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• pod keramiko
 • pod laminati, parketi
  • uporaba inteligentnih
   termostatov
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VPISI V 
JEZIKOVNE TECAJE
ZA OTROKE IN ODRASLE

tel.:  01 / 721 69 13
GSM: 041 / 317 444 

dude@dude.si  www.dude.si 

������������� �

�����������������

����
	�
���	���

���������������������������������������…
�� ��������
��������������������������������

�����������������������

���
����

����������������������

Vas testi, izpiti in nelagodje ob  
pogovoru s tujimi poslovnimi 
partnerji spravljajo ob živce?

Mi vam lahko pomagamo!

S tečaji za prve skupine 
bomo začeli 19. 9. 2022.

Vabljeni k vpisu!
M: 041 553 711| T: 01 831 73 60

E: itadar100@gmail.com | www.ita-jezikovnasola.com

Z vami že več kot 30 let!
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K AMFEST 2022

SPET TISTI PRAVI KAMFEST

Približno 15 tisoč obiskovalcev je po oce-
nah organizatorjev iz Kulturnega društva 
Priden možic v Kamnik privabil letošnji 
festival Kamfest. Največji poletni kulturni 
festival v regiji, ki je bil brez kovidnih ome-
jitev spet tisti pravi, je postregel z več kot 50 
dogodki.
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AKTUALNO

DELA V SREDIŠČU 
MENGŠA SE BODO ZAČELA 
SEPTEMBRA

Prenova Slovenske ceste v Mengšu se bo 
začela v sredini septembra. Investicija, vre-
dna 3 milijone evrov, bo na tej cesti omogo-
čila prometno ureditev, ki bo umirila promet 
in bo tako bolj prijazna pešcem in kolesar-
jem.
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INTERVJU

PRILAGAJANJE USTVARI 
MAGIJO 

Tako pravi intermedijski umetnik Tadej 
Droljc, čigar umetniška dela nastajajo na 
presečišču zvoka in slike. Kamničan je eden 
najvidnejših, mednarodno prepoznavnih in 
večkrat nagrajenih avdiovizualnih ustvar-
jalcev.
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ŠPORT 

NAVIJALI SO ZA TADEJA IN 
OSTALE NAŠE KOLESARJE

Ljubitelji kolesarstva so se tudi letos med 
neposrednimi prenosi Dirke po Franciji na 
nacionalni televiziji zbirali v navijaškem šo-
toru na hipodromu v Komendi, kjer so pesti 
stiskali za domačina Tadeja Pogačarja in os-
tale slovenske kolesarje.

Str. 42

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Vsako leto avgusta se z ekipo sodelavcev – 
letos sta se nam pridružila še dva ''zunanja'' so-
trpina, očitno ravno prav prismojena, da sta šla 
z nami – odpravimo na zgodnjejutranji pohod 
na Kamniško sedlo. Zato sem danes vstala že ob 
pol štirih zjutraj. Draž tega pohoda je pravza-
prav dejstvo, da se v dolino vrnemo še pred za-
četkom delovnega dne, hitro skočimo pod tuš in 
polni gorske energije oddrvimo v službo. Sliši se 
zelo romantično, in pravzaprav tudi je … Ko z 
lučkami rinemo v hrib, vriskajoč osvojimo vrh 
in se potem nasmejani ter zadovoljni vračamo v 
dolino. Zdaj, ko sedim za računalnikom, s sicer 
prevetreno glavo, a pekočimi očmi, se zavedam, 
da bo dan dolg. Do kosila običajno še gre, po-
tem pa se tako glava kot telo pospešeno začneta 
upirati in iskati izgovore za odmore. Kljub temu 
upam, da bo današnji dan potekal bolje kot prvo 
leto, ko sem se po takem podvigu – marsikomu 
se taka tura ne zdi nič posebnega, za mene pa je 
to čisto pravi podvig – ulegla za pol ure, da si 
odpočijem, na koncu pa zaspala na dogodek, ki 
bi se ga morala po službeni dolžnosti udeležiti 
popoldan. Še dobro, da so malenkost zamujali 
tudi organizatorji in na koncu je bilo tako, kot 
v življenju pogosto je – konec dober, vse dobro. 
Letošnjemu pohodu pred službo (ime potrebu-
je še nekaj domišljije in dodelave) sem se žele-
la izogniti … danes me v službi čaka še precej 
stvari za postoriti pa tudi konec tedna bo zelo 

Prvo mesto
UVODNIK ·  KAZALO

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

delaven, da ne govorim o prihajajočih dnevih in 
tednih. September je za mene običajno zelo na-
poren mesec. Pa so me prepričevali in na koncu 
tudi prepričali. In veste, kaj – ni mi žal! A ob 
tem premišljujem, kolikokrat se ljudje odpove-
mo stvarem in ljudem, ki jih imamo radi, zaradi 
(službenih) obveznosti. Treba je! Moram! Od-
govor pozna vsak zase, a vsekakor prevečkrat. 
Sploh v naši stroki, ki ne pozna prostih popol-
dnevov, večerov, koncev tedna. Ampak na to 
nas ponavadi opomni šele zunanji dejavnik. Za 
mene je bil to odhod kolegice, s katero sicer ne 
delava za istega delodajalca, sva pa (bili) sode-
lavki v najboljšem pomenu te besede. Priznam, 
pogrešala jo bom. A bolj kot kadarkoli se zdaj 
zavedam, da je včasih enostavno treba sebe dati 
na prvo mesto. In edino prav je tako. 
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Kamniški bazen pod balonom?

Kamnik – Poleti se je v Kamniku razširila novica, da potekajo pogovori 

o nadkritju kamniškega bazena z balonom. Kdaj natančno naj bi se to 

zgodilo, nam na Občini Kamnik niso povedali, a trenutno se pripravlja 

projektna dokumentacija za javno naročilo za nakup balona.

»Občina Kamnik že več let v proračunskem skladu zbira sredstva za 
investicijo obnove in nadkritja bazenskega kompleksa, ker gre pri obnovi 
ali novogradnji tovrstnih objektov za velik finančni zalogaj. V letošnjem 
letu je bila naročena projektna naloga, v okviru katere bodo preučene in 
predstavljene različne možnosti obnove obstoječega bazena Pod Skalco. 
Glede na situacijo na področju gradbeništva in upoštevajoč bazenske pro-
jekte, ki trenutno potekajo na področju države, se zavedamo, da bo celovita 
prenova omenjenega kompleksa večmilijonski projekt. Zato se je Občina 
Kamnik odločila, da pristopi k nakupu rabljenega balona ter tako začasno 
omogoči treninge tudi v zimskem času, in sicer do celovitejše prenove. Za 
nakup balona bo objavljeno javno naročilo, na katerega se bo lahko prijavil 
vsakdo. Seveda pa je treba za postavitev balona pripraviti tudi ustrezno 
podlago, zato je v pripravi projektna dokumentacija s popisi, ki bo omogo-
čila objavo javnega naročila,« so sporočili z Občine Kamnik. 

Zaključuje se obnova trzinskega kulturnega doma

Trzin – Obnova trzinskega kulturnega doma, ki je trajala več let oz. 

potekala v več fazah, se zaključuje.

Spomnimo, leta 2020 so bili prvotno obnovljeni oder, predprostori, 
okna in sanitarije, in sicer v okviru z evropskimi in državnimi sredstvi 

podprtega projekta Kulturno srce Trzina. Temu je sledila obnova strehe 
in izolacije. Požar pred enim letom, ki se k sreči ni zelo razširil, je uničil 
mešalna pulta za luči in zvok, hkrati pa so bile zaradi gašenja uničene tudi 
stenske obloge v dvorani. Takrat je Občina Trzin financirala obnovo elek-
trične napeljave, medtem ko so stenske obloge in mešalna pulta s sredstvi 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) obnovili letošnje poletje. 
»Člani KUD Franc Kotar, ki domujejo v kulturnem domu, so zagotovili 
večino sredstev za obnovo tehnike in pa tudi stenskih oblog po dvorani, 
in sicer s kandidaturo na razpisu JSKD za obnovo prostorov in tehnike, ki 
je namenjen uspešnim ljubiteljskim društvom na področju kulture. Med 
več sto prijavami je bila prijava KUD Franc Kotar ena redkih uspešnih, 
kar je posledica dolgoletnega uspešnega dela, nagrajenega že večkrat tudi 
na Linhartovih srečanjih in ostalih festivalih,« je za Modre novice pove-
dal trzinski župan Peter Ložar. 

Strošek vseh del znaša dobrih 100 tisoč evrov, od tega je bilo skoraj po-
lovica evropskih in državnih sredstev, ostalo sta prispevala Občina Trzin 
in KUD Franc Kotar. »Predvsem člani društva so pri obnovi prostorov 
prispevali čez tisoč prostovoljnih ur; tako pri obnovi kot pri programu v 
sklopu projekta je sodeloval tudi Zavod Azum s svojimi člani,« je pojasnil 
Ložar ter dodal, da se izvajalci kulturnega programa in obiskovalci pri-
reditev že veselijo ter nestrpno pričakujejo novo sezono v prenovljenih 
prostorih. Še posebej tudi zato, ker bo domače društvo KUD Franc Kotar 
prihodnje leto praznovalo 100. obletnico delovanja. 

Po štirih mesecih gradnje novo krožišče v Domžalah

Domžale – Konec avgusta so se končala dela na domžalskem krožišču 

pri policiji. Skupna investicija Ministrstva za infrastrukturo oz. Di-

rekcije RS za infrastrukturo in Občine Domžale je po pogodbi vredna 

500 tisoč evrov.

Z enopasovnim krožiščem na vstopu v središče Domžal se bo umiril 
motorni promet, zaradi česar se bo povečala prometna varnost, pridoblje-
ne pa so tudi dodatne zelene površine ob vozišču. Poleg krožišča se je na 
tem mestu zgradila še meteorna kanalizacija. 

Dela v kamniškem zdravstvenem domu 

Kamnik – V začetku septembra se bodo začela dela v kamniškem 

zdravstvenem domu, ki bodo obsegala rekonstrukcijo in nadzidavo 

dela zdravstvenega doma in dvig ostrešja nad garažami urgentnih vo-

zil za povečanje prostorov fizioterapije. Investicija je vredna dobrih 

457 tisoč evrov. Proces dela v zdravstvenem domu zaradi nadzidave 

ne bo bistveno oviran.

V kamniškem zdravstvenem domu bodo obstoječe prostore nad ga-
ražami urgentnih vozil izkoristili za prerazporeditev prostorov fizikalne 
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medicine – fizioterapije. Poseglo se bo v konstrukcijo objekta in dvigni-
lo streho nad garažami urgentnih vozil za 0,8 metra. Zaradi posega se ne 
bo povečevala kapaciteta zdravstvenega doma ali število zaposlenih, ne 
bo se spreminjal maksimalni vertikalni ali horizontalni gabarit. Občina 
Kamnik je z omenjenim projektom uspešno kandidirala na Javnem raz-
pisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, in sicer so 
bila pridobljena sredstva v višini 122.177 evrov. Preostala sredstva, celotna 
investicija znaša približno 460 tisoč evrov, bo zagotovil javni zavod sam. 

V Mengšu obnavljajo Murnovo ulico

Mengeš – Na Murnovi ulici v Mengšu potekajo investicijsko vzdrže-

valna dela na vodovodu in kanalizaciji ter obnova cestišča. Dela v vred-

nosti dobrih 433 tisoč evrov (brez DDV) bodo končana konec oktobra.

Obnovljenih bo 420 metrov vodovoda in 380 metrov kanalizacije. V 
okviru del bo dotrajano omrežje na Murnovi ulici obnovljeno z novimi, 
bolj vzdržljivimi, varnimi in okolju prijaznimi materiali. Hkrati bodo 
ustrezno urejeni obstoječi vodovodni hišni priključki, točkovno sanirana 
kanalizacija, zgrajen bo pločnik, obnovljeno bo cestišče in javna razsvet-
ljava. 

Obnavlja se cesta na Količevem

Domžale – Na Količevem obnavljajo cesto. Dela bodo trajala do konca 

oktobra.

Avgusta se je začela gradnja oziroma rekonstrukcija na lokalni cesti na 
Količevem, in sicer na 900-metrskem odseku mimo tovarne Helios. Dela 
bodo obsegala ureditev vozišča, pločnik ob drugem robu ceste, ureditev 

mešanega, meteornega in fekalnega kanala, ureditev javne razsvetljave in 
ostalih komunalnih vodov ter obnovo vodovoda (na spodnjem delu trase). 

Dela na odseku Loka–Dobeno 

Mengeš – Na odseku ceste Loka–Dobeno, in sicer od kamnitega mostu 

proti Dobenem, potekajo obnovitvena dela na vodovodnem in kana-

lizacijskem omrežju, hkrati bo urejeno cestišče. Dela, vredna dobrih 

292 tisoč evrov (brez DDV), bodo končana konec septembra.

Na območju del je vzpostavljena popolna zapora ceste. Dostopi do 
objektov so možni skladno s prometno signalizacijo, ob upoštevanju poteka 
gradbenih del in navodil izvajalca ter skladno z odločbo občine Mengeš. 

Zahvala družine Jeras

Iskrena hvala za hitro in nesebično pomoč ob požaru, ki je na naši 
kmetiji na Velikem Hribu 1. avgusta 2022 uničil ostrešje in pretežni del 
kmetijske mehanizacije. Ob tem se najprej in iskreno zahvaljujemo ga-
silcem, sosedom in znancem, sorodnikom, KS Tuhinj, lovcem in Konje-
rejskemu društvu Tuhinj ter vsem donatorjem. Hvala tudi sodelavcem 
Komunalnega podjetja Kamnik, d. o. o. Posebej se zahvaljujemo tudi 
kmetom za darovano krmo za živali, in sicer kmetom iz občin Kamnik, 
Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Trzin, Moravče, Mozirje in 
Gornji Grad. Iskrena hvala pa drugim posameznikom, ki ste nam nese-
bično priskočili na pomoč ob naši nesreči.

Družina Jeras (Ocvirk) 
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Kolesarske poti na voljo tudi v aplikaciji
Letos poleti so v Domžalah zaključili z digitalizacijo kolesarskih poti v občini, ki so sedaj na voljo v aplikaciji Bikemap in na spletni strani 
Visit Domžale. S tem se v občini Domžale ustvarjajo pogoji in priložnosti za razvoj turizma kot pomembne gospodarske panoge v občini, 
kar je tudi glavni namen konec lanskega leta sprejete Strategije turizma Občine Domžale 2022–2029.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: posnetek zaslona aplikacije Bikemap

»Kolesarstvo je postalo pomembna oblika rekreacije oziroma pre-
življanja prostega časa ne samo za posameznike, ampak celotne družine, 
zato smo z digitalizacijo kolesarskih poti želeli obiskovalcem ponuditi in-
formacije, katere poti so zanje primerne. Predvsem smo želeli informacije 
o kolesarskih poteh ponuditi turistom, ki iščejo dodatna doživetja v bliži-
ni glavnega mesta oziroma obliko rekreacije med raziskovanjem osrednje 
ali celotne Slovenije,« o namenu digitalizacije domžalskih kolesarskih 
poti pove Mira Bečan, vodja Službe za turizem na Občini Domžale.

V aplikaciji je označenih šestnajst kolesarskih poti za cestno in gorsko 
kolesarjenje. Skupna dolžina vseh poti je več kot 500 kilometrov; najkraj-
ša meri 16 kilometrov, najdaljša 107 kilometrov, tako da so primerne tako 
za družine kot bolj zahtevne rekreativne kolesarje. Tudi trase so razno-
like, od manj do bolj zahtevnih. Aplikacija je zasnovna tako, da se lahko 
dodajajo nove poti. »Morda bomo dodali še novo pot, ki vodi od Central-
ne čistilne naprave Domžale-Kamnik do Male Loke,« pravi Bečanova.

Potekajo pogovori za brezplačno uporabo aplikacije

Slaba stran aplikacije Bikemap je, da za končnega uporabnika ni 
brezplačna oz. so zemljevidi poti na voljo le naročnikom. »Aplikacija bi 
sicer morala biti za končnega uporabnika brezplačna, saj smo plačali letni 
zakup. Lastnik aplikacije se je naknadno odločil, da dovoli uporabo apli-
kacije le uporabnikom, ki so za to plačali. Zadevo urejamo v sodelovanju z 
izvajalcem digitalizacije, za brezplačno uporabo se intenzivno dogovarja-
mo,« pojasnjuje Bečanova, ki upa na ugodno rešitev, hkrati pa zagotavlja, 
da bodo v skrajnem primeru uporabili drugo možnost, »če je aplikacija za 
končnega uporabnika plačljiva, nima nobenega smisla.«

Nekatere od digitaliziranih poti so na voljo tudi na klasičnem (papir-
natem) zemljevidu kolesarskih poti, ki ga lahko dobite na več mestih, in 

sicer v Knjižnici Domžale, domžalskem občinskem vložišču, na Centru za 
mlade Domžale in v turistično-informacijskem centru (TIC) na Ljubljan-
ski cesti 70 (nasproti nakupovalnega središča Tuš). »Če smo na terenu, je 
pred vrati TIC-a stojalo s promocijskim materialom, tako da obiskovalci 
lahko prosto dostopajo do teh informacij. Na željo lahko zemljevid kole-
sarskih poti pošljemo tudi po pošti,« pravi Mira Bečan.

Septembra odprtje pravljične poti in Hroščkov festival

Digitalizaciji kolesarskih poti bodo v prihodnjih mesecih sledili še 
novi, s tem povezani projekti. »Urejamo še osnovno signalizacijo na kole-
sarskih poteh. Pri pregledu terena smo ugotovili, da imamo kar tri vrste 
kolesarskih tabel, ki v resnici ne povedo kaj dosti. To bomo poenotili. 
V prihodnosti nameravamo k projektu povabiti tudi sosednje občine, 
saj poti vodijo tudi v soseščino. Prav tako v okviru projekta načrtuje-
mo postavitev treh večjih informativnih tabel (na železniški postaji in 
v športnem parku Domžale ter v Arboretumu Volčji Potok). Letos je na 
vrsti tista v športnem parku, saj na železniški postaji tik pred obnovo ni 
smotrno postavljati zadev,« pojasnjuje Bečanova in dodaja, da se trenutno 
v Službi za turizem ukvarjajo še z drugimi projekti: ureja se pravljična pot 
na Homškem hribu, ki naj bi se odprla v drugi polovici septembra, poteka 
nadgradnja Čebelarske učne poti z interaktivnimi igrali za najmlajše, po-
tekajo organizacijska dela za Hroščkov festival, ki bo potekal v soboto, 10. 
septembra, v Češminovem parku. »Na festivalu nas čaka pestro dogajanje 
na odru, delavnice v parku in voden ogled Pravljičnega Šumberka. Naj 
malo namignem: Terkaj in Repki, pravljica Izgubljeni slamnik, Čebeli-
ci Tinka in Tonka, Pika Nogavička spozna poglavarja, zabava z milnimi 
mehurčki, Čarovniški blues, Čuki … V parku bo 50 eksperimentov raz-
stavila Hiša eksperimentov, imeli bomo Pikino deželo, športne poligone, 
ustvarjalne delavnice, odprtje BeeZoo projekta,« našteva Bečanova. Na-
tančen program Hroščkovega festivala je na voljo na spletni strani Visit 
Domžale. 
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Obnovljena pot do slapa Orglice v Kamniški Beli

Domžale, Kamnik – Junija smo člani markacijskega odseka Planin-

skega društva Domžale zaključili delovno akcijo v odseku v Kam-

niški Beli, od parkirišča pred Kamniško Bistrico do slapa Orglice.

Akcija je bila namenjena popravilu nekaterih bolj nevarnih odsekov na 
priljubljeni izletniški točki v kamniških planinah. Po tej poti radi hodijo 
tako starejši pohodniki, kot tudi nadobudni malčki v spremstvu staršev. 
Na koncu prijetnega vzpona pri slapu Orglice se za nagrado obeta hladna 
osvežitev v vročih poletnih dneh. Ali pa tudi v drugih letnih časih, saj 
narava vseskozi ponuja marsikatero prijetno doživetje.

Sanirali smo dva malo zahtevnejša prehoda, kjer smo namestili dve 
daljši bočni opori ter ju zasuli s kamenjem, ki smo ga nakopali v bližini. 
Venomer se trudimo, da potrebni material za sanacijo pridobimo v bli-
žini, prav tako pa stremimo k čim manjšim posegom v naravo. V nada-
ljevanju smo razširili še del poti, ki je bil že močno zaraščen. Prijetna in 
doživljajska pot je sedaj spet bolj prijetna za lažji korak tako planincev, kot 
tudi ljubiteljskih obiskovalcev kamniških planin. 

Polonica Kosec

Urnik odvoza smeti lahko preverite z aplikacijo

Komenda – Občanom Komende je od sredine julija na voljo aplikacija 

Smetar, ki uporabnika po namestitvi v pametni telefon redno obveš-

ča o odvozih odpadkov v izbranem kraju oz. ulici. Kot so nam poveda-

li na podjetju Publikus, pooblaščenem koncesionarju za odvoz smeti 

v Komendi in Kamniku, bodo Kamničanom urniki odvozov smeti v 

aplikaciji na voljo v roku dveh mesecev.

Aplikacijo Smetar si lahko na telefon namestite preko trgovine Google 
Play. Ni je možno namestiti na telefone znamke Huawei, ki ne podpirajo 
trgovine Google Play, in na telefone iPhone. Ko je aplikacija naložena, 
lahko enostavno spremljate, kdaj bo na vašem naslovu izvedeno praznje-
nje črne posode (mešani komunalni odpadki), posode z rumenim pokro-
vom (mešana odpadna embalaža), posode z modrim pokrovom (papir 
in karton) in opcijsko rjave posode (biološko razgradljivi odpadki), če jo 
posedujete oziroma ne kompostirate v lastnem vrtu z uporabo hišnega 
kompostnika. Prav tako si lahko nastavite opomnik, da vas aplikacija 
predhodno opozori, kdaj bo na vrsti praznjenje določene posode za loče-
no zbiranje odpadkov.

V Kamniku aplikacija še ni na voljo zaradi večjih sprememb v urniku 
odvozov, do katerih je prišlo zaradi poleti uvedenega ločenega zbiranja 
papirja po sistemu od vrat do vrat. 
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Novi odsek poti pred slapom Orglice.

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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Spet tisti pravi Kamfest
Po dveh letih koronskih omejitev je Kamnik avgusta zopet zadihal s tistim pravim Kamfestom, kot smo ga bili vajeni – brez stolov, rezervacij 
in ostale obvezne opreme. Največji poletni kulturni festival v naši regiji je med 5. in 13. avgustom v središče mesta po ocenah organizator-
jev iz Kulturnega društva Priden možic privabil približno 15 tisoč obiskovalcev, ki so v devetih dneh uživali v več kot 50 raznolikih dogodkih. 

MATEJA ŠTRAJHAR

»Če je oder na Glavnem trgu vsak dan brez izjeme pritegnil med 300 
in 600 obiskovalcev, je oder v smodnišnici vabil ljubitelje posamezne 
glasbene skupine, zato je obisk na njem nihal od razprodanega Hamota 
do manj obiskanih, bolj eksotičnih izvajalcev, ki pa so za mestni festival, 
kakršen je Kamfest, enako pomembni, saj širijo kulturno perspektivo 
prebivalcev določenega mesta oziroma regije. Tak programski pristop že 
trinajsto leto zapored podpira tudi Ministrstvo za kulturo,« pravi vodja 
programske ekipe festivala, Goran Završnik, ki med vrhunci letošnjega 
dogajanja izpostavlja naslednje, »poznavalci Kamfesta, resni ljubitelji kul-
turnih dogodkov oziroma tisti, ki Kamnik gledajo skozi prizmo sodobne-
ga, kulturno razvijajočega se mesta, bi na tem mestu zagotovo izpostavili 
Wiyalla na Mestnem odru, Koikoi in Shining na Barutanskem odru, Sa-
muel Blues na Večernem odru, sodelovanje Kamfesta s festivalom Sonica, 
pa dogodke z dodano vrednostjo, kakršen je bil izjemen poetični dogodek 
v Keršmančevem parku z naslovom Sanje uličarjev in kratka plesna mi-
niaturka Patricije Crnković, da ne govorim o vseh treh razstavah oziroma 
inštalacijah, ne nazadnje pa je uspel tudi Tek s Fršterkerjem na Mali grad. 
Izjemno pomemben projekt za letošnji Kamfest je bila tudi Urbana aka-
demija, že tretja po vrsti, kjer so se mladi urbanisti, arhitekti, gradbeni 
inženirji v sodelovanju z arhitektno Skupino Štajn in Studiem Prostorož 
ukvarjali s Kreativno četrtjo Barutana.«

Kamfest je nova kamniška kulturna strategija

Kamfest ni zgolj festival, ki se dogaja v Kamniku, temveč daje prostor 
umetnikom, ki živijo oz. ustvarjajo v Kamniku oz. modronovični regiji. 
Tudi letos je bilo takih kar nekaj, poleg že omenjenih Patricije Crnković in 
Tadeja Droljca še Foto klub Kamnik z razstavo Dušana Letnarja in Bojana 
Mijatovića, Mestna godba Kamnik, Plesni klub ŠinŠin, Anja Bezlova in 
Mosquito Teater, Predice in Tomaž Plahutnik, Lusterdam, Neža Drobnič 

Bogataj, Teater Cizamo, Anže Žurbi in Žiga Kožar, Manca Kemperl, Blaž 
Bergant in Nina Koželj, Vroča Župa, Ivan Mitrevski, mladi dekliški bend 
April in zdaj že dodobra uveljavljeni Before Time. Goran Završnik ob 
tem razmišlja: »Kamfest postavlja pomembno vprašanje lokalnim odlo-
čevalcem: kaj lahko Kamnik da zgoraj naštetim in, še pomembnejše, kaj 
lahko oni dajo Kamniku? Zato se mi je v letošnjem uvodniku zapisalo, da 
je Kamfest nova kamniška kulturna strategija. Po festivalu sem v to še 
bolj prepričan.«

Uspešen tridnevni vpad na Duplico

Na pobudo kamniškega striparja Ivana Mitrevskega se je Kamfest dru-
gič v zgodovini festivala zopet preselil tudi na Duplico. Zakaj? »Razlogov 

Foto: Luka K
otnik

Eden izmed vrhuncev festivala je bil nastop srbske skupine Koikoi, ki ustvarja 
indie rock oz. alternativni pop.

