
racunovodski-servis.si

RAČUNOVODSKI SERVIS

racunovodstvo@proevent.si
01 300 32 16

Zaupanja vreden
računovodski servis.

SPOT točka - 
Vse za ustanovitev podjetja

proevent_racunovodstvo_oglasi.pdf   1   12.4.2021   12:38:47

Kuhamo s ščepcem

Mengeš
Domžale
Kamnik
Trzin
Črnuče
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• pod keramiko
 • pod laminati, parketi
  • uporaba inteligentnih
   termostatov
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Prodajate nepremičnino?
Perovo 26       040 554 000

XASTOR d.o.o. Kamnik
Družba za varovanje objektov

www.xastor.si

T: 080 11 11, 041 766 222
Ogled in brezplačno svetovanje:

E: info@xastor.si

-  alarmni in video sistemi 
(dobava in montaža)

-  priklop sistemov na VNC
-  izvajanje obhodov 

in intervencij

Z vami že 

32 let

Regionalna informativno razvedrilna revija • Brezplačna tiskovina • 30.000 izvodov • Prejmejo vsa gospodinjstva
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10. DOBRODELNI POHOD NA SV. PRIMOŽ

24. 9.VABLJENI!
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POHOD OB REKI

IZPOSTAVILI POMEMBNOST 
POVEZOVANJA

Več kot 3200 pohodnikov dobre volje se 
je v soboto, 11. junija, pridružilo Pohodu ob 
reki, ki povezuje, in tako tudi letos razširilo 
sporočilo: radi se družimo in povezujemo. 
Pohodnike sta na sredini poti pozdravili tudi 
kamniška in domžalska občinska delegacija.

Str. 10

USPEŠNE ZGODBE

SESTRI, KI PEČETA NAJBOLJ 
SLASTNE DIMNIKE

Sestri Špela in Maša Debevc iz Šmarce pri 
Kamniku sta pred štirimi leti v Ljubljani od-
prli pekarno Sisters Kurtoš. Ni trajalo dolgo, 
da sta se s svojo pisano ponudbo kurtošev 
vpisali na kulinarični zemljevid prestolnice.
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INTERVJU

GLASBA LEPŠA ŽIVLJENJE 

Z ravnateljico Glasbene šole Domžale, 
Kamničanko Andrejo Humar, smo se po-
govarjali o izzivih, ki jih prinaša prihodnje 
obdobje glasbenega šolstva na Domžalskem, 
pa tudi glasbi, ki jo spremlja dobršen del živ-
ljenja. 
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ŠPORT 

BREZ NJIH DIRKE NI!

Za kamniško etapo kolesarske dirke Po 
Sloveniji, ki naj bi jo ob trasi spremljalo kar 
80 tisoč navijačev, je bilo evidentiranih de-
vetdeset novinarjev! O lepotah Slovenije in 
kolesarstvu se je z nekaterimi izmed njih po-
govarjal Damijan Rifl.

Str. 34

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Zadnje dni mi po glavi neprestano roji pe-
sem I'm still standing Eltona Johna. Kot mantra, 
ki se ponavlja in si je ne morem izbiti iz glave. 
Saj poznate ta občutek, kajne? Strokovno temu 
pravijo ušesni črvi, ki se sprožijo ob skladbi, ki 
ste jo poslušali nazadnje, ali tisti, ki ste jo poslu-
šali večkrat oz. znova in znova, ali tisti, ki vam 
je prišla na ušesa v stresnem obdobju oz. je po-
vezana z dogodki iz preteklosti ali spomini na 
njih. Pri meni sta najbrž ključna zadnja dva od 
naštetih sprožilcev. Zakaj? Ker se le nekaj tak-
tov po začetku pesmi pojavi še spomin na študij. 
Zaključevala sem tretji letnik, čakalo me je le še 
nekaj izpitov. Kot se pridnim dekletom pritiče, 
sem ponavadi letnik zaključila že konec junija, 
tako da je bilo poletje lahko brezskrbno in v 
znamenju dela, zabave in potovanj. Tisti dan 
sem imela ustni izpit. Vstopim v kabinet profe-
sorice, takrat in še danes prepoznavne osebe, ki 
smo jo študentje imeli za alfo in omego, absolu-
tno avtoriteto na področju, ki ga je poučevala. 
Znana po ognjemetu besed je začela s spraše-
vanjem v svojem slogu. Nervozno in plaho sem 
odgovarjala, poznala sem odgovore, dobro mi je 
šlo. To je odražala tudi ocena, šok je sledil v tre-
nutku, ko je profesorica vpisala oceno in zaprla 
indeks. »Močno razmislite o tem, da bi se pre-
pisali. Poklic, za katerega študirate, ni prime-
ren za vas. Na tem področju je treba biti glasen, 
izstopajoč, krvoločen, vi pa ste tihi, naivni in 
mili. Predobri …« je navrgla kar tako, moj svet 

Še vedno
stojim

UVODNIK ·  KAZALO

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

pa se je majal, ter dodala še, da mi lahko pomaga 
pri prepisu. Tresočih se nog sem odšla iz kabi-
neta in tisto poletje ni bilo prav nič zabavno, saj 
sem ves čas preigravala možnosti, kaj storiti. 
Nekje na pragu jeseni sem se le odločila – začeti 
študij bom dokončala, potem pa še vedno lahko 
vpišem tudi tistega, ki mi ga je predlagala pro-
fesorica. Nadaljevala sem, študij tudi zaključila, 
se zaposlila … a dvom je ostal. Danes točno vem, 
da sem zgrešila z izbiro študija. Premalo sem se 
poznala ali pa se premalo poslušala. Toda po 
drugi strani sem se naučila pomembne življenj-
ske lekcije: ne glede na vse, kar se zgodi, začeto 
delo bom dokončala, potem pa bom videla, kako 
nadaljevati … in tako iz dneva v dan iz meseca 
v mesec in iz leta v leto. Zato se mi v trenutkih, 
ko sem razpeta med nasprotji, nehote prikrade 
ta pomenljiva melodija: I'm still standing … (Še 
vedno stojim …). 
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Imeniten zaključek 12. Bralnic pod slamnikom

Domžale – Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom, ki 

se je letos odvrtel že dvanajstič – festival prireja Miš založba z Gorju-

še nad Dobom pri Domžalah v sodelovanju s številnimi knjižnicami, 

med njimi tudi Knjižnico Domžale – je pred slabim mesecem dni zaprl 

svoje duri. V okviru festivala je letos potekalo več kot 90 dogodkov 

po slovenskih šolah, vrtcih, knjižnicah in drugih ustanovah, višek 

dogajanja pa je dosegel s slovesnim zaključkom – organizatorji so ga 

letos prvič izpeljali v okviru Slamnikarskega sejma, ki je v Domžalah 

potekal drugo junijsko soboto.

Letošnje festivalsko dogajanje se je v celoti spletalo okrog pustolovskih 
in zgodovinskih romanov za otroke in mladino, vse skupaj pa je potekalo 
pod udarnim geslom Do konca in naprej. V okviru festivala so se raz-
vrstili pestri in barviti dogodki, na katerih so se (mladi pa tudi starejši) 
obiskovalci lahko družili z najrazličnejšimi domačimi ustvarjalci literatu-
re za otroke in mladino. Festival je tudi letos postregel s festivalsko knjigo, 
in sicer s slikanico Ne pozabi na naslov! – napisala jo je Gaja Kos, ilustriral 
pa jo je Jaka Vukotič – ki so jo organizatorji razdelili najmlajšim bralcem. 
Tudi letos je festival gostil tujega gosta: tokrat so organizatorji v goste 
povabili priljubljenega avstralskega pisatelja Barryja Jonsberga, s katerim 
je v iskrivem spletnem intervjuju poklepetal Boštjan Gorenc - Pižama.

Festivalski dnevi so se zaključili z imenitnim dogodkom v okviru 
Slamnikarskega sejma: bralci so se tam lahko družili s priljubljenim pi-
sateljem Tadejem Golobom, pisateljica Nina Mav Hrovat je najmlajšim 
doživeto brala pravljice, vsestranski ilustrator Ivan Mitrevski pa je mlade 
nadobudneže učil zanimivih poslikav na obraz. Ob vsem tem so potekale 
tudi še druge delavnice.

Kot v preteklosti so organizatorji tudi letos v okviru Bralnic pod sla-
mnikom pripravili natečaj za mlade, kjer so otroci drugega in tretjega tri-
letja slovenskih osnovnih šol lahko dokazali, kako jih je letošnji festival-
ski slogan navdahnil na literarnem ali likovnem področju, prav tako pa so 
lahko na izbrano temo pripravili video prispevek. Med dobitniki nagrad 
je kar nekaj učencev tudi iz kamniške in domžalske občine, in sicer Izak 
Plahuta Hušič, OŠ Marije Vere Kamnik, Lučka Jeraj, OŠ Rodica, in Hana 
Brezar, OŠ Marije Vere Kamnik, ter Hana Zabret, OŠ Venclja Perka za 
najboljše delo o slamniku.

Na Miš založbi so skupaj s soorganizatorskimi knjižnicami veseli, da je 
za njimi še en uspešno zaokrožen literarni festival Bralnice pod slamni-
kom. V slogu letošnjega mota pa zdaj ob koncu dogajanja že zrejo, kam jih 
bo na krilih nove tematike ponesel prihodnji festival. 

Vesna Sivec Poljanšek

Pravljice so se zopet ustavile v Motniku

Kamnik – Devet dogodkov je poleg pripovedovalske delavnice z Mar-

garete Wenzel letos potekalo v okviru Križnikovega festivala, ki je s 

pravljicami, ki govorijo o poti in preobrazbi, tudi letos povezal štiri 

kraje – Motnik, Kamnik, Vransko in Trojane. V okviru festivala vsa-

ko leto poteka tudi likovni natečaj – izbranih je bilo devet nagrajen-

cev, poleg njih pa še enajst ostalih avtorjev. Njihova dela so bila med 

festivalom na ogled v Motniku.

»Pravljice so od nekdaj potovale po svetu. Med tem potovanjem so 
se preobražale, preobražali in spreminjali so se tudi junaki, kdaj pa kdaj 
kakšna žaba v princa, debela pujsa ali kača v nevesto. Med tem dolgim 
potovanjem so se pravljice ustavile tudi v Motniku, za rep pa jih je ujel 
Gašper Križnik, ki mu posvečamo že enajsti festival po vrsti. Križnik 
je pravljice zapisoval, če ne drugače, pa na kakšen ''škrnicelj'', in prav po 
njegovi zaslugi imamo zdaj ohranjeno pravo bogastvo iz preteklosti,« je 
na odprtju poudarila Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik, ki skupaj s Turističnim društvom Motnik in 
Kulturnim društvom Motnik organizira festival.

Še pred uradnim odprtjem se je festival začel v Kamniku s t.i. story 
slamom v Kreativni četrti Barutana, na katerem so pripovedovalci ob-
činstvu predstavili zgodbe iz resničnega življenja. Naslednji večer se je fe-
stival preselil v ''domači'' Motnik, kjer so prekaljeni pripovedovalci Anja 
Štefan, Katja Preša, Špela Frlic, Špela Regulj, Boštjan Napotnik - Napo in 
duo Vroča župa (Goran Završnik in Rok Kosec) ter Anže Slana pripove-
dovali ljudske zgodbe za odrasle. Sledil je vrhunec festivala s pestrim so-
botnim dogajanjem v Motniku in na Vranskem, zaključek pa se je tokrat 
preselil na Trojane, kjer sta Boštjan Gorenc - Pižama in Boštjan Napotnik 
- Napo pripovedovala pravljice za male in velike.

Kot smo že omenili, pod okriljem Križnikovega festivala vsako leto po-
teka tudi likovni natečaj. Letos je nanj prispelo 414 izdelkov iz 22 osnov-
nih šol in njihovih podružnic iz Slovenije in Hrvaške, med njimi tudi z 
osnovnih šol naše regije. Nagrajenih je bilo devet likovnih del, dodatnih 
enajst najboljših likovnih del je bilo izbranih za razstavo, ki je bila med 
festivalom na ogled v Motniku. Nagrajenci prvega triletja so Sara Jereb 
(OŠ Mengeš), Drejc Birk (OŠ Dob, PŠ Krtina) in Lea Kotnik (OŠ Petrovče, 
PŠ Trje); nagrajenci drugega triletja so Svit Dimic (OŠ Marije Vere), David 
Menard (OŠ Frana Albrehta) in Nika Zajec (OŠ Šmartno v Tuhinju, PŠ Zg. 

Tuhinj); nagrajenci tretjega triletja so Tinkara Kočar (OŠ Stranje), Alisija 
Brinovec (OŠ Marije Vere Kamnik), Neža Podbevšek (OŠ Šmartno v Tu-
hinju, PŠ Motnik), Inja Močnik (OŠ Marije Vere Kamnik), Brina Slanovec 
(OŠ Frana Albrehta Kamnik, PŠ Mekinje), Ana Vučko (OŠ Marije Vere 

Na sklepni prireditvi 12. mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamni-
kom so mladim podelili nagrade za njihove dosežke na ustvarjalnem natečaju 
z naslovom Do konca in naprej. Nagrade je podelil ilustrator Ivan Mitrevski (na 
fotografiji desno).

Na festivalu so letos prvič nastopili udeleženci Križnikove pripovedovalske 
šole iz kamniških osnovnih šol (Toma Brejca, Stranje, Marije Vere).
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Kamnik), Neja Potočnik (OŠ Dob, PŠ Krtina), Žan Grdin (OŠ Marije Vere 
Kamnik), Eli Obralić (OŠ Marije Vere Kamnik), Ema Volkar (OŠ Šmartno 
v Tuhinju, PŠ Zg. Tuhinj) in Klara Loboda (OŠ Marije Vere Kamnik). 

Na Maroltovem srečanju med finalisti tudi folklorna 
skupina iz Mengša

Mengeš, Žalec – V Žalcu se je v soboto, 18. junija, v dveh polfinalnih 

prireditvah predstavilo ducat odraslih folklornih skupin, ki so se na 

zaključno tekmovanje, Maroltovo državno srečanje, uvrstile preko 

območnih in regijskih srečanj, najboljše med njimi pa so zaplesale še 

na večerni finalni prireditvi.

Prireditev v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) in območne izpostave JSKD Žalec s producentko Tjašo Ferenc 
Trampuš je spremljala tudi tričlanska strokovna žirija v sestavi Tomaž 
Simetinger, Klavdija Žabot in Gašper Selko. Slednja je po koncu vseh pol-
finalnih nastopov izbrala najboljše nastopajoče za finale, po koncu final-
nega programa pa razglasila in podelila nagrade za 1., 2. in 3. mesto in 
še posebno priznanje žirije. Svojega favorita med finalisti je izbralo tudi 
občinstvo.

V prvem polfinalu so nastopili: Folklorna skupina Mengeš člani; Aka-
demska folklorna skupina KUD Študent, 1. skupina; Mlajša veteranska sku-
pina FD Kres; Folklorna skupina ŽKUD Tine Rožanc; Folklorna skupina 
Leščeček; Folklorna skupina Klas Horjul – Folklorna skupina Šumnik Bo-
rovnica. V drugem polfinalu so se predstavili: Akademska folklorna sku-
pina KUD Študent, 2. skupina; Mladinska folklorna skupina Karavanke; 
Akademska folklorna skupina France Marolt; Mladinska folklorna skupina 
Mengeš; Folklorna skupina KD Sveta Ana;  Folklorno društvo Gartrož. 
Strokovna žirija je v finale uvrstila 7 skupin: Mladinska FS Mengeš, Mla-
dinska FS Karavanke, Tržič, AFS KUD Študent Maribor, 1. skupina, FS 
ŽKUD Tine Rožanc, Ljubljana, FS Klas Horjul – FS Šumnik Borovnica, 
AFS France Marolt, Ljubljana, AFS KUD Študent Maribor, 2. skupina. 

Prvo mesto po izboru žirije – zmagovalka Državnega Maroltovega sre-
čanja 2022 – tekmovanja odraslih folklornih skupin je postala Akadem-
ska folklorna skupina France Marolt, ki je tako ubranila naslov najboljših 
z zadnjega Maroltovega srečanja leta 2019. Drugo mesto je strokovna žiri-
ja dodelila Akademski folklorni skupini KUD Študent (2. skupina). Tretje 
mesto po mnenju strokovne žirije sta si razdelili Folklorna skupina Klas 
Horjul + Folklorna skupina Šumnik Borovnica in Akademska folklorna 
skupina KUD Študent (1. skupina). Najboljša skupina po mnenju gledal-
cev je s 1691 glasovi (od skupno 3197 glasov) postala Mladinska folklorna 
skupina Mengeš. Strokovna žirija je podelila tudi posebno priznanje za 
glasbeno izvedbo in priredbo. Prejela ga je Folklorna skupina Mengeš 

člani, ki je sicer ostala brez finalnega nastopa, a v ocenjevanih elementih 
navdušila z glasbo. 

Na Muzejski noči v Kamniku zadišalo po morju

Kamnik – Tretjo soboto v juniju je potekala slovenska akcija Poletna 

muzejska noč. Letos že dvajsetič po vrsti.

V Medobčinskem muzeju Kamnik (MMK) na gradu Zaprice je bil pro-
gram oblikovan za različne okuse in različne starostne skupine. Skupna 
nota vseh prireditev je bilo slovensko morje. Odprli smo kar dve razstavi 

povezani s slovenskim Primorjem in Kamnikom – Maleševe Piranske 
motive in Slovenske ladje. Po pozdravnem govoru direktorice MMK, 
Zore Torkar, in podžupana občine Kamnik, Aleksandra Uršiča, je Male-
ševe živahne monotipije in majhne gravure s slovenske obale predstavila 
Breda Ilich Klančnik. Sledilo je še odprtje gostujoče razstave Pomorskega 
muzeja Sergej Mašera Piran – Slovenske ladje – 7 ladij Splošne plovbe, 
vključno z ladjo Kamnik. Projekt razstave in kataloga je predstavila av-
torica Duška Žitko. Tehnični direktor Splošne plovbe in Kamničan Bo-
ris Vidmar je predstavil nastanek in razvoj Splošne plovbe in zgodovino 
ladje Kamnik, ki je skoraj 35 let plula na svetovnih morjih. Kamničani, 
pod vodstvom tedanjega predsednika občinske skupščine Kamnik Franca 
Svetelja, so ladjo Kamnik sprejeli v Piranu 8. avgusta 1977. Med prvimi 
pomorščaki na njej je bil tudi Kamničan Franc Berlec. Posebne gostje so 
bile tudi botre ladij Splošne plovbe - na odprtju so bile kar tri: Mirjana 
Herlič, ki je leta 1976 krstila ladjo Maribor, Majda Šteblaj, ki je leta 1977 
krstila ladjo Kamnik, in Duška Žitko, ki je leta 2011 krstila zadnjo novo 
ladjo, Portorož. Kamniška botra Majda Šteblaj nam je tudi zelo doživeto 
opisala njeno potovanje v Osako na Japonsko in krst ladje Kamnik 17. 
februarja 1977. Sledilo je še javno vodstvo po razstavi Slovenske ladje z 
Duško Žitko, Borisom Vidmarjem in Andrejem Utenkarjem, ki so pove-
dali številne zanimivosti o ladjah in pomorščakih.

Med tem se je vrtel tudi filmček ob 20-letnici Poletne muzejske noči 
v Kamniku, ki ga je pripravil Marko Kumer, najmlajši obiskovalci pa so 
pod vodstvom Tee Kregar izdelovali periskop za svoje poletne morske 
počitnice.

V lapidariju je v prijetni poletni noči sledil še koncert Tjaše Fabjančič 
Trio (Tjaša Fabjančič – vokal, Michael Lagger – klavir in Robert Jukič – 
kontrabas), ki so nam predstavili pesmi z nove zgoščenke Miniature. 

Zora Torkar

Najboljši program po izboru občinstva – Mladinska folklorna skupina Mengeš.
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Želja pomagati jih vodi že sto let
Želja pomagati vodi kamniške gorske reševalce, ki že sto let pomagajo ponesrečenim in izgubljenim v gorah nad Kamnikom. Častitljivo 
obletnico delovanja Društva Gorska reševalna služba Kamnik so v petek, 17. junija, obeležili s prijetno in ganljivo umetniško prireditvijo 
Želja pomagati, ki nas je popeljala po zgodovini reševanja v gorah skozi zgodbe reševalcev, pričevanja rešencev in doživljanje gorsko 
reševalnega poslanstva s strani svojcev gorskih reševalk in reševalcev, ki so nekoč in tudi danes prostovoljno darovali svoj čas, znanje 
in izkušnje za varnost sočloveka.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Vladimir Habjan

Za začetek organiziranega delovanja gorskega reševanja na Kamni-
škem se šteje 22. junij 1922. Takrat je bila ustanovljena Reševalna postaja 
Kamnik, predhodnica današnjega društva GRS. Nastala je iz skupine re-
ševalcev iz doline Kamniške Bistrice, ki je na pobudo Slovenskega pla-
ninskega društva začela organizirano reševati. Prvi reševalci so bili štirje 
bratje Erjavški: Franc, Lojze, Tone in Peter. Kmalu so se jim pridružili 
tudi drugi fantje, ki jih je vodila želja pomagati. Danes društvo GRS Ka-
mnik šteje 58 članov, od tega je osem zaslužnih članov, imajo še pet izre-
dnih članov. Trije pripravniki so letos opravili vse izpite in postali zelo 
aktivni redni člani. Povprečna starost članstva je 47 let, kar je relativno 
visoko, zato v društvu pripravljajo pomlajevanje ekipe. Kamniško sodi 
med večja reševalna društva, tako po številu članov kot po velikosti ob-
močja, kjer delujejo (Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda, Mo-
ravče, Lukovica), in številu intervencij. Ob tem poudarjajo, da se število 
obiskovalcev gora izredno povečuje, poleg tega pa se srečujejo z novimi 
oblikami reševanja, kot je tisto ob nesrečah pri adrenalinskih dejavno-
stih, ki se dogajajo na zahtevnem terenu. V zadnji deset letih so kam-
niški reševalci na okoli 300 intervencijah pomagali približno 360 osebam, 
tudi s pomočjo helikopterja in satelitske navigacije, iskali so pogrešane 
ali izgubljene poškodovane planince, plezalce, padalce, kolesarje, smučar-
je, pohodnike. Največ dela imajo v poletnih mesecih, največkrat gre za 
poškodbe spodnjih okončin zaradi zdrsa. Napredek je silovito spremenil 
delo gorskih reševalcev in potek reševalnih akcij, tudi možnost preživetja 
ponesrečenih, a narava dela se ni spremenila – gorski reševalec še vedno 
vstane od kosila ali sredi noči in odide reševat neznane ljudi. Vodi ga ista 
sila, kot je pred sto leti vodila brate Erjavške in njihove naslednike – želja 
pomagati.

