avtoštopu in Praznovanju

Trzin – Maj je bil v Trzinu ponovno literarno obarvan, kar smo v prete-

klih dveh letih že močno pogrešali. Tokrat je dvorana Marjance Ručigaj 

gostila kulturnega aktivista, poslanca, ministra, nekdanjega trzinskega 

župana Toneta Peršaka, ki je občinstvu predstavil svoji najnovejši deli. 

NA KRATKO

Ker je kulturno druženje potekalo v intimnem vzdušju trzinske dvora-

ne, smo tako le še bolj začutili pristen kulturni utrip dogodka.

Z Avtoštopom smo se sprehodili skozi zgodbe, ki premorejo številne 
avtobiografske elemente in kot takšne zaključujejo avtorjevo trilogijo, ki 
jo načenjajo Usedline (2013), nadaljujejo Preobrazbe (2017), zaključuje pa 
prav predstavljeno delo, Avtoštop (2021). Razvojni roman (bildungsro-
man), ki je kot žanr pri nas prepogosto zapostavljen oziroma skorajda po-
zabljen, opisuje potovanje mladega Toneta (ali je to sam avtor ali njegov 
prijatelj, soimenjak, naj ostane skrivnost), ki se s štopanjem odpravi na 
potovanje po Evropi. Čeprav se za takšen potep odloči zaradi pomanj-
kanja sredstev, zanj štop pooseblja pristno svobodo. Pot ga ponese vse do 
Švedske, kjer se seznani z znamenitim gledališkim in filmskim režiser-
jem Bergmanom, kar nanj naredi ključen vtis. Samo potepanje vpelje tudi 
številne druge elemente – od zametkov evropeizacije oziroma globaliza-
cije, ki je v tedanjem času začela povezovati svet, do popolnega občutka 
svobode, ki ga mlad študent ob tovrstni obliki potovanja občuti.

S Praznovanjem pa se avtor malce odmakne od pravkar omenjenega 
dela, saj smo namesto razvojnemu romanu priča nekakšni literarni fre-
ski, s katero avtor naslika zgodbo mladega fanta, čigar življenje je močno 
zaznamovalo sodelovanje v boju proti okupatorju v času druge svetovne 
vojne. Omenjeno delo za razliko od Avtoštopa ne premore avtobiograf-
skih elementov, se pa prav tako dotika notranjega čustvovanja mladega 
protagonista, ki na življenje prav zaradi mladostniške boleče izkušnje gle-
da skozi prizmo kršenja osnovnih človekovih pravic in svoboščin. Priču-
joče delo ideološko vseeno nekako sledi Avtoštopu, saj smo priča govoru 
o svobodi, želji po notranjem miru in predvsem individualiziranem čutu 
za pravičnost.

Ko smo udeleženci kulturnega dogodka prisluhnili določenim izse-
kom iz ene in druge knjige, smo lahko tudi sami začutili, o čem avtor 
pripoveduje, k čemu stremi oziroma kaj želi s pripovedjo doseči. S poslu-
šanjem ganljivih pripovedi smo tudi sami postali del njih in se vsaj delno 
približali čustvovanju in občutenju dogajanja glavnih likov, hkrati pa smo 
se lahko deloma poistovetili z vsem, kar protagonista del izpostavljata. 

Barbara Kopač

Na območnem zborovskem BUM-u v Domžalah 
nastopilo 400 mladih pevcev

Domžale – Otroško petje je na zadnji majski dan preplavilo poletno 

gledališče v Studencu, kjer je v organizaciji domžalske izpostave Jav-

nega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) potekal območni zborovski 

BUM, na katerem je nastopilo deset zborov osnovnih in glasbenih šol 

oziroma kar 400 mladih pevcev.

Kot je povedal Matej Primožič, vodja domžalske izpostave JSKD, so 
se na ravni celotnega slovenskega JSKD odločili, da po dveh letih težkih 
razmer za delo z otroškimi in mladinskimi pevskimi zbori namesto ob-
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V ponedeljek in torek v Kamniku krvodajalska akcija

Kamnik – Rdeči križ Slovenije – OZ Kamnik vas v ponedeljek, 13. ju-

nija, in torek, 14. junija, med 7. in 13. uro vabi na krvodajalsko akcijo.

Krvodajalska akcija bo potekala v Domu kulture Kamnik, na darova-
nje krvi se je treba naročiti, in sicer na 051 389 270 ali 051 671 147 ali 030 
716 796. 

Slomškova ulica v Mengšu je prenovljena

Mengeš – Aprila je bila zaključena obsežna prenova Slomškove ulice, ki 

so jo v sredo, 18. maja, pospremili s simboličnim odprtjem.

»Obnova je bila zahtevna, saj je bilo treba v eni ulici zamenjati kar 27 
hišnih priključkov. Naj povem še, da je bilo za enotno preplastitev cestišča 
porabljenih 1000 kvadratnih metrov asfalta,« je o obnovi, ki se je začela 
oktobra 2021, končala pa aprila 2022, povedal mengeški župan Franc Je-
rič. Projekt je poleg zamenjave 320 metrov vodovoda in 220 metrov ka-
nalizacije vključeval zamenjavo 27 hišnih priključkov, vzpostavitev javne 
razsvetljave in obnovo cestišča v celoti. Sočasno sta bil obnovljena tudi 
pločnik na delu Zadružniške ulice in del cestišča na Maistrovi ulici.

Investicija je bila sicer del redne obnove vodovodnega in kanalizacij-
skega omrežja, ki se bo nadaljevala tudi v poletnih mesecih, in sicer sta 
v načrt investicij za letošnje leto med drugim vključeni celovita prenova 
Slovenske ceste in obnova Murnove ulice. 

Nova igrala na dveh otroških igriščih v Kamniku

Kamnik – Otroški igrišči na Franca Pirca ulici in v vrtcu Kamenček sta 

od konca maja bogatejši za nova igrala.

Na javnem igrišču na Franca Pirca ulici na Bakovniku so na novo pos-
tavljeni večnamensko igralo za otroke prvega starostnega obdobja, pitnik, 
peskovnik in lesena hišica. Igrala so se v večini financirala iz donatorskih 
sredstev Zavarovalnice Triglav, ki je znašala 9502 evrov, medtem ko je 
Občina Kamnik financirala 7213 evrov (pitnik in razlika do polne cene 
igral).

Novo gibalno-stimulativno igralo s peskovnikom imajo tudi v enoti 
Kamenček Vrtca Antona Medveda Kamnik. Igralo je izdelano iz odpa-
dnih ribiških mrež, to je prvo takšno igralo v Sloveniji in regiji. Celotna 
vrednost investicije je znašala slabih 21 tisoč evrov, od tega je Občina Ka-
mnik sofinancirala 20 tisoč evrov, razlika pa je bila zagotovljena iz sklada 
vrtca. Otroci v naslednjem mesecu pričakujejo še plezalno skalo, ki pa jo 
bo vrtec financiral sam. 

močnih revij teh zborov pripravijo območni zborovski BUM. »Razlika z 
dosedanjimi srečanji je, da je prej vsak zbor pripravil svoj program, danes 
pa bodo moči združili vsi pevci, ki so pred tem posamezno naštudira-
li enoten program, danes pa bodo nastopili skupaj. V teh dneh tovrstne 
prireditve potekajo po vsej Sloveniji, kar je nekaj posebnega. V domžalski 
izpostavi JSKD smo še posebej ponosni, da je 400 nastopajočih, kot jih je 
pri nas, precej večje število v primerjavi z ostalimi prizorišči po Sloveni-
ji,« je pojasnil Primožič. 

Pod vodstvom dirigentk Karmen Banko, Nataše Banko in Simone 
Burkeljca je 400-glavi zbor zapel deset pesmi, za inštrumentalno sprem-
ljavo so poskrbeli Tomaž Pirnat, Dominik Štefan in Benjamin Štefan, 
medtem ko je za zabavno vezno besedo poskrbel Juš Milčinski. Nasto-
pili so: Pevski zbor Glasbene šole Domžale (zborovodkinja Ana Kalan), 
Otroški pevski zbor OŠ Domžale, Podružnična šola Ihan (zborovodkinja 
Špela Kasesnik), Mladinski pevski zbor OŠ Domžale, Podružnična šola 
Ihan (zborovodkinja Špela Kasesnik), Mladinski pevski zbor Ciklamen 
OŠ Janka Kersnika Brdo (zborovodkinja Simona Burkeljca), Otroški pev-
ski zbor Zvezdice Podružnične šole Blagovica (zborovodkinja Simona 
Burkeljca), Otroški pevski zbor Podružnične šole Krašnja (zborovodki-
nja Simona Burkeljca), Otroški pevski zbor Kresničke OŠ Janka Kersnika 
Brdo (zborovodkinja Simona Burkeljca), Mladinski pevski zbor Osnov-
ne šole Rodica (zborovodkinja Katja Gačnik), Mladinski pevski zbor OŠ 
Dob (zborovodkinja Karmen Banko), Mladinski pevski zbor OŠ Mengeš 
(zborovodkinja Nataša Banko), Mladinski pevski zbor OŠ Jurija Vege 
Moravče (zborovodkinja Nastja Grad), Otroški pevski zbor OŠ Jurija 
Vege Moravče (zborovodkinja Nastja Grad), Mladinski pevski zbor OŠ 
Dragomelj (zborovodkinja Jasna Medved), Otroški pevski zbor OŠ Dra-
gomelj (zborovodkinja Jasna Medved) in Mladinski pevski zbor Glasbene 
šole Kamnik (zborovodkinja Anica Smrtnik). 

NA KRATKO

Obogateno igrišče na Franca Pirca ulici so odprli župan Matej Slapar, ravnate-
ljica Vrtca Antona Medveda Kamnik Liana Cerar in predstavnika Zavarovalnice 
Triglav Roman Kračun ter Ivan Sušnik.
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Uradno odprli center za duševno zdravje odraslih
Konec maja so v Domžalah še uradno odprli Center za duševno zdravje odraslih, ki v tem kraju pod okriljem Zdravstvenega doma Dom-
žale sicer deluje že pol leta in zagotavlja pomoč s področja duševnega zdravja prebivalcem osmih občin – to so Domžale, Mengeš, Trzin, 
Moravče, Lukovica, Kamnik, Komenda in Dol pri Ljubljani.

MATEJA ŠTRAJHAR

Centri za duševno zdravje omogočajo hitro in celostno odzivanje na 
stiske ljudi na nekem območju in s tem v največji možni meri prepreču-
jejo, da bi se duševne stiske poglobile do take mere, da bi postale nujna 
in ogrožujoča stanja. Hitro odzivanje pomeni, da imajo ljudje s težava-
mi v duševnem zdravju omogočeno zgodnje odkrivanje, zdravljenje ter 
preprečevanje poslabšanj težav v duševnem zdravju. V Sloveniji trenu-
tno deluje 16 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in 15 
centrov za duševno zdravje odraslih. »V ljubljanski zdravstveni regiji je 
šest centrov, od tega štirje za odrasle in dva za otroke. V Domžalah ima-
mo oboje – tako center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki na 
Ljubljanski 80 deluje že slabo leto, sedaj pa še center za duševno zdravje 
odraslih z dvema programoma – ambulantnim in skupnostnim,« je na 
odprtju povedala Maruša Bertoncelj, regijska koordinatorica za duševno 
zdravje ljubljanske območne enote Nacionalnega instituta za javno zdrav-
je (NIJZ), pod okriljem katerega v okviru Nacionalnega programa dušev-
nega zdravja MIRA načrtujejo, da bo najkasneje do leta 2028 v Sloveniji 
odprtih 25 centrov za odrasle ter 29 centrov za otroke in mladostnike. 
»Težava pri odpiranju novih centrov so predvsem kadri, ki jih primanj-
kuje,« je poudarila Maruša Bertoncelj in dodala, da z omenjenim nacio-
nalnim programom ne odpirajo samo centrov, temveč poskušajo tudi čim 
bolj povezati lokalne deležnike, da bi še bolj sodelovali, se povezovali in še 
več delovali preventivno, da bi čim manj ljudi potrebovalo strokovnjake 
za duševno zdravje. 

Potrebe po pomoči so bile velike

Čeprav so v domžalskem zdravstvenem domu že pred ustanovitvijo 
novega centra imeli dispanzersko psihiatrično ambulanto, ki sicer še ved-
no deluje, se je pokazalo, da so potrebe prebivalstva bistveno večje. »Zato 
smo v zdravstvenem domu pristopili k pridobitvi centra za duševno 
zdravje odraslih, saj v njem deluje bistveno širša ekipa, tako da lahko vsak 
strokovnjak na svojem področju nudi podporo oz. pomoč pacientom, ki 
potrebujejo določeno oskrbo na področju duševnega zdravja,« je o razlo-
gih za odprtje centra povedala direktorica Zdravstvenega doma Domžale 
Renata Rajapakse. Po dveh letih prizadevanj so center za duševno zdravje 
odraslih tako dobili tudi v Domžalah. Zaradi prostorske stiske v domžal-

skem zdravstvenem domu ustanova domuje na Kamniški cesti 19 c (poleg 
Avtotehne Vis in Kosec). Prostore v tej stavbi imajo v desetletnem naje-
mu, a gre zgolj za začasno rešitev. Kot pravi direktorica, upajo, da se bo po 
dokončani gradnji novega prizidka k zdravstvenemu domu center preselil 
v osnovno stavbo v središču Domžal.

S skupnostno obravnavo se krizne situacije rešujejo sproti

Center deluje že pol leta in ima dva programa, ki se v celoti financi-
rata s strani zavoda za zdravstveno zavarovanje. »V centru za duševno 
zdravje odraslih v Domžalah nudimo ambulantno obravnavo pacientov 
in skupnostno obravnavo. Slednja je izjemnega pomena, ker želimo os-
krbo s področja duševnega zdravja približati lokalnemu okolju, s čimer 
večamo dostopnost do storitev, ki jih prebivalci potrebujejo,« je dejala 
Renata Rajapakse. Z njo se strinja tudi vodja domžalskega centra Kata-
rina Barbara Štrukelj, ki meni, da je skupnostni program velika prednost 
novega centra. »Smo med ljudmi, ki jim lahko celostno pomagamo. Poleg 
tega je naša prednost še, da lahko pridemo tudi na dom, smo hitro odzivni 
ter dostopni, in sicer vsak dan v tednu,« pojasnjuje Štrukljeva.

Trenutno je zaposlenih deset, že jeseni petnajst strokovnjakov

V centru za duševno zdravje odraslih lahko strokovno podporo in 
pomoč dobijo odrasli, starejši od 18 let, z najrazličnejšimi težavami v du-
ševnem zdravju. Nasvet ali pomoč lahko poiščejo tako posamezniki, ki 
se soočajo s psihičnimi stiskami zaradi težavnega vsakdana, kot tisti, ki 
jih težave na področju duševnega zdravja spremljajo že leta. Strokovni 
nasvet glede možnosti obravnave lahko v centru za duševno zdravje po-
iščejo tudi vsi tisti, ki so v skrbeh za duševno zdravje svojih pacientov, 
svojcev, zaposlenih ali prijateljev. Trenutno je v domžalskem centru na 
voljo deset strokovnjakov, načrtujejo pa že nove zaposlitve. »Načrtujemo, 
da bomo jeseni imeli celotno ekipo 15 zaposlenih strokovnjakov. Ekipa je 
multidisciplinarna, v njej sodelujejo zdravnik specialist psihiater, specia-
list klinične psihologije, diplomirani psiholog, socialna delavka, delavna 
terapevtka in diplomirane medicinske sestre, ki so posebej usposobljene 
še za delo na tem področju,« je o ekipi povedala Renata Rajapakse.

Z odprtjem centra za duševno zdravje odraslih so v Domžalah dosegli 
cilj, da nekaj več kot 100 tisoč občanom v lokalnem okolju nudijo pomoč 
na področju duševnega zdravja. 

Center za duševno zdravje odraslih sta uradno odprli Katarina Barbara Štrukelj, vodja centra, in Renata Rajapakse, direktorica domžalskega zdravstvenega doma.

Foto: M
ateja Štrajhar
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Audi Porsche Verovškova:  
električna prihodnosti, ki povezuje!
Audi je znamka, ki zbližuje in povezuje slovenske voznike z najnovejšimi tehnološkimi inovacijami. Mi smo se z novim 
modelom Q4 e-tron že zapeljali po občinah Pohoda ob reki - z električno mobilnostjo v bolj zeleno prihodnost.

Najnovejši električni modeli Audi e-tron, Audi Q4 e-tron in 
Audi e-tron GT so vse bolj priljubljeni v Sloveniji. Pri Porsche 
Verovškova so pravi strokovnjaki za najbolj napredno električno 
mobilnost, ki bo v naslednjih letih še veliko bolj pomembno, da 
ji sledimo. Novi Audi Q4 e-tron je na voljo v dveh različicah, s 55 
kWh baterijo in z dosegom do 336 kilometrov (WLTP) ali z 82 
kWh baterijo in do 513 kilometrov dosega (WLTP). Popolno-
ma novi model ponuja cenovno privlačen vstop v svet prestižne 
električne mobilnosti. Ponudbo sestavljajo  zmogljive pogon-
ske različice, na vrhu katerih je model quattro z največjo močjo 
220 kW oz. 299 KM. Prostornina prtljažnika znaša 520 l. Pri 
podrti zadnji sedežni klopi pa se poveča vse do 1.490 l. Čas pol-
njenja je okrog deset minut za približno 130 kilometrov v ideal-
nih pogojih (WLTP), uporabljate lahko tudi priročno polnjenje s 
storitvijo Audi e-tron Charging Service. Ob nakupu lahko koris-
tite tudi ugodnosti ob nakupu električnih vozil: letošnja velika 
novost je možnost odbitka DDV za podjetja oz. pravne osebe 
pri nakupu 100% električnih vozil z vrednostjo do 80.000 €. 
Prav tako je možnost odbitka DDV pri servisiranju in nakupu na-
domestnih delov. Fizične osebe  pa lahko ob nakupu pridobijo 
subvencijo Eko sklada v višini do 4.500 € (poziv 84SUB, najvišja 
vrednost vozila 65.000 €). 

Vabilo na osebno predstavitev in doživetje! Pokličite sodelavce 
pri Porsche  Verovškova, Verovškova ul. 78, Ljubljana. Kontakt: 
g. Matej (051 288 503), ga. Lea (051 288 565), g. Boštjan 
(051 288 504), g. Robert (051 288 510).

Poraba električne energije za Audi Q4 35 e-tron, kombinirana vožnja, kWh/100 km: od 17,4, emisije CO₂, 
kombinirana vožnja, g/km: 0. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ 
ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni 
porabi goriva in emisijah CO₂. Več informacij na audi.si.

Novi 100% električni 

 

Audi Q4 e-tron

  

v mestnem središču 

 

Kamnika.

Foto: Jan Gregorin

Pogled z Mengeškega polja ...

Audi virtualni prikazovalnik

“Ob nakupu električnega vozila  
lahko izberete tudi električno  
polnilnico in izkoristite akcijsko 
MOON financiranje”, g. Matej Vode.

... na Kamniške planine.

Obisk v Kamniški Bistrici. 

ELEKTRIČNI AVTOMOBILI 2022: naša prodajna ekipa 
razkriva vse novosti. Preverite tudi na spletu!

OGLAS
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Začetek nadgradnje železniške postaje Domžale
Julija se bodo začela dela za nadgradnjo železniške postaje Domžale, ki bo v enem letu dobila moderno podobo, hkrati pa bo poleg 
nadgradnje tirov in novih peronov ter infrastrukture, ki bo prilagojena gibalno oviranim osebam, na novo zgrajen tudi podhod pod pro-
go. Ta bo po dolgih letih omogočil varen prehod številnim kolesarjem in pešcem, med njimi predvsem otrokom, ki zdaj tirnice prečkajo 
na poti v osnovno šolo Venclja Perka.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

V četrtek, 26. maja, je bila podpisana pogodba o nadgradnji železniške 
postaje Domžale. Dela, ki jih bo izvajal konzorcij podjetij SŽ, železniško 
gradbeno podjetje Ljubljana, Garnol in GH Holding, naj bi se začela že 
julija, zaključena pa naj bi bila v roku enega leta. Nadgradnja bo vplivala 
tudi na vozni red vlakov, a po zagotovilu Dejana Jurkoviča, vodje sektorja 
za investicije v železnice na Direkciji za infrastrukturo, bodo vlaki tudi 
med gradnjo vozili ves čas. 