Foto: Luka K
otnik
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je več, a najpomembnejši je, da Duplica kot ena najbolj raznolikih kam-
niških krajevnih skupnosti potrebuje sodoben socialni center. Kamfest 
je s svojim večgeneracijskim multikulturnim programom vedno dober 
pokazatelj novih priložnosti, a največji premik v tem primeru se bo moral 
zgoditi v nekaterih glavah odločujočih posameznikov. Duplica je never-
jeten potencial, bazen zanimivih ljudi in dobrih zgodb, zibelka kamniške 
industrijske dediščine in stičišče kultur. Drugi poskus je bil uspešen tudi 
zaradi tradicionalno izjemnega sodelovanja z OŠ Marije Vere, ki bo sku-
paj s KS Duplica zagotovo odigrala pomembno vlogo pri dokončni od-
ločitvi za ureditev socialnega multikulturnega večgeneracijskega centra 
Duplica,« meni Završnik.

Prihodnje leto dvajseti Kamfest

Ali bo Duplica postala stalno festivalsko prizorišče ali se bo festival še 
kdaj povzpel na Mali grad ali se bo zopet prebudil med družinami izred-
no priljubljeni Keršmančev park? Za odgovore, ki spremljajo kamniške 
debate, bo treba počakati do prihodnjega leta, ko bo Kamfest slavil 20-le-
tnico. In takrat – tako Završnik – se bo zgodilo marsikaj. »Družinski in 
otroški program se seli nazaj v Keršmančev park, ki ne bo več ograjen kot 
kakšen lokalni živalski vrt. Vsaj eno, čeprav najprej manjše prizorišče, se 
vrača na Mali grad. Zagotovo bo spet desant na Duplico, park Evropa bo 
spet park mladih, ponovna oživitev sodelovanja z Medobčinskim muze-
jem Kamnik in ponovni napad mladih urbanistov, gradbenih inženirjev 
in arhitektov na smodnišnico, ki bo naslednje leto zagotovo še večje in za 
obiskovalce še bolj zanimivo prizorišče. In ja, v center mesta se vračata 
legendarna šavorma in falafl. Ob 20-letnici bo tudi nekaj protokolarnih 
dogodkov in razstava o samem festivalu, pospremljena tudi z nekaj spre-
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Skupina Čedahuči, bobnar katere je Kamničan Anže Žurbi, je pripravila indie 
folk večer.

mljevalnimi dogodki na temo kulturne strategije in razvoja kulture v Ka-
mniku,« napoveduje Završnik.

Kam gre Kamfest? Z močno in požrtvovalno festivalsko ekipo ter ob 
podpori Občine Kamnik, Ministrstva za kulturo ter domačih podjetij po 
poti vizionarskega gradnika kamniške (in regionalne) kulturne priho-
dnosti. 
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Kamfestovci so z uspešno vrnitvijo na Duplico pokazali, kako nujno ta krajevna 
skupnost potrebuje multikulturni večgeneracijski center.

Družinski in otroški program bo v prihodnjem letu zopet v Keršmančevem 
parku.

Del festivalskega programa sta bili tudi dve razstavi Foto kluba Kamnik, na 
sliki odprtje razstave Kamničana Bojana Mijatovića Živali in prijatelji.

Kamničan Tadej Droljc (desno), avdiovizualni ustvarjalec, je pokazal svojo inšta-
lacijo v Samostanu Mekinje.

Fo
to

: M
at

ej
a 

Št
ra

jh
ar

Fo
to

: M
at

ej
a 

Št
ra

jh
ar

Fo
to

: M
at

ej
a 

Št
ra

jh
ar



Modre novice10 KAMFEST 2022

Obiskovalci na Glavnem trgu so lahko sestavljali kocke in tako sodelovali v 
nagradni igri naše revije.

Mladenke skupine April med nastopom na Duplici.

Organizatorji ocenjujejo, da je festival v Kamnik privabil približno 15 tisoč 
obiskovalcev.

Kamniška skupina Before Time je nastopila kot predskupina Pantaloons tria.

Foto: M
ateja Štrajhar

Foto: M
ateja Štrajhar

Foto: Blaž Plut

Foto: A
lenka K
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Oglejte si ogledna vrtova z nostalgičnim 
cvetjem ter razstavo Cvetoča pot Marije 
Auersperg Attems v Arboretumu Volčji 

Potok in na gradu Bogenšperk. 

CVETLIČNA 
KULTURA 
PODEŽELJA
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Dela v Mengšu se bodo začela septembra
V začetku avgusta je bila z izbranim izvajalcem podpisana pogodba za prenovo Slovenske ceste v Mengšu. Dela naj bi se začela 15. 
septembra. Pogodbena vrednost investicije znaša 3 milijone evrov (z DDV), od tega bo 48,7 odstotka zagotovila država, ostalo se krije 
iz občinskega proračuna.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv Občine Mengeš

Mengeški župan Fran Jerič je ob podpisu pogodbe dejal, da je namen 
prenove vzpostavitev prometne ureditve, ki bo umirila promet na Slo-
venski cesti, ki bo tako bolj prijazna pešcem in kolesarjem. »Tranzitni 
promet je obvoznica preusmerila s Slovenske in Prešernove ceste, zato 
smo decembra 2021 na Ministrstvu za promet podpisali sporazum o so-
financiranju ureditve Slovenske ceste v Mengšu. V sporazumu smo zapi-
sali, da bo Občina sofinancirala obcestne površine in obnovo komunalne 
infrastrukture, ministrstvo oziroma direkcija pa voziščno konstrukcijo 
in cestno opremo,« je še povedal župan Jerič.

Slovenska cesta, po kateri bo tudi po prenovi tekel dvosmerni promet, 
se bo uredila kot enotna površina v skupni širini 7 metrov, kar bo poleg 
cestišča vključevalo še površine za pešce in kolesarje. Postavljena bodo 
stojala za kolesa, načrtuje se prenova avtobusnih postajališč, ki bodo s tal-
nimi oznakami urejena tudi za dostop slepih in slabovidnih. Omejitev 
hitrosti bo po prenovi 30 km/h. »V prvi vrsti je naš cilj umiritev pro-
meta in s tem povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, 
zlasti pešcev in kolesarjev, ter zmanjšanje obremenitev okolja s hrupom 
in izpušnimi plini tudi z ureditvijo kolesarskih površin,« poudarja Jerič. 
Na Glavnem trgu je načrtovana nova javna površina, ki bo oblikovana 
kot delno ozelenjen, odprt prostor. Za osrednji motiv trga je predvidena 
prestavitev Marijinega znamenja, ki je v preteklosti že stalo na tem mestu. 

Naročite kurilno 
olje na dom!

 

 

080 11 37

www.halo-olje.si info@halo-olje.si

Z novo prometno ureditvijo bo na križišču Grobeljske in Slovenske 
ceste več prostora za pešce. Na severnem delu se bo uredil razširjen ploč-
nik za tržne površine, na zahodni strani Slovenske ceste se bodo na raz-
širjeni del pločnika umestile klopi in posamezna drevesa, del površine bo 
tudi tlakovan. 

Župan ob tem poziva lastnike, naj uredijo pročelja objektov ob Slovenski 
cesti. »Cilji rekonstrukcije je ureditev privlačnega javnega prostora, ki bo 
povečal vtis celostne podobe Mengša. Obenem apeliram na vse stanujoče 
ob Slovenski cesti, da med rekonstrukcijo tudi sami pristopijo k ureditvi 
pročelij hiš in s tem pripomorejo k lepši ter boljši ureditvi samega mesta.« 
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Edinstven tuhinjski sir Kmetije Pr'Gabršk
V Tuhinjski dolini se na slabih 700 metrov nadmorske višine nahaja Kmetija Pr'Gabršk. Daleč naokoli so poznani po svojih mlečnih iz-
delkih, med njimi še prav posebej po sirih, ki jim edinstvena lega in paša dajeta čisto svoj okus. Letos mineva štirinajst let, odkar so se 
pričeli ukvarjati s sirarstvom. 

ŠPELA ŠIMENC
Foto: Špela Šimenc in osebni arhiv Helene Kropivšek

Gabrškova kmetija stoji na mestu, kjer je stala kmetija že leta 1825, 
povsem verjetno pa tudi prej. »Kolikor smo brskali po arhivih, smo prišli 
do te letnice,« nam pove gospodarica Helena Kropivšek, s katero se na 
kmetiji v Češnjicah srečamo na poletno popoldne. Helena kmetijo vodi 
skupaj z možem Jožetom, doma delata tudi mlajša dva izmed otrok, 23-le-
tni Kristjan in 30-letna Sonja. Starejši dve hčeri, Andrejo in Klaro, je pot 
peljala v Švico, kjer živita in delata. 

Ko se je Helena primožila k Jožetu, so imeli na kmetiji krave dojilje, 
precej pšenice in krompirja, ter nekaj malega kokoši in prašičev. Sama sta 
razmišljala drugače in se sprva preusmerila na krave molznice ter mleko 
oddajala v mlekarno. V Heleni pa je vedno bolj močno zorela želja, da 
osemurni delavnik v Eti, kjer je bila zaposlena, zamenja za delo na kme-
tiji. Odločitev je padla in ostala je doma. Kako pa sedaj? »Rekla sem, da 
bom hodila v gozd in pomagala pri vsem, pa mi je Jože rekel, da tako 
težaškega dela ne bom opravljala. Potem sem šla v Strahinj na tečaj za 
predelavo mleka v mlečne izdelke,« o začetkih pove sogovornica. Kmalu 
so šli na lov za kotlom in spoznali gospoda, ki je ravno opuščal svojo sirar-
sko dejavnost, ukvarjal se je s kozjim sirom. »Nismo dobili samo kotla, s 
tem gospodom smo dobili celotno podporo. Prodal nam je kotel in predal 
mnogo znanja, vključno s prvimi kulturami. Prišel je k nam, postavil si-
rarno in dva dni delal sir. To je bila neizmerna pomoč pri mojih sirarskih 
začetkih.« Helena se ni nič obotavljala in v pol leta od nakupa kotla so bili 
s svojimi izdelki že na tržnici v Kamniku: »Z jogurti, mlekom, skuto in 
sirom, ki je bil takrat komaj dobro zrel.« 

Od takrat je minilo štirinajst let in v tem času se je mnogo spremeni-
lo. Predvsem so siri iz tedaj povsem neznane kmetije postali znani daleč 
naokrog. V tem času je v Kristjanu in Sonji dozorela odločitev – ostati na 
domači kmetiji in nadaljevati s pisanjem Gabrškove zgodbe. Helena ima 
tako pri delu veliko podporo v Sonji, Jože pa v Kristjanu. »Sedaj midva 
tudi lahko že greva na kakšen oddih. Ne za cel teden, za dva ali tri dni 
pa brez težav. Toliko, da se naspim in odpočijem,« v smehu pove Helena. 
Delo so si razdelili tako, da moški del skrbi za krmo, hlev, krave in gozd, 

ženski del pa ima polne roke dela v sirarni. Sploh v tem obdobju, ko je 
sezona na vrhuncu, na teden namreč namolzejo po 2000 litrov mleka. 
Trenutno čakajo, da bo sedaj 200-litrski kotel zamenjal nov, 500-litrski, 
ki jim bo olajšal delo. 

Sir po tolminski recepturi, a povsem drugačen

Od nemlečnih izdelkov na Kmetiji Pr'Gabršk lahko kupimo jajca do-
mačih kokoši, od mlečnih pa (poleg mleka) sadne in navadne jogurte, sku-
to, albuminsko skuto, maslo, različne sire (trde, mehke, sir za žar) in tudi 
trnič. Trnič je velikoplaninski sir prepoznavne oblike, ki so ga v 19. in v 
začetku 20. stoletja izdelovali pastirji na planini in ga podarjali svojim 
izbrankam. Za ta romantičen sir se je pri Gabrškovih specializirala Sonja, 
ki tudi vodi delavnice izdelave trniča na Veliki planini. Helena poudari, 
da gre za zares precizno in delikatno delo: »Najprej se pripravi mleko, se 
skisa, nato se skuta pogreje in to pol dneva stoji, da se osuši. Potem Sonja 
skuto posoli in pregnete, oblikuje in s pisavami naredi okraske. Po štirih 

Hči Sonja Kropivšek je mojstrica izdelave velikoplaninskega trniča, o tem vodi 
tudi delavnice.
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tednih zorenja je sir pripravljen za pakiranje.« Trnič je zapakiran v pre-
poznavne škatlice, ki največkrat romajo v tuje dežele kot spomin na naše 
kraje. A mnogi si s trničem popestrijo tudi svoj jedilnik. Helena navrže 
nekaj predlogov: »Nekateri ga uporabljajo za v testenine ali rižote. Neka-
teri ga celo naribajo na govejo juho ali na vampe, tega sama nisem preiz-
kusila. Sem pa že pripravljala pečen krompirček s trničem in odličen je.«

Nazadnje se vrnimo k vrhunskim sirom, ki prihajajo iz Gabrškove 
sirarne. Izdelani so po tradicionalni recepturi tolminskega sira, a oko-
lje pod Menino planino je s specifično pašo in zemljo ustvarilo povsem 
svoj sir. Krave, trenutno jih je osemnajst, se – kolikor le gre – pasejo in, 
kot pravi Helena, sončijo in živijo lepo življenje. Vse to odseva okus sira, 
ki je najbolj kakovosten prav takrat, ko so krave zunaj. A letošnje leto 
je posebno in suša tudi pri Gabrškovih pušča posledice. Zelo zgodaj je 
zmanjkalo paše, tudi na najvišjih travnikih, kjer običajno s tem niso imeli 
težav. Ne vedo, kako bo s krmo. Ko zmanjka paše, krave jedo suho seno. 
V poletni vročini so zunaj ponoči, hlev pa se v tem času dobro prezrači 
in osuši. Septembra pa bodo zunaj podnevi in tako na paši vse do začetka 
novembra. »Nekateri ljudje ves čas kupujejo samo sir iz paše. To pomeni, 
da včasih dobijo zelo mladega, spet drugič pa precej staranega. A sir iz 
paše ima res poseben okus in je tudi meni najljubši. Strankam odkrito po-
vem, da je od maja do konca novembra naš sir najboljši,« pravi Helena, ki 
svoje izdelke vsak torek in soboto prodaja na kamniški tržnici. To je tudi 
tisti del njenega delavnika, ki ji je izredno pri srcu, na tržnici se najbolj 
sprosti. Pa ni bilo vedno tako. »Na začetku mi je bilo grozno iti na tržnico, 
med čisto tuje ljudi. Danes pa v tem zelo uživam. Tuji ljudje so postali 
prijatelji, kar 90 % strank je stalnih, pa tudi z branjevci se imamo lepo,« 
pravi Helena. Njihove izdelke lahko kupimo še v trgovini Zlata ptička, 
vsake tri tedne na tržnici v Motniku, na različnih prireditvah, v Ljubljani 
pa na Nakupujmo skupaj. In seveda na njihovi kmetiji v Češnjicah, kjer se 
lahko na lastne oči prepričamo, na kako idiličnem kraju se pasejo Gabr-
škove krave. 

 041 288 145

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

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI,
NAJBOLJŠE PICE, VIKEND KOSILA

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

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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Ozadje legende o povodnem možu
S prijateljico Svetlano Slapšak sva ravnokar zaključila s pisanjem knjige o slovanski mitologiji, ki bo naslednje leto v angleškem jeziku 
izšla pri založbi Thames & Hudson. Mnogo mitov, o katerih piševa (in jih pripovedujeva v knjigi), je povezanih tudi s Slovenijo. V tokratni 
kolumni si lahko preberete odlomek iz knjige, ki govori o navdihu za Prešernovo pesem Povodni mož. 

NOAH CHARNEY, SVETLANA SLAPŠAK

Če ste bili kadarkoli s hrbtom obrnjeni proti vodnjaku, v katerega ste 
z zaprtimi očmi preko svoje rame vrgli kovanec, potem ste pravzaprav 
sodelovali v starodavnem slovanskem obredu, ki izvira iz strahu pred 
mrtvimi. Kovanec je žrtvena daritev za pomiritev maščevalnih mrtvih 
duš, ki prebivajo v vodah. Nekatere so bile utopljene, druge žrtvovane, 
tretje pa so le umrle, njihove nemirne duše pa še vedno lebdijo.

Slovanske legende ne razlikujejo med vrstami voda; vodnjaki, izviri, 
jezera in reke imajo preroško moč in v vseh lahko domujejo mrtve duše. 
Kljub temu se osredotočajo na sladke vode. Prav tako ni nujno, da žrtvu-
jemo ravno kovance. Bolgarski ribiči utopijo piščanca ali petelina v Do-
navi, enako storijo tudi ukrajinski ribiči, le da se poslužujejo reke Dneper, 
medtem ko so stari Slovani kot daritev uporabljali ljudi, ki so jih utopili.

Vode v zameno za življenje ponujajo znanje vedeževanja, kar se v mitih 
kaže v obliki vodnih bitij, ki odgovarjajo na vprašanja. Pogosto nasto-
pajo ribe, ki se lahko pogovarjajo z ljudmi. Včasih lahko izpolnijo želje, 
podobno kot duh iz svetilke, ali napovejo prihodnost. Poleg tega lahko 
zamolčijo, kaj se bo zgodilo, a vseeno človeškemu junaku pomagajo pri 
reševanju njegovih težav. V tej kategoriji najdemo zlate ribice, ščuke, kra-
pe, jegulje ali some.

Morda presenetljivo, a del slovanskih mitov o vodi so tudi bitja, ki 
niso vodna. Kače so povezane z njo, prav tako konji, slednji ponavadi kot 
obredni liki nasilja ali nasilne spolnosti. Konji so lahko tudi prinašalci 
vode. Izvir na gorovju Helikon v grški pokrajini Beociji, imenovan Hi-
pokrena (Konjski izvir), naj bi nastal, ko je legendarni krilati konj Pegaz 
s svojim kopitom udaril v steno. V slovanskih pravljicah lahko govoreča 
kobila skoči iz vode in pomaga junaku.

Če prihodnosti ne moremo napovedati s pomočjo govoreče ribe ali 
konja, potem lahko vedežujejo tisti ljudje, ki so povezani z vodo. Leka-
nomancija ali hidromancija vključuje lovljenje zvezd na površini vode, 
običajno v posodi (preučevanje njihovega odseva v vodi). Obred se je za-
radi podobnosti prenesel na ogledala, ki so postala nadomestek za vodno 
gladino: na Balkanu in v ostalih srednjeevropskih slovanskih kulturah še 
dandanes ob smrti v družini ogledala v hiši pokrijejo s črno tkanino, tako 
da duša umrlega, ki je na drugi strani zrcala, ne more videti živih. 

Voda življenje tako vzame kot tudi prinese. Ikre in mresti so pove-
zani s plodnostjo. V srbski baladi, ki je polna freudovskega podtona, je 
budska kraljica zanosila, ko je pojedla jeguljo. Voda se lahko uporablja za 
napovedovanje nosečnosti in spodbujanje plodnosti. Nekateri poročni 
obredi vključujejo obisk vodnjaka in žrtvovanje vode, ki jo je treba izliti. 
Tiste obrede, pri katerih se z izlivanjem vode prikliče dež ali zaprosi za 
ugoden izid, opravljajo večinoma dekleta in ženske. Balkanske Dodole 
so bila mlada dekleta, ki so sodelovala v poganskem slovanskem obredu. 
Zavita v sveže zeleno vejevje so plesala obredni ples, hodila od hiše do 
hiše v naselju, pela uroke in se simbolično zalivala z vodo. Nanašajo se na 
Dodolo, imenovano tudi Peperuda ali Dodola Perunitsa, bojevniško lju-
bimko Peruna in boginjo, ki je bila povezana z dežnimi oblaki. Nekateri 
obredi nalivanja vode na Balkanu vključujejo tudi pripravo peciva, ki ga 
nato prinesejo k tekoči vodi: del peciva vržejo v vodo, drugi del odnesejo 
domov in ga razdelijo otrokom, ki ga morajo nujno pojesti v hiši. Gladke 
kamne v obliki jajca vzamejo iz reke ali potoka, nato jih ''umijejo'' v krpi, 
prineseni od doma. Kamni predstavljajo duše umrlih, hkrati tudi nosijo 
njihovo ime. Nato se za vsakega pokojnika prižge sveča. Po krajši različici 
se voda polije, ko gre nekdo na pot, ko mrtvega človeka odnesejo iz hiše, 
tudi grob se občasno poškropi z vodo. To je leta 1792 prvič zapisal bolgar-

ski učenjak Spiridon Gabrovski kot tradicijo, povezano s klicanjem dežja 
v času suše. Tradicija se nadaljuje: ko sem imela izpite na fakulteti, je moja 
babica v Beogradu razlila vodo, takoj ko sem odšla od doma. 

Prepričanja o sladki vodi pa niso povezana samo z vodo in bitji v njej. 
Tudi vodne ptice imajo lahko čarobne lastnosti, zlasti pri povezovanju 
živih z mrtvimi. Ptice okoli Stimfalskega jezera (danes jezero Zaraka v 
grški Arkadiji), ki v grški mitologiji kvarijo človeško hrano, so nekoliko 
podobne Čajkovskemu Labodjemu jezeru, v katerem idilične labode te-
rorizirata Črni labod in Čarovnik. Labodi, žerjavi in ostale vodne ptice 
nastopajo v pravljicah, še danes pa tudi v popularni kulturi: Mark Bernes, 
sovjetski pevec, je leta 1969 posnel pesem Žerjav na podlagi besedila da-
gestanskega pesnika Rasula Gamzatova, ki govori o nepokopanih vojakih 
z bojišč, ki so se spremenili v bele žerjave. Nosilci duš, zdravilci – to so 
vloge vodnih ptic, ki se ohranjajo v kolektivnem spominu.

Če pomislimo, da je voda osnovna snov ali prostor v številnih mitih, 
je to smiselno. Na začetku sveta se iz vode pojavi kopno. Mrtvi prečkajo 
reko Stiks v grški mitologiji, da bi dosegli deželo senc. Voda predstavlja 
meje in mejnike ozemelj. Etiološki in kozmološki miti vseh slovanskih 
kultur vključujejo reke in oceane, ki obkrožajo svet. Zato so verovanja in 
miti polni vodnih bitij, od morskih kraljev do velikanskih rib do lebdečih 
mest. Vsak izvir, vodnjak, reka in jezero ima svoje prebivalce – resnične 
in bajeslovne.

Povodni mož

Čeprav so zmaji razširjeni v vseh bajeslovnih sistemih, jih je pri Slova-
nih malo. Tisti, ki se pojavljajo, imajo obliko nekakšnega moškega vodne-
ga bitja. Slovanski zmaji so moškega spola in vedno živijo v vodi. Iz nje 
pridejo, da bi ujeli in pojedli živino ali celo ljudi. Zmaj si moč povrne, ko 
glavo zopet potopi v vodo.

Čeprav je zmaj v večji meri sinkretični demon, na katerega so vplivale 
svetopisemske podobe pošasti (na primer knjiga Razodetje) in legenda o 
svetem Juriju, ki zabada zmaja, pravzaprav izvira tudi iz vodnih demonov 
slovanskih kultur. Zmaj je varuh vode, še posebej gora, ki naj bi ohranjale 
zalogo vode. Tudi v Sloveniji je veliko tovrstnih mitov.

