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• pod keramiko
 • pod laminati, parketi
  • uporaba inteligentnih
   termostatov
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Iščete rešitev za svoje jezikovne 
zagate? Mi vam lahko pomagamo!

S tečaji za prve skupine  
smo že začeli, nove  
skupine še oblikujemo.

M: 041 553 711| T: 01 831 73 60
E: itadar100@gmail.com | www.ita-jezikovnasola.com

Z vami že več kot 30 let!

Vabljeni 
k vpisu!

izdelava po meriizdelava po meri
tapetništvotapetništvo

www.groselj.siwww.groselj.si

SALON Suhadole 57e, Komenda
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-10%

S kuponom
za popust

do nove
kolekcije!*

KODA KUPONA: 50let
e: info@pleteninespenko.si, t: 051 304 660

*Kupon velja do 15. oktobra 2022 | Popusti se med seboj ne seštevajo

V naši spletni trgovini

ali v naših poslovalnicah

pleteninespenko.si

naše projekte si 
lahko ogledate na
facebook profilu 
‘Montaža Posavec’

SVETOVANJE, IZMERA, 
DOBAVA, MONTAŽA 

Z GARANCIJO
več na 

www.montaza-posavec.si

mojmojster.net:  
MONTAŽA POHIŠTVA,

ROK POSAVEC S.P.
Nudimo montažo  

in dobavo v Avstriji 
(z vsemi papirji).

POSEBNA
PONUDBA 

ČRNA KLJUKA
TOULON



september 2022 3

Ustanovitelj in izdajatelj: IR IMAGE d. o. o. – ISSN – 2386 – 0960

Glavna in odgovorna urednica: Mateja Štrajhar
Stalni sodelavci: Aco Kramar, Iris Kline Arih, Barbara Kopač, Miha Pavšek, Noah Charney, Bogomira Skvarča 
Jesenšek, Damijan Rifl, Špela Šimenc.

Tehnično urejanje, prelom in priprava za tisk: IR IMAGE d. o. o. – Oddaja oglasov: 
studio@ir-image.si – Trženje: IR IMAGE d. o. o., Medvedova ulica 25, Kamnik, 
telefon: 01/ 83 96 400, faks: 01/ 83 96 411, e-mail: info@ir-image.si

Modre novice izhajajo enkrat mesečno v nakladi 38.000 izvodov in jih vsa gospodinjstva v Kamniku, Domža-
lah, Mengšu, Komendi, Trzinu, Moravčah, Lukovici in Črnučah prejemajo brezplačno – Naslov uredništva: IR 
IMAGE d. o. o., Medvedova ulica 25, 1241 Kamnik, e-mail: urednistvo@modre-novice.si – številka TRR pri 
NLB d. d.: SI56 0231 2001 1092 444 – Rokopisov in fotografij ne vračamo – Tisk: Tiskarna Zagreb – Na podlagi 
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 89/98) sodi revija Modre novice med proizvode, za katere 
se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost po stopnji 9,5 %.

Naslednja številka izide 21. oktobra 2022.

USPEŠNE ZGODBE

Z DOBROBITJO ŽIVALI V 
MISLIH

Radomeljsko podjetje Ultimaks je uvo-
znik hrane, pripomočkov ter kozmetike za 
pse in mačke, hkrati pa upravlja tudi s sple-
tno trgovino Qlzoo. V središču njihovega 
delovanja in odnosov je kakovost, kar ne 
čudi, saj so se v svojem poslanstvu zavezali k 
dobrobiti živali in ljudi. 

Str. 14

INTERVJU

IMAM NAJBOLJŠO SLUŽBO 
NA SVETU 

Gregorju Trebušaku kljub dvajsetletnim 
izkušnjam v medijih zanosa ne zmanjkuje. 
Pravi, da ima najboljšo službo na svetu, saj 
mu poleg razgibanega dela omogoča tudi 
neprecenljiv čas za družino, s katero zadnjih 
nekaj let živi v Trzinu. 
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AKTUALNO

TREBA BO SPREMENITI 
ODNOS DO VODE

Boštjan Jelovčan je med prvimi vodnimi 
someljeji v Sloveniji. Sebe vidi v vlogi amba-
sadorja, ki vodo in njene prednosti predstavlja 
mlajšim generacijam ter razlaga, kaj pomeni 
za naše življenje in planet. »Voda je dragocena 
dobrina, zato bomo tudi Slovenci morali spre-
meniti odnos do nje,« meni Boštjan.

Str. 34 

ŠPORT 

USPEŠNA VRNITEV REBEKE 
KAMIN

Rebeka Kamin iz Rodice, članica Alpini-
stičnega odseka Domžale, je na svetovnem 
pokalu v težavnostnem športnem plezanju 
s sedemnajstim rezultatom kvalifikacij na-
predovala v polfinale in na koncu zasedla 24. 
mesto. 

Str. 56

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Če me boste srečali na cesti, vas bom le redko 
opazila. Kar predstavljajte si, da vam navdušeno 
maham nazaj. Čas v avtomobilu je eden red-
kih, ki ga lahko označim kot ''čas samo zame''. 
Zdaj, ko se mi je pokvaril še avtoradio – očitno 
se je naveličal, da je moral vedno biti v tihem 
načinu – vozim, v moji glavi pa vihar. Posku-
site kdaj. V tej tišini, ki jo motijo le zvoki ces-
te, so se mi v zadnjem času porodile silne ideje. 
Seveda pri tem še vedno ne pozabite na varno 
vožnjo! Ravno zaradi teh trenutkov tišine, ki 
mi jih omogoča, sem rada v svojem avtomobilu. 
Nudi mi nekakšno varnost. Občutek imam, da 
sem skrita za vetrobranskim steklom, pa čeprav 
včasih skorajda pozabim, da me ta ne naredi ne-
vidne. Ta globoka navezanost traja že skoraj 18 
let. Ja, toliko časa me ''moj jajček'' že varno vozi 
naokoli. Nekateri se ob tem podatku pomilovaje 
nasmehnejo, drugi prezirljivo prhnejo. Pa ne bi 
bilo treba. Sprva je tako naneslo, potem pa sem 
se kar sama odločila, da ta avtomobil ostane. 
Je priročen in za moje razdalje ravno pravšnji. 
Uporabna pločevina, s katero ne iščem vred-
nosti in potrditve. Ker vem, da je več kot tisto, 
kar posedujemo, vredno tisto, kar nosimo v srcu 
in imamo v glavi. Vse prevečkrat se zadnje čase 
namreč dogaja, da nekaj velja le bogastvo, ki ga 
vidimo, vse bolj pa na veljavi izgubljajo vred-

Junak
UVODNIK ·  KAZALO

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

note, kot so poštenost, delavnost, prijaznost in 
empatija do sočloveka. Če imaš v denarnici, je 
že skoraj neverjetno, če si še kaj izmed zgornje-
ga. Pravzaprav se pričakuje ravno obratno. Zdaj 
pa eno vprašanje za vas … H komu bi se prej 
usedli v avto, da vas popelje po mestu, denimo 
mimo mestne promenade, da bi vas vsi videli? K 
tistemu, ki ima najnovejši in vpadljiv ter glasen 
model visokega cenovnega razreda, ali tistemu 
s starim in zgaranim avtom, ki že takrat, ko je 
bil nov, ni bil nič posebnega? Če ste izbrali drugi 
odgovor ali pa vam je iskreno vseeno, le da se 
peljete, potem ste pravi junak, ki kljubuje zdajš-
njim normam. Vem, da se pogosto počutite kot 
izobčenec, vesoljec v tej materialno naravnani 
družbi, a spomnite se – drugače mislečim še 
nikoli ni bilo lahko. Če ste izbrali prvi odgovor 
– no, vsaj iskreni ste, a ob tem vam polagam na 
srce … Za nekoč, ko vas več ne bo, pustite za se-
boj še katero drugo sled. Materialno je kratkega 
značaja, dobrota zaznamuje za vedno. 
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Pestro dogajanje v Češminov park privabilo množico 
obiskovalcev

Domžale – Druga septembrska sobota je bila v Domžalah namenjena 

najmlajšim, saj je v Češminovem parku potekal Hroščkov festival s 

celodnevnim pestrim dogajanjem za otroke. Festival, ki je letos po-

tekal že peto leto, je čedalje bolj priljubljen tako pri domačinih kot 

obiskovalcih iz vse Slovenije. 

Da je festival super in ponuja obilo dogajanja, so se strinjali obiskovalci, 
ki so v soboto skoraj do zadnjega kotička napolnili domžalski Češminov 
park. Imeli so kaj videti in slišati, predvsem pa početi! Poleg dogajanja 
na odru s predstavami, nagradnimi igrami in popoldanskim koncertom 
skupine Čuki so v parku potekale tudi številne delavnice. Kar 50 različ-
nih mobilnih eksperimentov je razstavila Hiša eksperimentov, potekala je 
delavnica barvanja steklenic pa kuharska, slikarska, ustvarjalna delavnica 
in čebelarska delavnica ter številne druge. Otroci so uživali v poslikavi 
obraza in gasilskih vragolijah, ogledali pa so si lahko tudi gasilski avto-
mobil in policijsko vozilo ter se udeležili vodenega ogleda po Pravljičnem 
Šumberku. Dogajanje je ves dan spretno in zabavno povezoval Rok Terkaj. 

Hroščkov festival je bil letos posvečen čebelam, čebeljim pridelkom in 
varovanju narave. V sklopu festivala je potekalo odprtje čebelarskega pa-
viljona, katerega glavni namen je povečati ozaveščenost o pomenu čebel za 
ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti. Paviljon je skupaj z medovitim 
vrtom in informativnim filmom o čebelah nastal pod okriljem projekta 
Beezoo, v okviru katerega sodelujejo Občina Domžale, Čebelarsko dru-
štvo Domžale, Osnovna šola Domžale in podjetje BB BIO SI iz Trzina.  

Popoldanska vadba v naravi

Kamnik, Domžale – S koledarsko jesenjo in novim šolskim letom se je 

vrnila tudi brezplačna vadba Dihamo z naravo. Do zadnjega petka v 

oktobru humanitarno društvo Šola zdravja spet vabi na popoldansko 

vadbo v naravo, ki poteka tudi v Kamniku ter Domžalah in na kateri 

se je doslej že 2000 udeležencev naučilo umiriti dihanje in um.

 Hiter življenjski ritem, množica informacij, stresno delo in družinske 
obveznosti zahtevajo tudi počitek, umiritev, čas zase. Brezplačna vadba, 
ki jo na 18 lokacijah po Sloveniji organizira humanitarno društvo Šola 
zdravja, to omogoča, spodbuja in nadgrajuje. »Od marca lani smo nanizali 
osem mesecev sprehodov in vadbe v naravi, pred nami sta še september 
in oktober. To je priložnost, da vsaj enkrat tedensko namenimo uro in pol 
časa sebi, da spoznamo preproste metode za umirjanje uma. Z dihanjem s 
trebušno prepono, ki se ga naučimo na vadbi, pa lahko po nekaterih razi-
skavah vplivamo tudi na spremembo krvnega tlaka in srčnega utripa. Zato 
je vadba Dihamo z naravo dobrodošla dopolnitev zdravega načina življe-
nja za vse generacije,« pravi podpredsednica društva Šola zdravja in vodja 
projekta Dihamo z naravo, sicer redna udeleženka vadb, Bernardka Krnc.

V Kamniku se udeleženci zberejo na železniškem postajališču Dupli-
ca-Bakovnik vsak torek ob 17.30, v Domžalah pa v Češminovem parku 
vsak ponedeljek ob 17.30. 

Nove nadstrešnice v mengeškem vrtcu

Mengeš – Občina Mengeš v dogovoru z Vrtcem Mengeš vsako leto iz-

vede manjše investicije v enotah, ki so del Vrtca Mengeš. Letos poleti 

so bile zamenjane štiri nadstrešnice v enoti Sonček.

Nadstreški so bili zamenjani zaradi dotrajanosti. Kot je povedal men-
geški župan Franc Jerič, novi nadstreški v enoti Sonček zdaj ponujajo op-
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timalno svetlobo in otrokom tudi ob slabem vremenu omogočajo gibanje 
na prostem. Poleg tega so na mengeški občini zagotovili tudi sredstva za 
nakup novega pralnega stroja in menjavo dela garderobnih omar. 

Sanacija vozišča na krožišču v Gmajnici

Komenda – V Komendi so uredili vozišče na krožišču v Gmajnici, na 

katerega so občani zaradi spolzkega asfalta opozarjali že dlje časa.

Krožišče na Gmajnici je imelo povečano drsnost vozišča, zaradi česar 
je prihajalo do drsenja vozil, večino nesreč pa se je pripetilo kolesarjem in 
voznikom motornih koles. V komendski občinski upravi so se zato odlo-
čili za celotno preplastitev. Najprej se je odstranila 4-centimetrska krovna 
plast asfalta, nato pa vgradila neprekinjena plast z enakomerno sestavo 
kvalitetne zmesi. 

Najboljši slovenski orači so se v Mengšu pomerili v 
oranju strnišča in ledine 

Mengeš – V začetku septembra je v organizaciji Zveze za tehnično 

kulturo Slovenije v Mengšu potekalo 65. državno tekmovanje oračev 

Slovenije in 27. državno tekmovanje dijakov in študentov biotehni-

ških šol v oranju. Poleg tega je v organizaciji Zveze kmetic Slovenije 

potekalo tudi državno tekmovanje žensk v spretnostni vožnji s trak-

torjem. 

Tekmovanje je potekalo na zemljiščih Kmetijskega inštituta Slovenije 
v Jablah in ob Lovski koči Mengeš. »V Jablah že od leta 1961 deluje po-
membna enota Kmetijskega inštituta. Zadnja desetletja stremimo h ka-
kovostnem izvajanju kmetijske dejavnosti, skrbi za sorte, ukvarjamo se 
z vrtnarstvom, preizkušamo opremo in sodelujemo pri vzgoji kadrov v 
kmetijstvu. Letos prvič v 65-letni zgodovini tu v Mengšu organiziramo 
tekmovanje oračev. Upam, da bo oranje še naprej ostalo aktualno, čeprav 
zaradi podnebnih sprememb ni več med najbolj zaželenimi dejavnostmi 
v kmetijstvu,« je orače in obiskovalce na slavnostnem odprtju pozdravil 
direktor Kmetijskega inštituta Slovenije Andrej Simončič.

Najboljši slovenski orači, tekmovalo jih je trinajst, poleg tega pa še pet 
dijakov biotehniških šol, so se pomerili v oranju strnišča in ledine. Tekmo-
vanje je potekalo v dveh kategorijah, in sicer s plugi krajniki in z obračalni-
mi plugi. Vsak tekmovalec je moral preorati 20 x 70 metrov veliko tekmo-
valno parcelo strnišča in ledine. Kakovost oranja je ocenjevala strokovna 
komisija. Nova državna prvaka v oranju sta postala Igor Pate, ki je zmagal 
v kategoriji obračalni plugi, in Anton Filak, zmagovalec v kategoriji plugi 
krajniki. Z zmago sta si zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu v ora-
nju, ki bo prihodnje leto potekalo na Irskem. Med dijaki sta zmagala Jan 

Kozjek (obračalni plugi) in Benjamin Kavšek (plugi krajniki).
V spremljevalnem programu je potekal dan koruze, predstavljeno je 

bilo delovanje bioplinarne, na ogled so bili poskusni posevki in specialna 
kmetijska mehanizacija, pestra je bila predstavitev na stojnicah, potekalo 
pa je tudi Državno tekmovanje žensk v spretnostni vožnji s traktorjem 
v organizaciji Zveze kmetic Slovenije. V kategoriji nad 50 let je zmagala 
Danica Kosmač, v kategoriji do 50 let pa Dragica Himelrajh. 

Kamniški zbornik zopet z bogato vsebino

Kamnik – V sredini septembra je na gradu Zaprice potekala predsta-

vitev 26. knjige Kamniškega zbornika, ki tokrat prinaša 51 prispev-

kov, ki so tako ali drugače povezani s Kamnikom. 

V 26. knjigi zbornika je s svojimi prispevki sodelovalo 56 avtorjev, pri 
izbiri in pripravi besedil za objavo je sodelovalo 15 članov uredniškega 
odbora. Kamniški zbornik, ki ga je na gradu Zaprice številčni zaintere-
sirani javnosti podrobno predstavila njegova glavna urednica Marjeta 
Humar, na 402 straneh prinaša pomembne nove vsebine. V prvem delu 
je podrobno predstavljeno delo Občine Kamnik v letih 2020–2021, sledijo 
članki s področja naravoslovja, zgodovine, kulture, umetnostne zgodovi-
ne, humanistike, muzeologije in bibliografije. Ker je zbornik začel nasta-
jati že lani, je poseben razdelek namenjen 30-letnici samostojne Slovenije. 
Predstavljeni so tudi pesnica Gordana Kunaver in pesnice ter pesniki Gi-
mnazije in srednje šole Rudolfa Maistra pa slikarja Ferdo Mayer in Stane 
Balantič ter slikarka Mira Resnik. Sledita dva pogovora, in sicer z Mar-
kom Petkom, predsednikom Planinskega društva Kamnik, in zakoncema 
Rozman, ki sta posvojila dva temnopolta dečka. 

V poglavju osebnosti so članki o Heleni Koder, Ivanu Nograšku, Le-
opoldu Maksimiljanu Raspu, Francu Ksaverju Pircu, Antonu in Fani Še-
nica, Klavdiji Žvokelj Gabrijelčič, Aniti Meze, Gregorju Maliju, Ernerstu 
Mayerju, Francu Piberniku, dr. Toneta Cevcu in Božidarju Droveniku. 
V razdelku Ob jubileju so objavljeni članki o 20-letnici delovanja Kluba 
gorskih tekačev Papež, 100-letnici gorskega reševanja na Kamniškem in 
110-letnici delovanja KUD Motnik. Zbornik zaključujeta dva spominska 
članka v čast profesoric Tine Romšak in Ive Cigler.

Kot je povedala urednica Humar, v tokratnem zborniku zaradi ome-
jenega obsega niso mogli objaviti vseh besedil, ki so jih prejeli, a obljubi-
la, da bodo ti objavljeni v naslednji številki Kamniškega zbornika. Vsem 
avtorjem, urednici in uredniškemu odboru se je zahvalil tudi kamniški 
župan Matej Slapar, ob tem pa dejal še: »Vsak zbornik odseva zgodbe 
Kamničank in Kamničanov, organizacij in ljudi. Zapis ostaja bogata de-
diščina za prihodnje generacije. Gre za pomembno delo, zapis v zgodovini 
časa, ki nam bo ostal za vedno.« 

Člani uredniškega odbora z glavno urednico Marjeto Humar in kamniškim župa-
nom Matejem Slaparjem.
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Prikaz slovenske identitete
V Kamniku so se po treh letih premora znova razveselili Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. V jubilejni 50. izvedbi sta bogat 
program in stojnična ponudba v vseh treh dneh v staro mestno jedro privabila številne obiskovalce. Vrhunec tridnevnega dogajanja je 
bila nedeljska povorka, ko se je po ulicah Kamnika sprehodilo kar okoli 2000 narodnih noš in tako prikazalo pestro ter raznoliko sloven-
sko oblačilno dediščino. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Tokratna prireditev je potekala pod okriljem Zavoda za turizem in 
šport Kamnik, pri organizaciji pa so poleg več kot 200 prostovoljcev sode-
lovali tudi ostali kamniški zavodi, in sicer Javni zavod za kulturo Kamnik, 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Medobčinski muzej Kamnik ter 
kamniška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ka-
tere vodja Tone Ftičar je bil tudi vodja organizacijskega odbora letošnjega 
festivala. Čeprav je organizatorjem nekoliko ponagajalo vreme, so z jubi-
lejno prireditvijo več kot zadovoljni. »To, čemur smo bili priča na povorki 
narodnih noš, me izjemno veseli in hkrati navdaja z zanosom, ponosom 
ter radostjo, da Slovenci vedno znova začutimo svoj notranji klic, da pre-
ko oblačil naših prednikov, dedkov in babic, tudi dandanes s ponosom 
oblečemo narodno nošo,« je po povorki, ki je v Kamnik privabila toliko 
obiskovalcev, kot že dolgo ne pomnijo, dejal vršilec dolžnosti direktorja 
Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec.

V pestrem programu več kot 300 nastopajočih

Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so se sicer začeli v četrtek, 
8. septembra, z odprtjem razstave Preplet: barvitost in vzorci v Galeriji 
Miha Maleš, ki je prikazala dela Mihe Maleša z živopisanimi upodobit-
vami narodnih noš in bogatih vzorcev na kamniških majolikah. V petek 
je sledilo uradno odprtje na Glavnem trgu, kjer so številni obiskovalci, ki 
so v mesto prišli kljub slabemu vremenu odkazali, da cenijo tradicijo in 
kulturne dogodke. Ta dan so lahko spremljali glasbeno in plesno izročilo 
s Kamniškega. Folklorna skupina Kamnik se je predstavila z venčkom 
gorenjskih plesov, Ljudske pevke Predice so predstavile ljudsko pesem, 
Ljudski pevci Tuhinjske doline so obiskovalce s pesmijo popeljali v čas 
tradicionalnih opravil, družina Plahutnik pa je ob spremstvu citer pou-
darila pomen petja v družinskem krogu. Folklorna skupina Sava Kranj 
z godčevsko zasedbo in pevsko skupino Dečve je s pesmijo in plesom 
predstavila bogato tradicijo ljudskega izročila celotne Slovenije. Večer so 
zaokrožili zabavni ritmi Dejana Vunjaka in Brendijevih barab. 

V soboto so obiskovalci lahko spremljali koncert Laške pihalne godbe 
z atraktivnim nastopom mažoretk. Sledil je koncert orkestra Mandolina 
iz Ljubljane z zvoki slovenskih ljudskih izvedb in v interpretaciji filmske 
glasbe z mandolinami. Godba Vodice je s svojim koncertom Kamniča-
nom prenesla pozdrav iz Vodic, novodobni godci iz Šole Cirila Spruka so 
z nastopom harmonikarjev z naslovom Godec, zagodi razveselili številne 
zbrane obiskovalce. Pri poskočnem pozdravu iz Tuhinjske doline z nasto-
pom Godbe TD Tuhinjska dolina je marsikatera noga lovila ritem god-
benikov. Koncert skupine Hedera vento je na glavno prizorišče v centru 
Kamnika ponovno prinesel umirjeno melodiko. Prekmursko dušo smo 
lahko začutili z Marko bando na njihovem etno-glasbenem koncertu, 
povezanim z glasbeno tradicijo Prekmurja. Z glasbenim in plesnim izro-
čilom po Sloveniji so obiskovalci potovali s Folklorno skupino Svoboda 
Mengeš ob 50-letnici ustanovitve in delovanja, ki zajema celotno sloven-
sko etnično območje. Drugi festivalski dan se je zaključil v veselih ritmih 
ansambla Modrijani, ki se ga je udeležila množica ljudi.

Slovesno odprtje jubilejnega festivala z nastopom Mestne godbe Kamnik ter 
Društvom kamniških mažoretk Veronika.
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Nedelja je bila zadnji festivalski dan, ki je v staro mestno jedro privabil 
največ obiskovalcev. Slednji so dopoldan lahko uživali v koncertu Godbe 
Zgornje Savinjske doline in nastopu Folklorne skupine Beltinci, ki že 50 
let gosti tamkajšnji mednarodni folklorni festival, popoldan pa zaključili s 
prazničnim druženjem s Francem Pestotnikom Podokničarjem in glasbo 
kamniških ansamblov Viharniki, Domačini in Šus.

Rdeča nit celotnega letošnjega dogajanja je bila prikaz slovenske identi-
tete. Vrhunec je predstavljala nedeljska povorka, v kateri se je množici obi-
skovalcev predstavilo okoli 2000 narodnih noš. V prvem delu povorke, ki 
jo je zasnoval etnolog in strokovnjak s področja kulturne oblačilne dedišči-
ne dr. Bojan Knific, je bilo prikazanih petdeset različnih tipov oblačenja iz 
različnih obdobij v različnih krajih Slovenije, v drugem delu pa so se mimo 
številnih gledalcev v nošah sprehodili ljubitelji kostumiranja iz vse Slove-
nije. Na štirih mestih so obiskovalci narodne noše v sprevodu podrobneje 
spoznali tudi skozi komentar Matica Mačka, Franca Pestotnika, Roka Kos-
ca in Toneta Ftičarja, ki je sicer vse tri dni tudi povezoval program. 

Naša raznolika kulturna dediščina je privilegij

Prazničnega nedeljskega programa se je kot častni pokrovitelj letošnje-
ga festivala udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki 
se je v svojem nagovoru zahvalil vsem, ki že več kot pol stoletja negujejo 
in razvijajo spoštovanje do naše oblačilne in druge kulturne dediščine 
ter pripravljajo festival. »Slovenke in Slovenci to vaše poslanstvo zelo ce-

nimo. Pomembno je za ohranitev slovenstva na stvarni in na simbolni 
ravni,« je izpostavil in nadaljeval, »ko smo pred nekaj trenutki spremljali 
povorko dva tisoč narodnih noš, smo počastili le del te kulture, ki nas je 
ohranila in povezala. Videli smo ljudi, vsakega s svojo narodno nošo, s 
svojo pripovedjo in svojo identiteto. Videli smo, da Slovenci nimamo zgolj 
ene, slovenske narodne noše. Imamo jih več – vsako posebej čudovito in 
s svojimi posebnostmi, ki pozornemu očesu in odprtemu srcu povedo 
zgodbo o kraju in ljudeh, ki jo nosijo. Tisto najlepše pa je, da je sleherna iz-
med njih – doma ali v zamejstvu – naša, slovenska, navkljub navideznim 
razlikam. Vsak, ki je danes korakal v povorki, je v srcu Slovenec – pono-
sen na svoj narod, na svoj kraj in svojo dediščino. Kar želim poudariti je, 
da je naša raznolika kulturna dediščina pravzaprav privilegij, ker je velik 
navdih za sožitje in prijateljstvo navkljub mnogoterim razlikam. Zato se 
zgledujmo po njej. Negujmo vse, kar nam je skupno in kar nas povezuje. 
Tega je mnogo več od tistega, kar nas razlikuje. Le to nas bo ohranilo in 
bo krepilo našo narodno istovetnost. Obenem pa spoštujmo in sprejemaj-
mo različnost. Je neodtujljiva lastnost, ki nas pravzaprav bogati. Odraža 
se tudi v naši kulturni identiteti, ki je utemeljena na narodni pripadnosti, 
a toliko bogatejša zaradi različnosti, ki nas dela edinstvene.«

Ob tej priložnosti je predsednik Pahor ob jubilejni 50. izvedbi Dnevom 
narodnih noš in oblačilne dediščine vročil tudi posebno priznanje, Zah-
valo predsednika Republike Slovenije, in sicer za več kot pol stoletja ohra-
njanja raznolikosti slovenske oblačilne in kulturne dediščine. Zahvalo sta 
sprejela župan občine Kamnik Matej Slapar in vršilec dolžnosti direktorja 
Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Luka Svetec. 

Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so vse tri dni v kamniško mestno 
jedro privabili ogromno obiskovalcev.