Vaše delo je neprecenljivo

Da je prispevek gorskih reševalcev neprecenljiv in spoštovan, je v svo-
jem nagovoru poudaril Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direk-
torja Uprave za zaščito in reševanje. »Posebej je treba poudariti, da člani 
človekoljubno delo opravljate prostovoljno in častno, in je za vas značilna 

zlasti izjemna strokovna usposobljenost, izurjenost in še posebej psiho-
fizična pripravljenost. Reševanje v gorah je tisto, ki določa standarde na 
tem področju in ti so izredno visoki. Neupoštevanje teh pomeni lahko 
tudi nepopravljive in celo tragične posledice tudi za vas. Sodobno reševa-
nje v gorah, podprto z zrakoplovi, zahteva nova znanja, dodatna usposa-
bljanja, skratka profesionalnost v vseh pogledih. Vi taka znanja in uspo-
sobljenost imate, in so rezultat 100-letnih izkušenj reševanja v gorah,« je 
dejal Lotrič in poudaril, da standardov, ki vplivajo na delo reševalcev, ne 
bodo zniževali, hkrati pa bodo že naprej podpirali in financirali dejavnost 
gorske reševalne službe.

Za ta posluh za gorsko reševanje, ki ga uprava za zaščito in reševanje 
ima, se je zahvalil Gregor Dolinar, predsednik Gorske reševalne zveze 
Slovenije, pod okriljem katere deluje Društvo GRS Kamnik. »Poleg uspo-
sobljenosti sta za varno reševanje izjemnega pomena tudi odlična oprema 
in ustrezni pogoji. Tukaj lahko poudarim, da oboje po zaslugi odličnega 
sodelovanja z upravo imamo. Gorsko reševanje je nevarno in gorski reše-
valci se velikokrat zavestno podajajo v situacije, ki za njih pomenijo tudi 

... in reševanje danes.Reševanje nekoč …

Voditeljica Mojca Volkar Trobevšek se je o delu gorskega reševalca pogovarjala 
s Cenetom Griljcem, Janezom Koscem, Jernejem Laniškom, Ireno Mušič Habjan 
in Matejem Ogorevcem.
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nevarnost, ki jo lahko v največji možni meri zmanjšamo prav z usposo-
bljenostjo in opremo,« je dejal Dolinar.

Tudi župan Matej Slapar je poudaril, da so v Kamniku iskreno ponosni 
na vse članice in člane GRS Kamnik: »Vedno ste na voljo in svoj čas na-
menjate tistim, ki pomoč potrebujejo. Takih plemenitih ljudi ni veliko, vi 
to ste. Skupnost, ki ima take posameznike, je lahko upravičeno ponosna. 
Ste cenjeni in spoštovani ter izredno pomemben del naše skupnosti.«

Kamniški gorski reševalci so prikazali svojo ustvarjalno moč

Na umetniški prireditvi, ki so jo kamniški gorski reševalci pripravili 
kar sami, so predstavili vse razsežnosti gorskega reševanja, nastalega pred 
sto leti iz majhne skupine spoštovanja vrednih domačinov, ki so s pogu-
mom in velikim občutkom poklicanosti sami od sebe pomagali ljudem v 
stiski. V dramskih prizorih so nam Tadej Trobevšek, Rožle Repanšek, 
Boris Bodlaj in Aleš Janžekovič predstavili reševanje nekoč in danes. O 
doživljanju gorskega reševanja so v filmski projekciji spregovorili otroci 
gorskih reševalcev, medtem ko smo misli, ki gredo reševalcem po glavi 
med reševanjem, spoznali skozi literarne odlomke Šopek v slovo in Tri 
iztrganke iz spomina avtorja Mira Štebeta (odlomka je interpretiral Ma-
tej Bizjak) ter Kako sta oče in sin dobila še en rojstni dan avtorja Tadeja 
Trobevška (odlomek je interpretiral Primož Hostnik). 

Poleg umetniških vložkov smo na odru kamniškega doma kulture 
lahko prisluhnili tudi zanimivim spominom in anekdotam, ki so jih na 
okrogli mizi z nami delili kamniški gorski reševalci Cene Griljc, Janez 
Kosec, Irena Mušič Habjan, Jernej Lanišek in Matej Ogorevc. Pogovor z 
njimi je simpatično vodila Mojca Volkar Trobevšek, sicer tudi avtorica in 
povezovalka celotne prireditve. 

Jeseni še zbornik in novi prostori

Poleg novih prostorov, ki bodo odprti jeseni in v katerih bo deloval 
center gorskega reševanja v Kamniku, namenjen tudi osveščanju in pre-

ventivi, nastaja še zbornik, v katerem bo še več zgodb in anekdot kam-
niških gorskih reševalcev. 

»Naše zgodbe so pisane. Včasih pomaga humor, včasih črn humor. To 
so zgodbe, ki so enkratne, in po njih si zapomnimo, v čem je smisel živ-
ljenja,« je za konec dejal slavnostni govornik, predsednik Društva GRS 
Kamnik, Srečo Podbevšek. »GRS se je rodila iz planinstva in ljubezni do 
gora. Odnos do gora je bil v naših krajih vedno pomemben in nekaj po-
sebnega. … Hvaležen sem vsem za vse, kar se dela v društvu. Poskušamo 
narediti vse, da bi tudi bodoče generacije reševalcev imele čim boljše po-
goje. Najbolj pomembno pa je, da nam je uspelo med seboj povezati stare 
in mlade reševalce in tako nastaja kreativen duh, zaradi česar se nam ni 
bati, da bi stopili na stranpot, saj je v ekipi dovolj takih, ki nas bodo pope-
ljali po pravi poti,« je zaključil Podbevšek. 

Predsednik Društva GRS Kamnik Srečo Podbevšek.

Audi izbrana ponudba 
Top 3 pri Porsche Verovškova

Preverite zalogo vozil Audi 
pri Audi Porsche Verovškova, 
Verovškova ul. 78, Ljubljana; 

>>  g. Boštjan (051 288 504) 
>>  ga. Lea (051 288 565) 
>>  g. Matej (051 288 503) 
>>  g. Robert (051 288 510)

Audi RS 5 Sportback  
2.9 TFSI quattro  

Audi Q2 35 TFSI  
S tronic S line 

Audi A4 35 TFSI  
S Tronic  Advanced  

Doživite svet motošporta, udobje in 
dinamiko na najvišji ravni. Ultima-
tivna športnost: 2,9-litrski biturbo 
motor V6, moč 331 kW in 450 KM 
in quattro pogon. Popešek do   100 
km/h le 3.9 s. Dodatno opremljen z 
RS Comfort pake-
tom, dinamičnim 
krmiljenje, matrix 
LED tehnologijo, 
Panoramska stekle-
na streha, ...

Novo vozilo, bencinski motor 110 kW 
/ 150 KM, menjalnik avtomatski.  
Urbani športni terenec Audi Q2 pre-
priča z atraktivnim videzom, razno-
likimi funkcijami in veliko opreme. 
Opremljen z dodatnim Comfort pake-
tom, ki zajema tudi 
električno odpi-
ranje prtljažnika. 
Vključen tudi S line 
športni paket, 18” 
lita platišča, ...

Novo vozilo, bencinski motor 110 kW 
/ 150 KM, menjalnik avtomatski. 
Opremljen je z MMI navigacijo plus 
z ekranom na dotik, Audi Connect 
tehnologijami in številnimi asisten-
cami, paketom  Business in  C o m -
fort,  z ogrevanima 
športnima sedeže-
ma spredaj, LED 
žarometoma in LED 
svetilki zadaj, ac-
tive lane assist,  ...

g. Boštjan Lovšin 
Audi Porsche Verovškova
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Nove ideje za kamniški turizem
Že drugo leto zapored je v Kamniku potekal vseslovenski turistični start-up vikend, ki je namenjen iskanju in snovanju novih, edinstvenih 
turističnih poslovnih idej. »Kamnik se intenzivno razvija kot aktivna, zelena, trajnostna turistična destinacija in namen ter cilj dogodka sta 
nadgradnja obstoječe turistične ponudbe z novimi idejami, storitvami in produkti za ustvarjanje novih atraktivnih turističnih programov 
ter privabljanje večdnevnih gostov,« so povedali organizatorji dogodka iz Zadruge KIKštarter, Podjetniškega kluba Kamnik ter Zavoda 
za turizem in šport Kamnik.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Tokrat je na turističnem start-up vikendu, ki je letos potekal v Slovenia 
Eco Resortu, sodelovalo sedemnajst udeležencev. Tri dni so razmišljali, 
raziskovali in snovali nove turistične produkte. Nastalo je osem idej, od 
tega se jih je šest uvrstilo v finale, ki je potekal v nedeljo zvečer, ko so ekipe 
svoje ideje in vizije predstavile komisiji, ki so jo sestavljali Matjaž Jug, ETC 
Adriatic d. o. o., Tomaž Lah, Nektar Natura d. o. o., Uroš Rak, novi pred-
sednik Podjetniškega kluba Kamnik, in Urban Bergant, Elektrina d. o. o.

V finalu se je predstavilo šest turističnih doživetij. Andreja Košir, 
Klavdija Hribar in Katja Klemenčič so predstavile produkt Gozdna doži-

vetja na Kamniškem, ki vključuje gozdne kopeli, poslušanje in snemanje 
zvokov gozdov ter gozdno jogo. Ideja, ki jo je Andreja Košir že preizkusila 
na Jezerskem, kjer je izvedla 200 takih doživetij, je namenjena predvsem 
družinam. Mateja Aleksandra Kegel je skupaj z Alešem Kraljem predsta-
vila Energy Escape Room po sledeh mamuta, ki vključuje mobilno sobo 
pobega, v kateri se obiskovalci raznih dogodkov lahko seznanijo s kultur-
nimi, zgodovinskimi in naravnimi danostmi Kamnika in okolice, hkrati 
pa ponuja tudi štiri pakete za obiskovalce, ki bi obiskali sobo pobega, ki 
že deluje na Šutni v Kamniku. Danijel Volčič in Mojca Kalčič sta predsta-
vila idejo romantičnih trenutkov (The romantic moments), ki bi na vodi 
plavajoči platformi ponudila vrhunsko kulinariko. Boštjan Zarnik je 
predstavil bananino vino. Maja Brula, Anja Stare, Branka Urbanija in 
Boštjan Štorman so predstavili mobilni velnes, ki bi vključeval savno in 
kopel, opcijsko tudi maserja, in bi bil namenjen zasebnim najemom ali na-
jemu oz. prodaji turističnim ponudnikom. Dejan Mitrovič in Margarita 
Mitrovič sta predstavila doživetje Plant hunters, ki bi ponudilo delavnico 
z nabiranjem zelišč. Udeleženci bi v gozdu nabrali sezonska zelišča, gobe 
in/ali jagodičevje, vse skupaj nato shranili v lično embalažo in kot upora-
ben spominek ali darilo odnesli domov. 

Zmagovalec: Gozdna doživetja na Kamniškem

»Vseh šest idej ima potencial. Naredimo lahko kakovostne, dobre in 
zanimive programe,« je dejal predstavnik komisije Matjaž Jug, potem pa 
vsaki izmed ekip tudi podal pozitivne vidike njihovih idej in možnosti 
za nadgradnjo. Komisija je med predstavljenimi predlogi izbrala tri zma-
govalne, in sicer je prvo nagrado in 1200 evrov osvojil produkt Gozdna 
doživetja na Kamniškem, drugo nagrado in 500 evrov produkt Plant 
hunters in tretjo nagrado ter 300 evrov Mobilni escape room. 

Podeljene so bile tudi tri posebne nagrade, in sicer za tiste ideje, ki po-

O prihodnosti razvoja turizma na Kamniškem so spregovorili kamniški župan 
Matej Slapar, direktor Rimskih Term Valery Arakelov in lastnica Kampa Koren 
iz Kobarida Lidija Koren ter ustanovitelj in prokurist Term Snovik Ivan Hribar.
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udarjajo inovativen razvoj in nadgradnjo Tuhinjske doline ter Term Sno-
vik. Čeprav so nagrajenci le trije, je Ivan Hribar, prokurist Term Snovik, 
poudaril, da je vseh šest ekip dobrodošlih v Termah Snovik, kjer se bodo 
skupaj potrudili ustvariti nove zgodbe. Prvo nagrado (storitve Term Sno-
vik v vrednosti 200 evrov) je osvojil produkt Gozdna doživetja na Kam-
niškem, drugo (storitve Term Snovik v vrednosti 100 evrov) Romantična 
doživetja in tretjo nagrado (storitve Term Snovik v vrednosti 50 evrov) 
Mobilni escape room. 

Vse ekipe, ki so sodelovale na turističnem start-up vikendu, so se lah-
ko do 30. junija prijavile tudi na razpis Občine Kamnik za podporo naj-
boljšim poslovnim idejam s področja turizma. Razpisanih je bilo 25 tisoč 
evrov. Podprte bodo ideje, ki bodo reševale izzive in nadgradnjo razvoja 
turizma v občini Kamnik. Poleg tega bodo najboljše podjetniške ideje lah-
ko pridobile tudi neposredno podporo KIKŠtarter pospeševalnika d.o.o.

Iščite dodano vrednost

V okviru turističnega start-up vikenda je potekala tudi okrogla miza 
na temo Prihodnost razvoja turizma na Kamniškem, na njej pa so sodelo-
vali kamniški župan Matej Slapar, ustanovitelj in prokurist Term Snovik 
Ivan Hribar, direktor Rimskih Term Valery Arakelov in lastnica Kampa 
Koren iz Kobarida Lidija Koren. Vsi štirje so pohvalili predstavljene tu-
ristične ideje, v zvezi s kamniškim turizmom pa dejali, da je velika pred-
nost bližina Ljubljane, ključno pa je, da se vzporedno z rastjo turizma na 
Kamniškem razvija tudi vsa infrastruktura, od cest in kolesarskih stez 
do trgovine in gostinstva. »Ne za vsako ceno dosegati količine, raje iščite 
dodano vrednost oz. iščite goste z večjo potrošnjo,« je dejala Korenova, 
medtem ko je Hribar dodal, da z gradnjo infrastrukture pridobijo tako 
turisti kot domačini, ter izpostavil, da se v tem smislu v Tuhinjski doli-
ni počutijo zapostavljeno. Župan Matej Slapar je povedal, da iščejo tudi 
rešitve za dejavnosti v starem mestnem središču, ki bodo med drugimi 
vključene tudi v novo strategijo turizma v Kamniku, ki je v nastajanju. 

Z željo po še boljši nakupovalni izkušnji v trgovini Kalcer 

Trzin s ponedeljkom, 27. 6. 2022, pričnemo z urejanjem ceste in 

dvorišča.

Prometni režim bo spremenjen predvidoma do sredine avgusta. 
Cesta bo zaprta in prevoz mimo črpalke Petrol iz smeri Domžal v 
cono ne bo mogoč. Dostop za kupce trgovin Kalcer, VELUX in Förch 
bo urejen.

Zavedamo se, da bo gradbišče moteč dejavnik, saj bo podaljšal čas, 
potreben za dovoz in izvoz. S preureditvijo bomo pridobili nova par-
kirna mesta pred trgovino in skladiščem ter s tem več prostora za 
naše stranke.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

S spoštovanjem, 

ekipa Kalcer

Prenavljamo za vas

vse za suho gradnjo

IŠČEMO TEBE
specialista za  

vsebinski marketing

Prijavo pošljite
na info@ir-image.si

Več informacij:
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www.pohodobreki.si
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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!

Na Pohodu ob reki izpostavili pomembnost 
povezovanja
Koliko nas je bilo? Veliko, več kot 3200 pohodnikov dobre volje se je v soboto, 11. junija, pridružilo Pohodu ob reki, ki povezuje, in tako 
tudi letos razširilo pozitivno sporočilo: radi se družimo in povezujemo. Pohodnike sta na sredini poti pozdravili kamniška in domžalska 
občinska delegacija, ki sta si bili enotni – Pohod ob reki, ki povezuje, je pomemben družabni dogodek, ki izpostavlja nujnost povezova-
nja in sodelovanja obeh sosednjih občin.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Daša Kankaraš

Pohod ob reki, ki povezuje, je v organizaciji revije Modre novice in ob 
soorganizaciji Zavoda za turizem in šport Kamnik ter Zavoda za šport 
in rekreacijo Domžale potekal na pešpoti ob Kamniški Bistrici. Več kot 
3200 pohodnikov je na poti lahko spoznavalo dejavnosti papirničarjev, 
gasilcev, ribičev, tabornikov, planincev, čebelarjev, vaterpolistov, se spro-
stilo na jogi ali sodelovalo v zanimivih nagradnih igrah. Veliko udeležen-
cev je prehodilo celotno pot od kamniškega Glavnega trga do domžalske-
ga parka Martina Krpana in si tako prislužilo simbolična darila. Nekateri 
so pot prehodili celo v obe smeri!

Radi sodelujemo s sosedi

Pohod pa ni bil namenjen le druženju pohodnikov, temveč sta se na 
polovici poti pri mostu želja pod Homškim hribom tradicionalno srečali 
tudi kamniška in domžalska občinska delegacija. Letos so se nam pridruži-
li domžalski župan Toni Dragar s podžupanom Marjanom Ravnikarjem, 

kamniški župan Matej Slapar s podžupanom Bogdanom Pogačarjem, Luka 
Svetec, v. d. direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik, in Marta Grilj 
z Zavoda za šport in rekreacijo Domžale ter Mira Bečan, vodja Službe za 
turizem na Občini Domžale. V sproščenem pogovoru so si izmenjali ideje 
o morebitnem povezovanju v prihodnosti, kot znak zaveze k dolgoročne-
mu sodelovanju pa sta župana na most želja pripela ključavnico.

»V Kamniku smo vedno veseli, če nas obiščejo Domžalčani; verjamem, 
da so tudi v Domžalah veseli, če jih obiščejo Kamničani. Vsekakor je vsem 
v interesu, da občanke in občani živijo v občinah, ki ponujajo kakovostno 
življenje, usmerjeno v razvoj in nudenje ustrezne infrastrukture. Vesel 
sem, da imamo povezovalno pot, ki nudi prostor za preživljanje prostega 
časa,« je na Pohodu ob reki, ki povezuje, izpostavil kamniški župan Matej 
Slapar, medtem ko je domžalski župan Toni Dragar poudaril, da pohod 
še bolj približa in združi ti dve sosednji občini, »radi sodelujemo s sose-
di, se družimo in poleg tega še kaj koristnega naredimo za naše počutje. 
Trudimo se, da bi občanom rekreacijsko os še bolj približali in jo naredili 
dostopno, zanimivo, živo.«
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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
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Na točki Modrih novic vas čaka  
nagradna igra Sestavljajmo skupaj  

s privlačnimi nagradami!

Novosti ob zeleni osi

Občini Domžale in Kamnik že leta gradita in urejata poti ob reki 
Kamniški Bistrici. V Domžalah so letos v neposredni bližini poti ure-
dili gorskokolesarski poligon Šumberk, na Viru ob otroškem igrišču leži 
novi Park japonskih češenj, medtem ko na nasprotnem bregu nastaja nov 
prostor za sprostitev. V Homcu zaključujejo z urejanjem tematske Vilin-
ske poti po Homški učni poti. V Kamniku se trenutno ureja kolesarska 
povezava od Kamnika skozi Mekinje do Godiča, ki večinoma poteka ob 
reki Kamniški Bistrici (po njenem levem bregu). Kolesarska povezava, ki 
bo zaključena letos poleti, je dolga 3,2 kilometra, od tega je 2,6 kilometra 
novogradnje. V nadaljevanju bodo tukaj urejena tudi počivališča in in-
formativne table.

Ali bo pot od Kamnika do Dola pri Ljubljani povezana že pri-

hodnje leto?