Največja investicija v zadnjih dvajsetih letih

Kot je ob podpisu pogodbe dejal domžalski župan Toni Dragar, vesel, da 
bo po dolgih letih prizadevanj le prišlo do gradnje, je to ena večjih držav-
nih investicij v občini Domžale v zadnjem času. Projekt je namreč vreden 
18,84 milijona evrov, od tega bo 7,26 milijona evrov kritih iz evropskih 
sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. »Domžale bodo bogatejše 
za sodobno postajo in varen prehod pod železnico. Otroci vsak dan vsaj 
dvakrat prečkajo železniške tire na poti v šolo, ki je na drugi strani. S tem 
podhodom bo morda rešeno tudi kakšno življenje,« je poudaril Dragar.

Da gre za investicijo, ki je zelo pomembna za lokalno prebivalstvo, je 
ob podpisu pogodbe dejal tudi Jernej Vrtovec, takratni minister za infra-
strukturo, ki upa, da se bodo po posodobitvi ljudje še več odločali za po-
tovanje z vlakom. Železniška povezava Ljubljana Šiška–Kamnik Graben 
je sicer že sedaj ena od bolj obljudenih. »To je največja investicija v to že-
lezniško progo v zadnjih dvajsetih letih. Kaj pridobimo z novo železniško 
postajo? Predvsem moderen sistem in sodobno železniško postajo, ki bo 
za ljudi privlačna. Ljudje se bodo še v večji meri odločali, da gredo v Dom-
žalah na vlak, če bo vožnja hitra, ekonomična in privlačna,« je dejal Vr-
tovec, ob tem pa zatrdil, da bo z modernizacijo železniške infrastrukture 
– naslednje leto v Sloveniji zopet dobimo še 20 novih Stadlerjevih vlakov 
– prevoz z vlakom v naslednjih petih letih postal hrbtenica prevoza.

V načrtu je tudi obračališče za avtobuse

Po prenovi bodo v Domžalah torej dobili sodobno železniško posta-
jo. Dela bodo poleg ureditve postajnega poslopja (čakalnice in sanitarije) 

obsegala še nadgradnjo tirov in tirnih naprav, gradnjo dveh novih boč-
nih peronov, gradnjo podhoda do peronske infrastrukture z elementi oz. 
napravami za funkcionalno ovirane in invalidne osebe (dvigalo), s pod-
hodom bosta povezani tudi Kolodvorska cesta in Roška ulica, ureditev 
parkirišča in kolesarnic, namestitev novih signalnovarnostnih naprav 
ter nadgradnjo telekomunikacijskih in elektroinštalacijskih naprav. Ob 
prenovljeni železniški postaji bo tudi obračališče za avtobuse, zaradi če-
sar se bo sicer na tem mestu zmanjšalo število parkirnih mest. 

Nadgradnja proge in postaje sta ločena projekta

Ker so se v javnosti pojavila namigovanja, da se nadgradnja žele-
zniške postaje Domžale pogojuje z državnim prostorskim načrtom za 
dvotirnost železniške proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben, na kate-
rega so imeli na Občini Domžale precej pripomb (predvsem poglobitev 
Ljubljanske ceste), sta tako Dragar kot Vrtovec ob podpisu pogodbe po-
udarila, da gre za dva različna projekta in da je projekt državnega pro-
storskega načrta za nadgradnjo "kamniške" železniške proge stvar pri-
hodnosti in dolgoročnih načrtov. »Kaj se bo dogajalo v prihodnosti, kaj 
bo z zahtevo domžalskega občinskega sveta, ki je obravnaval dvotirnost, 
kako se bo nadaljevalo z državnimi lokacijskimi načrti, bo stvar prihod-
nje politike, danes dobivamo prenovljeno postajo,« je poudaril Dragar, 
medtem ko je Vrtovec izpostavil, da umeščanje drugega tira v prostor 
vodi drugo ministrstvo, »ampak verjamem, da se bodo odgovorni, ko 
bo prišlo do projektov, še naprej pogovarjali z Občino Domžale, kako 
čim bolj optimizirati in pripraviti čim bolj učinkovito železniško progo. 
Železnica mora biti za Domžale vključujoč del in ne del bremena.« Kot 
je še povedal Vrtovec, bi bila nadgradnja železniške proge (dvotirnost in 
elektrifikacija) v prostor lahko umeščena v roku petih letih, čemur sle-
dijo postopki pridobivanja gradbenih in drugih dovoljenj. »Če ne bo nič 
narobe, bo to zgrajeno do leta 2030. Z dvotirnostjo bi dobili taktne vlake, 
ki bi v konicah vozili na 15 minut, zaradi česar ne bi bilo več čakanja in 
zamud,« je še dejal Vrtovec, medtem ko župan Dragar zaradi dolgotraj-
nosti postopkov in neusklajenosti dveh državnih lokacijskih načrtov v 
Preserjah (za železniško progo in povezovalno cesto Želodnik–Vodice) 
meni, da dvotirne železnice na tej progi ne bomo videli vsaj še do leta 
2040, če ne celo dlje. 

Podpis pogodbe za izvedbo nadgradnje železniške postaje Domžale – od leve: Aleksander Schara, direktor podjetja Garnol, Blaž Miklavčič, direktor podjetja GH 
Holding d.o.o., Lilijana Herga, direktorica Direkcije RS za infrastrukturo, in Anton Žagar, predsednik uprave SŽ, železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
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Desetletje prijetnih spominov
V Slamnikarskem muzeju v Domžalah letos praznujejo desetletnico delovanja. Ob tej priložnosti so že v začetku leta predstavili pripo-
vedno predstavo s kamišibajem z naslovom Slamnikarska zgodba, 25. maja pa pripravili še manjšo slovesnost z odprtjem razstave 10 
let – 10 spominov, ki obeležuje prehojeno pot od zametkov muzeja slamnikarstva v Domžalah do danes. »Deset let je kratko obdobje, 
a vsekakor ne dolgočasno. Razstava prikazuje deset poglavitnih točk našega dosedanjega delovanja,« je na odprtju povedala Katarina 
Rus Krušelj, višja kustosinja v Slamnikarskem muzeju.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Slamnikarski muzej Domžale se je odprl 20. aprila 2012 s stalno zbirko 
300 let slamnikarstva na Domžalskem, svoj prostor je našel v domžal-
skem godbenem domu. »Z njegovim odprtjem smo si v domačem kraju 
začrtali upe in želje, da postane kraj, kjer se srečujejo ljudje, ki ohranjeno 
dediščino slamnikarstva prepoznavajo kot vrednoto in jo čutijo kot po-
memben element za krepitev lokalne in nacionalne identitete,« je dejala 
Katarina Rus Krušelj. 

A zgodba muzeja se je začela še pred tem uradnim datumom odprtja. 
Kot je povedal Milan Marinič, nekdanji direktor Kulturnega doma Fran-
ca Bernika Domžale, pod okriljem katerega danes deluje Slamnikarski 
muzej, so se že v 60. letih prejšnjega stoletja pojavili Domžalčani, ki so 
si močno želeli postaviti slamnikarsko zbirko. Ta je bila v 70. letih tudi 
postavljena. »Leta 1973 je tedanji Muzej Kamnik, ki je v tistem času za-
konsko pokrival nepremično kulturno dediščino v naši občini, postavil 
prvo slamnikarsko zbirko, ki je bila najprej razstavljena na Gradu Kru-
mperk, kasneje pa je bila prenesena na Gorjušo,« je svoje spomine delili 
Marinič. Leta 2004 je bilo ustanovljeno Muzejsko društvo Domžale, a na-
črti njegovih članov o ureditvi muzejske četrti v nekdanjih industrijskih 
prostorih tovarne Univerzale so ostali nerealizirani, društvo je prenehalo 
z delovanjem. »Po neuspelem poskusu muzejskega društva smo v Kultur-
nem domu Franca Bernika vstopili še na področje kulturne dediščine,« se 
je na odprtju spominjal Marinič. Skupaj s Tatjano Dolžan Eržen, takratno 
direktorico Narodnega muzeja Slovenije, danes muzejsko svetovalko v 
Gorenjskem muzeju, sta prišla do ideje, da bi slamnikarsko zbirko pos-
tavili kot rezultat dela študijskega krožka. »V sklopu študijskega krožka 
smo od januarja 2011 do aprila 2012 sprožili celo vrsto aktivnosti, katerih 
rezultat je stalna muzejska zbirka Slamnikarskega muzeja. V študijskem 
krožku smo vsi sodelovali ljubiteljsko in brez plačila. Želeli smo ugotoviti, 
ali smo sposobni domžalsko slamnikarstvo predstaviti kot stalno muzej-
sko razstavo na karseda strokoven in sodoben muzejski način. Priznam, 
da sem nadvse ponosen na vse člane študijskega krožka, ki smo vsak s 
svojim znanjem in vedenjem prispevali k ohranitvi spominov in zgodb 

pletenja kit ter šivanja slamnikov. Morda smo to storili celo zadnji trenu-
tek,« je poudaril Marinič. 

11. junij bo v znamenju Slamnikarskega sejma

V študijskem krožku je bilo 14 članov, ki so kljub številnim vpraša-
njem in dilemam zasnovali stalno zbirko 300 let slamnikarstva na Dom-
žalskem. Ta je dobila svoj novi dom v dvoranskem delu Godbenega doma 
oz. Slamnikarskem muzeju Domžale. »To je skupina entuziastov, ki še da-
nes živi s slamnikarsko dediščino,« je dejala Katarina Rus Krušelj. Danes 
se v muzeju ne pohvalijo več le s stalno, ampak tudi z občasnimi razsta-
vami ter številnimi dogodki, ki jih organizirajo – od rednih pogovornih 
večerov, imenovanih Srečanja pod slamniki, do velikega Slamnikarskega 
sejma, ki bo letos v soboto, 11. junija, v Slamnikarskem parku ob stavbi 
Občine Domžale od 15. ure dalje predstavil slamo in vse, kar iz nje lahko 
naredimo, ter tradicijo izdelovanja slamnikov. Na sejmu bo potekala tudi 
modna revija s slamniki, glasbeni in plesni program, večer se bo zaključil 
s koncertom znanih slovenskih glasbenih skupin. 

Poleg pestrega dogajanja v muzeju deluje tudi muzejska trgovina, šte-
vilni obiskovalci, ki jih gosti muzej, pa so presenečeni nad bogato vsebino, 
ki jo ponuja. »Ljudje res pohvalijo naš muzej. Pravijo, da je majhen, am-
pak prijeten. Obiskovalci, ki jih gostimo, so presenečeni,« je dejala Cveta 
Zalokar, ki se je kot direktorica Kulturnega doma Franca Bernika ekipi 
pridružila leta 2014. Izpostavila je veselje, da so vzgojili mlade slamnika-
rice in novi rod, ki nadaljuje slamnikarsko poslanstvo, a poudarila, da je 
prisotne tudi nekaj grenkobe, saj je ob zaključku njenega direktorovanja 
nekaj projektov ostalo neuresničenih, med njimi zlasti etnološki park s 
Kofutnikovo domačijo in postavitev skulpture slamnikarice kot simbola 
Domžal. 

V večeru, ki je bil namenjen obujanju prijetnih spominov, so za glas-
beno-plesne predahe poskrbeli članice in člani Folklorne skupine Češ-
minke, za konec pa je ekipa Slamnikarskega muzeja predstavila še kratek 
film z naslovom Domžalski slamnik, kaj mi pomeni? V njem nekaj besed 
o tem, kaj jim pomeni slamnik, spregovorijo Joži Košak, Ana Cajhen, Saša 
Roškar, Roman Kos, Katarina Rus Krušelj, Cveta Zalokar, Milan Marinič 
in učenci ter učiteljica OŠ Dragomelj. 

Razstavo ob 10-letnici delovanja Slamnikarskega muzeja je predstavila višja 
kustosinja Katarina Rus Krušelj.

Za glasbeno-plesne predahe so poskrbeli v Folklorni skupini Češminke, ki prav 
tako praznuje 10-letnico delovanja.
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Pravljice na poti – preobrazbe
To bo osrednja tema letošnjega Križnikovega festivala, ki bo med 9. in 11. junijem v pripovedovalskem vzdušju zopet povezal štiri kraje: 
Motnik, Vransko, Kamnik in Trojane. Letošnjega festivala pa ne bo zaznamovalo le bogato dogajanje, temveč je v organizaciji Knjižnice 
Franceta Balantiča letos prvič potekala Križnikova pripovedovalska šola za otroke in učitelje, že drugič pa je s pripovedovalsko delavnico 
v goste prišla Margarete Wenzel. 

MATEJA ŠTRAJHAR

Kot je za Modre novice povedala Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica 
Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, ki je poleg Kulturnega društva Mot-
nik in Turističnega društva Motnik organizator Križnikovega festivala, je 
bila pripovedovalska šola organizirana prvič. Udeležilo se jo je 10 učiteljic 
iz osnovnih šol Frana Albrehta in Marije Vere ter 40 učencev osnovnih šol 
Toma Brejca, Marije Vere in Stranje. »Presenečeni smo bili nad pozitivnim 

odzivom,« pravi Breda Podbrežnik Vukmir, ki si želi, da bi pripovedovalska 
šola postala tradicionalna, in dodaja, da so udeležence želeli seznaniti s spret-
nostmi pripovedovanja in jih s tem pripraviti na javno nastopanje. »Nekateri 
udeleženci šole so se tako navdušili, da bodo v soboto, 11. junija, nastopili 
tudi na Križnikovem festivalu. Tako širimo pripovedovanje tudi na mlajše,« 
je vesela Podbrežnik Vukmirjeva, ki je bila poleg Gorana Završnika, Anje 
Bezlove, Roka Kosca in Katje Puntar tudi v vlogi mentorice v šoli. 

V teh dneh se v okviru Križnikovega festivala zaključuje tudi pripove-
dovalska delavnica z Margarete Wenzel, ki je navdušila že lani. »Udeležen-
ci letošnje delavnice razvijajo različne pristope k pripovedovanju zgodb in 
svoj osebni slog, spoznavajo pripovedne strukture in načine ubesedovanja 
ter tipe pravljic,« razkriva Podbrežnik Vukmirjeva.

Celoten program dogajanja na Križnikovem festivalu najdete na sple-
tni strani kamniške knjižnice, med dogodki pa izpostavimo dva, ki bosta 
nedvomno požela veliko pozornosti. Prvi se bo zgodil že danes (9. 6.) ob 
21. uri, ko bo v Kreativni četrti Barutana potekal Story slam, namenjen 
pripovedovanju zgodb, ki so se dejansko zgodile ali pa so povedane, kot bi 
bile resnične, medtem ko bo drugi v soboto, 18. junija, ob 10. uri na igrišču 
pri gasilskem domu na Trojanah, kjer bosta prekaljena pripovedovalca in 
improvizatorja Boštjan Napotnik - Napo in Boštjan Gorenc - Pižama na-
stop začela z ljudskimi klasikami za otroke, nato pa se posvetila še starejšim, 
nekaj pa bo tudi zgodb Janka Kersnika, ki so posvečene 170-letnici pisate-
ljevega rojstva. 

NOSILCI  
ZA KOLESA

-30%

NASVET  
STROKOVNJAKA

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si
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Na Gruntu orjejo ledino
Kmetija Zadrgal iz Komende ni navadna kmetija, ampak je prav posebna, unikatna v slovenskem prostoru, pa tudi širše. Na njej je na-
mreč leta 2015 začel delovati Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju. To je neodvisni in neprofitni zavod s statusom zapo-
slitvenega centra, ki danes daje delo petim težko zaposljivim invalidom iz Komende in okolice.

ŠPELA ŠIMENC

Zgodbo Grunta sta začela pisati Matija Zadrgal, gospodar s Kmetije 
Zadrgal, in specialni pedagog Peter Svetina. Prav tisti, ki je danes varuh 
človekovih pravic. A te zgodbe ne bi bilo, če se ne bi najstarejši Zadrgalov 
sin Simon s partnerko Petro Gašperlin odločil, da sta pripravljena pri vsem 
skupaj sodelovati in pomagati. »Oče je takrat rekel, da sam v to ne gre. Ali 
gremo vsi kot družina ali pa pozabimo na vse skupaj in gremo naprej,« se 
spominjata Simon in Petra, s katerima smo se srečali na domači kmetiji. Ob 
ustanovitvi Grunta sta se na njem oba zaposlila. Simon takoj po končanem 
študiju zootehnike (čaka ga še magistrska naloga), Petra, ki je po izobrazbi 
živilski tehnik, pa je pustila tedanjo službo in se povsem posvetila Gruntu. 

Vizija, ki si jo je zastavil Grunt, je bila smela, podobnega vzorčnega mo-
dela, po katerem bi se zgledovali, pa niso našli. Zato so plavali po svoje 
in pri Zadrgalovih poleg krompirja orali tudi ledino. Več kot očitno zelo 
uspešno, saj je Grunt danes nepogrešljiv v širše lokalnem prostoru. Do 
začetka leta 2019 je Gruntu s svojim znanjem in izkušnjami kot direktor 
izjemno doprinesel Peter Svetina, ko pa je bil izvoljen za varuha, so raz-
mišljali, kako naprej. »Ideja, da bi zaposlili novega direktorja na domačem 
dvorišču, nam ni bila preveč všeč. S Petro sva se odločila, da sprejmeva 
izziv in prevzameva Grunt,« pravi Simon. »Če človek nekaj dela z veseljem 
in strastjo, potem gre lažje,« ga dopolni Petra. Tisti čas morda za prevzem 
resda ni bil idealen – doma sta imela dve majhni deklici, Nežo in Vito, 
kmalu se jima je pridružil še bratec Nace – a sčasoma se vse postavi na svoje 
mesto. Ker z Gruntom živi vsa družina, nepogrešljiva je pomoč Simonovih 
staršev Matije in Trude, je bil tudi ta prehod mnogo lažji. 

Priložnost, ki se je rodila v krizi

Kmetija Zadrgal in Zavod Grunt sta dva ločena subjekta. Kmetija, ki 
je usmerjena v proizvodnjo mleka in prodajo jedilnega krompirja, proda-
ja mleko Gruntu, ki ga predela v mlečne izdelke. Na Gruntu izdelujejo še 
vrsto drugih izdelkov, ponudba se iz leta v leto širi. Nad tem delom bdi 
Petra, ki skupaj s sodelavkami in sodelavci dneve preživlja v Gruntovi de-
lavnici in kuhinji, iz katere v teh dneh zelo diši. Je čas prvih obhajil, birm 
in različnih praznovanj, Gruntovi piškoti in rahlo pecivo pa so znani daleč 
naokoli. 

Med mlečnimi izdelki izdelujejo sadne in navadne jogurte, skuto, mas-

lo, ghee maslo, sirotko, kislo in sladko smetano ter različne vrste mladih 
sirov. Poleg tega še različne vrste testenin, od polnozrnatih do pirinih, so-
kove in sirupe, marmelade in vloženo zelenjavo. Večino sadja in zelenjave, 
ki jo pridelajo, pride iz domačega vrta. To pomeni, kot pravi Simon: ko 
zmanjka, zmanjka. A dokler je, smo lahko prepričani, da gre za zares do-
mače, lokalne, povečini ročno narejene izdelke. V Gruntovih izdelkih je 
pot "od vil do vilic" res dolga samo nekaj metrov.