Moška vodna bitja so za razliko od zapeljivih rusalk in vil opisana kot 
sluzasta, zelena, pošastna bitja z luskami, a da zapeljejo in ugrabijo dekle, 
se znajo spremeniti v čedne moške. Takšna je tudi tema pesmi Franceta 
Prešerna Povodni mož. V baladi je domišljava mlada lepotica iz Ljubljane, 
ki zavrača vse snubce, kaznovana, saj jo ugrabi povodni mož. Morda je 
bila to Prešernova maščevalna fantazija zaradi njegove neuslišane ljubez-
ni do Julije Primic.

Vodna bitja imajo poseben odnos z mornarji in ribiči: lahko potopijo 
ladjo, a hkrati jih ribiči lahko ujamejo v mreže. V sinkretizmu poganskih 
verovanj in krščanstva je naloge vodnega bitja prevzel sveti Nikolaj. Po 
apokrifni legendi naj bi ga mučili tako, da so mu okoli vratu obesili sidro, 
nato pa ga vrgli v morje, zato je veljal za zavetnika pomorščakov, ki varuje 
popotnike na morjih in rekah. V srbski ustni baladi, v kateri se prepletajo 
krščanska ter grška in slovanska poganska verovanja, bog povabi svetega 
Nikolaja v gozd, da bi pripravil čolne za prevoz mrtvih duš čez reko v 
podzemlje. 

Slovenska različica knjige bo izšla v več delih, vsak od njih bo vsebo-
val znano legendo in esej o njej. Če vas zanimajo podrobnosti, me lahko 
kontaktirate.
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Ne ustavi nas niti poletna vročina
V Modri šoli teka ne počivamo! Tekaški treningi so nemoteno potekali tudi julija in avgusta. Že štiri mesece skupaj treniramo za en cilj: 
udeležiti se Ljubljanskega maratona. Razdalja? Ni pomembna, saj se držimo olimpijskega načela, da je pomembno sodelovati in ob tem 
premakniti svoje meje.

Poletni meseci zaradi dopustov sicer nekoliko razredčijo prisotnost na 
treningih, a tekači zagotavljajo, da so aktivni tudi na oddihu. Kakorkoli, 
treningi pod vodstvom Nejca in Luke so bili primerni glede na hudo vro-
čino, a dejstvo je, da je ob Kamniški Bistrici dihanje veliko lažje. Zdaj se že 
bolj posvečamo vzdržljivosti, saj se naš končni cilj, Ljubljanski maraton, 
počasi bliža. Zato smo tudi poskrbeli za prijavo, kajti rok za prijavo skupi-
ne je bil ravno v začetku avgusta. 

športna oprema strokovni partner

Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2022
pokrovitelj

Seveda nismo pozabili niti na podpornike našega projekta, zato smo 
enega od treningov začeli na kamniški obvoznici, natančneje pred pisar-
no nepremičninske agencije Artik, ki je poskrbela za vodo za vse tekače. 
In tisti četrtek je bilo še kako soparno, tako da Matej iz agencije Artik, 
hvala za malo, a pomembno pozornost. 

ŠOLA TEKA
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Gugalnice velikanke na Veliki planini
V sredini avgusta so še uradno odprli gugalnice velikanke, ki so sicer obiskovalcem Velike planine brezplačno na voljo že od začetka 
julija. Na stebrih nekdanje žičnice (enka) na Veliki planini so nameščene tri velike gugalnice, in sicer sta dve namenjeni odraslim in ena 
otrokom do 14. leta. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Avtorji gugalnic in njihove postavitve so Blaž Bergant, Nina Koželj in 
Manca Kemperl, ki so projekt razvili v okviru prvega turističnega star-
tup vikenda, ki je bil lani v Kamniku. »Že nekaj časa sem razmišljal, kaj 
bi lahko naredili s stebri nekdanje vlečnice na Veliki planini, saj menim, 
da ne sodijo več sem. Ker so videti kot konstrukcija za gugalnice, sem 
dobil idejo, da bi na njih obesili velikanske gugalnice. Sam tega ne znam 
izdelati, zato sem poklical Nino in Manco. Imeli smo srečo, da je nekaj 
mesecev po prvotni ideji v Kamniku potekal turistični startup vikend, 
kamor smo se prijavili in dobili tudi nekaj finančnih sredstev,« je o ideji 
povedal Blaž Bergant. 

A pot od ideje do izvedbe ni bila enostavna. »Najbolj pomembno nam je 
bilo, da gugalnice ne bi bile tujek v prostoru, da bi se zlile z okoljem, da bi 
bile lesene, primarne. Kaj se je zgodilo? Lesene gugalnice so prepovedane 
in tu se je naša dolga pot do tega, da smo gugalnice tudi uspeli postaviti, 
začela,« je o težavah, na katere so naleteli, na odprtju povedala Nina Koželj, 
»projekt je tako birokratsko kot logistično in finančno zelo velik zalogaj. 
Sploh si ne bi mislili, da je za tremi gugalnicami eno leto dela; ogromno 
ljudi in podjetij je bilo vključenih, od statikov do ljudi, ki so pregledali kon-
strukcijo, obnovili stebre, poskrbeli za varovanje itd.« Ekipa je kljub temu 
vztrajala. »Sem umetnica in v moji naravi je, da naredim stvari zato, da se 
malo spremeni človekovo življenje, da mu ga polepšam ali ponudim uvid 
oz. situacije, na katere sicer ne bi naletel ali jih doživel. To je moje pos-
lanstvo in tudi razlog, da sem hotela projekt pripeljati do konca kljub vsem 
preprekam,« je razložila Nina. Prvotna ideja je vključevala tudi možnost, 
da bi se ljudje na gugalnicah lahko fotografirali s ptičje perspektive. »Ta del 
je še v razvoju. To so posebne kamere, treba je napisati kode, jih sprogra-
mirati, tako da se bomo s tem ukvarjali pozimi,« razkriva Nina.

Projekt je med drugimi podprla tudi Občina Kamnik. Matej Slapar, 
župan občine Kamnik, je na odprtju dejal: »Danes je lep dan, ko name-
nu predajamo tri gugalnice, ki so plod sodelovanja različnih deležnikov, 
predvsem pa so rezultat v strategiji razvoja turizma zapisanega stavka, da 
moramo v Kamniku pospeševati in povečevati ponudbo, da bodo imeli 

ljudje v naših koncih kaj početi. Ideja je nastala na lanskem startup viken-
du in prepričan sem, da bodo gugalnice vsem obiskovalcem Velike plani-
ne, ki jih je iz leta v leto več, ponudile novo priložnost za obisk planine.«

Ljudje so nad gugalnicami navdušeni

Gugalnice velikanke so že pred odprtjem požele veliko zanimanja, 
dnevni obisk je ogromen. »Spremljamo dnevno statistiko, koliko se gu-
galnice uporabljajo. Od 10. do 18. ure so večinoma ves čas zasedene, po-
gosto ljudje čakajo v vrsti,« je povedala Nina Koželj, ki pravi, da kljub 
odličnim odzivom obiskovalcev zaenkrat nimajo načrtov, da bi na planini 
postavili še več gugalnic oz. idejo razširili še v druge slovenske kraje, »to 
je velika investicija. Trenutno moramo poiskati način financiranja, da bi 
bile gugalnice samooskrbne. Zaenkrat so na voljo brezplačno, vzdrževa-
nje pa je precej drago. V tem trenutku je to darilo ljudem in ne podjetniška 
oz. komercialna ideja.«

Ob koncu sezone na Veliki planini se bodo gugalnice velikanke 
pospravile, čez zimo bo opravljen varnostni pregled. Po pridobljeni po-
trditvi, da vse ustreza strogim varnostnim standardom za otroška igrala, 
bodo spomladi gugalnice zopet na voljo. 

Na odprtju, ki je bilo tudi zadnji dogodek letošnjega festivala Kamfest, sta šte-
vilne zbrane planince zabavali cirkuška skupina Čupakabra in glasbena skupina 
Počeni škafi.

Avtorji gugalnic in njihove postavitve so (od leve) Manca Kemperl, Blaž Ber-
gant in Nina Koželj.
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V Mengšu zopet pozdravili sejem

Mengeš – Po dveh letih premora zaradi epidemije covida-19 se je mi-

nuli konec tedna v Mengeš zopet vrnil tradicionalni Mengeški sejem. 

Da so ljudje pogrešali pisano sejmarjenje z domačimi glasbenimi nas-

topi, dokazuje množica obiskovalcev vse tri dni sejma.

Tradicija mengeških sejmov je bila obujena leta 1993, ko je v starem 
delu Mengša na cesti ob cerkvi zopet oživel Mihaelov sejem. V prihodnjih 
letih se je sejem selil, najprej na Zoranino ulico, kasneje pa v športni park 
ob osnovni šoli. Letos, ko bi morali praznovati 30. obletnico, a je zaradi 
dveletnega premora letošnji sejem 28. po vrsti, so pestro dogajanje pripra-
vili na parkirišču za kulturnim domom in v drevoredu v športnem parku. 

»Skupaj res zmoremo in znamo, je nenapisano pravilo, ki ga niti ne 
izrekamo, saj smo ga v vseh teh letih skupaj oblikovali in se ga trdno zave-
damo. Naše kulturno društvo letos obeležuje 25 let delovanja in sejemski 
dogodki, organizacija ter izvedba so združili in še združujejo turistično 
društvo, prostovoljno gasilsko društvo in Mengeško godbo,« je na od-
prtju poudaril Matjaž Repnik, ustanovni član in predsednik Kulturnega 
društva Mihaelov sejem, ter dodal, da je bilo v organizacijo sejma vlo-
ženega veliko volje in truda, predvsem pa prostega časa številnih posa-
meznikov in društev. »Za sejem, za kraj, za Mengeš. Zato naj bodo sre-
čanja na sejmu prežeta s spodbudnim in pozitivnim razmišljanjem,« je 
poudaril. Njegovim upom se je pridružil tudi mengeški župan Fran Jerič: 
»Sejem je uvod v – upamo, da čim manj omejeno – jesen. Po dveh letih, ko 
ni bilo sejma, si ljudje želimo druženja, to smo pogrešali in temu je sejem 
tudi namenjen, zato ga lokalna skupnost z veseljem podpira.«

V pestrem tridnevnem programu so obiskovalci lahko uživali v pisani 
ponudbi na stojnicah, številnih delavnicah in koncertih ter nastopih do-
mačih izvajalcev. Med drugim so nastopili mengeški učenci harmonike, 
folklorna skupina Svoboda Mengeš, Sejmarji in Tamburaška skupina ter 
Veterani Mengeške godbe s sobotnim vrhuncem – tradicionalnim sejem-
skim koncertom Mengeške godbe z gostom Tilnom Artačem. 

Letošnji Trznfest v znamenju dobrodelnosti

Trzin – Trznfest oziroma ledolomilec med festivali, kot mu pravijo 

Trzinci, se je letos vrnil. Brez omejitev, prenovljen, okrepljen in pred-

vsem še vedno edinstven. Organizatorji iz KUD Franc Kotar Trzin, ki 

so dogodek izpeljali s finančno podporo Občine Trzin, so poskrbeli 

tudi za streho nad glavo, če bi jim vreme ne bilo naklonjeno. 

Dogajanje sta tokrat odprli dve čudoviti glasbeni skupini, Alice in 

Wonderband, ki jo sestavljata izvajalca tako imenovane telesne glasbe, ki 
v balkanskih ritmih in otroških melodijah združujeta glasbo in gledališki 
performans, ter že dobro poznana Katalena, ki je v svoji več kot dvajse-
tletni tradiciji predstavila tako ritme rocka in funka kot tudi jazza, bluesa, 
etno glasbe ter ponudila tudi številne melodije sodobne art glasbe.

S tem pa se je pester program šele dobro začel. V nedeljo smo namreč 
doživeli barvit program za otroke oziroma mlade po srcu, saj je trzinski 
festival poskrbel za ledeno dirko, številne otroške ustvarjalnice, tabor-
niški tečaj, plesne delavnice in še in še. Nadalje smo v program zapluli z 
gledališko predstavo Teatra Cizamo: Pazi kaktusss! Tu smo se nasmejali 
simpatičnemu klovnu v preširokih hlačah in neustreznih čevljih, nakar 
pa nas je vnovič razvnel poseben nastop srbskega dueta, Ane in Marka, 
iz zasedbe Alice in Wonderband. Tik pred koncem meseca smo se pogo-
varjali še z doktorjem Danom Podjedom, ki nam je razkril, kako lahko 
kljub obsedenosti s tehnološkimi novotarijami ohranimo pristen delček 
človečnosti.

A brez skrbi, kdor se omenjenih dogodkov ni uspel udeležiti, ima na 
voljo še dva čudovita večera, in sicer v četrtek, 1., in v petek, 2. septembra. 
V četrtek se vidimo v dvorani kulturnega doma, kjer nas čaka posebna 
dramska komedija (morda komična drama?) Dušan, v izvedbi KUD-a 
Dramšpil Ribnica, ki slovi po tem, da v svojih nastopih izpostavlja in ne-
guje pristno ribniško narečje. V petek, na poslednji dan Trznfesta, pa nas 
bo na parkirišču za kulturnim domom v Trzinu (ob dežju pa v dvorani 
kulturnega doma) navduševala Fuzija novih svetov, ki bo že tretjič poskr-
bela za nastope treh vzhajajočih glasbenih zvezd: skupin Echoes, .travnik 
in freekind. Vse podrobnosti o nadaljnjem dogajanju (urah in lokaciji) so 
dostopne na spletni strani KUD-a Franc Kotar Trzin oziroma na facebo-
okovem profilu Trznfest 2022.

Po dolgotrajnih omejitvah in mnogih odrekanjih je Trznfest letos 
vnovič zasijal v vsej svoji veličini. Pa ne le to, tokrat je bila še posebej 
izpostavljena dobrodelna nota, saj se je (in se še) znotraj samega festivala 
zbiralo sredstva za 19-letnega Mateja, ki je zaradi hude prometne nesreče, 
ko je imel komaj leto in pol, utrpel hujše poškodbe možganov. Zato so se 
v KUD-u Franc Kotar Trzin odločili, da festival ne bo ponudil le zabave, 
temveč tudi možnost, da s prispevki po lastnih zmožnostih vsaj malce 
olajšamo življenje vselej nasmejanemu mladeniču. Kapo dol, KUD, in se-
veda vsi, ki ste oziroma boste kakorkoli pomagali na tej dobrodelni poti. 

Barbara Kopač

Sejem sta uradno odprla župan Franc Jerič in Matjaž Repnik, predsednik 
Kulturnega društva Mihaelov sejem, organizatorja sejma, v ozadju Mengeška 
godba.
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Tadej Droljc: Prilagajanje ustvari magijo
Tadej Droljc je eden najvidnejših, mednarodno prepoznavnih in večkrat nagrajenih avdiovizualnih ustvarjalcev. Zvok in slika sta njegova 
medija, a posebno draž mu pravzaprav predstavlja njuno presečišče, tu se začne prava magija. »Da oba medija funkcionirata skupaj, 
je po mojem mnenju treba žrtvovati malo vsakega. Kot pri odnosu med ljudmi, kjer dva ne moreta biti popolna individuuma, le s prila-
gajanjem lahko skupaj ustvarjata magijo,« pravi Kamničan, čigar avdiovizualna inštalacija, imenovana Večerja s hiperobjektom, je bila 
predstavljena tudi domači publiki letošnjega Kamfesta. Če ste jo zamudili, si za lažjo predstavo, o čem je govora, poglejte Tadejev 
Vimeo profil: https://vimeo.com/tadejdroljc.

MATEJA ŠTRAJHAR

Ste intermedijski umetnik. Kaj to pomeni? Kaj počnete?

Ta termin si verjetno vsak malce po svoje razlaga. Pri meni je tako, da 
moje delo izhaja iz presečišča dveh medijev, in sicer zvoka ter slike. Ne de-
lam samo z enim ali drugim, temveč me zanima vmesni prostor med vi-
zualnim in glasbenim oz. povezave, ki se ob tem zgodijo v naši glavi. Če 
opazujemo svet in poslušamo zvoke – avto se pelje mimo, nekdo odloži 
kozarec, pes zalaja – naši možgani povežejo sliko in zvok. To se nam zdi 
samoumevno. Vemo, kaj sodi skupaj, čeprav gre za zelo kompleksne pro-
cese, ki jih izvajajo možgani, da osmislijo naš svet. Ko imamo opravka z 
abstraktnimi avdiovizualnimi materiali, pa naši možgani ne vedo več, kaj 
naj z vsem tem počnejo. Ljudje smo navajeni iskati smisel, tako delujejo tudi 
naši možgani, zato začnejo povezovati stvari, ki morda niti niso mišljene, da 
sodijo skupaj. Včasih namenoma ustvarim veliko opcij, da si ljudje znotraj 
tega sami ustvarijo svojo realnost, ki je pravzaprav zelo osebna. Ta med-
medijski prostor se mi zdi zelo zanimiv in to je moje področje ustvarjanja.

Ko sem gledala vašo inštalacijo na Kamfestu, nisem vedela, ali zvok 

ustvarja sliko ali slika ustvarja zvok. Je to običajno?

Ja. To tudi želim doseči, tako da sem vesel, da se vam je to zgodilo. Že-
lim ustvarjati avdiovizualni medij, ki deluje kot eno, tako da se zabrišejo 
procesi, kako so bile stvari narejene, oz. se ne ve, ali zvok izhaja iz slike ali 
slika iz zvoka. Pogosto se igram z obema elementoma, ju menjam, ali pa 
namerno peljem gledalca oz. poslušalca v eno smer in potem spremenim 
dogajanje, da podrem prvo predstavo. S tem se veliko ukvarjam. Lahko 
rečem, da zgradim realnost, nato pa spremenim pravila igre, tako da so 
opazovalci ves čas v šahu, ker ne vedo, kaj točno se dogaja. Če ni tega, 
lahko po mojem mnenju inštalacija hitro postane dolgočasna. 

Kakšen odnos imate do obeh medijev? 

V osnovi izhajam iz glasbe. Čeprav ne znam brati not, sem iz glasbe 
tudi doktoriral, že od nekdaj se ukvarjam z zelo eksperimentalnimi stvar-
mi. Tako imam po tej plati veliko vez z glasbo oz. zvokom, po drugi strani 
pa se mi zdi, da sem ravno z vizualizacijami, ki sem jih začel ustvarjati 

šele kasneje, dosegel preboj in prepoznavnost. To je moja močna stran, 
tako da sem zelo vzljubil tudi vizualizacije. Ampak za mene je čar v obo-
jem, v kombinaciji obeh. Ustvaril sem dela, ki so mi zelo všeč, a če bi pri 
teh odstranil eno prvino, bi bilo vse skupaj dolgočasno. Skupaj pa super 
funkcionira. To opažam tudi pri ostalih umetnikih. Moj glavni vzornik 
je Ryoichi Kurokawa, japonski digitalni umetnik, in tudi pri njem je po-
dobno: ustvarja nore avdiovizualne projekte, če pa se fokusiram samo na 
en ali drug medij, ni tako prepričljiv.

Kako nastane kompozicija? Kakšen je proces od ideje do končne različice?

Načeloma je vsakič drugačen. Najlažja pot je, da ustvarim glasbo, nato 
vizualizacijo. Ta je tudi najbolj pogosta. Četudi grem po tej poti, je v mis-
lih oz. procesu dosti preigravanja med obema medijema. Ko ustvarjam 
glasbo, o njej razmišljam vizualno – kam želim, da me pripelje, kaj želim, 
da se zgodi. Sčasoma, ko ustvarjaš že dolgo časa, veš, katera glasba ne bo 
dobro funkcionirala s sliko oz. obratno. 

Material, s katerim ustvarjam, je kompleksen in pogosto nepredvidljiv, 
tako da velikokrat odkrijem nove stvari, ki jih nisem predvidel. Treba je 
biti pripravljen na presenečenja, ki te lahko zapeljejo v popolnoma drugo 
smer. V takih primerih največkrat zapustim stare načrte in se odpravim 
na novo pot, ves čas sem odprt za presenečenja. Ko ustvarjaš z računalni-
kom in tehnologijo, na končni rezultat vpliva ogromno parametrov, zato 
je treba pogosto improvizirati, ker domišljija ne zmore vsega. Veliko je 
torej srečnih napak. (smeh)

Imate radi presenečenja?

Ja, zelo. S tem znotraj teh estetik odkrivam nove svetove, ki se me do-
taknejo. Če bi delal zgolj obrtniške stvari, bi se jih hitro naveličal. Ko pa 
ustvarjam stvari, ki se me zelo dotaknejo, včasih mi gredo ob tem kar 
dlake pokonci, je užitek v delu mnogo večji. 

Zvok in slika sta temelja filmske oz. televizijske industrije. Koliko sode-

lujete pri tovrstnih projektih?

Sodeloval sem pri nekaj kratkih filmih in pri komercialnih vizualiza-
cijah z laserji za dogodke raznih podjetij. Najdejo se določeni projekti, ki 

Foto: K
aja Brezočnik



avgust 2022 19INTERVJU

so po eni strani umetniški, po drugi pa že segajo v komercialno sfero. A 
sam imam rad mejo. Če se pojavim na komercialnem dogodku, tam nisem 
kot umetnik, temveč kot obrtnik. Naredim dogovorjeno in to je vse.

Kako se je začela vaša umetniška pot? Od kje zanimanje za tovrstno 

ustvarjanje?

V srednji šoli sem se gibal bolj v metalsko-rokerskih vodah. Bil sem zelo 
omejen v razmišljanju, katera glasba je v redu. Potem se je zgodila tehno 
plesna revolucija in kar naenkrat so vsi moji prijatelji začeli odhajati v te 
vode. Tako sem se nekoč odločil, da se jim pridružim na tovrstnem dogod-
ku, predvsem da bom imel argument, zakaj je ta glasba res dolgočasna. A 
imel sem se vrhunsko, odkril sem popolnoma drugačno glasbo, kar mi je 
odprlo novo perspektivo glasbe in zvoka, postal sem mnogo bolj dojemljiv 
za eksperimentalne glasbenike. Nato sem začel delati v glasbeni redakciji 
Radia Študent. Ko sem prišel na radio, sem spoznal, kako sem glasbeno 
omejen, saj sem tu spoznal še popolnoma drug spekter glasb, ki mi do tak-
rat niso bile blizu. Tako sem ves čas širil svoje glasbeno polje. Vzporedno 
sem tudi sam začel delati glasbo oz. bolj zvoke, saj takrat še nisem razu-
mel glasbe. Ampak v tem sem zelo užival. Ko sem bil v Angliji, sem šel 
na avdiovizualni nastop Murcofa, ki je bil takrat eden meni najbolj ljubih 
elektronskih glasbenikov, spajal je klasično glasbo in minimalistično ele-
ktroniko. Nastopil je skupaj z Antivj kolektivom, Francozi, ki so zaslužni 
za preskok iz vidžejanja v bolj resno avdiovizualno prakso z razmisleki o 
kompoziciji. Ta nastop je bil fantastičen. Rekel sem si, da točno to želim v 
življenju početi tudi sam. Tako se je začela moja ustvarjalna pot.

Študirali ste strojništvo, a študij opustili, nato pa odšli na študij raču-

nalniške glasbe na univerzo v Hullu (Anglija).

Nisem vedel, kaj bi delal, zato sem se vpisal na študij strojništva, saj nisem 
imel težav z matematiko in fiziko. »Dobil bom službo, ne bom lačen,« sem 
razmišljal. (smeh) A z vsakim študijskim letom se je odpor večal, zato sem par 
izpitov pred koncem zaključil, saj sem videl, da življenje mečem stran.

Ko sem odšel na študij računalniške glasbe, še nisem imel načrtov z av-
diovizualnimi deli, to se je zgodilo, kot sem že omenil, po nastopu Murcofa. 
Ko sem zaključil z dodiplomskim študijem, sem se za dve leti vrnil v Slove-
nijo, kjer sem delal kot umetnik, ustvarjal sem zvočne dizajne za videospote, 
kratke filme … Ampak s tem se je bilo težko preživljati oz. normalno živeti 
od tega, zato sem bil še didžej v sestrinem lokalu v Kamniku. Ves ta čas sem 
imel vizijo avdiovizualnega projekta, ki sem ga želel razviti, ampak enostav-
no nisem imel časa, da bi se ga lotil, ker so mi ostala dela vzela veliko časa.

Nato ste se prijavili na razpis za štipendijo na Univerzi v Huddersfieldu 

v Veliki Britaniji in vaš predlog za avdiovizualno raziskavo, ki je bila 

potem predmet doktorata, je navdušil žirijo. 