Glavni namen pohoda pa ni le hoja in sproščeno druženje, temveč 
tudi opozarjanje na možnosti za izboljšavo in neprekinjeno povezavo 
te, med občani in obiskovalci izredno priljubljene pešpoti. V Domžalah 
načrtujejo, da bodo pot že v prihodnjem letu povezali do Dola pri Lju-
bljani. »Lansko leto sta bili izvedeni dve večji investiciji, in sicer ureditev 

poti ob Kamniški Bistrici od mostu v Biščah do meje z občino Dol pri 
Ljubljani – vzhodni breg in gradnja brvi čez Dolsko mlinščico pri farmi 
Ihan s priključkom poti v Ihan. Letos se že izvajata dve novi investiciji, 
in sicer ureditev poti ob Kamniški Bistrici – CČN Domžale, ki bo pove-
zala Domžale z Malo Loko, in gradnja brvi čez Homško mlinščico v Mali 
Loki. V prihodnjem letu se načrtuje gradnja poti od farme Ihan do Bišč, 
ki bo povezala celotno pot ob Kamniški Bistrici, od Kamnika do Dola pri 
Ljubljani,« je povedal župan Dragar.

V Kamniku je problematičen predvsem del poti v Šmarci za podjetjem 
Menina. Kdaj bo urejen? »Občina Kamnik je v sodelovanju z Direkcijo za 
vode pripravila projekt za izboljšanje poplavne varnosti, v okviru katere-
ga bo na tem delu zgrajena interventna pot, ki bo omogočala vzdrževanje 
struge Kamniške Bistrice, sočasno pa se bo lahko uporabljala kot rekre-
acijska os oz. večnamenska pot za kolesarje in pešce. To je približno 800 
metrov, ki jih moramo izvesti za dokončno sklenitev rekreacijske osi z ob-
čino Domžale, in sicer se bo to zgodilo po pridobitvi gradbenega dovolje-
nja. Ob tej priložnosti pa bi pohvalil tudi Občino Domžale, ki tako kot mi 
veliko napora in tudi finančnih sredstev vlaga v urejanje protipoplavnih 
ukrepov,«  je povedal župan Slapar. 
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Sestri, ki pečeta najbolj slastne dimnike
Zgornja trditev na prvi pogled nima veliko smisla. Če pa povem, da bo govora o pecivu kürtőskalács (izgovorjava kurtoškolač), kjer prvi 
del besede (kürtős) pomeni dimnik, je naslov že bolj jasen. Ime peciva ponazarja njegovo obliko, ki spominja na dimnik. Kaj kurtoš prav-
zaprav je, ni bilo jasno niti marsikateremu Slovencu; vse dokler nista sestri Špela in Maša Debevc iz Šmarce pri Kamniku pred štirimi leti 
v Ljubljani odprli pekarno Sisters Kurtoš. Ni trajalo dolgo, da sta se s svojo pisano ponudbo tega kvašenega peciva vpisali na kulinarični 
zemljevid prestolnice. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Maše in Špele Debevc

Špela in Maša sta se v svetu kurtoša znašli po naključju. Maša je bila 
s svojim partnerjem v Pragi, kjer je kurtoš na voljo na vsakem koraku. 
O okusnem pecivu je doma razlagala Špeli. Ob obisku Poljske, kjer tudi 
poznajo sladke dimnike, ji ga je tudi predstavila. Nekaj časa sta sestri pre-
mišljevali, potem pa se smelo odločili, da tudi sami poskusita ponuditi 
kurtoš v Sloveniji. 

Čeprav je bila njuna želja, da bi pekarna kurtošev bila v Domžalah, sta 
se navsezadnje odločili za Ljubljano. »Najina pekarna se osredotoča le na 
en izdelek, ki ga sicer ponujava v več različicah, a za normalno poslovanje 
potrebuješ veliko količino ljudi. V manjšem kraju se nama finančno ne bi 
izšlo, saj enostavno ni dovolj ljudi, ki bi kupovali pri nama. Že Ljubljana 
je včasih prazna, tako da zdaj o selitvi v še manjša mesta niti ne razmišlja-
va,« razlaga Maša, ki je v sestrskem podjetju odgovorna za marketing in 
prefinjen videz kurtošev. Odločitev za Ljubljano je bila drzna, saj – tako 
pravi Maša – je bilo treba ljudem v prestolnici dati nekaj več, zgodba je 
morala imeti dodano vrednost. 

En mesec ni bilo nikogar

Začetki niso bili lahki. »Ko sva odprli, sva en mesec sami sedeli v pe-
karni,« se spominja Špela. Njena naloga v podjetju je kombiniranje okusov 
in peka, saj je za razliko od Maše, ki je po izobrazbi diplomirana notranja 
oblikovalka, Špela po izobrazbi kuharica. A sestri priznavata, da ena brez 

druge ne bi zmogli, hkrati se pri delu izredno dobro dopolnjujeta. »Sama 
se ne bi nikoli odločila za podjetništvo,« je iskrena Špela, medtem ko Maša 
doda, da ji brez sestre, ki uresniči oz. speče vse njene, včasih tudi nore ideje, 
ne bi uspelo. »Včasih sem sicer kar malo jezna zaradi teh norih idej. A ko se 
stvari lotim, jo tudi uresničim,« prizna Špela, Maša pa pravi, da je ključno 
za sodelovanje ravno to dopolnjevanje. »Špela zna kombinirati okuse, česar 
jaz ne znam, medtem ko sem sama boljša v estetiki, tako da si jaz zamislim, 
kako bo kurtoš na koncu videti z vsemi detajli,« razloži Maša. Velik pouda-
rek namreč dajeta videzu sladkih dimnikov, saj se zavedata, da so prav oči 
tiste, ki sprožijo željo po sladici. »Vsak kurtoš mora biti tak, kot ga oglašu-
jemo oz. ga stranka vidi na fotografiji. Pri tem sem zelo striktna. To je tisto, 
zaradi česar so stranke zadovoljne. Videz mora slediti okusu. Če kurtoš ni 
privlačen, kupec ne bo zaznal, da je pecivo odlično. Še posebej zdaj v dobi 
družbenih omrežij je videz še toliko bolj pomemben,« je prepričana Maša, 
njena naloga je tudi vodenje družbenih omrežij Sisters Kurtoš. »Pojavnosti 
na družbenih omrežjih gradiva premišljeno, saj je bila na začetku prav ta 
ključna za najino prepoznavnost,« pravi Maša.

Ali se je s kurtošem sladkal tudi grof Drakula?

Seveda brez odličnega okusa, ki ga potrjujejo številne zadovoljne stran-
ke, ki se rade vračajo, pekarna Sisters Kurtoš v Ljubljani ne bi dosegla pre-
poznavnosti in uspeha. Kurtoš je narejen iz sladkega kvašenega testa, iz 
katerega se izvije trak, ki se nato ovije okoli pekača v obliki prisekanega 
stožca. Pred peko se testo posuje s sladkorjem, ki nato karamelizira, zaradi 
česar je lepljiv, tako da kurtoš lahko posujemo z različnimi posipi. »Naše 
testo je po novem vegansko, saj namesto klasičnega mleka sedaj uporablja-
mo kokosovo mleko,« poudari Špela, ki se je skupaj z Mašo peke kurtošev 
naučila v Prekmurju. »Pravzaprav je bilo ob najinih začetkih Prekmurje 
edina regija, kjer so kurtoš sploh poznali,« pravita Kamničanki. Najbrž na 
to vpliva bližina Madžarske, kjer je kurtoš dobro poznan, še bolj pa je raz-
širjen na Češkem, Slovaškem in Poljskem ter v Romuniji, od koder kurtoš 
tudi izvira; bolj natančno iz Transilvanije, kjer je tudi dom grofa Drakule. 
Najbolj znanemu vampirju naj bi sicer bolj dišala kri kot kurtoši, a če bi 
lahko poskusil tiste, ki jih pečeta sestri Debevc, bi si morda celo premislil.

Kateri bo kurtoš letošnjega poletja?

Maša in Špela sta se že pred odprtjem svoje pekarne odločili, da bosta 
naredili ''svoj'' kurtoš, ki bo mehkejši od tistega, ki sta ga poskusili v tujini. 
»V tujini so kurtoši tanki, saj so pečeni hitro in jim ne posvečajo časa. Pri 
nas je treba na naročeni kurtoš malenkost počakati, ponavadi okoli pet do 
deset minut, saj se posvetimo vsakemu posebej. Vsak je sveže pečen in nare-
jen. Najini kurtoši so puhasti in mehki navznoter, da je kaj ugrizniti. Kako-
vost zagotovo ne bi bila enaka, če bi bili pripravljeni vnaprej,« pravi Špela. 

Danes so v njuni pekarni ob Ljubljanici na voljo klasični topli kurtoši 
s posipi in namazi po izbiri, hladni kurtoši z različnimi okusi sladoleda, 
posipi in dodatki po izbiri ter šest kurtošev, ki so že sestavljeni in njihovi 
okusi zaokroženi. Freshy, Raffaello, Ferrero, Manner, Kinder Bueno in 
Apple Strudel se imenujejo; zadnji je Špelin najljubši, medtem ko Maša 
prisega na prvega. Poleg tega je v pekarni na voljo tudi poseben mesečni 
kurtoš, ki se menja glede na sezono in je na voljo le omejen čas. Poletje 
bo v znamenju Morske deklice, kurtoša, ki je bil zaradi svojega videza 
zelo priljubljen že lani. »To je poletni kurtoš, zelo barvit, modre barve, s 
školjkicami, srebrnim prahom in repom morske deklice iz bele čokolade,« 
razloži Maša, ki poudarja, da vse kreme, okraske in dodatke delajo sami.
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Po novem izdelujeta tudi sladoledne lončke

Špela in Maša sta še vedno zelo vpeti v delovanje pekarne, saj ves čas 
skrbita, da so kurtoši kakovostni tako po okusu kot videzu, a v teh dneh ju 
ne boste prav pogosto srečali v Ljubljani, saj sta se lotili novega projekta. 
»Ker smo bili pri naročenem sladoledu vedno omejeni z okusi, sva se s 
partnerjem odločila, da začneva izdelovati svoj sladoled. Sladoled, ki ga 
ponujamo, je domač, brez barvil, ojačevalcev okusa ipd.,« razlaga Špela. 
Maša je zgodbo še nadgradila in si zamislila, da bi bil sladoled na voljo 
tudi v lončku. »Tako imava zdaj tri sladoledne lončke z okusom jabolčnega 
štrudla, snickersa in pistacije z malino. Videti so kot sladoledne tortice, saj 
so sestavljeni iz različnih plasti. Želeli sva namreč, da najin sladoled ne bi 
bil prepoznaven le po domačem in dobrem okusu, temveč tudi po struk-
turi,« pove Špela in razkrije, da je njena skrita želja, za katero upa, da se 
bo že kmalu uresničila, imeti svojo sladolednico. Lončki, ki se izdelujejo 
v njuni sladoledni delavnici v Homcu, pa niso na voljo zgolj v Ljublja-
ni, temveč jih lahko kupite tudi v kamniški Zlati ptički in domžalskem 
Guštu. Mimogrede, tudi njuni kurtoši kdaj pa kdaj zaidejo v modrono-
vične konce – dekleti namreč gostujeta na Kuhni na plac, ki na domžalski 
tržni prostor zopet prihaja 2. julija.

S ščepcem poguma je vse mogoče

Čeprav so bili začetki težki, saj mnogo Slovencev sploh ni poznalo kur-
toša, je sladica danes priljubljena tako pri domačinih kot turistih. »Na za-
četku je bilo več turistov, šele kasneje so začeli k nama hoditi tudi Slovenci. 

Med njimi sprva Prekmurci, saj so kurtoš že poznali iz domačih krajev,« 
se spominjata Špela in Maša, ki jima je pri prepoznavnosti kurtoša med 
domačini pomagala tudi epidemija covida-19. Čeprav je bila ob popolnem 
zaprtju države tudi njuna pekarna zaprta kar en mesec in pol, sta kasneje 
lahko delali. Ker je bil Sisters Kurtoš skoraj edini lokal, ki je bil na tem 
koncu Ljubljane odprt, so se ljudje veliko ustavljali tu, veseli, da je vsaj ne-
kaj odprto.

Ko se sestri, ki pečeta najboljše dimnike, ozirata na štiri leta delovanja, 
iskreno priznata, da je bilo na trenutke težko, kdaj sta se tudi sporekli, a 
hkrati dokazujeta, da je s sestrsko energijo vse mogoče. »Danes se bolj 
spoštujeva, razumeva ena drugo ter upoštevava odločitve druga druge,« 
pravita Špela in Maša, ki priznata, da sta bili na začetku obe precej tr-
moglavi in prepričani v svoj prav. A morda sta ravno zaradi tega vztrajali 
na svoji poti. »S podporo domačih in ščepcem poguma nama je uspelo,« 
zaključujeta sestri Debevc. 

Spoštovane Kamničanke, spoštovani 

Kamničani, 

dovolite mi, da vam iskreno čestitam ob 
31. obletnici razglasitve samostojne Republi-
ke Slovenije. Hrabro braniti meje naše države 
in v ekipnem duhu ter z vztrajnostjo uresni-
čiti tisočletne želje ni bila lahka naloga. Hva-
ležni moramo biti številnim organizacijam in 
posameznikom, ki so v osamosvojitveni vojni 
branili in obranili našo dragoceno Slovenijo. 

Zato danes izkazujemo globoko spoštovanje 
do dejanj in zmag, ki so nam jih priborili.

Vsem občankam in občanom iskreno če-
stitam ob 31-letnici naše države Slovenije 
z mislijo Ivana Cankarja: »Kdor ljubi svojo 
domovino, jo z enim samim objemom svoje 
misli obseže vso; ne samo nje, temveč vse, kar 
je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj pozneje.«

Vaš župan Matej Slapar

Voščilo župana Občine Kamnik Mateja Slaparja ob dnevu državnosti  
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Odstranjevanje torte s slike Mone Lize 
Pred dobrim mesecem dni se je francoski umetnik pretvarjal, da je starka v invalidskem vozičku z namenom pretihotapiti smetanovo 
torto v muzej Louvre. Kos torte je zalučal v sliko Mone Lize, a se je ta razmazal po zaščitnem steklu. Prav zaradi tega umetnina ni bila 
poškodovana, sicer pa se to pogosto zgodi.

NOAH CHARNEY

V situacijski komediji Bean Rowan Atkinson igra muzejskega paznika, 
ki po nesreči kihne v sliko Whistlerjeva mati. Ves iz sebe želi zbrisati 
smrkelj, a pri tem razmaže umetnino, ki je tako v še slabšem stanju, kot je 
bila pred tem. Ko se direktorji muzeja in mediji pripravljajo na slavnostno 
odprtje, ga zagrabi panika, zadeve vzame v svoje roke in sliki povrne 
prvotni sijaj – s komično katastrofalnimi posledicami.

Konservatorji znajo delati čudeže. Njihova naloga je ohranjati pogos-
to krhko stanje umetnin v muzeju in zasebnih zbirkah. Nekatere od teh 
umetnin so vredne milijone, stare tudi do tisoč let in narejene iz tako 
občutljivih materialov, kot so papir, blago ali glina. Da je toliko umetnin 
sploh preživelo v tako dobrem stanju, je pravzaprav čudež. Leta, niha-
nja vlage, dim, ogenj in voda, prevelika izpostavljenost svetlobi, zaradi 
česar lahko barve zbledijo, napačno ravnanje … seznam stvari, ki lahko 
ogrozijo umetniško delo, je ogromen. Konservatorji uporabljajo različ-
na tehnološko napredna analitična orodja, ki strokovnjakom pomagajo 
izvedeti več o umetnini kot fizičnem objektu. Laboratorijski testi lahko 
odkrijejo podslike ali skrite risbe pod površjem, hkrati pa lahko določijo 
približno starost umetnine, analizirajo uporabljene material in razkrijejo 
mnoge skrivnosti. Tako so konservatorji današnjega časa CSI detektivi 
(preiskovalci kraja zločina), ki združujejo laboratorijske analize s praktič-
nim delom, pri katerem popravljajo poškodovane dele umetniških del in 
skrbijo, da propadajo v čim manjši možni meri.

Velika večina konservatorjev je kot medicinsko osebje na področju 
umetnosti, potegnemo lahko vzporednice s Hipokratovo prisego: prvič, 
ne delaj škode. Vsake toliko se v medijih pojavi kakšen spodrsljaj, ki 
povzroči veliko prerekanja (in zavijanja z očmi). Freska Jezusa iz 19. sto-
letja, imenovana Ecce Homo, je propadala, ko se je mavec, na katerega je 
bila naslikana, začel krušiti, skupaj z njim pa tudi slika. Konservator je 
poskušal sliko restavrirati, a njegovo delo je bilo tako smešno strašljivo, 
da je postalo spletna senzacija in turistična atrakcija zaradi povsem na-

pačnih razlogov. Pravzaprav je videti presenetljivo podobno Beanovemu 
poskusu restavriranja v zgoraj omenjenem filmu. 

Danes si konservatorji prizadevajo, da bi čim manj posegali v umetni-
no. Vsi njihovi dodatki (kot je popravljanje poškodovanega dela slike) se 
kemično gledano razlikujejo od originalne barve, tako da jih je možno 
enostavno odstraniti, ne da bi poškodovali originalno bravo. Poskušajo 
preprečiti propadanje, toda na izvirnik nikoli ne vsiljujejo svojih ume-
tniških teženj.

A vedno ni bilo tako. Pred sredino 20. stoletja so se konservatorji na 
splošno imenovali restavratorji in imeli so precej drugačen pristop od tis-
tega, ki je kot najboljši v veljavi danes.

Ko je Narodna galerija v Londonu dobila Bronzinovo Alegorijo Vene-
re in Kupida, so jo dojemali kot sliko, ki je preveč seksi za viktorijansko 
Anglijo. Zato so restavratorji preslikali nepoškodovani izvirnik, da bi 
sliki, ki je bila ''prevroča'', vsilili svojo predstavo o moralnosti. Preslikali 
so Venerin iztegnjeni jezik, ki poljublja Erosa, njenega mladostnega sina 
– da, to je bilo nekoliko poredno celo leta 1545, ko je bila slika ustvarje-
na – izbrisali so Venerino pokončno bradavico in dodali rastlino, da bi 
zakrili Erosovo izstopajočo zadnjico. Ti viktorijanski ''popravki'' so bili 
odstranjeni šele v 80. letih prejšnjega stoletja, ko so gledalce zavajali že 
skoraj stoletje, a niso bili več sprejemljivi za strokovnjake in konserva-
torje. Obstaja tudi primer glavnega belgijskega konservatorja Jefa van der 
Vekena, ki je imel tako težko roko, da je bila razstava o njegovem delu, 
ki je potekala leta 2004 v Groningenu, imenovana Ponaredek ali ne. Van 
der Veken je menil, da je prav tako velik umetnik kot tisti, čigar dela je 
restavriral, zato se je rad poigraval, tako da se njegovi popravki slik niso 
razlikovali od izvirnikov. Poleg tega je bil tudi znan ponarejevalec.

Toda ni nujno, da ima restavratorstvo zgolj negativno konotacijo vme-
šavanja. Nešteto praktičnih restavratorskih posegov je obudilo umetni-
ne, ki so se zdele za vedno izgubljene. 27. julija 1944 je delček bombe ob 
zavezniškem letalskem napadu zanetil požar na leseni in svinčeni stre-
hi ''čudežnega polja'' v Pisi, ki se nahaja ob poševnem stolpu. Unikatne, 
neprecenljive freske, kipi, in sarkofagi so bili požgani in prekriti s sto-
pljenim svincem. Po drugi svetovni vojni se je začela skrbna obnova, ki 
je bila končana šele leta 2005. Ko je reka Arno v Firencah 4. novembra 
1966 prestopila bregove in je nastala velika škoda tako zaradi poplave kot 
zemeljskih plazov, je bilo okoli 14 tisoč umetniških del, od kipov do fresk, 
premočenih in razbarvanih, poškodovanih ali popolnoma uničenih. Sto-
tine prostovoljcev, ki so jih domačini imenovali blatni angeli, so se zgrnile 
v Firence, da bi pomagale ekipam konservatorjev. Le njihovi spektakular-
ni in pravočasni intervenciji se lahko zahvalimo, da so Firence še vedno 
dom takemu številu mojstrovin. Strop Michelangelove Sikstinske kapele 
se je obnavljal od leta 1980 do leta 1994. S površine so odstranili večstole-
tno umazanijo, kar je razkrilo prave barve fresk, ki so bile tako svetle in 
skoraj fluorescentne, da je mnogo obiskovalcev mislilo, da gre za strašno 
napako. Te originalne barve so bile stoletja zakrite in videti je bilo, kot da 
so restavratorji naredili napako, čeprav so pravzaprav predstavljale velik 
uspeh, zaradi katerega je nek strokovnjak napisal: »Vsako knjigo o Miche-
langelu bo treba napisati na novo.«

Da ne bi zavajali gledalcev (in znanstvenikov), restavriranje (ki po-
meni aktivnejše popravljanje poškodovanih delov umetnine) zdaj sledi 
smernicam, po katerih je treba vse posege skrbno fotografirati in označiti 
ter jih narediti tako, da so reverzibilni. Novi dodatki na slikah morajo 
biti podobni izvirniku, vendar ne popolnoma enaki, da ne pride do za-
menjave. Zaželeno je čim manjše posredovanje, zato je izraz konservator 
ustreznejši, da bi bilo čim manj incidentov v slogu gospoda Beana. 

Naročilo v spletni trgovini

picerijanapoli.com
ti doda gratis kepico sladoleda iz vaše 
Kavarne Veronike (prevzameš z računom). 

Vabljeni!