Da se v krizi rodi tudi priložnost, potrjujeta naša dva sogovornika. 
Medtem ko je prvi val epidemije prinesel ogromno spletnih naročil, je 
s trajanjem prodaja vedno bolj upadala. Kako naprej? Odločila sta se, da 
poskusita s prodajnim avtomatom. Ker živijo ob glavni cesti na Glavar-
jevi v Komendi, so ga postavili kar na rob dvorišča. Odziv je bil izjemen 
in "poskusnega" je zelo kmalu zamenjal bolj dovršen avtomat, ki je danes 
predvsem med številnimi občani Komende zelo priljubljen. Na njem se 
rade ustavijo vse generacije, ob našem obisku je "energijo" v obliki piškotov 
izbiralo nekaj šolarjev, ki se tod mimo vračajo domov. Znanje za uporabo 
avtomata so usvojili tudi starejši. Največ se na ta način proda mleka in 
jogurtov (najbolj priljubljen je poleg navadnega tisti z okusom stračatele), 
sicer pa avtomat omogoča nakup skorajda vseh Gruntovih izdelkov.

Pri njih naročajo tudi javni zavodi

Avtomat je njihov glavni vir prodaje, poleg njega pa še tržnice v Ko-
mendi, kjer lahko vsako soboto za pultom Gruntove stojnice srečamo 

Foto: Špela Šim
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Foto: Špela Šim
enc



junij 2022 13USPEŠNE ZGODBE

mamo Trudo. Tudi spletna naročila imajo, a teh, kot pravita sogovornika, 
ni veliko. Pred kratkim so se predstavili na Lidlovi lojtrci domačih, sicer 
pa njihove izdelke – predvsem mlečne izdelke, pa tudi testenine in pecivo 
– naroča kar nekaj javnih zavodov. Teh bi si želeli še več. »Kdor se odloči za 
nas, potem skupaj naredimo res lepe zgodbe, ki trajajo. A kaj, ko je privabiti 
nove partnerje zelo težko. Vsem je ideja socialnega podjetništva v teoriji 
zelo blizu, na koncu pa je žal edino pomembna samo cena,« pravi Simon. 
Po prodaji skozi leta enakomerno rastejo, a zaradi vsem znanih razlogov to 
ne pomeni, da se tudi prihodki povečujejo. Zato je treba stalno razmišljati, 
kako naprej, kaj bi novega in kaj bi drugače. 

Kakšni pa so načrti za naprej? Petra pove, da so v zadnjih letih ponudbo 
izdelkov dodobra razširili, vsekakor bi si želeli vstopiti v butične trgovini-
ce, pekarne in na svojo stran pridobiti še kakšen javni zavod. Tudi zato, ker 
se ji zdi pomembno, da se v šolah ali domovih za ostarele ponuja domače 
in lokalno, čeprav morda kak cent dražje. Skrita želja pa ostaja zorilnica 
za sire. 

+386 (0)41 635 528 
www.najem-vozil.si
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Novi Nissan 
Qashqai Acenta

Že od 27.810 €*

5 let jamstva*

Zavarovanje za 199 €*

LED sprednje in zadnje luči  |  Kamera in parkirni senzorji zadaj  |  Asistenčni sistemi za varno vožnjo

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. 

kasko zavarovanje za 199 € v prvem letu in brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000km, karkoli se zgodi prej, po programu 
»As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30. 6. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene 
(MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. 
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan 
Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

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

Tržaška 108, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 20 00 628
www.avtohisamalgaj.si
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Kneippologija 
Torej, moja slovenščina ni najboljša, vendar razumem dovolj, da vem, da Kneippova velnes metoda vključuje izmenjavanje hladnih in 
toplih kopeli, bosonoge sprehode po čemaževi juhi in pitje ječmenove kave. Vsaj prepričan sem, da sta dve od zgornjih treh trditev 
pravilni …

NOAH CHARNEY

Predvidevam, da je ime Kneipp najbrž znano večini bralk in bralcev. 
Za tiste, ki ga ne poznate, pa kratka predstavitev tega nemškega duhov-
nika iz 19. stoletja, ki je postal guru zdravega življenjskega sloga. Z njim 
sem se prvič srečal na škatli alternativnega brezkofeinskega kavnega 
nadomestka, narejenega iz ječmenovih zrn. Gledal me je s škatle, kot 
bi hotel reči: »Zaupaj mi; vem, kaj je dobro zate.« To se je izkazalo za 
resnično, hkrati pa velja tudi, da je bil veliko pred svojim časom. Nje-
govi nauki so v njegovih časih veljali za revolucionarne, danes pa so to 
univerzalni nasveti za dobro počutje.

Sebastian Kneipp (1821–1897) se je izučil za tkalca, nato pa se je učil 
še za katoliškega duhovnika, ko je leta 1847 zbolel za tuberkulozo. Pove-
dal je, da ga je zdravnik med boleznijo obiskal več kot stokrat, a zdravila 
tistega časa niso pomagala. Odločil se je, da si bo pomagal sam, zato se je 
lotil študija vsega, kar je bilo na voljo. Osredotočil se je na vodne kure, 
še posebej tiste, ki jih je leta 1829 objavil Vincent Priessnitz. Preissnitz 
ni bil zdravnik, pravzaprav je bil kmet, toda njegove kure so nekaterim 
ljudem zares pomagale. Leta 1850 se je s sošolcem, ki je prav tako zbolel 
za tuberkulozo, poskušal pozdraviti z vodnimi terapijami, ki so vključe-
vale nadzorovano potapljanje v ledeno mrzle kopeli. Delovalo je. Na isti 
način, kot je pomagal sebi, je Kneipp začel pomagati še drugim. Terapije 
je nudil v samostanu v Worishofnu v Nemčiji, kjer je deloval kot du-
hovnik. V njegovem pristopu je bil prisoten tudi duhovni element, toda 
razvil je pristop za zdrav življenjski slog, ki je združeval hidroterapijo 
oz. vodne terapije, od katerih jih je sam izumil 120, s štirimi drugimi 
stebri njegovega sistema zdravljenja. Poleg vode je Kneipp priporočal 
tudi redno telovadbo, uživanje rastlinskih jedi, pripravljenih iz lokalnih 
sestavin, uporabo rastlinskih balzamov in zdravil (odkril jih je več kot 
40) in uravnoteženo življenje z veliko časa za sprostitev in polnjenje 
energije. Vse skupaj je slišati zelo moderno, a v sredini 19. stoletja je bilo 
to revolucionarno. 

Danes poznamo "ledenega moža" Wima Hofa in njegovo potaplja-
nje v mrzlo vodo kot način krepitve imunskega sistema. Kneipp je to 
naredil že pred več kot stoletjem in pol. Danes je Ana Roš znana po 
sestavinah, ki prepotujejo nič kilometrov – vse, kar postreže v Hiši 
Franko, zraste ali je pridelano največ en kilometer stran od tam. Sodob-
ni prehranski strokovnjaki priporočajo uživanje pretežno rastlinskih 
obrokov. Kneipp je priporočal oboje – od tu izvira moje nerazumevanje 
čemaževe juhe, ki naj bi jo pojedel in ne hodil po njej. Rastlinska zdra-
vila so tradicionalna v večini svetovnih kultur, toda Kneipp je začetnik 
naturopatije, ki je zdaj pomembno svetovno gibanje. Danes vam bodo 
zdravniki svetovali, da se raje odločite za trajnostni, zdrav življenjski 
slog, kot da se podajate v nore diete in kure, potem pa se zopet vrnete k 
starim in slabim navadam. Ravnovesje v življenju pomeni, da sprejema-
te zdrave odločitve in veste, kdaj potrebujete sprostitev. Kneipp se je s 
tem ukvarjal že veliko pred pojavom sprostitve z Netflixom.

Kneippov pristop je bil sprejet v srednji Evropi in habsburških ce-
sarskih deželah. Nadvojvoda Franc Ferdinand je bil njegov oboževalec, 
prav tako papež Leon XIII. Pojavila so se tudi druga zdravilišča, ki so 
ponujala Kneippovo terapijo. Eno od teh je bilo tudi v Kamniku. Ob 
sotočju Kamniške Bistrice in Nevljice, kjer je danes Keršmančev park, je 
bil v 19. stoletju Kurhaus, kompleks stavb za terapije, vodne kure, obro-
ke in nastanitve za turiste, ki so v Kamnik prihajali na Kneippovo tera-
pijo. Na arhivskih fotografijah in tiskanih materialih je kompleks videti 
eleganten in veličasten – velika škoda, da o njem ni ostala niti sled. Ena 
od teh je star znak na stavbi na Cankarjevi ulici v Kamniku, kjer na 
pročelju še lahko vidimo napis Vila Neptun. Zdaj so v stavbi stanovanja, 
nekoč pa je bila del kompleksa Kurhaus, ki ga je ustanovil Alojz Pra-
šnikar, Kneippov sodobnik. Nadvojvoda Franc Jožef je Kurhaus obiskal 
16. junija 1883 in celo sam Sebastian Kneipp je priporočal zdravljenje v 
Kamniku, ko je bil njegov glavni center, zdravilišče Worishofen, polno 
zaseden.

Danes je v mednarodno zvezo Kneipp Worldwide vključenih prib-
ližno 600 organizacij, mednarodno združenje Kneippovih zdravnikov 
pa ima več kot 1000 članov. Kneippovi nauki so postali del splošne me-
dicinske prakse v Nemčiji in drugod. Njegovo terapijo še danes upora-
bljajo po vsem svetu, vendar sta Kneippova zapuščina in njegovo ime 
najbolj znana v srednji Evropi. V naši bližnji okolici se lahko prepustite 
Kneippovi terapiji v Termah Snovik, kjer se nadaljuje bogata kamniška 
kneippovska tradicija.

Navdušen sem nad vsem, kar sem izvedel o Kneippovi terapiji. Tako 
poskušam živeti že zdaj, če odmislimo potopitev v mrzlo vodo in pri-
poročeno abstinenco od kofeina. Mislim, da bi lahko uporabil malo več 
Kneippovih naukov o tem, da je "vse v ravnovesju in zmernosti". Nisem 
pa prepričan, da bi mi priporočil, da Pri Jurju v Kamniški Bistrici pojem 
velikanski zrezek v velikosti kavne mizice. Toda potem bi lahko skočil 
v zelo mrzlo reko, tako da morda … 

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan  041 288 145

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

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž
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liki planini. Ta etapa se sicer začne v Laškem, nato kolesarji nadaljujejo 
proti Zagorju, Trojanam in Lukovici, gredo čez Domžale do Mengša 
proti Komendi in čez Zalog pri Cerkljah do Kamnika in Črnivca, od 
koder se spustijo proti Gornjemu Gradu, nadaljujejo do Ljubnega pri 
Savinji in Luč ter od tod proti Rakovim Ravnem na nadmorsko višino 
1197 metrov. Trasa je dolga 152,5 kilometra, vse tehnične podrobnosti 
pa so navedene na spletni strani tourofslovenia.si, kjer je objavljena tudi 
časovnica. »Start dirke bo okoli 11. ure, cilj okoli 15. ure. Rad bi opo-
zoril, da bo cesta na Veliko planino (s Črnivca do Kranjskega Raka in 
naprej do Rakovih Ravni) odprta do 12. ure, potem bodo na cesti oz. 
progi samo še vozila organizatorja, zato prosim tiste, ki si nameravajo 
ogledati to etapo, da se vnaprej organizirajo oz. si zagotovijo parkirišče, 
pridejo prej, s kolesom ali peš. Tisti, ki bodo prišli s kolesom, bodo imeli 
dostop po cesti, dokler ne pride prvi policijski avto. Parkirišče na Rako-
vih ravneh bo namenjeno organizaciji, za obiskovalce bodo parkirišča 
nekoliko naprej, poskrbljeno bo za usmerjanje avtomobilov. Ob tem 
bi poudaril, da je Dirka po Sloveniji zelena dirka. Ker je cilj 4. etape v 
naravi, želimo, da narava ostane neokrnjena in brez odpadkov. Upam, 
da bodo navijači to upoštevali,« je razložil Bogdan Fink, direktor ko-
lesarskega kluba Adria Mobil Novo mesto, ki je organizator Dirke po 
Sloveniji.

Kako zahtevna je kraljevska etapa? »V kolesarstvu pravimo, da ko-
lesarji naredijo dirko. Že prvi del te etape je tehnično in z manjšimi 
vzponi kar zahteven, predvsem od tega dela bo odvisen zaključni del. 
Zakaj? Če bodo kolesarji takoj krenili na polno, potem bo zadnji vzpon 
bolj težak, kot je v resnici. Nakloni so pravi, vzpon na Veliko planino 
do tega parkirišča je težak in zahteven, ampak, kot sem rekel, kolesarji 
zagotovo ne bodo čakali samo zadnjega vzpona,« je še pojasnil Fink. Na 
strani 32 pa najdete vse natančne informacije, ki vam bodo koristile pri 
"preboju" na Veliko planino. 
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Odvoz grezničnih gošč z območja Velike planine

Kamnik – Na Občini Kamnik so se odločili, da bodo od 20. do 30. ju-

nija organizirali odvoz vseh grezničnih gošč z območja turističnega 

naselja na Veliki planini. Kot je na novinarski konferenci dejal kam-

niški župan Matej Slapar, ne bodo več čakali države, ampak bodo 

ukrepali sami.

»Država bi morala po letu 2002, ko je bil sprejet zakon o vodah, 
sprejeti uredbo o vodovarstvenih pasovih, kar za občino Kamnik še ni 
narejeno. Zato bomo na podlagi odloka iz leta 1986 o zavarovanju vo-
dnega vira Iverje ukrepali sami in med 20. in 30. junijem organizirali 
odvoz grezničnih gošč, ki bi lahko na kakršenkoli način lahko ogro-
zile vodni vir Iverje, z območja vodovarstvenega območja, ki zajema 
turistično naselje na Veliki planini (od Gradišča proti Šimnovcu), na 
centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik,« je pojasnil župan Slapar. 
Cena odvoza bo 61,76 evra, ta strošek bodo krili lastniki koč, odvoz 
do čistilne naprave bo krila Občina. »Tisti, ki tega ne bo želel plačati, 
bo moral občini predložiti potrdilo o zadnjem odvozu grezničnih gošč 
na centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik,« je poudaril Slapar ter 
dodal, da bodo lastniki v prihodnjih dneh tudi bolj podrobno obveščeni 
o tem ukrepu, hkrati pa so natančna pojasnila objavljena tudi na občin-
ski spletni strani. »To je novost, ki je po mojem mnenju nujno potrebna, 
če želimo zavarovati naš vodni vir Iverje. Hkrati s praznjenjem greznic 
bomo pregledali tudi njihovo kakovost in izvedbo. Greznice morajo biti 
nepretočne (brez izteka v okolje) oz. morajo imeti vgrajeno komunalno 
napravo, ki ima vodno soglasje Direkcije za vode. Praznjenje je kratko-
trajen ukrep. Moje mnenje je, da bo dolgoročno treba narediti sistem 
kanalizacije, ki bo vse objekte povezal in zagotovil, da noben objekt ne 
bo mogel odpadnih voda stresti kamorkoli drugam kot v cev, ki bo po-
vezana v skupni sistem. Ampak do tja je še kar nekaj časa,« je razložil 
Slapar. Praznjenje grezničnih gošč ne bo potekalo zgolj junija, temveč še 
konec julija, avgusta in v zadnjem tednu septembra, hkrati pa bodo na 
območju Kamniške Bistrice namestili tudi tri neprepustne zbiralnike 
za odpadne vode, kamor bodo lahko uporabniki avtodomov spraznili 
vsebino kemičnih stranišč ter tako prispevali k varovanju okolja. 

Kraljevska etapa s ciljem na Veliki planini

Kamnik – V soboto, 18. junija, bodo profesionalni kolesarji, ki se bodo 

udeležili Dirke po Sloveniji, vozili tudi v modronovičnih krajih. Cilj 

4. etape dirke je namreč parkirišče na Rakovih ravneh na Veliki pla-

nini. 

Dirka po Sloveniji bo potekala med 15. in 19. junijem. Na startu bo 
22 različnih ekip z vsega sveta, med njimi tudi številka ena na svetovni 
jakostni lestvici Mednarodne kolesarske zveze, Komendčan Tadej Po-
gačar, in šestouvrščeni Matej Mohorič. V soboto, 18. junija, kolesarje 
čaka kraljevska etapa s ciljem na parkirišču na Rakovih ravneh na Ve-

NA KRATKO
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Metka Klemenc: Spoštovanje narave je ključno
Za vsako bolezen rož'ca raste, so rade dejale naše babice. Tista, ki pozna prav vse rož'ce, je Domžalčanka Metka Klemenc. Zelišča jo 
zanimajo in navdušujejo že vse življenje, še bolj poglobljeno pa jih preučuje zadnjih dvajset let. Veseli jo, da tudi v današnjem hitrem 
tempu življenja ljudi še zanima tovrstno ljudsko znanje, a hkrati opozarja, da je tudi pri nabiranju in vzgoji zelišč ter njihovi uporabi ključ-
no spoštovanje narave. »Ne ropajmo narave in naberimo le toliko, kot zares potrebujemo,« pravi vitalna 76-letnica, ki besede dolgčas 
v svojem življenju ne pozna.

MATEJA ŠTRAJHAR

Dobivava se po vaši uri orientalskega plesa pri KUOD Bayani? Koliko 

časa že plešete in kako ste začeli?

Začela sem pred dvema letoma, ko sem videla lepo reklamo s povabilom 
k vpisu. Na fotografiji so bile tudi starejše gospe, zato sem se odločila po-
skusiti. Če bi vedela, da se lahko v orientalski ples vključimo tudi starejši, 
bi se zanj odločila že prej. To je taka elegantna telovadba. Zelo uživam na 
vajah, imamo se luštno. Čeprav sem bolj nerodna, bom vztrajala. (smeh)

Mnogi vas sicer poznajo kot zeliščarico. Kaj pa orientalska zelišča, vas 

tudi ta navdušujejo, jih poznate?

To so bolj začimbe, seveda so nekatere zelo znane, sicer pa imam sama 
na splošno raje zelišča, ki rastejo pri nas. V Sloveniji imamo tako bogato 
naravo. Pri nas uspeva približno 3600 samoniklih rastlin. Za primerjavo 
naj omenim Veliko Britanijo, ki je tako velika, pa tam uspeva le 800 ra-
stlinskih vrst. Zelišč, tistih, ki so registrirana, znana in jih uporabljamo, je 
v Sloveniji približno 500. To je veliko in v to številko še niso vštete začim-
be, ki jih je približno 109.

Kako ste se začeli ukvarjati z zelišči?

Z zelišči se ukvarjam že od otroških let, saj so se z njimi ukvarjali oz. jih 
poznali in nabirali že moji starši. Nekaj znanja sem pridobila od njih, sicer 
pa me to področje zanima že vse življenje. V zadnjih 20 letih, odkar sem 
upokojena, pa me je ta konjiček popolnoma osvojil. Imam vso literaturo, 
kar jo je v zvezi z zeliščarstvom, tako slovensko kot tujo. Med slednjo pred-
vsem hrvaško. Ves čas berem, se učim, spremljam novosti in smernice, 
delam povzetke … Ker vodim zeliščarske tečaje, moram biti na tekočem.

Ali ste kdaj razmišljali, da bi napisali knjigo o zeliščih, ki bi vsebovala 

vse vaše znanje in ugotovitve?

Ne. (nasmeh) Pisanje mi ne gre od rok, sicer pa je priročnikov že tako 
ogromno. Za moje tečajnice imam napisane osnove, a vedno poudarjam, 
da je teorija ena plat, druga pa izkušnje, ki pridejo z leti nabiranja in vzga-
janja zelišč.

Koliko časa že vodite tečaje?

S tečaji sem sicer začela pred dvajsetimi leti v Društvu Lipa, zdaj pa jih 
že nekaj časa izvajam v Turističnem društvu Jarše-Rodica. Naval je velik, 
saj tovrstne teme ljudi zadnja leta spet bolj zanimajo. Zanimanje opažam 
tudi med mlajšimi, tako da sem prav presenečena in vesela. Na splošno 
ne maram velikih skupin, zato je v eni skupini največ pet oseb. Tako ni 
preveč hrupno in se lahko posvetim vsaki tečajnici posebej. Trajanje tečaja 
vedno prilagodim željam in interesom tečajnic, kaj bi rade vključile in kaj 
bi se rade naučile. Tečaj je sestavljen tako iz teoretičnega kot praktičnega 
dela. Prvi je nujen; če na primer obravnavamo izdelavo kreme, moramo 
ponoviti zgradbo kože, osnovne informacije o sestavinah, ki jih je danes 
ogromno. Pri meni je vse naravno, nič kemije! Po koncu tečaja so ude-
leženke samostojne, a vedno jim pustim mojo telefonsko številko, da me 
lahko pokličejo in še kaj vprašajo.