Po naključju sem naletel na oglas za štipendijo na Univerzi v Huddersfi-
eldu, kjer je poučeval tudi moj bivši profesor iz Hulla Alexander Harker. 
Vrhunski učitelj, po eni strani zelo dober programer, po drugi strani pa 
zelo dober skladatelj. Napisal sem mu elektronsko pošto in takoj mi je po-
vedal, naj ne bom razočaran, če mi slučajno ne bi uspelo, saj je konkurenca 
velika. Takrat še nisem imel dovolj umetniških referenc, kar je bila težava. 
Hkrati je vedel, da sem dober, kajti prav on mi je na dodiplomskem študiji 
v Hullu dal najvišjo oceno, kar jih je kadarkoli podelil. V Angliji je ocena 
izražena z odstotki. Nad 70 % je vrhunsko, nad 80 % težko sploh kdaj do-
biš, za več kot 90 % pa smo se šalili, da je nelegalno. Za predmet, ki ga je 
učil ta profesor, sem dobil 94 %. Vedel je, da četudi v tistem trenutku še 
nimam določenih veščin, lahko eksponentno napredujem. A iskreno mi 
je povedal, da bom štipendijo težko dobil, tako da sem se pri prijavi, ki je 
bila sestavljena iz predloga za doktorsko raziskavo, zelo potrudil. Sestavljal 
sem jo tri tedne. Zdela sem jim je zanimiva in bil sem sprejet.

Kaj ste delali kot doktorand?

Na koncu sem delal popolnoma drugačne stvari, kot so bile opisane 
v začetni prijavi. Pot od dodiplomskega študija dalje je bila za mene po-

sebna, šlo je za dozorevanje v umetniškem smislu. Nisem več toliko raz-
mišljal kot glasbeni tehnik, ampak bolj kot umetnik. Prva prijava je bila 
zelo tehnična, vsebovala je razvoj določenega sistema orodij, potem pa se 
je vse skupaj zasukalo – ustvaril sem svoje izdelke, za katere sem moral 
razviti določena orodja. Moj fokus se je popolnoma spremenil, od orodij 
je prešel na estetiko.

Ta preskok je bistven za to, kar danes ste in ustvarjate. Kako se je zgodil?

To je dolgotrajen proces, hkrati pa ni vezan zgolj na profesionalno, tem-
več tudi na zasebno življenje. Drugačen način razmišljanja je treba vpeljati 
tako v svoje življenje kot delo. Pri tem je bilo najtežje osvoboditi se od avto-
ritet in strahov ter pričakovanj drugih. Ko sem prišel na podiplomski študij, 
sem se počutil kot outsider. Ostali so namreč večinoma bili akademiki z 
glasbeno izobrazbo, skladatelji. Le jaz in kolega Elias Merino iz Španije, s 
katerim še zdaj sodelujeva, nisva znala brati not. Kljub temu mi je bil stik z 
ostalimi super, saj so mi odprli mnogo novih glasbenih horizontov. Od njih 
sem se ogromno naučil, hkrati sem imel do njih veliko spoštovanje. 

Poleg tega je na proces dozorevanja vplival še zelo strog profesor. Na 
koncu vsakega študijskega leta smo morali narediti poročilo o napredku. 
Ko sem imel prvi zagovor, me je dve uri mučil z vprašanji, sam pa takrat 
še nisem imel veliko odgovorov. Na koncu me je sicer spustil, a hkrati 
naštel, o čem vse moram razmisliti, kar je predstavljalo še dodaten pritisk, 
kako naj skozi njegovo prizmo osmislim svoje delo. Prav spomnim se, bil 
sem na morju, nisem se mogel sprostiti, ker sem imel ves čas v glavi njego-
ve besede. Potem sem na neki točki ugotovil, da so vsi njegovi nasveti be-
darija, saj ni dovolj razumel medija, s katerim ustvarjam. On je glasbenik 
in ni ustvarjal avdiovizualnih del. Zato sem šel v popolnoma svojo smer. 
Svoj prvi doktorski avdiovizualni izdelek sem sicer ustvarjal dve leti, res 
sem zelo zakompliciral. Ker sem imel še vedno slabo samopodobo, sem 
menil, da delo še ni dokončano, da je to pravzaprav šele uvod v tisto, v kar 
moram iti. Ko pa sem svoje delo pokazal mentorju, je bil navdušen. Zani-
mivo je, da mi ves čas, dokler sem se trudil, nezavedno seveda, ustrezati 
oddelku in glasbenim kritikom, ni uspelo. Vedno so me kritizirali. Ko 
sem se osvobodil od tega in šel po svoji poti, so me vsi hvalili. Od takrat 
dalje je študij potekal gladko. Tudi tisti strogi profesor je bil navdušen.

Kakšne pa so bile njegove prvotne zahteve?

Hotel je, da razvijem sistem pravil v smislu: taki vizualni elementi se 
prilegajo k takim zvokom. To je zelo tipičen akademski, klišejski pristop, 
kjer je treba vse popisati, racionalizirati, odvzeti vso magijo in se osredo-
točiti zgolj na tisto, kar so naši možgani sposobni dojeti, ter o tem pisati 
in biti pameten ter srečen, ker je vsa magijo strpana v kletko. Hop, zdaj jo 
pa imam! Vse to je po njegovem mnenju meni manjkalo. Moje spoznanje 
pa je bilo: samo tega ne! Raje ostajam v svetu, ki ga ne razumem, in delam 
intuitivno. Torej sem vpeljal veliko intuicije, ki je sicer vedno bila po-
memben del mojega ustvarjanja, ampak potem je postala tudi del mojega 
pisanja, razmišljanja o glasbi in del moje akademske poti.
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Študirali ste v tujini, s svojimi deli gostujete po vsem svetu. Kakšne so 

možnosti oz. pogoji za predstavitev vaših del v Sloveniji v primerjavi s 

tujino? 

Kar se tiče festivalov in možnosti za nastope, so se pri nas stvari zelo 
spremenile. Odpira se veliko opcij, morda je le težje najti dobre pogoje za 
nastopanje oz. razstavljanje. Če se že finančno dobro dogovoriš, pa včasih 
organizacija ni najboljša. Festivali, s katerimi sodelujem v tujini, imajo 
prakso, stvari so utečene, vse poteka gladko. Nastopi v tujini prinesejo 
večjo odmevnost, recenzije, medijsko izpostavljenost, pri nas odmeva ni.

Kar pa se tiče produkcije, so se razmere pri nas zelo izboljšale. Projekt 
konS, platforma za sodobno raziskovalno umetnost, v okviru katere je 
nastal hiperobjekt, ki sem ga pokazal tudi na Kamfestu, je dober. V ta 
sektor je prišlo več financ, ki se ne porabijo zgolj za projekte, temveč tudi 
za nakup opreme, tako da so na voljo novi studii, prostori itd.

Na domačem Kamfestu ste se predstavili s hiperobjektom, tj. velikim 

zrcalnim obročem, ki ima premer približno 3,5 metra, v katerem je še pre-

mično ogledalo. Od obeh zrcalnih ploskev se odbijajo laserji in tako nasta-

nejo kreativne svetlobne strukture ob spremljajočih zvočnih efektih oz. 

glasbi. Hiperobjekt je bil tudi ustvarjen v sobi v Mekinjskem samostanu. 

Kaj pogrešate pri ustvarjanju v Kamniku? Kje vas domače mesto omejuje?

Najbrž so redke države na svetu, kjer bi bile stvari dobro urejene. Če 
gledamo Slovenijo, mislim, da Kamnik ni nobena izjema. Zavedati se je 
treba, da takih, ki imajo enake potrebe kot jaz, torej da potrebujem ogro-
men studio, ni veliko. Zato po eni strani razumem, da ni razloga, da bi se 
občina ukvarjala z enim Tadejem. Najbrž si mislijo: ko vas bo sto, pa pridi-
te potrkat. Tako se moram vsakič individualno dogovarjati za prostore. V 
tem konkretnem primeru so mi prišli nasproti Javni zavod za kulturo Ka-
mnik, Kreativna četrt Barutana, KD Priden možic, ki so me rešili, da sem 
v samostanu dobil prostor za delo. To je za mene luksuz in sem zelo vesel, 
da smo našli to možnost. Torej je v tem smislu Kamnik zdaj številka ena.

Pravite, da se občina ne more ukvarjati z enim Tadejem, da bi vas mo-

ralo biti sto. Pa vendar, če se ne ukvarja z enim, prvim, jih morda nikoli 

ne bo sto. Včasih je dobro videti potencial, morda bi bila to dobra usme-

ritev za Kamnik.

To je res, to je dobro razmišljanje. Najbolje, da odgovorim s primerom, 
ki mi takoj pade na pamet. V intermedijskem svetu je največji in najbolj 
znan festival na svetu Ars Electronica v avstrijskem Linzu. Linz je med 2. 
svetovno vojno postal veliko industrijsko območje, a kulturno osiroma-
šeno mesto. Po vojni so mu želeli vzpostaviti prepoznavnost po klasični 
glasbi. Ker mesto leži med Salzburgom in Dunajem, so hitro uvideli, da 
nimajo možnosti, zato so ubrali popolnoma novo pot. V 70. letih prej-
šnjega stoletja so ustanovili gibanje Ars Electronica, ki je postalo uspešna, 
ogromna, mednarodno prepoznavna organizacija, ki sodeluje s podjetji, 
razvija produkte, organizira festival umetnosti, tehnologije in družbe. 
Treba je imeti kanček vizije in poguma.

Na odprtju razstave v Samostanu Mekinje ste omenili, da vam je hipe-

robjekt povzročal precej težav. Kakšne?

Naj najprej poudarim, da sem imel super ekipo, ki je izdelala konstruk-
cijo. David Mulalič, ki dela s kovino, je prevzel tehnični dizajn, imeli smo 
še mizarja Janeza Robavsa in CNC programerja Gregorja Stupico. Potem 
je bil tu še Igor Vuk, ki je pomagal z vrtljivimi elementi, ter programer 
Luka Frelih iz društva Ljudmila. David me je na neki točki najbrž dobro 
zasovražil, saj sem se ves čas izmišljeval in dodajal stvari.

Pri hiperobjektu je bilo veliko stvari treba uporabiti na drugačen način 
kot sicer. Na primer linearna vodila morajo biti na trdi podlagi in nastav-
ljena na milimeter natančno, da funkcionirajo. Ko jih pritrdiš na lesen 
obroč, ki visi v zraku, se pojavijo težave. Ko te urediš in vse teče, kot 
mora, obroč premakneš iz enega razstavnega prostora v drugega, zaradi 
česar ga moraš razstaviti ter ponovno sestaviti, in zopet se pojavijo odsto-
panja. Les diha, temperature so različne …

Druga težava so bili laserji. Enega sem imel od prej, za ta projekt sem 
kupil še dva nova, kakovostna laserja. Ko smo jih postavili v obroč, se je 
na novem pokvarila rdeča dioda. Vsak laser ima tri diode: rdečo, zeleno 
in modro. Če zmešaš vse tri, dobiš belo svetlobo; ostale barve dobiš, glede 
na to kako zmešaš diode. Mislil sem, da je nekaj narobe z novim laserjem. 
Nato se pokvari rdeča dioda še na mojem starem laserju. Očitno jaz ubi-
jam rdeče diode. Kaj se dogaja? Ugotovili smo, da če v laser tega proizva-
jalca posvetiš z drugim laserjem, ubiješ rdečo diodo. V mojem projektu se 
svetloba odbija od zrcal in se vrača. Zato je sedaj svetloba v hiperobjektu 
modrikasto zelene barve in ne bela, kot je bilo mišljeno prvotno. 

Težave so bile tudi s krmiljenjem motorja. Te stvari so izdelane za 
industrijske robote, jaz pa z njimi ustvarjam umetniške projekte, kjer z 
glasbeno programsko opremo motorju naročim, da ko naredim neko kri-
vuljo, on zapleše. Da prideš do tega, greš čez nočno moro. Veliko je spre-
menljivk in ne veš točno, kje je težava – v motorju, načinu programiranja, 
vodilih, konstrukciji … Kje? Ogromno je bilo testiranja. 

Prvotna ideja je bila, da bi izdelal zgolj svetlobne strukture, ki bi jih 
opazoval s kamero in ozvočeval v realnem času, se pravi, da takoj ko se 
strukture spremenijo, ustvarijo nek zvok. Po vseh teh kolobocijah, ki smo 
jih imeli, in z vsem znanjem, ki ga zdaj zaradi teh težav imam, vidim, da 
je to utopična ideja. Kljub temu pa si želim ustvariti komunikacijo s tem 
objektom, saj ima sam po sebi veliko prezenco – kot da je živa stvar. Ko 
sem se igral s to idejo, nisem vedel, ali gre le za moje doživljanje objekta 
ali bo takšno tudi dojemanje drugih. Nekoč me je v samostanu med delom 
obiskal moj štiriletni sin, ki ne pozna nobenega vsebinskega ozadja. Videl 
je obroč, zvoke in laserje. Ko se je začelo ogledalo premikati in vrteti, mu 
je sin mahal. Če deluje pri štiriletniku in pri meni, sem na dobri poti, zato 
sem se odločil, da bom speljal tudi idejo s pogovorom.

O kakšnem pogovoru je pravzaprav govora?

Obstoječa inštalacija bo ostala takšna, kot je, poleg tega pa razvijam še 
drugo različico, tj. abstrakten pogovor s pošastjo. Najverjetneje bom na-
mesto svojega glasu uporabil zvoke, ki jih bom ustvaril s ''sintesajzerjem''. 
Precej glasbe deluje kot pogovor. Obstajajo zvoki, ki ustvarjajo vprašanje 
oz. tenzijo, in taki, ki delujejo kot odgovor. V tem smislu razvijam nastop v 
obliki dialoga, za kar bi hiperobjekt moral razumeti in interpretirati zvo-
ke, ki bi mu jih pošiljal. Za to uporabljam strojno učenje, ki funkcionira 
tako, da objekt naučim, kaj določene kategorije oz. različni zvoki pome-
nijo, nato ga naučim še odgovora. Kot bi učil otroka: rečem mu – izvoli 
sladoled – in ga naučim, da reče hvala; nato dodajam posamezne primere 
– izvoli liziko, pico itd., in vsakič bo odgovoril hvala. Naslednjič, ko boš 
rekel – izvoli kavo – bo on že znal razumeti, čeprav ga tega konkretnega 
primera nisi naučil, da to sodi v isto kategorijo. Tako vsakič znova popra-
vlja svoje razumevanje in se uči. Stvari postanejo zelo zanimive, ko objek-
tu pošlješ zvoke, o katerih ga nisi učil, in on začne odgovarjati z mešanico 
vseh naučenih stvari. Ob tem se zopet sproti uči, tako da vse skupaj poteka 
eksponentno. Hočem, da bi objekt imel svoj karakter, svoje zvoke, s kate-
rimi se bo odzival na moje. Kako uspešna bo izvedba, še ne vem, ampak že 
raziskovanje je zelo zanimivo. Mnogi imajo izkušnjo z umetno inteligenco 
in strojnim učenjem predvsem na računalniku, zato se mi zdi izkušnja s 
hiperobjektom, ki vzbuja strahospoštovanje, saj je ogromen, poka in rohni 
ter rjove, zelo zanimiv način predstavitve umetne inteligence.

Ali bo hiperobjekt sedaj po koncu Kamfesta ostal v Mekinjskem samo-

stanu ali bo kam odpotoval?

Ker se projekt razvija dalje, bo v Kamniku ostal še do sredine sep-
tembra. Ves ta čas bo prostor v Mekinjskem samostanu, kjer gostujem, 
deloval kot odprti studio, tako da vabim ljudi, naj me obiščejo, daj jim 
razkažem in razložim več o projektu. Nato se seli v Novo mesto, kjer bo 
spravljen. Konec septembra bomo v samostanu posneli tudi promocijski 
video in šele potem bom začel pošiljati ponudbe festivalom, ker v tem tre-
nutku še nimam dostojnega materiala, s katerim bi zadevo lahko ponudil. 
Oktobra bom več vedel, kam vse bo hiperobjekt odpotoval. 
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Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana
Prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560, e-mail: info@malgaj.com www.avtohisamalgaj.si

PRODAJA RABLJENIH VOZIL
ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!

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 €

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 zgodovino 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, ele-
ktrično odpiranje prtljažnega prostora, usb, bluetooth, dvopodročna klimatska naprava … Finan-
ciranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 – 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
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 €

Renault Kadjar Energy dCi 110 Intens EDC Cross over – 1.464 ccm, 80 kW  (110 
km) , l.2017/05 , 137.201 km , 1. Lastnik, avtomatski menjalnik edc , navigacija, bluetooth, 
tempomat, led dnevne luči keyless go, alu platišča 17«, pdc spredaj + zadaj … financiranje 
preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 – 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 14.800,00€

Renault Megane Berline dCi 115 LINE ASSIST NAVI 2XPDC – 1461 ccm, 85 kW  
(116 km), 03/2019 – 92.113 Km, 1.Lastnik . Ohranjeno in redno servisirano vozilo. Navigaci-
ja, 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: 14.599,00 €

Akcija
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Sveti Duh pod Olševo (1232 m) in Kisla voda (1140 m) 
Julij in avgust je čas za obisk gora, dolin, jezer, rek. Tudi sama sem navdušenka, zato se tokrat odpravim v Zgornjo Savinjsko dolino, na 
slikovito cesto z veličastnim pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe in Logarsko dolino. Ste že slišali za Solčavsko panoramsko cesto? 
Ustvarjalci knjige The Slovenia Book so zapisali, da se človek tu počuti kakor na vrhu sveta. Še kako se strinjam z njimi! Na 37-kilometrski 
poti, ki poteka skozi bisere naravne in kulturne dediščine s čudovitimi razgledi, je urejenih 20 zanimivih turističnih točk. Gremo po poti 
najlepših razgledov.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Legenda o zmaju Lintverju

Kjer je danes Matkov kot, je bilo včasih jezero. Zato še danes ta kraj 
imenujejo Jezera. V tem jezeru je včasih živel velik Lintver. Ob jezeru so 
se večkrat pasle krave kmeta Žibota. Če se je živina preveč približala vodi, 
je Lintver pognal tako močne valove na breg, da jih je odneslo v jezero, 
kjer jih je požrl. V jezeru so ljudje lovili ribe. Ribiške mreže so sušili na 
veliki skali ob jezeru, ki se radi tega še danes imenuje Ribiška peč (Ribča 
peč). To peč je začel kljuvati Lintver. Ko so ljudje to slišali, so postavili 
straže, ki naj bi jih obvestile o povodnji, da se rešijo, kadar bi prekljuval 
skalo. Straže so postavili na Košacu, na Čelu, na Opresnikovem hribu in 
na Tolstovrški peči. Ko je Lintver prekljuval Ribčo peč, je nastala taka 
povodenj, da je segala voda do cerkvenega praga v Solčavi. Voda je med 
drugim prinesla tudi zibelko in jo pustila na cerkvenem pragu. V njej je 
bil otrok. Ko se je jezero razlilo, je voda odnesla tudi Lintverja iz njega in 

ga je ubilo. Ubil ga je macesen s tremi vrhi; samo tak macesen more ubiti 
Lintverja. Njegove kosti in čeljusti pa so pozneje našli na Logarjevih nji-
vah. Vir: https://www.solcavska-panoramska-cesta.si/si/znamenitosti

Iz smeri Kamnika se odpeljemo proti prelazu Črnivec in malo pred vr-
hom zavijemo levo proti Kranjskemu Raku mimo Luč, kjer se usmerimo 
proti Logarski dolini do Solčave ter nadaljujemo približno 2 kilometra in 
parkiramo nekje v bližini Gostilne Firšt. Od tu se odpravimo peš po Med-
vedovi poti, ki je sicer samo še delno markirana (na samem začetku pot 
označuje lesena skulptura medveda), vendar z nekaj orientacije ne bo večjih 
težav. Asfaltirana cesta, ki poteka ob potoku, kmalu preide v gozdno pot, 
ki se ves čas strmo vzpenja, vse do cerkvice sv. Duha pod Olševo. Od tu 
dalje se pot položi in nadaljujemo po Solčavski panoramski cesti do izvira 
kisle vode, nato do razgledane toče pri izletniški kmetiji Klemenšek, kjer si 
privoščimo savinjski želodec, nato pa nadaljujemo pot strmo navzdol mimo 
omenjene kmetije, vse do Logarske doline. Od tu do našega vozila nas čaka 
malo bolj neprijeten del poti, ki vodi približno 3 kilometre ob glavni cesti. 

Izhodišče: Gostišče Firšt ob glavni cesti Solčava–Logarska dolina (644 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 5–6 ur
Najprimernejši čas: v vseh letnih časih · Čas vožnje: 60 minut v eno smer
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Praznovanje 50. Dnevov narodnih noš in 
oblačilne dediščine v Kamniku

Knjigi na pot: Pokažem se fantu v pisanem gvantu
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Visok jubilej, pripisan tokratnim 
Dnevom narodnih noš v Kamniku, 
ponuja izborno priložnost za vse-
binski »povzetek« značilnosti in 
posebnosti te prireditve. Kot odraz 
tovrstnih prizadevanj, zorečih sko-
zi pet desetletij, je zasnovan letošnji 
praznični spored, čigar sestavo je 
organizator (spet) zaupal dolgole-
tnemu bližnjiku množice delovno 
opravljenih in praznično kostu-
miranih udeležencev kamniških 
folklornih slavnosti, Tonetu Ftičar-

ju, ki je bil v več desetletnem nizu 
Dnevov narodnih noš v Kamniku 
zraven v različnih vlogah. Najbolj 
vidno oz. slišno kot povezovalec-
-komentator glavnega vsebinskega 
dela, nedeljskih povork narodnih 
noš skozi staro mestno jedro. Z ena-
ko zadolžitvijo besednega spremlja-

nja odrskih predstavitev folklor-
nih skupin, godcev ljudskih viž, 
pevcev ljudskih pesmi in drugih 
zasedb na nastopih pred tem, obi-
čajno v tridnevnem sosledju dru-
gega septembrskega konca tedna, 
nemalokrat pa že od petka naprej. 
Javnosti manj opazna, za izvedbo 
sporeda pa še kako pomembna, so 
bila opravila, ki so mu jih v teku 
desetletij nalagale organizacijske 
zadolžitve: oblikovanje sporedov, 
izbor nastopajočih, vsebinska in 
tehnična koordinacija različnih 
sestavin prireditvenega dogajanja. 
Sem so spadale tudi številne raz-
stave na temo oblačilne dediščine, 
izdajanje priložnostnih publikacij z 
objavami prispevkov najvidnejših 
raziskovalcev, poustvarjalcev in 
ohranjevalcev oblačilne dediščine… 

»Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so prepoznavni daleč naokrog in v Kamnik privabijo 

mnoge ljubitelje narodnih noš ali – kot pravijo strokovnjaki – ljubitelje pripadnostnega kostumiranja 

in tudi kostumirane udeležence. Prav zanimivo je vprašanje, zakaj to zanimanje ne zbledi, saj je odkri-

vanje korenin in identitete pogosto povezano le s preteklostjo in ne s trenutkom, v katerem živimo.

Eden od odgovorov je tudi čudenje nad lepoto, rokodelstvom, spretnostjo in estetiko oblačil, ki so 

jih v preteklosti izbrali za različne slovesne priložnosti, na katerih so udeleženci pokazali svojo pri-

padnost slovenstvu. Iz iztega razloga nas navdušujejo tudi narodne noše z vseh koncev sveta. Posebni 

materiali, spretne roke, ustvarjalna domišljija, čas in ljubezen so bili potrebni za izdelavo posameznih 

kosov narodne noše, kar je danes, v času ulične mode, neprecenljivo. Predvsem čas in ljubezen!«
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Že te navedbe, ki jim zlahka prište-
jemo še marsikaj, oporekajo izrazu, 
s katerim se sam v tej zgodbi ozna-
čuje le za »sopotnika« … 

Letos je bil Tone Ftičar predse-

dnik organizacijskega odbora 50. 
Dnevov narodnih noš in oblačilne 
dediščine v Kamniku. Hkrati pa je 
sooblikoval slavnostni program za 
ta pomembni jubilej.