01 839 27 44 | 051 898 150
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Srečno, Simfonični orkester Domžale - Kamnik!
V Domu kulture Kamnik je bila 15. junija Slavnostna akademija ob 50-letnici delovanja Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik, na 
kateri so bile podeljene interne zahvale, poleg tega pa je direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti Damjan Damjanovič Kultur-
nemu društvu Simfonični orkester Domžale - Kamnik podelil jubilejno priznanje JSKD, posameznim članom pa so bila podeljena JSKD 
priznanja za večletno ustvarjanje v orkestru.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Klemen Humar

Praznovanje 50-letnice delovanja Simfoničnega orkestra Domžale - 
Kamnik se je začelo že konec lanskega decembra s tremi slavnostnimi 
koncerti, dva sta bila v Kamniku in eden v Domžalah, končalo pa z junij-
sko slavnostno akademijo, na kateri je bila v ospredju predvsem podelitev 
priznanj. Kot omenjeno, je direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
Damjan Damjanovič Kulturnemu društvu Simfonični orkester Domžale 
- Kamnik podelil jubilejno priznanje JSKD, poleg tega pa sta Tone Ftičar 
in Matej Primožič, vodja območnih izpostav JSKD Kamnik in Domžale, 
najbolj zvestim članom za njihovo dolgoletno delovanje podelila Galluso-
ve značke, ki jih JSKD podeljuje za aktivno delovanje na področju ljubi-
teljske glasbe. Prejemniki značk so:

• bronasta značka za najmanj desetletno delovanje: Erika Frantar, 
Katarina Kozjek, Mihael Kozjek, Anže Kozjek, Leon Košak, Petra 
Ložar, Samo Mikuš, Katja Ražem, Nina Resčič, Rok Spruk, Ana 
Stoschitzky, Luka Vasle, Ana Šimec, Mirjam Šuštar Peterka, Petra 
Haler, Vladimir Perić, Neža Capuder, Mojca Škafar in Neža Kolar;

• srebrna značka za najmanj dvajsetletno delovanje: Urška Cerar, 
Ana Ernestl, Andreja Humar, Mojca Malovrh, Jana Pavli Per, Da-
mjan Tomažin;

• zlata značka za najmanj tridesetletno delovanje: Tomaž Pirnat, 
Peter Starbek in Peter Šala ter

• častna Gallusova značka za najmanj štiridesetletno delovanje: 
Mirjana Frišek in Janez Spreitzer, ki sta tudi edina še aktivna 
ustanovna člana orkestra.

Poleg priznanj JSKD so se člani Simfoničnega orkestra Domžale - Ka-
mnik še posebej zahvalili tistim posameznikom, ki so v vseh desetletjih 
delovanja zaslužni za konstantno rast orkestra.

Ključna težava je, da orkester nima svojih prostorov

Simfonični orkester Domžale - Kamnik je simbol sodelovanja dveh 
občin, ki ga že leta podpirata, in eden od redkih ljubiteljskih simfoničnih 
orkestrov pri nas. Ne samo, da se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, na 
izredno zavidljivem nivoju je tudi kakovost orkestra. Orkester je valilni-
ca glasbenih talentov in mnogo dirigentov, ki se kalijo na tem področju, 

hkrati pa ljubiteljskim glasbenikom predstavlja možnost, da po končani 
glasbeni šoli še vedno lahko sodelujejo v glasbeni sredini. 

Simfonični orkester Domžale - Kamnik je nastal jeseni leta 1971 z 
združitvijo salonskega orkestra Zavoda za glasbeno izobraževanje Dom-
žale in kamniškega Komornega orkestra. Dirigent obeh orkestrov je bil 
Tomaž Habe, ki so se mu simfoniki na akademiji posebej zahvalili za 
več kot dve desetletji vodenja in aktivno udejstvovanje v orkestru tudi v 
preostalih treh desetletjih. Habe je izpostavil, da je Simfonični orkester 
Domžale - Kamnik oral ledino na mnogo področjih: orkester je bil začet-
nik novoletnih koncertov, prvi so imeli božični koncert z Domžalskim 
komornim zborom in prvi so bili, ki so imeli koncert v naravi. Habe je 
opozoril, da orkester kljub častitljivi obletnici še vedno nima svojih pro-
storov, ter apeliral, naj se občini Kamnik in Domžale zavzameta za rešitev 
tega problema. »Škoda bi bilo, če bi delovanje orkestra zamrlo, ker ne bi 
imeli lastnih prostorov,« je poudaril Habe.

V prijetnem glasbenem programu je orkester znova dokazal, da nji-
hovo vodilo – smo amaterji, a zvenimo kot profesionalci – še kako drži. 
Uvodoma so zaigrali Uverturo h komični operi (Blaž Arnič), nadaljevali s 
skladbo Narodna in scherzo (Tomaž Habe), pri kateri je kot solist nastopil 
Boštjan Lipovšek, se mojstrsko odrezali pri krstni izvedbi skladbe Pavliha 
v cirkusu, ki jo je orkestru ob letošnjem zlatem jubileju posvetil Tomaž 
Habe, zaključili pa s skladbo Spomin (Slavko Avsenik in Vilko Avsenik, 
prir. B. Adamič). 
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Andreja Humar: Glasba lepša življenje 
V Glasbeni šoli Domžale so pred mesecem dni s slavnostnim koncertom obeležili 70-letnico delovanja. Šola je sinonim za kakovost in 
dobro delo, a hkrati se sooča s hudo prostorsko stisko. Z njeno ravnateljico, Kamničanko Andrejo Humar, smo se pogovarjali o izzivih, 
ki jih prinaša prihodnje obdobje, pa tudi glasbi, ki jo spremlja dobršen del življenja. Klic glasbe je začutila že zgodaj, zato pravi, da kljub 
drugačnim možnostim ni imela izbire in glasba je postala njeno življenje. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Klemen Humar in Mateja Štrajhar

Glasbena šola Domžale je pred kratkim še javno obeležila 70-letnico de-

lovanja, ki sicer sega v pandemično lansko leto. Kakšen izziv vam kot 

ravnateljici predstavlja obletnica?

Glasbena šola Domžale se je v vseh teh letih zelo razvila. Geografsko 
gledano ležimo v središču Slovenije. Naša šola je iz majhne šole s 137 učenci 
zrasla v veliko šolo s približno 560 učenci. Meni osebno 70-letna zgodovina 
predstavlja zavezo, da nadaljujemo z dobrim delom. V preteklosti so ljudje v 
naši šoli delali zelo dobro in postavili odlične temelje, na katerih danes lah-
ko gradimo. Tako imamo dober izhodiščni položaj za naše nadaljnje delo. 
Torej je naša zaveza do vseh predhodnikov, da nadaljujemo z dobrim delom.

Na slavnostnem koncertu pod sloganom Letimo skupaj se je predsta-

vilo ogromno število mladih glasbenikov, ki se izobražujejo v vaši us-

tanovi, še posebej pa velja omeniti novitete »hišnih« skladateljev, uči-

teljev Glasbene šole Domžale, in sicer Blaža Puciharja, Neže Žgur, Teje 

Komar, Laure Medved Šemrov in Lovra Ravbarja. Kako pomembno je 

za vas, da imate ob sebi tako strokovno in zagnano ekipo? Ni namreč 

prvič, da se vaši učitelji predstavljajo kot avtorji oz. komponisti.

V užitek mi je delati z ljudmi, ki so ustvarjalni in pri svojem delu ustvar-
jajo presežke. Po koncertu sem ekipo učiteljev vprašala, če se sploh zaveda-
jo, kakšno bogastvo imamo. Upam si trditi, da smo ena izmed redkih glas-

benih šol v Sloveniji, ki je sposobna speljati tak koncert. Vsa glasba, ki so 
jo obiskovalci koncerta lahko slišali, je bila avtorska in bila je odlična. Zelo 
sem ponosna, da v Glasbeni šoli Domžale delajo taki učitelji. V ta koncert 
je bilo vloženo ogromno dela in energije, ampak tiste prave energije, ki 
je iskala odgovor na vprašanje, kaj lahko naredimo skupaj. Moja ideja je 
bila zgolj ta, da se naredijo skladbe za večje zasedbe. Nisem želela solistov, 
razen, seveda, v okviru orkestra, nisem želela majhnih zasedb. In učitelji 
so vse to zelo lepo povzeli. Skladbe so bile raznovrstne in med seboj zelo 
različne, kot so si različni tudi oni, a hkrati je bil koncert kolaž našega sku-
pnega dela. Osnovno idejo je zelo lepo povzel Blaž Pucihar v svoji skladbi 
Zgradimo orkester – počasi, počasi skupaj gradimo glasbeno skupnost. 

Na splošno moram poudariti, da je kolektiv v naši glasbeni šoli zelo 
zdrav. Seveda so tudi kakšna odstopanja, povsod so. Načeloma pa je ko-
lektiv zelo naklonjen ustvarjalnemu delu. Sama pozicijo ravnateljice ra-
zumem kot servis učiteljem, ki dobro in ustvarjalno delajo, jaz pa zagota-
vljam čim bolj optimalne pogoje, da lahko svoje ideje tudi uresničijo. To 
se je na koncertu tudi pokazalo, saj je bil izveden odlično.

Slavnostni koncert ste iz lanskega koronskega prestavili na letošnje 

leto, saj ste želeli jubilej doživeti v živo. Kaj pa sicer opažate po zadnjih 

dveh letih, ko je tudi glasbeno izobraževanje zaznamoval koronavirus?

Lahko pohvalim naše učitelje, saj smo bili prva glasbena šola v Slo-
veniji, ki smo ob prvem zaprtju vso teoretično snov s primeri takoj pre-
stavili v spletne učilnice. To je točno ta ustvarjalnost in zagon, o katerih 
govorim, in zaradi česar sem ponosna.

Sicer pa opažam kar nekaj negativnih posledic koronovirusa. Prva, ki 
se kaže na vseh ravneh izobraževanja, je, da so otroci preveč časa preži-
veli na elektronskih napravah, zaradi česar niso sposobni vzpostavljati 
pristnega stika. Tega so se morali zopet naučiti. V glasbenem izobraževa-
nju so jo najslabše odnesli začetniki. Če se nekdo instrument uči, denimo, 
štiri leta, ima tehnične osnove in se lahko nekako dela z njim preko sple-
tnih video konferenc. Z začetnikom pa je to zelo težko. Postaviti mu mo-
raš roke, dih, imeti mora pravilno držo – vsega tega na ekranu ne vidiš. 
Seveda lahko za pomoč prosiš starše in moram poudariti, da so nam ne-
kateri res zelo stali ob strani. Kljub trudu pa nimajo vsi tovrstnega znanja, 
zato smo morali z začetniki ob vrnitvi v glasbene šole začeti praktično z 
ničle. Ti otroci so izgubili največ.

Pri otrocih, ki so na višjem nivoju, je velika težava ton. Na tem ne mo-
reš delati preko računalnika, ker ne slišiš, otrok sam pa tudi ne sliši. Če 
hočeš razviti optimalen ton, moraš imeti pri sebi pravilno percepcijo tega 
tona in to lahko narediš le v živo. Poleg tega se je izgubila kontinuiteta, 
ta red, v katerem delamo, se je izgubil. Za nekatere je bil povratek v tem 
smislu zelo mučen. 

Pomemben del tega, kar počnemo v glasbeni šoli, je odrska prezenca. 
Brez odra in nastopa ne narediš veliko. Glasba živi pred ljudmi. Otrokom 
pogosto rečem, da ne hodijo v glasbeno šolo, zato da bodo igrali v doma-
či dnevni sobi. Tudi, ampak odrski del je zelo pomemben. Za tiste, ki se 
bodo tudi kasneje ukvarjali z glasbo, je že ciljno usmerjeno, medtem ko je 
za tiste, ki se z glasbo ne bodo ukvarjali, priprava na nastope, ki jih bodo 
v življenju imeli. Nikomur ne škoduje, če zna nastopati. Tako se okrepi sa-
mozavest, dobi osnove javnega nastopanja. Med epidemijo koronavirusa 
smo imeli par posrečenih spletnih koncertov, ampak prav za 70-letnico 
smo se odločili, da bo koncert v živo in kadarkoli to bo, pač bo. Zato je 
bila ta koncert res pravi praznik – ustvarjalnosti, povezanosti, veselja do 
življenja in glasbe. Vesela sem, da je bilo na koncertu toliko obiskovalcev, 
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Potrebujemo več prostora, dosegli smo 

skrajne kapacitete in skupaj z občinami bomo 

morali poiskati rešitve. To je nujni del razvoja.

ki so z nami praznovali in razumeli, kaj smo želeli povedati.
In še zadnja posledica epidemije … izbor instrumentov. Ko so otroci 

doma, poslušajo glasbo, ki jo poslušajo vsi, vrstniki, bratje, sestre, straši, 
kar vpliva na izbor instrumenta. Če od 200 dobiš 90 kandidatov, ki bi radi 
igrali klavir, to nekaj pove. V živo pa pri nas vidijo tudi druge instrumen-
te, slišijo jih, lahko se jih dotaknejo in poskusijo zaigrati na njih. 

Kaj pa naslednjih 70 let? Oziroma vsaj 10 let? Kakšna je vaša vizija ra-

zvoja glasbene šole Domžale?

Naša glasbena šola sodi v okolico Ljubljane, pokrivamo pet občin – 
Mengeš, Domžale, Lukovico, Trzin in Moravče. Naš šolski okoliš je v 
zadnjih letih zaznamovalo veliko priseljevanje, ta trend še vedno traja. 
Zaradi tega je tu zelo veliko otrok in znašli smo se v prostorski stiski. 
Potrebujemo več prostora, dosegli smo skrajne kapacitete in skupaj z ob-
činami bomo morali poiskati rešitve. To je nujni del razvoja.

Poleg tega je pomemben še en del, in sicer je treba poudariti, da je naša 
šola klasična glasbena šola. Ne glede na trende, želje, hotenja bom vedno 
zagovarjala, da se je treba najprej izučiti obrti, z usvojenim znanjem pos-
taneš svoboden in tako lahko delaš, kar želiš. Pojavlja se veliko glasbenih 
šol, ki to so ali pa ne, in ponujajo vse sorte. Nočem metati vseh v isti koš, 
sploh ne, opažam pa, da je veliko ''popoldanskega varstva'', kjer otrokom, 
predvsem pa staršem, dajo tisto, kar slednji hočejo. To ni vedno v redu. 
Mi smo še vedno šola in ne krožek. Tisti, ki obiskujejo glasbeno šolo in 
tudi njihovi starši, vedo, da dela ni malo. Že v začetni fazi je pouk instru-
menta in nauka o glasbi trikrat na teden, hkrati je treba veliko tudi vaditi 
doma. Brez vaje še nikomur ni padlo znanje instrumenta v prste in glavo. 
Zato sem zelo proti prilagajanju in črtanju določene snovi zgolj zaradi za-
dovoljevanja starševskih želja in hotenj. V glasbeni šoli sledimo trendom, 
a obstaja minimum, kaj je treba znati. Ne sklepamo kompromisov, kar se 
tiče znanja. Podobno, kot je v športu: če želiš teči na 100 metrov, trening 
ne bo sestavljen zgolj iz teka, ampak tudi vaj za moč, vzdržljivost itd. Vse 
to, da boš na koncu hitro tekel. V glasbeni šoli je enako: za končni rezultat 
je treba prehoditi določeno pot.

Kakšno podporo občin ustanoviteljic imate v zvezi s prostorsko stisko?

Veliko podporo imamo v Mengšu, kjer delamo na tem, da se bodo 
obstoječi prostori razširili. Za ostale lokacije pa so bile določene ideje, a 
še nič konkretnega. Naša glasbena šola poka po šivih. Prostorska stiska 
nas omejuje pri širitvi programov. Če bi jih želeli širiti glede na odstotek 
vključenosti otrok iz našega šolskega okoliša, bi nam ministrstvo to odo-
brilo. A tega ne morem narediti, ker nimam prostora. 

Urnike sestavljamo na minute. Ker ne razširimo programa za celoten 
oddelek, temveč samo v manjšem deležu, tudi zaposlimo učitelja za manjši 
delež zaposlitve, torej 20, 30, 40, 50 odstotkov. S tem sicer ni nič narobe, a 
če pogledamo z drugega zornega kota, s tem tvegam, ali bo tak učitelj čutil 
pripadnost do naše šole. Do sedaj smo imeli srečo, tako da tudi učitelji, ki 
so zaposleni za manjši delež, dobro delajo in čutijo pripadnost šoli. Toda 
zopet se pojavi težava s prostorom. Seveda si mora ta učitelj zagotoviti 
100-odstotno zaposlitev, zato bo delal na več lokacijah, kar pomeni, da še 
težje usklajujemo vse urnike.  

Iskreno upam, da se bo v prihodnjih letih v zvezi s prostorsko stisko 
kaj premaknilo. Nujno potrebujemo dodatne prostore. Kakorkoli se bo to 
reševalo, sem zelo za, da bi se reševalo v kombinaciji s kulturnim domom, 
ker je tudi dvorana, ki jo kulturni dom ima, simpatična in v redu, ampak 
za Domžale absolutno premajhna. Menim, da bi se lahko tako za glasbeno 
šolo kot kulturni dom našla vzdržna in primerna rešitev.

Ali se težava s prostorsko stisko pojavlja predvsem v Domžalah ali tudi 

v ostalih krajih, kjer glasbena šola domuje v osnovnih šolah?

V Lukovici smo se dogovarjali, da bi dobili v upravljanje hišo, ampak 
dlje od pogovorov nismo prišli. Z osnovnimi šolami, na katerih izvajamo 
pouk, zelo lepo sodelujemo, a dejstvo je, da to niso naši prostori. Učitelji 
morajo vso opremo pripeljati tja. Tista, ki jo puščamo tam, na primer pia-
nini, pa ima veliko krajšo življenjsko dobo. Seveda je iluzorno pričakova-
ti, da bodo učitelji, ki dopoldan poučujejo na šoli, stražili naše instrumen-
te. Poleg tega bi bil občutek učencev popolnoma drugačen, če bi vstopili v 
prostore glasbene šole. Sedaj imajo občutek, da prihajajo na krožek, kar se 
opazi tudi pri končnem rezultatu. Kot sem omenila, v Mengšu je občina 
pristopila z veliko posluha, medtem ko v Domžalah pogrešam podporo 
občine.

Ali je glede na prostorsko stisko tudi manj vpisnih mest?

Vpisov ni manj, saj gre za sistematizirana mesta, ki nam jih odobri 
ministrstvo. Odkar sem ravnateljica, se je število vpisnih mest dvignilo za 
en oddelek in pol, ampak s tem smo dosegli skrajno točko. Število vpisnih 
mest ostaja enako. Če pa bi imeli zagotovljene prostore, bi seveda lahko 
imeli tudi več vpisnih mest.

Kako naporen je poklic ravnateljice – glede na razpetost urnika (pouk 

v glasbeni šoli poteka popoldan, uradne zadeve najbrž dopoldan), pa 

hkrati tudi zaradi razpršenosti lokacij Glasbene šole Domžale (Domža-

le, Mengeš, Moravče, Lukovica, Dob, Radomlje)?

Ali je zaradi velikega šolskega okoliša težje v primerjavi z manjšimi, 
težko rečem, ker s slednjimi nimam izkušenj. Delo mi je všeč, saj je di-
namično. Na začetku je bilo najtežje, da smo se uskladili z željami ob-
čin, staršev in ostalih. Pogosto ljudje niti ne vedo, na kakšnih osnovah 
delujemo. Smo javna šola in delujemo na podlagi veljavne zakonodaje. Z 
veseljem bi kdaj kaj naredili tudi drugače, seveda poskušamo slediti že-
ljam in idejam, a smo omejeni in ne moremo. Včasih je potrebne malo več 
razlage, ampak mislim, da smo našli razumevanje. 

V zvezi z delovnikom pogosto rečem, da v moji pogodbi piše, da imam 
fleksibilen delovnik. (smeh) Kadar ni nič posebnega, imam običajno pi-
sarniško službo v dopoldanskem času, seveda pa je veliko tudi popoldan-
skih obveznosti. To mi je všeč, ker nisem oseba, ki bi uživala v delu na 
enem mestu.

Ali vas zakon kakorkoli omejuje v idejah, ki jih imate?

Uf. (smeh) Če pogledamo zakonske omejitve za glasbene šole, je naš 
sistem v primerjavi z evropskimi državami zelo dober in odpira veliko 
možnosti. Veliko hujša v naši državi je delovna zakonodaja, ki je krivična 
do tistih, ki dobro in pošteno delajo, in ščiti tiste, ki delajo slabo. To je 
največja zavora v razvoju. Poleg tega me moti, ker se včasih sprejemajo 
preveč politične odločitve. Šola je civilni prostor, nepovezan s katerokoli 
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politično usmeritvijo. Ni prav, da ima politika prevelik vpliv.
Moji delovni dnevi so sestavljeni iz usklajevanja med zakonskimi 

predpisi in pravilniki ter resničnim življenjem glasbene šole. Ko prebe-
rem, kako bi moralo biti, in vidim, kako dejansko je, se malce nasmehnem 
in poiščem vzdržne rešitve za vse strani.

Ali še poučujete instrument? 