Tone Ftičar, ki je vse tri dni povezoval pester program na Glavnem trgu, je bil 
tudi vodja organizacijskega odbora letošnjega festivala.

Tip oblačenja v Motniku v prvi polovici 19. stoletja.
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Omogočimo otrokom brezplačne počitnice
Jubilejni deseti dobrodelni pohod na Sv. Primož bo nekaj posebnega. Pa ne zgolj zaradi bogatega dogajanja, v katerem bodo lahko uži-
vali pohodniki, ki se nam bodo pridružili v soboto, 24. septembra, temveč tudi zaradi zbranih sredstev, ki bodo letos namenjena celotni 
regiji, v kateri izhajajo Modre novice. Povezali smo se z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, kjer bodo na letovanje peljali otroke iz občin 
Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš in Trzin.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Arhiv Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok

Dobrodelni pohod na Sv. Primož smo pred devetimi leti osnovali kot 
odgovor na čedalje večje stiske, ki smo jim bili priča v lokalnem okolju. Le 
redko se namreč zgodi, da je kakšna dobrodelna akcija namenjena točno 
določenemu društvu oz. namenu, ki deluje v lokalnem oz. regionalnem 
okolju. V devetih letih smo tako z zbranimi sredstvi s prijavninami na 
pohod in donatorskimi prispevki družbeno odgovornih podjetij skupaj 
zbrali skoraj 30 tisoč evrov, in sicer so bili prejemniki v preteklih letih 
Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda (2021), Šolski sklad OŠ Mengeš 
(2020), društvo ASPI Domžale (2019), Društvo Makadam Kamnik (2018), 
Šolski sklad OŠ Trzin in Vrtec Trzin (2017), Šolski sklad OŠ Komenda 
Moste (2016), Medobčinsko društvo Sožitje Mengeš (2015), Zveza prija-
teljev mladine Domžale (2014) in Center za socialno delo Kamnik (2013). 
To je znesek, na katerega smo ponosni, še posebej pa smo zadovoljni, da 
pohoda in dobrodelnosti ni ustavila niti epidemija covida-19, ki je zadnji 
dve leti in pol krojila organizacijo dogodkov.

Ker je letošnji Dobrodelni pohod na Sv. Primož jubilejni, deseti, smo se 
odločili, da obseg dobrodelnosti še povečamo in pomoč omogočimo otro-
kom iz celotne regije, ki jo pokriva revija Modre novice. Tako smo k sode-
lovanju povabili Zvezo prijateljev mladine Slovenije, ki bo sredstva, zbra-
na na letošnjem pohodu, namenila humanitarnemu programu Pomežik 
soncu®, s katerim želijo čim večjemu številu otrok zagotoviti brezplačne 
počitnice. »Program praznuje že 23 let in v letošnjem letu bo z našimi 
organizatorji letovalo skupno vsaj 13 tisoč otrok,« pravijo na Zvezi prija-
teljev mladine Slovenije, kjer bodo s sredstvi, ki jih bomo skupaj z vami, 
drage pohodnice in cenjeni pohodniki, zbrali v soboto, 24. septembra, na 
Dobrodelnem pohodu na Sv. Primož, prihodnje leto na letovanje peljali 
otroke in mladostnike iz socialno ogroženih družin z območja modrono-
vične regije, torej iz občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komen-
da. Veseli nas, da so letos k projektu pristopile tudi vse omenjene lokalne 
skupnosti. Pri organizaciji so nas namreč finančno podprli na Občinah 
Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda.

V naši regiji je situacija podobna kot v vsej Sloveniji

Po dveh letih in pol epidemije covida-19 v Zvezi prijateljev mladine 
Slovenije pri otrocih opažajo velike spremembe. »Veliko je duševnih stisk 
otrok, otroci so se zaprli vase. Potrebujejo veliko druženja in pogovorov. 
Epidemija je otrokom naredila veliko škode, praktično so izgubili dve 
leti,« izpostavlja generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije 
Breda Krašna. Tudi zaradi tega je bilo letos tako v naši regiji kot v Slo-
veniji nasploh ogromno povpraševanja po letovanjih, počitniški domovi 
organizatorjev so pokali po šivih. Ocenjujejo, da je iz občin naše regije 
letovalo med 50 in 100 socialno ogroženih otrok. »Za letos natančnih po-
datkov še nimamo, ti bodo znani konec septembra. A statistika se iz leta v 
leto ponavlja. Vedno je približno ena tretjina otrok, ki letuje brezplačno, 
torej gre za otroke iz družin, ki so se znašle v socialni stiski in si letovanja 
same ne morejo privoščiti,« pravi Krašna. Skupine otrok, ki letujejo, so 
namreč mešane: skupaj letujejo otroci, ki so na letovanju samoplačniško, 
otroci, ki letujejo subvencionirano, otroci, ki letujejo brezplačno, otroci s 
posebnimi potrebami, ki jim pomagajo njihovi spremljevalci, in otroci, ki 
se udeležujejo zdravstvenega letovanja. »Temeljno vodilo naših letovanj 
je, da z vključujočim oblikovanjem skupin zmanjšujemo socialno izklju-
čenost otrok iz socialno ogroženih družin in tudi otrok s posebnimi po-
trebami. Otroci zelo lepo sodelujejo med sabo, če jih odrasli ne pokvari-
mo. Hkrati se na letovanjih navadijo na določen red, kot je pospravljanje 
postelje, vstajanje ob določeni uri, obroki ob določeni uri, kar je zelo po-
membno, saj ugotavljamo, da v nekaterih družinah tega ni,« meni Kraš-
na in poudarja, da otroci na letovanjih pridobijo nova znanja, spoznajo 
nove prijatelje in po dveh dneh pozabijo na telefone. Letos so letovanja 
omogočili tudi približno 250 otrokom, ki so se v Slovenijo zatekli pred 
vojno v Ukrajini, med njimi jih je bilo tudi devet s kamniškega in pet z 
domžalskega območja.

Iz malega naredijo veliko

»Vsak znesek, ki ga dobimo, je zelo pomemben. Vsak prispeva toliko, 
kot lahko, mi pa se potrudimo, da ga razdelimo med čim več otrok,« po-
udarjajo na Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Skupaj z njimi vas vabimo 
na Dobrodelni pohod na Sv. Primož, da zopet uresničimo slogan Dobra 
volja, dobra družba, dober namen in prihodnje leto letovanje omogočimo 
še več otrokom iz naše regije. 

Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije, pravi, da 
otroci po dveh letih in pol epidemije potrebujejo veliko druženja in pogovorov.
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Akcijska ponudba Audi A3 Sportback  
in Audi Q3 pri Porsche Verovškova

Novice Audi Porsche Verovškova

Sike v članku so simbolne. Poraba za model Audi A3 Sportback 30 TFSI, kombinirana vožnja: 5,5 - 6,3 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 125 - 143 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0378 g/km. Poraba za model Audi 

Q3 35 TDI, kombinirana vožnja: 6,3 - 7,8 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 142 - 177 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0370 g/km. 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. *Cena s prihrankom: od 28.728 €. Izračun višine mesečnega obroka v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o.  in zavarovanju vozila z družbo Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o., 

pod pogoji akcije AUBON_2022.**Cena s prihrankom od: 40.164 €. Izračun višine mesečnega obroka v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o.  in zavarovanju vozila z družbo Porsche Zavarovalno 

Zastopništvo d.o.o., pod pogoji akcije AUBON_2022. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadar koli 

prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni 

pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net.

Skenirajte kodo 
in preglejte aktualno  
zalogo vozil Audi.

Doživetja so v nepredvidljivosti življenja in 
njegovih enkratnih izzivih. Vaša avantura 
se začne tam, kjer se drugi ustavijo. To je 
priložnost za novi Audi A3 in Q3, po kateri ste 
hrepeneli, da osvojite cilj, ki vas prevzema.

Se sliši vznemirljivo? Dovolite, da vas navduši-
mo. Pri Porsche Verovškova smo za vas ponovno 
pripravili posebne ugodnosti najbolj zaželenih 
vozil Audi. Odkrijte posebno ponudbo bogato 
opremljenih vozil Audi A3 in Audi Q3 iz zaloge 
tudi vi in se prepustite užitkom v vožnji! 

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

Audi A3 Sportback že od 229 €/mesec*      
Doživetje napredkov: v hitro spreminjajočem se 
svetu potrebujete spremljevalca, ki bo kos vsem 
izzivom. Z naprednim designom in inovativnimi 
tehnologijami, kot je denimo Audi connect.  

Novi Audi A3 Sportback serijska oprema: 
16” aluminijasta platišča, Bluetooth vmesnik, 
opozorilo za zapuščanje voznega pasu, radio 
Audi MMI Touch, LED žarometi, 3-kraki športni 
usnjen volan, Audi drive select, ogrevani zunanji 
ogledali, digitalni merilniki Audi.

Audi Q3 že od 329 €/mesec**                          
Predstavlja družinsko športno terensko vozilo, 
ki ga odlikujejo številni vsestranski talenti. 
Druga generacija izgleda bolj samozavestno in 
zahvaljujoč večjemu prostoru, popolni prilagod-
ljivosti dosega precej višjo raven uporabnosti.

Novi Audi Q3 serijska oprema: 17” aluminijas-
ta platišča, Audi pre sense front, opozorilo za 
zapuščanje voznega pasu , klimatska naprava, 
komfortno podvozje, Bluetooth, digitalni meril-
niki Audi, LED žarometi, Audi connect, radio 
Audi MMI Touch.

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

“Na zalogi imamo več  
takoj dobavljivih vozil,” 
ga. Lea Ernstschneider.

Foto: Jan Gregorin
Na fotografiji: novi Audi A3 in Q3

Audi A3 Sportback TFSI  
(81 kW/110 KM)

Že od 229 €/mesec*

Audi Q3 35 TDI  
(110 kW/150 KM)

Že od 329 €/mesec**

Lea Ernstschneider,  
Porsche Verovškova

Novi Audi A3 in Q3

Moderna notranjost  
v modelu Audi Q3
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Kako oživiti staro mestno jedro?
S tem vprašanjem se v Kamniku ubadajo že dlje časa, zato so bili po besedah župana Mateja Slaparja še toliko bolj veseli, ko so k njim 
prišli partnerji pilotnega projekta Cinema, katerega osrednji cilj je bil oživitev kamniškega starega mestnega jedra s pomočjo podjetni-
ških spodbud. Sodelujoči iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) 
so na novinarski konferenci predstavili aktivnosti, ki so jih izvedli v okviru projekta, in rešitve, ki so jih našli, da bi kamniškemu mestnemu 
središču vdihnili novo življenje.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Alenka Kastelic

Pobude za oživitev mestnega jedra so bili v Kamniku zelo veseli, saj 
se že dlje časa soočajo s praznim mestnim središčem. Čeprav na Obči-
ni Kamnik tudi sami iščejo rešitve, s katerimi bi v mesto privabili več 
obiskovalcev, kot so organizacija festivalov in dogodkov, sodelovanje v 
projektu Menedžment mestnih središč ipd., se zavedajo, da to ni dovolj. 
Tako je možnost za sodelovanje v projektu Cinema prišla kot naročena. 

Kamnik za sodelovanje v pilotnem projektu sicer ni bil izbran na-
ključno, temveč zaradi močno razvite kreativne industrije. »Opravili smo 
celovito raziskavo razporeditve ustvarjalnih oz. kreativnih industrij v 
osrednjeslovenski regiji. Ta je pokazala, da je Kamnik ena izmed sedmih 
občin, ki ima kreativni potencial in bogato podjetniško okolje. Naše ugo-
tovitve je potrdila tudi tuja raziskava, ki je bila narejena prav za projekt 
Cinema,« je razložila Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR.

Med lastniki malo interesa za oddajo praznih prostorov

V okviru projekta Cinema, ki je sicer mednarodni, saj v njem sodeluje 
šestnajst partnerjev iz osmih evropskih držav, so se tako v tesnem sode-
lovanju z lokalnimi partnerji (KIKštarter, Zavod za turizem in šport Ka-
mnik, Občina Kamnik) lotili iskanja praznih poslovnih prostorov v središ-
ču Kamnika. Te prostore so želeli oživiti oz. v njih pripeljati nova podjetja. 
Slednja so iskali preko razpisa, v katerem so izbranim podjetniškim zgod-
bam ponudili kreativni vavčer v višini 5000 evrov za kreativne storitve, kot 
so marketing, oblikovanje ipd., s katerimi bi nadgradili podjetniška znanja, 
hkrati pa tudi možnost mentorstva za razvoj poslovnega koncepta.

V procesu iskanja so našli šest lastnikov, ki so bili pripravljeni oddati 
poslovne prostore v središču Kamnika. Na razpis, v katerem so iskali nove 
podjetnike, se je prijavilo deset zainteresiranih posameznikov. A pot od 
začetka pogovorov z lastniki do odprtja novih trgovin oz. podjetij je bila 
vse prej kot lahka, je na novinarski konferenci poudarila Grit Ackermann z 
Gospodarske zbornice Slovenije. Soočiti so se morali predvsem z dejstvom, 
da so neizkoriščeni prostori v središču Kamnika v zasebni lasti. »Glavna te-
žava je bila najti lastnike, ki bi oddali prostore za najem podjetnikom. Našli 
smo jih šest. Dodatna ovira je bila še ta, da so ti lastniki postavili svoje zah-
teve glede dejavnosti, ki si jo želijo imeti v svojih prostorih.«

Trije novi podjetniki

Kot cilj so si zastavili zapolnitev treh praznih prostorov z novimi tr-
govinami ali dejavnostmi, ki bi doprinesle k oživitvi mesta za lokalno 
prebivalstvo, turiste in obiskovalce. To jim je tudi uspelo, tako da sedaj 
v kamniškem mestnem jedru najdemo tri nove podjetnike. To so Gregor 
Torkar s prodajalno vinilnih plošč Črna pizza na Šutni 14, Matic Capuder 
s tatu studiem Matcap Tattoo na Glavnem trgu 7 in Mateja A. Kegel s 
sobo pobega Energy Escape Room na Šutni 1. »Ponosni smo, da imamo 
tri odlične poslovne koncepte, ki po našem mnenju veliko doprinesejo k 
privlačnosti Kamnika. Gre za podjetnico in podjetnika, ki so povezani s 
Kamnikom in si želijo, da Kamnik postane podjetniško mesto,« je pouda-
rila Ackermann. Na razpisu sta bila izbrana še dva podjetnika, a za njiju 
niso našli primernega prostora oz. prišli do dogovora z lastniki, ki bi bil v 
zadovoljstvo obeh strani.

V okviru projekta so poleg blagovne znamke Kamnik, moje podje-
tniško mesto, povezovanja podjetnikov z lastniki praznih prostorov in 
uvedbe kreativnih vavčerjev prazne prostore oživili še na en način, in 
sicer z ureditvijo inovativnih t.i. popup (priložnostnih) izložb. »Ugotovili 
smo, da je v Kamniku veliko podjetnikov, ki si želijo delovati v središču 
mesta, a po drugi strani naleteli na manjši interes lastnikov poslovnih 
prostorov. Slednji si želijo urejeno mestno središče, ampak imajo na drugi 
strani zelo različne razloge, zakaj k oddaji svojih prostorov ne pristopijo,« 
je izpostavila Tina Pezdirc Nograšek, vodja projekta na RRA LUR. Tako 
so skupaj s temi lastniki vseeno našli mehkejšo rešitev, ki bo pripomogla 
k urejenosti in zanimivosti mestnega jedra. Gre za oblikovanje začasnih 
priložnostnih izložb praznih prostorov, tri so na Šutni in ena na Japljevi 
ulici, kjer se sedaj predstavljajo različna s Kamnikom povezana podjetja. 
»Verjamemo da so te izložbe učinkovito orodje in korak, ki bo spodbudil 
lastnike praznih prostorov k večji vključenosti v regeneracijo mesta,« se 
nadeja Pezdirc Nograšek in dodaja, da izložbe predstavljajo tudi nov turi-
stični produkt, saj je v njihovi neposredni bližini talna nalepka s QR kodo, 
ki vodi do zanimivih vsebin za obiskovalce Kamnika. 

Čeprav Občina Kamnik podjetnikom v središču mesta pomaga tudi s 
subvencioniranjem najemnin in ostalimi subvencijami, se župan Slapar 
zaveda, da jih v starem mestnem jedru čaka še ogromno dela. »Šutna je vi-
zualno zelo dotrajana. Z natečajem bomo poskušali najti rešitve, kako bo ta 
ulica videti v prihodnje, kje bodo zeleni prostori pa prostori druženja itn. 
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ter kakšen bo prometni režim. Najprej moramo izboljšati infrastrukturo, 
potem bomo lahko razvijali vsebine,« je prepričan Slapar, ki si ob zaključku 
projekta Cinema želi, da bi aktivnosti, ki so se v projektu izkazale kot dobra 
praksa, živele in se nadgrajevale. »Vse prevečkrat se zgodi, da aktivnosti 
živijo le toliko časa, dokler traja projekt in so na voljo evropska sredstva. 
Identificirali smo probleme, našli rešitve in verjamem, da jih lahko v pri-
hodnje še nadgradimo,« se nadeja Slapar, ki kot glavnega akterja nadgradnje 
vidi predvsem kamniški podjetniški center in 
inkubator KIKštarter, na katerega se bodo 
prenesla vsa znanja in informacije, pridobljeni 
v projektu. 

Dva od treh novih podjetnikov, ki bosta s pomočjo projekta Cinema oživila 
ponudbo v kamniškem mestnem jedru (na fotografiji od leve): Mateja A. Kegel 
s sobo pobega Energy Escape Room in Matic Capuder z ženo Uršo s tatu studi-
em Matcap Tattoo. Pripravili smo posebno JESENSKO 

AKCIJO! Ob nakupu enih 
korekcijskih ali sončnih očal za vas 
ali vaše bližnje lahko izberete ena 
korekcijska ali sončna očala gratis. 
Kupon izrežite in prinesite s seboj.

KUPON

»Z veseljem in prijaznostjo vam radi kakovostno svetujemo. Najnižja 
cena naj ne bo najpomembnejša -  ampak dober vid, zato v OPTIKO VID!«

Pogovore z vsemi tremi novimi podjetniki najde-
te tudi na www.modre-novice.si/pogovori – za 

hitrejši dostop skenirajte QR kodo.
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Prenova atletske steze ob Osnovni šoli Domžale

Domžale – Ob Osnovni šoli Domžale se menja dotrajana športna pod-

laga na atletski stezi. 

Odstranitvi dosedanje podlage iz tenisita sledi priprava podlage in po-
laganje športne podlage iz umetne mase ter zaris tekalnih prog. »S tem 
bomo učencem izboljšali pogoje vadbe ter znižali stroške rednega vzdrže-
vanja, ki ga je zahtevala tenisitna podlaga. Nova podlaga je bolj prožna, 
kar med uporabo zmanjšuje obremenitve sklepov ter s tem zmanjša števi-
lo poškodb,« so sporočili z Občine Domžale. 

Čebelarske pesmi pod zvezdami

Lukovica – Letos je ta medeni festival potekal že šestič. V čudovitem 

okolju Čebelarskega centra je v začetku septembra potekal prijeten 

dogodek, ki je vnovič dokazal, da petje vedno in povsod združuje. Na 

festival se je prijavilo osem pevskih skupin iz vse Slovenije, ki so se 

poleg krasne družbe in sladkega medu razveselile še ugodnega vreme-

na, ki je nadebudne tekmovalce le še spodbudilo k ustvarjanju. Dogo-

dek sta tudi tokrat odprla predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Bo-

štjan Noč, skupaj s podpredsednikom Markom Alaufom, pridružila 

pa se jima je tudi Olga Vrankar, županja občine Lukovica.

Sam festival je bil že pred leti ustvarjen predvsem z namenom povezo-
vanja in ohranjanja tradicije zborovskega petja, kjer se izvajajo manj pozna-
ne, morda že malce pozabljene pesmi s čebelarsko vsebino. Tokrat so nam 
slednje predstavili Moški pevski zbor Janko Kersnik Lukovica, Ženski pev-
ski zbor Večernica, Ljudske pevke Predice, Ženski pevski zbor DU Rožna 
dolina, Moški komorni zbor Čebelarske zveze Slovenije, Vokalna skupina 
Žarek, Mešani pevski zbor Izpod Svete gore in Mešana pevska skupina Dr. 
France Prešeren Žirovnica-Breznica. Vsak zbor je odpel tri krasne pesmi po 
lastnem izboru, nato pa je sledila še čudovita medena pogostitev.

Seveda pa je (bil) ključen del festivalske tradicije tudi Slakov Čebelar, 
ki ga je odpelo kar 130 pevcev. Krasen poziv k že naslednjemu, 7. festivalu 
čebelarskih pesmi. 

Barbara Kopač

Čipke priplesale v Moravče

Moravče, Trzin – Razstava klekljarske skupine Slamice, ki deluje pod 

okriljem Društva Lipa, Univerze za tretje življenjsko obdobje, je go-

stovala v različnih ustanovah, nazadnje pa se je namestila v enotah 

Knjižnice Domžale, v Krajevni knjižnici Tineta Orla Trzin ter v Kra-

jevni knjižnici Daneta Zajca Moravče. 

Kot povsod drugje, je bila tudi tu sprejeta s silnim navdušenjem, saj so 
se kljekljarice, ki ustvarjajo pod mentorstvom Marije Rupert, tokrat še 
posebej potrudile. Ustvarile so namreč edinstvene čipke, ki ne izstopajo 
le po videzu, temveč tudi po sami motiviki. Poosebljajo namreč pristne 
plesne gibe, pri čemer je prav vsaka stvaritev predana svojemu gibu. Temu 
potem sledi čipka, ki plesne korake le še ozaljša. 

Barbara Kopač

Potekajo vpisi v abonmaje Doma kulture Kamnik

Kamnik – Še do 5. oktobra je čas za vpis v letošnji abonma Doma kul-

ture Kamnik.

Letos v kamniškem Domu kulture razpisujejo vpis v tri abonmaje, in 
sicer Maistrov abonma, ki poteka ob četrtkih in prinaša izbrane predsta-
ve profesionalnih gledališč, abonma Kam'na'smeh, ki ob torkih poskrbi 
za smeh, in abonma Kam'nček, ki ob četrtkih gosti izbrane zabavne in 
zanimive otroške predstave. Po slednjih bodo organizirane tematske de-
lavnice, ki jih bodo pripravili dijaki iz CIRIUS-a, s katerimi uspešno so-
delujejo že nekaj let. Več o posameznih abonmajih in predstavah si lahko 
preberete na spletni strani Doma kulture Kamnik.

V prihajajoči sezoni se vrata ponovno odpirajo klubsko-scenskim ve-
čerom projekta Glasba z okusom, v kateri bodo na račun prišli ljubitelji 
korejske in irske glasbe ter kulinarike. Med drugim bodo gostili korejski 
duoDal:um in avstrijsko glasbenico, ki je študirala irsko tradicionalno 
glasbo v Limericku Antonio Werning. Prav tako v Domu kulture Ka-
mnik še naprej krepijo sodelovanje z Glasbeno šolo Kamnik (abonmajski 
cikel projekta A me slišiš?), Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra 
Kamnik ter ostalimi šolami. 

OPRAVIČILO

V prejšnji številki Modrih novic (avgust 2022) smo v članku z nas-
lovom ''V Poletnem gledališču Studenec so hudiča presekali na pol'', v 
katerem pišemo o domači predstavi Deseti brat v Poletnem gledališču 
Studenec, med avtorji predstave pozabili zapisati Bernarda Miklavca, ki 
je napisal vsa besedila za glasbo Slavka Avsenika ml. Za neljubo napako 
se g. Miklavcu opravičujemo! 

Uredništvo Modrih novic

Foto: V
ido R

epanšek
Foto: arhiv Č

ebelarske zveze Slovenije

Foto: M
irjana K

avčič



september 2022 13OGLAS

1 vrečka na dan se raztopi v ustih
ENOSTAVNA UPORABA

mikrogranule za neposredno uporabo 
prehransko dopolnilo, s sladili za zdrave odrasle (starejše od 18 let)

Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. 
Prekomerno uživanje ima lahko odvajalni učinek. To prehransko dopolnilo je primerno le za zdrave odrasle (starejše od 18 let). Shranjevati nedosegljivo otrokom! 

Distributer:  ALKALOID-INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

    MAGNEZIJ  IN VSI 
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Z dobrobitjo živali v mislih
Če je poslanstvo lastnikov podjetja, da ustvarjajo z dobrobitjo živali in ljudi v mislih, ker želijo s tem ustvarjati boljši in lepši svet, potem 
ste lahko prepričani, da je kakovost tisto vodilo, ki je v središču njihovega delovanja in odnosov. To dokazuje podjetje Ultimaks, ki je uvo-
znik hrane, pripomočkov ter kozmetike za pse in mačke, hkrati pa upravlja tudi s spletno trgovino Qlzoo. Sedež podjetja je v Radomljah, 
tam je tudi njihovo skladišče. »Gradimo partnerske odnose, zaradi katerih smo vsi na boljšem. Če delaš le zato, da boš imel veliko, ne 
boš nikoli velik,« je prepričana Klara Rozina, lastnica podjetja, ki meni, da človeka v poslovnem svetu najdejo istomisleči ljudje, zaradi 
česar ima svoje delo rada in uživa v njem.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Klare Rozina

Klara in njen partner Erik sta spletno trgovino za pse in mačke odprla 
pred osmimi leti. Razlog? Na trgu sta pogrešala raznoliko ponudbo za do-
mače ljubljenčke. »S partnerjem sva bila lastnika petih posvojenih mačk. 
Zelo rada imava živali. A v vseh trgovinah za domače živali je bilo ogrom-
no enolične ponudbe. To je logika velikih trgovin, ki se do danes ni spre-
menila. Tako se nama je porodila ideja, da lastnikom psov in mačk ponudi-
va nekaj drugačnega,« se spominja Klara. Začela sta uvažati izdelke za pse 
in mačke, od hrane do pripomočkov in kozmetike. Že na začetku sta si za-
črtala pot, ki temelji na kakovosti. »Naša filozofija je osnovana na ponudbi 
kakovostnih izdelkov za sprejemljivo ceno. Poleg tega, da so naši izdelki 
na voljo v spletni trgovini qlzoo.si, jih dobavljamo tudi manjšim butičnim 
trgovinam za živali po vsej Sloveniji. To so majhna družinska podjetja, 
ki imajo popolnoma drugačno logiko kot velike verige trgovin. Delajo s 
srcem, stranko poznajo, se ji posvetijo in ji svetujejo. Poznajo prednosti 
naših izdelkov in jih znajo stranki tudi predstaviti. Po drugi strani pa so 
tudi naši dobavitelji iz tujine manjša družinska podjetja, ki jim je pomemb-
na kakovost in ne zgolj količina, ki jo prodamo,« razloži Klara, ki še vedno 
pomaga tudi v arhitekturnem biroju, kjer je bila pred tem zaposlena, hkrati 
pa opravlja še delo osebne trenerke, tako da je bila odločitev za prodajo v 
spletni trgovini in iskanje partnerskih butičnih trgovin edina možna pot 
delovanja podjetja. »Že ves čas delamo majhne korake, v razvoju ne hiti-
mo, temveč počasi nadgrajujemo tako svojo ponudbo kot dopolnjujemo 

seznam manjših trgovin, s katerimi sodelujemo,« poudarja Klara. Danes 
imajo v svoji ponudbi hrani Naturino, ki vsebuje samo naravne sestavine, 
in Picart, ki nudi odlično razmerje med kakovostjo in ceno, pripomoč-
ke za pse in mačke nemškega proizvajalca Maelson, ki je k svoji ponudbi 
dodal tudi priboljške in ekološke šampone ter balzame 4FUR. Poleg tega 
so uvozniki igrač za pse Zogoflex, Rowdie, SeaFlex ameriškega podjetja 
West Paw, ki imajo doživljenjsko garancijo. »To pomeni, da igračo, če se 
uniči, brezplačno zamenjamo za katerokoli drugo igračo po izbiri. Rok ni 
omejen, stranka mora imeti le račun. Vračil je sicer zelo malo, saj so igrače 
res kakovostne,« razloži Klara. Pred časom so svojo ponudbo obogatili še z 
lastno blagovno znamko kakovostnih ležišč Bedzy. »Ko sem iskala ležišče 
za psa, so bila v ponudbi le precej načičkana ali pa v sivi, črni, rjavi barvi. 
Želela sem lepo, umirjeno barvo ležišča. Na sejmu Interzoo smo našli po-
nudnika, ki sedaj proizvaja ležišča, narejena po naših željah. Izdelana so 
iz kakovostnih materialov, so atraktivnih barv in različnih oblik. Ležišča 
so kompaktna in se z uporabo ne deformirajo. Moji dve psici imata Bedzy 
ležišče že šest let,« je ponosna Klara.