Pove Breda Podbrežnik Vukmir. 
V letu 2021 je Zavod za turizem in 

šport Kamnik izdal knjigo Poka-

žem se fantu v pisanem gvantu: ob 

petdesetih Dnevih narodnih noš 

in oblačilne dediščine v Kamni-

ku, ki jih bomo slavnostno obele-
žili v letošnjem letu. V njej avtor 
dr. Bojan Knific predstavlja razvoj 

narodne noše in natančno opiše 
posamezne dele moške in ženske 
narodne noše, tekst pa dopolnjuje 
bogato arhivsko gradivo. Dr. Mari-

ja Klobčar v svojem članku piše o 
podobah oblačenja na Kamniškem 
in Dnevih narodnih noš, prav tako 
je njen članek dopolnjen z mnogo 
fotografijami. Oba članka odpirata 

tudi vprašanja, s katerimi se sreču-
jejo mnogi, ki se ukvarjajo z naro-
dno nošo – od folklore do morebiti 
celo narodnozabavnih ansamblov, 
in seveda tudi generacije organi-
zatorjev enega najpomembnejših 
in zagotovo najbolj množičnega 
festivala – to so Dnevi narodnih 

noš in oblačilne dediščine. Knjigo 

je uredila Breda Podbrežnik Vuk-

mir, oblikoval pa Marjan Kocjan. 
Poleg vsebine je posebnost knjige 
še bogato slikovno gradivo in lah-
ko rečemo, da je to eden od najbolj 
pomembnih del o narodnih nošah 
in oblačilni dediščini.

»Mnogi bralci in bralke boste 
lahko nostalgično obujali spomine 
na nekdanje praznične sprevode 
narodnih noš ob oblici starih foto-
grafij, mnogi pa boste lahko spoz-
nali, da je del naše identitete tudi 
oblačilna dediščina. Mnogi vidijo 
v tem kamniškem prazniku prilož-
nost promocije Kamnika in turiz-
ma, tretji se veselijo dogodkov in 
druženja, četrti pa lepih noš,« pred 
letošnjim praznovanjem častitljive 
obletnice pove Breda Podbrežnik 

Vukmir. Ali kot pravi dr. Marija 

Klobčar v zaključku svojega član-
ka: »Kamniški slavnostni sprevod pri-

padnostno kostumiranih udeležencev, 

najvidnejši del prireditve Dnevi na-

rodnih noš in oblačilne dediščine, tako 

ni le živi muzej preteklega oblačenja in 

njenega poustvarjanja, temveč je tudi 

izraz različnih pogledov na izročilo. 

Hkrati je prireditev po desetletjih, ki so 

pripeljala do petdesete prireditve, tudi 

sama postala del izročila, skupaj s pot-

mi, po katerih je skozi Kamnik vodil 

sprevod narodnih noš.«

Knjiga Pokažem se fantu v pi-

sanem gvantu naj vam bo v vese-
lje, kupite pa jo lahko na Zavodu za 
turizem in šport Kamnik. 



ČETRTEK, 1. september – 15. september 2022, Turistično 

informacijski center, Glavni trg 2

Filatelistična razstava na temo narodnih noš

pripravilo FD Ivan Vavpotič Kamnik

ČETRTEK, 8. september 2022, Galerija Miha Maleš

18.00 Preplet: barvitost in vzorci. 

Razstava del s folklornimi motivi Mihe Maleša in tradici-
onalnih kamniških majolik. Vabi Medobčinski muzej Ka-
mnik. Razstava bo odprta do 11. 9. 2022.

PETEK, 9. september 2022, Glavni trg

17.00 50. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine:

 slovesno odprtje jubilejnega festivala z nagovorom župa-
na Mateja Slaparja in nastopom Mestne godbe Kamnik ter 
Društva kamniških mažoretk Veronika. 

18.00 Glasbeno in plesno izročilo s Kamniškega: 
 Folklorna skupina Kamnik, Ljudske pevke Predice, Ljudski 

pevci Tuhinjske Doline in družina Plahutnik

19.00 Z glasbenim in plesnim izročilom po Sloveniji:

 Folklorna skupina Sava Kranj z godčevsko zasedbo in pev-
sko skupino Dečve predstavlja pesmi in plese Gorenjske, Re-
zije, Goriške, Štajerske, Prekmurja, Bele krajine in Istre.

20.30 Dejan Vunjak & Brendijeve barabe: zabavno glasbeni na-
stop za ples in razvedrilo

SOBOTA, 10. september, Glavni trg

10.00 Pozdrav iz Laškega: koncert Laške pihalne godbe
11.00 Strune, milo se glasite …: koncert orkestra Mandolina iz 

Ljubljane

PROGRAM

50. Dnevi narodnih noš – jubilejni festival oblačilne
dediščine Kamnik 2022

14.00 Pozdrav iz Vodic: koncert Godbe Vodice

15.00 Godec, zagodi: nastop harmonikarjev, novodobnih godcev 
iz Šole Cirila Spruka

15.45 Pozdrav iz Tuhinjske doline: nastop Godbe TD Tuhinj-
ska dolina 

16.30 Koncert skupine Hedera vento: ime skupine je v esperan-
tu, v slovenščini pomeni Bršljanov veter. Skupina v akustič-
nem stilu prepleta svetovno, ljudsko in avtorsko glasbo. 

17.30 Marko banda: etnoglasbeni koncert, povezan z glasbeno 
tradicijo Prekmurja. 

19.00 Z glasbenim in plesnim izročilom po Sloveniji: 
 Folklorna skupina Svoboda Mengeš ob 50-letnici ustanovitve 

in delovanja, ki zajema celotno slovensko etnično območje

20.30 Ansambel Modrijani: zabavnoglasbeni nastop za ples in 
razvedrilo

NEDELJA, 11. september, Glavni trg

10.00 Pozdrav iz Zgornje Savinjske doline: koncert Godbe 
Zgornje Savinjske doline

11.00 Gostüvanje: nastop Folklorne skupine Beltinci, že 50 let go-
stiteljice tamkajšnjega mednarodnega folklornega festivala 

15.00 50 PODOB SLOVENSKE OBLAČILNE DEDIŠČINE:
 JUBILEJNA POVORKA (Zaprice – Šutna – Glavni trg – 

Graben – Fužine) ob 50-letnici Dnevov narodnih noš in 
oblačilne dediščine s slavnostnim nagovorom predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja

16.30 Veselo v Kamnik: praznično druženje s Francem Pesto-
tnikom Podokničarjem in glasbo kamniških ansamblov
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Perovo 26, 1241 Kamnik, info@artik.si, 040 554 000

Strokovno svetovanje in posredovanje  
pri prodaji, oddaji in nakupu vseh  

vrst nepremičnin.

KRIŽANKA

NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: Artik paket presenečenja
2. nagrada: Artik paket presenečenja
3. nagrada: Artik paket presenečenja

Nagrade podeljuje ARTIK nepremičnine, Perovo 26, Kamnik. Potrdila o nagradah bomo 
izžrebancem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo 
izšle 22. septembra 2022. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priim-
kom in točnim naslovom pošljite do četrtka, 15. septembra 2022, na naslov: Modre novice, 
IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov:
Zvonka Slapar, Dol pri Ljubljani
2. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov:
Marjeta Kuhar, Stahovica
3. nagrada: bon v vrednosti 20 € za nakup rabljenih avtodelov:
Francka Trobec, Mengeš

Nagrade podeljuje Avto Vrhovec, Gregor Vrhovec s.p.
Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

Ime in priimek  
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NePovezani: knjiga je ogledalo družbe
Kaj bi se zgodilo, če bi nekega dne ugasnila povezava z internetom in ostalimi omrežji? Ne samo pri vas ali nas doma, temveč po vsem 
svetu. Ali bi sledila vrnitev v 80. leta prejšnjega stoletja, ko internet še ni krojil človekovega vsakdana, preporod družbe in večja po-
vezanost ali razkroj posameznika in družbe kot celote? Slednje, v svojem prvencu NePovezani, ki je poleti izšel pri Založbi Primus, trdi 
Kamničan Samo Trtnik.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Sama Trtnika

Ko se nekega dne po vsem svetu prekine povezava z internetom, se 
življenja ljudi čez noč postavijo na glavo. Po začetni paniki na dan privre 
najslabše v človeku: individualizem, koristoljubje, skopuštvo, vohunjenje, 
nasilje, vse pripeljano do skrajne mere, medtem ko se na ravni družbe po-
javi popolna anarhija. Človek postane volk – ne zgolj sočloveku, temveč 
tudi svojim najbližjim in celo lastnim otrokom. »Knjiga je družbenokri-
tično delo. Pogosto me sprašujejo, če je kriminalka ali znanstvena fanta-
stika. Ni. To je ogledalo družbe. V življenju tudi na splošno verjamem, da 
smo zelo egoistično usmerjena družba, v kateri prevladuje individuali-
zem,« pravi avtor Samo Trtnik, nekoč novinar in urednik, ki danes dela v 
odnosih z javnostmi, že od mladosti pa ljubitelj dobrih zgodb, najsi bodo 
te predstavljene na filmskem platnu, odrskih deskah ali papirju. »Ker sem 
bil novinar in urednik, imam veliko željo po pisanju, hkrati sem tudi vi-
zualen tip človeka. Tako je ideja napisati knjigo ves čas tlela v meni. A 
vedno sem si mislil, da je pisateljevanje rezervirano za večja imena, za 
Draga Jančarja, Ernesta Hemingwayja,« razlaga Samo, ki se je kljub temu 
odločil, da poskusi. »Nekateri si zadajo cilj, da bodo do 40. leta pretekli 
maraton, jaz sem se odločil, da bom napisal knjigo. Začelo se je z eksperi-
mentom. Zanimalo me je, če zmorem. Že dolgo sem se poigraval z idejo, 
da bi napisal družbenokritično zgodbo, ki bi opisovala, kje smo kot druž-
ba, kako se odzivamo na kritične situacije in katastrofe. Tako sem nekoč 
med opazovanjem okolice dobil idejo – kaj pa, če bi zmanjkalo interneta. 
In tako je nastal osnovni zaplet,« o ideji za knjigo in njeno vsebino razloži 
Samo, ki obožuje sodobno tehnologijo in je kritičen opazovalec družbe. 

Od interneta smo odvisni bolj, kot si mislimo

Zgodbo o dogajanju v družbi brez povezave z internetom, ko med 
drugim ni več možno plačevati s plačilnimi karticami, kjer bankomati 
ne delajo, ko ni več sodobnih komunikacijskih poti, temveč zopet le tele-

fonski signal, pa še ta pregrešno drag, ko tako tehnološka kot proizvod-
na podjetja, na koncu pa tudi trgovina, propadajo kot po tekočem traku, 
pripoveduje preko treh glavnih junakov. Prvi je Fant, ki dela v pisarni 
in je močno navezan na internet, zato se takoj znajde med tistimi, ki jih 
prekinjena povezava najbolj prizadene; druga je Študentka, karakterno 
popolno nasprotje Fanta, saj meni, da internet ne vodi njenega življenja, 
kaj kmalu pa tudi ona ugotovi, da je to mnenje le pesek v oči; in Novinar 
kot nevtralni opazovalec, ki pripoveduje, kaj vse se dogaja v družbi brez 
povezave s svetovnim spletom, kajti Fant in Študentka pripovedujeta le 
svoj del zgodbe. »Vsak od nas, pa naj si prizna ali ne, je veliko bolj vezan 
na internet, kot si misli. Ali bi lahko opravljali svoje delo, če ne bi bilo 
interneta? Kje bi poiskali telefonsko številko, ki je nimate? Kako bi našli 
pravo pot v tujem mestu? Skoraj vse informacije danes iščemo na inter-
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netu, ne govorimo zgolj o brskanju po spletu. Menim, da kot družba ne 
bi zmogli več čez noč preklopiti nazaj na analogno,« opozarja Samo in 
razloži, da glavni junaki nimajo imen, saj je želel opozoriti na že obstoječo 
anonimnost interneta. S tem hkrati še bolj poudari dejstvo, da dogajanje 
ne zadeva zgolj Tine ali Mateja oz. Heidi in Helmuta, temveč bi tako kri-
tična situacija, kot jo v knjigi opisuje, vplivala na vsakogar izmed nas in 
hkrati družbo, kot jo poznamo.

Okovi, ki jih zamenjujemo za svobodo

Ker ne zmanjka le interneta, temveč kmalu tudi osnovnih dobrin – 
hrane, vode, oblačil, svobode (ulice mest nadzoruje vojska), je človek zre-
duciran na telo, ki skrbi zgolj za preživetje. Knjiga nosi podnaslov Zgodba 
o svobodi. »Zelo veliko je v knjigi govora o tem, koliko smo sploh svo-
bodni. Kaj je luksuz? Na koncu je to tekoča voda in hrana. Vse ostalo so 
dobrine, od katerih smo odvisni. To, za kar mislimo, da je svoboda, je 
pravzaprav ravno nasprotno – to je naša nesvoboda, to so naši okovi,« 
meni Samo, ki je med pisanjem knjige NePovezani spoznal pomembno 
dejstvo tudi o samem sebi. »Sem pesimist. Ne verjamem, da bi bila druž-
ba sposobna pozitivno reagirati na tako ekstremen primer, kot ga opi-
sujem. Nastal bi kaos, v katerem bi prevladal individualizem,« pravi in 
svoje mnenje podkrepi s kanadskim primerom, ki se je zgodil le nekaj 
dni po izidu knjige. »V Kanadi je zmanjkalo interneta za 19 ur in zgodil 
se je kaos. Prizadeti so bili bančni, transportni in vladni sistemi, nekate-
ri niso mogli doseči nujne pomoči na telefonski številki 911, številni so 
se nagnetli v javne knjižnice ali pred hotele, kjer so še imeli internetne 
povezave ali mobilni signal. Kanadčani so reagirali panično, začele so se 
dogajati enake stvari, kot jih sam opisujem v knjigi.«

Prvi maraton je pretečen

Samo pisanje knjige enači s pretečenim maratonom, saj je eno leto skoraj 
vsak konec tedna preživel s svojimi tremi junaki iz knjige. Ali že razmišlja 
o novih pisateljskih maratonih? »Zaenkrat še ne,« skrivnostno odgovori. 

Knjigo NePovezani lahko kupite na spletni strani založbe Primus, 
za izposojo pa je na voljo tudi v kamniški in domžalski knjižnici. Prvi 
odzivi, ki jih je Samo najbolj s strahom pričakoval, so pozitivni. Kar ob 
prebrani knjigi niti ni presenetljivo. Kljub precej temačnim tematikam 
v povezavi z nravjo človeka, je knjiga berljiva. Od strani do strani avtor 
stopnjuje dogajanje v družbi, ne ustraši se niti skrajno ekstremnih situacij, 
ko iz človeka udari tisto najslabše in najbolj primitivno, za kar bi lahko 
celo verjeli, da ni možno. A pozoren bralec z nekaj samokritike in zgodo-
vinskega znanja se ob branju ves čas zaveda, da je še kako mogoče, zato je 
na prvi pogled presenetljivo, ko konec zgodbe prinese upanje – a to je lah-
ko tudi popolnoma lažno. Kaj naj bi sledilo, je odvisno od samega bralca. 
»Knjiga je opozorilo, kaj se lahko zgodi v kritični situaciji in kako daleč 
smo zabredli kot družba. Odprti konec postavlja vprašanje, kaj bomo kot 
posamezniki sedaj, ko vemo, kam lahko pripelje tak zaplet, storili. Zdaj 
imamo (še) čas in lahko premislimo,« zaključuje Samo. 

NUDIMO: 
• avtoličarska in avtokleparska dela na
 osebnem in tovornem programu
•

 
popravila toče brez lakiranja

•
 
poliranje vozil

•

 

servis ter polnjenje klimatskih naprav

•

 

hitri servis vozil ter priprava na
 tehnični pregled ...

 

KO V NESREČI NISI SAM ...

Podjelše 2
1241 Kamnik

T: 01 8391 169
GSM: 041 683 016

Z vami in za vas že 36 let



Modre novice30 NA KRATKO

Anin glas v Provansi

Kamnik – Kdaj, če ne to poletje? Tako smo si rekle pevke Vox Annae, 

ženskega pevskega zbora, porojenega pred devetimi leti v Tunjicah. Zbo-

rovodja Aleš Sedušak nas je na zimo vznemiril s predlogom, da bi po ko-

vidnem zatišju napele tekmovalne strune svojih glasilk. Odločile smo se 

za tekmovanje, ki ga naduteži označujejo za ''zborovski turizem''. Torej 

čudovita lokacija, izrazito neprofesionalni udeleženci, mnogo druženja. 

Seveda pa se ne more prijaviti kar vsak pevski sestav z veseljem do poslu-

ha. Udeleženi zbori morajo predstavitvi dodati tudi primerne posnetke. 

V pomladanskih mesecih smo garale. Ker Vox Annae premore skoraj 
polovico mladih in/ali novih pevk, je bilo treba zvok zbora postaviti na 
novo. Aleš in prekaljene članice vemo, da bomo polno, zrelo in res uglaše-
no zapele šele čez kako leto ali dve. A korajža velja. Poleg tega vsak skupni 
projekt in vsako gostovanje pripomoreta k povezanosti zbora. In to je bil 
naš temeljni cilj.

Prenočevale in vadile smo v mestecu La Seine-sur-mer, tekmovale v 
malo večjem Bandolu, ogledale smo si uro vožnje oddaljeni Marseilles, 
zato nam sredozemskega ozračja ni manjkalo. Tekmovanje International 
choir Competition in Provence je bilo prvo svoje vrste. Pričakovale smo 
raven in zahteve tekmovanj, kakršne smo spoznale v Španiji, na Češkem 
in Poljskem, torej ocenjevanje našega zvena, natančnosti intonacije in 
čistosti akordov. Po tem, kar smo tokrat videle in slišale ob razglasitvi 
najboljših, za katerimi smo krepko zaostale, se nam je posvetilo, kje smo 
usekale mimo. V več kot eni kategoriji je zmagovalni zbor konstantno 
»fušal«, a to ob koreografskem blišču ni kaj prida vplivalo na rezultat. 
Mar bi ob Kyrie eleison zaplesale kankan. Ali se v sakralno kategorijo 
prijavile kar z Račkami. Več najbrž ni treba povedati. 

Priznanje vsekakor zaslužimo. Pevke smo po letih razpršene od naj-
stnic do mene, a smo krepko razsule stereotip o ženskih druščinah. Naš 
humor je bil pogosto pobalinski in na meji spodobnega, a je zabaval vse. 
Nobena ni nergala; niti takrat, ko sta šoferja že milijontič zgrešila izhod 
iz krožišča. Vročino, tudi čez petintrideset, smo prekrile z obešenjaškim 
humorjem. Nameščene smo bile v hotelu z dvema zvezdicama. Sobe so 
bile tako majhne, da je morala ob prihodu vsake pevke ena od notranjih 
ven. Še en razlog za krohot, kajpada. Pri odraslih zborih prepevam več 
kot štirideset let, vendar tako prijetnega vzdušja, kot je letos prevevalo 
Vox Annae, ne pomnim. Trikrat hura za voksice in Aleša! 

Marta Zabret

V Poletnem gledališču Studenec so hudiča presekali 
na pol

Domžale – V Poletnem gledališču Studenec je poletni festival polno 

zasijal še posebej ob predstavah domačega gledališča. Letos je gledalce 

navdušil Deseti brat. 

Če je bil začetek festivala obarvan glasbeno z Zborovskim BUMom, 
koncertom 400-članskega otroškega zbora, in prve dni junija še s koncer-
tom Godbe Domžale ter Kvatropircev, je osrednji del, predstava Deseti 
brat, enajstkrat zapored napolnila največje pokrito gledališče v Sloveniji. 
Lojze Stražar vsako leto skrbno izbere predstavo, ki naj bi zadovoljila eki-
po igralcev, pevcev, plesalcev, spremljevalno ekipo in ne nazadnje številne 
gledalce. Z letošnjim izborom igre, predvsem pa glavnih igralcev mu je 
zelo uspelo. Žiga Bunič, Deseti brat, je zažarel ob vsaki pojavi na odru, 
Stane Pelc, legendarni Krjavelj, je bil tako prepričljiv, da smo mu zares ver-
jeli, da je hudiča presekal na pol. Tudi ostali liki, ki so jih igrali Gregor 
Ravnik, Tone Habjan, Rajko Majdič, Štefica Grasselli, Marjan Bunič, Jože 
Vunšek, najmlajši Jakob Cerar in drugi, so bili prepričljivi. Če je zgodba 
sicer izvirnega romana večini Slovencev znana zaradi obveznosti doma-
čega branja v šoli, pa je v dramatizaciji Davorina Petančiča in v obdelavi 
Lojzeta Stražarja skupaj z glasbenimi vložki Slavka Avsenika ml. dobila 
zelo svežo in zanimivo podobo. Dve uri in pol trajajoča predstava nas je z 
razkošno scenografijo, polnimi prizori in dinamičnimi dialogi popeljala v 
čas Jurčičevega romana, ko na dvorec Slemenice pride Lovro Kvas, učitelj 
gospodarjevega otroka Balčka. Med učiteljem in grajsko gospodično Ma-
nico hitro preskoči iskra, kar pa ni všeč sosedovemu Marjanu, ki ima z njo 
svoje načrte. Svoje doda še Deseti brat, za katerega se proti koncu izkaže, 
da ne gre za naivnega berača, temveč za Marjanovega polbrata, s katerim 
se sicer znajdeta v spopadu. Deseti brat umre, a pusti za seboj veliko mero 
spoštljive sprave med vsemi. Končni prizor na dvoru zaključi predstavo z 
romantičnim srečnim koncem Kvasa in Manice ter zadovoljstvom ostalih 
prebivalcev Slemenic. Že Josip Jurčič je vedel, kako še popestriti družinski 
in ljubezenski zaplet s posebnim likom, vaškim posebnežem, na odru Stu-
denca pa je lik Krjavlja še posebej prišel do izraza. Občinstvo ga je toliko 
bolj vzelo za svojega, ko je z njim prikorakala prava koza. Z ogledom igre 
Deseti brat je bila tako zabava kot vtis dobro zasnovanega dramskega loka 
zagotovljen. Čestitke celotni igralski in pevski ekipi, inštrumentalni za-
sedbi (klavir, godala in klarinet), še posebej pa zborovskim pevcem, ki so 
bili izredno prepričljivi in zvočno zelo poenoteni. Predstava Deseti brat je 
pustila odličen vtis in še boljšo popotnico za naslednje predstave ter dru-
ge projekte kakovostnega Kulturnega poletnega festivala Studenec. To je 
potrdil tudi Matej Primožič, vodja domžalske območne izpostave Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti, ki je na zadnji predstavi vsem nastopajočim, 
spremljevalni ekipi in Lojzetu Stražarju čestital in podelil šopke.  

Domžalski godbeniki gostovali v Opuzenu

Domžale – Prve dni avgusta so domžalski godbeniki preživeli v gosteh 

pri godbi Gradska glazba Opuzen, med drugim pa so se udeležili tudi 

slavnostnega koncerta te godbe, ki je praznovala 75-letnico delovanja.

V petek dopoldan so se z inštrumenti vkrcali na ladjico in s koračni-
cami popestrili vožnjo po reki Neretvi, zvečer pa kot gostje nastopili na 
slavnostnem koncertu. Godbeni program je bil pester, saj so med drugim 
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Foto: arhiv zbora

Vox Annae pred tekmovalnim nastopom v Bandolu (v kreacijah sopevke Simone).
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zaigrali dalmatinsko Skalinado, High Way to Hell ter najbolj priljublje-
ne skladbe skupine ABBA. Ob zvokih Avsenikove Golice ter koračnice 
Slovenci so bili poslušalci več kot navdušeni. Prijateljski godbi so poda-
rili domžalska slamnika za predsednika in dirigenta, gostitelji pa so bili 
najbolj navdušeni nad novo koračnico, ki so jo pripravili posebej za njih. 
Primož Kosec je namreč na prošnjo domžalskih godbenikov ustvaril ko-
račnico Forte Opus prav v počastitev obletnice Gradske glazbe Opuzen. 

Naslednji dan so se z avtobusom odpravili v Klek, kjer so imeli na glav-
ni turistični terasi koncert in zelo navdušili domačine ter turiste. Zvečer 
so se prepeljali čez novi Pelješki most ter občudovali arhitekturno zasno-
vo v čudovitih barvah osvetljenega mostu. V nedeljo so se odpravili proti 
domu in tako zaključili gostovanje v Opuzenu, ki ga bodo še dolgo hranili 
v spominu. 

Ureditev nogometnega igrišča na Virtusu zaključena

Kamnik – Prva faza prenove športnega parka na Virtusu, ki se je za-

čela letos aprila in je obsegala ureditev nogometnega igrišča z umetno 

travo, je zaključena. Na igrišču so avgusta s trenažnim procesom že 

začele mlajše selekcije Nogometnega kluba Kamnik.

Prvo fazo ureditve športnih površin sta finančno podprli tudi Fundaci-
ja za šport, in sicer v višini 45.210 evrov, ter Nogometna zveza Slovenije v 
višini 40.000 evrov. Sredstva za ureditev druge faze, ki bo obsegala grad-
njo elektrokabelske kanalizacije in postavitev štirih stebrov s svetilnimi 
elementi za razsvetljevanje igrišča ter postavitev montažnih tribun, so že 
zagotovljena v proračunu za leto 2023. Postopek izbire izvajalca se bo izve-
del v jesenskem oz. zimskem času. Občina Kamnik bo tudi omenjeni pro-
jekt prijavila na razpis Fundacije za šport ter Nogometne zveze Slovenije. 