Naj najprej povem, da je po mojem mnenju biti učitelj instrumenta v 
glasbeni šoli vrhunska služba. Mislim, da sem bila prava gospa, ko sem 
učila. (smeh) Zjutraj vstaneš, v miru prebereš časopis, greš na sprehod, 
popoldne se zbereš in prideš v službo, kjer delaš nekaj tako lepega, delaš z 
otroki in glasbo. Vedno sem imela občutek, da sem svojim učencem dala 
nekaj lepega za življenje. Potem sem postala ravnateljica in že prvi dan 
so me zasuli s papirji, o katerih nisem nič vedela, brala sem zakone in 
pravilnike ter se spraševala, kakšna služba je to. (smeh) Ob začetku ravna-
teljevanja sem tudi še učila, saj sem imela nekaj učenk v sedmem razredu 
in se mi ni zdelo prav, da bi jih tik pred koncem osnovne glasbene šole za-
pustila. Želela sem, da skupaj dokončamo začeto. To je bilo prvo leto. Tudi 
leto za tem sem vzela začetnika, potem pa sem ugotovila, da to ni prav. 
Kot ravnateljica sem bila zasuta z mnogo stvarmi, včasih raztresena. In ni 
prav, da otroka, ki pride na uro, sprašuješ, kaj sva delala zadnjo uro. Učitelj 
mora biti pripravljen, vedeti, kaj sta z učencem delala, in imeti vizijo dela z 
njim. Zalotila sem se, da ko je otrok napredoval, sem ga pohvalila, a ni bilo 
iz srca in z navdušenjem. Videla sem, da ne morem tako delati. Čeprav 
sem kot učiteljica že tisočkrat slišala, kako je, na primer, nekdo prvi ton 
pihnil v flavto, je to uspeh, ki se je tistemu otroku zgodil prvič. In z njim 
se moraš iskreno veseliti. Zato sem nehala.

Pogrešate učenje?

Zelo pogrešam učenje, tako da se mi obeta, da se bom prihodnje šolsko 
leto vrnila k poučevanju. Sicer imam dve hčeri, ki obiskujeta glasbeno šolo 
in kdaj vmes, ko na primer kuham, ju tudi kaj popravim, ko vadita. A to ni 
isto. Kot sem rekla že prej, vrhunska služba. Ko se kdaj učitelji pritožujejo, 
jim rečem, naj pomislijo, kakšno službo imajo. Meni se zdi, da otrokom 
damo nekaj lepega za vse življenje. Ali otrok vadi ali ne, ali ima predispo-
zicije ali ne – to ni pomembno, ne glede na vse okoliščine mu daš nekaj le-
pega. Glasba lepša življenje vsakomur, pa najsi se ukvarja z njo ali ne. Pa ne 
gre le za glasbo, temveč za splošen odnos do nje, širino, ki jo s tem pridobiš.

Kaj vam pomeni glasba?

Težko vprašanje. Ko se učenci včasih sprašujejo, ali nadaljevati z glas-
benim izobraževanjem ali ne, jim rečem, da talent vedno najde pot. To 
razumem tako, kot ko rečejo, da je nekdo šel v duhovniški poklic, ker 
je čutil klic. Pri glasbi je enako. Za sebe menim, da nikoli nisem imela 
izbire. Seveda sem imela možnosti, na gimnaziji mi je dobro šlo, lahko bi 
študirala tudi kaj drugega. Ampak začutila sem klic glasbe in to je postal 
moj način življenja.

Kdaj ste začutili ta klic, že v osnovni šoli ali šele kasneje?

Mislim, da sem bila šesti razred osnovne šole, imeli smo kulturni dan. 
Peljali so nas v takratni kino dom v Kamniku na koncert Simfoničnega 
orkestra Domžale - Kamnik. Spomnim se, da so igrali horni, trobila … 
glasbila, ki meni niso tako blizu, ampak ko sem jih slišala, sem rekla: »Jaz 
hočem to početi!« (smeh) Ne vem, vsi sošolci so dejali, da je bilo brez zve-
ze, sama pa sem bila popolnoma navdušena. (smeh)

Pa ste pred tem že hodili v glasbeno šolo?

Seveda. V glasbeno šolo sem šla pri desetih letih, v četrtem razredu. Na 
sprejemnem izpitu me je Franc Lipičnik vprašal, kaj bi igrala. Odgovorila 
sem, da klavir. Odvrnil je, da je za klavir preveč prijavljenih in ni prostora 
ter dodal, da bi bila super na flavti. Lahko bi mi predlagal karkoli, moj od-
govor bi bil enak – krasno. Tako sem začela igrati flavto, kar je neverjetno 
naključje, saj me še dandanes, ko slišim flavto, njen zvok prevzame. Tudi 
ostali instrumenti so super, ampak flavta pa zares lepo zveni.

Ves čas izobraževanja ste imeli dvojno pot – ob gimnaziji ste obiskovali 

še srednjo glasbeno šolo, ob študiju na filozofski fakulteti še akademijo 

za glasbo. Kako naporno je bilo to ''dvojno'' življenje?

Res je, da sem hkrati obiskovala dve srednji šoli, dveh študijev pa ni-
sem opravljala. Naj poudarim, da so bili takrat drugačni časi. Če si obisko-
val srednjo glasbeno šolo, danes je to konservatorij, po zaključku nisi imel 
veliko možnosti, da bi študiral kaj drugega. Hkrati tudi splošni izobraže-
valni nivo na srednji glasbeni šoli ni bil tak, kot bi si ga želela. Zato sem 
poleg srednje glasbene šole obiskovala še kamniško gimnazijo, saj je bila 
na koncu matura. Bilo je težko. Takrat se mi je zdelo, da mi gre in dobro 
usklajujem oboje. Ko se danes oziram nazaj, pa si včasih kar čestitam in 
rečem: »Dobra si bila, da si naredila obe šoli.« Na filozofski fakulteti sem 
naredila prvi letnik, potem pa nehala in šla na akademijo za glasbo, saj 
nisem več videla smisla v študiju dveh področij. Na neki točki se je treba 
odločiti. 

Danes je situacija drugačna. Če obiskuješ konservatorij za glasbo, imaš 
na koncu maturo, ki ti omogoča vpis na veliko večino študijskih smeri. 
Poleg tega je tehnični nivo mladih glasbenikov dandanes že tako visok, 
ogromno je vaje, zato mislim, da bi težko hkrati obiskovali dve šoli. 

Prej ste omenili, da ste klic glasbe začutili na koncertu Simfoničnega or-

kestra Domžale - Kamnik, zdaj pa že več kot 20 let tudi igrate v njem … 

Zdi se mi velik privilegij, da lahko igram v Simfoničnem orkestru 
Domžale - Kamnik oz. da lahko igram v orkestru, ki ni profesionalen, am-
pak igram z ljudmi, ki pridejo tja in igrajo s srcem. Četudi kdaj tehnično 
pomanjkljivo, saj pri službi in vseh obveznostih, ki jih vsi imamo, ne gre 
pričakovati, da bomo igrali kot profesionalci, nas druži ljubezen do glasbe.

Omenili ste, da tudi hčeri obiskujeta glasbeno šolo. Potem nadaljujeta 

glasbeno tradicijo …

Glasba je lepa, a če imaš starše, ki so zelo vpeti vanjo, je lahko tudi 
breme. Ne bi želela, da hčeri delata nekaj, zato da bom jaz vesela. Vedno 
pravim, da morata delati stvari zaradi sebe. Zaenkrat nimam občutka, da 
bi jima bila glasba breme, pa tudi tega ne, da bi igrali zaradi mene. Vidim, 
da sta kar sami našli pot do glasbe. Pogosto me ljudje sprašujejo, koliko 
jima narekujem, naj vadita. Nič. V drugem razredu, ko je prišla manjša 
kriza, sem obema povedala, da mi je vseeno, če hodita v glasbeno šolo, 
igrata instrument, da je to njuna odločitev, a če se bosta odločili, da bosta 
hodili, bosta tudi delali. Če ne, se lahko odločita za kaj drugega in svoj 
čas ter energijo namenita tistemu. Tako smo razčistile, bilo je tudi nekaj 
solzic, a od takrat z veseljem hodita in vadita.

Moji popoldnevi so zaradi ''domačih'' vaj za ušesa precej naporni. 
Doma načrtno ne poslušam glasbe, saj sem vesela vsake minute tišine. Na 
tem mestu bi se rada zahvalila vsem sosedom, ki poslušajo vaje: »Hvala iz 
srca, dobri ste.« Po drugi strani pa sta imeli pred kratkim lep koncert in 
sem bila vesela ter ponosna, ko sem ju videla, kako sta se zlili z glasbo. 
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Šmohor (784 m)
Junij je čas za nabiranje gozdnih jagod, borovnic, bezgovih cvetov, lipe. Ozka pot med temnimi gozdovi in mogočnimi drevesi, kjer 
mestoma tudi posije sonce, je prava oaza, ki brani pred vročim soncem, me je popeljala do Doma na Šmohorju nad Laškim. Borovnice 
in jagode so bile odlična malica, bezeg in lipa pa za domov, za čaj. Prava zanimivost pa sledi na vrhu, kjer so posejane mogočne lipe, ki 
jim domačini pravijo kar ''turške'' lipe ter zanimiva pohodna pot ''Pot od lipe do lipe''.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Zgodba o Bergmandeljčevem hmelju

Nekoč je bila zelo slaba letina hmelja. V izogib pomanjkanju piva, ki bi 
še posebej prizadelo rudarje, je sveta Barbara naročila rudarju iz Savinj-
ske doline, naj odnese dve sadiki hmelja na stari jašek v premogovniku 
Velenje. »Zasadi eno ob jašku, drugo pa odnesi v jamo in tam skrbi zanjo.« 
In res je rudar tako naredil. Iz prve ob jašku je zrasla močna sadika, brez 
vseh škropiv je kljubovala času in postala simbol vztrajnosti, ki jo gojijo 
tudi rudarji. Drugo je rudar odnesel v jamsko pudo, kjer je skrbel zanjo 
le kakšen dan, potem pa je izginila. Pravil je: »V jami ta stvar ne uspeva.« 
Resnica pa je, da mu jo je ukradel jamski škrat – Škalski Bergmandeljc. 
Ta jo je odnesel k svojemu jamskemu domu in lepo skrbel zanjo. Vsako 
leto je zvaril svoje pivo in je zaradi tega bil zelo priljubljen pri ostalih 
jamskih škratih. Kakor je včasih kakšen rudar imel srečo, da je videl jam-
skega škrata, so nekateri imeli srečo, da so videli jamski hmelj, kako lepo 
je bil zraščen s premogom, vendar o tem niso hoteli govoriti. Ko je taisti 
rudar delal svoj zadnji šiht pred upokojitvijo, se mu je prikazal Škalski 

Bergmandeljc. Povedal mu je zgodbo o pivu in se mu zahvalil za sadiko 
hmelja, kajti zaradi nje je zelo priljubljen v svoji vrsti. V zameno mu je 
izdal recept za varjenje rudarskega piva. Njegov pokoj je bil zelo vesel, k 
njemu so prihajali rudarji na pivo in skušali uganiti recept. Nekateri pa 
so pripovedovali, da k njemu hodijo ponoči prav posebni ljudje, ki se jim 
pridružijo tudi Bergmandeljci. Pijejo to posebno pivo in se dogovarjajo, 
kdaj in komu bodo dali piti to pivo ob posebnih priložnosti.

Vir: http://muzej.rlv.si/si/zanimivosti/muzejski-hmelj/zgodba-o-bergmande-

ljcevem-hmelju

Iz smeri Kamnik se usmerimo proti Tuhinjski dolini mimo Vranskega 
in Žalca vse do odcepa za Liboje. V Libojah zavijemo levo v smeri Košnice 
pri Celju in cesti sledimo še približno 800 metrov do velikega zasebnega 
parkirišča in rumene hiše ob križišču, kjer parkiramo. Sledimo markaci-
jam za Šmohor (mimo biokmetije Kralj). Pot je označena, precej strma, na 
začetku poteka po asfaltu, nato preide v kolovoz, se zoži v gozdno pot, tik 
pred vrhom se nekoliko položi in poteka mimo travnikov ter razgledov 
vse do Doma na Šmohorju. Tu se odpočijemo pod mogočnimi lipami in 
okrepčamo ter se po isti poti vrnemo v dolino, kjer se ustavimo še v Žal-
cu, v objemu zelenega zlata, hmelja, na pokušini piv. 

Izhodišče: Liboje (324 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 3–4 ure · Najprimernejši čas: v vseh letnih časih
Časa vožnje: 60 minut v eno smer
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z izdajo ustreznega 
potrdila o razgradnji

Gregor Vrhovec s.p.
Bukovčeva cesta 17c,
1230 Domžale

Tel.: 01 721 29 83
GSM: 051 614 707

gregor.vrhovec@gmail.com

KRIŽANKA

NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov
2. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov
3. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov

Nagrade podeljuje AVTOVRHOVEC, GREGOR VRHOVEC s. p. Potrdila o nagradah bomo 
izžrebancem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo 
izšle 31. avgusta 2022. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priim-
kom in točnim naslovom pošljite do četrtka, 25. avgusta 2022, na naslov: Modre novice, 
IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: malica za 4 osebe: Marija Žibert, Dob
2. nagrada: malica za 2 osebi: Mila Urbančič, Dol pri Ljubljani
3. nagrada: malica za 1 osebo: Zdenka Kokalj, Komenda

Nagrade podeljuje Gostilnica in Kavarna Pri Podkvi.
Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

Ime in priimek  

Naslov 

Podpis E-mail 
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V Kamniku se zopet začenjajo KUL petki

Kamnik – Poletni petki bodo v Kamniku zopet v znamenju priljub-

ljenih KUL petkov. Ti bodo julija potekali v parku Evropa, medtem 

ko se bodo avgusta in septembra preselili v Slovenia Eco Resort. Prvi 

KUL petek bo na sporedu že v petek, 1. julija.

KUL petek poteka že šesto leto, in sicer vsak petek od 18. do 23. ure. 
Kulinarična zgodbe gostincev, obarvane z glasbo različnih žanrov, lahko 
v prijetni atmosferi mestnega parka doživite v juliju (vsak petek od 1. 7. 
do 29. 7.). Prvi KUL petek, ki bo 1. julija na Glavnem trgu v samem centru 
mesta, bo premierno obarvan s posebnim dogodkom KAMpir in je v prvi 
vrsti namenjen vsem pivoljubcem. 

Posvet za informiranje Ukrajincev v Sloveniji

Kamnik – V začetku junija je na pobudo Alle Stupar, v Kamniku 

živeče Ukrajinke, v domu kulture potekal posvet, namenjen Ukra-

jincem, ki so zaradi vojne pribežali v Slovenijo in tu pridobili status 

začasne mednarodne zaščite. Na posvetu so bile obravnavane teme, 

kot so študij, delo in življenje v Sloveniji.

Kamničanka Alla Stupar je odvetnica, ki kot prostovoljka poma-
ga Ukrajincem, ki pridejo v Slovenijo. »Veliko jih potrebuje pomoč 
– s stanovanji, najemi, zaposlitvijo, pogodbami itd.,« je pred posvetom 
razložila Stuparjeva, ki na spletu tudi vodi tečaj slovenskega jezika za 
Ukrajince in tudi na druge načine pomaga rojakom, ki jo lahko kontak-
tirajo na elektronsko pošto allastupar8@gmail.com ali telefonsko števil-
ko +38640250491. Po njenem mnenju je med njimi precej tistih, ki želijo 
v Sloveniji tudi ostati, saj so njihovi domovi porušeni in se nimajo kam 
vrniti, medtem ko si nekateri še vedno želijo vrniti v domovino. 

Ker nihče ne ve, kako dolgo časa bo vojna trajala in kakšne bodo nje-
ne razsežnosti ter posledice, so tovrstni posveti vsekakor dobrodošli, saj 
Ukrajincem pomagajo pri reševanju osnovnih težav. Temu primeren je bil 
tudi odziv. V kino klubu kamniškega doma kulture se jih je zbralo približno 
sto, prišli pa so z vseh koncev Slovenije. Predstavniki različnih organizacij 
– na posvetu so bili prisotni Matej Slapar, župan občine Kamnik, Matjaž 
Srša, poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik, Brane Rauter, ravnatelj 
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, in Katarina Štrukelj, 
direktorica Urada vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo mi-
grantov – so zbranim obrazložili osnovne vidike življenja v Sloveniji: od 
vključitve otrok v vrtec in možnostih za osnovno ter nadaljnjo izobraže-
vanje, učenja slovenskega jezika, vloge o začasni zaščiti in izkaznice, ki jo 
izda upravna enota prosilcu, ki mu je priznana začasna zaščita, in velja tudi 

kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, do tega, kdaj in 
kako lahko zapustijo Slovenijo, kako je s statusom invalida itd. 

Za Ukrajince, ki so v Sloveniji, velja status začasne zaščite do 4.3.2023, 
ne glede na to, kdaj so prišli v Slovenijo. Ali bo status podaljšan tudi po 
tem datumu, je odvisno od odločitve Evropske Unije. Ukrajinci, ki so se 
udeležili posveta, so imeli številna vprašanja, saj so postopki za uvelja-
vljanje pravic precej kompleksni. Tudi zato so taka in podobna srečanja, 
nujna, in – kot pravi Alla Stupar – bodo organizirana tudi v prihodnje. 
Veliko koristnih informacij je sicer dostopnih tudi na uradni vladni stra-
ni: https://www.gov.si/teme/pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine/. 

Na EkoReki tudi o vlogi žensk v naravovarstvu

Mengeš – V športnem parku v Mengšu je tudi letos potekal dogodek 

EkoReka, na katerem so moči združili Zavod REVIVO, HD&H in AIA 

– Mladinski center Mengeš. Namenjen je bil ozaveščanju o lokalni vr-

stni pestrosti vodnih živali ter pomenu ohranjanja prosto tekočih in 

naravnih rek. Poleg številnih delavnic in ustvarjalnih aktivnosti je ta 

dan potekala tudi okrogla miza o vlogi žensk pri ohranjanju narave.

Na debati o delu in prizadevanjih žensk v boju za naravo, ki jo je pove-
zoval Damjan Habe, so sodelovali Nevenka Lukić Rojšek, WWF (World 
Wide Fund for Nature) Adria, Damijan Denac, DOPPS (Društvo za opa-
zovanje in proučevanje ptic Slovenije), Martina Zupan, GWP (Global 
Water Partnership), Franc Jerič, župan občine Mengeš, in Tina Heferle, 
bivša poslanka, pravnica in političarka. Pogovor je tekel o ženskah in nji-
hovi vlogi v družbi ter naravovarstvu. Gostje so povedali, da je v nara-
vovarstvu v Sloveniji več žensk kot moških. Ženske so bolj vztrajne in 
začeto delo tudi dokončajo, zato je v upravljanju z vodami in na splošno na 
področju varovanja narave več žensk na področjih, kjer je treba delati, in 
manj na politični ravni. Na pozicijah, kjer se dejansko lahko nekaj ukrene, 
žensk praktično ni, kar je problem. V zvezi s tem se na ravni Evropske 
komisije pripravlja študija, ki bo raziskovala vprašanje, zakaj v naravo-
varstvu na koncu, ko je treba izpeljati vse, ko je res treba iti do konca, os-
tanejo ženske. Poleg žensk so na področju varovanja narave zelo aktivni 
tudi mladi, kajti prav oni bodo nosili posledice vsega, kar se ta trenutek 
dogaja v družbi. Kljub napredku v zadnjih letih bi bilo treba še več tru-
da vložiti v izobraževanje in vzgojo mladih v zvezi z naravovarstvenimi 
temami. Tudi na področju varstva narave veliko vlogo igra kapital oz. 

investitorji, ki jim ni mar za naravo, temveč zasledujejo svoje interese oz. 
profit. S temi pritiski se srečujejo tako na širši kot lokalni ravni. Gostje so 
poudarili še, da se ženske, sicer počasi, a vztrajno, postavljajo v ospredje 
na vseh družbenih področjih. Ugotovili so, da dandanes spol ne bi smel 
biti več pomemben, temveč je na kateremkoli področju treba zaposlovati 
kompetentne in sposobne ljudi z znanjem, hkrati pa bi moral vsak po-
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sameznik ponotranjiti zavest, da sta ljubezen ter spoštovanje do narave 
ključna, in narave ne bi smeli vrednotiti z denarjem.

Okrogli mizi je sledil kino na prostem z najnovejšim slovenskim do-
kumentarnim filmom Zgodba Save idejnega vodja Roka Rozmana in re-
žiserja Rožleta Bregarja. Filmu je sledil pogovor o rekah in naraščajočih 
pritiskih nanje. 

Vrača se poletni festival Poletje pod krošnjo

Kamnik – Julija se v Kamnik vrača poletni festival Poletje pod kroš-

njo. Tokrat na prijetno senčno dvorišče Mekinjskega samostana in v 

produkciji Javnega zavoda za kulturo Kamnik, pod streho katerega 

so se pred letom dni združili Dom kulture Kamnik, Mekinjski samo-

stan in po novem še Kreativna četrt Barutana. 

Štirje torkovi večeri bodo posvečeni kulturnim dogodkom – od gle-
dališke komedije do cirkusa in seveda glasbe. Programski koktejl je nastal 
pod vodstvom Gorana Završnika, ki je, med drugim, tudi koordinator 
programske ekipe poletnega festivala Kamfest. Festival Poletje pod kroš-
njo presega občinske meje, saj programsko sodeluje s škofjeloškim festi-
valom »In Memoriam prof. Peter Hafner«, društvom Jadran in Zavodom 
»O«. Dodatek zanimivemu, tudi mednarodno obarvanemu programu bo 
tudi vodstvo po Mekinjskem samostanu, ki bo na sporedu vsak festivalski 
dan ob 20. uri (pred začetkom kulturnega programa). Za gostinsko po-
nudbo bo poskrbljeno, prav tako tudi za izjemen ambient in prav posebno 
kulturno doživetje.