Pogreša več sodelovanja lokalne skupnosti

V Sloveniji se število psov iz leta v leto veča. Če je bilo leta 2005 v naši 
državi registriranih 125.719 psov, je ta številka poleti 2020 znašala že 
238.024 uradno registriranih psov, leto kasneje pa še okoli 7000 več. Kla-
ra ob tem opozarja, da se zaradi naraščajočih nakupov in nepremišljenih 
odločitev pojavlja tudi čedalje več žalostnih zgodb, ko ljudje kupijo psa, 
potem pa ga po nekaj mesecih oddajo ''zaradi spremenjenih življenjskih 
okoliščin''. Podatki kažejo, da konstantno raste tudi globalni trg hrane za 
pse, tako naj bi bilo tudi v prihodnje. Podobne so napovedi za Slovenijo. 
S tem se strinja tudi Klara, a opaža, da so potrošniki v Sloveniji veliko 
bolj finančno občutljivi, saj zelo gledajo na ceno, hkrati pa so tudi manj 
ozaveščeni od pasjeljubcev v tujini, ki se že zavedajo pomena zdrave in 
organske hrane za svoje ljubljenčke. Del problema Klara vidi tudi v tem, da 
se majhni, a kakovostni ponudniki težje oglašujejo, saj enostavno nimajo 
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na voljo toliko sredstev kot veliki. »Če hočeš, da te nekdo opazi, potre-
buješ vsaj 100 tisoč evrov. Vodilne blagovne znamke, ki so v večini nižje 
kakovostne, imajo denar in se lahko oglašujejo,« pravi Klara, ki v zvezi s 
tem pogreša pomoč posameznih občin. Kako bi lahko pomagale malemu 
gospodarstvu? »Na primer, da bi enkrat na mesec lahko prišli brezplačno 
na tržnico in predstavili svojo ponudbo. Tako bi potrošniki videli, koliko 
majhnih podjetij je v njihovi okolici ter da je ponudba ogromna. Premalo 
je lokalne spodbude,« razmišlja Klara, ki je na lastni koži izkusila, da dolo-
čene lokalne izpostavitve in sodelovanja zelo pomagajo, saj so si na ta način 
mala podjetja v njeni panogi zelo pomagala med epidemijo covida-19. »V 
tem času smo se še bolj povezali, pomagali smo eden drugemu, delili infor-
macije in se oglaševali, da smo lažje prebrodili epidemijo. Bolj ko si pove-
zan, močnejši si. Pa ne glede na panogo, v kateri deluješ,« poudarja Klara, 
ki jo žalosti, da v Sloveniji še vedno prevladuje ravno obratna miselnost. 
»Pri nas veliko podjetnikov gleda samo nase, kar je popolnoma narobe. 
Sploh v naši majhni Sloveniji bi se morali bolj povezovati, saj bi tako lahko 
več dosegli tako na tujih trgih kot doma, da ne bi Slovenci iskali izdelkov 
v tujini in na tujih spletnih straneh.« Klara meni, da jim je epidemija dala 
velik zagon, hkrati pa so imeli tudi srečo, da so ravno pred zaprtjem in 
prekinitvijo dobavnih poti naročili in imeli vse izdelke na zalogi. To jim je 
prišlo prav, saj se je ob epidemiji precej povečala spletna prodaja.

Iskren nasvet je zlata vreden

Trenutno se največ ukvarjajo z naraščajočimi cenami, ki so na majh-
nem in cenovno občutljivem trgu, kot je Slovenija, lahko velika težava. 
»Proizvajalci imajo težave z rastjo cen osnovnih sestavin, pojavljajo se 
tudi zamiki pri dobavi le-teh, hkrati se je zelo podražil transport. Ni res, 
da trgovci kar tako dvigujemo cene, pred nami je cela veriga in mi smo 
zadnji v njej, zato enostavno nimamo izbire. Nabavna cena izdelkov se 
je tako zvišala, da brez podražitve tudi mi ne bi preživeli,« pojasni Kla-
ra. Kljub precejšnjim spremembam na trgu pa je ena stvar, ki ostaja in 
je temeljna. To je nasvet in tega se v Qlzoo dobro zavedajo, zato na svoji 
spletni strani tudi svetujejo in izobražujejo. »Tudi na spletu ni vse proda-
ja, pomemben je odnos. Če nekomu pomagaš z iskrenim nasvetom, se ti 
dolgoročno to vrne,« verjame Klara, na katero se ljudje pogosto obrnejo 
po nasvetih v zvezi s prehrano, še posebej, ko imajo njihovi psi ali mački 
kakršnekoli težave. 

Kakšni so načrti? 

»Nadaljevati pot, kot je bila začrtana na začetku. Počasi rasti in v po-
nudbo dodajati nove izdelke, na poti so ravno priboljški Escapure,« od-
govarja Klara, ki je danes lastnica štirih muc, Miki, Bella, Sophy in Lulu 
jim je ime, ter dveh psic, Pupe in Lune, ki sta tudi glavni preizkuševalki 
Qlzoo ponudbe. »Naši izdelki niso testirani na živalih, temveč z živalmi. 
To je naš moto,« smeje zaključuje Klara, ki jo najbolj razveseli, ko ji stran-
ke pošljejo sliko veselega ljubljenčka, ki dobi Qlzoo paket in je tako kot 
lastnik zadovoljen s tistim, kar so mu kupili. 

Ko nepričakovano
dobiš goste?
Rešitev so Mesnine Mrčun.

NOVO!
MESOMAT

V KAMNIKU
24 UR/DAN

(pri Glavnem
trgu) 

Poleg suhomesnatih izdelkov (več 
vrst  salam, suhe in pol suhe klobase, 
pečeno slanino, ocvirke, zaseko, pan-
ceto, šunke, paštete), vam avtomat nudi tudi 
žar-piknik sveže pripravljene sezonske izdelke 
(čevapčiče, pikantne klobase, klobase s sirom, 
rebra, vratovino, hrenovke).
Kmalu bo zadišalo po KRVAVICAH in 
PEČENICAH.

Kontakt: 041 342 907.
Mesnine Mrčun, Topole 10a, Mengeš

Vabljeni na tržnico
vsako soboto med 8. in 
11. uro
Že vrsto let suhomesnate iz-
delke ponujamo na sedežu 

podjetja Topole 10A, Mengeš. 
Dobite pa jih lahko vsako sobo-

to dopoldan med 8. in 11. uro tudi na 
tržnici v Mengšu pred gasilsko-godbe-
nim domom.
V času piknikov nudimo že pripravljene 
izdelke za žar, po predhodnem naročilu 
na telefonsko številko 041 342 907.

MESOMAT
V MENGŠU
24 UR/DAN

(pred gasilsko- 
godbenim
domom) 

Mesnine Mrčun, Topole 10a, Mengeš

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

Za zaključne družbe, obletnice 
imamo prostora do 50 oseb.

Rova, Žiška cesta 12,  

T: (01) 7227 007

www.gostilnapirc.si

info@gostilnapirc.si

SRE in ČET ZAPRTO
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Čarovni napoji z Jezerskega
Svetlolasa čarovnica, kot jo ljubkovalno kličejo domačini, ne naredi koraka po alpskih travnikih v bližini svojega doma, ne da bi nabrala 
nekaj sestavin. V tistem, kar večini od nas predstavlja le lep pogled, visoko travo, posuto z eksplozijo barv encijana, trpotca, plahtice, 
tavžentrože itd., Tanja Rebolj vidi ključne sestavine zdravilnih in neverjetno okusnih likerjev, ki jih izdeluje sama. Slovenci bi njenih 22 
vrst žganja poimenovali ''šnops''. A to ni tisti ''šnops'', kot ga poznajo oni oz. mi, tujci.

NOAH CHARNEY

Če se boste na Jezerskem ustavili v gostilni ali pa na obisku, vam bodo 
ponudili žganje, tj. močan alkohol, destiliran iz fermentiranega sadja (obi-
čajno jabolk) in nato aromatiziran z eno sestavino: hruško viljamovko, 
orehom, limono, medom, borovnico, mladimi smrekovimi vršički ipd. 
Žganje je v Sloveniji tako razširjeno, da ima skoraj vsak sorodnika, ki žga-
nje izdeluje doma. Ne dolgo tega v trgovinah skorajda niso prodajali in-
dustrijsko proizvedenega žganja, saj so vsi imeli tistega tetine ali dedkove 
domače izdelave. Slednja je legalna, priljubljena so tekmovanja v žganje-
kuhi. Tudi sam sem bil že na več tovrstnih tekmovanjih ponosen član ko-
misije, ki je bila tako označena kot mednarodna – to je običajno pomenilo, 
da je poleg mene v komisiji sedelo še sedem fantov iz vasi. 

Domače žganje je tako integralni del slovenskega življenja, da se ga ne 
ponuja le kot pijačo dobrodošlice, temveč tudi kot pomoč pri vseh tego-
bah. Ste se preveč najedli? Popijte žganje. Niste lačni? Popijte žganje. Vas 
žuli čevelj? Namažite ga z žganjem. Kot Američanu je moja edina asoci-
acija na žganje noro sladka mešanica za koktajle z okusom breskve iz 80. 
let prejšnjega stoletja. Dokler nisem prišel v Slovenijo, nisem vedel, da je 
žganje tako prefinjena pijača. Sadje se več mesecev hrani v posodi, kjer 
fermentira. Drozga se nato zlije v bakren kotel in zavre, nato se paro, ki 
je ujeta v kotlu, odvede po cevi. Prozorna tekočina, ki nastane, vsebuje 
80 % alkohola, kar je premočno za pitje (pomislite na alkoholno raztopi-
no). Nato je zopet destilirana, s čimer se vsebnost alkohola zniža na okoli 
40 %, kar je idealno. Na tej točki imate čisto, bistro žganje s komaj zaznav-
nim okusom. V Sloveniji se žganje v tej obliki uživa le redko, uporablja 
pa se ga kot osnovo za ostale naravne arome. Moja tašča, na primer, rada 
doda sladkor in svež limonin sok in naredi ''limonce''. V Kartuziji menihi 
nadaljujejo starodavno tradicijo, da okoli plodov hrušk viljamovk zaveže-
jo steklenico, v kateri hruške dozorijo. Nato steklenico napolnijo s čistim 
žganjem, ki absorbira okus hruške in hkrati ustvari vizualni efekt ladje 
v steklenici. Poleg tega lahko v žganju najdete tudi nenavadne sestavine, 
kot so žajbelj, smrekovi vršički (smrekovec), ruševje (rušovec), toda vse 
te pijače imajo vedno okus po eni sestavini. Tako je povsod po Sloveniji, 
dokler se ne ustavite v Cvetu gora na Jezerskem, kjer imajo sobe, glam-
ping in eko trgovino, v kateri so na voljo Tanjine domače, ročno pridelane 
zeliščne mešanice, od čaja do mila in žganja, ki ni podoben nobenemu 
drugemu. Ta nekdanja pošta je tudi Tanjin dom.

Tanja je bila kot specialistka za logistiko zaposlena v Slovenski vojski, 

a zdelo se ji je, da kot ženska ni obravnavana enako kot moški kolegi. So-
očala se je z blago mizoginijo, zato je odšla. Kako nadaljevati? Kot otrok 
je pogosto obiskovala Jezersko in okoliške hribe, poročena je bila z doma-
činom. 

Tanja je po odpovedi službe v vojski iskala novo priložnost za delo. 
»Moja tašča je poznala približno dvajset rastlin, ki rastejo v okolici Je-
zerskega,« razlaga Tanja, »in iz njih je pripravljala čaj. Ko je umrla, so 
domačini še vedno spraševali po tem čaju. Tako sem začela pripravljati 
čaj po njenem receptu.« Tanjino zanimanje za divje rastline je naraščalo 
in neutrudno je brala o zeliščarstvu, zdravilstvu in botaniki. V dvajsetih 
letih od njenih začetkov se jo je prijelo ime svetlolasa čarovnica, pa ne le 
zaradi mešanja ''čarovnih napitkov'', temveč tudi čarovnega trika, ki ga 
niti sama ne zna razložiti, a pojavlja se tako pogosto, da začenja verjeti, 
da ima morda posebno moč. »Vidim, da me rože pokličejo, ko želijo, da 
jih naberem. Morda smešno, morda čudno, a bile so situacije, ko sem se 
peljala na Jezersko in si rekla: potrebujem to rastlino. In ta me je poklicala. 
Na nekaterih mestih sem dobila občutek, da se moram ustaviti. Ustavila 
sem se in našla to rastlino.« Le katera rastlina si ne bi želela, da bi bil njen 
konec v žganju in bi razveseljevala vse ljudi?

Tanja je inteligentna ženska, ki se zaveda zgodovine in se spozna na 
znanost za svojim delom. O rastlinah, ki jih nabira, prebira znanstvene 
članke, njeni recepti so osnovani na splošno sprejetih naturopatskih in 
zeliščarskih pristopih k zdravilnim zeliščem. Na etiketi steklenice z žga-
njem so grafike iz zgodnjega novega veka, ki ponazarjajo glavne sestavi-
ne, poleg tega pa tudi slika enciklopedije tega dela sveta iz 17. stoletja, Sla-
va vojvodine Kranjske barona Janeza Vajkarda Valvasorja, polihistorja, ki 
je napisal in natisnil obsežno delo o znanju, legendah in ljudskem izročilu 
Kranjske. Knjiga omenja čarovništvo, magijo, domača zdravila, in tako 
lepo povezuje Tanjino sodobno kuhanje eliksirjev s tradicijami, ki segajo 
več stoletij v preteklost.

Pregovor pravi, da se ne smeš opijati z lastnimi proizvodi, in čeprav 
Tanja med pripravo poskuša svoje žganje, ga ne pije. Velik korak naprej 
je naredila s pripravo izpopolnjenih receptov za likerje na osnovi žganja. 
Vsako od njenih več kot 22 žganj ima drugačen okus in temelji na tradi-
cionalnih domačih zdravilnih načinih uporabe divjih rastlin, korenin in 
zelišč. To je skrbno izdelan in kompleksno prepojen napoj. To ni žganje, 
kot je sicer poznano v Sloveniji.

V Cvet Gora rad pripeljem goste na pokušino Tanjinih kreacij; ona 

DOSTAVA NA DOM
 01 831 2449

Perovo 27, Kamnik  
na kamniški obvoznici, 
vsak dan od 9. ure

PRI NAS SI LAHKO PRIVOŠČITE PESTRO IZBIRO  
PIZZ, SOLAT, ZREZKOV IN JEDI NA ŽARU.

17 VRST MALIC V LOKALU
5 VRST MALIC V RAZVOZU
PON-PET 9.00-14.00

PONEDELJEK-ČETRTEK: 9-21, PET: 9-22,
SOBOTA: 10-22,
NEDELJE IN PRAZNIKI ZAPRTO.
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pripoveduje, medtem ko mi srkamo. V njenem Antiživčku so zelišča, kot 
so kamilica, ameriški slamnik in baldrijan, ki delujejo pomirjujoče in 
spodbujajo spanje. Hribovska kri je nastala, ko so se moški pritoževali, da 
Tanja izdeluje žganje, ki pomaga pri ''ženskih težavah'' ob menstruaciji, 
nič pa nima za njih. Tako je ustvarila žganje, ki je – tako se šali Tanja – za 
''moške težave''. Vsebuje naravne sestavine in Tanja pravi: »Je kot narav-
na viagra, a ne smem ga tako poimenovati, ker me bodo tožili.« Potem 
je še Jezerska pravljica, žganje, ki ima natanko tak okus, kot bi ga imel 
utekočinjen jabolčni zavitek. »Jabolka spečem, dodam rum, kuhano vino 
in božične začimbe, kot so cimet, janež, muškatni orešček in nageljnove 
žbice. Te začimbe so dobre tudi za želodec, pomagajo pri prebavi, toda 
ljudje jih imajo radi predvsem zaradi okusa po ''štrudlju''.« Potem je še 
Alpski ranocelnik s trpotcem, kardamomom, limonino lupino in ostali-
mi, ki pomagajo pri trebušnih težavah, Brisalec spomina na osnovi ore-
hov, Mučenik s pelinom, ki pomaga prebavi, Jezerski dohtar z bukovimi 
listi, smrekovimi vršički, brinjem, ki umirjajo vneto grlo in kašelj, in Jaga 
baba s cvetovi tavžentrože, mete, melise in plahtice ter plodovi brinja in 
koromača, ki pomaga pri ženskih težavah in ima okus po vaniliji.

''Zeliščna kraljica'' njene ponudbe, kot jo opisuje Tanja, je Jezerska 
Pehta. Sestavljena je iz 102 vrst različnih zdravilnih zelišč, ki jih nabere 
sama in združi v recept, slednji je nastajal kar osem let. »Tega likerja ne 
pripravljam vsako leto, temveč le takrat, ko imam vse sestavine,« pravi. 
Če bi ga opisali kot pijačo, ki spominja na Jägermaister, bi mu naredili 
veliko krivico, čeprav je to verjetno najbližji približek za tiste med nami, 
ki nismo poznavalci zeliščnih pijač. Jägermaister in ostali industrijsko 
proizvedeni likerji sicer uporabljajo zeliščne arome, kemične ekstrakcije 
in ne surovih sestavin. Prav tako so neizogibno preveč sladki. Jezerska 
Pehta je ples okusov na jeziku. Če se osredotočite, boste začutili, da lahko 
instinktivno določite katerokoli od številnih sestavin tega likerja. Poleg 
tega ozdravi vse, kar vas muči. »Ta liker je za vse,« pravi Tanja, »če imate 
težave z lasmi, potem je za vaše lase. Vsebuje polno rastlin, ki pomagajo 
pri vidu. Karkoli potrebujete.«

Tanja vse sestavine nabira sama in skoraj vse rastejo v premeru ene-
ga kilometra od njenega doma. Njeni likerji so hiperlokalni, poleg tega je 
edinstven tudi njen način izdelave žganja, saj v ostalem slovenskem žga-
nju ponavadi prevladuje le en okus. 

Tanja je prevzela tradicijo izdelave domačega žganja in jo tako razširila 
kot zožila – oboje v pozitivnem smislu. Razširila je koncept, kaj žganje 
lahko je; iz preprostega alkohola z eno samo aromatično sestavino ga je 
spremenila v izjemno kompleksnega, prefinjenega in s koristnimi učinki. 
Hkrati je koncept tudi zožila, saj je nacionalno tradicijo hiperlokalizirala: 
njeni likerji so izdelani iz sestavin, ki rastejo praktično na njenem dvori-
šču. Kaj je boljšega od alkoholne pijače, ki je okusna, s pozitivnimi učinki 
na zdravje (v zmernih količinah, seveda) in popolnoma edinstvena? Naj-
bolje, da se odpravite na Jezersko in poskusite njene likerje. Sam imam že 
izbrano sobo, če bi bilo treba prespati v Cvetu gora – tisto, ki je najbližje 
omarici z Jezersko pravljico. 

V Kamniku se je na novo odprlo podjetje 123GEO, ki deluje na 

območju celotne Slovenije in ponuja celovite geodetske stori-

tve:

• zemljiški kataster (ureditev  meje, parcelacija, označitev meje, 
izravnava meje itd.),

• kataster stavb (vpis stavbe ali sprememba podatkov v katastru 
stavb),

• geodetski načrti (za pripravo projektne dokumentacije, novega 
stanja zemljišča, otrofoto načrti),

• zakoličbe objektov, 
• kataster gospodarsko javne infrastrukture.

Čeprav je podjetje novo, v njem dela ekipa izkušenih in kom-

petentnih strokovnjakov, ki se z geodetskimi storitvami ukvarja 
že več kot petnajst let. Njihova glavna odlika, ki jo izpostavljajo 
tudi zadovoljne stranke in jo nakazuje ime podjetja, je hitra izved-

ba. Da pa stranki ves čas izvajanja storitve tudi prijazno svetujejo, 
najbrž ni treba posebej poudarjati. 

En, dva, tri – bodite brez skrbi! Geodetske storitve, ki jih potre-
bujete, so v podjetju 123GEO v dobrih in strokovnih rokah.

E: info@123geo.si 
M: 040 750 810 ali 041 395 594

123GEO – to je moj geodet!
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Združila je dve ljubezni
Komendčanka Karmen Gostinčar je združila svoji dve veliki ljubezni – knjige in naravo – ter izdala že tretjo knjigo o naravni kozmetiki. 
Tokrat je v knjigi z naslovom Čudoviti svet mil podrobno opisala naravna mila, narejena po hladnem postopku, in mila brez luga. Prvi 
odzivi bralcev so navdušujoči, kar pa niti ne preseneča, saj se zanimanje za naravno kozmetiko in njeno izdelavo iz leta v leto veča.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Iztok Dimic

Z izdelovanjem naravne kozmetike ima Karmen več kot petnajst let 
izkušenj. Sicer sta mazila ustvarjali že njena babica in mami, a takrat je to 
še ni zanimalo. Šele leta kasneje je začutila ljubezen do naravne kozmeti-
ke, izdelovanje le-te je postalo in vse do danes tudi ostalo njen konjiček, 
njena duša in strast. »Začela sem z balzami za ustnice, mazili, enostavni-
mi stvarmi torej. Vmes sem se izobraževala, veliko brala in raziskovala 
ter nadgrajevala svoje znanje. Ker sina, ko je bil dojenček, nisem želela 
obremenjevati s kemijo, sem čedalje več stvari izdelovala sama,« se prvih 
korakov spominja Karmen. Nato so na njeno pot stopile knjige. Najprej 
je leta 2011 skupaj z Ivo Dolenc napisala knjigo Darila iz domače kuhi-
nje, v kateri sta zbrali 140 preizkušenih idej za darila, ki jih vsak lahko 
naredi v domači kuhinji. Med njimi najdemo sladkarije, sladke, slane 
in kisle shranke, napitke, kise, olja, začimbe in čaje ter druga zanimiva 
darila, kot so sivkino milo, ognjičeva krema itd. »Naravna kozmetika je 
obsegala le manjši del, toda ob izidu knjige se je pokazalo, da ljudje potre-
bujejo tudi recepte za naravno domačo kozmetiko,« se spominja Karmen, 

ki se je tako lotila prve samostojne knjige. Leta 2013 je izšel njen prvenec 
Eko darila, knjiga o naravnih milih in domačih kozmetičnih izdelkih za 
lepoto ter dobro počutje, ter postal velika uspešnica, dve leti kasneje je 
sledila Moja domača kozmetika s skoraj sto recepti za izdelavo domačih 
kozmetičnih izdelkov. A ker so mila, kot pravi Karmen, zelo kompleksna 
in obsežna tema, se je odločila, da posebno knjigo nameni še tem. Tako je 
pred dobrim mesecem dni izšla knjiga Čudoviti svet mil, ki na 168 straneh 
prinaša vse, kar mora o milih po hladnem postopku vedeti začetnik, z 
nasveti, rešitvami zagat in preizkušenimi recepti pa bo dobrodošlo branje 
tudi tistim, ki mila izdelujejo že dlje časa. Knjigi je dodan del z recepti za 
mila brez luga, ki je namenjen tistim s strahom pred to snovjo in nekoliko 
zahtevnejšo izdelavo mila po hladnem postopku, ki pa kljub temu želijo 
sami ustvarjati. »Prav izdelava mila z vlivanjem, kot se imenuje postopek 
izdelave mila brez luga, je za marsikoga prva izkušnja z izdelavo ročno 
izdelanega mila,« pravi Karmen.

Milo lahko izdelamo skupaj z otroki

Čudoviti svet mil se v prvem delu posveča trdim milom, narejenim 
po hladnem postopku. »V knjigi je razloženo čisto vse, od tega, kako na-
redimo svojo formulo, do tega, kaj vse se lahko zgodi in gre narobe ter 
kako rešujemo zaplete. Na primer, večkrat se pojavi težava, da se masa 
prehitro zgosti. V knjigi med drugim opisujem, ali ta zaplet lahko rešimo 
in kako,« razlaga Karmen, ki jo pri izdelovanju naravne kozmetike vodi 
misel, da izdelkov oz. sestavin nikoli ne mečemo stran. »Pri izdelovanju 
naravne kozmetike nikoli ničesar ne zavržem. Na primer, četudi je kre-
ma bolj tekoča, jo vseeno uporabljam. Enako je pri milih. Včasih imamo 
krasno maso, v katero dodamo eterično olje, in se vse skupaj zgosti. Kaj 
narediti? Svetujem, naj ljudje uporabijo tudi to milo, čeprav ne bo lepega 
videza,« priporoča Karmen. Knjiga Čudoviti svet mil prinaša več kot 60 
receptov s čudovitimi fotografijami, katerih avtorica je Kristina Smodila, 
ki je knjigo tudi oblikovala. 

Kot smo že omenili, je receptom za mila po hladnem postopku dodan 
tudi del za mila brez luga. »Nekatere ljudi je strah rokovanja z lugom, kajti 
potrebna je posebna previdnost in natančnost, mila pa bi kljub temu radi 
izdelovali sami, zato smo v knjigo vključili še mila z vlivanjem, ki nasta-
nejo tako, da vnaprej pripravljeno bazo stopimo, nato pa ji po lastni izbiri 
dodamo barve, rožice, dišave, jo vlijemo v kalup in počakamo, da se strdi. 
Ta mila so odlična tudi za ustvarjanje z otroki, ki se na ta način naučijo, 
da lahko veliko stvari izdelamo sami in jih ni treba kupovati, hkrati pa 
tako skupaj z njimi kakovostno preživimo prosti čas. Mila z vlivanjem 
lahko uporabimo takoj, medtem ko milo, izdelano po hladnem postopku, 
potrebuje od štiri od šest tednov za zorenje, šele po tem je uporabno,« 
razlaga Karmen.