Idejna zasnova celostne ureditve Športnega parka Virtus sicer predvi-
deva tudi možnost umestitve malega nogometnega igrišča na zgornjem 
platoju in v zadnji fazi prenovo objekta s spremljajočimi prostori (garde-
robe, tuši, …). 

Praznjenje greznic tudi septembra

Kamnik – Na Veliki planini bodo ponovili akcijo praznjenja greznic, in 

sicer bo ta potekala 1. in 2. septembra ter med 27. in 30. septembrom 2022.

Spomnimo, na Občini Kamnik so junija napovedali ničelno toleranco 
do odplak na Veliki planini iz koč, ki ležijo na vodovarstvenem območju 
– Turistično naselje in organizirali sistematičen odvoz grezničnih gošč s 
tega območja. Izpraznjene so bile greznice pri 34 objektih za kratkotraj-
no nastanitev, na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik pa je bilo 
odpeljanih 48 m³ grezničnih gošč. Ker je bila akcija dobro sprejeta, so se 
odločili, da jo ponovijo še julija in septembra.

Lastniki koč lahko naročijo odvoz gošč na elektronsko pošto 
odvozi@kamnik.si oziroma na telefonsko številko 031/785-803. Cena 
sistematičnega črpanja in čiščenja odpadnih voda za posamezen objekt 
na podlagi veljavnega cenika znaša 61,76 evra (z DDV). Odvoz do Cen-
tralne čistilne naprave Domžale-Kamnik iz proračuna financira Obči-
na Kamnik. Če se lastniki objektov za prevzem grezničnih gošč ne bodo 
odločili, bodo morali najkasneje do 30. septembra na elektronski naslov 
odvozi@kamnik.si ali po pošti na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 
1241 Kamnik, predložiti potrdilo o zadnji oddaji grezničnih gošč na Cen-
tralno čistilno napravo Domžale-Kamnik. 

Dnevi odprtih vrat v društvo Lipa Domžale 

Domžale – V društvu Lipa, Univerzi za tretje življenjsko obdobje 

Domžale, vabijo na dneve odprtih vrat, ki bodo potekali 20. in 21. 

septembra med 9. in 12. uro v njihovih prostorih na Ljubljanski cesti 

58 in na katerih boste izvedeli vse o njihovih študijskih programih, 

novih urnikih itd.

Društvo Lipa že od ustanovitve v letu 1997 vabi, da z njimi prido-
bivate ali obnavljate različna znanja, se udeležujete kulturnih dogajanj 
in delavnic, v športno rekreativnih skupinah poskrbite za svoje fizič-
ne sposobnosti, v zanimivih strokovno vodenih izletih pa si ogledate 
domače in tuje zanimivosti ter znamenitosti. Tudi v letošnjem letu so 
dodali nekaj novih študijskih programov, med njimi je recimo nordij-
ska hoja, ki jo bodo začeli izvajati oktobra. O vsem ostalem pa se boste 
tako s predavatelji kot sedanjimi študenti lahko pogovorili na dnevih 
odprtih vrat. 

Komorni moški pevski zbor Lek vabi nove člane

Ljubitelji glasbe, imate dar in veselje do zborovskega petja in raz-
mišljate o tem, da bi prepevali v moškem zboru? Če ste si odgovorili 
pritrdilno vas pevci Komornega moškega pevskega zbora Lek vabi-
mo, da se nam pridružite. Redne pevske vaje imamo vsako sredo v 
večernih urah v prostorih tovarne Lek v Mengšu. Za več informacij 
smo vam na voljo na tel. številki 031 381 550 (Saša Lenarčič) oz. na 
e-poštnem naslovu kmz.lek78@gmail.com.

Vabljeni, veseli vas bomo.

 Pevsko društvo Lek
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To soboto kino na prostem

Trzin – Odbor za mlade v sodelovanju z Občino Trzin vabi v kino na 

prostem, ki bo v soboto, 3. septembra, okoli 21. ure v Športno-rekrea-

cijskem parku Mlake.

Ogledali si boste lahko film Gremo mi po svoje (2. del). Za sedišča (sto-
li, odeje itd.) morate poskrbeti sami. Vabljeni! 

Obnovljena vodovod in cestišče na Zduši

Kamnik – Julija se je zaključila obnova vodovodnega sistema in ces-

tišča v naselju Zduša.

V okviru del, ki so trajala šest mesecev, se je obnovilo 550 metrov vo-
dovodnega sistema z dvema hidrantoma in približno 600 metrov cestišča 
z novim nosilnim in asfaltnim slojem. Ob brežini se je izvedel podporni 
zid, na katerem je nameščena zaščitna jeklena varnostna ograja. Uredilo 

se je tudi odvodnjavanje padavinske vode s cestišča, ki se deloma odvaja v 
dve ponikovalnici, deloma pa razpršeno izven cestišča.

Vrednost gradbenih del je ocenjena na 160 tisoč evrov (brez DDV), 
vrednost celotne investicije, ki poleg gradbenih del vsebuje tudi gradbeni 
in varnostni nadzor ter vso potrebno dokumentacijo, pa je ocenjena na 
okoli 200 tisoč evrov (brez DDV). 

Sodelujte v fotografskem natečaju Knjižnice 
Domžale

Domžale – Še do 22. septembra lahko sodelujete v fotografskem nate-

čaju Tu je naš dom, tu smo doma, ki ga organizira Knjižnica Domžale 

in v katerem iščejo fotografije krajev z območja občin Domžale, Men-

geš, Trzin, Lukovica in Moravče.

Motiv fotografije ni pomemben, v objektiv lahko ujamete od polj, dre-
ves, rek, pogleda na gore, znamenj na poti do starih hiš in drugih zgradb 
ter zelenih površin. »Z natečajem želimo pokazati naše prelepe kraje, 
utrinke iz našega vsakdana, v večnost ujeti in zapisati trenutke, motive, 
razglede in druge zanimivosti krajev v naši in sosednjih občinah. Knji-
žnica Domžale bo s fotografijami obogatila domoznansko zbirko, prip-
ravila razstavo in gradivo uporabila v promocijske namene naše zbirke,« 
pojasnjujejo v Knjižnici Domžale in dodajajo, da je natečaj nagradni, saj 
bo komisija izbrala tri najboljše fotografije, ki bodo tudi nagrajene. Več 
informacij o pogojih natečaja je na voljo na spletni strani Knjižnice Dom-
žale. 

Glasujte za Kamnik in Slovenia Eco Resort

Kamnik – Do vključno 9. septembra poteka glasovanje v akciji Moja 

dežela – lepa in gostoljubna, v kateri strokovna komisija Turistične 

zveze Slovenije ocenjuje, kako urejena so slovenska mesta in kraji. 

Med njimi lahko letos glasujete tudi za Kamnik v kategoriji najgosto-

ljubnejše mestno/trško/vaško jedro in Slovenia Eco Resort Stahovica 

v kategoriji glampingi.

 Tista mesta, kraji, tematske poti, ki bodo prejeli največ glasov, bodo 
prejeli posebno priznanje za najlepši oz. najgostoljubnejši kraj po izboru 
ljudstva. Glasujete lahko na spletni strani Turistične zveze Slovenije, kjer 
lahko spremljate tudi vmesne rezultate glasovanja, ki se osvežujejo enkrat 
tedensko. 
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STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno
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Tudi pri nas najhujša suša v zadnjih 500 letih 
Tale prispevek nastaja v zadnjih avgustovskih dneh, na širšem območju modronovičnega območja pa se približujemo že 50. vročemu dnevu 
letošnjega leta. Prvega smo zabeležili že na začetku zadnje majske dekade, junija in avgusta malo manj kot 15, julija pa kar 20! Sicer pa 
poglejte rečne struge vaših domačih vodotokov in tudi največjega v regiji – Kamniške Bistrice. Številni manjši so že sredi poletja občasno 
presahnili, na primer Pšata dolvodno od trzinske obvoznice. Malo zimskih padavin, snežnih tako rekoč nič, malo padavin tudi potem spo-
mladi in v nadaljevanju oziroma poleti ter nadpovprečno visoke temperature poletnih mesecev (junij–avgust: od 3 do več kot 4 stopinje 
Celzija nad dolgoletnim povprečjem) so nas na koncu pripeljali do najhujša suše v Evropi v zadnjih 500 letih! Reke in jezera so se izsušila, 
kar povzroča velike težave tudi v ladijskem prometu. Umikajoče se vodne gladine so razkrile tudi nekatere do zdaj potopljene zaklade.

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Konec poletja velja v dveh tretjinah stare celine opozorilo glede suše 
in tudi strokovnjaki so si enotni, da tako hude suše na stari celini ni bilo 
že 500 let. Zadnje poročilo Globalnega observatorija za sušo (ta sodi pod 
okrilje Evropske komisije) navaja, da je alarmantno stanje na skoraj po-
lovici evropskih površin; v resnici to pomeni, da je prst na teh območjih 
popolnoma presušena. Že pri nekaj manj kot 20 odstotkih so izpolnjeni 
pogoji za opozorilo o tem, da ''kaže rastje znake stresa''. Suša, ki smo ji 
priča, je že in bo tudi še v nadaljevanju prizadela pridelek, sprožala gozdne 
in druge požare (v našem največjem na Krasu so pomagale tudi številne 
ekipe PGD z modronovičnega območja) in povsem možno je, da bo pone-
kod na jugu Evrope trajala še več mesecev. Če so se lani Trzinci in okoli-
čani razburjali nad slabo vodo zaradi večmesečnega vonja po kloru, letos 
ni tako, saj so veseli, da vodo sploh še imajo. Na Obalo jo že od sredine 
poletja vozijo s pomočjo cistern. 

V primerjavi s povprečjem prejšnjih petih let so napovedi EU-ja za 
letošnji pridelek za koruzo nižje za 16 odstotkov, za sojo 15 odstotkov 
in za sončnice 12 odstotkov. Suša po Evropi je razkrila potopljene ladje, 
izgubljene vasi in zlovešče ''kamne lakote'', številne evropske reke so se 
dobesedno izsušile (na primer Pad, Loara idr.). Poleg očitnih posledic za 
ladijski promet so izsušene reke prizadele tudi energetski sektor, ki je v 
krizi že zaradi rusko ukrajinske vojne. Hidroelektrična energija je upadla 
za kar 20 odstotkov; tudi našo HE Solkan so morali zaradi tega že dvakrat 
zaustaviti, v JE Krško pa poteka glavnina hlajenja s pomočjo hladilnih 
vodnih stolpov, saj je pretok Save že večino poletja pod ustreznim. Naj-
bolj prizadete so sredozemske države, med katerimi je tudi naša. Najbolj 
zlovešči so t. i. kamni lakote ob bregovih rek, v katera so med preteklimi 
obdobji lakote vklesali opozorila za prihodnje generacije, da ko so ti kam-

ni nad vodno gladino, prebivalce čakajo težki časi, poroča BBC.
Seznanimo se z nekaj evropskimi primeri posledic suhih vodostajev. 

Večina kamnov lakote je v času aktualne suše vzniknila na bregovih reke 
Labe, ki teče iz Češke čez Nemčijo. Eden od kamnov, v katerega so prvič 
vklesali opozorilo že v 15. stoletju, je vzniknil že leta 1616, ko so domačini 
vanj vklesali besede: »Če me vidiš, jokaj.« Nizka vodna gladina Dona-
ve v Srbiji je razkrila potopljene ostanke ladij iz druge svetovne vojne, 
še vedno polne razstreliv. Ladje, ki so jih našli blizu mesta Prahovo, so 
sestavljale nacistično floto, potopljeno leta 1944. V reki Pad v Italiji so 
našli neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne, zaradi česar so julija 
iz vasi v bližini Mantove evakuirali okoli 3000 ljudi, medtem ko so izva-
jali strokovnjaki detonacijo bombe. Prav tako je iz Pada vzniknil tovorni 
čoln, ki so ga uporabljali Nemci in je bil potopljen leta 1943. Nizka gladina 
reke Tibere v Rimu je razkrila ostanke starodavnega mostu, ki naj bi ga 
zgradil cesar Nero okoli leta 50. Manjši del ostankov mostu je bil ob nizki 
gladini vode vedno viden, a letošnje poletje je bil razkrit precej večji del 
nekoč mogoče strukture, ki leži pod sodobnim mostom.

V španski pokrajini Galiciji je po tem, ko je suša povsem izpraznila 
tamkajšnji rezervoar, vzniknila vas duhov Aceredo, ki je bila poplavljena 
leta 1992 ob njegovi gradnji. Nekateri nekdanji prebivalci vasi so se vrnili, 
da bi si v živo ogledali ruševine svojih nekdanjih domovanj. Tudi v Veliki 
Britaniji je suša razkrila nekatere do nedavnega potopljene zaklade. Tako 
se je v vasi Derwent v grofiji Derbyshire razkrila cerkev, po tem ko je 
bila vas potopljena v 40. letih prejšnjega stoletja ob gradnji rezervoarja 
Ladybower. Iz rezervoarja Collifor Lake v Cornwallu so medtem poku-
kali ostanki starih dreves, na jugovzhodu Anglije pa so v Lydiard Parku v 
Swindnu odkrili ostanke vrtov iz 17. stoletja. O tem, kaj smo našli pri nas, 
pa ga bomo pihnili v enem od naslednjih prispevkov. 

Malo jezerce v bližini Triglavskega doma na Kredarici (2515 m) je posledica 
taljenja še zadnjih preostankov tamkajšnjega Triglavskega ledenika. Del tega, 
ki ga vse poletje uporabljajo za napajanje doma z vodo, je skopnel že na sredini 
poletja.

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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Novo šolsko leto: novi izzivi in novi dosežki
»Lepo se je vrniti,« so bile besede ene od osnovnošolk, Slovenk, ki je pričela s poukom čez mejo, in sicer v mednarodni šoli, kjer začenja-
jo šolsko leto nekoliko prej. In prav takega začetka, sploh pa prvega šolskega dne prvošolcev, želimo vsem otrokom. Koliko novega jih 
čaka! Na srečo tudi nekaj poznanega. Na vrsti so novi preizkusi, spoznanja, dosežki. Učenje in razvedrilo. Svoboščine in odgovornosti. 
Za tisti manj resni del poskrbijo šport, glasba, torej viharjenje možganov na nekoliko drugačen način. Kaj vse je na voljo vašim otrokom 
in mladostnikom, izveste spodaj. Prav vsem šolarjem, vključno z vami, dragi starši, stari starši in skrbniki, pa želimo uspešno in zadovolj-
no šolsko leto, ki po vsej Sloveniji zaznamuje ''začetek nečesa novega''. Držimo pesti za čim več zdravih navad.

IRIS KLINE ARIH

Izbira pravega inštrumenta je temelj za uspešno glasbeno priho-

dnost

Godala, brenkala, pihala in trobila, tolkala, glasbeni pripomočki in 
več – vse na enem mestu najdete v trgovini NOVA lastra glasbeni butik 
iz Domžal. A NOVA lastra ni samo prodajalna, je veliko več. V njej vam 
svetujejo, pomagajo, navdušujejo, predstavijo inštrumente, seveda ima 

otrok tudi možnost, da inštrument preizkusi. In sliši. Izbirate lahko med 
godali (nakup ali izposoja), pihali, trobili, tolkali, klaviaturami. Tu so na 
voljo kitare, ukulele in oprema. Pa notna stojala, metronomi in uglaševal-
ci ter seveda literatura. Strokovno osebje z bogatim znanjem in izkušnja-
mi vam nudi celosten nakup in vas podpira na vseh točkah vaše glasbene 
poti: od prezentacije, svetovanja, nakupa, iskanja ustreznega učitelja ter 
tudi servisa inštrumenta. Vse to nudi tudi profesionalnim glasbenikom. 
Stranke se pri njih počutijo domače, prijetno, zadovoljno.

V NOVI lastri prejmete odgovor na vprašanje, kako pravilno izbrati in-
strument za svojega otroka. Pomembno je upoštevati otrokovo starost. Če 
je vaš otrok mlajši od šest let, je zelo pomembno, da tehtno razmislite o 
razlogih za glasbeno izobraževanje. Pri tem upoštevajte otrokove fizične 
in psihične sposobnosti. Violina, klavir in blok flavta so najbolj primerni 
inštrumenti za glasbeni začetek za otroke pod šestimi leti starosti. Omo-
gočajo razvoj trdnih temeljev za nadaljnje glasbeno udejstvovanje in lažji 
kasnejši prehod na ostale inštrumente. Prednost violine je v njeni velikosti 
ali, bolje rečeno, v njeni majhnosti, kar omogoča otroku lažje igranje in ro-
kovanje z inštrumentom. Čeprav so inštrumenti, kot je kitara, prav tako 
dostopni v manjših različicah, je prednost violine v tem, da nima tipk ali 
prečk (s tem tudi ne absolutne višine tona), kar otroka navaja na bolj pozor-
no poslušanje pri izvajanju glasbe. S tem si uri posluh, medtem ko z igra-
njem z lokom v desni roki razvija artikulacijo in ''fraziranje''. Prav slednja 
sta temeljni spretnosti za igranje vseh ostalih melodičnih inštrumentov. Ko 
je otrok starejši, lahko poskuša in eksperimentira z drugimi inštrumenti. 
Preizkus primernosti velikosti in oblike inštrumenta je preprost. Opazujte 
in ugotovite, če je otrok pri držanju in igranju inštrumenta uživa, se počuti 
sproščeno ali ga to omejuje in le težko vzdrži 10 minut igranja. Naj se zdi 
to še kako logično, je prav dejavnik velikosti in oblike inštrumenta večkrat 
ignoriran, saj si otroci predstavljajo, kako igrajo svoj priljubljen inštrument, 
še preden ga fizično primejo v roke. Včasih je lahko želja tudi močnejša 
od omejitev, a praviloma je bolje začeti pri inštrumentu, ki je z otrokom 
kompatibilen. Naslednji pomemben dejavnik pri izbiri inštrumenta je nje-
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gov zvok (ton) in način, na kakršnega se le ta proizvaja. Eden izmed najbolj 
''nevarnih'' aspektov pri izbiri inštrumenta je njegova popularnost v druž-
benem okolju. To pomeni, da otroci zelo radi izberejo inštrument, ki se jim 
trenutno zdi najbolj kul, čeprav za njih ni najbolj primeren. Pri nekaterih 
bo ta način izbire obrodil sadove in bodo v inštrumentu resnično razvili 
svoj potencial ter ljubezen do glasbe, medtem ko lahko pri drugih pomeni 
slepo ulico. Otrokovih želja po igranju določenega inštrumenta nikakor ne 
ignorirajte, temveč o njih razmislite. Ni večjega zadovoljstva, kot najti ''svoj'' 
inštrument. V glasbenem butiku NOVA lastra v Domžalah vedo, da je izbi-
ra pravega inštrumenta temelj za uspešno glasbeno prihodnost. Obiščite jih 
in skupaj z vašim otrokom boste našli njemu idealen instrument. 

Kako motivirati otroka za glasbo in igranje inštrumenta?

V svetu glasbil Glasbila v Prodajnem centru Breza v Domžalah, kjer 
lahko spoznate in kupite električni klavir in ostala glasbila, spodbujajo, da 
otroku glasbo predstavimo že zelo zgodaj – v ranem predšolskem obdob-
ju. Pri tem nas ne smejo ''zavesti'' naše neizpolnjene glasbene ambicije iz 
otroštva ali mladosti; kaj rado se zgodi, da le-te projiciramo na otroka, in 
mu glasbo oziroma učenje instrumenta na nek način vsilimo. Dovolj je že, 
da otroka za začetek neobvezno peljemo v glasbeni vrtec ali glasbeno malo 
šolo. Tam mu damo priložnost, da se sreča z glasbo in se sam odloči za-
njo. Ob rojstnem dnevu ali kakih drugih priložnostih mu lahko kupimo 
instrument – klaviaturo. Le-ta vsebuje na stotine različnih zvokov in spre-
mljevalnih ritmov, možnosti snemanja, poslušanja, samoučenja enostavnih 
pesmic in še veliko drugega, kar spodbuja otroka k ustvarjanju.

Ob obisku v trgovini Glasbila vam bodo strokovno svetovali, kakšen 
instrument izbrati. Prisluhnili bodo tudi vašim željam in se s plačilnim 
pogoji prilagodili finančnemu delu nakupa. Vse električne in klasične kla-
virje vam predstavijo v obliki igranja na instrument, hkrati vam funkci-
je, ki jih nudi instrument, predstavijo tudi v praksi. Strokovni svetovalci 
imajo glasbeno izobrazbo na področju igranja klavirja. Glede na cenovno 
sprejemljivost se marsikdo odloči za električni klavir. Med drugimi pred-
nostmi tega inštrumenta so še velikost in priročnost, praktičnost, tudi 
uporabnost. Šolanje igranja električnega klavirja pri ponudniku Glasbila 
obsega predstavitev funkcij, uporabo funkcij v praksi v povezavi z znani-
mi glasbenimi kompozicijami ter možnost poučevanja določenih skladb 
po vaših željah – z uporabo funkcij na instrumentu. Vaš instrument tudi 
servisirajo. Če želite pianino ali klavir obnoviti oz. restavrirati, se dogo-
vorite za ogled. Na podlagi ogleda vam bodo pripravili ponudbo.

Veselje do glasbe razvijajo tudi v Glasbeni šoli Skalar

Razvijanje posluha in ritma ter ljubezni do glasbe preko glasbenih 
pravljic in igranja inštrumentov je glavna naloga Glasbene šole Skalar. 
Klavir, kitara, flavta, godala in petje so tisti predmeti, ki jih lahko pri njih 
izberete. Za vsak inštrument posebej so na voljo učitelji, ki so na izbranem 
področju najboljši. Učenci se udeležujejo raznih seminarjev in tekmovanj. 
Velika prednost za starše, ki so poleg vsega ostalega dela pogosto preo-

PO KLAVIR V DOMŽALE

Breznikova ulica 15, Domžale 
(Prodajni center Breza)

T  01 755 48 01    M  031 733 416
www.glasbila-storitve.com

Vabljeni!

trgovina z glasbili, 
specializirana za električne 
klavirje, klaviature, digitalne 
sakralne orgle, električne 
harmonike, pribor za glasbila 

bremenjeni še z obveznostmi otrok, je, da se pouk izvaja na več lokacijah, 
na željo tudi na vašem domu. Vpisi v novo šolsko leto že potekajo, zato 
ne odlašajte in pohitite s prijavo, da ne zamudite priložnosti za učenje v 
glasbeni šoli po vaši meri!

Zaljubljeni v ples letimo v novo plesno sezono

Plesna šola Miki s sedežem v Radomljah se ponaša s 30-letno tradi-
cijo. V njej združujejo gibanje uma in telesa na prijazen in strokoven na-
čin, poskrbijo za vse člane družine in vas opolnomočijo s kompetencami 
za življenje. V Plesni šoli Miki so uspešni zaradi kreativnih in inovativnih 
pristopov pri svojem delu po vsej Sloveniji.

V repertoarju plesnih tečajev za otroke in mladino najdete balet, hip 
hop, break dance, electric boogie, POP plese, jazz balet, orientalske plese 
za mladino, solo latin za dekleta. Pri orientalskih plesih je velik poudarek 
na pravilnem gibanju rok, medenice, bokov, ramenskega obroča in glave, 

Glasbena šola Skalar s svojim delom vzgaja mlade glasbenike, ki radi 
igrajo instrument in jim glasba močno polepša vsakdanje življenje. Učenci 
lahko izbirajo med instrumenti: klavir, kitara, flavta, godala in petje. Indi-
vidualen pristop, razvoj posluha, muzikalnosti ter tehnično ter muzikalno 
dovršena izvedba skladb, so standardi, ki jih šola postavlja. Glasbena šola 
Skalar v kamniškem glasbenem in kulturnem prostoru s svojim moder-
nim pristopom, odličnimi pedagoškimi prijemi in prilagajanju učencu 
dosega zavidljive uspehe. 

Pomen glasbe in učenje instrumenta je neprecenjiva vrednost vlože-
na v otrokov osebnostni razvoj, saj je znano, da se ob igranju in učenju 
instrumenta kongitivne sposobnosti pospešeno razvijajo. Samo igranje 
instrumenta pa vzpodbuja mehanične spretnosti ter povezavo z možgani 
in rokami, kar nam v življenju pride zelo prav, če izberemo poklic, kjer so 
zaželjene ročne spretnosti.