Poučevanje vam ni tuje, saj ste bili učiteljica kemije na osnovni šoli. Ste 

imeli radi svoj poklic? 

Ja, rada sem bila učiteljica. Najprej sem učila na šoli v Mostah pri Ko-
mendi. Šola je bila lepa in ne bi nikoli odšla, a ko se je začel povešati strop 
pod telovadnico, kjer so bile učilnice, so ostali učitelji začeli zasedati mojo 
učilnico, kjer sem imela vse pripravljeno za poskuse. To me je motilo, zato 
sem odšla na Osnovno šolo Venclja Perka. Že med poučevanjem na tej šoli 
sem imela krožek o zeliščih. Sploh učenke je ta tema zelo zanimala, saj smo 
obravnavale izdelavo kreme in mazila.

Kemijo imam še vedno rada. Bila sem študentka dr. Aleksandre Kor-
nhauser, ki me je dobro preparirala, za kar sem ji hvaležna. Bila je stroga, 
ampak taka je morala biti – ves čas se je učila, ves čas je bila res na tekočem, 
pri nas je orala ledino. Sama nisem bila stroga učiteljica, razen kadar kdo 
res ni hotel nič narediti. Kemija je po mojem mnenju težka za otroške gla-
ve. Najprej je treba razumeti, kako se vežejo atomi, osnove, da potem lah-
ko gradiš. Če ne poznaš osnov, težko razumeš karkoli več. Zelo rada sem 
imela poskuse, da so učenci najprej videli, kaj se dogaja, in iz tistega sklepali 
naprej. Tako se mi zdi, da so lažje razumeli in usvojili snov.

Za vsako bolezen rož'ca raste, so dejale naše babice …

Res je. Veliko je sicer tudi novih ugotovitev, marsikatera starejša trditev 
je dopolnjena, katera tudi ovržena. Ogromno je novega znanja, a podro-
čje zeliščarstva je tako obsežno, za vsako zelišče je treba veliko vedeti o 
nabiranju, shranjevanju, uporabi, da je običajnemu človeku, ki nima tako 
poglobljenega znanja, težko razložiti vse podrobnosti oz. stvari, na katere 
mora biti pozoren. Šentjanževka je en tak dober primer, saj lahko v kombi-
naciji z drugimi zelišči ali pa nekatero hrano ali zdravili pride do interakci-
je. Pa gabez in lapuh, ki vsebujeta pirolizidinske alkaloide, ki so škodljivi za 
jetra, genotoksični in kancerogeni, zato je uporaba zelo omejena. Ampak 
ljudje tega ne razumejo ali ne vedo. Tudi tistim, ki kupujejo v trgovini čajne 
filter vrečke, v katerih so smeti in nekaj dišav, bi najraje rekla, naj gredo v 
naravo in sami naberejo zelišča.

Foto: M
ateja Štrajhar
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Kje pa vi nabirate zelišča?

Na Rodici, kjer sem doma, imam svoj zeliščni vrt, kjer raste večina ze-
lišč, od kamilice, žajblja, baldrijana, rmana, trpotca do slezenovca, sleza, 
lučnika, tatarske ajde … Toliko jih je na vrtu, da se niti se spomnim vseh. 
Tista zelišča, ki jih nimam na vrtu, naberem v naravi. Na Pokljuko hodim 
po islandski lišaj, na Veliko planino po dušico in arniko. 

Kaj pa tisti, ki nimajo vrta ali morda živijo v bloku. Ali lahko vzgajajo 

zelišča v lončkih?

Lahko, seveda. Zelišča dajo na balkon namesto okrasnih rastlin. Zelišča 
sploh niso zahtevna za gojenje. Pomembno je, da jih ne zalivamo preveč, 
nekaj občutka za rastline je treba imeti, a kakšnih posebnih zahtev ni.

Kaj vam pomeni narava?

Ne vem, kako naj odgovorim. Pravzaprav mi narava pomeni vse. Če se 
le da, sem ves čas zunaj. Poleg zeliščnega imam še ogromen zelenjavni vrt, 
njivo, domače živali, od muc in psa do kokoši in prašiča. Z možem imava 
zdaj na stara leta mini kmetijo. Dela je veliko, nikoli ga ne zmanjka, ampak 
mene to veseli. 

Katero je tisto zelišče, ki bi ga moral imeti vsak doma?

Težko rečem, odvisno, čemu ga človek potrebuje. Zelišča je najbo-
lje uporabljati preventivno; za zdravje pa jih lahko uporabljamo za vse 
organske sisteme. Na razstavi, ki sem jo imela maja v Kulturnem domu 
Groblje, sem zelišča razdelila glede na uporabo, torej s katerimi zelišči si 
lahko pomagamo pri nenevarnih obolenjih dihal, prebavil, obtočil, gibal 
in živčevja.

Nam poveste več?

Pri nenevarnih obolenjih dihal je najbolj pogosta oblika prehlad, ki ni 
nevaren, se pa iz njega rado izcimi vnetje srednjega ušesa ali vnetje sinu-
sov. Pri prehladu si lahko pomagamo s šipkom, ki je izvor vitamina C, pa z 
dušico, meliso, ameriškim slamnikom. Če je prisoten kašelj, je treba razli-
kovati med dvema vrstama – mokrim oz. produktivnim in suhim kašljem. 
Za prvega so dobri žajbelj, njivska preslica, tudi lovor, medtem ko suhi ka-
šelj zahteva rastline, ki imajo sluzi, to so trpotec, islandski lišaj, slezenovec. 
Pri gripi si lahko pomagamo z origanom, lipo, bezgom.

Pri krčih v trebuhu oz. prebavnih težavah nam pomagajo rman, ka-
milica, meta, pehtran, brinove jagode, melisa. Za težave z jetri je dober 
pegasti badelj. Pri slednjem je treba biti previden pri uživanju – čaj ni nič 
vreden, najbolje je, da ga sproti stremo in namočimo v kakovostno olje, na 
primer konopljino, ker se silimarin, ki ga pegasti badelj vsebuje, raztaplja 
samo v maščobi. Če to težko pojemo, lahko primešamo še skuto. To je zelo 
priporočljivo za čiščenje jeter, nižanje holesterola. Tudi smilj je dobra učin-
kovina za jetra in žolč.

Kar se tiče obtočil, se najpogosteje srečujemo s slabokrvnostjo oz. po-
manjkanjem železa. Priporočljiv je vrtni timijan, ki ima največ železa med 
vsemi kopenskimi rastlinami. Zelo vsestranska je tudi kopriva, oljčni listi 
imajo veliko dobrih učinkovin. Glog ureja pritisk, rožmarin je za tiste z 
nizkim pritiskom. Nekateri menijo, da jih jutranja kava zbistri, ampak ve-
liko bolj bi jih zbistrila skodelica rožmarinovega čaja.

Pri vnetju mehurja si lahko pomagamo z mladimi brezovimi listi, rma-

nom, baziliko, šipek je priporočljiv povsod, tako pri sečilih kot na primer 
pri gibalih, kjer je za težave s sklepi in kostmi tudi zelo znana arnika, brin 
je za utrujene noge in mišice. Proti demenci lahko uporabljamo žajbelj, lo-
vor in rožmarin, sivka umirja, borove iglice vsebujejo žveplo, kar je krasno 
za razrvane živce, storžki hmelja niso samo za pivo, ampak tudi umirjajo. 

Pomembno pri vsem tem je, da zelišče zdrobimo tik pred uporabo, pred 
tem mora biti shranjeno v kozarcu ali v papirnati vrečki, mora pa imeti 
čim bolj naravno barvo in obliko. 

Najbrž pa je pomembna tudi priprava zelišč …

Seveda. Najbolj pogosta oblika so čaji, torej vodni izvlečki. Poznamo 
tri načine priprave, in sicer poparek, prevretek in prelivek. Poparek je za 
rastline s hlapnimi olji, prelijemo jih z vrelo vodo, premešamo, pokrijemo 
in po približno desetih minutah precedimo. Pri prevretku damo rastlino 
v mrzlo vodo, zavremo in pustimo vreti približno dve minuti (korenine, 
lubje, glog). Potem imamo pa še prelivek za zeli s sluzmi, kot so slezova 
korenina – teh ne smemo dati v vročo vodo, ker se sluzi razgradijo. Zato 
jih pustimo v hladni vodi približno osem ur, torej jih namočimo čez noč, 
zjutraj pa zgolj pogrejemo, in sicer največ do 40 stopinj Celzija. 

Lahko pa iz raznih zelišč naredimo tudi sirupe, tinkture, tonike, hidro-
late, likerje, mazila in kreme. 

Ali se vsi zeliščni sirupi delajo po istem principu, kot se dela sirup iz 

smrekovih vršičkov, torej ena plast vršičkov, ena plast sladkorja ali 

medu?

Podobno, ja. V kozarec naložimo eno plast vršičkov in eno plast slad-
korja, potem pa kozarec postavimo na sonce, da se sladkor stopi in pobere 
učinkovine zelišča. Uporabimo rjavi sladkor. Po mojem mnenju je sladkor 
boljši kot med, saj se kozarec včasih zelo segreje, lahko tudi do več kot 50 
stopinj Celzija, zaradi česar se encimi, ki jih med vsebuje, uničijo.

Trpotčev sirup pa ne sme biti na soncu, dobro je, če kozarec zavijemo v 
aluminijasto folijo, da ne pride svetloba zraven, in ga za dva meseca shra-
nimo v prostor s konstantno temperaturo. Včasih so ta sirup zakopavali v 
zemljo.

Nekateri tudi sirup iz smrekovih vršičkov zakopavajo …

Ni treba, ne. 

Včasih se sladkor ne raztopi? Zakaj? Je premalo vršičkov, preveč slad-

korja? Kje smo naredili napako?

Lahko je premalo vršičkov ali preveč sladkorja ali pa so bili vršički vla-
žni. Najbolj verjetno je slednje. 

Ali zelišča, ki rastejo na vašem vrtu, tudi prodajate?

Ne, to pa ne, imam jih le za lastno uporabo, pa za takšne razstave, kot je 
bila v Grobljah; hkrati pa imam nekoliko več tistih, o katerih se pogovar-
jamo na tečajih, saj vse surovine za tečajnice priskrbim sama.

Govorili sva o čaju, zato je treba omeniti, da zbirate čajnike. Kako to, 

koliko jih imate?

Trenutno imam 114 emajliranih čajnikov. Ta konjiček se je začel pred 
56 leti, ko sem se poročila. V Ljubljani je bila nasproti magistrata trgovina 
Naš dom. Tam sem kupila lep oranžen čajnik, ki sem ga imela za dekoracijo 
v kuhinji. Mami sem kupila enakega, le da je bil modre barve. To sta bila 
začetnika. Sicer pa čajnike v glavnem kupujem na bolšjih sejmih, nekatere 
mi podarijo tudi ljudje, če jih imajo doma, a jih ne potrebujejo. Čajniki so 
mi že od nekdaj všeč, zdaj jih pa še tako lepo povezujem z zelišči.

Imate morda nekaj osnovnih napotkov v zvezi z zelišči? Katere so tiste 

osnovne napake, ki jih delamo nepoznavalci – ali pri nabiranju ali pri 

shranjevanju in potem uporabi zelišč?

Ljudje ne znajo nabirati zelišč. Pomembno je, da ne ropamo narave. Na-
biramo majhne količine, in sicer vedno v papirnate vrečke, koš ali vrečke 

S tečaji sem sicer začela pred dvajsetimi 

leti v Društvu Lipa, zdaj pa jih že nekaj časa 

izvajam v Turističnem društvu Jarše-Rodica. 

Naval je velik, saj tovrstne teme ljudi zadnja 

leta spet bolj zanimajo. Zanimanje opažam 

tudi med mlajšimi, tako da sem prav presene-

čena in vesela. 
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KARIERNA PRILOŽNOST

Pridruži se tečaju BODIFIT inštruktor!

na področju na področju 
fitnesafitnesa

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

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

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

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

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

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

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

INTERVJU

iz blaga. Nikoli v plastične vrečke! Dobro je, da bi imeli s seboj škarje, ker 
nekatera zelišča, dušica in tavžentroža sta lepa primera, režemo, saj imata 
plitke korenine in naredimo škodo, če ju izruvamo. Pri arniki nabiramo 
cvetove in ne cele rastline. Na naravo je treba paziti, ne smemo pretiravati 
in uničevati. To bi lahko tudi starši predali svojim otrokom, saj je po mo-
jem mnenju spoštovanje narave ključno.

Tudi pri zeliščih nekatera pridejo v modo … na primer ameriški sla-

mnik je bil tak pa še kakšno bi se našlo.

Zadnje čase v modo prihaja sladki pelin, ki se ga posuši in zmelje ter 
zmeša z medom. Dober je pri vseh virozah. Ameriški slamnik je zelo do-
ber, tudi zelo raziskan je, a ljudje ga ne znajo pravilno pripraviti, ker je 
treba cvetove in korenino v alkohol namočiti posebej. Ko vsaka od teh 
izluži največ, kar lahko, šele takrat se oboje združi. Rada dam primerjavo 
z ansamblom: najprej se je treba naučiti vsak posamezen instrument pose-
bej, šele potem dobro zvenijo skupaj. Nekateri delajo grenčice in zmešajo 
po 25 ali pa še več zelišč; okus je dober, učinka pa ni posebnega. Bolje bi 
bilo, da bi vsako zelišče posebej namočili v alkohol, potem pa jih združili. 

Kaj pa, če sami ne nabiramo zelišč, ampak jih kupujemo. Na kaj je treba 

biti pozoren?

Treba je vedeti, kaj kupujemo. Podobno kot pri hrani. Na primer siv-
ka … če raste v naravnem okolju 1000 metrov visoko, recimo na severu 
Afrike, ima okoli 140 učinkovin. Tista, ki raste v Provansi, pa je škropljena 
in gnojena, zato ne vem, če ima 40 učinkovin. Pri teh stvareh je treba biti 
pazljiv.

Treba je tudi paziti, kako se zelišča suši in kako se jih potem shranjuje. 
Sušiti moramo v senci. Le redke izjeme so, ki se sušijo na soncu, na primer 
kakšne bezgove jagode, druga zelišča ne. Ali pa, kako se zelišča shranjuje. 
Najboljše je imeti papirnate vreče, so pa določene izjeme, da morajo biti v 
temi, na primer belo omelo. Ali pa recimo kamilice, ki jih moramo ime-

ti zaprte v stekleni posodi, ker se hitro zdrobijo. Zelišča imajo tudi rok 
trajanja, ta je največ eno leto, morda islandski lišaj, da je dve leti, ostala 
ne. Veliko je teh podrobnosti za vsako zelišče, a tudi ko berem strokovno 
literaturo, se pojavljajo napake.

Res?

Res je, ponavljajo se ene in iste napake. Kako in kdaj se nabira šipek? 
Šipek se nabira, ko gre iz oranžne v rdečo, ko še ni čisto zrel. Takrat ima 
največ C-vitamina. Če je že mehek, je dober samo še za marmelado. 

Ali pa šentjanževo olje … pišejo, da se šentjanževke šest tednov namaka 
v olju in na soncu, pa ni tako. V olju se namaka samo, dokler ne postane 
rdeče – če je lepo sončno vreme, je to lahko v nekaj dneh, na primer petih; 
če pustimo dlje, začnejo listi gniti in propadati. Olje je treba še toplo naliti 
v majhne stekleničke in takoj zapreti. Uporabno je več let.

Za bezgove cvetove tudi piše, da pri prehladih naredimo bezgov čaj, 
čeprav sem prej omenila, katere rastline je dobro imeti za prehlad, bezeg 
pa uporabimo šele takrat, ko zakuhamo. Se pravi, takrat, ko imamo višjo 
temperaturo, saj bezeg učinkuje tako, da hladi organizem, povzroča pote-
nje, s potenjem se ohlajamo. Takrat je priporočljivo, ne prej, in tega nisem 
nikjer zasledila. 

Treba je poznati posamezno zelišče, tako kdaj in kako ga nabiramo kot 
tudi njegovo pripravo in uporabo, zato menim, da bi moral tudi navedbe 
v knjigah pregledati in preveriti še kakšen strokovnjak, na primer farma-
cevt, ker se pojavlja zelo veliko napak.

Kaj še počnete, ko ne plešete in se ne ukvarjate z zelišči, čajniki …?

Vsak petek hodim na plavanje v Ljubljano. Že šetnajst let. To me veseli. 
Dobro je za telo pa še družbo imam. Meni ni nikoli dolgčas. Veliko ljudi me 
pokliče; sprašujejo, kaj bi pomagalo, ko imajo kakšno težavo. Nekateri se 
tudi oglasijo, če vedo, kje sem doma. Mislijo, da vse znam, a razumljivo, da 
ne znam vsega, vedno je kaj novega, zato pa se ves čas učim. 
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Motivacija in zavzetost 
Prvi mesec treningov Modre šole teka je že za nami. In da ne bi bilo vsako leto enako, smo začeli nekoliko drugače, z drugačnim načinom 
treninga. 

MATEJ PRIMOŽIČ
Foto: Matej Primožič

Enkrat tedensko smo se dobivali prav vsi v dvorani domžalskega 
BODIFIT-a, kjer je trener Nejc usmerjal in vodil vaje za stabilizacijo in 
moč. Torej vse, kar je primerno in potrebno za začetek tekaške sezone. 
Drugi trening v tednu smo izvedli zunaj, razdeljeni v dve skupini. Tu 
se nam je pridružil še trener Peter. Treninge smo posvetili tekaški abe-
cedi in drugim uvodnim vajam za uspešen in pravilen tek. Naši tekači 
so zavzeti, motivirani, za kar je poskrbela tudi nova oprema, ki smo jo 
prejeli. Ekipa Modrih novic je poskrbela še za dotisk majic in vse je prip-
ravljeno, da naša ekipa tekačev preteče Domžale in Kamnik :) 

športna oprema strokovni partner

Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2022
pokrovitelj
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O trasi pohoda
Celotna pot od Glavnega trga v Kamniku do Parka Martina 
Krpana v Domžalah je dolga 14 kilometrov. Na celotni trasi bo 
postavljenih več postojank, kjer pohodniki dobijo žig, poleg 
tega pa se na vsaki tudi kaj zanimivega dogaja. Za udeležbo na 
pohodu ni treba prehoditi celotne poti; vstopite oz. izstopite 
lahko na katerikoli točki Pohoda ob reki, ki povezuje. Trasa po-
hoda bo v sodelovanju s podjetjem Mercator dobro označena.

Organiziran prevoz
Med začetno in končno točko bo od 7. ure zjutraj (Kamnik) do 
13.30 nenehoma vozil avtobus za 50 oseb, ki vas bo odpeljal 
do izhodiščne točke. V Kamniku bo avtobus odložil oz. pobral 
pohodnike na glavni avtobusni postaji, v Domžalah pa pred 
parkom Martina Krpana. Vožnja z avtobusom je brezplačna in je 
organizirana v sodelovanju z Gerčar prevozi.

Brezplačna voda
Da boste ostali sveži, smo v sodelovanju s podjetjem Lunos pri-
pravili brezplačne plastenke vode. Ker je povezovanje svežina 
in ker svežina povezuje. Zaloge Lunosove vode niso neskončne, 
zato vam svetujemo, da ste tudi samooskrbni – na celotni trasi 
je namreč veliko pitnikov, kjer si lahko natočite vodo.