»Program festivala Poletje pod krošnjo 5. julija začenja cvetober go-
renjskih komikov: Rok Bohinc, Dino Kapetanović in Nejc Šmit z impro-
vizirano komedijo Najbolj hud impro šov. Dodobra preizkušeni sloven-
ski komiki v dobro uro trajajočem programu preigrajo najboljše klasike 
svojih stend up in impro gledaliških nastopov, s katerimi gostujejo po 
vsej Sloveniji. Drugi festivalski torek, 12. julija, nam v sodelovanju s fe-

stivalom »In Memoriam prof. Peter Hafner« in Društvom Jadran prina-
ša cirkus. Bolje rečeno, koncert, ki bo gledalcem dajal občutek cirkusa, 
organizatorji pa se bomo potrudili, da bodo obiskovalce poleg izjemne 
glasbene zasedbe Ingver in Gverilke deležni tudi nekaj čisto pravih cirku-
ških interakcij. Zanimivo je tudi, da so vsi nastopi omenjene pevsko-in-
strumentalne zasedbe namenjeni zbiranju sredstev za nabavo prvega pra-
vega cirkuškega šotora v Sloveniji. Dva tedna pred začetkom največjega 
etno-histeričnega festivala na Primorskem prihaja v Kamnik ščepec 
njegovega priokusa. Elli De Mon je glasbenica, ki jo moramo posebej 
predstavljati, ker je v naših krajih dokaj neznana, po evropskih festivalih 
pa dodobra uveljavljena ''all band woman'' glasbenica. Mešanica bluesa in 
mestoma tudi garažnega punka, multiinštrumentalistka z zapomnljivim 
vokalom. Njena velika želja je, da po koncertu lahko prespi v samosta-
nu. In ker je samostan Mekinje dodobra uveljavljen ponudnik prijetnih 
prenočišč, smo ji to željo seveda izpolnili. Drugi koncert v tem večeru pa 
pripada Martinu Ramovešu, mladeniču iz izjemne ustvarjalne družine 
Ramoveš, ki že vrsto let živi v Kamniku, kjer je tudi del močne striparske 
skupine, ki jo poleg njega sestavljata še Ivan Mitrevski in Miha Hančič. 
Martinov solo kitarsko vokalni nastop bo bodisi nadaljevanje bodisi uvod 
v Ello De Mon. Odvisno od položaja lune in zvezd. Za obiskovalce pa v 
vsakem primeru poslastica. Tudi tretji večer festivala Poletje pod kroš-
njo je v navezavi s Škofjo Loko in festivalom »In Memoriam prof. Pe-
ter Hafner« in Zavodom »O« Festival bomo zaključili 26. julija s starima 
znancema samostanskih zidov. Izjemen godalni duet Bojan Cvetrežnik in 
Barja Drnovšek bosta debele zidove samostana mehčala s pestrim izbo-
rom, a tudi mešanico ''klasične'' in ''druge godbe''. Ker poetika biva v nas, 
le prebuditi jo moramo s pravimi inštrumenti. In na tem koncertu se bo 
zagotovo izrisal brezhiben trikotnik med izvajalcema, poslušalci in prizo-
riščem,« pravijo v Zavodu za kulturo Kamnik. Več o dogodkih, ki bodo 
ob dežju v dvorani samostana, si lahko preberete na www.domkulture.
org in www.samostanmekinje.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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Zopet so skupaj hodili na izlete

Kamnik – Na Osnovni šoli Marije Vere Kamnik so tudi letos ponovili 

pohodniško akcijo Skupaj na izlet. Odzvalo se je petnajst družin, pre-

hodili so več kot sedemdeset izletov, enajstim otrokom pa je uspelo 

prehoditi čisto vseh dvajset izletov.

Akcija Skupaj na izlet, ki jo je zasnoval Tadej Trobevšek, učitelj na šoli 
Marije Vere, je bila ustvarjena kot odgovor na zaprtje šol in zmanjšane 
telesne aktivnosti otrok v lanskem šolskem letu. Izkazalo se je, da so iz-
leti priljubljeni, zato se je Trobevšek odločil z akcijo nadaljevati tudi v 
letošnjem šolskem letu, tudi tokrat je bilo na voljo deset različnih izletov. 
»Tokrat je bilo pohodnikov nekoliko manj, kar gre pripisati zahtevnejšim 
ciljem in dejstvu, da ni bilo več omejitve gibanja, ki je veljala v letu 2021,« 
pravi Trobevšek. A kljub temu se je odzvalo 15 družin, prehodili so preko 
70 izletov, enajstim otrokom pa je uspelo prehoditi čisto vseh 20 izletov. 
Vse izlete so prehodile družine: Kozjan (Ajda in Hana), Resnik (Svit, Rok 
in Maks kot najmlajši udeleženec), Štok (Tajda in Nejc), Troha (Tija), Turk 
(Kaja in Maks) in Virijant (Jerca).

Akcijo so zaključili z manjšo prireditvijo, jo popestrili z obiskom Irene 
Cerar, pripovedovalke in avtorice vodnika Kamniške pravljične poti, iz 
katerega so črpali ideje za izlete, in njenim pripovedovanjem ter glasbo. 
Otroci so kot nagrado prejeli športne majice in zemljevide, ki jih je pri-
spevala Planinska zveza Slovenije, družine pa so bile nagrajene z knjižni-
mi nagradami založbe Sidarta. 

Učenci predstavili projekt Vode Velike planine

Kamnik – Četrtek, 9. junija, je bil za devetošolce kamniške Osnovne 

šole Toma Brejca prav poseben dan, saj jih je obiskal dr. Mitja Bri-

celj z direktorata za vode na Ministrstvu za okolje in prostor. Namen 

obiska je bila predstavitev rezultatov celoletnega projekta Vode Veli-

ke planine, ki so ga devetošolci izvedli v okviru izbirnega predmeta 

okoljska vzgoja pod vodstvom mentorice Mojce Janžekovič in somen-

torice Sebine Duraković. Predstavitvi je prisluhnila tudi ravnateljica 

Mojca Rode Škrjanc.

Pri izbirnem predmetu so učenci raziskovali Veliko planino, ki s svoji-
mi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi vsako leto privablja številne 
obiskovalce. Posebno pozornost so namenili kakovosti vode, ki pronica v 

kraško podzemlje in priteče na površje v izvirih ob vznožju planote. Prav 
slednji so izredno pomembni, saj so vir pitne vode za večino prebivalcev 
kamniške občine. Največ časa so namenili terenskemu delu na Veliki pla-
nini v aprilu, kjer so s kemijskimi analizami vode v kalih in izvirih pre-
verjali trditev, da vode Velike planine onesnažujejo obiskovalci in živina. 
Sklenili so, da zaradi pomanjkanja trdnih dokazov za potrditev te teze 
analizo kakovosti voda ponovno izvedejo v septembru, ko se zaključita 
poletna turistična in pašna sezona. 

Devetošolci se zavedajo vrednosti in ranljivosti Velike planine, hkra-
ti pa tudi pomena Velike planine za kamniško občino in njene občane. 
Vedo, da je treba ukrepati v smeri trajnostnega ravnanja z vodami Velike 
planine, a zaradi kompleksnosti tega okoljskega problema zaenkrat vidijo 
le nekaj rešitev, in sicer: zaseg objekta in visoka denarna kazen za lastnike 
objektov na Veliki planini, ki do določenega roka ne bi uredili odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda z nepretočno greznico ali malo biološko čistil-
no napravo; zmanjšanje števila govedi, ki se poleti lahko pase na planoti; 
omejitev števila obiskovalcev, ki bi lahko dnevno prihajali na planoto; da-
jatve za lastnike počitniških koč, ki imajo v kočah nameščene masažne 
kadi (jacuzzije) in tuš kabine ter s tem po nepotrebnem porabljajo vodo, ki 
je na kraški planoti že tako primanjkuje; ohranitev tradicionalne vodne 
oskrbe z deževnico.

Dr. Mitja Bricelj je učence pohvalil in jim namenil spodbudne besede. 
Ni skrival navdušenja, da bodo na šoli s projektom še nadaljevali. Poudaril 
je pomen podpore vodstva šole, ki spodbuja tovrstne projekte, prav tako 
pa je nujno potrebno povezovanje z lokalno skupnostjo. Obisk predstav-
nika z Ministrstva za okolje in prostor je na učence naredil velik vtis. 
Dobili so potrditev, da njihovo delo nekaj velja in da so s svojimi idejami 
na pravi poti. Obljubili so, da bodo tudi v prihodnje delovali za ravnotežje 
med človekom in okoljem, mentorici pa se bosta še naprej trudili dobiti 
sogovornika na Občini Kamnik, ki bi učencem predstavil vizijo trajno-
stnega razvoja Velike planine. 

Mojca Janžekovič, Sebina Duraković

O skrivnostih žensk – nova knjiga Natalije Pavlič

Kamnik – Izšla je nova knjiga Kamničanke Natalije Pavlič z naslo-

vom Ženske v ogledalu. 

Ženske v ogledalu so sicer Natalijina peta knjiga, po lanski Kavi s 
smetano pa drugi roman. Tudi v novem delu se avtorica poglablja v duše 
žensk, ki jih bremenijo takšne in drugačne skrivnosti. V knjigi beremo 
zgodbo treh generacij žensk (hči, mami, babica in stara mama), ki priha-
jajo iz popolnoma različnih svetov, a njihova usoda je zaradi družinskih 
vezi neločljivo povezana, hkrati pa vse štiri hrepenijo po občutku lastne 
vrednosti. Hrepenenje se izraža na različne načine, občutek vrednosti pa 
(nepričakovano) pride šele, ko se odstrejo vse tančice družinskih skriv-
nosti. Roman Ženske v ogledalu lahko naročite na spletni strani https://
natalijapavlic.wordpress.com/. 
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Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si
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V MM Količevo so nam podarili majice
Junijski trening smo si popestrili z obiskom sponzorja Modre šole teka, MM Količevo, kjer smo se fotografirali pred upravno stavbo. 

MATEJ PRIMOŽIČ
Foto: Matej Primožič

Zelo veseli smo bili priložnostnih daril in, kdo bi si mislil, da nam bodo 
majice, ki so nam jih pripravili v MM Količevo, prišle tako hitro prav. Po 
fotografiranju in smehu ob različnih pozah za fotografa smo se dobro ogreli 
in odpravili na daljši tek ob reki, ki povezuje. V parku Martina Krpana smo 
si oddahnili za nekaj minut, potem pa spet po tekaško vzeli pot pod noge. 
Kmalu so nas zvočni in vizualni signali z neba opomnili, da tečemo v ne-
vihto. In res, že po prvem kilometru ob vrnitvi so nas ulovile debele kaplje, 
ki so se pretvorile v konkretno ploho z grmenjem. Pred MM Količevo smo 
pritekli mokri kot miške in se z veseljem preoblekli v suhe majice MM Ko-
ličevo, ki so nas čakale na izhodišču. Super trening s pretečenimi dobrimi 
sedmimi kilometri je bil tako za nami, smeha pa ni manjkalo niti na koncu, 
ko smo tekmovali, iz katere tekaške majice bomo oželi več vode. 

Bravo tekači za vztrajnost in dober tek ter hvala MM Količevo za po-
zornost! 

športna oprema strokovni partner

Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2022
pokrovitelj
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Že na začetku poletja ''zakurilo'' na polno
Ko pišem te vrstice, sta za nami šele dve dekadi meseca; pa vendar so zaradi nevihtnih padavin opazne krajevne razlike. V Tunjicah je na 
primer padlo skoraj štirikrat več padavin kot v Trzinu. Kljub temu je očitno, da sta vročina in suša tu in bo tako še nekaj časa. Najmanj do 
konca tega meseca, prvega v poletnem meteorološkem trojčku, ki je letos ponovil lanskoletno ''temperaturno vajo''. 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Že do tega dne smo imeli sedem vročih dni, tri dni pa je najvišja dnevna 
temperatura zraka presegla 29 stopinj Celzija (podatki z vremenske postaje 
OŠ Trzin – http://trzin.zevs.si/). Napovedi kažejo, da bodo na ravninskem 
delu modronovičnega območja tudi drugi dnevi do konca meseca vroči in 

večinoma suhi! Lani ob tem času smo dobili 15-dnevni paket zaporednih 
vročih dni, že ob letu osorej pa je na obzorju presežek lanskoletnega re-
kordnega dosežka. Suša pa se ''kuha'' že skoraj leto dni. Maju 2021, najbolj 
mokremu maju v Sloveniji v zadnjih desetletjih, je sledil niz večinoma suhih 
mesecev. Junij, september in oktober 2021 ter januar, februar in marec 2022 
so bili v večjem delu Slovenije skromni ali zelo skromni s padavinami. 

Občutno nadpovprečno so bili regionalno namočeni le julij, avgust in 
november 2021 ter april 2022. Vsi štirje meteorološki letni časi, od pole-
tja 2021 do pomladi 2022, so bili na ravni države izrazito podpovprečno 
namočeni. Največje pomanjkanje padavin v zadnjem letu dni beležimo 
predvsem v jugozahodni in zahodni Sloveniji ter v delih južne ter osrednje 
Slovenije. Letošnji junij je le še prilil olje na ogenj! Z izjemo nekaj dni je bila 
večina temperaturno zelo nadpovprečnih, od sredine meseca dalje so tem-
perature švignile v nebo. Že na začetku poletja nekateri obiskovalci gora 
poročajo, da so številni gorski izviri presahnili. Sneg je le še v osojah naj-
višjih delov gora in na dlani je, da nam narava izstavlja račun za prekomer-
no in brezvestno porabo vode. Prav ob vročini so zelo pomembni krajevni 
vetrovi, ki hladijo in osvežujejo vroče poletne dni. Pojavljajo se ob vznožju 
strmih in visokih vzpetin, znani pa so tudi na bregovih rek in jezer. Jezer-
ska voda povzroča, da je na višku poletja vročina na njihovem vplivnem 
območju precej znosnejša. Nekateri imenujejo tovrstni pojav učinek oaze. 
Povsod naokrog sta namreč vročina in vlažnost nemogoči, medtem ko je 
na teh oazah občutek vremena sprejemljiv in kot tak znosen. Odgovor za 
znosnost se skriva v počasnejšem ohlajanju in segrevanju jezerske vode. 

Ko je v jeseni na jezerski obali prijetnejše zaradi sorazmerno toplejše 
vode, je spomladi hladneje, saj je v primerjavi z najvišjo dnevno tempera-
turo zraka nad bližnjim kopnim temperatura jezerske vode precej nižja. 
Ko zapiha nad gladino še rahel vetrič in prinese nekaj tega hladu na jezer-
ski breg, imamo opravka s svojevrstno naravno klimatsko napravo. Poleg 
tega je ta, kot bi bila avtomatska, saj je naravn(an)a temperaturna razlika 
ravno pravšnja. Prav različni temperaturi zraka nad jezersko gladino in 
okoliškim kopnim lahko povzročita nastanek popoldanske sapice, ki veje 
z jezera. Pri tem moramo upoštevati, ali leži jezero v odprti ali zaprti pok-
rajini, oziroma lego same jezerske kotanje. Naša največja jezera so v lede-
niško preoblikovanih dolinah. Velja, da bliže, kot smo jezeru, bolj sveže 
je. Glede vročine pomeni to za 5 do 10 stopinj Celzija nižjo temperaturo 
zraka. Če je jezerska voda precej hladna, nastane popoldne nad gladino in 
okolico jezera manj kopastih oblakov kot nekoliko stran. Hladna voda do 
neke mere zniža energijski presežek sonca v poletnem času in preprečuje 
močno segrevanje površja. Na ta način ima tudi vlogo zaviralca oziroma 
preusmerjevalca neviht. Predvsem pa je v vročih dneh oaza svežine. Izko-
ristite dopustniški čas tudi za opazovanje krajevnih vremenskih značil-
nosti, morda vam bo to prihranilo kakšno neprijetnost. 

Padavine – JUNIJ 2022

POSTAJA (v mm) POSTAJA (v mm)
Zgornje Dobeno 23 Kamnik Zaprice 33
Ljubljana 24 Letališče Brnik 48
Trzin 25 Krtina 54
Jable 26 Srednje Jarše 57
Domžale 29 Brdo pri Lukovici 62
Loka pri Mengšu 32 Tunjice in Krvavec 79

Količina padavin 1.–20. junija 2022 v nekaterih krajih na območju Modrih novic. 
(Viri: ARSO, Agrometeorološki portal Slovenije/MKGP, CZ Trzin, Vremensko 
društvo ZEVS/Geostik in nekatere druge privatne vremenske postaje).

Tudi korito na planini Zgornja Krma, preko katere gre nekdanja konjska pot iz 
Zgornje Radovne na Kredarico in dalje na Triglav, je bilo že sredi junija suho. 
Vodo je zamenjal grušč …

Zakaj potrebujemo
komunikacijsko strategijo?

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

DA SE BOMO LAHKO OSREDOTOČILI 
NA PRAVE STRANKE IN IZBOLJŠALI 
VSE VIDIKE POSLA.

Pomagali vam bomo definirati vaše poslovne cilje ter 
vas celostno podprli pri izvedbi marketinških aktivnosti.

Pišite nam na info@ir-image.si
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Estetske in trajnostne rešitve za prenovo doma
Gradbenih del, obnove in prenove nikoli ne zmanjka – bi se strinjali, kajne? Da bo pri projektih, ki se jih lotevate, dovolj navdiha, rešitev, 
strokovnih usmeritev ter podpore, razkrivamo veliko mero novosti izbranih proizvajalcev in ponudnikov. Začenjamo pri ognjišču, sve-
tišču, središču – v srcu vašega doma.

IRIS KLINE ARIH

Od strokovnega svetovanja do sanjske kuhinje po vaši meri

Kuhinja je prostor, brez katerega si ne predstavljamo doma in prijet-
nega življenja. Ta prostor opremite s kuhinjo, ki vas bo navduševala dese-
tletja, ki bo vaš prostor okrasila s prijetno toplino in obenem služila. Pri 
DANKÜCHEN sta vedno na prvem mestu kakovost in dolga življenjska 
doba. Te kuhinje so prepoznavne po svojem tipičnem dizajnu, s pomočjo 
katerega lahko vaš načrtovalec kuhinje vedno najde edinstvene rešitve, 
kar pomeni, da vašo sanjsko kuhinjo nariše do milimetra natančno. Ku-
hinje DANKÜCHEN so pojem vrhunske kvalitete, predvsem pa pomeni-
jo gastronomski užitek, toplino in druženje v prijetnem domačem okolju. 
Vrhunska kvaliteta z doživljenjsko garancijo na vodila, z vrhunskim di-
zajnom elementov, barv in obdelav – enostavno – z vsem tem preprosto 
ne morete zgrešiti. 

Zahtevajte najboljše za vaš denar. Toplo vabljeni v DANKÜCHEN 
Studio Kamnik, kjer so DANKÜCHEN standardi vaše prednosti. Zah-
valjujoč sistemu dvojnih širših letev za obešanje, zgornji elementi kuhinj 
prenesejo več. Zaradi tega lahko v vaših zgornjih elementih shranjujete 
težke servise in posode oz. lonce. Pri DANKÜCHEN dobite 70 cm (v glo-
bino) delovne površine za enako ceno kot 60 cm (v globino). Ta udobna 
variacija z več prostora vam nudi dodaten delovni prostor in še več svo-
bode pri kuhanju. DANKÜCHEN kuhinje uporabljajo bolj trpežno ohišje 

oz. korpus – z debelino iverne plošče 18 mm namesto s standardnimi 16 
mm. Brez dodatnih stroškov, omogoča pa večjo nosilnost in zagotavlja 
daljšo vzdržljivost vaše kuhinje. DANKÜCHEN iverne plošče imajo višji 
tesnilni tlak – gostoto kot standardni materiali na trgu. Zahvaljujoč teh-
nologiji blumotion v vaši kuhinji ne bo nobenih glasnih udarcev kuhinj-
skih vrat ali predalov, temveč bo prijetno glasno (in dišeče) samo zaradi 
vašega kuhanja.

Kakovostne geodetske storitve na enem mestu

V Kamniku se je na novo odprlo podjetje 123GEO, ki ponuja celovite 
geodetske storitve (geodetski načrt, parcelne meje, parcelacija, komasacija 
itd.) in deluje na območju celotne Slovenije. Čeprav je podjetje novo, v 
njem dela ekipa izkušenih in kompetentnih strokovnjakov, ki se z geo-
detskimi storitvami ukvarja že več kot petnajst let. En, dva, tri – nič več 
skrbi! Geodetske storitve, ki jih potrebujete, so v podjetju 123GEO v dob-
rih in strokovnih rokah.

Za vse, ki se spogledujete z namestitvijo predelne stene v prostoru

Kaj potrebujete in kako se lotiti projekta? Montažne predelne stene 
sestavljajo trije glavni deli: ogrodje iz lesa ali kovinskih profilov, oblo-
ga iz plošč (mavčno kartonskih, mavčno vlaknenih, lahko betonskih in 
podobnih) ter zvočne in toplotne izolacije. Leseno ogrodje se praviloma 
uporablja v industriji montažnih hiš, kjer je kakovost lesa kontrolirana. V 
ostalih primerih se uporablja konstrukcijo iz kovinskih profilov, ki mora-
jo ustrezati standardu EN 14195:2005-02. Dimenzije ogrodja se določajo 
glede na višino sten in njihovo obremenitev. Obloge iz plošč zagotavljajo 
želeno stabilnost, zvočno izolativnost ter požarno odpornost sten. Izola-
cija poveča zvočno in toplotno zaščito ter v določeni meri tudi požarno 
odpornost sten.