Glasbena šola Skalar je odprta za vse učence od najmlajših do najsta-
rejših in pri vseh instrumentih se še najde kakšno mesto za nove učence.
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ki je začinjeno z elementi in glasbo vzhoda. Pojasnimo POP plese, kjer se 
prepletajo elementi hip hopa, jazz baleta in latino plesov. Solo latin je za 
dekleta, ki rada plešete v ritmu latinskoameriških plesov, a nimate plesal-
ca, ali pa vas srbijo pete, ko slišite glasbo in ste težko pri miru. Plese, kot 
so samba, chacha, rumba, salsa in jive boste tako lahko dekleta zaplesala 
ob vsaki priložnosti, tudi brez plesalca. Pripeljite še prijateljice – več kot 
vas je, bolj bo zabavno!

Če se tudi vi zavedate pomembnosti rednega gibanja vašega otroka, 
pripadnosti plesni skupnosti, družbi, skupini, potem ste vabljeni na plesne 
tečaje, ki potekajo tudi na kamniških osnovnih šolah; raziščite raznoliko 
in privlačno ponudbo za otroke v Plesnem centru Miki.

Vrata odpira tudi plesni studio IMPULZ

Plesni studio Impulz povezuje plesalce iz Medvod, Kranja, Domžal 
in Ljubljane. V njih poučujejo tako rekreativne kot tekmovalne zvrsti ple-

sa za vse starostne skupine. Za vsakogar se nekaj najde. Imajo strokoven 
kader ter priznane koreografe. Delajo s srcem in dosegajo številne uspehe 
tako doma kot v tujini.

Naj predstavimo še vedno zelo aktualen hip hop. Slednji je pravzaprav 
stil življenja – obnašanje, oblačenje, poslušanje glasbe, ustvarjanje glasbe, 
repanje, petje in seveda tudi gibanje oziroma ples. Plesne korake hip hopa 
lahko spremljate na televiziji, v klubih in na odrih. Je izredno popularna 
plesna zvrst, ki ji lahko dodate tudi stile latina, jazz baleta, disco danca 
itd. Njegov vpliv čuti in ustvarja nepregledna množica posameznikov in 
skupin po vsem svetu. Hip hop je primeren za vse starosti – od najmlajših 
otrok ter vse do zlatih let. Plesnih stilov in glasbe hip hopa je zelo veliko 
in, ker se prepletajo med seboj, je vedno zanimiv. Street dance je ravno 
tako tekmovalna plesna zvrst, ki vsebuje plesne stile, kot so hip hop, disco 
dance, break dance ali electric boogie. Bistvo oziroma rdeča nit plesne 
točke streetdanca pa je zgodba, ki je obvezna (pri hip hopu, disco dancu, 
breakdancu in electric boogieju ni obvezna). 

V Impulzu skrbno pripravljajo in načrtujejo tudi plesne urice za pred-
šolske otroke, saj imajo velik vpliv na njihov razvoj. V plesne vaje ne 
vključujejo samo plesa in zabave, ampak poskrbijo za vaje za koncentraci-
jo, spomin, logopedske igrice in pesmice, ples za učenje tujega jezika, mo-
torične vaje, orientacijo v prostoru, pravljično jogo za sprostitev. Plesne 
skupine so razdeljene po starosti, saj tako lažje prilagajajo program in te-
žavnostno stopnjo starostni skupini otrok. Otroci se bodo veliko naučili, 
svoje znanje pa bodo pokazali na plesnih predstavah, ki jih bodo pripra-
vili v tej sezoni. Se sliši privlačno? Verjamemo da. Vpisi v novo sezono že 
potekajo!

Kaj zanimivega se obeta plavalcem, kolesarjem in tekačem to 

sezono?

TRISPORT triatlonski klub iz Kamnika vabi otroke in mlado-
stnike v šolo triatlona, ki vključuje otroke prve triade devetletke. Znanje 
plavanja ni potrebno. Vadba se prične v septembru. Osnovni cilj vadbe 
je otroke naučiti osnov vseh treh športov triatlona (tek, plavanje, kole-
sarstvo) in jim vzbuditi željo po gibanju. Skozi igro in druženje se učijo 
pravilne tehnike plavanja in krepijo motorične sposobnosti. Kdor želi, 
se lahko preizkusi tudi na tekmovanjih, pri čemer je bolj kot rezultat za 
otroka pomembna nova izkušnja. Po urniku so predvideni suha vadba, 
plavanje, tek in kolo. Opremo sestavljajo kopalke, plavalna očala, tekaška 
obutev, športna oblačila, kolo, kolesarska čelada. Cena vadbe je 50 evrov 
mesečno. Enkrat letno se plača članarina in licenca. Trenutno startnine 
na tekmah, ki štejejo za slovenski triatlonski pokal, pokrije klub. 

Poglejmo še, kako je z vadbo malce starejših otrok. Pri otrocih sta-
rostne skupine od 9 do 11 let je poudarek dela v skupini pridobivanje in 
razvoj motorike, osvajanje tehnike vseh treh športov triatlona in razvoj 
hitrosti. Treningi potekajo na otrokom prilagojen način, vključuje se tudi 
veliko igre. Otroci lahko tekmujejo na domačih tekmah, po dogovoru se 
lahko udeležijo tudi tekem v sosednih državah. Za skupino se organizira 

ŠOLA TRIATLONA
www.trisport-klub.si
E: trisport.solatriatlona@gmail.com  

Vabi na celoletno vadbo 
plavanja, kolesarjenja 
in teka otrok in 
mladostnikov. 

JUDO VRTEC
Od 4 do 6 let
 Vadba 1x tedensko, PONEDELJEK od 17:15 do 18:00.
 Pričetek vadbe v ponedeljek, 5. 9. 2022.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na:
M: 040 170 932  – Trenerka Petra Golmajer 

M: 051 306 306, E: info@malasolajuda.si

1. Novi 1. razredi in vsi začetniki starosti od 6 let dalje
 Vadba 1x tedensko, SREDA od 17:15 do 18:00.
 Pričetek vadbe v sredo, 7. 9. 2022.
2. Nadaljevalna skupina
 Vadba 2x tedensko, PONEDELJEK in SREDA od 16:15 do 17:15.
 Pričetek vadbe v ponedeljek, 5. 9. 2022.

MALA sOLA JUDA

Judo klub KAMNIK organizira judo vadbo v prostorih 
bivšega Stola v 3. nadstropju (Ljubljanska cesta 45 a, 
Kamnik – kjer deluje tudi ŠK Feniks).
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tudi večdnevni tabor, kjer je poleg športa dovolj časa tudi za utrjevanje 
prijateljskih vezi in krepitvi pozitivne klime v skupini. Cilj vadbe otrok, 
starih od 12 do 14 let, pa je izboljšanje tehnike plavanja in teka, povečanje 
hitrosti ter povečanje splošne moči in vzdržljivosti. Vadeči tekmujejo na 
tekmah doma in v sosednjih državah. V marcu, malo pred začetkom tek-
movalne sezone se skupina udeleži petdnevnih priprav v tujini, vsako leto 
pa se organizira tudi štiridnevni poletni tabor.

Mala šola juda in judo vrtec

V Mali šoli juda v JUDO klubu Kamnik vadba poteka na blazinah 
in je prilagojena sposobnostim otrok. Poudarek je na igrah in gibalnih 
vajah, ki so potrebne za splošni razvoj otroka (razvoj motorike, koordi-
nacije, orientacije, samozavesti, poguma, vztrajnosti). Z učenjem in vadbo 
pravilnega padanja, kar je značilnost juda, otroci usvojijo znanje, s ka-
terim preprečijo možne poškodbe, ki lahko nastanejo pri padcih s kole-
sa, rolanju, igri. Skozi vadbo osnovnih elementov juda otroci spoznajo 
in ponotranjijo etična načela juda (pozitiven odnos do ljudi, spoštovanje 
soljudi in šibkejših od sebe, zdrav način življenja, izogibanje agresivnim 
dejanjem, higiena). Še globlje v vrednote, ki jih vaši otroci dejansko ži-
vijo skozi športne izzive in šolo padanja? To so spoštovanje, vztrajnost, 
disciplina, igra, spretnost, motorika; vse to in še več skozi druženje in 
zadovoljno rast. Če je med vami prav mladi judo entuziast, vas prijazno 
usmerjamo v Judo vrtec Kamnik za začetnike juda, starosti od 4 do 6 let. 

Poslanstvo Male šole juda je razvijati nove programe in pristope pri 
vadbi juda ter tako vadbo in spoznavanje tega športa omogočiti čim več-
jemu številu otrok in mladostnikov in s tem spodbujati pozitivni odnos 
do gibanja ter zdravega načina življenja, organizirati raznolike in razno-
vrstne športne programe, približati šport otrokom in mladostnikom ter 
tako vplivati na njihovo zdravje, normalno rast in razvoj. S kvalitetnimi 
programi otrokom in mladostnikom privzgojijo potrebo po gibanju in 
pozitivni agresivnosti ter jim tako pomagajo graditi samozavest, spošto-

vanje, pogum, odgovornost in vztrajnost. Omogočajo aktivne, raznovr-
stne in cenovno dostopne programe za koristno preživljanje prostega časa 
čim večji množici otrok in mladostnikov.

Začenja se tudi vaterpolo šola

Če imate otroka, ki ga navdušujeta žoga in plavanje, potem je vaterpolo 
šola gotovo privlačna izbira za obšolsko športno aktivnost. Vaterpolsko 

društvo Kamnik vpisuje v vaterpolsko šolo od 5,5 oz. 7. leta dalje. Pri 
vaterpolo šoli je vključena suha vadba ob torkih (17.00–18.30) v telovad-
nici pri OŠ Toma Brejca. Otroci se bodo učili osnovnih gibalnih vaj, po-
udarek bo na vajah za motoriko. Spoznavali se bodo z različnimi igrami 
z žogo in štafetami. Ob sredah (16.15–18.00) in sobotah (8.15–9.30) pa se 
bodo otroci učili osnovnih in nadaljevalnih tehnik plavanja. Spoznali se 
bodo z osnovami vaterpola in igro vaterpola. V poletnih mesecih v juliju 
in avgustu dejavnost poteka na kamniškem bazenu.

Za tiste malo večje, osnovnošolske vaterpolske navdušence, so trenin-
gi organizirani od oktobra do junija na pokritem bazenu v Kranju, julija, 
avgusta in septembra pa imajo možnost treniranja na bazenu v Kamniku. 
Da so aktivnosti in treningi res kvalitetno izpeljani, kažejo športni do-
sežki društva, saj mladi vedno znova in znova dokazujejo, da so dobro 
pripravljeni na tekmovanja. Vsakoletno se mlajše kategorije športnikov 
umeščajo na tekmovanjih med zmagovalce, mladinci in kadeti pa se uvr-
ščajo v državne reprezentance, kar je zelo spodbudno za nadaljnje delo 
Vaterpolskega društva Kamnik. Odrasli, pozor! Vaterpolo je odlična re-
kreacija, zato vabljeni tudi vi k prijavi.

Naj bo prvi šolski dan tudi letos nepozaben!

Se še spomnite vznemirjenja, ki ste ga občutili, dragi starši, ko ste se 
vsako leto vračali v višji razred, mnogi tudi svojega prvega šolskega dne? 
In zdaj že prestopajo prag šole vaši otroci, morda, če to berete babice in 
dedki, celo vaši vnuki? V Občini Domžale je v letošnjem šolskem letu 
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www.vaterpolsko-drustvo-kamnik.si 

kar 479 prvošolčkov. Njim ter vsem ostalim šolarjem občina zagotavlja 
varno pot v šolo in domov, obenem pa se še naprej zavezuje k ustvar-
janju odličnih pogojev za zdrav razvoj otrok in mladine. Vsem želijo od-
lično vzdušje, ki so ga pripravili ravnatelji in učitelji ter vso drugo osebje 
šole. Srkajte znanje in izkušnje ter jih delite ter vedite, da je prav vse mož-
no in da lahko v življenju dosežete več, kot si mislite. Ostanite skromni 
in željni uspeha.

Naj opozorimo še na prvi domžalski Hekaton, ki bo potekal 12. in 13. 
septembra v živo na Obrtni zbornici Domžale. Nosi naslov Od izzivov do 
rešitev. Udeleženci se bodo lahko urili v hekanju rešitev. Preko reševanja 
treh konkretnih izzivov treh podjetij se bodo v praksi naučili, kako priti 
do rešitev za nerešljive izzive ter kako odgovoriti na vprašanja, od katerih 
je odvisen uspeh podjetja, poslovne kariere ali podjetniške ideje.

Izzivi treh podjetij so sledeči. Izziv podjetja Fortis spa je Inovativno 
do B2B strank in partnerjev. Podjetje Fortis spa želi razširiti svoje stori-

tve tudi na B2B segment ter pridobiti nove poslovne partnerje in s tem 
ustvariti nove prodajne kanale do končnih kupcev. Izziv podjetja Koželj 
je Kako na inovativen način pospešiti prodajo naravne tinkture Paragin 
in mazila Rastin z več kot 60-letno tradicijo? Podjetje Koželj želi pospešiti 
prodajo svojih izdelkov, Paragin in Rastin. Izziv Akademije za glas pa je 
Kako na inovativen način do novih B2C strank?. Akademija za glas želi 
pospešiti prodajo skupinskega petja in išče poti, nove partnerje in prodaj-
ne kanale, ki bi ji pomagali razširiti bazo svojih kupcev.
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Dijaki in študentje pozor! ETI štipendira tudi v šolskem letu 

2022/2023

Dijaki in študentje smeri strojništvo, elektrotehnika in mehatronika 
ter kemija in kemijska tehnologija imate dodatno spodbudo za učenje, 
mentorstvo in prenos znanja v prakso. ETI Elektroelement, d.o.o. in 

hčerinsko podjetje ETI PROPLAST, d.o.o. razpisujeta štipendije za 
vse ravni izobrazbe, od srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
tehniškega in strokovnega izobraževanja, do višješolskih, visokošolskih 
in univerzitetnih programov ter specializacije po zaključeni fakulteti.

Štipendistom nudita: redno štipendijo (12 mesečnih nakazil), vsakole-
tno praktično delo, mentorstvo pri praktičnem delu, izdelavi raziskoval-
nih, diplomskih in magistrskih nalog, uporabo sodobne tehnične opreme 
in zaposlitev po končanem šolanju.

ETI Elektroelement, d.o.o. iz Izlak je glavno iz podjetniške skupine, 
kjer je skupaj zaposlenih 2000 sodelavk in sodelavcev v trinajstih evrop-
skih državah. V Sloveniji so locirani vodstvo koncerna z vsemi glavnimi 
podpornimi službami ter največje proizvodne enote. V Izlakah in v Ka-
mniku je skupaj kar 1200 zaposlenih. ETI je tako eden od petih največjih 
proizvajalcev varovalk na svetu in eden vodilnih proizvajalcev inovativ-
nih stikal in odklopnikov. V Sloveniji so tudi vsi razvojni in raziskovalni 
oddelki ter večina oddelkov tehnološke podpore proizvodnji, kar pomeni, 
da je tu skoncentrirano vrhunsko tehnično znanje ter se odpirajo nova 
delovna mesta, kjer se zaposlujejo sodelavci vseh nivojev tehničnih izo-
brazb. Dijakom in študentom se v tem okolju odprejo novi in drugačni 
pogledi na strokovne vsebine, o katerih bi sicer lahko samo prebirali ali o 
njih poslušali. ETI tako omogoča dovolj hitre prehode iz izobraževalnih 
sistemov na želene poklicne poti ter omogoči tudi hitrejšo pot k poklicni 
uspešnosti in osamosvojitvi mladih. Mladi strokovnjaki, ki se na ETI-ju 
zaposlijo, hitro začnejo delati v kontaktu z mednarodnimi kupci in do-
bavitelji ter s sodelavci iz ETI-jevih podjetij iz drugih evropskih držav. 

ETI nikoli ni prekinil programa štipendiranja. V zadnjih petnajstih 

letih pa ga je še okrepil. Tako vsako leto štipendira približno 50 mladih 
na različnih ravneh izobraževanja. Štipendisti so v pogostem stiku s pod-
jetjem: skupaj se odpravijo na ekskurzijo ali aktivnosti v naravo, tu op-
ravljajo seminarske in diplomske naloge, prakso in študentsko delo. 

Vsi interesenti, toplo vabljeni k oddaji prijave in sicer do 4. septembra 
2022 na spletni strani www.eti.si ali z izpolnjenim obrazcem na elektron-
ski naslov kadri@eti.si.

Zavarovanje za primer nezgode ali bolezni otroka

Starši smo otrokovi varuhi, obvarujmo jih. Varuh zdravja VZAJE-

MNA pa poskrbi, da enostavno in hitro zavarujete svoje najmlajše in 
poskrbite, da posledice bolezni ali nezgode ne postanejo tudi finančno 
breme. Če želite otrokom privzgojiti zdrav življenjski slog, je najbolje, 
da začnete zgodaj. Otroke lahko usmerite v aktivnosti, kakršne so ko-
lesarjenje, igre z žogo, tek, najpomembneje pa je, da jih podprete pri 
gibanju, ki najbolj navdušuje prav njih same. Da bo aktivno otroštvo 
bolj brezskrbno, vam v VZAJEMNA zavarovalnici priporočajo skle-
nitev nezgodnega zavarovanja. Z nezgodnim zavarovanjem za otroke, 
mladino in študente pokrijte nepričakovane stroške, do katerih lahko 
pride zaradi nezgode ali bolezni. Nezgodno zavarovanje lahko sklenete 
za otroke in mladino od 2. do vključno 26. leta. Zavarovanje lahko skle-
nete za 1 leto, z možnostjo samodejnega podaljševanja. Darilo ob skle-
nitvi nezgodnega zavarovanja za otroke: 10 EUR dobroimetja za skleni-
tev zdravstvene police Junior ali Junior +. Vsem zavarovalcem, ki boste 
sklenili zavarovanje ZOT, podari VZAJEMNA vavčer z dobroimetjem 
10 evrov, ki ga lahko koristite ob sklenitvi zavarovanj Zdravstvena po-
lica Junior/Junior Plus. Izberite pravi paket za vašega otroka. Pri izbiri 
paketa bodite posebno pozorni na višino zavarovalne vsote v primeru 
invalidnosti. Ta lahko močno olajša finančno breme, ki nastopi zaradi 
(trajne) invalidnosti. Sklenitev zavarovanja preko spleta prinaša 10 % 
popust na letno premijo. 
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Na teniški trening kmalu kar v družbi robota
Teniški topovi, s katerimi profesionalni in rekreativni igralci izboljšujejo tehniko udarcev, so na trgu športnih pripomočkov stalnica že 
dolga leta. Toda nekih večjih sprememb v sami tehnologiji uporabniki ob lansiranju vedno novih različic vsa ta leta ne opažajo. Prej 
nasprotno. V obdobju, ko je koronavirus krojil teniški vsakdan, je do tega spoznanja na igrišču prišel tudi danes 23-letni Kamničan Toni 
Ulčar. Njegova klasična teniška druženja je, situaciji primerno, nadomestila vadba s topovi. Testiral jih je ogromno in prišel do zaključka, 
da lahko trgu ponudi nekaj novega. Rodil se je teniški robot Sportbot.

DAMIJAN RIFL
Foto: Damijan Rifl

Študent strojništva, čaka ga samo še zagovor magistrske naloge, in velik 
teniški navdušenec je zadnji dve leti posvetil razvoju prototipa. Vsaj dva 
tisoč ur dela se je nabralo do trenutka, ko je na spletni strani sportbot.tech 
predstavil produkt in kasneje napovedal še možnost prednaročil omejene 
serije za tako imenovane ''zgodnje ptice''. Potencialni kupci z odzivi vlivajo 
optimizem, da bi produkt lahko uspel na zahtevnem globalnem trgu.

Kakšna je glavna konkurenčna prednost vašega topa oziroma robota v 

primerjavi s klasičnimi teniškimi topovi?

Njegovo samostojno premikanje po celotnem teniškem igrišču! Kla-
sični topovi se postavijo na igrišče, na izbrano mesto. Izstreljujejo raz-
lično hitre, različno rotirane ter visoke žogice. Odvisno od nastavitev. 
To je seveda odlična izbira za učenje določenega udarca. Ni pa nobene 
dinamike, top je statičen, stoji na izbranem mestu. Sportbot pa se za raz-
liko od klasičnih topov samostojno premika po igrišču. Torej, tako kot 
pravi nasprotnik oziroma nasprotnica. Brez težav, na trdi in tudi peščeni 
podlagi. Gibanje robota omogoča trening udarcev po celotnem igrišču, iz 
različnih položajev. Simuliramo torej igro z nasprotnikom. Kreiramo po-
dobno izkušnjo kot pri dejanski igri. S Sportbotom ne urimo le izbranih 
udarcev, pač pa celostno teniško igro. Je odličen pripomoček za pripravo 
na tekme in na konkretne nasprotnike. To je dodana vrednost mojega 
produkta in njegova glavna konkurenčna prednost.

Pa osnovne karakteristike, osebna izkaznica izdelka?

Sliši na ime Sportbot (smeh, op.p.). Na začetku je bilo to le delovno ime, 
a sem ga na koncu tako tudi poimenoval. Ime oziroma blagovno znamko 
uporabljamo pri vseh komunikacijskih aktivnostih v sklopu lansiranja 

produkta. Težak je nekaj več kot dvajset kilogramov, daljši stranici merita 
nekaj manj kot pol metra, v zadnjem delu je nameščen tudi teleskopski 
ročaj. Transport je torej enostaven. Robot ima zmogljivo baterijo (1,5 ure) 
in kapaciteto 120 žogic. Hitrost le-teh lahko doseže 120 kilometrov na uro 
(maksimalna hitrost). Rotacije izstreljenih žogic so seveda različne (t.i. 
''slajz'' in ''spin''), enako velja za višino. Definira pa se lahko tudi tempo 
izstreljenih žogic.

Kako pa se bo top oziroma robot upravljal? 

Prek mobilne aplikacije, ki je v fazi razvoja. Uporabniku robota bodo 
na voljo številni različni že nameščeni programi treningov oziroma vadb. 
Seveda pa si bo lahko vsak sam zelo enostavno z nekaj kliki pripravil uni-
katen program, kjer bo poudarek na elementih igre, ki jih želi izboljšati. 
Bistveno je, da bo zadeva dinamična. Baza programov treningov oziro-
ma vadb se bo dopolnjevala in nadgrajevala, spodbujali bomo interakcijo 
uporabnikov. Zgraditi želimo pravo skupnost Sportbot uporabnikov, z 
njimi bomo komunicirali prek vseh možnih kanalov. Uporabnik bo seve-
da prek aplikacije lahko tudi analiziral treninge ter sledil kratkoročnemu 
in dolgoročnemu napredku. Na podlagi opravljenih vadb mu bo sistem 
sugeriral določen, zanj primeren program vadbe.

Potencialni uporabniki so torej vsi posamezniki, ki želijo tudi s pomoč-

jo sodobne tehnologije izboljšati svojo igro. Kaj pa trenerji?

Seveda, vsekakor. So zelo pomembna ciljna publika. Robot ne bo nado-
mestil trenerja, je pa lahko odličen pripomoček, dodana vrednost v vad-
benem procesu pod strokovnim vodstvom. Trenerji varovancu na podlagi 
opravljenega na klasičnem treningu lahko sprogramirajo ustrezen ''po-
daljšek'', ki ga opravi sam, ali pa domačo nalogo. Pa na primer program za 
vadbo, ko je trener fizično odsoten. Ali pa ko ne najde ustreznega sparing 

ŠPORT



avgust 2022 41

partnerja. Trener z robotom lahko opravi tudi bolj učinkovito in nadzo-
rovano vadbo z več varovanci hkrati. Ne nazadnje pa je pametni robot na 
voljo tudi pri takšnih, vsaj na videz, malenkostih, kot je pobiranje žogic. 
Naj poudarim še, da so teniški trenerji vedno bili in vedno bodo tisti, čigar 
mnenje pri razvoju pripomočkov za trening je zelo pomembno. Sam sem v 
procesu razvoja produkta v stiku tako s povsem povprečnimi rekreativci 
kot tudi trenerji. Vsaka povratna informacija je še kako dobrodošla. Ome-
nil bi dva trenerja. Tomaža Mencingerja iz Kranja in Adama Mulalića. 
Slednji deluje v mojem domačem kamniškem klubu. Na igriščih Pod Skalo 
sem s Sportbotom preživel ogromno delovnih ur. Pa se ob tej priložnosti 
klubu tudi zahvaljujem za prostor in čas ter podporo.

Kdaj pa bo Sportbot v prodaji?

Če se bo vse izšlo po načrtih, naslednjo pomlad. Aprila ali maja 2023, 
torej. Prototip je potrebno še dodelati in vključiti zunanje sodelavce, pred-
vsem pri razvoju mobilne aplikacije. Vzporedno seveda aktivno iščem 
ustreznega partnerja za serijsko proizvodnjo robota pa investitorje, ki v 
produktu vidijo potencial. Predstavljam produkt, spremljam razpise za 
podjetnike. Skratka, pestro je, ampak zaupam v produkt in verjamem v 
njegov potencial na globalnem trgu.