V knjigi tudi prikaz videoizdelave mila

Knjiga Čudoviti svet mil, ki je med prvimi kupci oz. bralci že naletela 
na navdušene odzive, pa ni le lepa in uporabna, temveč se ponaša tudi 
z nazivom prva multimedijska knjiga za naravno kozmetiko v Sloveni-
ji. Kaj to pomeni? Knjigi je priložena povezava do prikaza videoizdelave 
mila, ki prikazuje celoten potek izdelave mila, od tega, kako združimo 
lužno vodo in maščobe, kako mešamo, do vlivanja v kalup in krašenja. 

»Izdelava naravnega mila v resnici ni tako zahtevna, da ga ne bi vsaj 
poskusili narediti. Treba se je le temeljito pripraviti in upoštevati vse var-
nostne napotke. Naravna mila, ki jih izdelamo sami, najbolje negujejo našo 
kožo. Ker vsebujejo celotno količino glicerina, ki nastane pri izdelavi mila, 
učinkujejo vlažilno in kože ne izsušijo. Z njimi nežno naravno odstrani-
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mo odmrle kožne celice. Poleg tega lahko sestavo mila prilagodimo svojim 
željam in potrebam,« poudarja Karmen, ki kozmetike v trgovini ni kupila 
že več kot petnajst let. »Všeč mi je, da sama izberem vse sestavine glede na 
potrebe moje kože, ceneje pridem do vrhunskega izdelka, se ognem ne-
potrebnim kemikalijam, hkrati pa je izdelava, čeprav včasih težavna, tudi 
zelo zabavna,« razloge, zakaj naravno kozmetiko raje dela sama, našteje 

Karmen. Tistim, ki o izdelovanju naravne kozmetike šele razmišljajo, sve-
tuje, naj začnejo z lažjimi stvarmi, kot so mazila in balzami za ustnice, ter 
se šele nato lotijo bolj kompleksnih izdelkov. »Naravna kozmetika ni no-
ben bavbav, vsega se lahko naučimo. A po tej poti stopajmo z malimi ko-
raki, raziskujmo in nadgrajujmo svoje znanje. Vaja dela mojstra, če mojster 
dela vajo. To se sliši obrabljeno, ampak je res,« poudarja Karmen.

Recepti in nasveti na spletni strani

Da bi ljudem še bolj približala izdelavo naravne kozmetike oz. jim 
olajšala izbiro in nakup sestavin ter pripomočkov, je pred desetimi leti 
vzpostavila tudi spletno trgovino Calendula, kjer je na enem mestu na 
voljo vse za izdelavo naravne kozmetike, od sestavin, barv, kalupov, pri-
pomočkov do dodatkov in embalaže. Tu lahko kupite tudi knjigo Čudo-
viti svet mil, ki je sicer na voljo še na spletni strani založbe Kmečki glas 
in v knjigarnah ter papirnicah, za izposojo pa je na voljo tudi v kamniški 
in domžalski knjižnici. Karmen na spletni strani calendula.si objavlja tudi 
obilo receptov in nasvetov, nekaj postopkov oz. receptov za izdelavo mil 
je na voljo tudi v video obliki na njenem kanalu (Calendula) na platformi 
YouTube. »Začetki s spletno trgovino so bili težki. Slovenija je majhna in 
zaradi tega specifična, pa ne glede na panogo. Zdaj smo že uveljavljeno 
ime, a ves čas je treba migati. Tako vsako leto dodajamo nove izdelke, 
letos smo razširili ponudbo kalupov,« razlaga Karmen, ki se zaveda, da 
je velika prednost njene spletne trgovine, da vse izdelke uporablja tudi 
sama. Tako ji kupci zaupajo, saj so stvari preverjene.

Svet naravnih mil vas bo zasvojil

»Zavedati se moramo, da mila, ki jih lahko kupimo razmeroma poceni, 
niso naravna in vsebujejo veliko kemikalij. To pa ni dobro niti za nas niti 
za okolje. Zato vas vabim v čudoviti svet izdelave naravnih mil. Zago-
tavljam vam, da vas bo v kratkem času zasvojil, tako kot se je to zgodilo 
meni,« zaključuje Karmen. 

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost 

izvedenkah pri kombinirani vožnji: od 143 do 227 Wh/km. 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 

01.09. do vključno 31. 10. 2022. Vrednost bona in pogoji akcije so objavljeni na www.peugeot.si.

LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE 
OB NAKUPU VOZIL PEUGEOT

+ KASKO ZA 1 EUR 
+ 5 LET JAMSTVA

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

Foto: M
ateja Štrajhar
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Iz majhnega lahko zraste veliko
Društvo mladih Jarše v letošnjem letu, kot izhaja iz naslova, praznuje svojo 15-letnico delovanja. V tem obdobju so se mladi še tesneje po-
vezali in skupaj ustvarili marsikaj. Ko sem o tem spregovorila s člani društva, so povedali, da je bilo sodelovanje mladine v Jaršah prisotno 
že mnogo prej, preden so se sploh porodile zamisli o ustanovitvi morebitnega društva. Jarše so namreč že dolga leta prepolne dogajanja, 
tako otroškega kot mladinskega, dolgčas pa ni niti starejšim generacijam. A predvsem mladi so tisti, ki skrbijo, da je jarška skupnost vselej 
aktivna. Nikdar se niso zamejevali zgolj na eno samo področje, temveč so za svoje udejstvovanje izbirali različna področja delovanja.

BARBARA KOPAČ
Foto: arhiv društva

»V Jaršah smo se mladi veliko družili in pripravljali različne aktivnosti 
že pred ustanovitvijo društva,« pojasnjujejo moji sogovorniki. »K ideji, da se 
tudi uradno organiziramo in kot društvo prijavljamo na razpise za dodatna 
sredstva pri izpeljavi projektov, so nas spodbudili člani Društva mladih Dob, 
ki so na tak način delovali že dlje časa.« Prvi sestanek društva je potekal pri 
prvi predsednici Barbari Lajevec (tedaj Košenina), ki je društvo vodila dve 
leti. Njeno vizijo je nadalje razvijala Nina Rozman (tedaj Centa), ki je društvo 
vodila naslednja štiri leta. Njeno delo sta nadaljevala Tomaž Kastelic in Meta 
Plaznik, ki sta bila na vodilnem položaju vsak po štiri leta, danes pa organi-
zaciji poredseduje Klara Matzele, ki za društvo skrbi zadnje leto.

Udeleženci prvega srečanja društva niso zapletali stvari, posedli so se 
pod trto in se poglobili v statut ter v vizijo društva, v to, kaj želijo početi, 
doseči, kako se želijo udejstvovati danes in v prihodnosti. »Ena od prvih 
aktivnosti je bil gala ples, ki smo ga sprva gostili enkrat ali dvakrat letno. 
Vsako leto pripravimo tudi oratorij, ki vselej poteka pod okriljem Župnije 
Jarše, temu pa smo pozneje dodali tudi druge prireditve, denimo dobrodel-
ne dogodke, s katerimi smo zbirali oz. zbiramo prispevke za ljudi v stiski.«

Cilj je aktivno preživljanje prostega časa

Kot enega ključnih ciljev so si zadali, da v svoje vrste pritegnejo čim več 
mladih, ki bi se tako aktivno vpeli v dogajanje v lokalni skupnosti, s čimer bi 
posledično še marsikoga spodbudili k aktivnemu preživljanju prostega časa. 
Član Društva mladih Jarše lahko postane vsakdo, ki si želi aktivnega sode-
lovanja. Posameznik mora najprej predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi 
željo postati član društva. Z omenjeno izjavo se zaveže, da bo deloval v skla-
du s Statutom Društva. Na začetku je Društvo mladih Jarše štelo 20 članov, 
današnja številka pa je 25. Slednja se sicer vsako leto spreminja, vedno pa 
se giblje okoli števila 20. »Novih članov smo vedno veseli, saj tako dobimo 
nove zamisli, ki jih ti prinesejo s seboj, dobimo nekaj svežine, ki jo vnesejo 
novi člani, predvsem pa se tako lahko lotimo morebitnih novih dejavnosti.«

Člani se redno udeležujejo posvetov oziroma sestankov, kjer lahko vsak-
do izrazi svoje zamisli, mnenja, morebitne pomisleke, predvsem pa želje, 

kako želi društvo peljati naprej. Ker pa gre tu za demokratično delovanje 
in ne diktaturo, je odločitev vedno skupna. Člani se namreč skupaj odloča-
jo, kako bodo določene zamisli uresničili, skupaj se domenijo, katere nove 
dejavnosti bodo vpeljali, in skupaj delujejo, da bi zastavljene cilje tudi do-
segli. Dejavnosti društva so sicer izredno slikovite, zajemajo namreč tako 
kulturne in zabavne dogodke kot tudi raznolika športna udejstvovanja, 
dogajanja z versko vsebino ter dogodke, namenjene predvsem mlajšim. To 
pomeni, da imajo dejansko vsi člani možnosti, da razvijajo svoje veščine 
in nadgradjujejo svoja znanja. Ljudje smo namreč različni, imamo različna 
zanimanja in raznolike poglede na svet. Enako velja tudi za člane društva 
mladih. Da pa bi raznovrstne dejavnosti, ki jih društvo pokriva oziroma 
pripravlja, delovale nemoteno, vsak pristavi svoj lonček. Nekateri člani so 
radi v soju žarometov, zato skrbijo za nastope, v katerih se tudi urijo, drugi 
so raje manj izpostavljeni in se tako posvečajo dogajanju v zaodrju – od gra-
fičnega oblikovanja najrazličnejših gradiv do organizacije in koordinacije 
različnih dogodkov, spet tretji pa skrbijo za druga ključna področja, ki so 
za uspešno delovanje društva enako pomembna. V društvu pravijo, da je 
z vsakim novim članom društvo bogatejše za nove spretnosti in tako se 
sčasoma porajajo tudi ideje za nove dogodke in dejavnosti.

Organizirajo tudi oratorij

Dogodek, ki ga mladi najbolj izpostavljajo, je nedvomno vsakoletni ora-
torij, ki poteka med poletnimi počitnicami. To je namreč projekt, ki je prav-
zaprav sprožil celotno delovanje društva, zaradi organizacije slednjega se je 
društvo vsako leto povečevalo. S pripravami na oratorij člani pričnejo že v 
spomladanskem času, saj trdo garajo več kot štiri mesece, da lahko poleti 
vse lepo teče. Oratorija se namreč vsako leto udeleži več kot 100 otrok, kar 
pomeni, da je treba poskrbeti za številne in raznolike dogodivščine, ki se 
jih radoznali in razigrani otroci tako veselijo in nadejajo, poskrbeti je treba 
tudi za mnoge druge vsebine, ki še popestrijo oratorijski teden.

Poleg oratorija je pomemben tudi decembrski dogodek, ki ga prav tako 
pripravijo vsako leto. Ta je dobrodelne narave, zbirajo pa sredstva za dru-
žine v stiski. Poleg dobrodelne note izpostavljajo tudi zabavo in sprostitev, 
ki smo ju vsi predvsem v stresnem decembru še kako potrebni. V sklopu 
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slednjega zbirajo tudi sredstva za poletni oratorij, zbrane pa zabavajo z 
glasbo, dramskimi igrami, skeči in številnimi drugimi nastopi, kjer lahko 
vsi člani izkažejo svojo nadarjenost, vsak na svojem področju, pri čemer 
pa često vključijo tudi občinstvo. Pogosto organizirajo tudi gala večere 
(plese), kjer se lahko udeleženci pražnje opravijo, uživajo v pijači in jeda-
či, hkrati pa uporabijo morda že usvojeno znanje standardnih plesov. Ne 
manjka pa niti kulinaričnih izkušenj. Znanje le-teh so imeli člani prilož-
nost pokazati že na dveh gala večerjah, kjer so svojim gostom pripravili 
nepozabno gastronomsko izkušnjo. »Vsako leto pripravimo tudi nogo-
metni turnir, sodelujemo pri številnih programih in dejavnostih župnije, 
pomagamo pri projektih krajevne skupnosti, se hkrati trudimo ohranjati 
mnogotere tradicije, med drugim tudi tradicijo poročnih ''šrang'', dejavni 
pa smo še marsikje in in še na marsikateri način.«

Ker pa živimo v času, ko naše delovanje narekujejo družbena omrežja, 
sem svoje sogovornike povprašala tudi o tem, kje vidijo prednosti novo-
dobnih tehnologij in kje so tiste bistvene razlike v delovanju na začetku in 
danes. »Največjo prednost družbenih omrežjih vidimo v tem, da lahko do-
sežemo zelo veliko ljudi in je to odlična možnost, da tudi ljudje, ki nas ne 
poznajo, izvedo za nas. Na našem profilu naši sledilci pridobijo informacije 
o naših dogodkih, delimo pa tudi utrinke z naših druženj in priprav na ora-
torij in podobno.« Tako je njihov profil na družbenih omrežjih poln upo-
rabnih napotkov, a hkrati veselih spominov. Služi jim predvsem kot kanal 
za obveščanje o tem in onem, saj brez družbenih omrežij marsikdo niti ne bi 
izvedel za določene dogodke oziroma bi bil o slednjih obveščen pomanjklji-
vo in/ali prepozno. Kljub temu pa izpostavljajo, da še vedno radi uporabljajo 
klasične plakate in letake, pogosto pa ljudi na dogodke povabijo kar osebno. 
Utrinki s srečanj so pozneje objavljeni na spletu – za tiste, ki bi radi ohranili 
te spomine, in za tiste, ki se srečanja iz osebnih razlogov morda niso uspeli 
udeležiti. »Spletna orodja smo aktivno in koristno uporabljali tudi v času 
omejenih druženj zaradi korone. Obdržali smo sicer naša redna petkova 
srečanja, pripravljali smo si rojstnodnevne zabave, te še vedno v živo, za vse 
krajane in ostale pa poskrbeli za videovoščila. Med drugim smo v spletni 
obliki izpeljali celo eno dobrodelno prireditev.«

Vse omenjeno nedvomno predstavlja prednosti, ki jih društvo pred 15 
leti ni imelo. A vendar pravijo, da te prednosti ostajajo zgolj orodje, da 
ostajajo na poti do cilja, ki so si ga zastavili že takoj na začetku – druženje 
mladih. To še danes ostaja v ospredju in tega nobena spletna platforma ne 
more nadomestiti. Kakovostnega časa, ki ga preživijo skupaj, spominov, 
ki jih ustvarjajo, pristnih vezi, ki jih tkejo, jim nihče ne more vzeti niti 
tega ne more nič nadomestiti.

S skulpturo iz odpadnih rolic se želijo vpisati v Guinessovo knji-

go rekordov 

Seveda pa priznavajo, da jim orodja, kakršna so družbena omrežja, 
nedvomno pomagajo na poti do uresničitve trenutnega cilja. Društvo si 
je namreč zastavilo podreti Guinnessov rekord. Vsi smo najbrž kdaj pre-
listali Guinnessovo knjigo rekordov in ob tem pomislili, kako krasno bi 
bilo, ko bi tam zasledili lastno ime. In prav takšna želja je tlela tudi v srcih 
nekaterih članov društva, ki so se v letu 2010 lotili izjemnega podviga. 
»Po cestah v Jaršah in na Rodici smo narisali najdaljši ristanc na svetu, 
dolg več kot 5200 metrov, ter se tako zapisali v Guinnessovo knjigo rekor-
dov.« Mnogo izmed trenutnih članov je tedaj sodelovalo pri edinstvenem 
izzivu, ki je potekal v sklopu oratorija. Danes pa v društvu tli nova želja. 
Vnovič želijo podreti rekord, tokrat z uporabo odpadnih rolic toaletnega 
papirja. »Od kje zamisli za takšen podvig, je težko reči, enostavno se po-
rodijo in razvijejo ob druženjih in načrtovanjih. Želeli smo narediti nekaj 
takšnega, kar bi bilo opazno, imelo tudi nek višji cilj in pomen, hkrati pa 
bi zahtevalo sodelovanje vsaj vseh naših članov, če ne celo širše.«

Tako se je porodila zamisel, da bi tokrat postavili najvišjo skulpturo 
na svetu kar iz odpadnih rolic toaletnega papirja. Izvor same zamisli je 
pravzaprav zavedanje članov, da je naš planet v nevarnosti, da je pretirana 
potrošnja dandanes nekaj običajnega, ljudje pa se do omenjene problema-
tike niti ne opredeljujejo več, kažejo celo popolno apatijo, kar velja tudi 

za pretirano rabo energije. »S tem podvigom si želimo vsaj minimalno 
prispevati k ozaveščenosti, da nobena stvar, četudi malenkostna, ni za-
nemarljiva, če se je lotimo vsi in skupaj. Pokazati želimo, kako lahko iz 
majhnega zraste veliko, če vse te malenkosti združimo.« Omenjeno pa 
želijo ponazoriti prav z visoko skulpturo iz odpadnih rolic, s čimer bi ljudi 
morda prisilili tudi k premisleku o varčevanju in recikliranju odpadnih 
materialov. Cilj društva je do konca šolskega leta zbrati vsaj 100 tisoč ro-
lic, ki jih želijo na oratoriju prihodnje leto uporabiti za izgradnjo omenje-
ne skulpture. »Tako bodo del podviga tudi otroci, kar je krasno.«

Rolice jim lahko pomagate zbirati tudi vi!

Seveda pa se zavedajo, da je postavitev takšne strukture dolgotrajen 
proces, ki sestoji iz dveh ključnih faz. Prvo predstavlja dogajanje, ki po-
teka že nekaj mesecev in se bo nadaljevalo še slabo leto, to je zbiranje od-
padnih rolic toaletnega papirja. Teh so doslej zbrali že več kot 23 tisoč. 
Rolice sproti preštevajo in shranjujejo, do cilja pa jih loči še 77 tisoč rolic. 
Drugo fazo predstavlja sama tvorba, torej izgradnja skulpture. Kako bo 
ta videti, kako se bodo lotili postavljanja in kako bo najbolj smiselno te 
rolice povezati, zaenkrat ostaja v zraku, saj jih do cilja loči še slabo leto, 
kar pomeni, da bodo ta čas namenili aktivnemu premisleku o samem 
postopku gradnje. »Trenutno se manjša skupina znotraj društva aktivno 
ukvarja z organizacijo, koordinacijo in promocijo zbiranja ter s samim 
beleženjem ter shranjevanjem rolic. Vsi člani, njihove družine, celoten 
kraj in še širše pa že sodelujejo pri zbiranju. Seveda pa želimo k projek-
tu povabiti prav vse posameznike ali podjetja oz. organizacije, ki bi nam 
želeli pomagati oziroma tudi na ta način prispevati k vzbujanju zavesti o 
zmanjševanju potrošnje ter reciklaži surovin. Tako k temu vabimo tudi 
vse vas, dragi bralci,« izpostavljajo člani. Kdorkoli bi torej želel pripomoči 
k dosegi cilja in tako poskrbeti za naš planet, lahko odpadne rolice, na-
mesto da jih zavrže, zbira in nato pripelje na zbirno mesto, pred župnijski 
dom v Srednje Jarše, na naslov Jarška cesta 65a, 1230 Domžale. Če prevoz 
predstavlja oviro, pa je društvo dosegljivo tudi na elektronskem naslovu 
drustvo.mladih.jarse@gmail.com oziroma na družbenih omrežjih, kjer 
se lahko neposredno z njimi dogovorite o prevzemu zbranih odpadnih 
rolic. »Nadejamo se, da bo projekt, tako kot je nas, navdušil tudi druge 
in bomo celo presegli našo ciljno količino rolic ter drugo leto postavili 
velikansko skulpturo, ki bo tako vse sodelujoče kot tudi ostale navdušila 
in spodbudila k razmisleku.«

Društvo mladih Jarše je več kot očitno silno dejavno, hkrati pa za mla-
de predstavlja lepo priložnost, da se že kot najstniki spoznajo z delovanjem 
neprofitne organizacije, postopki, ki jih mora tovrstno društvo izpeljati, in 
uradnimi dokumenti, ki se oblikujejo znotraj društva vsako leto (poroči-
la, prijave na razpise ...). »Takšen način vključenosti mladih krepi aktivno 
državljanstvo in spodbuja druženje, v ozadju katerega se vedno skriva še 
vsaj en dober namen. Kompetence, ki jih mladi pridobijo s sodelovanjem v 
društvu, so raznolike in lahko bistveno pripomorejo k lažjemu vstopu na 
trg dela, kjer šteje prav vsaka izkušnja,« pogovor zaključi druga predsednica 
društva, Nina Rozman, ki danes deluje v Mladinskem centru Ljubljana. 

Po cestah v Jaršah in na Rodici so narisali najdaljši ristanc na svetu, dolg več 
kot 5200 metrov, ter se tako zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov.
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Gregor Trebušak: Imam najboljšo službo na svetu
Na televizijskih zaslonih je kot voditelj in novinar prisoten že petnajst let. Pred tem smo ga lahko poslušali na radijskih valovih. Starosta, torej, 
a tega naziva mu pri 38 letih še ne smemo pripisati. Gregorju Trebušaku kljub dvajsetletnim izkušnjam v medijih zanosa ne zmanjkuje. Pravi, da 
ima najboljšo službo na svetu, saj mu poleg razgibanega dela omogoča tudi neprecenljiv čas za družino, s katero zadnjih nekaj let živi v Trzinu. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Gregorja Trebušaka

Pravkar ste se vrnili z dopusta? Kje ste bili? 

Smo veliki ljubitelji morja. Bili smo v Vrsarju. Pred glavno sezono in 
po njenem koncu smo najeli prikolico v kampu. Prikolica je za otroke su-
per. Z dvema majhnima punčkama pa je dobro, da ni pretirane gneče.

Sicer je vaša priljubljena destinacija Grčija?

Ja, res je. Letos se je prvič v desetih letih zgodilo, da z Uršo nisva bila 
v Grčiji. Ivana Paulina je stara le eno leto, Lilijana tri. Z dvema majhnima 
otrokoma na letalo … Pa še nič nista pri miru, zato je sredi sezone v Grčiji 
za njiju prevroče. Grške plaže nimajo sence borovcev kot hrvaške. Zato 
sva se odločila, da letos Grčijo izpustimo, saj bo prihodnja leta še dovolj 
priložnosti za obisk.

Z dvema majhnima otrokoma dopust ni več dopust, kajne?

(smeh) Poleg tega, da letos prvič nisva šla v Grčijo, je tudi prvič, da 
na morju nisem prebral niti ene knjige. Ponavadi sem jih med dopustom 
prebral vsaj deset.

Ali se kljub temu polni energije vračate na delo? Ali greste bolj po ener-

gijo na delo?

Ne, ne, vračam se poln energije. Zelo rad hodim v službo, ker mi je 
všeč, kar delam. Oba svetova – služba in družina – se popolnoma razli-
kujeta. V prvem moram biti popolnoma osredotočen in zbran, v drugem 
sem popolnoma odklopljen. Zato se prvi dan po dopustu na delo odprav-
ljam s polno energije. Bomo videli, kako bo. 

Kaj vas čaka danes? (pogovor je potekal 12. 9., op.p.)

Danes bodo v središču odbojkarji, novi glavni inšpektor za delo, po-
ročali bomo tudi o žalostnih zgodbah, umorih, samomorih, tega je zadnje 
čase veliko. Pa vojna v Ukrajini in smrt britanske kraljice ne bosta manj-
kali. To so ta trenutek glavne teme.

Spomladi ste pred državnozborskimi volitvami vodili predvolilna soo-

čenja. Boste ob prihajajočih predsedniških volitvah tudi imeli to nalogo? 

Najprej moramo počakati, koliko bo kandidatov, potem se bomo odlo-
čili, kakšne oddaje bomo pripravili. Zagotovo bomo imeli soočenja ena na 
ena, saj tega druge oddaje nimajo, hkrati pa ima tako kandidat oz. kandi-
datka možnost predstaviti svoja stališča. 

Kaj Svetu prinaša jesen?

Ta trenutek je največja novost v naši novinarski redakciji velika me-
njava generacij. Ugotavljamo, da fantov novinarski poklic ne zanima pre-
več. Tako imamo kar nekaj novih novinark, ki so še zelo mlade, so še 
študentke. Čaka nas veliko dela, da bodo do potankosti spoznale in vzlju-
bile novinarsko delo. Mi jim bomo pri tem pomagali s svojim znanjem in 
izkušnjami. Jesen bo tako v največji meri namenjena prav temu. 

Čeprav je zanimanja za ta poklic čedalje manj, so tisti, ki pridejo, še bolj 
zagnani. Tak je moj občutek. Nekoč je vsak hotel biti novinar, saj je bilo 
popularno delati na televiziji. Tega ni več. Dandanes se posnameš na druž-
benih medijih in si verjetno bolj gledan, kot če bi bil na televiziji. Zato mi 
je všeč, da tisti, ki pridejo k nam, pridejo z razlogom. Želijo biti novinarji.

Sicer pa je vsebinsko gledano ta trenutek v znamenju športa in uspe-
hov naših športnikov. Zadnji dve leti je bil glavna tema covid-19, ki pa 
razen zdravstveno ni dajal zanimive širine. Zdaj prihaja popolnoma nov 
čas, obetajo se podražitve in pojavljajo se vprašanja – ali bodo odpuščanja, 
ali bo gospodarstvo zdržalo … Predvidevam, da letošnje leto še ne bo po-
sebno, prihodnje leto pa bo ključno, takrat se bodo že pokazale posledice 
krize, ki se napoveduje. V oddaji Svet smo enotni, da se bomo še bolj kot 
sicer osredotočili na težave ljudi, jih naslavljali in izpostavljali, da jih bodo 
politiki potem tudi reševali.

Kako je delati s tako mlado ekipo?

Po eni strani je super, kajti mladi ljudje prihajajo s popolnoma drugač-
nim pogledom od našega. To je prav zares nova generacija in mi je niti 
malo ne razumemo. Saj se trudimo v tej smeri, a nam ne gre prav dobro. 
(smeh) Naša naloga je, da jih spodbujamo pri delu za vse generacije, kajti 
prav njihova na žalost še najmanj gleda televizijo. Poleg tega jim moramo 
ponuditi zgodovinski vpogled oz. primerno zgodovinsko ozadje. Lani, ko 
je bila 30-letnica osamosvojitve Slovenije, so temo pokrivale novinarke, 
ki se takrat še rodile niso. Saj sem še sam skorajda premlad. Še en primer 
je smrt britanske kraljice. Kraljica, kdo je to? Mladim ne pomeni prav ve-
liko. Po drugi strani pa tudi oni nas spodbudijo, da začnemo še bolj razmi-
šljati o prihodnosti, naslavljajo popolnoma druge teme, kot so podnebne 
spremembe, stanovanjska problematika, mlade družine, študentske teme 
… Ta mešanica je zelo dobra. Pravzaprav gre za neke vrste medgeneracij-
sko sodelovanje. Še pred nekaj leti bi sam zase dejal, da sem mlad novinar, 
danes pa vidim, da to ne drži več.