Darilca za najbolj vztrajne pohodnike
Pohodniki, ki bodo prehodili celotno traso pohoda in pri tem 
zbrali vse žige, prejmejo modro broško, zlato broško smo 
namenili pohodnikom, ki bodo traso prehodili v obe smeri in 
zbrali dvojne žige. Tako prvi kot drugi pa lahko z izpolnjeno 
brošuro, ki jo boste dobili na pohodu, v kamniški mesnici 
Meso Kamnik na Usnjarski 1 do konca junija prevzamete 
brezplačno hrenovko.

ŠPORTNO ATLETSKO DRUŠTVO

MAVRICA www.sadmavrica.si

Š M A R C A
K   R   A   J   E   V   N   A        S   K   U   P   N   O   S   T

Na točki Modrih novic vas čaka  
nagradna igra Sestavljajmo skupaj  

s privlačnimi nagradami!
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Toplice Klevevž 
Nedelja v maju, vreme sončno in toplo. Ker je nedelja, dan za počitek, sem se odločila, da tokratni izlet opravim po nedeljsko, bolj ležer-
no z malo hoje in raziskovanja ter kopanjem. Klevevške toplice, naš skriti biser na Dolenjskem, ste se že kopali v njem? Kraj, kjer izvira 
termalna voda s temperaturo 24,8 °C, je naravna toplica, v kateri se je možno kopati celo leto. Prečudovit kotiček zaznamuje soteska z 
manjšimi slapovi, ki jih ustvarja potok Radulja ter jamski sistem Klevevških jam z edinimi jamskimi toplicami v Sloveniji. Tik nad sotesko, 
na levem bregu reke Radulje, se nahajajo ostanki gradu Klevevž iz 13. stoletja z nekaj ohranjenimi gospodarskimi poslopji in prečudovita 
okrasna drevesa grajskega vrta. Verjamem, da sem vas navdušila, da toplice Klevevž obiščete čim prej.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Gorski vili v Ajdovski jami

Pripovedka, ki je bila o Ajdovski jami nad Gričem nekdaj ohranjena 
med okoličani, pripoveduje, da sta v tej jami davno tega živeli gorski vili 
oziroma rojenici, ki sta hodili prat svoja vilinska oblačila pod klevevški 
grad v Toplico. Vsak dan sta tudi prihajali v vas k nekemu tkalcu po mle-
ko in možak jima ga je prav rade volje dajal. Minila so tri dolga leta. Pa 
pride k tkalcu na Griču nekega jutra ena od rojenic in ga prijazno vpraša, 
koliko hoče za mleko, ki jim ga je dolga leta dajal. Tkalec, dober mož, pa 
ni hotel nikakršnega plačila. Tedaj vila možu ponudi klobko preje in mu 
reče, naj si stke iz te klobke platna, kolikor ga le hoče. Potem je rojenica 
odšla in nikoli več je ni bilo na spregled. Tkalec pa je od tistih dob čudež-

nega klobčiča natkal cele bale platna, kajti nit vilinskega daru je bila brez 
konca. (Vir: Pravljične poti Slovenije, Irena Cerar Drašler)

Dolenjsko avtocesto zapustimo na izvozu Otočec in se usmerimo 
proti Šmarješkim toplicam ter nadaljujemo z vožnjo vse do Šmarjete. 
Od tu se usmerimo proti kraju Zbure, kjer se cesta odcepi za Grič pri 
Klevevžu, oziroma sledimo usmerjevalni tabli za Klevevž. Peljemo še 
kakšen kilometer do večjega makadamskega parkirišča, kjer parkira-
mo (plačilo parkirnine stane 5 evrov za ves dan). Od tu se odpravimo 
raziskovat. Najprej do ostankov gradu, od koder vodi urejena pot mimo 
mlina vse do toplic, nato pa nadaljujemo po gozdni poti ob soteski po-
toka Radulje, krožno zopet nazaj h gradu. Možnosti je več, sama sem 
za raziskovanje okolice potrebovala približno eno uro in pol, nato pa 
uživala v termalnem bazenčku v naravi ter se ohladila pod drevesi na 
grajskem vrtu. 

Izhodišče: grad Klevevž (187m) – krožna pot · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 1,5 ure + kopanje 
Najprimernejši čas: v vseh letnih časih · Časa vožnje: 80 minut v eno smer
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Trg svobode 1, 
1241 Kamnik

T: 064 260104
PON - PET: 
9:00 - 20:30

SOB:  
9:30 - 20:30

V domači gostilnici in kavarnici v starem 
mestnem jedru Kamnika nudimo: 
+  Sveže domače malice, kosila in  

sladice iz lokalnih sestavin.
+ Okusi Kamnika. 
+ Terasa.

Vabljeni v prijeten  
ambient pod Mali grad!

PONOVNO 
ODPRTO

KRIŽANKA

NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: malica za 4 osebe
2. nagrada: malica za 2 osebi
3. nagrada: malica za 1 osebo

Nagrade podeljuje Gostilnica in Kavarna Pri Podkvi. Potrdila o nagradah bomo izžreban-
cem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo izšle 1. julija 
2022. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priimkom in točnim naslo-
vom pošljite do petka, 24. junija 2022, na naslov: Modre novice, IR IMAGE d. o. o., Medvedova 
25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: kopalna brisača Zavarovalnice Triglav: Julija Rizvić Žbogar, 
Domžale
2. nagrada: kopalna brisača Zavarovalnice Triglav: Pavla Mušič, Kamnik
3. nagrada: kopalna brisača Zavarovalnice Triglav: Nada Vegel, Kamnik

Nagrade podeljuje Zavarovalnica Triglav d. d. Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi 
na www.modre-novice.si!

Ime in priimek  

Naslov 

Podpis E-mail 



Modre novice24 AKTUALNO

Osrednja slovesnost ob prazniku občine Mengeš
Občina Mengeš svoj dan beleži 29. maja, na rojstni dan zgodovinarja, pisatelja in nasploh izobraženega rojaka Janeza Trdine. Po treh 
letih premora je osrednja občinska slovesnost letos vnovič ugledala luč sveta in pritegnila številne občane, da so skupaj nazdravili ob-
činskemu prazniku in posameznikom, ki so še posebej pripomogli k dvigu ugleda občine.

BARBARA KOPAČ

Kot prvi je zbrane nagovoril mengeški župan Franc Jerič, ki je iz-
postavil vrednost, ki jo tovrstna slavja prinašajo. Ne gre namreč zgolj za 
prijetno druženje, temveč gre za poklon posameznikom, ki so s svojim 
delom pomagali občino narediti še boljšo, še močnejšo. Hkrati gre za tudi 
za obeležitev rojstnega dne velikega Janeza Trdine, ki je, tako kot števil-
ni zgoraj omenjeni posamezniki, pustil neizbrisen pečat. Kot je župan 
izpostavil v svojem nagovoru, so v obdobju, ko se še vedno soočamo s 
številnimi negotovostmi in dvomi, ti dosežki še posebej pomembni, saj 
so jasen dokaz, da se kljub številnim oviram še vedno lahko razvijamo, 
povezujemo, rastemo in posegamo po odličjih.

Slednjemu je s Pozdravom Mengšu potrdila tudi Mengeška godba, ki je 
ustvarila popolno vzdušje za nadaljevanje večera – sledila so namreč po-
sebna priznanja zalsužnim občanom, ki so tudi v obdobju pandemije skrbe-
li za to, da so vseskozi doprinašali k zdravju, blagostanju in ugledu občine.

Kot prvo smo spoznali mlado harfistko Evelin Greblo, učenko Glasbe-
ne šole Domžale, ki je zaradi svoje predanosti glasbi, neomajne ljubezni 
do tega nebeškega glasbila ter zaradi številnih izjemnih dosežkov pre-
jela znak Občine Mengeš. Evelin trenutno obiskuje 4. razred klavirja, 
kjer svoje veščine uri pod mentorstvom Blaža Puciharja, hkrati pa je tudi 
učenka 3. razreda harfe, kjer se pod mentorstvom profesorice Urške Križ-
nik Zupan kali v igranju harfe. Dekle je prejemnica številnih nagrad, med 
drugim je na državnem tekmovanju v letu 2020 v kategoriji najmlajših 
dosegla popolnih 100 točk, kar ji je, poleg absolutnega prvega mesta, pri-
neslo posebno priznanje za popoln rezultat, hkrati pa je za svoj dosežek 

prejela tudi zlato plaketo. V nadaljevanju je na mednarodnem tekmova-
nju, kjer je prejela 99.66 točke (od 100), prejela prvo nagrado med mladimi 
harfisti in znova dokazala, da leta ne štejejo, štejeta pa volja in predanost.

Evelin ni bila edina prejemnica znaka Občine Mengeš. To pomembno 
priznanje je prejela tudi Glasbena sekcija Kulturnega društva Mihaelov 
sejem, Sejmarji, ki nadaljujejo glasbeno tradicijo svoje predhodnice, orgli-
čarske skupine Kosci, hkrati pa slednjo še nadgrajujejo. Zvokom orglic so 
namreč dodali še zven harmonike, kitare in basa. Skupina je zaslužna tudi 
za izdajo priročnika Igranje na orglice, poleg tega so na mednarodnem 
tekmovanje Ah, te orglice ponovno osvojili najboljša mesta in pozneje v 
družbi glasbenikov iz Avstrije, Nemčije, Kolumbije in Poljske na zaključ-
nem večeru izvedli svojo skladbo Tvoj nasmeh. Za svoj doprinos k svetu 
glasbe so si občinsko priznanje nedvomno zaslužili.

Zatem sta povezovalki programa, za katerega je poskrbela Zveza kul-
turnih društev Mengeš, na oder povabili prejemnika zlatega priznanja 
Občine Mengeš, Marijana Šinkovca. Slednji je dejaven član Prostovoljne-
ga gasilskega društva Mengeš že od leta 1967. S sočlani se je udeležil števil-
nih tekmovanj, tudi v članskih ekipah A in B, izkazal se je kot silno dober 
organizator, poleg tega pa je v društvu dolga leta deloval po podpoveljnik. 
Poleg tega je vsa leta aktiven športnik, udejstvoval se je namreč v badbin-
tonu, soustanovil je Kolesarsko društvo Mengeš ter deloval kot dolgoletni 
član Smučarskega društva Mengeš, kjer je marsikaterega občana tudi na-
učil prvih zavojev na belih strminah. To pa še ni vse, Marijan Šinkovec je 
namreč vseskozi dejaven tudi pri tabornikih, kjer skrbi za popravila orod-
ja in taborniške opreme, opravi pa tudi vsa vzdrževalna dela v taborniški 
hiši in sami okolici. Za svojo več kot 60-letno predanost občini in občinski 
dobrobiti so ga društva, v katerih je še danes dejaven, predlagala za zlato 
občinsko priznanje, ki ga je na opisanem dogodku tudi prejel.

Janez Per častni občan

Ne nazadnje pa smo bili na slovesnosti v Kulturnem domu Mengeš 
priča tudi podelitvi naziva častni občan, ki se podeljuje vsaka štiri leta. 
Tokratni prejemnik je bil Janez Per, ki se v društvenem življenju Men-
gša udejanja že od rane mladosti, zato ga je Kulturno društvo Mengeška 
godba tudi predlagalo za omenjeni naziv. Janez Per je njihov član že od 
leta 1959, poleg tega od leta 1970 deluje tudi v mednarodno priznanem 
ansamblu Alpski kvintet, med drugim je od leta 2015 tudi umetniški vod-
ja Veteranske sekcije Mengeške godbe, hkrati pa je bil imenovan tudi za 
poslanca v 2. sklicu Državnega zbora Republike Slovenije, bil je prvi men-
geški župan in tudi predsednik Krajevne skupnosti Mengeš, katere član je 
že vrsto let. Danes je Per lahko vzor mlajši generaciji, saj mu delo nikdar 
ni bilo tuje, a hkrati si je znal vzeti čas in uživati ter marsikaj doseči tudi 
na področju glasbe, vseskozi pa je stremel tudi k ohranjanju kulturne de-
diščine. Prav s tem namenom je soustanovil Kulturno društvo Mihaelov 
sejem, že dolga leta pa je tudi dejaven član Turističnega društva Mengeš. 
Janez Per je nedvomno zaslužni prejemnik naziva častni občan, saj na-
mesto za lastno dobrobit ves čas skrbi predvsem za blagostanje skupnosti 
in same občine. 

Foto: Barbara K
opač

Modri smo tudi na spletu

www.modre-novice.si
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V poučni knjigi o skrivnostih čebel
Domžalčanka Nika Pengal, čebelarka in apiterapevtka, ki jo mnogi poznajo tudi pod imenom Gospodična Medična, si je poleg čebe-
larjenja kot svoje poslanstvo zadala čim več ljudi seznaniti z mnogimi zdravilnimi učinki medu in ostalih čebeljih pridelkov. Eden izmed 
korakov na tej poti se je zgodil prav na svetovni dan čebel, in sicer je 20. maja izšla njena prva knjiga Skrivnosti Gospodične Medične, 
Uporaba čebeljih pridelkov skozi zgodbo iz vsakdanjega življenja. 

MATEJA ŠTRAJHAR

Občutki ob izdaji prvenca so posebni, pravi Nika, saj je bilo za nasta-
nek knjige potrebnega veliko dela in usklajevanj; tudi zdaj, ko je knjiga 
med bralci, sta prisotna nemir in trema. »Pa vendar, tukaj je! Neverjetno,« 
se veseli Nika.

Knjiga je napisana kot priročnik in je, kot je za Modre novice povedala 
Nika, namenjena vsem: otrokom, ki že znajo brati, in tistim, ki jim berejo 
starši ter stari starši, pa tudi odraslim, ki jih zanima svet čebel in uporaba 
njihovih dragocenih pridelkov. »V knjigi se prepleta zgodba sestrice in 
bratca, ki z željo pomagati prijateljema do čimprejšnjega okrevanja, spoz-
navata skrivnostni svet čebel, pomen sajenja medovitih rastlin ter opra-
ševanja, čistega okolja in navsezadnje koristi čebeljih pridelkov – medu, 
cvetnega prahu, propolisa, matičnega mlečka, čebeljega voska, strupa. 
Glavna junakinja, Gospodična Medična, je čebelarka in apiterapevtka, ki 
s pomočjo čebel pomaga ljudem do izboljšanja zdravja. Zadnji del knjige 
je namenjen odraslim, da spoznajo, kako sebi in svoji družini na nara-
ven način pomagati in izboljšati imunski sistem, ter je hkrati usmeritev, 
kdo in kako jim lahko pri tem še podrobneje svetuje in pomaga,« vsebino 
knjige na kratko povzame Nika, ki meni, da je dobro, da se tako odrasli, 
še posebej pa otroci čim prej spoznajo s čebeljim svetom. »O čebelah se 
veliko govori, veliko se dela na ozaveščanju o ogroženosti čebel, sadimo 
medovite rastline, pazimo na okolje, pozabljamo pa na to, da čebele ne 
prinašajo le medu. V panje nosijo še cvetni prah, propolis, proizvajajo ma-
tični mleček, vosek in čebelji strup. Vse to so pridelki, ki zelo pripomorejo 
k izboljšanju našega zdravja. Zelo pomembno je, da o apiterapiji poučimo 
naše najmlajše, zbudimo pozabljeno znanje in ga obudimo v vsakdanje 
življenje, tako da pravilno uporabljamo čebelje pridelke,« poudarja Nika.

Knjiga se že prevaja tudi v angleški jezik

Ideja o knjigi, ki bi predstavila življenje in delo čebelarke, je zorela že 
vse od leta 2017, ko je Nika z medenim čigumijem zmagala na delavnicah 

Štartaj Domžale in ustanovila blagovno znamko Gospodična Medična. 
»Zorela je tako dolgo, da sva jo v soavtorstvu napisala z diplomiranim sli-
karjem Anžetom Gallusom Petelinom. Sama sem poskrbela za del o čebe-
lah in apiterapiji, Anže, ki je vsestranski umetnik, pa je po moji usmeritvi 
napisal otroško zgodbo. Kot oblikovalka in ilustratorka se je najinemu 
projektu pridružila Vida Igličar, ki je pred leti poskrbela že za oblikovanje 
moje blagovne znamke,« pravi Nika, ki je skupaj z Anžetom Gallusom 
Petelinom knjigo izdala v samozaložbi, a zgodba je že med nastajanjem 
dobila številne spodbude, tako v Čebelarskem društvu Domžale, kjer 
Nika skrbi za čebele in dela kot apiterapevtka, kot na Čebelarski zvezi 
Slovenije, kjer bodo del besedila iz nove knjige uporabili za dramsko igro 
na temo čebel.

Nika v prihodnje načrtuje predstavitve v knjižnicah, čebelarskih dru-
štvih, šolah, sejmih, pa na raznih dogodkih, ki so organizirani v okviru 
zdravega načina življenja, in drugih, ki podpirajo čebele in naravo. Knjiga 
se že prevaja tudi v angleški jezik, saj je v angleško govorečem delu sveta 
veliko povpraševanja po tovrstni literaturi. »Ta del sveta se vedno bolj zg-
leduje po slovenskem načinu čebelarjenja in uporabi čebeljih pridelkov v 
zdravstvene namene,« pove Nika, ki pridno kot čebela že snuje tudi nove 
načrte, a pravi, naj ti še nekaj časa ostanejo skrivnost Gospodične Me-
dične. Do takrat pa lahko vzamete v roke knjigo Skrivnosti Gospodične 
Medične, naročite jo lahko na facebook strani Gospodična Medična ali na 
elektronski pošti gospodicna.medicna@gmail.com. 

Foto: osebni arhiv N
ike Pengal
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V Komendi delamo dobro in uspešno
Maj je v Komendi prazničen mesec, ko številna društva, klubi in ustanove pripravijo pestro dogajanje ob občinskem prazniku, ki vrhunec 
doseže s slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Komenda. Ta je po dveh letih premora zaradi epidemije covida-19 s podelitvijo špor-
tnih priznanj potekala v nedeljo, 15. maja. Najperspektivnejša športnika do 15. leta sta postala Karim Veinhandl in Haya Veinhandl Obaid.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Prireditev, ki sicer vsako leto izmenjaje poteka v eni izmed nekdanjih 
krajevnih skupnosti, ki so tvorile območje konec leta 1998 ustanovlje-
ne občine Komenda, je bila tokrat v šoli v Mostah. Slavnostni govor-
nik, župan Stanislav Poglajen, je poudaril, da so tudi v zadnjem obdobju 
z občinsko upravo ob podpori občinskih svetnic in svetnikov dobro in 
uspešno delali v okviru danih možnosti, potem pa naštel nekaj najbolj vi-
dnih investicij zadnjih treh let. »Zadnje obdobje nam ni bilo naklonjeno. 
Bilo je in je še vedno težko. A danes ob prazniku naj ne bi moledovali. S 
sredstvi, ki so nam ostala oz. so nam bila na razpolago, smo skrbno gos-
podarili. Naj zgolj naštejem nekaj pomembnejših mejnikov v obdobju od 
leta 2019 dalje. Konec leta 2019 smo predali v uporabo sanirano ploščad 
pred mrliškimi vežicami z izgradnjo novega objekta žarne stene. Tako 
smo pridobili 82 novih žarnih niš. V letu 2020 se je pričela obnova izgra-
dnje krvavškega vodovoda, ki je medobčinski projekt petih občin, ki se 
oskrbujejo s pitno vodo iz zajetja na Krvavcu. To je kohezijski projekt, v 

katerem naša občina sodeluje s sredstvi v višini 15 % vrednosti investicije, 
ki v celoti znaša skoraj 12 milijonov evrov (brez DDV). To poleg sredstev 
Evropske unije in državnega proračuna predvideva tudi preko 550 tisoč 
evrov iz lastnih proračunskih sredstev občine. Projekt naj bi bil po no-
velaciji pogodbe z državo končan letos jeseni še pred rednimi lokalnimi 
volitvami. Pred skoraj enim letom smo položili temeljni kamen za nov 
dom starejših občanov. Sam objekt je sicer investicija zasebne družbe, a 
po načrtovanem terminu pričetka vselitve starejših občank in občanov v 
jeseni letošnjega leta, je to prav gotovo pomemben mejnik pri oskrbi sta-
rejših oseb. Tudi zato smo v letošnjem letu podpisali pogodbo in pristopili 
k projektu starosti prijazna občina. Lani smo s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja zaključili z izgradnjo kanalizacije in obnovo cest z istočasno 
obnovo ostalih komunalnih vodov v naseljih Breg, Klanec in Nasovče. 
V tem obdobju smo zgradili in opremili štiri otroška igrišča – v Mostah, 
Suhadolah, na Križu in Gmajnici. Pred nami je še veliko pomembnih 
izzivov, kot so izgradnja zadrževalnika na Tunjščici, ki je predpogoj za 
prepotrebno izgradnjo nove telovadnice v šoli v Mostah, izgradnja po-
vezovalne državne ceste na odseku Mengeš–Vodice, zaprtje odlagališča 
inertnih odpadkov v suhadolski jami. A izvedbe vseh teh projektov niso 
zgolj v naših močeh, vsi ti večji projekti so vezani na državne institucije, 
in močno upam, da nova vlada in nov državni zbor ne bosta spremenila 
že potrjenih in dogovorjenih zagotovil in obljub,« se nadeja Poglajen, ki je 
poudaril še, naj bo praznik občine praznik zadovoljnih, pozitivnih ljudi, 
ki bodo tudi v prihodnje z veseljem in vso skrbnostjo delovali v skupno 
dobro.