Na spletni strani in družabnih omrežjih ste Sportbot že podrobno 

predstavili, spletno skupnost potencialnih kupcev in uporabnikov 

robota razvajate tudi z brezplačnimi vsebinami na temo izboljšanja te-

niške igre. 

Res je. Počasi vzpostavljamo bazo in pa stik s potencialnimi uporab-
niki z vsega sveta. Z odzivom sem zadovoljen. V poštni nabiralnik prispe 

tudi kakšna pohvala in pa zanimivo vprašanje. Vse skupaj mi da še doda-
ten zagon za nadaljevanje. Kmalu bodo odprta tudi prednaročila. Po nižji 
ceni bomo ponudili omejeno količino teniških robotov. Prvi kupci bodo 
nagrajeni s popustom.

Kaj pa testiranje v živo? Lahko pričakujemo kakšen dan odprtih vrat?

Morda že to jesen. Najprej v Kamniku ter bližnji okolici in tako naprej. 
Najprej Slovenija, hkrati pa že pogledujemo tudi čez mejo. 

ŠPORT
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Navijali so za Tadeja in ostale naše kolesarje
Športno društvo Komenda z Jurijem Kernom na čelu je tudi letos poskrbelo za julijska kolesarska druženja na hipodromu v Komendi. 
Ljubitelji kolesarstva so se v času neposrednih prenosov Dirke po Franciji na nacionalni televiziji zbirali v navijaškem šotoru, kjer so pesti 
stiskali za domačina Tadeja Pogačarja in ostale slovenske kolesarje.

DAMIJAN RIFL
Foto: Damijan Rifl

»Enaindvajset etap, enaindvajset popoldanskih druženj ob neposre-
dnem prenosu RTV Slovenija. Tudi tokrat je bil odziv dober, vse več je 
navijačev in kolesarjev iz Komende ter bližnje in širše okolice, ki si de-
lček enega največjih športnih dogodkov želijo doživeti v domačem kraju 
Tadeja Pogačarja. Zelo različna populacija prihaja, lani se je pri nas med 
drugimi oglasil starejši par iz Novega mesta, ki je poletni dopust preživljal 
na Rogli. Na poti iz Štajerske na Dolenjsko sta se mimogrede ustavila še 
pri nas. Zatrdila sta, da je bilo vredno narediti ovinek in kak kilometer 
več. Tudi tujci prihajajo. Nekateri slučajno, spet drugi so dobro obveščeni 
o dogajanju na hipodromu. Letos jih je bilo še več kot lani,« nam je pove-
dal Jurij Kern, idejni oče navijaških druženj v Komendi. Ideja za ''TdF v 
Komendi'' se mu je porodila na enem izmed dopustov, pa so lani z ekipo 
poskusili in zadeva se je dobro ''prijela''. Navijači se vračajo. Bodo nada-
ljevali? »Seveda, dokler bo Tadej eden izmed glavnih junakov Toura, je to 
smiselno. Zavedamo se, da sta prenos dirke in gostinska ponudba osnova, 
smiselno pa vključujemo dodatne aktivnosti, ki v Komendo privabljajo 
nove skupine navijačev. Predvsem družine z otroki. Letos smo tako zadnji 
vikend v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Kolesarsko 
zvezo Slovenije organizirali mini olimpijado in kolesarski izziv na spret-

Gal iz Vodic je v šotoru po službeni dolžnosti preživel skoraj vsak julijski dan: 
»Prijetno s koristnim. Kolesarstvo že dolgo spremljam, tako da vseskozi pogle-
dujem na veliko platno. Kolesarji in navijači so prijetni gostje, tako da uživam, 
super se imamo!«

nostnem poligonu. Otroci so imeli na voljo BMX kolesa, pod strokovnim 
vodstvom kolesarskih inštruktorjev so uživali in se navduševali nad ko-
lesarjenjem. Zabavala jih je tudi maskota Foksi,« nam je o letošnjem za-
ključku Toura v Komendi, ki ga je njihov Tadej Pogačar s tremi etapnimi 
zmagami končal na drugem mestu in v beli majici najboljšega mladega 
kolesarja, še povedal Kern in dodal, da so jih znova obiskali številni me-
diji, zadnji dan tudi ekipa športnega programa RTV Slovenija. 

Jure, Jani in Urban iz Kamnika so si pred ogledom zaključka ene izmed etap 
privoščili popoldansko gorsko kolesarjenje na Rašico: »Vzdušje je super. Poči-
vamo in hkrati navijamo. Vsi že dolgo kolesarimo in tudi spremljamo kolesar-
stvo, tako da pozdravljamo takšne organizirane javne oglede dirke!«

Anže, Jonas in Nikita iz Komende so že drugo leto redni gostje v navijaškem 
šotoru: »Domačini smo, cela družina kolesari. Pogosto se ustavimo v šotoru, 
poklepetamo s prijatelji in znanci ter uživamo ob ogledu dirke.«
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   Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 4,6 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 121 do  
174 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0267 do 0,0507 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00032 
do 0,00083 g/km. Število delcev: od 0,04 do 3,24. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Bonus Staro za novo velja za fizične osebe za sklenjene prodajne 
pogodbe za nakup Peugeot 3008 in Peugeot 5008, v obdobju od 01.06. do vključno 31.8.2022 in ne velja za nakup hibridnega vozila Peugeot 3008 
hibrid. *Ob nakupu novega vozila Peugeot 3008 ali Peugeot 5008 do 31. 8. 2022 vam podarimo zimske pnevmatike s premontažo. Ponudba velja le 
pri pooblaščenem prodajalcu Rodex d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje. Več o ponudbi in pogojih koriščenja akcije vam je na voljo na info@
rodex.si ali 01 7299 200.

peugeot.si
BONUS 

STARO ZA NOVO

PEUGEOT  

3008  
ALI  

5008

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

ZIMSKE PNEVMATIKE
S PREMONTAŽO*

OB NAKUPU PREJMETE TUDI
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Začetek nogometnih tekmovanj
Domžalski nogometaši so dobro začeli letošnje državno prvenstvo 

v prvi ligi. Po vrsti so remizirali s Celjem, izgubili z Muro, remizirali s 
CB24 Tabor Sežano, premagali Bravo, Maribor in remizirali z Gorico. 
V zadnjem krogu so doma izgubili proti Kopru in so trenutno na petem 
mestu prvoligaške lestvice. Igralci Kalcer Radomelj so v prvem krogu 
visoko premagali v gosteh Maribor, nato remizirali s Celjem, premagali 
Gorico, remizirali z Muro in v petem krogu visoko izgubili proti Kopru. 
V šestem krogu so nato remizirali še s Taborom. V zadnjem krogu so 
gostili v Stožicah in izgubili proti Olimpiji. Trenutno so na šestem mestu.

V drugi ligi so Dobljani trikrat remizirali (z Bistrico, Beltinci in Deka-
ni) in premagali Fužinar. V zadnjem krogu so doma izgubili proti Rudar-
ju iz Velenja. Trenutno so na osmem mestu.

Začelo se je tudi tekmovanje v regionalni ligi. Kamničani so v prvem 
krogu premagali ekipo Arne Tabor 69, v lokalnem derbiju pa je Laby's 
Mengo 28 premagal Ihan. V prvem krogu pokala Slovenije so Kamničani 
premagali Šmartno in se bodo sedaj pomerili z Domžalami. Uspešna je 
bila tudi ekipa Laby's Mengo 28, Vir in Ihan pa sta izgubila.

V prvi ženski ligi je ekipa Radomelj v prvem krogu s kar 24:0 prema-
gala ekipo Ptuja, v drugem pa še doma ekipo Cerkelj. V četrtfinalu pokala 
Slovenije so premagale ekipo Primorja.

Svetovno in evropsko prvenstvo v atletiki

Na evropskem prvenstvu v atletiki sta nastopila tudi Kamničana Ma-
ruša Mišmaš Zrimšek in Jure Grkman ter Komendčanka Agata Zupin. 
Maruša je po osvojenem 14. mestu na svetovnem prvenstvu v ZDA osvo-
jila še 15. mesto na evropskem prvenstvu, kaj več pa zaradi posledic bo-
lezni ni zmogla. Jure Grkman je s slovensko štafeto 4x400 metrov osvojil 
11. mesto. Agata Zupin je po 32. mestu na 400 metrov z ovirami na sve-
tovnem prvenstvu na evropskem prvenstvu dosegla 20. mesto, s štafeto 
4x400 metrov pa je bila trinajsta.

Peto mesto Jana Emberšiča 
Kamniški atlet Jan Emberšič (AK Domžale) je na svetovnem atletskem 

prvenstvu za starejše mladince v Caliju (Kolumbija) osvojil peto mesto. 
Najdaljši met 6-kilogramskega kladiva je pristal pri 74,83 metra, s čimer 
je bil od bronaste medalje oddaljen 1,5 metra. 

Tri medalje na dveh državnih prvenstvih 
Gorski kolesarji so v Kranju nastopili na državnem prvenstvu v eli-

minatorju, na Kopah pa v enduru. Gašper Štajnar je postal državni prvak 
v eliminatorju v kategorji do 17 let, Ana Inkret je postala podprvakinja v 
enduru v kategoriji do 15 let, Tilen Jagodič pa je osvojil bron v elimina-
torju v kategoriji elite, kjer je bil Matic Kranjec Žagar peti ter Rok Naglič 
deseti. 

Rok Naglič 47. na 
evropskem prvenstvu 

Nemški München je bil 
prizorišče evropskega prven-
stva tudi za gorske kolesarje 
v olimpijskem krosu v elitnih 
kategorijah. Slovenske barve 
na moški dirki je zastopal član 
kamniškega Calcit Bike Tea-
ma Rok Naglič, ki je osvojil 47. 
mesto. Naslov v članski elitni 
kategoriji je osvojil Britanec 
Thomas Pidcock, sicer tudi 
izvrstni cestni kolesar. Naglič 

je za njim zaostal 8 minut in 21 sekund.

Maruša Tereza Šerkezi 
evropska prvakinja 

Zadnji dan evropskega pr-
venstva mladih v Capriasci v 
Švici se je končal z nastopom 
deklet in fantov kategorije U17 
v olimpijskem krosu. Med de-
kleti, starimi 15 let, si je prvo 
startno pozicijo z odlično kva-
lifikacijsko vožnjo priborila 
Maruša Tereza Šerkezi, ki jo je 
s sobotno vožnjo še nadgradila 
in postala evropska prvakinja.

Tri medalje na dveh državnih prvenstvih 
Gorski kolesarji so v Kranju nastopili na državnem prvenstvu v eli-

minatorju, na Kopah pa v enduru. Gašper Štajnar je postal državni prvak 
v eliminatorju v kategorji do 17 let, Ana Inkret je postala podprvakinja v 
enduru v kategoriji do 15 let, Tilen Jagodič pa je osvojil bron v elimina-
torju v kategoriji elite, kjer je bil Matic Kranjec Žagar peti ter Rok Naglič 
deseti. 

Tekači KGT Papež Pripomogli k popolni slovenski 
prevladi štafet v Collini

Na 59. izvedbi štafet Tre Rifugi v Collini v Italiji se je prvič zgodi-
la dvojna slovenska zmaga – zmagala je tako moška kot ženska ekipa. 
Na startu je bilo 90 štafet, 57 moških in 23 žensk z 270 gorskimi tekači. 
Zmagala je slovenska ekipa v postavi Timotej Bečan, Jošt Lapajne, Matic 
Plaznik, drugi so bili Angleži, tretji pa druga slovenska štafeta v postavi 
Miran Cvet, Marko Tratnik in Gašper Bregar. Zmagovalke v ženski kon-
kurenci so bile Lucija Krkoč, Petra Tratnik in Ana Čufer. 
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Višja strokovna šola

Za redni ali izredni študij se lahko prijavite od 25. do 31. avgusta. 
Vpis za redne študente poteka do 30. septembra, za izredne pa do 30. 
oktobra.

Več informacij: referat.visja@bc-naklo.si, 070 485 353

»Višješolski študij Nara-

vovarstva mi je všeč, ker je 

povezan z naravo in traja dve 

leti. Predavanja niso zgolj te-

oretična, ampak tudi praktič-

na in vsebujejo primere, s ka-

terimi se bomo tudi mi srečali 

v življenju. Všeč mi je, da so 

predavanja popoldan in se na 

Biotehniškem centru Naklo 

dobro počutim.«

Neža HABJAN, študentka naravovarstva

Izobraževanje odraslih

Vpišete se lahko do 30. septembra oz. do zapolnitve prostih mest. 
Skozi celo šolsko leto so na voljo številni praktično naravnani tečaji, 
usposabljanja in delavnice.

Več informacij: Informativni dan: 6. 9. 2022, ob 16. uri ali srednja-
sola.odrasli@bc-naklo.si ali tecaji@bc-naklo.si ali 041 499 934

»Na predavanjih sem zelo 

uživala. Učitelji so se zelo pot-

rudili, da nam snov predsta-

vijo na zanimiv način. Veliko 

sem se naučila in dobila moti-

vacijo in navdih za nadaljnje 

izobraževanje v smeri horti-

kulture na višji šoli. Šolanje je 

bilo prijetno doživetje.«

Nadja ČESENJ,

hortikulturna tehnica

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTERwww.bc-naklo.si

VABIMO K VPISU V PRAKTIČNO NARAVNANE PROGRAME S PODROČJA KMETIJSTVA, NARAVOVARSTVA, 
HORTIKULTURE TER ŽIVILSTVA IN PREHRANE.

• IZOBRAŽEVANJE (Srednja šola in gimnazija, Višja strokovna 
šola, Izobraževanje odraslih)

• TEČAJI
• EKOLOŠKO POSESTVO
• TRGOVINA

ŠPORT

Timotej Bečan in Mojca Koligar (KGT Papež) odlična 
šesta 

Le teden dni po koncu evropskega prvenstva sta si najboljša sloven-
ska tekača Timotej Bečan in Mojca Koligar (oba KGT Papež) na tekmi 
svetovnega pokala na teku na Grossglockner ponovno pritekla odlično 
šesto mesto.

Petkrat bronasti kamniški plavalci
Na olimpijskem bazenu v Kranju je v začetku avgusta potekalo Letno 

odprto združeno prvenstvo Slovenije 2022. Od desetih kamniških tek-
movalcev so najboljše rezultate dosegli Iza Videc, Ivana Lukan, Tevž Štu-
par in Gašper Stele, ki so v svojih kategorijah osvojili bronasto medaljo. 
Na olimpijskem festivalu Evropske Mladine (OFEM) na Slovaškem je Nik 
Peterlin zasedel odlično 10. mesto na 1500 m prosto.

Jubilejni peti vaterpolo turnir KamTiGaDam
Prvo soboto v avgustu je na kamniškem bazenu potekal tradicionalni 

vaterpolo turnir KamTiGaDam, kjer je zmagala domača ekipa La Food, 
sledile so ekipe AVD Kokra, Fizio AS, M INK, VK Ljubljana in Voluharji. 
Najprestižnejši naslov najbolj koristnega igralca (MVP) je po pričakova-
nju dobil Blaž Briški.

Na 13. Kvadratlonu je prehodni pokal dobil trajnega 
lastnika

Športna zveza občine Kamnik je že trinajsto leto organizirala kam-
niško in slovensko športno posebnost – kvadratlon. Letos se je tekmo-
vanja udeležilo manjše število ekip, ki pa so vseeno prikazale nekaj lepih 
tekem. Po koncu napornega 10-urnega maratonskega tekmovanja je prvo 
mesto osvojila ekipa No Limits – La Food (Cico team), druga je bila eki-
pa Voluharji in tretja Rekreapivci. Ekipi Cico team je po tretji zapore-

dni zmagi pripadel tudi veliki prehodni pokal. Naslov najbolj koristnega 
igralca tekmovanja je tokrat pripadel Juretu Sitarju. 

Plavalci osvojili štiri naslove državnih prvakov

Na Ravnah na Koroškem je konec julija potekalo moštveno in posa-
mično državno prvenstvo za dečke in deklice. Laura Podgoršek je osvojila 
dva naslova državne prvakinje na 100 m delfin in 200 m delfin. Temu 
uspehu je dodala še tri naslove državne podprvakinje, in sicer na 100 m 
hrbtno, 50 m delfin in 50 m hrbtno. Rok Vejnovič je osvojil naslov držav-
nega prvaka na 200 m mešano in tri naslove državnega podprvaka na 200 
m prsno, 400 m mešano in 1500 m prosto. Tem uspehom je dodal še 3. 
mesto na 200 m delfin. Nina Vrhovnik je osvojila naslov državne podpr-
vakinje na 200 m prosto. Naslov državnega prvaka so plavalci Plavalnega 
kluba Calcit Kamnik osvojil tudi v štafeti 4 x 100 m mešano MIX. 
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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, 15. septembra 
2022, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 22. septembra 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Tehtnico/libelo, 20 kg za 30 eur in 100 kg za 
50 eur. 041 232 126

• Kolesarske drese, velikost L, lepo ohranje-
ni, ugodno. 070 588 175

• Nov otroški pograd bele barve. Peč na olje 
De Dietrich. 041 703 898

• Levjegrive zajčke. 031 610 222
• Novo električno kolo. 051 330 328
• Klaviaturo Casio wk 1600, 100 tonov, 100 rit-

mov, brezhibno. 041 849 154
• Cisterno za gnojevko 1700l in mehanski 

nakladač za gnoj. 051 357 001
• Ohranjeno stojalo za klekljanje s poveče-

valnim steklom, 50 eur. 040 565 120
• Nov jogi 90x200, 50 eur. 070 892 195
• Ženska oblačila 44–46 (zimska jakna, hlače 

itd.) ter obutev 38 (50 eur). 031 206 373
• Lita platišča, kot nova, za Opel Astro s 

pnevmatikami, 200 eur ali po dogovoru. 
041 374 842

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

• Električno zložljivo kolo v garanciji. 031 
425 118

• Prenosni računalnik, osebni računalnik, 
ekrani LCD, alu platišča 225 45 17 + pnev-
matike – simbolično. 041 969 935

• Nakladalko 19 sip, 400 eur. 031 685 536
• Stare šivalne stroje, staro harmoniko in še 

kaj drugega. 041 507 965
• Ventilatorsko pečico, primerno za vikend. 

070 892 195
• Otroško kolo, brezhibno (15 eur), električni 

klavir (15 eur), hladilnik Candy brezhiben, 
električna brusilka, tračna, Iskra, brezhibna 
(20 eur), stol za banjo, poceni. 041 288 935

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

• Torbo, študentsko/poslovno, črno, Ronca-
to, 44 x 31 cm, 3 prekati; tudi za prenosni 
računalnik. 051 258 004

• Superge, moške, nove, št. 42, zelo ugodno: 
elegantni, usnjeni, beli, znamke Kazar – 
Leo. 051 258 004

• Čevlje, moške, nove, št. 42, zelo ugodno: 
rjavi, usnjeni, mehki in udobni mokasini. 
051 258 004

• Predelno steno za simbolno ceno 70 eur. 
Pogoj: demontaža in odvoz na vaše stroške. 
051 230 074

• Pohodne čevlje, ženske, Alpina in usnjene 
salonarje z visoko peto – oboje št. 38, malo 
rabljene. 051 733 268

• Ohranjeno brezhibno otroško kolo Drive 
city 20 col z vso opremo. 041 994 278

• Ogledala za vleko počitniške prikolice, 
nova, 22 eur. 041 752 100

• Bagat, razni novi rezervni deli za šivalni 
stroj, ugodno. 041 752 100

• Dvoplaščno cisterno, 750 lit., s priključki, 
staro 3 leta. 150 eur. 031 331 309

• 3 koze. 068 626 040 ali 041 812 969
• 4 lesena okna Jelovica, trislojna, izdelana 

2014, višina 130, širina 110; 3 balkonska 
vrata. 041 458 708

• LCD TV znamke LG diagonala 107 cm 
(43«), višina 82 cm, širina 105 cm, brezhi-
ben. 115 eur. 031 257 302

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

• Violino Joan Carol Mittenwald, 1788, in sku-
ter Lintex 50 ccm. 070 669 083

• Prve dve luči za Jugo, radio kasete Renault 
4, 1976 (katrca). 041 572 917

• Peč iz kotlovske pločevine prodam, mucke 
mlade oddam. 041 614 650

• Oddam rabljen pralni stroj Bosch. 070 853 075
• 3 sobna vrata, 1 kuhinjska, standarda mera. 

051 810 691
• Mladinsko kolo, potrebno malo obnove, 50 

eur. 030 705 490
• Igračke Skylanders s portalom. 068 674 691
• Dron z wifi kamero, 50 eur. 068 674 691
• 3 rabljena betonska korita, 125 x 55 x 40 cm, 

ugodno. 041 349 354

KUPIM

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

• Avto od prvega lastnika s prevoženimi naj-
več do 100 tisoč kilometri. Redno servisi-
ran. 041 458 708

• Avto do letnika 1990, v kakršnemkoli sta-
nju. 041 458 708

• Če komu nabira prah Revija TIM 1968/69 
Letnik VII številka 6 ter 9/10, menjam/od-
kupim. 031 289 745

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 041 
751 266

• V centru Domžal oddam gostinski lokal – 
90m2 (lahko tudi slaščičarna, pekarna, hit-
ra hrana, pisarna itd.). 031 787 676

• V Kamniku iščem garažo z elektriko za na-
jem ali nakup. 031 375 216

• Kupim garažo in pokrit prostor 8 x 3 m za 
parkiranje, lahko tudi cenejšo hišo z vrtom. 
041 550 035

PODARIM

• Zelo dobro ohranjen gugalnik (les in usnje). 
041 743 574

• 2 zajčka manjše sorte. 041 812 969
• PVC okno (80x125cm) in balkonska vrata 

(80x215cm), dvojna zasteklitev. 070 577 798
• Sive in črne lepe mucke. 031 596 533
• Eno leto in dve leti stare številke revije Og-

njišče. 031 285 944

RAZNO

• Iščem zanesljivo ženko za čiščenje stanova-
nja (hiša). 01 831 27 72

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

• Kovinostrugar na klasičnih strojih, tudi 
CNC, išče honorarno delo. 041 565 233

• Samski upokojenec, vdovec želi spoznati 
sopotnico. 040 271 578

• Iščem delo kot kuharska pomočnica za 4 
ure (Domžale, Mengeš, Kamnik, Trzin). 
070 778 839

• Prosim, če mi kdo podari manjšo kuhinjsko 
salamoreznico. 070 778 839

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

• Brez stroškov odvoza vam odpeljemo pral-
ne, sušilne stroje, štedilnike, odslužena ko-
lesa ter kovino. 040 780 078

• Sprejmem delo na domu: sestavljanje, sorti-
ranje, likanje ipd. 031 699 732

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

Uredniška pravila revije Modre novice ob volitvah za pred-

sednika Republike Slovenije 2022

Modre novice bodo spremljale volilno kampanjo in priprave na 
volitve v okviru svoje programske zasnove in skladno s prostorskimi 
možnostmi z različnimi novinarskimi prispevki. Osnovno vodilo 
pri poročanju bo predstavljanje pomembnih informacij za lokalne 
prebivalce in skupnost, sicer pa bo naše vodilo med volilno kampa-
njo nepristransko in tržno obnašanje medija. Brezplačnih promocij-
skih predstavitev strank ali kandidatov ter strankarskih razglasov, 
pozivov, javnih izjav, stališč in uradnih dokumentov ne bomo objav-
ljali. Pri poročanju bomo upoštevali enakopravno zastopanost kan-
didatov, političnih strank in drugih predlagateljev kandidatov. 

Objave, razglase, sporočila kandidatov, njihovih predlagate-
ljev in strank bomo objavljali pod enakopravnimi pogoji in po ve-
ljavnem ceniku za oglasni prostor, ki je na voljo na spletni strani 
www.modre-novice.si. Vsa volilna sporočila bomo objavili le z naved-
bo naročnika, tako kot to predpisuje Zakon o volilni in referendumski 
kampanji. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik. Oglasne povr-
šine bodo na jasen in nedvoumen način ločene od uredniških vsebin.

Naročila za oglasni prostor v reviji Modre novice za predse-
dniške volitve 2022 sprejema IR IMAGE d.o.o., Medvedova uli-
ca 25, 1240 Kamnik, telefon 01 839 64 00, elektronski naslov 
urednistvo@modre-novice.si.



OGLAS



01/724-06-30
CESTA TALCEV 12, 1230 DOMŽALE

GIMNAZIJA
TRGOVEC
AVTOSERVISER
INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ 
EKONOMSKI TEHNIK (PTI) 
STROJNI TEHNIK (PTI)

VABLJENI K VPISU V NAŠE PROGRAME
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

www.ssdomzale.si

SREDNJA ŠOLA DOMŽALE
Šola, ki mi je blizu.