Zadnja leta se zdi, kot da gre človeštvo iz krize v krizo … koronavirus, 

vojna, energetska kriza. Kako naporno je to za vas kot novinarja?

Pa pred tem še migracije … Roko na srce, po mojem mnenju bo tega 
vsako leto več. Vsakič znova se najde kaj negativnega. Očitno smo ljudje 
tako narejeni in tudi svet tako deluje, da so ravno negativne teme tiste, ki 
učinkujejo, ker se dotaknejo širše populacije. Tak primer, ki pa sicer ni ne-
gativen, je šport. Dva tedna smo vsi živeli z odbojkarji, potem še en teden 
s košarkarji in nato se pojavi praznina. Pred televizijo ni več 80 % gledal-
cev, ki spremlja šport. Z ostalimi temami je podobno, od koronavirusa 
do migracij. O njih ljudje govorijo, lahko so za ali proti, ampak mnenje 
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o tem ima vsak. Mediji pograbimo te teme. Že večkrat sem rekel, da smo 
mediji tudi sami krivi za tako stanje, saj ga pomagamo soustvarjati. Nekaj 
se zgodi in nam ustreza, da je dobro gledano. Dobro gledano pa je tisto, o 
čemer imajo ljudje mnenje. V epidemiji covida-19 nas je to zelo teplo, kajti 
zgodil se nam je zasuk. Vsak je imel mnenje, kar je prav, a hotel ga je tudi 
na glas povedati, bil je bolj moder od zdravnikov in znanstvenikov. Mediji 
kar naenkrat nismo bili glavni razlagalci stvari, ampak razširjevalci teorij 
zarote. Ta oznaka nas je doletela prvič. Morda tudi zaradi dela medijev v 
preteklosti; vsak sam najbolje ve, kaj in kako je delal. Če si bil pred tem 
nestrpen do znanstvenikov, češ da denimo nič ne vedo o globalnem se-
grevanju, potem težko trdiš, da znanstvenik, ki se recimo ukvarja z zdra-
vstvom, vse ve. Težko zdaj žanješ drugačno letino. 

A nove teme se pojavljajo ves čas. Komaj smo se rešili koronavirusa 
že je izbruhnila vojna v Ukrajini. Neverjetno. Ravno, ko smo zadihali, 
gospodarstvo je rastlo, v uredništvu smo mislili, da bodo končno spet 
v ospredju druge teme, pa pride do vojne in to v Evropi. Če pogledamo 
danes, pa gre Ukrajincem v tem trenutku na fronti dobro, če beremo za-
hodne medije, to sploh ni več prva novica, včasih pravzaprav komajda še 
najde pot v medije, kar je nenavadno. Ljudje smo nasičeni z vsemi temami. 
Prizadene nas zgolj tisto, kar je v našem krogu zaznavanja, tisto, kar je 
nekoliko oddaljeno, pa je nekaj časa lahko v ospredju, potem pa zbledi.

Negativnih tem je veliko več kot pozitivnih. Toda za mene kot novi-
narja vse te negativne teme niso naporne, ampak mi predstavljajo izziv, 
saj je po mojem mnenju naša naloga, naloga medijev, da vsako tako temo 
prepoznamo, spoznamo, predstavimo in jo ljudem približamo. 

Kako potem uravnotežite oddajo?

Ko sem bil še urednik oddaje Svet, sem se držal tega, da je treba gle-
dalce proti koncu nujno sprostiti. Večina ljudi namreč spremlja poročila 
ob šestih, sedmih in potem še ob desetih, kar pomeni tri ure slabih novic. 
Tako se na koncu res lahko slabo počutiš. In tako je tudi danes v oddaji. 
Zato na Svetu vedno najdemo tudi pozitivne zgodbe. Šport je tak primer 
pa še kakšna ljudska zgodba in vrhunski Aleksander Pozvek, tako da na 
koncu sproščeno odidemo iz oddaje.

Ali je to pomembno tudi vam kot voditelju?

Ja, zelo, zato tudi sam včasih na koncu dodam kaj za sprostitev. Imam 
namreč dovoljenje, da lahko vnesem osebno noto in tako kdaj kaj dodam, 
čeprav bi bilo včasih bolje, če ne bi. Je pa še ena pomembna stvar, ki sem 
se jo naučil v vseh teh letih. Ko je najhujše, mora voditelj ostati miren. 
Zakaj? Ker ljudje ne potrebujejo voditelja, ki je dramatičen, evforičen, saj 
je novica že sama zase dovolj taka. Lep primer je BBC. Njihovi voditelji 
so ves čas umirjeni in dostojanstveni. Takšni so bili tudi med poročanjem 
o smrti kraljice. Zdi se mi, da smo bili v drugih delih sveta skoraj bolj 
čustveni ob tej novici. 

Z izkušnjami torej spoznaš, da se oddaja ne vrti okoli tebe, ampak se 
moraš kot voditelj prilagoditi novici. Če bi danes pogledal svoje stare od-
daje, bi se kar pogreznil. (smeh)

Najbrž je najbolj pogosta floskula zadnjega časa: mediji so krivi. Kakšen 

je vaš komentar tega stanja?

Kot sem dejal že prej, vsak medij oz. vsak novinar zase ve, kako dela 
in poroča. Novinarstvo je v svoji biti dobro. Politiki so tisti, ki naše delo 
postavljajo pod vprašaj. Za njih je to odlično, kajti če vzbudijo dvome in 
uničijo edinega nadzornika, kar mediji za politiko so, potem so zmagali. 
Tako ostanejo brez vseh kritikov, če pa se že kakšen pojavi, ga diskrediti-
rajo, da v očeh javnosti ni več kredibilen. Po drugi strani pa so mediji, vsaj 
nekateri, če jim lahko sploh rečemo mediji, veliko tudi sami pripomogli 
k takšni situaciji.

Čeprav ste stari šele 38 let, ste v medijih prisotni že skoraj 20 let.

Na Radiu Hit sem začel pri devetnajstih letih. To je bil začetek moje 
poti. 4 dni po 18. rojstnem dnevu sem se udeležil avdicije. Zavrnili so me, 

ker sem bil popolnoma zanič, a dejali so mi, da sem premlad. Naslednje 
leto sem zopet poskusil. Še vedno sem bil zanič, ampak so me vzeli. Naj-
brž so si mislili, da ne bom odnehal in je bolje, če me sprejmejo. (smeh) To 
so bili drugi čas. Radio Hit je bil institucija. Oral je ledino v komercialnem 
radijskem programu. Kmalu sem nato vodil otroški program, potem še 
dopoldanski program in se ves čas učil z delom. Še danes sem hvaležen 
Robertu Pečniku Peču in Mateju Špeharju - Racmanu, ki sta me vzela in 
me vsega naučila. Zavedal sem se, da moram vztrajati, saj sem popolnoma 
opustil študij zaradi želje postati voditelj in novinar. To delo me je zani-
malo in nikoli mi ni bilo žal, da sem se tako odločil. 

Nikoli vam ni bilo žal, da niste doštudirali?

Kot sem dejal, mislim, da sem se prav odločil. Čeprav je malce hecno, 
da se kljub 20-letnim voditeljskim in 10-letnim uredniškim izkušnjam 
zaradi nedokončanega študija ne bi mogel prijaviti recimo na razpis naci-
onalne televizije. Saj ne, da si v tem trenutku to sploh želim. A vsem mla-
dim, ki pridejo delat v našo oddajo, svetujem, naj ne gredo po moji poti. 
Zavedam se, da sem imel v življenju veliko sreče. Prvič, da so me sprejeli 
na radio. Drugič, da so me poklicali na televizijo. Lili Žagar in Marko 
Potrč sta bila zaljubljena, in da sta šla lahko na dopust, so potrebovali tret-
jega voditelja. Tretjič, da se je moj tedanji urednik razšel z vodstvom in 
sem potem jaz prevzel urednikovanje. Veliko sreče sem imel! Po drugi 
strani je res, da sem ves čas ogromno delal. Zavedal sem se, da je to edino, 
kar mi preostane. In da sem z vsem tem postal odgovoren za ljudi, ki so 
delali z mano. In gledalce. Zato vsakomur svetujem, naj najprej konča štu-
dij, potem pa bo videl, kako nadaljevati. Vmes pa naj dela!

Kako gledate na razvoj televizije v vsem tem času? Ali se je spreminjala 

le tehnologija ali tudi način poročanja?

Oboje. Če se dotaknem tehnologije … Ko smo se odpravili na teren z 
reportažnim avtom, smo za javljanje za točno določeno uro zakupili sa-
telit. V tem času si se moral v živo javiti v oddajo. Če je šlo takrat karkoli 
narobe, javljanja ni bilo, saj je satelit že bil zakupljen za drugo televizijo, 
čeprav je naša hiša plačala nekaj tisoč evrov zanj. Danes je za javljanje 
dovolj že mobilni telefon, no pa tudi sicer se lahko javimo kadarkoli, samo 
da je signal, brez reportažnega avtomobila. Ob mojih začetkih je v režiji 
delalo šest ali sedem ljudi, danes sta le še dva. Vse to kaže na nor razvoj.

Vsebinsko gledano se je oddaja Svet na začetku pozicionirala kot tele-
vizijske Slovenske novice. Kasneje smo se preusmerili, a je dolgo trajalo, 
da smo se znebili tega rumenega, tabloidnega predznaka. Zdaj smo že dol-
go časa druga ali tretja najbolj gledana informativna oddaja.

Spreminjal se je tudi način poročanja. Vse te krize, o katerih sva go-
vorila prej, so narekovale tempo razvoja. Tehnologija je pospešila pretok 
informacij, vsebino narekujejo dogodki, hkrati pa se tako vsebinsko kot 



Modre novice24 INTERVJU

tehnološko poskušamo prilagoditi gledalskim potrebam. Slednje so se 
spremenile v največji meri. V 15 letih se je število gledalcev, ki spremlja 
poročila, zmanjšalo, saj so novice danes dostopne kjerkoli in kadarkoli. 
Tega včasih ni bilo.

Kako konkurirati?

Na to vprašanje še nihče ni našel pravega odgovora. Po mojem mne-
nju predvsem s kredibilnostjo. Če ustvarjamo verodostojen program in 
vztrajamo v tej drži, potem gledalci, ko se nekaj zgodi, pogledajo našo 
oddajo, ker vedo, da bodo pri nas našli kredibilne informacije.

Oddaja Svet je bila tudi med prvimi, kjer so novinarji pogosto poročali 

s terena.

Ja, res je. Vklope je vpeljal moj prvi šef Bojan Traven. Takrat so se nam 
vsi smejali, kajti pogosto smo se javljali kar z balkona naše medijske hiše. 
A na voljo smo imeli le dva ali tri reportažne avtomobile za dve informa-
tivni oddaji, tako da drugače ni šlo. Poleg tega je Slovenija majhna in si šel 
lahko na teren, vse posnel ter se še pravočasno vrnil v hišo in zmontiral 
prispevek, zato se nikomur ni zdelo, da je vklop nato potreben. Čeprav so 
se nam smejali, so v dveh ali treh letih vse televizije imele javljanja v živo s 
terena. Že tako je novinarska ekipa na terenu bistvo novinarstva, salonski 
novinarji ubijajo televizijsko novinarstvo, če pa je potem tam še vklop, pa 
je paket še boljši.

Poročali ste o takem in drugačnem dogajanju. Ali se morda spomnite 

kakšnega dogodka, trenutka, ki se vas je še posebej dotaknil?

Bil sem v Železnikih ob poplavah. Redko vidiš kaj takega. Ob žledu sem 
bil v Postojni. Imel sem oddajo na terenu in okrog mene je vse pokalo, tako 
da upam, da kaj takega ne bom več doživel. Pokrival sem tudi poplave na 
Barju. A od vsega se me je najbolj dotaknilo poročanje z meje ob migrantski 
krizi. Hotel sem biti na meji, tako da sem pet dni oddajal s terena. Težko iz 
ljubljanskega studia govorim o migrantih, če pa nobenega niti vidim ne! To 
je bila za mene dobra izkušnja, da sem sploh videl, o čem govorim. Nič ni 
bilo vnaprej pripravljeno, cela ura vodenja oddaje je bila ustvarjena iz glave. 
Takrat sem se ogromno naučil, hkrati se me je situacija zelo dotaknila. Ni-
koli ne bom pozabil Afganistanca, ki je ležal za ograjo, na tleh v spalni vreči. 
Bilo je zelo hladno. Vprašal sem ga, koliko je star. Odvrnil je, da dvanajst. 
Potem me je vprašal, če so ostali že šli naprej. »Kam naprej?« sem ga vpra-
šal. »Na avtobus,« je dejal, »tudi jaz bi rad šel naprej.« To se me je dotaknilo 
in za vse življenje sem si zapomnil, da so v ozadju vseh dogodkov in kriz 
ljudje. Poročamo o ljudeh, ne o migrantih ali beguncih. O ljudeh. 

Migracije so tema, o kateri bomo po mojem mnenju v prihodnosti še 
veliko govorili. V naslednjih 20 ali 30 letih se bomo še soočili z migrant-
skimi spremembami. Ali smo se leta 2015 kaj naučili, kako se bomo lotili 
teh sprememb? To se večkrat sprašujem.

Vaše delo je dinamično in stresno, hkrati požene adrenalin po žilah. 

Kako vpliva na vas? 

Dogodki so tisti, ki poženejo adrenalin. Ko sem bil na dopustu, je bil 
čas velikih slovenskih športnih uspehov in kraljičine smrti, a sta šla oba 
tedna mimo mene. Vedno se mi zdi, da Nuša dobi dobre teme. (smeh) Ne 
razumite me narobe, z Nušo se večkrat šaliva o tem. Ona bi meni najraje 
dala vse politične teme, sam bi rad imel športne teme. Na splošno pa si kot 
voditelj vsakič želiš, da bi imel najboljšo oddajo … da bi imel nekaj, česar 
drugi nimajo, in da bi to dobro predstavil. To me žene. 

Sicer pa je nastop pred kamero po vseh teh letih rutina. Adrenalin se 
pojavi, ko gre kaj narobe. Ko se denimo pokvari boben, moram v trenutku 
preiti iz rutine, napeti možgane in začeti govoriti iz glave. To rad počnem, 
saj imam izkušnje z radia, a po koncu čutim znoj na čelu. (smeh) Vem, da 
je to težko razumeti, ampak teh situacij se prav veselim. Takrat lahko vsi, 
novinarji, režija, voditelj, pokažemo, da smo se na oddajo pripravljali ves 
dan in da vemo, kaj počnemo. Nepredvidene situacije pokažejo, iz kakšnega 
testa je ekipa. Če so dobro izpeljane, potem je naše delo kakovostno.

Ali vas v nelagodje spravi kakšen gost?

Danes nič več, v preteklosti pa so bili taki. Sploh ker sem bil v svo-
ji mladostniški naivnosti prepričan, da bo nekdo, ki je domnevno nekaj 
zakrivil, to meni prvemu priznal, ko ga bom vprašal. Moja sveta prepro-
ščina! (smeh) Sčasoma sem ugotovil, da se to ne bo zgodilo. Oddaja je 
tekla, gost ni ničesar priznal, jaz pa sem na silo rinil vanj z vprašanji in 
tako postajal negativec. Vprašanja seveda še vedno zastavljam, od gosta je 
odvisno, kako odgovarja, jaz pa včasih z mimiko ali pikro pripombo po-
kažem, kaj si o tem mislim. To mi je dovolj, ne grem več z glavo skozi zid. 
Se pa sedaj dogaja tudi, da kakšen gost vpraša, če bom jaz voditelj. Očitno 
se dandanes nekateri bojijo mene.

Ali kdaj razmišljate o koncu novinarske kariere, tako kot je to stori-

la vaša žena Urša Trebušak, ki se je podala v popolnoma druge vode? 

Kako gledate na njeno pot?

Veliko sva se pogovarjala o tem, kako bo, ko bova imela otroke. Mis-
lim, da sva se prav odločila. Pravzaprav se je odločila ona, jaz sem jo le 
podprl. Oba ne bi mogla delati na televiziji. Delala sva cele dneve, ne bi 
videla hčera, ne bi imela varstva … Urša je zelo pogumna in jo občudu-
jem. Točno je vedela, kaj hoče. Dneve in noči je brala, študirala. Potem se 
je podala v svoj posel. Začela je iz nič, danes pa je polno zasedena, ljudje 
ji zaupajo in, kar je bistveno, ona jim zares pomaga pri njihovih težavah. 
Zelo je zadovoljna. Če je srečna ona, sem tudi jaz. Dvomim, da bi sam 
zbral toliko poguma. Pa tudi tako priden nisem.

Kaj ste spoznali o sebi, ko ste postali oče?

Uf … da sem zelo rad oče, da uživam v tej vlogi. Pa da sem potrpežljiv. 
Prej nisem bil toliko, niti nisem vedel, da sem lahko. (smeh)

Oba z Uršo rada potujeta. Kaj vam dajo potovanja?

Največ. Mislim, da bi moral vsak novinar potovati. Pravzaprav vsak-
do, ampak marsikdo si težko privošči. Ko si nekje teden, dva, tri, ob vrnit-
vi domov lažje primerjaš življenje tu in tam, saj imaš več stika z realnostjo 
v tujini. Včasih pozabljamo, da je Slovenija majhna, svet pa ogromen, 
čeprav zelo dostopen, hkrati pa se hitro spreminja. Človek s potovanji 
dobi drugačno percepcijo sveta, razširi obzorje. Zato je treba potovati ali 
pa vsaj – morda se hecno sliši – obiskovati potopisna predavanja, tudi v 
Trzinu jih imamo precej. Tako se človek seznani z različnimi državami, 
življenjem v njih in izkušnjami iz prve roke.

Če zadnji dve leti in pol zaradi covida-19 nismo toliko potovali, kot bi 

radi, pa smo lahko veseli, da so kraji, kjer živimo, lepi. Vi z družino živi-

te v Trzinu. Najbrž z malima deklicama veliko raziskujete tudi domači 

kraj z bližnjo okolico? Kam se radi podate? Kakšno je sicer vaše mnenje 

o krajih, kjer živite? 

Ko sva se z Uršo preselila v Trzin, sva prišla v spalno naselje, kar za 
marsikoga Trzin še danes je. Nisva imeli stika z domačini, sosedi. Zjutraj 
sva odšla v službo, domov hodila zvečer, ob koncih tedna pa pobegnila na 
izlet. Ukrepi ob koronavirusu so nas vse prisilili, da smo spoznali svojo 
občino in regijo. Takrat smo se veliko gibali po bližnjem gozdu. Spoznala 
sva domačine, gostince, prodajalce … epidemija nas je v tem pogledu res 
zbližala. V Trzinu razen bazena – malce se šalim, ker si tega želim sam – 
ne pogrešam ničesar. Morda več življenja, druženja, lokalno tržnico. Po 
mojem mnenju se mi, ki živimo v teh krajih, ne zavedamo dovolj, kaj vse 
imamo v radiu 500 metrov. To bi morali bolj ceniti. Vrtec, šola, glasbena 
šola, avtoservis, trgovina … vse je blizu! Naši kraji so lepi, všeč mi je, da se 
vlaga v zelene površine, še vedno pa premalo izkoriščamo – z mano vred! 
– kulturno ponudbo, ki je v teh krajih zelo bogata. 

Na splošno imamo zelo radi Arboretum Volčji Potok, z družino ga 
obiščemo nekajkrat na teden. Vesel sem, da imam tako službo, ki mi 
omogoča, da z dekletoma preživim ogromno časa. Najin urnik zagotovo 
pripomore, da je naše življenje zelo umirjeno. Tisti teden, ko sem prost, 
nimam skrbi. Imamo dovolj časa in nikamor se nam ne mudi. 
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ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN 
Ordinacija za odrasle in otroke

Za več informacij in naročanje na pregled pokličite na tel 051 489 055 ali nam pišite na zobna@fabjan.si

Klinika dr. Fabjan, Poslovna cona A 32, Šenčur

Nudimo vam vse 
zobozdravstvene 
in oralno kirurške 
posege v sodobno 
opremljeni ordinaciji.

Tradicija in zaupanje 
 v slovensko kakovost 
Sveže testenine Mlinotest imajo več kot 50-letno tradicijo. So kakovostne, brez konzervansov, odličnega prepoznavnega
okusa in iz preverjenih sestavin. Njoki so iz krompirjevega testa, čvrsti, polnega okusa in domače oblike. Te odlike in
njhova hitra priprava so cenjene že dolgo. V “zeleni liniji” Mlinotest sta na voljo dve zanimivi novosti: sveži Ocvrtki 500 g,
pripravljeni v le 2-3 minutah, ter Kapeleti piščančje meso sir 300 g, brez dodanih konzervansov.

SVEŽE POLNJENE TESTENINE IN NJOKI MLINOTEST
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Plemenitijo kulturno ustvarjalnost v kraju
V letošnjem letu Kulturno društvo Svoboda Mengeš obeležuje že 70 let uspešnega delovanja. Ko je bilo društvo ustanovljeno, je pre-
vladovala predvsem gledališka dejavnost. »Ta je bila silno bogata,« navaja moj sogovornik Zoran Jagodič, mentor folklorne skupine. »V 
letu 1972 pa sta bila ustanovljena še mešani pevski zbor in folklorna skupina.« Ko spregovoriva o slednji, se razkrije zadrega. »Uradno 
obeležujemo 50 let delovanja folklorne skupine šele čez dve leti, v letu 2024, saj je bila sekcija kot del društva priznana šele leta 1974.« 
A tudi letos lahko praznujejo, saj je za njimi dejansko 50 let uspehov in dosežkov. Zamisel o folklorni dejavnosti se je sicer porodila že 
leto poprej, v letu 1971, ko je bil izveden tudi prvi foklorni nastop. Vse folklorno udejstvovanje v Mengšu je tedaj vodila Štefka Mlakar. 
V letu 1972 pa se je začela folklorna dejavnost prebijati v ospredje, vaje so tedaj izvajali v prostorih osnovne šole. 

AKTUALNO

BARBARA KOPAČ
Foto: arhiv KD Svoboda Mengeš in Blaž T. Muc

Ustanovni člani društva ter vseh sekcij, ki delujejo znotraj tega, so pred 
70 leti z znatno podporo lokalnega gospodarstva postavili kulturno de-
javnost, ki je plemenitila kulturno in umetniško ustvarjalnost v kraju in 
širši okolici. »Društvo tako neprekinjeno deluje že ves ta čas. Skozi vsa ta 
leta so ga finančno podpirali lokalna skupnost, krajevna skupnost, Obči-
na Domžale, Zveza kulturnih društev občine Domžale, danes pa seveda 
tudi Občina Mengeš, Zveza kulturnih društev Mengeš in Javni sklad za 
kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Ne smemo pa pozabiti tudi na 
vse naše darovalce in sponzorje iz lokalnega gospodarstva, brez njih se 
ne bi mogli udeležiti vseh gostovanj, ki so nam tako dana.« Brez samega 
društva, ki vztraja že 70 let, bi najbrž danes težko govorili tudi o 50-letni 
folklorni zgodbi.

Samo članstvo društva je vseskozi nihalo oziroma se spreminjalo, saj so 
nastajale nove sekcije, stare pa tudi ugašale. Vendar pa mi sogovornik za-
gotavlja, da število članov nikdar ni padlo pod 50. Trenutno pod okriljem 
društva delujejo štiri sekcije – otroška, mladinska in članska folklorna sku-
pina ter mešani pevski zbor. »Članov je v tem trenutku nekje med 100 in 
120, število pa se spreminja predvsem zaradi pridruževanja oz. zapuščanja 
otroške in mladinske folklorne skupine.« A kot nakazujejo sekcije, je oči-
tno, da v delovanju prednjači oziroma vodi folklorna dejavnost, saj zajema 
kar tri sekcije, ki obsegajo različne generacije. Samo članstvo pa ne terja 
doseganja nobenega drugega merila kot le tega, da mora v nekom, ki se 

želi priključiti, vladati ljubezen oziroma veselje do dela v kulturi. »Vsakdo, 
ki si želi plesati, peti, igrati ali samo pomagati s prostovoljnim delom, je 
dobrodošel. Člani naših skupin so od vsepovsod, tudi v otroški skupini.«

Kot omenjeno, je folklorna dejavnost v Mengšu zelo razvita, predvsem 
pa si dopušča možnost še nadaljnje rasti. In prav v zadnjih letih doživlja 
nekakšen preporod. Pred približno desetimi leti je Boštjan Svete, ki je 

Gostovanje v Portoriku.
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leta 2009 prevzel vodenje otroške folklorne skupine, popeljal celo gene-
racijo naprej v člansko skupino, logična posledica tega koraka pa je bila 
ustanovitev mladinske folklorne skupine. »Mladinska skupina je tako 
v zadnjih petih letih redni gost državnega Maroltovega srečanja in tudi 
letošnja finalistka. Seveda je ves čas dejavna tudi članska skupina, ki se 
je v zadnjih petnajstih letih udeležila odmevnih mednarodnih folkornih 
festivalov.« Gostovali so namreč v Makedoniji, Srbiji, Turčiji, Maroku, 
Indoneziji, Portoriku in nazadnje, leta 2020, celo v Čilu. Skupaj z mladin-
sko folklorno skupino so enkrat gostovali v Pragi in v Budvi. Mladinska 
skupina bi se morala leta 2020 udeležiti tudi festivala v Indoneziji, ker pa 
je svet prizadela pandemija, so se morali ti načrti, žal, zamakniti. »Upamo 
na gostovanje v letu 2023,« dodaja Zoran.

Ker govorimo o 50-letni zgodovini folklorne dejavnosti, morda po 
krivem zapostavljamo dejavnost pevskega zbora, ki prav tako deluje znot-
raj društva in je tudi silno dejavna sekcija, saj se poleg nastopov na do-
mačih tleh pogosto udeležuje tudi gostovanj v tujini. Zbor in folklorniki 
so se tako dogovorili, da bodo pomembno obletnico obeležili kar skupaj, 
in sicer v prihodnjem letu, ko se nadejajo že tudi nastopa Mladinskega 
pevskega zbora. Z združenim slavjem bodo tako ustrezno proslavili po-
membne dosežke tako folklorne kot pevske dejavnosti društva. Mengeški 
folklorniki pa so bili zelo dejavni tudi poleti, ko so nastopili na številnih 
festivalih, ki privabljajo gledalce v okviru turističnih in sejemskih prire-
ditev. Med slednje zagotovo sodi tradicionalni mednarodni folklorni fe-
stival v Beltincih, ki je letos, zanimivo, prav tako slavil svojo 50. obletnico 
delovanja. Tam je gostovala tudi Mladinska folklorna skupina Kulturnega 
društva Svoboda Mengeš, ki se je pozneje predstavila tudi v okviru tra-
dicionalnega beljaškega sejma Villacher Kirchtag. Tovrstni nastopi v za-
mejstvu vselej pustijo poseben pečat in vzbujajo posebno radost, hkrati pa 
krepijo sodelovanje med različnimi folklornimi skupinami. Poletne na-
stope so mengeški folklorniki sklenili s sodelovanjem na sejmu na doma-
čih tleh, kjer so svojo dejavnost predstavili tudi na stojnici. Folkloristi iz 

Mengša so nastopili tudi na Dnevih narodne noše in oblačilne dediščine 
v Kamniku, ki pa, neverjetno, letos prav tako obeležuje 50 let.