Letos le dve športni priznanji

V okviru slavnostne seje so bila vsako leto podeljena tudi občinska pri-
znanja Občine Komenda. Letos razen enega, ki ni ustrezal kriterijem, ni 
bilo predlogov za občinska priznanja, zato so podelili le športna priznanja 
za dosežke v minulem letu. Najperspektivnejši športnik do 15. leta sta-
rosti v občini Komenda je postal Karim Veinhandl, ki je lani zelo uspeš-
no tekmoval in dosegal številne zmage ter lepe uvrstitve na judoističnih 
tekmovanjih tako doma kot v tujini. Najperspektivnejša športnica do 15. 
leta v občini Komenda je postala Haya Veinhandl Obaid, ki je tudi v letu 
2021 dokazala, da je vrhunska športnica, saj je v judu ponovno zabeležila 
odlične rezultate. Oba mlada športnika je za prejem priznanja predlagalo 
Društvo borilnih veščin Komenda.

V prijetnem glasbenem programu so nastopili godbeniki domače 
Godbe Komenda in Nuša Derenda. 
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Cvetoče češnje kot simbol prijateljskih odnosov

Domžale – Maja so na Viru pri Domžalah v neposredni bližini otro-

škega igrišča na brežini Kamniške Bistrice ob Papirniški cesti odprli 

park japonskih češenj. 

Novi park se imenuje sakura, kar v japonskem jeziku pomeni češnjev 
cvet, ki je tudi nacionalna cvetlica te države. Cvetovi japonskih češenj 
cvetijo le dva tedna v pomladi, tako da je njihovo cvetenje simbol min-
ljivosti lepote. 85 japonskih češenj, ki so jih posadili v novem virskem 
parku, simbolizira diplomatske odnose med Japonsko in Slovenijo ter 
lanske olimpijske igre v Tokiu. Pobudnik zasaditve je japonski veleposla-
nik, njegova ekscelenca Hiromíči Matsušíma, predlog pa je skupaj z Obči-
no Domžale podprla in pozdravila tudi skupina Kansai Helios. V novem 
parku bo vsako leto, ko bodo češnje zacvetele, organizirano druženje v 
okviru festivala Sakura in tako bodo v Domžalah tudi na ta način poka-
zali podporo japonski tradiciji. Na Japonskem namreč ob začetku cvetenja 
nastopi praznik cvetočih češenj, ko se na tisoče ljudi zbere v parkih, kjer 
imajo piknike, se družijo in uživajo v prizorih spomladanskega razcveta.

Odprtje so z glasbeno-plesnimi točkami popestrili otroci iz Vrtca 
Domžale (enoti Cicidom in Palček), s pevskimi nastopi pa zbor Glasbene 
šole Domžale pod vodstvom zborovodkinje Ane Kalan. 

Trzin po pandemijskem premoru spet pozdravil sejem

Trzin – Člani Turističnega društva Kanja Trzin so pod pokrovi-

teljstvom Občine Trzin pripravili že 21. trzinski sejem, gostili pa so 

tudi folklorni festival. Četudi je bilo letošnje dogajanje omejeno na en 

dan, je bilo vsega v izobilju. 

Ko sva o samem dogodku govorili z Dunjo Špendal, predsednico Tu-
rističnega društva Kanja, je dejala, da je veselje ob pričakovanju sejma 

NA KRATKO

nepopisno, saj so se mu morali zaradi ukrepov v preteklih letih odreči, 
vendar pa je bil ravno zaradi pričakovanj toliko večji pritisk in toliko več 
dela. »Poleg tega do zadnjega trenutka nismo vedeli, ali sejem dejansko 
bo,« je povedala predsednica. »Za tisto soboto so namreč napovedovali 
slabo vreme. Naj odpovemo, naj prestavimo ali naročimo večji šotor in 
dogodek vseeno gostimo?« Na srečo je prevladalo navdušenje ljudi nad 
prihajajočim dogodkom in ga kljub slabi vremenski napovedi niso odpo-
vedali. Za primer dežja so tako naročili večji šotor, ki pa ga nato skorajda 
niso potrebovali.

Na samem dogodku se je predstavilo 20 stojničarjev, izredno dejavni so 
bili tudi otroci, ki so svoje izdelke ponujali po simboličnih cenah. Manj-
kalo ni ne hrane ne pijače, za kar je poskrbel Pekos, seveda pa je občinstvo 
razveselila tudi že tradicionalna potica velikanka. Te se udeleženci sejma 
običajno najbolj razveselijo. Ne zgolj, ker po velikosti presega običajno po-
tico, temveč jih navdušuje tudi sam okus, ki prav tako presega povprečje. 
Poleg tega so množici dan popestrili že stari znanci – Mešani pevski zbor 
Žerjavčki, učenci iz Glasbene šole Lartko, mažoretke, vrtčevski otroci, 
otroška gledališka skupina Show KUD Franc Kotar, ženska vokalna sku-
pina Čivke ter Mešani pevski zbor Kulturno društvo Ivan Hribar Trzin.

Prireditev, ki je neodtujljivo povezana s trzinskim sejmom, pa je tudi 
folklorni festival, ki je obiskovalce razveselil v popoldanskih urah. Tokrat 
se je predstavilo 7 folklornih skupin različnih starosti. Nastopila je Otro-
ška folklorna skupina Osnovne šole Trzin, ki deluje v sklopu interesnih 
dejavnosti, predstavlja pa jo 7 osnovnošolskih in 6 vrtčevskih otrok. Na-
daljevala je Folklorna skupina Veselje, ki letos obeležuje že 15. obletnico 
delovanja. Hkrati je slednja tudi edina folklorna skupina v Sloveniji, ki jo 
sestavljajo gluhi člani. Teh je v skupini 12. Potem smo si ogledali nastop 
folklorne skupine iz Folklornega društva Groblje, ki prav tako kot pred-
hodniki tudi praznuje svojo 15. obletnico. Ravnodušnih nas ni pustila niti 
Folklorna skupina Kamnik, ki svoje delovanje snuje na več kot petih de-
setletjih tradicije. Mladinska folklorna skupina Mengeš, ki se je predsta-
vila naslednja, je s svojim delovanjem začela v letu 2013, kot podmladek 
članske skupine. Sledila je Folklorna skupina Dolsko, ki deluje v okviru 
Turističnega društva Dolsko od leta 2014 in je v svojem delovanju izred-
no dejavna. Nazadnje pa smo si pogledali še Kulturno društvo Senožeški 
tamburaški orkester, ki svoje veselje do folklorne umetnosti deli že 12 let. 
Seveda pa dogajanja s tem še ni bilo konec. Za piko na i je večer zaključila 
vedno energična Alya, ki je s svojim nastopom nedvomno poskrbela, da 
se je pokril primanjkljaj, ki so ga udeleženci "utrpeli" zaradi pomanjkanja 
dogajanja v obdobju pandemije. 

Barbara Kopač

Dobrodelni gospodje na motociklih obiskali tudi 
Kamnik
 

Kamnik – Po dveh letih solo vožnje so se v Ljubljani in Kamniku 

zopet zbrali ugledni motoristi. Dogodka Distinguished Gentleman's 

ride Slovenija 2022, ki letos obeležuje tudi 10. obletnico, se je udeleži-

lo več kot 120 motoristov, ki so s počasno vožnjo in dobrodelno noto 

opozarjali na moške bolezni.

»Distinguished Gentleman's Ride je dogodek, ki mu v vsem letu ni 
vizualno enakega. To je projekt, ki ima med motoristi poseben status 
in poleg zanimive zgodbe in pojavnosti spreminja življenja. Na isti dan 
se po vsem svetu v več kot 100 državah in v več kot 700 mestih zbere 
nepregledna množica lepo urejenih motoristov, ki vozijo zloščene dvo-
kolesnike in nosijo svoje najlepše obleke, predvsem pa na ta poseben dan 
poskrbijo za neverjetno pozitivno energijo. Na dobrodelnem dogodku 
je bilo v vseh teh letih zbranih že več kot 35 milijonov evrov, ki so jih 
razdelili različnim ustanovam po svetu, za kar poskrbi partner dogodka, 
fundacija Movember. V Sloveniji smo tudi za podporo dogodku usta-
novili društvo Brkonja – osveščevalno društvo za podporo in promo-
cijo zdravja moške populacije,« je o dogodku povedal Andraž Kopitar iz 
društva Brkonja. 

Od leve: direktor podjetja Helios TBLUS, dr. Peter Venturini, podžupan Občine 
Domžale Marjan Ravnikar, predsednik uprave skupine Kansai Helios, Juníči 
Kadžíma, japonski veleposlanik, njegova ekscelenca Hiromíčiju Matsušími, 
predsednik Slovenskega paraolimpijskega komiteja, Damijan Lazar.
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V Trzinu podelili občinska priznanja 
V Trzinu občinski praznik praznujejo 15. maja, na dan, ko je bil Trzin leta 1273 prvič omenjen v ohranjenih pisnih dokumentih. Tudi letos so 
ga proslavili s slavnostno akademijo, na kateri so bila podeljena občinska priznanja in nagrade zaslužnim občanom ter pravnim osebam, ki 
so s svojim delom v daljšem obdobju ali posameznimi dosežki največ prispevali za dobrobit ali promocijo občine.

MATEJA ŠTRAJHAR

Kot je na slavnostni akademiji, ki je potekala prav na 15. maj, pou-
daril trzinski župan Peter Ložar, sta zadnji dve leti, ki ju je zaznamova-
la epidemija, pustili posledice tudi pri društvih in njihovih aktivnostih. 
»Določena društva se srečujejo z upadom članstva, marsikateri tradicio-
nalni dogodek ali prireditev se ne izvaja več ali pa z velikimi težavami. 
Ta trend je bil viden že prej, situacija s covidom-19 pa je vse skupaj samo 
še pospešila. Kaj torej storiti, da nam nekoč bogata društvena aktivnost 
ne zamre v celoti? Občina Trzin že dolga leta z razpisi za sofinanciranje 
programov podpira društva na skoraj vseh področjih. Od kulture, špor-
ta, humanitarnih dejavnosti pa tudi marsikaj izven naštetih področij. Je 
pa seveda jasno, da to za delovanje društvenega življenja ni niti približno 
tako bistveno, kot so predani posamezniki, ki se s skupnim interesom 
združujejo v društva. Šele ljudje so tisti, ki pripomorejo, da se naš vsakdan 
bogati s kulturnimi in športnimi dogodki, da se nudi prepotrebna pomoč 
posameznikom v stiski in, predvsem, da se s temi aktivnostmi omogo-
ča druženje občanom. Namen današnje prireditve je podelitev priznanj 
vsem posameznikom in društvom, ki se trudijo obogatiti naš vsakdan. 
Današnji nagrajenci nas navdušujejo s svojimi dosežki na športnem po-
dročju, so predani prostovoljci pri gasilcih, trudijo se z organizacijo do-
godkov za občane ali pa nas preprosto razveseljujejo s svojo glasbo. Pode-
litev priznanj in nagrad Občine Trzin je oblika zahvale vsem današnjim 

nagrajencem in kamenček v mozaiku, ki so ga ti predani posamezniki 
pustili v življenju tega kraja,« je dejal Ložar. 

Kot je povedala Dunja Špendal, predsednica Komisije za informiranje, 
občinska priznanja, proslave in promocijo občine, ki zbira predloge za 
podelitev priznanj in nagrad ter odloča o predlogih za podelitev, je v le-
tošnji nabor prišlo veliko predlogov, zato je imela komisija zahtevno delo, 
a kljub temu so določili sedem prejemnikov občinskih priznanj. Denarno 
nagrado je prejela ekipa mladincev Strelskega društva Trzin, ki jo sestav-
ljajo Luka Lukić, Aljaž Kerlatec in Teja Medved, za uspehe na strelskih 
tekmovanjih doma in v tujini. Prejemnika nagrade sta Mladinski odsek 
Prostovoljnega društva Trzin za uspehe na gasilskih tekmovanjih, kvi-
zih in v orientaciji, ter harmonikar Blaž Klopčič za udeležbo na številnih 
trzinskih prireditvah. Prejemniki bronaste plakete so Športno društvo 
Trzin, ki je letos praznovalo 40-letnico ustanovitve in omogoča rekrea-
cijo mnogo Trzinkam in Trzincem, hkrati pa organizira številne športne 
dogodke v Trzinu; Matija Pirc za delo v Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu Trzin in Nuša Repše za delo in organizacijo prireditev Turističnega 
društva Kanja. Prejemnica srebrne plakete je Mateja Kolenc, ki s srcem in 
dušo pomaga pri delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Trzin, in si-
cer tako na organizacijski ravni kot operativno na vajah in intervencijah.

V glasbenem programu so nastopili Ženska vokalna skupina Čivke, 
Mešani pevski zbor Ivan Hribar, Ženski pevski zbor Trzinke in Banda 
citrarska s tenoristom Klemnom Torkarjem. 

Dodatna moc  
za velike in male izzive!
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Protein ima vse pod nadzorom.
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Suša vse bolj trka na duri
Letošnji maj je bil zelo topel, na ravni celotne države za več kot 2 stopinji Celzija nad dolgoletnim povprečjem in 4. najtoplejši od leta 1950. 
V severnem delu Ljubljanske kotline so bile temperature še nekoliko višje oziroma 2,5–3 stopinje Celzija nad vrednostmi, ki smo jih vajeni. 

MIHA PAVŠEK

Za okrog desetino več časa smo bili deležni sonca, najbolj pa so odstopale 
padavine, saj je padla le okrog polovica pričakovanih (v Ljubljani 51 na-
mesto 107 litrov/m2). Tako malo snega, kot ga je ostalo na senčnih straneh 
gora in okrog najvišjih vrhov, nismo imeli že dolgo časa. Podobno je bilo v 
letih 2007 ter 2003 in 2002; to se seveda že pozna v rečnih strugah – tudi 
Kamniška Bistrica, osrednja vodna žila naše regije, je že več mesecev pod-
povprečno vodnata. Vse skupaj kar kliče k vnovični poletni suši, ki se ji v 
zadnjem desetletju čedalje težje izognemo. Za letošnjo toploto in sušo sta pri 
roki dva vremenska pregovora: meseca maja dosti dežja, v jeseni bo dosti 
blaga, in majnika hlad, vinu in senu zaklad. Maja je bolje, če je mokro kot pa 
presuho in tudi hlad dene boj kot gorkota.

V nadaljevanju leta se nam glede količine in kakovosti kmetijskih pridel-
kov ter bogastva vodnih virov oziroma zalog ne obeta nič dobrega; očitno je 
tudi narava spet uvedla "trošarine". Smo pa letos ušli pozebi, kar pa tudi ni 
od muh! Če nam nekateri vremenski in drugi naravni znaki odstirajo, kaj 
nas čaka v nadaljevanju leta, pa tega ne moremo reči za hram demokracije, 
kjer so se močno in povsem na novo premešale karte. Tudi novi oblastni-
ki – enako kot stari, ki smo jim dali jasno vedeti, da nam je dovolj njihove 
"demokracije" – obljubljajo, da se bodo vremena Kranjcem v prihodnje bolj 
ali manj (z-)jasnila. Le glejte, da jih boste držali za izrečene besede in ob-
ljube, vsaj tako kot napovedovalce vremena. Lažje kot prijeti predstavnike 
ljudstva za besedo je ujeti in shraniti vremenski zapis minulih desetletij, 
stoletij in celo več tisočletij - s pomočjo ledu! Težje pa je take "zapiske" spra-
viti na površje in naprej, saj potekajo tovrstne raziskave v polarnih krajih, 
tudi na Grenlandiji. Prav zato imajo tamkajšnji raziskovalci na voljo le po-
letne mesece, ko so temperature večinoma nad lediščem. Na ta način lahko 
razkrijemo tudi našo vremensko prihodnost, saj smo vsi v precejšnji meri 
odvisni od vremenskega dogajanja nad Atlantskim oceanom. Prav tam po-
gosto in podrobneje spoznavajo več kot stotisočletno vremensko zgodovi-
no s pomočjo posebnih vrtin v ledeni pokrov. V geološkem smislu pomeni 
to v leta pred zadnjo ledeno dobo, ko je bilo na Grenlandiji precej topleje kot 

danes. Ali drugače, za toliko, kot bi se utegnil naš planet dodatno segreti za-
radi izpustov toplogrednih plinov v naslednjem stoletju. Temu ustrezna je 
bila (in bo tudi predvidoma) višina morske gladine, ki obdaja ta, v marsičem 
enkraten del Zemljinega kopna. 

650 kilometrov daleč od grenlandske obale in na nadmorski višini okrog 
2500 metrov je že pred več kot desetletjem znanstvenikom uspel neverjeten 
podvig, saj so dosegli ničelno točko, t. i. "ground zero". Skozi več kot dva 
kilometra in pol debele ledeniške plasti so s konico posebne vrtalne napra-
ve zadeli ob skalno podlago tamkajšnjega ledenika. Na svetlo so privlekli 
vzorce ledu, v zadnjih med njimi je bil led že pomešan s kamninskimi delci 
in delci prsti iz medledene dobe pred okrog 130 tisoč leti. Tako izvrtan led, 
narezan v bloke in skrbno zapakiran, so zatem v posebnih zamrzovalnikih 
razposlali v podrobnejšo analizo sodelujočim laboratorijem v kar 14 držav. 
Zaradi toplejšega podnebja so našli tudi DNK in cvetni prah rastlin, ki so 
uspevale tam pred glavno poledenitvijo, do katere je prišlo pred okrog tre-
mi milijoni let. S pomočjo primerljivih podatkov so ugotovili, da je bila tak-
rat povprečna temperatura zraka na Grenlandiji za okoli pet stopinj Celzija 
višja od današnje, pa tudi, da bi se lahko gladina svetovnega morja dvignila 
tudi do sedem metrov, če bi se grenlandski ledeni pokrov v celoti stalil. Kaj 
pomenijo te ugotovitve, bodo kmalu pokazali tudi podatki, do katerih se 
bodo dokopali s pomočjo novih ledenih vzorcev. Letos poleti tudi na Tri-
glavskem ledeniku in ledeniku pod Skuto, kjer bodo izvrtali zadnje ledene 
vzorce, še preden bosta obe ledeniški zaplati izginili. 

Padavine – MAJ 2022

POSTAJA (v mm) POSTAJA (v mm)
Trzin in Domžale 43 Srednje Jarše 86
Jable 47 Brdo pri Lukovici in Loka pri Mengšu 59
Ljubljana 51 Zgornje Dobeno 60
Letališče Brnik 53 Kamnik Zaprice 67
Krtina 57 Tunjice 99

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

SKOK V POLETJE
SOBOTA, 18. 6. 2022 ob 10:00

Uradna otvoritev zunanjih bazenov z atraktivnim 
programom:  skupinska vodna telovadba, vodna 
aerobika, Kneipp vodni oblivi, sprehod po 
bosonogi poti s spoznavanjem Kneippovih 
naukov, za otroke vodne vragolije, druženje s 
palčkom Snovičkom, igre brez meja, plesna 
zabava, mini disko, lov na skriti zaklad.