Sestavo stene določimo na osnovi zahtev po lastnostih stene, etaž-
ne višine in namembnosti prostorov. Posamezne lastnosti predelnih 
sten, tehnični detajli, pomembni za doseganje teh lastnosti, in navodila 

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

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

Zaprice 10
1241 Kamnik

041 812 178
info@dorman.si

www.dorman.si

Geodetske storitve
info@123geo.si
+386 40 750 810
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»V desetih letih delovanja smo pridobi-
li mnogo izkušenj, zato smo od gradnje hiš 
prešli v podjetje, kjer dobite vse storitve od 
prve do zadnje gradbene faze. Naše stranke 
zelo cenijo, da so vse storitve zbrane na enem 
mestu, saj to pomeni strokovno in kakovostno 
gradnjo,« pravi Franc Vrankar, direktor pod-
jetja VGVrankar, kjer izkušena ekipa sedem-
najstih zaposlenih obvlada vse – od rušitev in 
izkopov ter izvedbe fasade in ostalih zunanjih 
del do zemeljskih in zidarskih del, prenovitev 
stanovanja, hiše, mansarde ali zgolj kopal-

nice, notranjih gradbenih in obrtniških del 
(kleparska in krovska dela, elektro inštalaci-
je, strojne inštalacije in vodovod, parketarska 
dela, slikopleskarstvo, kamnoseška in kera-
mičarska dela). Ukvarjajo se tudi s sanacijami 
vlage, izvedbami kanalizacije in drenaže ter 
vgradnjo čistilnih naprav. 

Med vsemi temi storitvami stranke še 
posebej izpostavljajo zadovoljstvo pri novo-
gradnjah. V podjetju VGVrankar gradijo sta-
novanjske hiše, prizidke, garaže ali pomožne 
objekte, in sicer iz opažnih zidakov vseh vrst, 

armiranobetonske objekte ali klasične opečne 
in energetsko varčne objekte. Pri VGVrankar 
so znani tudi po izkušnjah in priporočilih z 
odlično izvedenimi zunanjimi ureditvami.

»Poslanstvo našega podjetja je zadovoljna 
stranka, zato si vzamemo čas za vsakega in 
skupaj najdemo rešitev za izpolnitev vaših 
sanj. Odlikuje nas kakovostna izvedba grad-
benih del, kar potrjujejo številne zadovoljne 
stranke,« še pove Franc Vrankar, ki si želi, da 
bi podjetje v naslednjih letih postalo vodil-
no malo gradbeno podjetje v severnem delu 
osrednje Slovenije. 

»Tukaj smo – za vas!« pravijo v VGVran-
kar. Ne odlašajte s klicem, dobrega mojstra, ki 
zna vse, je dandanes težko najti.

VGVrankar: kakovost je na prvem mestu

Tako pravijo v gradbenem podjetju VGVrankar iz Sel pri Kamniku, kjer letos praznujejo desetletnico delovanja. Kakovost, za-

dovoljne stranke in celostna ponudba so tisti trdni temelji, na katerih bodo gradili tudi v prihodnosti.Spoštovane Kamničanke, 

spoštovani Kamničani, 

VGVrankar d. o. o.,

Sela pri Kamniku 23, 1241 Kamnik

vgvrankar.si | 041 288 145 | info@vgvrankar.si

za vgradnjo ter vzdrževanje so navedeni v tehničnih listih posameznih 
proizvajalcev. Več informacij ponuja KALCER, ki zagotavlja vse za suho 
gradnjo, poslovalnice pa ima v Trzinu, Novem mestu in Mariboru. Streha 
in podstrešje, ravna streha, stene, fasada, tla, akustika, zvočna izolacija, 
stropi, sevanja, požar; vse to so področja, kjer vam bodo strokovnjaki 
KACLER z veseljem predstavili možnosti za vaš dom, da boste v čim kraj-
šem času in s čim manj porabe denarja in živcev prišli do prave rešitve.

Strokovnjak za strehe

Pri strokovnjaku za strehe OBENAUF boste zmeraj našli nekaj novega, 
saj svoj prodajni program nenehno širi. Podjetje Obenauf se je v dvajsetih 
letih na slovenskem trgu uveljavilo kot strokovnjak za strehe, ki potrebe 
krovcev, tesarjev, kleparjev, arhitektov in zasebnih investitorjev obravna-
va celovito. S poslovnima enotama v Ljubljani in Mariboru ter s servisni-
ma točkama v Novem mestu in Kranju je podjetje prisotno skoraj na vseh 
koncih Slovenije – svojim partnerjem zagotavlja rešitve, ki jih ima skoraj 
vedno na zalogi, organizira izobraževanja, predstavitve in ekskurzije ter 
snuje vedno nove storitve. Razkrivamo delček obsežnega kataloga aktu-
alne ponudbe izdelkov in rešitev Obenauf, s katerimi boste pokrili vse 
potrebe za gradnjo ali obnovo.

Sistemi tesnjenja s tekočo folijo BAUDER 

Streha danes ni več zgolj pokrivalo doma, ampak opravlja številne do-
datne funkcije: služi nam na primer kot nosilna podlaga za zasebno sonč-
no elektrarno, klimatske naprave in toplotne izmenjevalnike. Posledično 
se je pojavila tudi potreba po razvoju kompleksnejših detajlov prebojev 
(ravne) strehe in rešitev tesnjenja. Odgovor? Tekoča folija. Bauder Liqui-
tec PU je enokomponentni sistem iz poliuretanske tekoče folije, ki ga lah-
ko na stike nanašamo neposredno iz embalaže, to lahko zapremo in čez 
čas (celo čez več mesecev) ponovno uporabimo. Folija se veže z zračno 
vlago in dopušča dovolj časa za natančno obdelavo detajlov in prebojev. 

Po sanjsko kuhinjo v Kamnik! 

BREZPLAČEN
3D IZRIS

Ljubljanska 5d, 1241 Kamnik
wwww.dankuchenkamnik.si 041 207 505

Od strokovnega svetovanja do
sanjske kuhinje po vaši meri.  
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Ne vsebuje topil in je skoraj povsem brez vonja, prav tako ne predstavlja 
posebnih zahtev glede skladiščenja.

Toplotne izolacije ravnih streh BAUDER

BauderPIR je visokokakovostna poliuretanska trda pena s povečanim 
PIRindeksom in je izolacijski material z najnižjo toplotno prevodnostjo, 
visoko toplotno odpornostjo in odlično dimenzijsko stabilnostjo. Ker so 
plošče BauderPIR odporne proti vročemu bitumnu, lahko nanje brez skrbi 
polagamo bitumenske trakove. Prihranek energije omogočajo že plošče z 
manjšo debelino, odporne so proti gnilobi in plesni ter nimajo vonja. 

Izdelki in rešitve Creaton

Creaton je ime za naravno opečno strešno kritino vrhunske kakovo-
sti in klasične lepote z dolgo življenjsko dobo. Strešniki Creaton na vašo 
streho prihajajo dobesedno iz zemlje – visokokakovostna glina se po iz-
kopu dva tedna vlaži v skladišču, nato glinene kepe zmeljejo v svilnato 
maso. Pridobljeno maso zgostijo, s čimer dosežejo izjemno primernost 
za oblikovanje, stiskanje in rezanje. Lepo oblikovane strešnike posušijo, 
nanje nanesejo engobo ali glazuro, toplotna obdelava v peči pa na koncu 
zagotovi njihovo trdnost. 

Tondach — varno in udobno pod lastno streho 

Strešni sistemi Tondach predstavljajo celovito rešitev za streho. Vi-
sokokakovostna strešna okna Tondach so novo poglavje uspešne zgodbe 
Wienerberger, ki streho zaokrožijo v popolno celoto. Tondach strešna 
okna so izdelana iz borovega lesa, impregnirana z vakuumom in pobar-
vana z akrilnim lakom, imajo energetsko varčna protivlomna stekla, od-
lično zvočno in toplotno izolacijo ter visoko nepropustnost. 

Za novo hiško potrebujete JUBIN in kapljico navdiha

JUB z aktivnimi notranjimi barvami in premazi za les izboljšuje kako-

vost bivalnih prostorov. Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC 
Slovenija je v začetku junija organiziralo strokovno srečanje, na katerem 
je JUB predstavil program svojih kakovostnih premazov za les JUBIN ter 
program Wellbeing barv, s katerimi je mogoče ustvariti popolno barvno 
harmonijo v prostoru.

Les in kovina sta pomembna konstrukcijska in dekorativna elemen-
ta pri gradnji naših domov. Za njuno zaščito so v JUB-u zaokrožili po-
nudbo v okviru blagovne znamke JUBIN, ki vključuje transparentne in 
pokrivne premaze visoke kakovosti in odličnih lastnosti. Izdelki so plod 
večletnih raziskav in ustrezajo vsem zakonskim zahtevam in standardom 
s področja razvoja lazurnih in pokrivnih premazov. 

Les kot naraven material je izpostavljen staranju in raznim škodljiv-
cem, zato ga je treba primerno zaščititi in negovati. Za zaščito lahko upo-
rabimo lazurne premaze, pri katerih zaradi prosojnosti ostane tekstura 
lesa vidna, ali pa pokrivne premaze. Izdelki na vodni osnovi so prijazni za 
zdravje in okolje. Poleg palete pripravljenih odtenkov jih je možno nian-
sirati v številne druge odtenke na mešalnici JUMIX. Vodno linijo dopol-
njujejo tudi izdelki na topilni osnovi, ki jih v JUBU svetujejo za uporabo 
pri bolj obremenjenih zunanjih površinah.

Kovinske površine, še posebej zunanje, je zaradi rjavenja nujno ustre-
zno zaščititi, poleg tega pa je barvana kovinska površina prijetnejša na 
pogled. Če so vaša izbira izdelki novih generacij, brez neprijetnih vonjav, 
z veliko izbiro odtenkov, namenjeni zaščiti kovinskih površin v interierju 
ali zaščitenemu eksterierju, izberite JUBIN izdelke na vodni osnovi. 

Se še niste odločili za toplotno črpalko? Če kdaj, potem zdaj!

Podjetje THERMOVOD iz Ljubljane s poslovno enoto v Kamniku je 
majhno, a učinkovito podjetje, ki se ukvarja s prodajo materiala za ogre-
valne in vodovodne inštalacije po zelo ugodnih cenah. Glede na izzive 
proizvodnje in dobave energentov predstavljamo nekaj reprezentativnih 
toplotnih črpalk iz Thermovodove ponudbe.

Toplotna črpalka je med energetsko najcenejšimi načini segrevanja 
sanitarne vode in je nameščena na hranilnik vode. Toplotna črpalka je 
sestavljena iz kompresorja, ki plin stiska in ga ogreva, ekspanzijskega ven-
tila, kjer se plin razširja in ohlaja, ter dveh toplotnih izmenjevalcev. Njena 
dodatna odlika je, da se lahko uporablja tudi za hlajenje manjših kleti ali 
shramb.

Toplotne črpalke TERMOTEHNIKA: podjetje Termotehnika že sko-
raj dve desetletji izdelujejo toplotne črpalke. Imajo zelo pester proizvodni PRODAJA IN

MONTAŽA
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Krovci, tesarji in ostali mojstri, pozor!

Zlati porkrovitelj  
10. Dobrodelnega  
pohoda Modrih novic  
na Sv. Primož, ki bo 24. 
septembra 2022.

DELAMO 
DOBRO

Strehomat

StrehoMAT

PE Ljubljana-Črnuče 
Šlandrova ulica 4c 
1231 Ljubljana-Črnuče

Servisna točka Kranj  
Ulica Mirka Vadnova 9 
4000 Kranj

IŠČETE ZANESLJIVEGA PARTNERJA, KI VAM BO POLEG VRHUNSKIH MATERIALOV
IN STORITEV VES ČAS NUDIL TUDI RAZLIČNE UGODNOSTI?

obenauf.si

Kontejnerji, iz katerih lahko 
naročeno blago s posebno 
kodo prevzamete tudi 
kadarkoli izven delovnega 
časa – 24/7.

Barvanje streh
Čiščenje in barvanje strehe je bistveno cene-
jši in hitrejši poseg na strehi, ki bo zamenjavo 
kritine prestavil za kar nekaj časa.

BarvanjeSTREH

Halo streha
Naročeni material vam v 
roku 48 ur dostavimo v 
vaše skladišče.

HaloSTREHA

Profiliranje
Nudimo profiliranje Prefa pločevine tudi na 
gradbišču oziroma terenu.ProfiLIRANJE
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program za segrevanje sanitarne vode in ogrevanje stanovanjskih objek-
tov. Vsi njihovi proizvodi so zasnovani po najnovejših funkcionalnih zah-
tevah, so všečnega dizajna in opremljeni s certifikati.

Toplotne črpalke GORENC: podjetje Gorenc deluje že tri desetletja. 
Vse večje prizadevanje za okolje in zniževanje stroškov energije zahteva 
nova znanja in produkte. Zato so poleg vseh izdelkov začeli z lastnim ra-
zvojem izdelovanja toplotnih črpalk.

Toplotne črpalke LENTHERM: slovensko podjetje Lentherminvest se 
osredotoča na zadovoljevanje potreb po ogrevanju sanitarne vode. Usmer-
jajo se proti trajnostnim načinom ogrevanja z obnovljivimi viri energije.

Oblikovno dovršeni kamini IMAG z ravno ali kotno zasteklitvijo

Ali v vašem prostoru manjka le še kamin? Izbirajte med tipskimi ka-
mini IMAG iz prodajnega programa podjetja IMAG AMBIENT iz Lju-
bljane. Kamine za vas vgradi izkušena ekipa in tako pripravi vaš prostor 
za novo dimenzijo vzdušja. Tipski kamini IMAG so kamini ''na ključ'' s 
kaminskimi vložki iz IMAG prodajnega programa (Brunner, Spartherm), 
obzidani s šamotno akumulacijsko oblogo ter obdelani z drobnozrnatim 
pečarskim ometom. Kamin IMAG vključuje tudi priklop na dimno tulja-
vo in dovod zraka ter potrebne rešetke za prezračevanje obloge. Kamini 
IMAG imajo tudi dodatne možnosti; lahko jih nadgrajujete z npr. kamin-
skimi vratci z dvižnim odpiranjem, z dodatno šamotno maso za podaljšan 
učinek ogrevanja ipd.

Strojni tlaki že od 9,90 evra nad 150 m
2

 površine

V podjetju TLAKI KOS iz Kamnika so specializirani za izdelavo estri-
hov, industrijskih tlakov in sanacijo obstoječih tlakov. Z več kot 10-letni-
mi izkušnjami na trgu se podjetje trudi v številnih objektih izdelati tlake 
dosledno in natančno, da bodo predvsem služili svojemu namenu. Imajo 
vse stroje za polaganje in izdelavo estrihov, poleg vsega tega vam lahko 
ponudijo še kvalitetno polaganje hidroizolacije in toplotne izolacije. Za 

Za novo hiško
potrebuješ JUBIN 
in kapljico navdiha.

jub.si
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strojne tlake uporabljajo savski prani pesek. Strojne tlake debeline od 4 
cm do 5 cm s peskom, cementom, mikro armaturo in delom dobite že od 
9,90 € / nad 150m2.

Dvoriščna vrata Dorman – kakovostna in robustna izgradnja, ki 

varuje

DORMAN iz Kamnika s poslovno enoto v Domžalah je podjetje, ki 
se je specializiralo za avtomatizacijo različnih vrat. V njihovi ponudbi 
najdete visoko kvalitetna vrtna vrata za domačo in profesionalno oz. in-
dustrijsko rabo. Skozi leta so nabrali bogate izkušnje. Svetujejo, izdelajo, 
montirajo in servisirajo samonosna vrata, drsna vrata, industrijska vrata, 
krilna vrata, panelne ograje, ograje po naročilu, zapornice za parkirišča, 
zapornice za individualno, potopni stebriček, vrtljiva vrata. Zavedajo se, 
da se s časom potrebe ljudi spreminjajo in da vrata na motorni pogon niso 
več luksuz, ampak potreba skorajda vsake hiše. Šli so še dlje in ponudili 
tudi različne zaporne sisteme privatnih in javnih parkirišč. Strokovno si 
ogledajo vaša že obstoječa dvoriščna vrata in predlagajo cenovno najbolj 
ugodno rešitev.

Kakovostna izvedba gradbenih del

VGVrankar iz Kamnika je pravi naslov za vse gradbene in strokov-
ne storitve: zunanja gradbena dela, novogradnje, zemeljska dela, zidarska 
dela, notranja gradbena dela, prenove, rušitvena dela, ostala obnovitvena 
dela, fasade in obrtniška dela. 

Če načrtujete obnovo, vam bodo strokovnjaki VGVrankar pomagali 
pri menjavi oken, menjavi okenskih polic, menjavi notranjih in vhodnih 
vrat, obnovi dimnika (zaradi dotrajanosti), polaganju keramike, pleskanju 
sten, izravnavi sten, ravnanju sten, obnovi terase in balkona. Z obrtniško 
spretnostjo bodo poskrbeli tudi za kleparska dela, krovska dela, elektro 
inštalacije, strojne inštalacije in vodovod, parketarska dela, slikopleskar-
stvo, kamnoseška dela in keramičarska dela. 
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Brez njih dirke ni!
Zadnjo spomladansko soboto je bilo v kolesarskem smislu najbolj praznično, tako in drugače vroče ter spektakularno pod Veliko plani-
no. Na Rakovih Ravneh se je namreč nekaj pred tretjo popoldan zaključila četrta etapa kolesarske dirke Po Sloveniji. Še kako pestro pa je 
bilo ves dan tudi v dolini ob celotni trasi etape, ki so jo številni mediji napovedovali kot kraljevsko. Karavano z ''zelenim'' Komendčanom 
Tadejem Pogačarjem so glasno pozdravili tudi v Kamniku. Največ navijačev se je zbralo ob krožišču na Fužinah. Prav tam, v bližnjem 
KIKštarterju, pa so imeli dnevno ''bazo'' predstavniki sedme sile.

DAMIJAN RIFL
Foto: Damijan Rifl

Za osemindvajseto izvedbo kolesarske dirke Po Sloveniji je bilo akredi-
tiranih skoraj 130 novinarjev. Med drugimi tudi poročevalci globalno pre-
poznavnih visokonakladnih dnevnikov, francoskega Ĺ Equipe in La Pari-
sien ter italijanskega La Gazetta dello Sport. Za kamniško etapo, ki naj bi jo 
ob trasi spremljalo kar 80 tisoč navijačev, je bilo evidentiranih devetdeset 
novinarjev! Dobra tretjina se je oglasila tudi v kamniškem novinarskem 
središču. Med prvimi je bila naša sodelavka Alenka Kastelic, novinarka 
spletnega portala, ki je nato z navijaškim avtobusom Zavoda za turizem 
in šport zgodbe odšla lovit v cilj etape. Čez dan so se v prijetno ohlajenem 
prostoru z dobro kavo in hitrim internetom, kot nam je v smehu zatrdil ita-
lijanski kolega, so s tem zadovoljene osnovne potrebe novinarja, izmenjale 
številne ekipe piscev, fotografov, montažerjev in upravljalcev družbenih 
omrežij. Največ po 16. uri, ko so se vračali s pravljične planine …

Sanjsko moštvo s Kolodvorske

Med prvimi je predavalnico v KIKštarterju, ta se je za to priložnost 
prelevila v novinarsko središče, zasedla ekipa RTV Slovenija. Novinarja 
David Črmelj in Miha Mišič, montažerka Lea Krmelj ter redaktorja Sara 
Čačič in Jan Krmelj so rutinirano in hitro pripravili prispevke za pozno-
popoldanska in večerna poročila. Kljub napornemu ritmu logistično naj-
težje etape so si po opravljenem delu privoščili še skok do Glavnega trga, 
ki je v preteklosti že nekajkrat gostil start in cilj dirke. Prvič že v drugi 
izvedbi dirke leta 1994, ko je bil v Kamniku cilj prve etape. »Kamnik je 
res mesto s pravo kolesarsko dušo. Etapa je povsem upravičila naziv »kra-
ljevska«, tudi kar se gledalcev tiče. Kamniški navijači so dobri poznavalci 
tega športa, vedo, katere pozicije ob trasi je treba zasesti, da bo izkušnja 
pri ogledu najboljša. Bravo, Kamnik!« je komplimente navijačem v imenu 
ekipe s Kolodvorske namenil David, ki je tudi sam odličen rekreativni 

kolesar. »Ta okoliš sem že prekolesaril po dolgem in počez. To poletje, če 
bom le utegnil, se po novem asfaltu povzpnem tudi pod Veliko planino,« 
je še dodal prepoznavni novinar, ki novinarsko kilometrino zadnja leta 
nabira tudi na največjih kolesarskih dirkah. Od spomladanskih klasik do 
jesenske španske Vuelte.