Ko z mentorjem folklorne skupine spregovoriva o prihodnosti, o bo-
dočih ciljih, pove, kakšna je pravzaprav vizija celotnega društva. Želijo si 
predvsem pomladitve pevskega zbora, pri čemer želijo cilj doseči s pristo-
pom, ki so ga uporabili tudi pri folklorni dejavnosti, ko so jo razširili tudi 
na mlajše generacije. Ker je znotraj društva sedaj tudi uradno ustanovljen 
Mladinski pevski zbor, želijo k pevski dejavnosti pritegniti čim več mla-
dih. Posledično se tako namreč pridružijo tudi s starši, ki, kot pravi moj 
sogovornik, dihajo s svojim podmladkom. Dodaja, da se potem praviloma 
poveča tudi članstvo v odrasli skupini, kar seveda vpliva na delovanje ce-
lotnega društva. »Slednje potem spet zaživi za generacijo ali dve,« zaklju-
čuje Jagodič. 

Nastop na Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

Zakaj potrebujem
komunikacijsko agencijo?

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

DA BO MOJ MARKETING
TEKEL KOT DOBRO 
NAOLJEN MOTOR  
Tudi v marketing je potrebno vložiti 
čas. Lahko pa naloge zaupate
strokovnjakom in svoj čas namenite
poslanstvu vašega podjetja.

Pišite nam na info@ir-image.si
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Obrazi modre revije
Kako hitro mineva vse, se pogosto zavemo šele ob okroglih obletnicah. Takrat je priložnost, da za trenutek zavrtimo čas nazaj in se ozre-
mo na prehojeno pot. Čeprav je ta prepredena z ovinki, kamni, luknjami, vsakič znova ugotavljamo, da bi jo prehodili znova, saj smo na 
njej pridobili neprecenljive izkušnje, znanje, veščine in spoznali ljudi, ki so nas tako ali drugače zaznamovali. Letošnji september je prav 
poseben tudi za našo revijo, saj mineva 25 let od izida prve številke. Ponosni smo na četrtstoletno popotovanje. Ampak črke, stavki, 
strani, prispevki, oglasi in dogodki, ki jih organiziramo v ekipi Modrih novic, ne bi nikoli zaživeli, če ne bi za njimi stali ljudje. Ljudje, ki 
verjamemo, da s svojim delom puščamo sledi. Zato je prav, da nas ob okrogli obletnici tudi spoznate.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv Modrih novic

Kako se je vse skupaj začelo?

Septembra leta 1997 se je v sodelovanju z urednikom Primožem Hi-
engom rodila prva številka revije Kamniške novice. Z njegovo vizijo in 
neumornim delom so bili postavljeni trdni temelji, na katerih revija gradi 
vseh 25 let izhajanja. Leta 2015 smo revijo preimenovali v Modre novice. 
Tako kot pri prvem izidu tudi dandanes sledimo začrtani poti brezplač-
ne revije, ki jo prejemajo prav vsi prebivalci modronovične regije, to so 
občani Kamnika, Domžal, Mengša, Trzina in Komende. »Vse od začetka 
nam je pomembno, da povezujemo celotno regijo, torej vseh pet občin, ki 
imajo veliko skupnega in ogromno lepih, pozitivnih zgodb,« pravi Matjaž 
Viriant, direktor komunikacijske agencije IR IMAGE, podjetja, ki je la-
stnik in izdajatelj revije Modre novice. Njegovemu mnenju se pridružuje 
tudi Igor Viriant, izvršni direktor podjetja, ki ob tem dodaja: »Lokalne 
novice so vedno najbolj iskana ter brana vsebina v posameznih regijah, 
seveda, če so kakovostne in verodostojne.« In takšne so naše Novice, upa-
mo si trditi, vedno bile!

Energije imamo še dovolj!

Čeprav smo ves čas verjeli v brezplačno regionalno revijo, naše delo 
ni bilo lahko. Sploh začetki so bili polni izzivov, ki niti niso bili vsebin-
ski, temveč so bili povezani predvsem z dejstvom, da je bilo treba prodati 
oglasni prostor, če smo želeli, da revija brezplačno pride na dom. »Danes 
se mi to sicer zdi zabavno, a na začetku sem moral za vsak klic ali obisk 
potencialne stranke za oglaševanje zbrati veliko poguma,« se spominja 
Samo Skvarča, direktor projektov. Oba s kolegom Simonom Rutarjem, 
svetovalcem za marketing in prodajo, sta že vsa leta – torej kar 25 let! – ne-
pogrešljiv del ekipe, saj sta v podjetju zaposlena že od prve revije. »Začetki 
so bili seveda ''zeleni'', bil sem mlad in neizkušen. Ni bilo lahko prodati 
oglasa v reviji, ki sploh še ne obstaja!« se spominja Simon. Tako on kot 
Samo sta ponosna na 25-letno zgodbo Modrih novic, ki sta jo pomembno 
soustvarjala s svojim delom in energijo. Slednje jima ne zmanjkuje niti za 

prihodnost. »Modre novice so v vseh teh letih pridobile velik ugled, zato 
je delo danes lažje. Po 25 letih sva še vedno navdušena, saj kljub digitalni 
dobi regionalni tiskani medij predstavlja pomemben komunikaciji kanal 
za obveščanje bralcev,« menita naši starosti med zaposlenimi.

Faks?

Nekoč smo nekateri imeli manj gub, drugi pa več las, pa tudi delo je 
potekalo precej drugače. Revija je bila črno-bela, elektronska pošta še ni 
bila razširjena, obstajale so diskete in zgoščenke pa filmi v tiskarni. Precej 
dela, ki ga danes naredimo z računalnikom, je bilo opravljenega ''na roke''. 
»Danes si težko predstavljamo, da bi morali čakati na pošiljanje faksa (kaj 
sploh je to faks?). In čakati, da sodelavec zaključi telefonski pogovor, saj 
šele potem pridemo do telefona tudi ostali. Ja, to so bili časi, ko si moral 
čakati v vrsti, da si opravil klic in se s stranko dogovoril za oglas v Modrih 
novicah,« se spominja Jure Golob, danes vodja projektov, nekoč pa je sku-
paj s Samom in Simonom oral ledino v trženju oglasnega prostora takrat 
še Kamniških novic.

Modre novice so sinonim za dobre zgodbe

Revija je konstantno rastla in obseg dela se je povečeval. Našim tržni-
kom se je tako pred leti pridružil še Primož Vidmar, ki se zaveda, da le 
uigrano moštvo dosega zmage. Pa naj bodo te majhne ali velike. »Z ekipo 
vsak mesec dokazujemo, da lahko s predanostjo in navdušenjem doseže-
mo nadpovprečne rezultate. Blagovna znamka Modre novice je postala 
sinonim za dobre regionalne zgodbe, ki zlezejo bralcu pod kožo. Še več, 
izoblikovala se je skupnost, ki lahko nekaj spremeni v lokalnem okolju, 
kar vsako leto dokazujemo z našimi dogodki,« poudarja Primož. Sčasoma 
je prav on razbremenil starejše kolege in pod njihovim budnim očesom 
prevzel odgovornost za celoten projekt Modrih novic. Danes namreč ne 
izdajamo le tiskane revije, temveč imamo ažuren spletni novičarski por-
tal, vsako leto organiziramo Modro šolo teka in dva odmevna dogodka: 
Pohod ob reki, ki povezuje, in Dobrodelni pohod na Sv. Primož. 

Oba pohoda za našo ekipo predstavljata velik zalogaj, saj je ob vsem os-
talem ''rednem'' delu treba poprijeti še za tisoč malenkosti, ki jih zahteva or-
ganizacija tako velikih dogodkov. Včasih nam takrat teče voda v grlo, zato 
za delo poprimemo prav vsi zaposleni v podjetju. Tako sta pri dogodkih ne-
pogrešljivi Petra Boltez in Barbara Štimac, ki pravita: »Ko vidiva zadovoljne 
obraze na pohodu, je vse delo poplačano in vsakič znova se veseliva priprav 
na nove dogodke, ki ekipo še bolj povežejo.« Vidite, čeprav je organizacija 
pogosto neusmiljena tekma s časom, nam volje ne zmanjka nikoli.

Rada deli zgodbe ljudi

Še ena iz naše ekipe, ki ji nikoli ne zmanjka dobre volje, je Alenka Kas-
telic. Njeno delo je pisanje novic za spletni portal modre-novice.si in po 
osmih mesecih pridnega dela je najbolj vesela, ko pobegne iz pisarne in se 
odpravi med ljudi: »Navdušuje me veselje ljudi, ko jim povem, da bom o 
njih ali njihovem dogodku napisala članek. Z veseljem mi pomagajo, jaz 
pa rada delim njihove zgodbe, saj se mi zdi, da mora več ljudi slišati in 
spoznati, kaj vse se dobrega dogaja v naših krajih.« 

Prihajamo iz ''naših'' občin

Morda smo posebna ekipa tudi zaradi dejstva, da glavnina prihaja iz 
občin, kjer se revija tudi prebira. Matjaž, Igor, Samo, Simon, Mateja in 
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Jure ter Barbara so Kamničani, Primož je z Rov, Alenka iz Homca, med-
tem ko je Petra iz Škofje Loke in poskrbi, da kdaj pogledamo tudi čez 
meje modronovičnega območja. Iz Komende prihajata oblikovalec Peter 
Mervič in oblikovalka Tjaša Hrovat. Slednja pravita, da rada oblikujeta 
revijo tudi zaradi tega, ker živita v tem okolju. Zavedata se, da se lokalnih 
in regionalnih zgodb ne vidi in ne sliši nikjer drugje. »Delo nama je všeč 
tudi zaradi odlične organiziranosti ekipe. Ob zaključkih, ko oddajamo re-
vijo v tiskarno, vedno vladata dobra volja in sproščena energija,« pravita 
Tjaša in Peter.

Radi pišemo ''modro'' vsebino

Da ulovimo vse roke, poiščemo zanimive ljudi, ki z nami delijo svoje 
zgodbe, in z aktualnimi prispevki zapolnimo vse strani, je delo zdajšnje 
urednice Mateje Štrajhar, a brez zvestih in predanih zunanjih sodelavcev, 
ki skupaj z njo ustvarjajo zanimivo vsebino, bi bila to misija nemogoče. 
Veseli smo, da z nami puščajo sledi v lokalni skupnosti, in hkrati ponosni, 
da radi pišejo ''modre'' zgodbe. 

Med najbolj prepoznavnimi zunanjimi sodelavci je naš dolgoletni ko-
lumnist Noah Charney, v Kamniku živeči Američan, ki z našimi bralci 
rad deli tako svoje strokovno znanje kot osebne prigode. »Pišem tudi za 
RTV Slovenija, britanski časopis The Guardian in ameriški dnevnik The 
Washington Post ter ostale velike medije, toda najboljše in najbolj pogoste 
pozitivne odzive dobim prav od bralcev Modrih novic. Revija pokriva 
ogromno regijo in pogosto naletim na ljudi, ki mi prijazno povedo, da 
uživajo v branju mojih zapisov. Le kaj več bi si kot pisec lahko želel?« je 
navdušen Noah, medtem ko naša stalna piska Barbara Kopač, ki poroča 
predvsem z dogodkov, izpostavlja, da je zaradi dela za revijo povezana s 
tem okoljem, ljudmi in dogajanjem. »Rada prispevam k ustvarjanju nav-
dihujočega okolja, v katerem Modre novice rastejo, se razvijejo in nadgra-
jujejo,« pravi Barbara. 

Da ima revija lepo naslovnico, poskrbi Klemen Brumec s svojo ekipo 
mladih fotografov, vremenske podatke in navdihe priskrbi Miha Pavšek, 
besedila za prilogo ustvarja Iris Kline Arih, na izlete hodi Bogomira 

Skvarča Jesenšek, vsak drugi mesec uspešno podjetniško zgodbo najde 
in zapiše Špela Šimenc, da pa smo aktualni tudi pri športnem dogajanju 
poskrbita Franci Kramar in Damijan Rifl. Slednji je prepričan, da naša 
revija pomembno prispeva tudi k pojavnosti športa v regiji: »Modrono-
vična regija je neusahljiv vir športnikov in športnic s potencialom za naj-
bolj konkurenčno nacionalno in tudi mednarodno sceno. Pa navdušenih 
rekreativcev, organizatorjev dogodkov, društev in podjetnikov, ki so tako 
ali drugače tesno povezani z vrhunskim športom in rekreacijo. Medijska 
pojavnost je dandanes nuja za vse, ki sredstva za delovanje pridobivajo 
(tudi) na trgu. Z regionalno revijo, ki doseže prav vsa gospodinjstva v 
regiji, je ta zagotovo precej večja, kot bi bila sicer.«

V 25 letih se je ekipa Modrih novic spreminjala, ljudje so prihajali, 
nekateri ostali, drugi odšli, a tudi z večino slednjih ostajamo povezani. 
Med tistimi, ki so svojo uresničitev našli v novih izzivih, pa vendar v 
reviji pustili svoj pečat, sta nedvomno Matej Primožič, ki je bil dolga leta 
desna roka urednice, in Nika Kubelj, ki je zasnovala moderno in privlačno 
celostno grafično podobo revije. 

Vredno je!

Včasih premalo spimo, vsake toliko se tudi sporečemo in grdo gleda-
mo, kdaj pa kdaj premikamo gore, tu in tam obupujemo. A ko ob izidu 
dobimo iskreno pohvalo, vemo – vredno je! »Želim vam sporočiti, da so 
Modre novice prav prijeten širše lokalni časopis, ki je poln zanimivosti 
iz našega okolja. V zadnji številki je obilo prispevkov, ki govorijo o doga-
janjih v Kamniku in bližnjih krajih, ki jih v drugih dnevnih časopisih ni 
zaslediti. Vse pohvale vam in vaši ekipi, ki si lepo prizadeva, da je veliko 
vrednega za branje. Še naprej vam želim uspešno delo in dobro revijo, v 
kateri bomo za vsak kraj izvedeli kaj novega in aktualnega,« je zapisala 
bralka iz Komende. Mi pa zapisujemo in s tem tudi obljubljamo, da se 
bomo po najboljših močeh trudili tudi v prihodnje. 

Hvala vsem, ki ste kdajkoli kakorkoli sodelovali z našo revijo – kot 
pisci, bralci, oblikovalci, tržniki, vodje projektov, oglaševalci, obiskovalci 
naših dogodkov … Ob tej priložnosti vas prav lepo vabimo, da se nam 
pridružite na 10. Dobrodelnem pohodu na Sv. Primož, ki bo v soboto, 24. 
septembra, na katerem bomo nazdravili še na mnoga leta! 

Takole je bila videti naslovnica prve revije, ki je izšla septembra daljnega leta 
1997. Če vas zanima, o čem je v reviji pisal takratni urednik Primož Hieng, kli-
knite na www.modre-novice.si (zavihek Tiskana izdaja) ali skenirajte QR kodo.

Plavalec – težko pričakovani prvenec Renata 
Bratkoviča

Poleti je pri založbi Litera v zbirki sodobnega slovenskega lepo-

slovja Piramida izšel roman Plavalec, prvenec Renata Bratkovi-

ča, ki smo ga že nestrpno pričakovali. 

Prvenec Renata Bratkoviča Plavalec, ki ga lahko kupite na spletni 
strani založbe Litera, je verjetno prva kriminalka pri nas, ki v središče 
postavlja inšpektorico in to paraplegičarko, ki je od svoje srednje šole 
na vozičku, saj se njen oče pod vplivom alkohola ni uspel izogniti pro-
metni nesreči. V malem obmorskem mestecu, kamor se Luna odpravi 
na prisilni dopust po spodleteli preiskavi v zvezi z mednarodno mrežo 
preprodajalcev mamil, se med plavanjem zaleti v moško truplo. Pri-
silne počitnice se tako spremenijo v nov primer, pri čemer Luna fi-
zični hendikep nadomešča z intuicijo in logičnim mišljenjem. Drobce 
zgodbe na ta način sestavlja v večjo celoto, pisec pa ji pomaga le toliko, 
kolikor drži zgodbo v suspenzu. Plavalec je zgodba o razkritju, osredo-
toča se na razrešitev zločina, predvsem pa v ospredje postavlja mogoče 
povzročiteljice oziroma povzročitelje hudodelstva. Gre za analitično 
pripoved, ki hitro menja kadre in pripovedne perspektive. Zanimivo 
je tudi, kako pisec like ekonomizira – naj bo to hipsterski Nik, pripo-
vedovalec z nedokončanim romanom v predalu, ali Viktorija, ki zaradi 
svojega čudaštva, erotizma, ambivalentnosti in tudi zanikane prete-
klosti spominja na like iz noir filmov iz štiridesetih in petdesetih let 
prejšnjega stoletja, pri čemer so vsi funkcionalno umeščeni v zgodbo.
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Robanova planina (890m) 
Robanova planina, prečudovit planinski raj, ki se nahaja v zatrepu slikovite alpske doline Robanov kot. Planina na nizki nadmorski višini, 
vendar v objemu gora, kot so Križevnik, Molička peč, Velika Zelenica, Ojstrica in Krofička. Prav edinstven občutek obiskovalca prevzame 
v Krajinskem parku Robanov kot, ki ga preprosto morate doživeti, saj tega ni mogoče opisati.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Deklica in Kač

V revni bajti ob Savinji je živela deklica, ki ni imela ne očeta ne matere. 
Oba sta ji utonila v Savinji, ko sta po njej prevažala splav. Pa je deklica 
sirotica odšla v gozd in potožila drevesom, kako silno ji je hudo, ker je 
ostala sama na vsem širokem svetu. Drevesa so se sklanjala in jo z vejami 
božala, da bi jo utolažila. Ko je tako hodila in hodila, se je v gozdu izgubila. 
Srečala je zajčka in ga vprašala: »Zajček Dolgouhec, povej mi, kod vodi 
pot v moj dom? Zašla sem in domov ne znam.« Zajček je sedel na zadnje 
noge, napravil možička, pomigal z dolgimi, predolgimi uhlji, si s šapico 
pogladil brčice in odgovoril: »Jaz nisem zajček Dolgouhec, ampak zajček 
Kratkorepec. Oj, deklica sirotica, prav rad bi ti pokazal pot, ki vodi do 
tvojega doma, a druge poti ko k zelniku zares ne vem in ne poznam.« In je 
odskakljal dalje. Deklica je jokala in tavala po gozdu, pa je srečala zeleno 
žabo. Vprašala jo je: »Oj, žabica Kvakica, povej mi, kod vodi pot v moj 
dom! Zašla sem in domov ne znam.« Žaba je nekajkrat poskočila, da je v 
zraku napravila kozolec, potlej pa zakvakala: »Jaz nisem žabica Kvakica, 
ampak žaba Zelenbaba! Prav rada bi ti pokazala pot, ki vodi do tvojega 
doma, a druge poti ko k mlaki ne poznam.« In se je potopila v mlako. 
Deklica je še huje zajokala, ker se je že mračilo, pa je zagledala kačo, ki 
se je zvijala med listjem in hitela dalje. Vprašala jo je: »Oj, kača Zavijača, 

povej mi, kod vodi pot v moj dom! Zašla sem in domov ne znam.« Kača 
se je ustavila, srepo pogledala s hudimi očmi v deklico in zasikala: »Jaz 
nisem kača Zavijača, ampak oče kač. Imel sem resda ženko kačo, pa mi je 
ušla, doma pa mi je zapustila polno gnezdo mladih kačcev. Vsako noč jih 
zebe, da drgetajo od mraza. Če greš z menoj in mi pogreješ kačce, ti bom 
pokazal pot do doma.« In deklica je s kačem odšla do kačjega gradu, ki je 
bil skrit pod belo skalo. Legla je in utrujena zaspala, s toplo sapo pa grela 
mlade kačce. Naslednje jutro je kačji oče dal deklici zlat oreh. »Stri oreh in 
prišla boš domov!« je zasikal kač in izginil. Deklica je strla oreh. Iz njega 
je zletel metuljček, ki je bil pisan kakor mavrica. Deklica je zletela za me-
tuljčkom, da bi ga ujela. Letela je in letela, dokler se ni znašla ob Savinji, 
kjer je na bregu stala njena bajtica. Tako se je deklica vrnila domov. 

Vir: Deklica in kač; Lojze Zupan

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 ter ob usmerjevalni tabli za Robanov kot zavijemo 
levo na stransko cesto in parkiramo na urejenem parkirišču. Od tu nada-
ljujemo peš, pot je na začetku asfaltirana, nato pa preide v makadamsko 
cesto, vse do Robanove planine. Pot je razmeroma lahka, primerna tudi 
za mlajše otroke, saj je ves čas precej položna, ob poti pa lahko srečamo 
tudi živali na paši, konje, krave. Na planini je Robanova planšarija, ki je ob 
lepem vremenu odprta ob koncih tedna. Tu se lahko okrepčamo, vrnemo 
se po isti poti. 

Izhodišče: Parkirišče v dolini Robanovega kota (650m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 2–3 ure
Najprimernejši čas: v vseh letnih časih · Časa vožnje: 60 minut v eno smer 

ZAPELJIVO MESTNO VOZILO
Čutne linije, dinamičen profil, izklesani boki in nov svetlobni podpis 
Full LED – slog vozila Clio vas bo prepričal na prvi pogled.

 
V NOTRANJOSTI VAM NOVI CLIO PONUJA ŠE VEČ
Novi Clio vam ponuja popolnoma preoblikovano kabino z največjo 
mero udobja za potnike in več razpoložljivega prostora.
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Delo zavarovalnega zastopnika 
Zavarovalnice Triglav opravlja že 
dobrih pet let. V tem času je spoz-
nal, da v podjetju držijo obljube in 
so družini prijazni. Ravno zaradi 
družine se je odločil za menja-
vo zaposlitve. Z ženo sta namreč 
dvoizmensko delo, ki je potekalo 
tudi med konci tedna, opravljala 
v istem podjetju. To je od mladih 
staršev zahtevalo ogromno pri-
lagajanja. Zato Denis zdaj še bolj 
ceni prilagodljiv urnik, ki ga delo 
zavarovalnega zastopnika omo-
goča. Zaupajo mu številne stran-
ke, ki pri njem cenijo odkritost 
in poštenost. »Ne sadim rožic. 
Stranka mora začutiti, da je tis-
to, kar govorim, res. To se vidi 
pri škodnih dogodkih. Do sedaj 
imam večinoma zadovoljne stran-
ke, kar se vidi tudi pri obnovitvah 
polic,« poudarja Denis, ki je vesel, 
da se stranke dandanes bolj zani-
majo za podrobnosti zavarovanj, 
na kar je vplivalo tudi več prime-
rov škode, ki smo jim bili priča 

v zadnjih dveh letih ob neurjih s 
točo v Domžalah ter Komendi.

A to na žalost velja le za pre-
moženjska zavarovanja. Slovenci 
namreč dobro zavarujemo svoje 
jeklene konjičke, še vedno pa pre-
malo cenimo svoje zdravje. Ker je 
Denis po duši odličen rekreativni 
kolesar, nam je zaupal tudi nekaj 
uporabnih nasvetov v zvezi z za-
varovanji za športne navdušence.

Po katerih zavarovanjih 

ljudje premalo povprašujemo?

Absolutno bi vsakomur pri-
poročil Triglavova dodatna zdra-
vstvena zavarovanja. Premije niso 
visoke, ko pa potrebujemo posvet 
z zdravnikom na daljavo, hiter 
pregled pri zdravniku specialistu 
ali kritje nadstandardnih materia-
lov pri zobozdravniku, je dodatno 
zdravstveno zavarovanje ključno.

Ste rekreativni športnik. S 

katerimi športi se ukvarjate?

S pohodništvom in smuča-

njem, a moj najljubši šport je 
kolesarstvo. Udeležujem se tudi 
dirk in maratonov. Letos sem 
bil že osmič na Maratonu Alpe, 
ki ima neverjetno lepo traso. Pa 
tega ne govorim le zato, ker sem 
Kamničan. (smeh) Najboljšo 
uvrstitev na Maratonu Alpe sem 
dosegel pred nekaj leti, ko sem 
bil absolutno 33. Moj rekord je 3 
ure in 57 minut. Na leto naredim 
2500 kilometrov. Sem ljubitelj 
gorskih cest in prelazov.

Imate kakšno zanimivo 

prigodo, ki se vam je zgodila 

med športom?

Prigod imam veliko. Nekoč 
sem s cestnim kolesom ostal na 
gorskem pobočju nad Kobari-
dom. Počila mi je guma, nič se 
ni dalo popraviti. Ker imam v 
okviru avtomobilskega zavaro-
vanja sklenjena tudi zavarovanje 
odgovornosti, asistenco, nezgo-
dno zavarovanje in zavarovanje 
prtljage uporabnikov mikro pre-
voznih sredstev, med katerimi 
so (električno) kolo, (električni) 
skiro, segway, električni skuter 
in invalidski voziček, sem na te-
lefonsko številko 080 28 64 pok-
lical asistenčno pomoč. V eni uri 
so prišli pome in me odpeljali v 
Kobarid, kjer sem bil nastanjen. 
Če si na turi sam, je to zavarova-
nje zelo dobrodošlo.

V okviru avtomobilskega 
zavarovanja je dobrodošlo tudi 
zavarovanje prtljage, s katerim 
imamo za primer kraje ali po-
škodbe zavarovano vso prtljago, 

ki jo vozimo na vozilu ali v pr-
tljažniku. V družini smo imeli 
primer, ko nam je to zavarovanje 
prišlo zelo prav. Oče je na avto-
mobilski strehi peljal kajak, na 
avtocesti mu je odtrgalo povezo-
valni trak. K sreči nihče ni bil po-
škodovan, a kajak je bil uničen. Z 
zavarovanjem prtljage je za uni-
čeni čoln prejeli poplačilo škode 
v višini 2000 evrov.

Ali je po vašem mnenju še 

kakšno zavarovanje, ki bi ga 

priporočili?

Opozoril bi še na zavarovanje 
za potovanja v tujino, ki ga lahko 
sklenemo zase ali za celotno dru-
žino, prav tako pa ga je mogoče 
skleniti za krajše obdobje ali za 
celo leto. V tem času nam lahko še 
kako pride prav, če se podamo na 
pohod v gore v tujini, pozimi pa 
nam lahko koristi, ko se odpravi-
mo v tujino na smučanje. Pri ta-
kih aktivnostih si v visokogorju 
lahko kdo hitro poškoduje nogo. 
Če ga morajo reševati s helikop-
terjem, so stroški lahko izjemno 
visoki. A omenjeno zavarovanje 
poleg zdravstvenega zavarova-
nja v tujini vključuje tudi zava-
rovanje odgovornosti, kar je od 
lani obvezno za obisk smučišča v 
Italiji. V sklopu tega zavarovanja 
pa lahko za poti v tujini zavaru-
jemo tudi prtljago, osebne stvari, 
zlorabo bančnih kartic in stroške 
izdelave novih dokumentov, zato 
ga je priporočljivo skleniti tudi, 
če se v tujino odpravimo le na 
krajši ali bolj umirjen dopust.