LOV NA SUPER NAGRADE  

20
LET
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Temperatura narašča, zagotovite si hladen zrak
Pred nami so topli dnevi in strokovnjaki napovedujejo dolgo vroče poletje. Če iščete rešitev za hlajenje vašega doma ali podjetja, je sedaj zadnji 
trenutek za razmislek in izbiro primerne klimatske naprave.

IRIS KLINE ARIH

Poskrbite za ustrezno hlajenje vaših prostorov

Kljub vse bolj napredni gradnji v zadnjih nekaj letih in učinkoviti to-
plotni izolaciji se je težko ubraniti prodora toplega zraka v hišo ali sta-
novanje, še sploh, če gre za nekoliko starejše izdelave. Tako postaja vgra-

dnja klimatskih naprav skorajda nepogrešljiv element za zagotavljanje 
kakovosti bivanja v poletnih mesecih. 

Izbira ustrezne klimatske naprave zahteva raziskavo obstoječih mož-
nosti in izbiro najustreznejše vrste za vaš dom. V nadaljevanju predsta-
vljamo klimatsko napravo sodobne tehnologije, učinkovito proti bakte-
rijam in virusom v zraku ter na površinah, poleg tega pa izjemno stilsko 
dovršeno. Ter seveda s pametnim upravljanjem. Predstavljamo klimat-
sko napravo Etherea proizvajalca Panasonic iz ponudbe podjetja VODO-

TERM Radomlje – Veto Group.
Najpogosteje se vgrajujejo stenske split klimatske naprave, ki so sesta-

vljene iz zunanje in notranje enote. Poleg funkcije hlajenja sodobne kli-
matske naprave tudi ogrevajo ter razvlažujejo zrak. Na trgu pa obstaja 
tudi klima, ki namenja posebno pozornost čistemu zraku v prostoru, saj 
s svojo posebno tehnologijo omogoča in ohranja zrak čistejši. In takšna 
je klimatska naprava Etherea proizvajalca Panasonic, ki sodi v premium 
razred. Stilsko dovršena klima je dobavljiva v šestih različnih močeh od 
2,05 kilovata do 7,10 kilovata.

Pametna Etherea je opremljena s tehnologijo nanoeTMX, ki prostoru 
ponuja zaščito 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Hidroksilni radikali lahko 
v naravnem okolju zavirajo 5 tipov onesnaževal, med katerimi so tudi 
razni virusi in bakterije, prav tako neprijetne vonjave. Tehnologija na-
noeTMX lahko te neverjetne prednosti hidroksilnih radikalov prenese v 
notranjost, kar ohranja čistejši in prijetnejši prostor. 

Klima se lahko pohvali z vrhunsko izdelavo, številnimi funkcijami 
in detajli, ki napravo uvrščajo med najboljše na trgu. Tako pri hlajenju, 

OHLAJEN IN ČIST ZRAK 
NA NADMORSKI VIŠINI VAŠEGA DOMA.

• stilska dovršenost
• pametno upravljanje
• i

• tehnologija  
proti bakterijam in virusom v 
zraku ter na površinah

PREMIUM KLIMATSKA NAPRAVA

Več na vodoterm.si in tel. 080 26 60
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kot pri ogrevanju sodi v A+++ energijski razred, deluje izjemno tiho (le 
19dB(A)), s čimer zagotavlja najvišjo raven udobja. Etherea je prav tako 
opremljena z inverterskim kompresorjem ter s hladilnim plinom R32, 
kar prispeva k manjšem vplivu na okolje. 

Enote so na voljo v sistemu single in multi-split. Pri single oziroma 
samostojnem split sistemu gre za povezavo ene notranje in ene zunanje 
enote. Medtem pa je sistem multi-split primeren za vgradnjo v več kot 
le en prostor, pri čimer je ena zunanja enota lahko povezana s petimi 
notranjimi enotami.

Inverterska klima naprava Etherea Panasonic je bila oblikovana, da 
se zlije v vsak, še tako stilsko dovršen dom. Nova grafitno siva se prid-
ružuje enotam v srebrni in mat snežno beli barvi, kar omogoča večjo 
izbiro glede na umeščanje v prostor. Stenska klima visoke kakovosti ima 
eleganten dizajn, saj je široka le 870 milimetrov, in je bila skrbno načrto-
vana za čim enostavnejšo vgradnjo ter vzdrževanje. Prav tako je k vsaki 
enoti dodan še minimalistični daljinski upravljalnik, ki je enostaven za 
uporabo.

Etherea preko vgrajenega brezžičnega omrežja omogoča pametno 
upravljanje naprave in glasovni ukaz. Enota je združljiva s Panasonicovo 
aplikacijo Comfort Cloud, ki je zasnovana za enostavno upravljanje vseh 
funkcij sistema preko pametne naprave (mobilni telefon, tablica ipd.). 
Klimatsko napravo Etherea lahko preko aplikacije Comfort Cloud prav 
tako povežemo z drugimi vodilnimi glasovnimi asistenti na tržišču in 
tako še bolj optimiziramo standard klimatiziranja, brez da bi mignili s 
prstom. 

Varnost na poti z avtomobilom – opremite se z gasilskim apa-

ratom

V Centru za zaščito in reševanje Domžale lahko junija po posebni 
ceni 24,90 evra kupite 2kg gasilnik na prah Gloria, primeren za osebno 
ali kombinirano vozilo. 

GASILNIK V 
OSEBNO VOZILO

2kg gasilnik na 
prah GLORIA 
primeren za osebno 
ali kombinirano vozilo
 

24,90 EUR
28,90 EUR

Najpogostejši vzroki 
požarov na osebnih vozilih so:
•okvare in poškodbe
•prometne nesreče

Začetne in majhne požare lahko z 
gasilnikom pogasimo sami. 
Za gašenje požara priporočamo 
gasilnik z vsaj 2kg prahu ABC.

Svetovanje in možnost nakupa nudimo v 
Centru za zaščito in reševanje Domžale
Količevo 2a, 1230 Domžale
tel: 01 729 22 28 // info@czrdomzale.si

POSEBNA CENA V JUNIJU 2022

Zakaj potrebujem
komunikacijsko agencijo?

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

DA DOBIM STRATEŠKO 
ZASNOVAN 
MARKETINŠKI 
NAČRT  
Marketing je kot grajenje hiše –  
da lahko sploh začnemo,  
je treba postaviti trdne temelje.

Pišite nam na info@ir-image.si
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Veselo v Kamnik in urno naprej, v boj za zeleno!
Mesec junij je za profesionalne kolesarje, ki se bodo udeležili najpomembnejše etapne kolesarske dirke na svetu, julijske dirke po Franciji, 
izjemno pomemben. 8-etapni kriterij po Dofineji v južni Franciji ter prav toliko etap dolga dirka po Švici v svetovni kolesarski javnosti veljata 
za glavni "ogrevalni" dirki pred slovitim Tourom. Zaradi izjemno močne konkurence in odlične organizacije se junijskim dirkam najvišjega 
ranga z dolgoletno tradicijo – letos bo na sporedu že 74. "Dofineja" in 86. "Švica" – skorajda ob bok postavlja tudi dirka po Sloveniji. Med 
15. in 19. junijem bo slovenski kolesarski dogodek leta na sporedu že osemindvajsetič. Četrta in po vsej verjetnosti odločilna predzadnja 
etapa petdnevne dirke bo več kot sto kolesarjev iz dvaindvajsetih ekip vodila tudi skozi štiri modronovične občine. Če se bo vse izšlo po 
pričakovanjih kolesarskih strokovnjakov in navijačev, bo na predzadnjo junijsko soboto nekaj pred tretjo popoldan v cilj na Rakove Ravni 
pod Veliko planino kot prvi prikolesaril Tadej Pogačar.

DAMIJAN RIFL

Domžale

Tamau Pogi, kot kolesarskega velikana iz Klanca pri Komendi kliče-
jo prijatelji (pod tem vzdevkom ga najdete tudi na Twitterju), bo seveda 
kapetan ekipe UAE Emirates, katere športni direktor je še eno veliko ko-
lesarsko ime iz modronovične regije, Andrej Hauptman. In prav v Andre-
jevi občini (Domžale) bodo kolesarji v sicer nekaj več kot 152 kilometrov 
dolgi četrti etapi 18. junija prvič prišli na naše področje. Ko bodo iz Lu-
kovice prikolesarili v Dob, bo za njimi nekaj več kot šestdeset kilometrov 
in dva vzpona tretje kategorije (Jesenovo in Trojane). »Dogajanje utegne 
biti, sploh če bodo šli "na polno", zelo zanimivo že in tudi v tem delu eta-
pe,« nam je namignil Bogdan Fink, direktor dirke. Domžalčani bodo to-
rej, tako izkušeni direktor, pravi utrip dirke lahko začutili že ob domačih 
cestah. Za svoje bi kolesarski navijači iz Doba, Vira, Domžal in Rodice 
poleg Hauptmanovega glavnega aduta utegnili vzeti še kolesarje ljubljan-
skega kluba Gusto Santic. Bivši Rog, eden izmed treh slovenskih klubov 
na dirki, je namreč tako Andrejev kot Tadejev matični klub.

Mengeš

Za koga pa bodo navijali Mengšani? Prav tja, v Mengeš, bodo namreč 
kolesarji zavili iz Rodice. Na Grobeljski cesti jih čaka t.i. leteči sprint. 
Tam bo šlo še kako hitro in tam bo najbolj zanimivo. Le nekaj sto me-
trov proč od najbolj zanimive točke mengeškega dela četrte etape pa se 
nahaja še ena kolesarska zanimivost, povezana tudi z junijsko dirko. Le 
redki vedo zanjo. Prostor za raziskave in razvoj ene najboljših kolesar-
skih ekip na svetu, arabske ekipe Bahrain Victorious, se namreč nahaja 
v Mengšu. Na nedavno končanem italijanskem Giru so bili v skupnem 
seštevku najboljša ekipa. V posamični konkurenci te dirke se lahko po-
hvalijo s tretjim (Mikel Landa) in petim mestom (Pello Bilbao). Bahrain 

Victourious, kjer zelo pomembno vlogo na in ob cesti igrajo Slovenci, 
na dirki Po Sloveniji? Seveda. Dirko ima v programu aktualni slovenski 
državni prvak Matej Mohorič, morda se mu od rojakov v ekipi pridruži 
tudi Domen Novak, ki je širšo športno javnost nase opozoril z drugim 
mestom na eni izmed zahtevnejših etap na letošnjem Giru. "Mengeška 
ekipa" z Mohoričem in Novakom, torej? »Seveda bomo veseli, če bodo 
naši kolesarji na račun naše siceršnje prisotnosti v tem kraju deležni 
kakšne dodatne spodbude s strani navijačev,« se nasmeji Filip Tišma, ki 
nas je sprejel v brezhibno urejenih prostorih, kamor so se iz Italije prese-
lili novembra 2019. Kranjčan, ki je pred prihodom v Bahrain Victorious 
med drugim delal tudi za britanski Sky (danes Ineos), je odgovoren za ko-
ordinacijo tehničnega dela v centru in na terenu. »V grobem bi naše delo 
lahko razdelil na tri časovna obdobja. Pozimi sestavljamo nova kolesa in 
poskrbimo, da pridejo do naših kolesarjev. To obdobje je zelo prijetno, 
najmanj stresno. Sledi odhod na spomladanske klasike, kjer dobimo prvi 
odziv s terena. Od kolesarjev in tudi sami neposredno vidimo, kako se 
obnesejo določeni materiali. Na podlagi tega ustrezno odreagiramo in, 
kot bi mignil, je tu že italijanski Giro ter konec meseca maja. Po priho-
du z Gira (bilo je v času našega obiska, op.p.) pa pride na vrsto za nas 
najbolj stresen mesec, junij torej. Tukaj smo, akcija! Saj ne da bi reševali 
življenja, ampak je pa zelo živahno. Zakaj? Dirka Po Franciji je za nas 
najpomembnejša v sezoni, zato moramo na junijskih tekmah (Kriterij po 
Dofineji, Dirka po Švici, Dirka po Sloveniji) preizkusiti še zadnje malen-
kosti, ki so lahko dodana vrednost ali pa, če ne reagiramo pravočasno in 
ustrezno, tisti manjkajoči košček v mozaiku uspeha v najbolj izostreni 
konkurenci. V Franciji prostora za eksperimentiranje pač ni,« še odločno 
pove naš sogovornik, ob njem sta bila v času našega obiska v centru, ta 
stoji blizu trase četrte etape "slovenskega toura", še dva izkušena člana 
tehnične ekipe, Igor Turk in Dejan Rifelj. Slednji bo z ekipo na dirki po 
Sloveniji. Pa navijači in tisti zaljubljenci v kolesarstvo, ki jih zanimajo 

Od leve: Matej Mohorič, Bogdan Fink in Andrej Hauptman.

Foto: V
id Ponikvar / Sportida.com
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Kamnik

V preteklih izvedbah dirke je mesto v naročju kamniških planin že 
gostilo start in cilj etape vse bolj prestižne dirke. Na Glavnem trgu so 
ljubitelji kolesarstva lahko srečali takšne ase, kot so Primož Roglič, Jakob 
Fuglsgang in Rafal Majka. Tokrat jo bo "peloton" iz Pogačarjeve Komende 
preko Kamnika urno mahnil naprej. Na Črnivec (vzpon druge kategorije) 
in v Savinjsko dolino ter nato nazaj v "tisti kot", kjer je menda lepše kot 
drugod. Če bo boj za zeleno dobil komendski as, bo pod Veliko planino 
zagotovo še kako veselo! 

ŠPORT

tehnične podrobnosti, pogosto pristopijo do tehničnega osebja na dirkah 
ali se celo oglasijo v mengeškem centru? »Čeprav se ne izpostavljamo, 
prav nasprotno, nas marsikdo najde. Če nam le čas dopušča, seveda od-
govorimo na kakšno vprašanje, vedno pa to seveda ni mogoče,« pravijo 
tehnični strokovnjaki, ki pa, mimogrede, ne obvladajo samo koles, pač pa 
so tudi mojstri v pripravi espressa. Hvala za gostoljubje, držimo pesti za 
"mengeško" ekipo. Po Sloveniji in Franciji!

Komenda

Iz Mengša se bo karavana (v tej bosta poleg že omenjenih arabskih ekip 
še dve, ki sta prav tako del elitnega World Toura: avstralski Bike Exchan-
ge – Jayco z našim Luko Mezgecem in kazahstanska Astana zapeljala proti 
Mostam in nato v Komendo. Zaobšli ne bodo niti Klanca pri Komen-
di, domače vasi Tadeja Pogačarja. Tam bodo ob cesti navijali tudi mladi 
kolesarji, člani Pogi Teama s trenerjem Miho Koncilijo na čelu. »Seveda 
bomo glasni, najprej na komendskem Klancu, nato pa, če se nam bo izšlo, 
še v cilju pod Veliko planino. Vsekakor bi radi pozdravili Tadejevo zma-
go, vse drugo bi bilo presenečenje,« brez kančka dvoma zmago svojega 
nekdanjega varovanca napoveduje Koncilija. Enako velja za Koncilijevega 
sovaščana iz Suhadol, Luko Pibernika. Bivši kolesar, nekoč pomemben 
člen že omenjenega Bahraina, domače etape in pričakovane Tadejeve 
zmage seveda ne bo zamudil. »Nisem se še odločil, kje jo bom spremljal. 
Velika planina ali Komenda, to je zdaj vprašanje,« še ni odločen nekdanji 
profesionalec, dvakratni državni prvak. Jurij Kern iz Športnega društva 
Komenda zagotavlja, da v Komendi ne bo dolgčas, s čim bi lahko prepričal 
Luko?»Kolesarje bo ob krožišču pri Občini pričakala domača godba, na 
velikem ekranu bo na ogled celotna etapa. Za okrasitev kraja na dan dirke 
bodo poskrbeli člani turističnega društva, osnovnošolci in gasilci. Super 
kulisa, torej. Vabljen Luka in druščina! Kolesarsko vzdušje se bo pri nas 
nadaljevalo tudi v juliju, saj bomo tudi tokrat skupaj spremljali francoski 
Tour,« kolesarsko obarvano poletje v Komendi še napoveduje Kern.
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Najhitrejša sta Laura in Žiga
Konec meseca maja se člani in članice Športno plezalnega odseka (ŠPO) ter Alpinističnega odseka (AO) kamniškega in tudi nekaj okoliš-
kih društev že tradicionalno zberejo pod naravno plezalno steno na Perovem. Na tamkajšnji prečki se pomerijo v hitrostnem plezanju. 
Letos, tekmovanje je potekalo na zadnji majski petek, sta bila najbolj "naspeedirana" Laura Tupy in Žiga Oražem. 

DAMIJAN RIFL

Speed Perovo se namreč imenuje zanimivo, pravzaprav unikatno ple-
zalno tekmovanje. Ne gre za klasično (vertikalno) hitrostno plezanje, ki je 
bilo v kombinaciji z balvanskim in težavnostnim lani poleti prvič del olim-
pijskega programa. Na Perovem fantje in dekleta premagujejo zahtevno 
skalno prečko. Plezajo torej horizontalno. Od leve proti desni in nazaj. Za-

četek in konec prečenja nastopajoči naznanijo z udarcem na kravji zvonec. 
Če med prečenjem zdrsnejo, jih čaka deset kazenskih sklec, in nato nada-
ljevanje na mestu (beri oprimku) zdrsa. Časovna omejitev desetih minut 
zadnja leta večini ne predstavlja resnega problema. Prav nasprotno, najhi-
trejši nalogo opravijo prej kot v dveh minutah. Absolutni rekord, dobro 
minuto in pol, je trdno v močnih rokah našega sogovornika, tudi letoš-
njega zmagovalca, Žige Oražma. 30-letni alpinist, bodoči gorski vodnik, je 
kot načelnik domačega ŠPO tudi eden izmed glavnih organizatorjev tega 
druženja, ki ima sicer že dolgo zgodovino. »Prva tekmovanja so bila izve-
dena že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Idejni očetje preizkušnje 
so kamniški alpinisti. Robert Poličnik, Damijan Kočar in Klemen Mali so 
tam ogromno trenirali pa so prišli na idejo o tekmovanju,« razloži Oražem 
in doda, da je nova generacija kamniških ljubiteljev plezanja v naravi tekmo 
znova obudila leta 2014. Letos se je zahtevnega izziva lotila dvanajsterica 
hitrih plezalk in plezalcev iz domačega ŠPO pa Plezalnega kluba Kamnik 
in športnoplezalnega odseka komendskega planinskega društva. »Ker je 
zanimanje za športno plezanje v naravi v porastu, nas bo, prepričan sem, v 
prihodnjih letih znova več,« je optimističen Oražem, ki napoved podkrepi 
z zavidljivo visoko številko. V njihovi mladinski šoli športnega plezanja 
(upravljajo tudi z balvansko steno v domu kulture) namreč bolj ali manj re-
dno vadi preko 100 otrok! Žigov rekord na "perovski prečki" bo torej prej 
ali slej "padel". Morda pa ga "napade" tudi kateri izmed izkušenih fantov, ki 
so v devetdesetih postavili temelje tej zanimivi plezalni tekmi in druženju. 
Izziv za Speed Perovo 2023! 

Foto: ŠPO
 PD
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Presežkov poln kamniški kros, tri zmage za Calcit

Najprestižnejši članski zmagi na 24. Kamniškem krosu gorskih kole-
sarjev v olimpijskem krosu sta si prikolesarila Italijan Daniele Braidot in 
Ukrajinka Yana Belomoina. V vročini in ob izjemnem navijaškem vzduš-
ju je med člani elite do odličnega osmega mesta prišel najboljši Slovenec 
zadnjih sezon, Rok Naglič, član domačega Calcit Bike Team, ki je organi-
ziral mednarodno in domačo pokalno dirko. Calcitovci so v vseh katego-
rijah osvojili tri zmage.