Super Mario

Izkušenj pa ne manjka tudi fotografu Mariu Stiehlu. Berlinčan z orga-
nizatorji dirke Po Sloveniji kot fotograf na motorju sodeluje že sedmo leto. 
»Slovenija je čudovita. Ena dolina je lepša od druge, zanimivih motivov za 
fotografiranje kolesarjev je več kot dovolj. Zelena v sloganih in logotipih 
dirke ter države kot turistične destinacije ni iz trte zvita, pač pa oglaševa-
no dejansko drži! Nekaj rezerve pa seveda še imate, predvsem pri cestah. 
So solidne, ampak bi bilo lahko še precej boljše,« meni izkušeni Nemec, ki 
je na kolesarskih dirkah kot fotograf od sredine januarja pa vse do okto-
bra. »Seveda sem že ničkolikokrat delal tudi na Touru, Giru, Vuelti, sve-
tovnih prvenstvih. Ampak najraje imam enotedenske preizkušnje, kot je 
vaša, pa dirka Po Avstriji, Po Norveški, Po Danski,« je pred odhodom na 
Vrhniko (start zadnje etape) še dodal simpatični sogovornik, ki ga v na-
daljevanju sezone najprej čaka nemško državno prvenstvo in nato dirka v 
Romuniji. »Oktobra se v Slovenijo z ženo za nekaj dni vračam kot turist. 
Obiskala bova Goriško in tamkajšnji vinorodni okoliš, nato se premak-
neva na sosednjo Hrvaško. Kamnik in okolica? Morda kdaj v prihodnje v 
kombinaciji z Ljubljano. Se vidimo, torej!«

Nogomet, hokej in kolesarstvo

Nekaj dni Ljubljane pa si je kot turist takoj po zaključku dirke privoščil 
Aldo Trovati. Milančan, uredništvo spletnega portala Pedale Tricolore, 
za katerega je poročal iz Postojne, Rogaške Slatine, Celja, Kamnika in No-
vega mesta, se nahaja ob slovitem nogometnem štadionu San Siro. V svoji 
dolgoletni novinarski karieri je največ poročal prav z omenjenega štadio-
na in prvoligaških nogometnih tekem Milana in Interja, pa mednarodnih 
hokejskih turnirjev ter številnih kolesarskih dirk. Zadnja leta piše samo 
še o kolesarstvu. Na dirki Po Sloveniji je bil prvič. Kolesarske dirke pra-
viloma spremlja kar iz novinarskih središč. Tudi na Veliko planino je ni 
mahnil. Kolesarje je v živo pospremil na fužinskem krožišču, mimogrede 
si je ogledal še Šutno in staro mestno jedro. »Prijetno malo mesto, ravno 

Novinar RTV Slovenija David Črmelj, v ozadju nemški fotograf Mario Stiehl.
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dovolj umirjeno zame, ki živim v precej večjem mestu. Tudi prenočil bom 
pri vas, in sicer v Penzionu Repnik, tako da bom po opravljenem delu 
lahko še malce raziskal okolico. Kulise, ki smo jih videli v televizijskem 
prenosu, so navdihujoče,« tako kot prejšnja sogovornika s komplimen-
ti na račun zelene Slovenije ni skoparil novinar, ki je kot zadnji zapustil 
kamniško novinarsko središče.

Mateja in Neža

»Z Aldom smo postali že pravi prijatelji. Prvi pride in zadnji zapusti no-
vinarsko središče,« se nasmeji Mateja Purnat, vodja novinarskih središč 
na letošnjem ''slovenskem touru''. Vodja pisarne dirke, Neža Brenčič Per-
ne, skupaj z Matejo je skrbela, da je delo novinarjev, časomerilcev, članov 
kolesarskih ekip in še koga potekalo tekoče, ji prikimava: »Najino delo je 
dinamično, zanimivo, hitro menjavava lokacije, spoznava ogromno ljudi, 
ki so tako ali drugače vpeti v organizacijo ali spremljanje dirke.« Tudi mi 

Italijanski novinar Aldo Trovati.

Neža Brenčič Perne in Mateja Purnat iz organizacijske ekipe dirke po Sloveniji.

smo bili nad njunim profesionalnim odnosom, učinkovitostjo, hitrim od-
zivom in hkrati sproščenostjo navdušeni. Z lahkoto pritrdimo Bogdanu 
Finku, organizacijskemu direktorju dirke, ki zatrjuje, da brez njiju dirke 
ni! Alfa in omega ter prvi obraz vse bolj cenjenega kolesarskega dogodka 
se je po spustu z Velike planine oglasil tudi v novinarskem središču in pri-
jazno poklepetal z ekipo in vsemi prisotnimi. »Hvala Kamnik, super ste. 
Ob tej priložnosti bi se še posebej zahvalil vodju organizacijskega odbora 
v Kamniku, Gregorju Ugovšku, pa članu odbora Dušanu Papežu, županu 
Matej Slaparju, družbi Velika planina d.o.o. in Avto-moto društvu Ka-
mnik. Upam, da se še vidimo!« nam je v slovo zadovoljno pomahal Fink, 
nekdaj odlični kolesar, danes pa prvo ime največjega slovenskega kolesar-
skega kluba Adria Mobil in dirke Po Sloveniji.

Ste tudi vi dirko spremljali ob krožišču na kamniških Fužinah? Potem 
je čisto možno, da svojo fotografijo najdete v foto galeriji na naši spletni 
strani. 

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

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

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

kovnim trenerjem, ki vas bodo 
pod mentorstvom vodili skozi 
5 tednov preobrazbe. Najprej 
boste s trenerjem opravili 
medicinsko diagnostični test 
InBody in določili kratkoroč-
ne cilje, na osnovi teh pa se 
vam bo sestavil individualno 
prilagojen osebni program, 
ki vas bo vodil skozi tedne 
fitnes vadbe, skozi najrazlič-
nejše zvrsti vodene vadbe, 
online vadbe, skozi ustrezno 
prehrano, skratka, do željenih 
rezultatov. Ti se bodo po petih 
tednih ovrednostili na drugem 
medicinsko diagnostičnem 
testu z napravo Inbody. Ta bo 
pokazala ves napredek, ki ste 
si ga že od nekdaj želeli. Ne 

odlašajte. BODIFIT izvaja ak-
cijski paket za namen raziska-
ve po subvencionirani ceni - za 
samo 69€ (redna cena 270€).

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

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

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

 www.bodifit-akademija.si

P R I J A V A

KARIERNA PRILOŽNOST

Pridruži se tečaju BODIFIT inštruktor!

na področju 
fitnesa
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Foto: Sportida

Tadej Pogačar z zmago po Sloveniji v Francijo

Komendski kolesar Tadej Pogačar je na dirki po Sloveniji dokazal, da 
je odlično pripravljen na letošnjo dirko po Franciji. V petih etapah je vse-
skozi nadzoroval svoje tekmece in se na koncu zasluženo veselil prestižne 
domače lovorike. Še posebej zanimiva je bila četrta etapa, ki je iz Laškega 
krenila proti Veliki planini. Med drugim so kolesarji obiskali tudi Dom-
žale, Mengeš in rodni kraj Pogačarja, Komendo. Za zaključek etape so 
se kolesarji najprej povzpeli na Črnivec, nato pa še do Velike planine oz. 
do parkirišča na Rakovih ravneh. Z veliko prednostjo sta etapo osvoji-
la Tadej Pogačar in Rafal Majka, ki je na koncu etapo po medsebojnem 
dogovoru tudi dobil. Še enkrat več pa so se občina Kamnik in prebivalci 
Kamnika izkazali za izrednega gostitelja tega tekmovanja.

Dva naslova za Agato Zupin, zmaga Jana Emberšiča
V Velenju je potekalo prvenstvo Slovenije v atletiki. Odlično sta se iz-

kazala Agata Zupin z zmago na 400 metrov z ovirami in tekom pod 57 
sekundami ter zmago z ekipo Velenja v štafeti 4 x 400 metrov. Za odlične-
ga naslednika Kozmusa se je zopet izkazal Kamničan Jan Emberšič, ki je 
pokoril tudi člansko konkurenco. Na 5000 metrov je tekačica KGT Papež 
Neja Kršinar osvojila drugo mesto, drugi pa je bil tudi Kamničan Jure 
Grkman na 200 metrov. Domžalčana Jože Pirnat in Alenka Pirnat sta 
osvojila tretje mesto v suvanju krogle.

Kamniški vaterpolisti državni podprvaki
Tudi v tretji tekmi finala je AVK Triglav premagal branilca naslova, 

Calcit Waterpolo. Kot v drugi tekmi v Kamniku so Kamničani odlično 
začeli, potem pa popustili; Kranjčani so zlomili odpor Kamničanov in 
zmagali s 15:12. Za Kranjčane je to že osemnajsti naslov državnih prva-
kov, prvi po letu 2018, Kamničani so ostali pri enem, lanskoletnem.

29. dan vaterpolistov
Tradicionalni že 29. dan vaterpolistov je Pod Skalo privabil številne 

vaterpoliste in njihove podpornike. Osrednja pozornost je pripadala naj-
mlajšim, ki igrajo v kategoriji malčkov U12. Na turnirskem sistemu so 
tokrat zmagali Triglavani pred Opatijo, Branik pa je bil v boju za tretje 
mesto boljši od Calcita. Že v petek pa so Calcitovci U15 morali v pokal-
nem finalu morali priznati premoč ekipi Slovana iz Ljubljane.

21. Miting Veronika
Plavalni klub Kamnik je organiziral že 21. mednarodni plavalni miting 

Veronika, ki spada med enega največjih plavalnih tekmovanj v Sloveniji. 
Tudi letos se je tekmovanja udeležilo preko 400 tekmovalcev. Lepe uspehe 
so dosegli tudi kamniški plavalci, najboljši, deveti rezultat po točkah je 
dosegla Iza Videc. Zelo dobro je v barvah Olimpije odplaval Radomljan 
Jernej Prebil, ki je dosegel peti rezultat po točkah.

Novi vodja nogometne šole NK Kamnik
Novi Upravni odbor Nogometnega kluba Kamnik je trenerja Rajka 

Jeršina imenoval za vodjo nogometne šole NK Kamnik. Rajko Jeršin je 
v dolgi karieri športnega delavca pridobil ogromno izkušenj v klubih Je-

žica, Interblock, Trbovlje in Bravo ter pomagal mnogim, danes uspešnim 
vrhunskim nogometašem. Svoje bogate izkušnje je prenesel na papir in 
vsebino programa vadbe poimenoval Naš nogomet. Predsednik NK Ka-
mnik Slobodan Vuk pa je še za eno leto podpisal pogodbo z NK Domžale, 
ki bo v prvem kolu državnega prvenstva, 16. julija, gostil ekipo Celja.

Uspešni kamniški plezalci
V Arcu v Italiji je potekal Evropski pokal v težavnostnem plezanju. 

Odlično je na njem plezal član kamniškega kluba Milan Preskar, ki je os-
vojil prvo mesto. V Plezalnem centru Ljubljana je potekalo državno pr-
venstvo v težavnostnem plezanju, kjer sta se z drugim in tretjim mestom 
izkazala Gregor Vezonik in Luka Jerman.

Kolesarji so se potili že na 17. vzponu na Črnivec
V Snoviku je potekal že sedemnajsti kolesarski vzpon na Črnivec. Tok-

rat je tekmovalo nekaj manj kolesarjev kot običajno, vseeno pa so organiza-
torji poskrbeli za odlično vzdušje. Pri dekletih je bila Matejka Prešern hi-
trejša od Vlaste Lelek. Med moškimi je tekmovalo enaindvajset kolesarjev, 
prve tri stopničke pa so zasedli Tilen Potisk, Tim Markelj in Gorazd Konc.

Zmaga Ane Inkret na Gorjancih
Člani kamniškega Calcit Bike Teama v enduru še naprej nizajo izvrstne 

rezultate. Na enduru Gorjanci je Ana Inkret zmagala med tekmovalkami 
do 15 let, Jaka Tominšek in Maj Babačič pa sta končala tik pod zmagoval-
nimi stopničkami na 4. mestu.

793 minut košarke na Duplici

Košarkarski klub Kamnik vsako leto ob zaključku košarkarske sezone 
organizira maraton, kamor povabijo ljubitelje košarke na igrišče Vila na 
Duplici. Maraton je trajal natanko 793 minut, kar sovpada z leti od prve 
omembe Kamnika v zgodovinskih zapisih. V več kot trinajstih urah ko-
šarke so se na igrišču predstavile vse selekcije kamniškega kluba, ki so se 
jim pridružile še prijateljske ekipe iz okolice.

Papeževi na vseh stopničkah
Podbrdo trail running festival v Baški grapi je bil pravi festival tudi za 

tekače KGT Papež. Trail na 25 kilometrov je štel tudi za prvenstvo Slo-
venije. Zmagovalne stopničke so pripadle tekačem KGT Papež. Državni 
prvak je postal Luka Kovačič, sledil mu je lanskoletni zmagovalec Gašper 
Bregar, kot tretji pa je v cilj pritekel Marjan Zupančič. Kot tretja med 
ženskami je na zmagovalne stopničke stopila Eva Urbanc.

Mojca Koligar in Timotej Bečan državna prvaka na 
Ratitovcu 

26. gorski tek na Ratitovec je štel tudi na prvenstvo Slovenije v disci-
plini gor za vse kategorije. Timotej Bečan je s progo opravil v rekordnem 
času in se spustil pod eno uro. Drugo mesto je pritekel nekdanji rekor-
der, sicer že veteran, Miran Cvet. Gašper Bregar je bil znova četrti, David 
Vogrin pa sedmi. Med članicami je ponovno slavila Mojca Koligar. 

Cico1.
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Poletne počitnice so končno 
tu, komaj smo že čakali na dol-
go in vroče poletje. Za večino je 
to zagotovo eno izmed najlepših 
obdobij v letu, ko se odpočijemo, 
napolnimo baterije, prepusti-
mo stvarem, ki jih imamo radi; 
skratka uživamo. 

Tudi v občini Domžale se bo 
tekom poletja dogajalo veliko 
različnih aktivnosti. Vse polno 
bo otroškega smeha, igrivosti in 
iskrivosti, hladili se bomo v ob-
jemu hladne Kamniške Bistrice, 
prisluhnili različnim glasbeni-
kom, se udeležili naših kulina-
ričnih dogodkov, pod zvezdami 

gledali svoj najljubši film ali se 
podali po naših tematskih po-
teh, kjer bomo raziskovali še 
tiste neodkrite prostore, kjer se 
bomo umaknili pred mestnim 
vrvežem. 

Vabljeni, da v poletnem bil-
tenu, ki ga vsako leto pripravi 
Služba za turizem, poiščete ak-
tivnost zase in za svojo družino. 
Ne dvomim v to, da med vso to 
pestro ponudbo ne bi našli vsaj 
nekaj sebi ljubega. Ihanska pot, 
Homška učna pot, pa Šumberk, 
ki po novem ponuja tudi kole-
sarske dogodivščine, so zagotovo 
prava izbira. Številna društva in 

organizacije so za vas pripravile 
bogate vsebine. Organizirana 
bodo tudi različna počitniška 
varstva, pa predstave in koncerti 
na Studencu, glasbeno, filmsko 
in gledališko bodo poletje po-
pestrili tudi v Kulturnem domu 
Franca Bernika. Knjižnica Dom-
žale, Center za mlade in mnogi 
drugi bodo s svojo pestro vsebi-
no krajšali dneve, izobraževali in 
zabavali. Ni meja in prav je, da si 
vsak izbere tisto, kar mu je naj-
bolj pisano na kožo. 

Naj bo prekrasno in predvsem 
dolgo, to poletje. Izkoristimo 
dane možnosti, da bomo polni 

lepih vtisov vstopili v jesen in se 
polni zagona podali novim izzi-
vom naproti. 

Poletni bilten najdete na sple-
tni strani www.visitdomzale.si. 

Župan Občine Domžale, 

Toni Dragar

Kje bomo preživeli poletne počitnice - najlepši del leta?

Drage učenke, dragi učenci, otroci, starši ter vsi ostali občani in občanke! 

Še več modrih novic na spletu

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, 25. avgusta 
2022, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 31. avgusta 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Nahrbtno bencinsko kosilnico Yellow 
Cut na nitko in disk. 051 621 181

• Električni skiro Xplore. 051 621 181
• Snežno frezo Stiga 1171 HST. 051 621 

181
• 10 knjig vojaške vsebine (Posočje, 

partizani, Hitler, domobranci itd.) po 
10 eur. 051 665 880

• Otroško posteljico in jogi 120x60. 
031 477 277

• 2 rex stola (Stol Kamnik – Niko 
Kralj). 031 477 277

• Lita platišča za Opel Astro, kot nova, 
200 eur ali po dogovoru. 041 374 842

• Novo kopalniško garnituro, lijak, 
bide, wc rjave barve, 150 eur. 041 374 
842

• Narodno nošo, novo, komplet, št. 38. 
041 228 754

• Klubsko mizo, barva češnja, d×v×g: 
160×48×45 cm. 070 131 926

• Akumulator Rocket 12V60AH. 040 
727 845

• Peč iz kotlovske pločevine z izmenje-
valcem vode. Mucke mlade oddam. 
041 614 650

• 130 knjig od 1830 dalje in druge sta-
rine, poceni. 051 665 880

• Rabljena masivna smrekova vrata, 35 
eur. 041 987 111

• Masivno tapecirano klop z naslo-
nom, 25 eur. 041 987 111

• Lesno stružnico Parkside, zraven 
dve dleti in dva ključa ter bos ključ, 

planska plošča 50 mm, 50 eur. 040 
975 350

• Otroško kolo, brezhibno, 15 eur, elek-
trični klavir, 15 eur, hladilnik Candy, 
brezhiben, električna brusilka tračna 
Iskra, brezhibna, 20 eur, stol za banjo, 
poceni. 041 288 935

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

• Otroški voziček Jane, globoka koša-
ra, športni del, lupinica z vso opre-
mo, rdeče barve, 50 eur. 031 411 285

• Napihljiv čoln z vesli, 1x rabljen, 
ugodno, in star šivalni stoj, delujoč, 
Anker. 070 669 083

• Športno moško aluminijasto kolo, 
spredaj disk, lepo ohranjen, 99 eur. 
031 894 840

KUPIM

• Odlikovanja, medalje, značke, bajo-
nete, razglednice, kovance, knjige, 
slike, kipce in podobno. 051 740 430

• Rabljen vgradni štedilnik, kombi-
niran plin in elektrika, ugodno. 041 
349 354

• Knjige, od l. 1830 dalje, vseh vrst, 130 
kom, po 1 eur. 051 665 880

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 
041 751 266

• V centru Kamnika oddam enosobno 

stanovanje 40m2. Kurjava krušna 
peč. 040 843 448

• Stanovanje manjše, v Mengšu, Dom-
žalah, Kamniku oziroma v okolici 
teh krajev kupim. 041 707 989

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

PODARIM

• Avtosedež Maxi-Cosi in Romer, 
9–18 kg, in hojico. 041 832 776

• Cisterno 4000 l debelina pločevine 4 
mm. 041 374 842

RAZNO

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

• Kovinostrugar išče honorarno delo 
na klasiki, tudi cnc. 040 271 578

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

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

• Iščemo mlajšega upokojenca za kom-
bi prevoz 2 x tedensko oz. po dogovo-
ru. 031 285 638

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

Vabimo vas na ogled 
vrhunskih teniških tekem
V sezoni 2022 bomo na igriščih TK Radomlje 
organizirali dva mednarodna turnirja.

• V obdobju med 17. 7. in 24. 7. 2022 bomo prvič organizirali 
profesionalni moški članski teniški turnir – WTT (World 
Tennis Tour) z nagradnim skladom 25.000 USD. Turnirja 
se udeležijo igralci , ki uvrščeni tudi pod 300 mestom na 
svetovni teniški lestvici iz vseh držav sveta. 

• V obdobju med 31. 7. in 6. 8. 2022 bomo v našem klubu 
tretjič organizirali mednarodni mladinski teniški turnir – 
ITF (Internatinal Tennis federation) za dekleta in fante. 
Prijavljenih je  okoli 150 tekmovalcev iz vseh držav sveta ( 
Rusija, Poljska, Francija, GB, Italija, Madžarska, Češka, Slo-
vaška, Avstrija, USA, Nizozemska, Hrvaška, Srbija, Bosna …). 
Seveda bodo tekmovali tudi naši najboljši igralci in igralke.

GLAVNI SPONZORJI ZLATI SPONZORJI

 

OSTALI SPONZORJI

KS Radomlje





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

BMW serija 3 Touring: 325d Luxury Line, 1995 ccm, 155 kW (211 KM) – L. 
2017/01, 136.770 KM. ODLIČNO OHRANJENO, redno servisirano vozilo z znano zgo-
dovino, 1. lastnik, športno podvozje, športni volan, xenon žarometi, atraktivni usnjeni sedeži, 
parkirni senzorji, navigacija, brezstični ključ, sistem za samodejno zaviranje v sili, opozorilnik 
spremembe voznega pasu, električno odpiranje prtljažnega prostora, usb, bluetooth, dvop-
odročna klimatska naprava … Možnost financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 19.980,00 €

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 €

BMW serija 5: 530d Avt. Luxury Line MEMORY PREZR. SEDEŽEV, 2993 ccm, 
195 kW (265 KM), L. 2017/07, 103.341 KM, 1. LASTNIK, DIGITALNI KOKPIT
parkirni asistent, vzvratna kamera, gretje in prezračevanje sedežev, električno pomičen volan, 
memory funkcija voznikovega in sovoznikovega sedeža, opozorilo o zaznavanju pešcev, opo-
zorilo o naletu v spredaj vozeče vozilo, full led (led žarometi, prednje dnevne luči, zadnje led 
luči), parkirni senzorji spredaj in zadaj, navigacija, touch screen, el. zložljiva ogledala, navigacija, 
keyless go, alu platišča 18” … možnost financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 32.880,00€

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