Ni neumnih vprašanj

Tako pravi Denis Kemperl, zavarovalni zastopnik kamniškega predstavništva Zavarovalnice Triglav, ki meni, da je ključ do skle-

nitve optimalnega zavarovanja iskren in odkrit pogovor s stranko. »S stranko se je treba pogovarjati. Pri tem je pomembno, da si 

tudi stranka vzame čas in zastavi čim več vprašanj, saj le tako dobimo realno sliko in ponudimo najboljšo kombinacijo zavarovanj,« 

pravi 39-letnik iz Zagorice nad Kamnikom. 

Stranke lahko Zavarovalnico Triglav obiščejo na Predstavništvu v Kamniku (Maistrova ulica 18 v Kamniku, 
tel. št. 01 831 70 56) in na Predstavništvu v Domžalah (Ljubljanska cesta 86 v Domžalah, tel. št. 01 721 48 45). 

Poslovalni čas za stranke je na obeh lokacijah enak: 

ponedeljek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00, torek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00, sreda: 08:00 - 12:00, 12:30 - 17:00, 
četrtek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00, petek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 13:30, sobota in nedelja: zaprto
Več informacij najdete na www. triglav.si in triglav.eu
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NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: darilna kartica Supernova Kamnik v vrednosti 40 €
2. nagrada: darilna kartica Supernova Kamnik v vrednosti 30 €
3. nagrada: darilna kartica Supernova Kamnik v vrednosti 20 €

Nagrade podeljuje Supernova Kamnik. Potrdila o nagradah bomo izžrebancem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo izšle 21. oktobra 2022. 
Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priimkom in točnim naslovom pošljite do četrtka, 13. oktobra 2022, na naslov: Modre novice, IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 
1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.
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IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: Artik paket presenečenja: Vojko Haclar, Kamnik
2. nagrada: Artik paket presenečenja: Alenka Grohar, Kamnik
3. nagrada: Artik paket presenečenja: Jožica Veršnik, Kamnik

Nagrade podeljuje ARTIK nepremičnine, Perovo 26, Kamnik.
Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

Ime in priimek  
Naslov 

Podpis E-mail 

Geslo
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V prihodnosti bo treba spremeniti odnos do vode
Da je voda življenje, vemo vsi, a popolnoma zaveda se tega le malo posameznikov. Še posebej v Sloveniji, kjer je kakovostna pitna voda 
dostopna na vsakem koraku. Tudi zato bo poslanstvo Boštjana Jelovčana, ki je pred dvema letoma med prvimi v Sloveniji postal vodni 
somelje, še toliko težje. Kaj pravzaprav pomeni ta naziv in kaj počne v praksi, smo povprašali Kamničana, ki ga mnogi poznajo iz Zdra-
vilnega gaja v Tunjicah.

AKTUALNO

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Boštjana voda zanima že dlje časa. Ker imajo v Zdravilnem gaju v 
Tunjicah polnilnico lastne Žive vode, je veliko časa namenil raziskovanju. 
»Voda me že od nekdaj privlači. Ko smo imeli prvo ocenjevanje naše vode, 
smo začeli sodelovati z Blejskim vodnim festivalom in njegovim ustano-
viteljem Markom Gajičem. Ugotovila sva, da v Evropi ni institucije, ki bi 
izobraževala vodne someljeje,« razlaga Boštjan. Tako sta z Markom nave-
zala stike s korejskim vodnim združenjem in se tu tudi začela izobraže-
vati za vodnega someljeja. »Šolanje je trajalo pol leta. Na koncu smo imeli 
na Bledu test, in sicer tako pisni del kot slepo preizkušanje različnih vrst 
voda,« razlaga Boštjan.

Ker se je kmalu izkazalo, da je za izobraževanje o vodi veliko zanima-
nja, med drugim se je tovrstno znanje zdelo zanimivo raznim turistič-
nim delavcem, gostincem in podjetnikom, ki imajo svoje polnilnice vode, 
sta se Boštjan in Marko odločila, da izobraževanje za vodnega somelje-
ja vzpostavita tudi v Evropi. Z namenom ozaveščanja o vplivu vode na 
človeka ter o povezanosti vode in gastronomije je bilo lani ustanovlje-

no Evropsko združenje vodnih someljejev (European Water Sommelier 
Association oz. EWSA), preko katerega bo jeseni, natančneje v začetku 
letošnjega oktobra, potekalo šolanje za vodne someljeje. »Zanimanje je 
relativno veliko, seveda pa se še vedno najdejo prosta mesta. Če koga 
zanima, se o tem lahko pozanima na www.bledwf.com. Predavali bodo 
strokovnjaki iz tujine in Slovenije. Tudi sam bom v vlogi predavatelja, 
najbrž bo moje področje voda in zdravje, saj se mi to zdi zelo pomembna 
tema, hkrati pa se ujema tudi s konceptom našega zdravilnega gaja,« pove 
Boštjan in poudari, da potek in vsebino izobraževanja ustvarjajo skupaj s 
korejskim vodnim združenjem. »Na koncu izobraževanja bo test. Prido-
bljeni certifikat oz. naziv vodnega someljeja bo veljal pet let, po preteku 
tega obdobja ga bo treba obnoviti, saj se ves čas pojavljajo nova znanja in 
dognanja. Izobraževanje bomo predvidoma organizirali dvakrat na leto.«

Od preizkuševalca do ambasadorja vode

Vodni somelje ima sicer na voljo več funkcij, ki jih lahko opravlja. Lah-
ko je tudi preizkuševalec vode v boljših restavracijah, kar je v tujini že pri-
znan in prepoznaven poklic. A pri tem ne gre za klasično okušanje kot pri 
vinih, temveč se vodni za oceno, h kateri jedi se prilega določena (ustekle-
ničena) voda, ravna po laboratorijskih testih, ki jih mora imeti vsaka voda 
na trgu. »Vodni somelje pregleda vsebnost različnih elementov v vodi in 
na podlagi tega svetuje, ali je bolj primerna za lahke ali težke jedi. K mesu, 
na primer, se poda voda z višjim TDS, tj. skupno količino raztopljenih 
trdnih delcev,« razlaga Boštjan, ki pa mu je kot vodnemu someljeju bližji 
pristop ambasadorja, ki vodo in njene prednosti predstavlja mlajšim ge-
neracijam ter razlaga, kaj pomeni za naše življenje in planet. Z nekaj vrtci 
in šolami je že sodeloval, v prihodnje, ko bo njihov program, ki je sedaj 
še v fazi razvoja, dokončan, si želi, da bi bilo tega še več. »Otrokom želi-
mo vodo približati in jih ozavestiti, da to ni le tista tekočina, ki priteče iz 
pipe. To naredimo skozi zgodbe, da je za otroke zanimivo,« pove Boštjan, 
ki skupaj z Markom veliko gostuje tudi na dogodkih Ministrstva za zu-
nanje zadeve za tuje goste, kjer predstavljata koncept predstavitev vode 
najmlajšim ter vzpostavitev in potek šolanja za vodne someljeje v Evropi. 
Za popularizacijo vode oz. dvig zavedanja, da je voda lahko enakovredna 
ostalim pijačam, so v sodelovanju s slovenskim barmanom Janom Rem-
cem razvili tudi različne koktajle. »Uporabili smo zgolj naravne sestavine 
oz. izvlečke iz naravnih sestavin in tako vodo nadgradili ter jo postavili 
ob bok različnim aperitivom oz. pijačam dobrodošlice.«

Pot je še dolga

Boštjan poudarja, da je pomemben vidik vode tudi njen vpliv na 
zdravje. »Voda je lahko dobra podpora pri določenih zdravstvenih teža-
vah. To je področje, ki bi mu v prihodnosti lahko posvetili več pozornosti, 
predvsem v povezavi z zdravilišči, kjer bi lahko obiskovalce seznanili z 
dobrimi lastnostmi posameznih voda,« meni Boštjan in pove primera, 
»vsi poznamo vode, ki vsebujejo ogromno magnezija, in vemo, za kakšne 
težave se uporabljajo. Naša Živa voda ima na primer elemente v takem 
razmerju, da je dobra za hidracijo telesa in dvig imunskega sistema.«

Da je pot do pravega odnosa do te življenjsko pomembne tekočine še 
dolga, se Boštjan dobro zaveda. V primerjavi s tujci, ki so presenečeni nad 
kakovostjo slovenske pitne vode, je ta Slovencem še vedno samoumev-
na in nanjo ne gledajo kot na dragoceno dobrino. »Že letošnja suša, ki je 
bila izrazita tudi na našem območju, je pokazala, da bomo v prihodnosti 
morali spremeniti svoj odnos do vode in bolj paziti pri njeni uporabi,« 
zaključuje Boštjan. 

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan
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Zaplesala pred domačim občinstvom
Zgubani časi je prva avtorska predstava Kamničanke Patricije Crnkovič, s katero se je pred dobrim tednom premierno predstavila do-
mačemu občinstvu.

Pelechova cesta 16, 1235 Radomlje
E info@indoorpaintball.si; T 070 821 788

• najboljši rojstni dnevi (od 8.leta dalje)
• teambuildingi

• fantovščine in dekliščine
• zabava v vsakem vremenu (notranji poligon)

MATEJA ŠTRAJHAR
Foro: Mateja Štrajhar

»Največje darilo, ki ga kot plesalka lahko dam občinstvu, je zgodba, 
ki jo začutijo, in tako vidijo, da ne gre zgolj za sosledje korakov,« je takrat 
osemnajstletna Patricija dejala v intervjuju, ki je bil objavljen v naši reviji 
novembra 2015 (še vedno pa ga najdete na našem novičarskem portalu 
www.modre-novice.si). V letih do danes je Patricija zaključila s študijem 
na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, imela uspešno kariero v 

mednarodni plesni organizaciji IDO, kjer je dosegala evropska in svetov-
na odličja, nadaljevala s študijem plesa na priznani rotterdamski univerzi 
Codarts, med študijem nastopala v mednarodni plesni turneji, sodelovala 
z belgijsko kompanijo IB dance company in priznanim amsterdamskim 
ansamblom ICK Amsterdam, a z odgovorom izpred sedmih let se še ved-
no strinja. »Skozi ples spoznavamo sebe. Če dobro pogledamo, lahko v 
drugem vedno vidimo tudi lasten odsev,« pravi Patricija, ki je v produkciji 
Zavoda En-knap skupaj s Tjašo Bucik letos že ustvarila prvo plesno VR 
predstavo z naslovom Tebi. 

Motive za najnovejšo predstavo Zgubani časi, ki jo je ustvarila poleti 
in je nastala v koprodukciji z Zavodom za kulturo Kamnik, je črpala kar 
iz svoje daljše umetniške prakse. »V sam proces sem šla zelo intuitivno 
in skozi improvizacijo ter opazovanje nabirala gibalni material in tudi 
besedilo. Pojavila so se mi tri ključna vprašanja, ki sem se jih dotaknila 
v predstavi: kaj nas ustvarja, kdo smo brez spomina in kaj puščamo za 
seboj,« razlaga mlada umetnica, ki smo jo tako lahko občudovali v edin-
stveni plesni solo predstavi, ki jo odlikuje preprosta, a močno povedna in 
precej fizična koreografija. Ta skozi navidezno preproste gibe košček po 
košček odstira avtoričino osebno zgodbo, hkrati pa presune tudi gledalca, 
da se sprašuje po odgovorih na točno tista vprašanja, ki si jih je zastavila 
avtorica med nastajanjem predstave.

»Ogromno mi pomeni nastopanje v domačem kraju. Na nekakšen 
način me prizemlji in poveže s prvinsko energijo,« je dejala Patricija po 
predstavi, za katero napoveduje tudi ponovitve, a zaradi pomanjkanja 
časa še ne ve natančnih terminov. 
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Treba bo najti skupne točke in se poenotiti
Ne bo tiho, temveč se bo oglašala ob zdrsih demokracije, nepravilnostih, kršenju temeljnih človekovih pravic. S srcem in dušo bo bra-
nila slovensko ustavo. Pozorna bo na kulturo primernega in dostojnega dialoga. Njena pisalna miza ne bo prazna, temveč bo delala in 
poskušala na strateško pomembnih temah za razvoj države poenotiti slovensko politiko. To so ključne točke, ki jih Nataša Pirc Musar 
izpostavlja v bitki za predsedniški stolček.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Kandidirala bo s pomočjo volivcev. 5000 podpisov, kot jih je potrebo-
vala, je s koordinatorji in podporniki zbrala na terenu. »Stik z volivci me 
bogati. Toliko stiskov rok, srčnih ljudi! Čeprav na terenu vidim dve Slo-
veniji in globoko razdeljenost ljudi, kar me žalosti, a še vedno verjamem, 
da je večina ljudi dobrih. Brez dobre volje in dobrih ljudi, ni napredka. 
Slaba volja, negativne reakcije in čustva, sovraštvo do drugih niso gonilo 
razvoja, ampak spirala nazadovanja. Domov prihajam utrujena, ampak 
prijetno utrujena,« pravi o dnevih, ki jih je preživljala na različnih lokaci-
jah po Sloveniji. Zaveda se, da bi brez podpore družine, prijateljev in pro-
stovoljcev težko speljala zbiranje podpisov za kandidaturo. »Moja družina 
me ne podpira zgolj v mislih, temveč tudi v besedah. Vsi so se izpostavili 
in neizmerno sem jim hvaležna za to,« pravi Nataša Pirc Musar, medtem 
ko njena mlajša sestra Tanja Pirc, ki je koordinirala zbiranje podpisov po 
različnih krajih, prizna, da jim doma ni bilo lahko, pa vendar verjamejo, 
da lahko Nataša z znanjem in izkušnjami, ki jih ima, veliko stori za Slo-
venijo, zato jo podpirajo. »Doma vsi spoštujemo njeno odločitev, čeprav 
bi ji bolj želeli, da tudi kaj uživa v življenju,« razloži Tanja Pirc. A Nataša 
Pirc Musar je, kot pravi, doslej uživala v vseh delih, ki jih je opravljala. 
Bila je informacijska pooblaščenka, odvetnica, novinarka. »Vsako jutro z 
veseljem vstanem in grem v službo. Tako je že vse življenje,« trdi Pirc Mu-
sar, »prepričana sem, da bo enako tudi na funkciji, za katero kandidiram. 
Spustim se le v stvari, v katere verjamem. Če verjamem, potem imam 
začrtano pot, voljo in energijo.«

Ohranja neodvisno držo

Kandidaturo za predsednico države je Radomljanka, katere prvi dom, 
kot pravi sama, bo vedno ostal Kamnik, napovedala konec junija. Neka-
teri so bili nad napovedjo presenečeni predvsem zaradi pretežne repre-
zentativnosti in pobudnosti funkcije, saj bi Natašo Pirc Musar raje videli 
v izvršilni funkciji. »Čeprav so me ob zadnjih treh, štirih volitvah vabili v 
stranke, do danes nisem vstopila v nobeno. Že vse življenje ohranjam ne-
odvisno držo. Izvršilna veja oblasti me nikoli ni mikala zaradi grobosti v 
političnih obračunavanjih, ki smo jim priča. Predsedniška funkcija kljub 
vsemu ima močno legitimnost, saj je predsednik neposredno izvoljen na 
volitvah,« pojasnjuje Pirc Musar, ki bi se, če bi bila izvoljena, najprej sesta-
la z vsemi še živečimi nekdanjimi predsedniki države. »Vsak od njih ima 
določeno znanje, vsak ima določene povezave po svetu, vsak je nekaj na-
redil za Slovenijo. Z nekdanjimi predsedniki bi rada sodelovala tudi vnap-
rej. Drugi korak bo seveda srečanje s predsednikom vlade, predsednico 
državnega zbora, in predsednikom državnega sveta. Skratka, na začetku 
bo verjetno precej takih sestankov, na katerih se želim opolnomočiti z 
znanjem preteklosti, da potem lahko začrtam prihodnost.« 

Poenotiti slovensko politiko

Med ključnimi izzivi, ki si jih je zadala, če bo izvoljena v predsedniško 
palačo, je poenotenje slovenske politike na strateško pomembnih temah 
za razvoj države. Združila jih je v štiri točke. »Prva je zdravstvena refor-
ma. Na tem področju že več let ne storimo dovolj. 130 tisoč ljudi je brez 
osebnega zdravnika, 200 tisoč žensk brez ginekologa. To ni problem, ki se 
je pojavil čez noč. Ali se lahko poenotimo v zvezi z javnim zdravstvom in 
koncesijami? Ali lahko najdemo nekaj rešitev, s katerimi se vsi strinjajo, 
in jih uresničimo? Druga je pokojninska reforma, ki ruši medgeneracij-

sko sodelovanje. Tisti, ki delamo, plačujemo za tiste, ki so v pokoju. Ta 
luknja je vedno večja. Tretja pomembna točka so podnebne spremembe 
in ekosistemi. Ta tema je ključna pri mladih, ki želijo imeti zdravo in čis-
to okolje. To ni zgolj slovenska tema, temveč zadeva ves svet, zato lahko 
predsednik države z mednarodnim sodelovanjem marsikaj naredi. Četrta 
tema je varnost oz. vsi njeni vidiki, od obrambe države do prehranske in 
energetske varnosti ter – najbolj pomembne – človekove varnosti, znotraj 
katere imamo socialo, skrb za starejše, zdravo okolje za mlade itd. Moč-
na človekova varnost pomeni manj kriminala in socialnih problemov,« 
našteva Pirc Musar. Stične točke na teh področjih kani najti z organizi-
ranimi pogovori. »Predsednik lahko povabi v predsedniško palačo ko-
garkoli, politike, strokovnjake. Še bolje, če jih povabi več, ki razmišljajo 
različno. Posluša in poskuša najti stične točke, kjer se oba pola, za katera 
se zdi, da sta danes vesolja narazen, strinjata. A tega se ne da narediti v 
enem mandatu. To so strateške teme, ki se morajo peljati več mandatov, 
zato je zelo pomembno, da se doseže nek dogovor, v katerem se politiki 
zavežejo, kako bodo delali in k čemu stremeli naslednjih deset let,« pravi 
Pirc Musar in med temami, o katerih bi se morali še naprej pogovarjati, 
izpostavlja tudi ustanavljanje pokrajin, ki zadeva tudi našo regijo.

Ankete v predsedniški bitki napovedujejo drugi krog, tudi Nataša 
Pirc Musar meni, da bo tako. Če bi v drugem krogu zmagala, bi bila prva 
ženska predsednica Republike Slovenije. »Prva ženska, predsednica se bo 
seveda vpisala v zgodovino Slovenije. A ne kandidiram zaradi tega. Naj-
bolj pomembna je vsebina. Res je, da je ženska energija drugačna od moš-
ke in morda je čas, da s to žensko energijo poskušamo kaj dobrega storiti 
za Slovenijo,« zaključuje. 
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Reševali izzive domžalskih podjetij

Domžale – Na Obrtni zbornici Domžale je v sodelovanju in ob finanč-

ni podpori Občine Domžale v začetku septembra potekal prvi dom-

žalski hekaton, na katerem so udeleženci reševali izzive treh posebej 

izbranih podjetij. Zmagala je ekipa, ki je razmišljala o rešitvah za pev-

sko šolo Akademija za glas.

Da so iskali rešitve v pravo smer, so poskrbeli mentorji Corpohuba, 
ki so usmerjali udeležence, že več mesecev pred sklepnim dejanjem pa so 
skupaj z izbranimi podjetniki pilili njihove izzive. Okoli petnajst udele-
žencev je dva dni reševalo izzive treh podjetij, in sicer Fortisspa (inova-
tiven pristop do poslovnih strank in partnerjev) ter Koželj (inovativno 
pospeševanje prodaje dveh novih izdelkov) in pevske šole Akademija za 
glas (inovativni način pristopa do novih strank). Ravno za slednjo so ude-
leženci našli najbolj inovativne rešitve, kot so razširitev sodelovanja na 
šole za starše in uvedbo joge za glas za nosečnice. Po mnenju strokovne 
žirije so odlično razumeli izziv in dodobra raziskali potrebe kupcev. Za 
Fortisspa so predlagali osredotočanje na segment podjetij, ki potrebujejo 
varovanje zdravja na delovnem mestu že na podlagi zakonodaje. Pred-
stavnica podjetja je bila nad idejami navdušena. Za podjetje Koželj so ude-
leženci prelagali zvišanje cen, ki bi tako odražale kakovost izdelkov, delež 
povečanega prihodka pa se vloži v marketing oziroma v neposredno trže-
nje poslovnim odjemalcem, kot so lekarne, in končnim kupcem, starejšim 
od 50 let, ki so njihova glavna ciljna skupina za ta segment izdelkov. 

NA KRATKO

Foto: arhiv zbornice Na trgu se pojavljajo številne nepremičninske agencije in težko 

je izbrati med tolikšno ponudbo. Večina agencij ima tako zna-

nje in izkušnje, a marsikomu manjka človeška nota, osebni in 

srčen pristop. V agenciji ARTIK nepremičnine iz Kamnika naj-

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

vas raje prepričajo pozitivne izkušnje njihovih strank.

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

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

Iščete dobro nepremičninsko  

agencijo? Našli ste jo!  

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

WELLNES IN KNEIPP 
RAZVAJANJA V TERMAH 
SNOVIK
Programi Mini * Midi * Maxi 
Že od 37 € naprej. 
Poišči najljubši program zase ali za
lepo darilo. Poskeniraj kodo in izberi. 

20
LET

• Salon z veliko izbiro
 keramike

• Vse za vašo kopalnico

• Ogrevanje in vodovod

Groblje 3a, Rodica,
1230 Domžale

01-724-43-43

info@vistra.si

www.vistra.si



Modre novice40 AKTUALNO

Praznik občine Lukovica
Septembra v Lukovici praznujejo občinski praznik, ki je bil letos še toliko bolj edinstven, saj so hkrati obeležili tudi 170-letnico rojstva 
pisatelja, notarja in politika Janka Kersnika, rojenega na Brdu pri Lukovici. Slednjemu so se na spoštljiv način poklonili s številnimi do-
godki, ki so in še bodo potekali v mesecu septembru. Med slednjimi izstopata predvsem razstava, posvečena slovitemu pisatelju, ter 
občinska slovesnost, na kateri je županja Olga Vrankar podelila tudi občinska priznanja. 

BARBARA KOPAČ

4. september je dan, ko se je pred 170 leti rodil cenjeni slovenski pisatelj 
Janko Kersnik. Zato je dan pomemben občinski praznik, ki mu občina 
vedno nameni veliko pozornost. Da pa bi se velikanu slovenske besede 
ustrezno poklonili, je Knjižnica Domžale v sodelovanju z Občino Luko-
vica pripravila razstavo, ki pripoveduje o Kersnikovem delu in življenju. 
Za sprehod po avtorjevih spominih je poskrbela Kristina Galun, razsta-
va pa je postavljena v Pungartnikovi hiši v Lukovici in premore številne 
stare fotografije, tako tiste, ki upodabljajo samega Kersnika, kot tiste, kjer 
je prikazana tudi njegova družina. Vredno si je ogledati tudi fotografi-
je gradu, ki je tedaj krasil Brdo še v vsej svoji veličini. Slovesnega odpr-
tja razstave se je udeležila tudi Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica 
Knjižnice Domžale, ki je poudarila, da je prav knjižnica tista ustanova, ki 
hrani in skrbi za tovrstno kulturno in literarno tradicijo, ki jo ob takšni 
priložnosti lahko ponudi na ogled tudi širši javnosti. Domoznansko gra-
divo, ki ga ima knjižnica ponuditi, zajema številne stare zapise, fotografi-
je, razglednice in številne druge vire, ki pričajo o tedanjem življenju, tudi 
o življenju pisatelja in ustvarjalca Janka Kersnika. Omenjena razstava je 
lepo opremljena tudi z naslovi in napisi, zato je enostavno razbrati, kdo ali 
kaj je na razglednici, kaj predstavlja fotografija in o čem priča določen za-
pis. Omenjeno je bilo tudi, da je večino razstavljenih fotografij priskrbela 
Kersnikova vnukinja Iva Kušar, ki pa je v lanskem letu, žal, preminila. 
Vstopila je že v 97. leto.

V nadaljevanju slovesnosti so županja Olga Vrankar, podžupan Vin-
cenc Dragar ter Kersnikova prapravnukinja, Urška Kersnik, na pisateljev 
grob položili venec, nato pa sta dami pred gradom Brdo odkrili preno-
vljeno spominsko ploščo. Za kulturni pridih je poskrbel Moški pevski 
zbor Kulturnega društva Janko Kersnik Brdo pod vodstvom zborovodje 

Marka Juterška. Županja je na tej točki izpostavila, kako je lepote gradu 
Brdo in okolice popisoval že Fran Levec, literarni zgodovinar in tudi uči-
telj Janka Kersnika, ki je v svojih opisih zarisal slikovitost in malodane 
čarobnost brdskega okraja.

Kot osrednja slovesnost poklona občinskemu prazniku je potekal slav-
nosten dogodek v Sončni dvorani na Brdu, letos že 27. leto zapored. Ker 
je Lukovica občina močnih, vztrajnih in predvsem prizadevnih ljudi, 
se je tudi na letošnji slovesnosti podelilo številna županjina priznanja, s 
katerimi so želeli tistim najprizadevnejšim na svojih področjih izkazati 
spoštovanje in čast, predvsem pa se jim zahvaliti za neumoren trud in sta-
len doprinos k blagostanju občine. Pohvalo županje je prejela Ana Marija 
Burja, ki je v lanskem letu maturirala na Gimnaziji in srednji šoli Rudol-
fa Maistra v Kamniku. Zdaj zaključuje prvi letnik Pedagoške fakultete 
v Ljubljani smer Predšolska vzgoja. Pohvalo županje je prejela tudi Ana 
Stoschitzky, in sicer za izjemen učni uspeh, diplomo Summa cum laude, 
saj je pridobila magistrski naziv akademske glasbenice oboistke. Bronasto 
medaljo za naj prostovoljca za leto 2021 je prejel župnik Bernard Rožman, 
ki je s svojim prostovoljnim delom in podarjenim časom oskrbovancem 
Doma upokojencev Domžale polepšal številne dni in prenekatere trenut-
ke, upravlja pa tudi zahtevno delo štirih župnij: Brdo, Zlato Polje, Češnjice 
in Krašnja. Bronasto medaljo za dolgoletno prizadevno delo na področju 
kulturnega in družbenega življenja ter dela v občini Lukovica je prejel 
Bojan Andrejka. Prav tako je bronasto medaljo prejela Kristina Galun, in 
sicer za dolgoletno prizadevno delo na področju bralne kulture v občini 
Lukovica. Plaketo za dolgoletno prizadevno delo na področju družbenega 
in društvenega življenja in dela je prejelo Društvo upokojencev Lukovica. 
Plaketo za desetletno delovanje na področju turizma in promocijo občine 
Lukovica je prejelo Turistično društvo Sveti Vid. Plaketo za dolgoletno 
prizadevno delo in razvoj gasilske dejavnosti v občini Lukovica je prejela 
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Gasilska zveza Lukovica. Plaketo za dolgoletno uspešno delo podjetja in 
razvoj podjetništva v občini Lukovica je prejelo družinsko podjetje Burja 
iz Krašnje.