Vrhunski rezultati kolesarjev 
Kočevje je gostilo mednarodno dirko gorskih kolesarjev v olimpijskem 
krosu in hkrati tekmo za točke slovenskega pokala SloXcup. Člani 
kamniškega Calcit Bike Teama so se v težkih vremenskih razmerah 
izkazali z vrhunskimi rezultati. Med člani elite je v močni konkurenci 
Rok Naglič osvojil odlično drugo mesto.

Helios Sunsi podprvaki lige
Ekipa Helios Suns je letošnjo sezono končala na najboljši način, kljub 

kar nekaj težavam pred velikim finalom. Po zmagi nad Šentjurjem v če-
trtfinalu in nad Termami Olimia Podčetrtek v polfinalu so se uvrstili v 
veliki finale, kjer pa so bili igralci Cedevite Olimpije previsok zalogaj. 
Ljubljančani so zmagali v vseh treh tekmah in se tako veselili naslova 
prvakov. Vseeno so Domžalčani lahko ponosni na pot, ki so jo letos pre-
hodili v vseh tekmovanjih.

Radomlje na koncu pred Domžalami
Ekipa Kalcer Radomlje je z veliko zmago v predzadnjem kolu v Ko-

pru in z remijem v zadnjem krogu v Domžalah na koncu zasedla šesto 
mesto in s tem prehitela ekipo Domžal, ki je na koncu z dvema remijema 
proti Celju in Radomljam osvojila sedmo mesto. Radomljani so z zmago 
v Kopru ekipi Maribora pripomogli k lažji osvojitvi naslova državnega 
prvaka.

Ekipa Roltek Dob je po porazu proti Rogaški in zmagi proti Beltincem 
v zadnjem krogu na koncu osvojila deveto mesto v drugi ligi.

Ekipa Radomelj je v prvi ženski ligi v zadnjih dveh krogih zabeležila 
dve visoki zmagi nad Primorjem in ekipo Doxakey. S tem se je povzpela 
na tretje mesto za državnimi prvakinjami iz Beltincev in Olimpijo.

Tilen Finkšt drugi na Veliki nagradi Gorenjske
Tudi letos se je v Termah Snovik začela izvedba mednarodne dirke 

za Veliko nagrado Gorenjske kategorije UCI 1.2. Na dirki je nastopilo 
19 ekip, med njimi slovenske ekipe Adria Mobil, Ljubljana Gusto San-
tic, Meblo Jogi Proconcrete, Cycling Team Kranj, KK Bled in KK Gorje. 
Slovenec Tilen Finkšt (Adria Mobil) je v ciljnem šprintu manjše skupine 
osvojil drugo mesto. Najmočnejši je bil 27-letni Poljak Patryk Stosz (Vos-
ter ATS Team), ki je v letošnji sezoni slavil prvo zmago. Tretje mesto je 
osvojil Čeh Daniel Babor (Elkov Kasper), med prvo deseterico pa se je na 
7. mesto uvrstil še Jaka Primožič (Hrinkow Advarics). Zanimivost dirke je 

bila tudi ta, da je dirko končala manj kot polovica kolesarjev.

Kamniški nogometaši kot prerojeni
Kamniški nogometaši so v ligi za obstanek v četrti ligi v zadnjih štirih 

krogih zaigrali kot prerojeni. Očitno je pomagalo tudi dejstvo, da se je po 
petih letih zamenjalo vodstvo kluba. Predsednik kluba je postal Slobodan 
Vuk, ki aktivno sicer še igra v Domžalah. Kamničani so premagali po 
vrsti Kolpo, Kresnice, Arne Tabor in na koncu še Ihan in se s tem povzpe-
li na četrto mesto. Ihan je na koncu osvojil drugo mesto v ligi za obstanek, 
Laby's Mengo 28 pa je v ligi za prvaka osvojil osmo mesto.

Vaterpolisti v finalu proti Triglavu
Vaterpolistom Kamnika se je po koncu rednega dela uspelo uvrstiti 

na tretje mesto in se s tem izogniti v polfinalu Triglavu. V polfinalu so 
se Kamničani pomerili s Koprom in so se po dveh minimalnih zmagah 
veselili uvrstitve v finale. V finalu bodo proti starim rivalom iz Kranja 
poizkušali ubraniti lanskoletno lovoriko.

Tenisači Kamnika v zadnjem kolu izpadli iz prve lige
Kamniškim tenisačem se po odigranih petih krogih ni uspelo obdržati 

v drugi ligi. Po dveh uvodnih porazih proti Netsportu in Ljubljani so sicer 
zabeležili dve zmagi proti Šporn športu in Kopru ter bili celo v igri za 
napredovanje, a je bilo na koncu to premalo, saj so v zadnjem kolu izgubili 
proti Novi Gorici.

Jan Emberšič je izboljšal rekord Primoža Kozmusa

Na mednarodnem atletskem mitingu v Slovenski Bistrici je kamniški 
atlet Jan Emberšič (AK Domžale) izboljšal mladinski rekord, ki ga je leta 
1998 postavil Primož Kozmus, medtem ko je Agata Zupin zmagala v teku 
na 400 m z ovirami. Na metalskem mitingu v Domžalah pa je Jan nato še 
izboljšal svoj državni rekord v metu kladiva, ki sedaj znaša 76,79 metra.

Boštjan Erjavšek Beli je znova zmagal na Dugem otoku
Na Dugem otoku je potekala vztrajnostna tekaška preizkušnja Dugi 

otok trail 2022, na kateri je z najdaljšo, 40-kilometrsko razdaljo najhitreje 
opravil Kamničan Boštjan Erjavšek Beli (Calcit Bike Team) iz Stahovice.

Tjaša Vrtačič 22. na stari celini
Na EP v triatlonu v Olsztynu na Poljskem je Tjaša Vrtačič v finalu B v 

kategoriji U23 osvojila 3. mesto in končno 22. mesto.

Petra Pavlič in Anže Kosmač zmagovalca Pokala 
Slovenije 

Po naslovu ekipnih državnih prvakov člani Težkoatletskega kluba 
Domžale niso imeli prav dosti časa za pripravo za Pokal Slovenije. Petra 
Pavlič je v potegu dvignila 78 kg, s čimer je postavila državni rekord v 
kategoriji do 59 kg. Anže Kosmač je za zmago potreboval 165 kg, kar je 
pomenilo državni rekord v kategoriji do 96 kg. 

Cico 1.
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Vztrajnost se splača!
Maja 2015, pred dobrimi sedmimi leti torej, si je na mednarodnem atletskem mitingu v slovaški Bratislavi pritekla olimpijsko normo za 
nastop v teku na 3000 metrov z zaprekami. Z izjemnim tekom v močnem nalivu je hkrati postavila državni rekord. Motivacije za trening 
v luči premiernega nastopa na olimpijskih igrah leto kasneje takrat 20-letni Maruši Mišmaš ni manjkalo, a jo je ustavila poškodba ahilove 
tetive. Namesto na olimpijske igre v Rio je avgusta leta 2016 odpotovala na dopust. Počitek, pa nato operacija in rehabilitiacija. Toda 
Maruša je vztrajala in verjela vase. Pet let kasneje je Grosupeljčanka, ki se je po poroki leta 2019 preselila v Kamnik, na olimpijskih igrah 
v Tokiu dosegla rezultat kariere. Mišmaš Zrimškova se je ob novem državnem rekordu veselila šestega mesta. 

DAMIJAN RIFL
Foto: Peter Kastelic

Vztrajnost se torej splača! In to Maruša vedno znova poudarja. Tudi 
pred lanskimi olimpijskimi igrami je namreč zaradi poškodbe stegenske 
mišice že obupovala. A ni obupala. Omenjena poškodba ji ni "vzela" iger 
in tekme sezone. Je pa zato slednjo morala predčasno zaključiti, letošnjo 
zimsko pa izpustiti in prilagoditi treninge. Tekaške treninge je bila 
primorana nadomestiti s tekom na smučeh, za katerega jo je pred leti 
navdušil mož Matej, ki je kot bivši triatlonec tudi njen trening partner. 
Ogromno je kolesarila in trenirala v fitnesu ter bazenu. Šele marca je 
lahko znova pričela s tekaškimi treningi. Konec preteklega meseca je na 

mitingu mednarodne atletske lige na Ptuju prvič po tokijskih igrah zno-
va tekmovala. V teku na 1500 metrov je prepričljivo zmagala. Izkušena 
27-letnica se torej vrača v tekmovalni ritem. V svoji paradni disciplini, 
"stiplu" (tek na 3000 metrov z zaprekami), bo pred julijskim svetovnim 
prvenstvom v ZDA nastopila samo na mitingu diamantne lige 18. junija 
v Parizu. Poleg svetovnega jo poleti čaka še evropsko prvenstvo. Ta bo 
konec avgusta v Münchnu. »V Nemčiji si želim osvojiti kolajno. Večji del 
treningov opravim v Ljubljani, tu pa tam pa me boste še vedno lahko 
srečali tudi na, zdaj že lahko rečem, domačem kamniškem stadionu in 
bazenu,« je svoje načrte za poletje v prostorih Olimpijskega komiteja 
Slovenije na novinarski konferenci predstavila Mišmaš Zrimškova. Ob 
tej priložnosti je tudi podaljšala sponzorsko pogodbo z SKB banko, ki z 
atletinjo uspešno sodeluje že od v začetku omenjenega leta 2015. 

Štipendija 1
Nudimo štipendijo elektrotehnikom, ki vas zanimajo sistemi 
tehničnega varovanja, iskanje novih rešitev in produktov. Nudimo 
varnost na vseh področjih, med drugim tudi zaposlitve, opravljanje 
prakse in razvoja v podjetju. Pri razvoju vas bomo podprli od 
samega začetka šolanja, lahko pa se nam pridružite tudi v zadnjih 
dveh letih šolanja.
Višina mesečne štipendije: 250 EUR
Št. razpisanih štipendij: 2
Opombe: Možnost zvišanja z odličnim šolskim 
uspehom ali odlične ocene dobljene na praksi.
Izobrazba: Elektrotehnik
Rok prijave: 15. 6. 2022

Štipendija 2
Nudimo štipendijo tehnikom računalništva, ki vas zanimajo 
sistemi tehničnega varovanja in iskanje novih sistemskih rešitev. 
Nudimo varnost na vseh področjih, med drugim tudi zaposlitve, 
opravljanje prakse in razvoja v podjetju. Pri razvoju vas bomo 
podprli od samega začetka šolanja, lahko pa se nam pridružite tudi 
v zadnjih dveh letih šolanja.
Višina mesečne štipendije: 350 EUR
Št. razpisanih štipendij: 2
Opombe: Možnost zvišanja z odličnim šolskim 
uspehom ali odlične ocene dobljene na praksi.
Izobrazba: Tehnik računalništva
Rok prijave: 15. 6. 2022

RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

 

Praktično izobraževanje
Opis delovne prakse: Nudimo prakso za elektrotehnike, mehatronike in tehnike računalništva.
Kaj pričakujemo od kandidatov: Zanimanje za nudenje tehnične varnosti našim strankam, dinamičnost, zvedavost.
Kaj ponujamo kandidatom: Opravljanj prakse s strokovnimi mentorji, pridobivanje praktičnega znanja, štipendijo, 
varno delovno okolje v mladem in dinamičnem kolektivu.

M.: 041 899 473
kadri@zarja.com

Klik, klik za še več modrih novic

www.modre-novice.si

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI,
NAJBOLJŠE PICE, VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
tel.: 031-30-22-21
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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, 23. junija 2022, 
in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 1. julija 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Tračni brusni stroj motor I. faza, dol-
žina 2m, za les, 50 eur. 01 722 85 36

• 130 knjig od 1830 dalje po 1 eur kos in 
druge starine. 051 665 880

• CD-je in DVD-je, večjo količino, kla-
sika in filmi po 1 eur. 051 665 880

• Garnituro, masiva, mizo – ameriška 
češnja + 6 stolov, ugodno, 430 eur; ste-
kleno mizo na 1 nogi 80x80 + 2 stola, 
40 eur. 041 664 440

• Trosed, fotelj, zelen, ugodno, 35 eur; 
kosilnica električna Stiga, ugodno, 30 
eur. 041 664 440

• Fotelj, temno moder, nov in vrtljiv pi-
sarniški stol, ugodno, 35 eur. 041 600 
924

• Klubski mizici stekleni, 2 kosa, vsaka 
po 20 eur; stojalo oblačil, 2 kosa po 15 
eur. 041 600 924

• Bencinsko kosilnico za travo Einhell, 
samohodno, nast. višina 6 st., šir. reza 
56cm, zbirni koš 80l. 040 469 565

• 4 šivalne stroje v omarici. 070 833 550
• Rabljen štedilnik Iskra, 2 plin, 2 elek-

trika, 30 eur.  041 987 111
• Žično ograjo 80cm x 25m, 45 eur. 031 

466 617
• Sobno kolo. 070 892 195
• Nov jogi 200x90, 50 eur. 070 892 195
• Golf 1.9 TDI črn letnik VI, 2006, pre-

voženih 232.000 km, 2600 eur, servis 
narejen, reg. VI/2023. 070 711 810

• Okno 140x80 z rol., Power plus rezal-
ka za keramiko. 040 751 428

• Štiri alu platišča z letnimi gumami 
225-45 R 17. 041 969 935

• Plastificirane stole, 6 kosov z blazina-
mi in mizo. 041 862 333

• Motor Piaggio, 500 eur, poštarska 

verzija, kličite po 20. uri. 068 942 541
• Aparat za peko kruha Matrix Apk089, 

še nerabljen, 30 eur. 031 635 887
• Kamin s pečico, kurjen en mesec, 12 

kW, ugodno. 041 573 006
• 3 radiatorje za sobe, malo rabljeni. 031 

455 811
• Tapecirano klop z naslonjalom, 25 eur. 

041 987 111
• Sobno kolo 50 eur, sesalec 20 eur, TV 

omarica 20 eur. 070 550 717
• CD in DVD, večjo količino otroških 

vsebin in raznih filmov po 1 eur kos. 
051 665 880

• Otroško kolo 15 eur, električni klavir 
15 eur, hladilnik Candy, električna 
brusilka tračna Iskra 20 eur, stol za 
banjo poceni. 041 288 935

• Otroško zložljivo posteljico z dod. le-
žiščem 120x60 cm, otroški stolček za 
hranjenje. 01 831 19 32

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

• Otroški voziček Jane, globoka košara, 
športni del, lupinica z vso opremo, 
rdeče barve, 50 eur. 031 411 285

• Dvoplaščno 750-litrsko cisterno in 
400 l kurilnega olja. 031 331 309

• Prenosno klimatsko napravo Beko. 
150 eur. 031 404 540

• Nov karaoke zvočnik Explore Danza 
600W, dva brezžična mikrofona, da-
ljinec, FM/SD/USB/BT/MIC/LED. 
041 994 278

• Odpadke govejega usnja in za popravi-
lo pete, ugodno. 01 83 42 053

KUPIM

• Vibracijsko mizo za beton. 031 426 029

• Odlikovanja, medalje, značke, bajone-
te, razglednice, kovance, knjige, slike, 
kipce ipd. 051 740 430

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 
041 751 266

• Oddam enosobno 40m2 v Kamniku. 
Kurjava krušna peč. Največ 3 osebam. 
040 843 448

• V centru Kamnika prodam hišo. Zelo 
zanimiva lokacija. 031 452 507

• Spodnjo etažo hiše prodam v Loki pri 
Mengšu. 031 673 782

• Kupim cenejšo hišo ali menjam za stano-
vanje z mojim doplačilom. 041 550 035

• Kupim parkirni prostor za parkiranje 
avtodoma, lahko je objekt potreben 
obnove ali dograditve. 041 550 035

• Dolgoročno najamem bivalni vikend 
ali majhno hiško na mirnem kraju v 
LJ, Domžalah ali Kamniku in okolici. 
Cena po dogovoru. Samska oseba, ne-
kadilec, brez živali. 051 790 510

• Starejšo hišo, potrebno manjše obno-
ve, v Domžalah ali okolici kupim. 030 
362 626

• Zamenjam stanovanje za cenejšo hišo 
ali za stanovanje z atrijem v Kamniku 
ali okolici. 041 550 035

• Kupim garažo z možnostjo parkiranja 
tudi pred njo in pokrit parkirni prostor 
za parkiranje avtodoma. 041 550 035

• Manjše stanovanje v Mengšu, Kamni-
ku , Domžalah ali okolici kupim. 041 
707 989

PODARIM

• Jogi 200x100, zelo lepo ohranjen. 051 
810 691

• Zelo dobro ohranjene stare nabožne 
slike v okvirjih. 041 743 574

RAZNO

• Iščemo dom za prijaznega kužka, v 
hiši, zunaj, vajen otrok. 051 321 850

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

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

• Na območju občine Komenda iščemo 
občasno pomoč na kmetiji – zelenjava. 
040 210 020

KUPON za brezplačni mali oglas (do 10 besed)

Ime in priimek:   

Naslov:  

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

  

Vsebina:  
 

MALI OGLASI
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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

Renault Scenic dCi 110 Energy Limited Edition NAVI, PDC, GR.SEDEŽEV – 1461 
ccm, 81 kW  (110 KM) – L.2015/04 - samo 153.931 km  – Vozilo je odlično ohranjeno z bogato 
opremo: ohranjeno, servisirano vozilo z znano zgodovino. Bluetooth, navigacija, tempomat, 
gretje sedežev, start/stop, led dnevne luči, esp, 16 Col lita platišča, parkirni senzorji,… Finan-
ciranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 7.990,00 €

BMW serija 4 Gran Coupe: 430d xDrive, M PAKET, Luxury Line, Avt., XENON, 
MEMORY – 2993 ccm, 190 kW (258 KM), L. 2016/2 – 96.140 km. Odlično ohranjeno 
atraktivno vozilo z znano zgodovino, od prvega lastnika. Športno podvozje, športni vo-
lan, avtomatski menjalnik, xenon žarometi, usnjeni sedeži, memory sedeži, parkirni sen-
zorji spredaj in zadaj, navigacija, električno zložljiva ogledala, brezstični ključ, sistem za 
samodejno zaviranje v sili, opozorilnik spremembe voznega pasu, električno odpiranje 
prtljažnega prostora, ... Financiranje preko banke RCI – KREDIT od 2 – 7 let. Možno tudi 
brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 24.880,00 €

ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!

Akcija Akcija

Akcija

Akcija Akcija

Renault Espace ICONIC TCE 225 EDC - radar, kamera, samo 3.726 km, 1798 ccm, 165 
kW (224 km) - L. 2020/5. ohranjeno, redno servisirano vozilo z znano zgodovino, 1. lastnik, 
bluetooth, navigacija, aktivni tempomat, usnjeni sedeži, gretje sedežev, start/stop, full led luči, 
headup display, esp, 17 col lita platišča, … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 
2 – 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 32.999,00 €

Renault Espace TCe 200 Initiale Paris – EDC, AKTIVNI TEMPOMAT, USNJE  – 1618 
ccm, 147 kW  (200 KM),  (automatik) . L. 2015/08  124.361 km.  Posebno vozilo z 2 elektronsko 
nastavljivima sedežema v drugi vrsti. Lepo ohranjeno vozilo z znano zgodovino. 4 control (štirikolesni 
volan), opozorilo za zapustitev voznega pasu, avtomatski menjalnik, aktivni tempomat, opozorilo o mrtvem 
kotu, head-up display, zaviranje v sili. Full led (led žarometi, dnevne led luči, zadnje led luči), vzvratna 
kamera. Park asistent, prednji in zadnji parkirni senzorji, gretje sedežev spredaj in zadaj, original 19" alu 
platišča,… Financiranje preko banke rci – kredit/leasing od 2 - 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.

Akcijska cena: 18.999,00 €

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. Možno tudi brez pologa od 2 do 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. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 11.880,00 €

Akcija