27 let uspešnega in trdnega povezovanja, 27 let požrtvovalnega dela, 27 
let skupnosti. To ni zanemarljivo, česar se zavedajo tudi občani Lukovice. 
Prav zato je slovesnost vsako leto izvedena še raven višje. Tudi tokrat so 
obiskovalce dogodka že na vhodu pričakali člani lukoviške godbe, ki deluje 
pod dirigentsko taktirko Danijela Leskovica. Slavnostnega dogajanja so se 
med drugim udeležili tudi zastavonoše društev in organizacij, ki delujejo v 
občini, zbrane pa je nagovorila županja Olga Vrankar, ki je v uvodu najprej 
opisala vrline njihovega najpomembnejšega rojaka, v nadaljevanju pa izra-
zila hvaležnost vsem društvom in posameznikom, ki so s številnimi domi-
selnimi dogodki popestrili občinski praznik. Vsem letošnjim nagrajencem 
je čestitala in izrazila ponos, saj se s svojim delovanjem dnevno razdajajo 
v številnih interesnih dejavnostih in na področju družbenega življenja. 
Po njenih besedah so polni delovnega elana, entuziazma in pozitivnega 
pogleda na svet ter našo družbo, so nam svetal zgled, njihove zasluge za 
skupnost so kamenčki gradniki za dolgi rok. Županja je v svojem govoru 
predstavila še pomembne občinske projekte, ki so jih zaključili v času od 
lanskega praznika. Po njenih besedah so opravili veliko dela, veliko dela pa 
jih še čaka. Ob tem srčno upa, da bo skupaj s sodelavci uspešno delo v skla-
du z zastavljeno vizijo lahko nadaljevala v naslednjih letih. Ob zaključku 
svojega govora je vsem občankam in občanom iskreno čestitala ob občin-
skem prazniku, ki je dobil s praznovanjem Kersnikovega jubileja zlat sijaj.

Kulturni program je bil zelo slikovit. Nastopili so učenci Osnovne šole 
Janka Kersnika Brdo pod mentorstvom Danice Dolar, izkazala pa sta se 
tudi Stanko in Maša Pelc, ki sta v dramskem dialogu uprizorila osrednje-
ga junaka iz Kersnikove knjige Rokovnjači. Za glasbeni ritem so tokrat 
poskrbeli vselej razigrani Prifarski muzikanti. Dogodek, ki ga je povezo-
vala Helena Urbanija, je tako poskrbel za ustrezno mero radosti, veselja, a 
hkrati svečanega duha. 

17 parkirnih 
mest

Utečena in 
strokovna ekipa

pon-pet: 7:45 - 19:15 
sob: 7:45 - 12:15

Delovni čas:

Čufarjeva ulica 23, Domžale
t 01 724 45 82
e info@lekarnavir.si 
w www.lekarnavir.si

NOVO

www.lekarnica.com

SONCE SIJE VSEM (sol lucet omnibus)

Jeseni je na voljo vse manj toplih sončnih žarkov, ki so nas 

poleti prijetno greli. Z vrnitvijo v zaprte prostore se ponovno 

srečamo s številnimi bakterijami ter virusi, ki povzročajo ne-

prijetna prehladna obolenja ali druga neugodna zdravstvena 

stanja.

Za naše najboljše počutje in delovanje je pomembno, da pravo-
časno okrepimo delovanje imunskega sistema. Ta je del telesa, ki je 
odgovoren za obrambo ter borbo pred neugodnimi mikroorganiz-
mi. Nanj vplivamo predvsem z življenjskim slogom. Pomembno je, 
da pijemo dovolj tekočin in s tem omogočimo optimalno delovanje 
telesa. Poskrbimo za dobro regeneracijo s primerno dolžino span-
ca in mu namenimo 7 do 8 ur dnevno. Stresu se težko popolnoma 
izognemo, lahko pa ga blažimo. Z vsaj 30-minutno telesno aktiv-
nostjo dnevno omogočamo dobro prekrvljenost telesa, bistrejši um 
ter sproščanje hormona sreče. Uživajmo hranilno bogato in razno-
liko hrano lokalnega porekla. Za dobro odpornost sta pomembna 
predvsem vitamina C in D ter minerala cink in selen. Ker pogosto s 
hrano ne vnesemo dovolj pomembnih snovi, so na voljo tudi v obli-
ki različnih prehranskih dopolnil. Imunski sistem spodbujamo tudi 
s pomočjo rastlin. Najbolj preučevani so beta-glukani in ameriški 
slamnik. Slednji deluje tudi protimikrobno. 

V naši lekarni se zavedamo, da se posamezniki razlikujemo. 
Zato je naš največji izziv poiskati najbolj primeren izdelek za vsake-
ga pacienta. Če vam trenutne okoliščine otežujejo obisk naše lekar-
ne, vas vabimo, da nas obiščete v naši spletni lekarni, ki jo najdete 
na povezavi www.lekarnica.com in izberete izdelke v udobju 
svojega doma ali na poti.

Modro zakorakajmo v hladne dni 

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI,
NAJBOLJŠE PICE, VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
tel.: 031-30-22-21
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Nove tribune v športnem parku Ihan

Domžale – V Ihanu se bodo kmalu razveselili nove pridobitve, saj se v 

tamkajšnjem športnem parku gradijo tribune, na katerih bo več kot 

sto sedišč. 

»V športnem parku Ihan je izvedena temeljna armaturna plošča za nove 
tribune in nadstrešek. Trenutno se izvaja zunanja ureditev okoli temeljne 
plošče ter postavitev nadstreška s potrebno ozemljitvijo in odvodnjava-
njem. S tem bo omogočeno spremljanje dogodkov na nogometnem igrišču 
tudi v vremensko manj ugodnih pogojih. V sredini oktobra 2022 je pred-
viden zaključek del, ko bodo montirane še nove nivojske tribune, ki bodo 
omogočile več kot sto sedišč. Nov objekt bo tako gledalcem nudil več ugodja 
in varnosti ob spodbujanju športnikov, nastopajočim pa več ponosa ter s 
tem zanosa za dokazovanje na igrišču,« so sporočili z Občine Domžale. 

Odprtje prenovljenega gasilskega doma v Vrhpolju 
in sprejem prostovoljnih gasilskih društev

Moravče – Prostovoljno gasilsko društvo Vrhpolje se je ob zadnjih izdih-

ljajih poletja razveselilo novega oziroma prenovljenega gasilskega doma. 

»Gasilstvo je plemenito poslanstvo,« je na odprtju izpostavil moravški 
župan Milan Balažic v svojem nagovoru. »Naši gasilci so to še posebej 
izkazali ob požrtvovalnem gašenju obširnih požarov na Krasu.« Ti so 
namreč kar nekaj časa hromili Slovenijo, a ob nesebični pomoči gasilskih 
enot iz vse države (in tujine) jim je uspelo premagati tudi ta goreč izziv. 
Župan je gasilcem ob odprtju voščil še veliko uspehov, čemur je sledila 
pristna gasilska veselica.

Nekaj dni zatem je župan sprejel moravške gasilce, ki so, kot že omenje-
no, požrtvovalno sodelovali pri gašenju enega največjih, če ne celo najve-
čjega požara v slovenski zgodovini. Moč, vztrajnost in volja, ki so jo gasilci 
izkazali na Krasu, ko so se borili z gromozanskimi ognjenimi zublji, ki so 
goltali vse pred, pod in celo nad seboj, je nekaj najbolj plemenitega, čemur 
smo lahko priča. Župan se je v svojem nagovoru zato najgloblje zahvalil za 

vso nesebično pomoč, ki so jo moravški gasilci nudili ob teh težkih časih, 
hkrati pa jim zaželel, da uspejo to človečnost predati naprej, naslednjim ro-
dovom. Vseh pet prostovoljnih gasilskih društev – Krašce, Moravče, Peče, 
Velika vas in Vrhpolje – je prejelo tudi posebne listine zahvale, beseda pa 
je v nadaljevanju stekla tudi o prihodnosti delovanja društev in možnostih 
nadaljnjega razvoja gasilstva na moravških tleh. 

Barbara Kopač

Člani KUD Svoboda Črnuče obeležili 90 let

Črnuče – V Kulturnem domu Črnuče, ki gosti številne kulturne pri-

reditve četrtne skupnosti, je potekal slavnostni dogodek ob 90-letnici 

delovanja Kulturnega umetniškega društva Svoboda Črnuče. 

Društvo je z neprekinjenim delovanjem skoraj 100 let dokazovalo svo-
jo moč, predanost, predvsem pa srčno željo Črnučanom v življenje vdih-
niti kulturni pridih. Za namene slovesnosti so se zbrale različne kulturne 
skupine: tako so nastopili Folklorna skupina Črnučan', Mešani pevski 
zbor Medis, Ženski pevski zbor Medis, Oktet Zven in dixieland skupina 
Ljubljanske korenine. Mešanica različnih glasbenih ritmov je poskrbela 
za sproščeno vzdušje, a hkrati ustvarila okolje, primerno slavju. 

Barbara Kopač

Nova streha in ograja na Osnovni šoli Venclja Perka

Domžale – Na Osnovni šoli Venclja Perka Domžale je bila med polet-

nimi počitnicami obnovljena streha šole, zaradi dotrajanosti pa zame-

njana tudi betonska ograja vzdolž železniške proge. 

Dela so vključevala menjavo dotrajane in poškodovane kritine. Glav-
nina konstrukcije strehe (leseno paličje) je bila v dobrem stanju, tako da 
se je v sklopu prenove menjal le del konstrukcijskih elementov strehe. 
Objekt je na novo prekrit s profilirano jekleno, pocinkano in barvano 
pločevino. Pred tem pa je bila že zaključena zamenjava dotrajane betonske 
ograje vzdolž osnovne šole in železniške proge. 
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Mavrica se je predstavila v Knjižnici Domžale

Domžale – V začetku septembra so pod okriljem domžalske območne 

izpostave JSKD v Knjižnici Domžale člani Foto kino in video kluba 

Mavrica iz Radomelj predstavili svoje delo in dejavnosti. 

Člani FKVK Mavrica že od ustanovitve leta 1969 dokumentirajo do-
godke v okolici, in sicer jih ujamejo v fotografski objektiv, na filmski trak 
in video. Društvo organizira tudi številne fotografske delavnice. Mar-
sikatere vidne dogodke so zabeležili fotografi in snemalci, ogromno fo-
tografskih razstav in filmskih večerov je bilo izvedenih tudi ob podpori 
Občine Domžale, Krajevne skupnosti Radomlje, Knjižnice Domžale, Jav-
nega sklada za kulturne dejavnosti Območna izpostava Domžale. 

Poudarek na nedavni predstavitvi v domžalski knjižnici je bil na do-
godku iz leta 1970, tj. svetovnem prvenstvu v košarki, ki je potekalo v 
Ljubljani. Ker je v tem mesecu potekalo evropsko prvenstvo v košarki, so 
člani Mavrice predstavili svoje delo v kulturnem društvu in obiskovalce 
popeljali v svet košarke z arhivskimi fotografskimi posnetki, filmskimi 
zapisi in intervjuji. Fotografski in filmski zanesenjaki društva so leta 1970 
pridobili akreditacijo med mnogimi poklicnimi svetovnimi novinarji in 
reporterji, kar je zasluga člana in mentorja, mojstra fotografije, Vilija 
Majheniča starejšega, ter ovekovečili ta edinstven dogodek. Po letu 2000 

se je košarka zelo razvila tudi v Domžalah in člani Mavrice so skozi foto-
grafski objektiv prikazali svoj pogled na delo z mladimi. 

Dogajanje v Pečah, na gradu Tuštanj in na Gorici

Moravče – Poletje v občini Moravče nedvomno ni razočaralo. Bilo je 

namreč polno kulturnega, športnega in drugega programa. 

Med drugim je župan občine Moravče Milan Balažic v Pečah odprl 
novo športno ploščad, ki jo navdušeni športniki danes že zvesto upora-
bljajo. Nova pridobitev pa ne veseli le ljubiteljev športa, temveč tudi otro-
ke, gasilce in še marsikoga. Seveda je bilo treba tudi to pridobitev proslavi-
ti s pravo gasilsko veselico. Da pa Peče niso bile edino središče dogajanja, 
priča tudi dejstvo, da so na Gorici odprli razstavo stvaritev umetnikov, 
ki se urijo v Slikarski šoli Blaža Slaparja. Tam smo si se lahko ogledali že 
11. razstavo ilustracij, risb in slik raznolikih ustvarjalcev. Nedolgo zatem 
pa je župana doletela prijetna dolžnost, ko je na gradu Tuštanj odprl že 
tradicionalno srečanje rokodelcev, ki še dandanes ohranjajo hvalevredno 
moravško in, konec koncev, slovensko tradicijo rokodelstva, s čimer oh-
ranjajo pravzaprav tudi našo lastno kulturno identiteto. 

Barbara Kopač
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 041 288 145

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

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž

pridruži se nam

www.vaterpolsko-drustvo-kamnik.si 
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Tehnični pregledi  |  Registracija  |  Homologacija  |  Zavarovanja  |  Prodaja in servis vozil

Bodite brezskrbni na cesti in zaupajte svoje vozilo nam.
Polni paket storitev opravite hitro in na enem mestu.

Za vas in vaše vozilo poskrbimo 
v devetih Regia Centrih:

Ljubljana

Trzin

Brezovica

Mirna Peč

Kranj

7 poslovalnic za ureditev
tehničnega pregleda

9 poslovalnic za ureditev
registracije in zavarovanja

6 poslovalnic za ureditev
homologacije vozil

6 poslovalnic, kjer nudimo
servis in prodajo vozil
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Moravške lilije prejele priznanje

Moravče – Moravške mažoretke so izredno dejavna skupina, ki letos 

beleži že svoje peto leto uspešnega delovanja. Ob tej priložnosti je bila 

odprta razstava o njihovem delovanju. 

Ob tej priložnosti jim je čestital tudi župan Milan Balažic, ki je v svo-
jem nagovoru izpostavil, da moravške mažoretke s svojimi čudovitimi 
nastopi in uniformami, izpeljanimi iz moravškega grba, po Sloveniji in 
svetu predstavljajo Moravško dolino. Na njihove uspehe na različnih tek-
movanjih so vsi zelo ponosni, na občini pa so poskrbeli, da bodo še naprej 
imele vse pogoje za svoje delo, saj so skupaj z moravško godbo in županom 
vključene v protokolarno službo. 

Barbara Kopač

Pridružite se Kolobusu Črnuče

Črnuče – Že v preteklih letih je bilo opaziti, da se Črnučami posve-

čajo zdravemu življenjskemu slogu in vneto zavzemajo za zmanjša-

nje ogljičnega odtisa, onesnaženja in nasploh za številne stvari, ki bi 

lahko kakorkoli izboljšale svet. Letos pa so na plano prišli še z eno 

čudovito zamislijo, in sicer skupinskim kolesarjenjem. 

Ustvariti namreč želijo navado, s katero bi ljudem prešlo v kri, da bi 
v službo hodili s kolesom in ne z avtobusom. Vsaj ne vedno. Tako so si 
zamislili kolesarjenje vzdolž Dunajske ceste kot prvi poligon. Zaenkrat 
je kolobus uveljavljeno prevozno sredstvo, ki s skupnimi močmi iz Črnuč 
oddrvi vsako sredo zjutraj. Upajmo, da bo kolobusovih voženj še več, saj 
bi tako več ljudi zelo dejavno in predvsem bolj zdravo začelo najbrž že 
tako stresen vsakdan.

Pobudnik izjemno zanimive ideje je novinar in radijski voditelj Vala 
202 Matej Praprotnik, ki je tudi na družbenih omrežjih ustvaril skupino 
Kolobus Črnuče, s katero želi promovirati kolesarjenje. Matej je namreč 
nekakšen kolesarski župan Ljubljane, z omenjeno akcijo pa želi med ljudi 
razširiti navado kolesarjenja ne zgolj iz užitka, marveč tudi iz skrbi za 
okolje. In, konec koncev, lastno zdravje. Kot pravi sam, gre za okolju pri-
jazno pobudo, ki pa ni namenjena temu, da bi vsi kolesarili skupaj ves čas 
od začetka do konca. Začno sicer res v Črnučah, a na poti se jim lahko ka-
darkoli in kjerkoli pridruži kdorkoli. Enako velja za odcepitev od skupine, 
saj je vsak najbrž zaposlen drugje. Vabljeni tudi šolarji in starejši, za varno 
vožnjo je poskrbljeno. 

Barbara Kopač
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Tel: 08 202 24 53
www.thermovod.si

Thermovod d.o.o., Frančiškanski trg 3, Kamnik
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Naročite kurilno 
olje na dom!
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www.halo-olje.si info@halo-olje.si
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Septembrski vremenski popravki
Kot je zadnja leta vse bolj pogosto, se je poletje kar na hitro poslovilo. Prvi teden kimavca ali sadnika, kot sta ljudski poimenovanji za 
deveti mesec v letu, smo beležili zelo tople dneve in celo en vroč dan. Prav s tem septembrskim dnem, ko je najvišja dnevna temperatura 
zraka dosegla in/ali presegla 30 stopinj Celzija, smo dosegli v ravninskem delu modronovičnega območja petdesetko oziroma 50. vroč 
dan! V povprečju je na tem območju na leto takšnih dni 10–15. 

MIHA PAVŠEK

Sredi meseca se je naposled le pošteno ulilo in ohladilo, a bo trajalo še 
dolgo, da bodo zaloge podtalnice spet normalne. Na Mengeškem polju je 
bila sredi septembra podtalnica kar 3,5 metra globlje, kot je trimesečno 
povprečje za nizek vodostaj. Bila je skoraj 24 metrov pod površjem, v pov-
prečju pa je ob nizkem vodostaju na 20,5, ob povprečnem pa na 18 metrih 
(Podatkovni niz 1990-2019, vir: ARSO). V vročih poletnih dneh se tem-
peratura podtalnice zaradi visokih zunanjih temperatur in manjše porabe 
vode zaradi dopustov v javnem vodovodu, predvsem pa na internem vo-
dovodnem omrežju, dvigne. Višje temperature vode so ugodne za razvoj 
mikroorganizmov, ki lahko poslabšajo kakovost pitne vode. Zato so tudi 
letos, natančneje konec junija, na vodovodnih sistemih Domžale-Mengeš-

-Trzin in Kolovec uvedli preventivno dezinfekcijo pitne vode, verjetno pa 
tudi v večini drugih večjih vodovodnih sistemov modronovičnega obmo-
čja. Očitno bo tovrstna pitna voda stalnica prihodnjih let/desetletij.

Če smo se hladu že nekoliko odvadili, pa smo na obilnejše padavine 
že skoraj pozabili. Zadnjih poštenih nalivov smo bili deležni aprila in na 
prvomajski praznik dela. Vsi si želimo mehkih in postopnih prehodov, tudi 
vremenskih, a je narava v tem pogledu neizprosna, predvsem pa nepred-
vidljiva in preseka dotedanji ustaljen ali normalen potek. Nekateri kraji po 
Sloveniji so dobili v nekaj dneh sredi meseca več padavin kot v prvih os-
mih mesecih skupaj. Ena od posledic podnebnih sprememb je ravno ta, da 
so povprečja rezultat mnogo večjih odstopanj v eno in drugo smer – letos 
v suho, toplo in, če se spomnimo zadnje snežne sezone – ''zeleno zimsko''. 
Niti dve desetletji ni bilo treba čakati in že se je skoraj v celoti ponovilo 
oziroma obnovilo neverjetno vroče poletje 2003, za katero smo mislili in 
verjeli, da se ne bo kmalu ponovilo. Dejstva so drugačna in povsem real-
no lahko pričakujemo ponovitev poletja, podobnega letošnjemu, prej in 
ne šele čez dve desetletji! V letošnjem poletju nismo bili deležni niti enega 
poštenega dnevnega naliva dežja (malce obilnejši so bili zadnji dan poletja), 
ki bi nam prinesel vsaj okrog 20 litrov dežja na kvadratni meter. 

Z vročimi dnevi smo začeli že maja, junija in avgusta jih je bilo povsod 
po nižinah in dolinah našega območja več kot 10, julija pa tudi do 20! 
Padavinsko nismo bili na letni ravni do sredine meseca niti na tretjini 
dolgoletnega povprečja. Po drugi strani pa se je bati, če bo hotela narava 
že do konca leta nadomestiti ves padavinski primanjkljaj – v tem prime-
ru nam seveda ne uidejo poplave. Po drugi strani pa bo – ob padavinsko 
povprečni jeseni in zimi –verjetno šele spomladi spet normalen vodostaj 
podtalnice, ki je najpomembnejši vir naše pitne vode. Večji del poletja ste 
lahko malo naprej od pregrad Kamniško Bistrico kar prebrodili kot ob 
normalnem vodostaju kakšen večji potok. Še najbolj normalen oziroma v 
skladu z dolgoletnim povprečjem je bil poleti veter. Sonca je bilo prva dva 
poletna meseca v izobilju (petino nad dolgoletnim povprečjem), nekoliko 
pa smo bili zanj prikrajšani le zadnji poletni mesec. 

Poletje 2022 je bilo v Sloveniji izrazito nadpovprečno toplo, zelo suho 
in nadpovprečno sončno. Odklon povprečne temperature zraka od pov-
prečja obdobja 1981–2010 je na državni ravni znašal 2,7 °C, kar letošnje 
poletje uvršča na drugo mesto od leta 1961. Š vedno je bilo najtoplejše 
poletje 2003 s temperaturnim odklonom 3,1 °C, letošnje poletje pa je pre-
hitelo poletje 2019, ki je imelo temperaturni odklon 2,6 °C. Če gledamo 
vse letošnje mesece, je bil vremensko zadnji, kolikor toliko podoben dol-
goletnemu povprečju, april! Potem so temperature podivjale in presegle 
pričakovane vrednosti tudi za več kot 3 stopinje Celzija (normalno odsto-
panje temperature v poletnih mesecih je do stopinje navzdol ali navzgor). 
Oglejmo si še nekaj zanimivosti letošnjega poletja. Vročih dni je bilo v 
Biljah (rekordnih!) 80 (leta 2003 76), Podnanosu 71 (77), Tolminu 64 (58), 
Vedrijanu 58 (58), Kopru 56 (71) in Ljubljani 49 (53). V Biljah pri Novi 
Gorici je padel absolutni slovenski rekord. V rekordnem poletju 2003 je 
bilo na vzhodu med 40 in 60 vročih dni, letos pa precej manj – po niži-
nah od 20 do 40. Ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji je bilo letošnje 
poletje primerljivo s tistim iz leta 2003. V primerjalnem obdobju 1950-
2022 je bilo letošnje leto na vzhodu po vročih dneh večinoma od 5. do 9. 
mesta. Razlog za tako razliko glede na zahod sta precej večja namočenost 
tal in pogost veter vzhodnih smeri. Morda so prav posledice letošnjega, 
vremensko tako nenavadnega poletja dober preizkusni kamen za vsakega 
od nas in vse skupaj; ne nazadnje tudi zaradi napovedane energetske dra-
ginje, ki nas čaka v hladnejši polovici leta. 

Čeprav na drugi strani Grintovcev, pa je (umetno) Planšarsko jezero gotovo 
priljubljen cilj številnih bralcev Modrih novic. Podoba jezera konec poletja je 
bolj spominjala na vaški ribnik ali mlako …

MIHA GA PIHA

040 480 484
pon - cet 11. – 22. ure
pet - sob 11. – 23. ure
ned 11. – 22. ure

Izvrstne pice iz krušne peči 
pod kamniškimi planinami.

dostava na dom

Merilo naše uspešnosti je zadovoljstvo naših uporabnikov.

Dežurne številke:
javni vodovodni sistem: 041 616 087

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

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

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik

24 ur
 NA DAN

Foto: M
iha Pavšek
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September, tekaško na Špico in sv. Primož
Vstopili smo v september, predzadnji mesec naših priprav. Trenerji Nejc, Luka in Peter s pestrostjo poteka in lokacij treningov poskrbijo, 
da ni nikoli enolično.

Tako smo se prejšnji teden podali na priljubljen vrh nad Kamnikom, 
Špico. Seveda ni šlo za umirjen sprehod, ampak za zelo hiter tempo, kjer 
se je dalo, smo celo tekli. Nekaj podobnega nas čaka tudi v tednu pred 
dobrodelnim pohodom na sv. Primož. Prav sv. Primož bo naš cilj, saj je 

športna oprema strokovni partner

Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2022
pokrovitelj

vsako leto ta znamenita in priljubljena točka cilj enega od treningov. S 
tem tudi tekači usmerimo pozornost na pohod Modrih novic, ki s svojo 
dobrodelno noto veliko pripomore ogroženim skupinam in družinam. 
Držimo pesti, da tudi letos vreme pospremi že 10. pohod. Se vidimo! 

ŠOLA TEKA
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Krovci, tesarji in ostali mojstri, pozor!

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

DELAMO 
DOBRO

Strehomat

StrehoMAT

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

Servisna točka Kranj  
Ulica Mirka Vadnova 9 
4000 Kranj

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

obenauf.si

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

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

BarvanjeSTREH

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

HaloSTREHA

Profiliranje
Nudimo profiliranje Prefa pločevine tudi na 
gradbišču oziroma terenu.ProfiLIRANJE

OGLAS
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Optimalna pripravljenost vašega vozila
Pred nami so vselej aktualne teme: menjava in nakup pnevmatik, kompletov koles, servis avtomobilov, ličarska dela, registracija, zava-
rovanje. Ne spreglejte aktualnih ponudb in akcij vrhunskih znamk avtomobilov in trendov, ki jih oblikujejo njihove strokovne, trajnostno 
naravnane ekipe. Ponudba in servis sta danes kupcu blizu in na dosegu kot še nikoli. Preverimo, kaj vse to potrjuje.

IRIS KLINE ARIH

Akcija 3 + 1 za originalne komplete koles Seat

Je vaš Seat že pripravljen na zimo? Izkoristite akcijsko ponudbo origi-
nalnih kompletov koles Seat, kjer vam Avto Cerar iz Kamnika ob nakupu 
originalnega kompleta koles četrto kolo v kompletu podari. Obiščite seat.si 
in si izberite komplet koles po vaših željah.

Pripravljeni … Zdaj! 3, 2, 1, nova doživetja! Začnite jih s posebno po-
nudbo SUV vozil Seat Tarraco, Arona in Ateca s prihrankom do 4000 
evrov* in kaskom za 1 evro na mesec**.

Arona. Zdaj. Po svetu se premikajte na novem nivoju. Seatov mali 
SUV z dinamičnim slogom in resnično vsestransko zmogljivostjo prinaša 
drznejšo zunanjost, žaromete Full LED, povsem nove, osvetljene šobe za 
zrak in mnogo več. Poskrbite za pobeg v neznano z Arono, ki vam prina-
ša prihranek do 1800 evrov* in kasko za 1 evro na mesec**. Ob nakupu 
prejmete bon za zimske pnevmatike v višini 250 evrov.

Ateca. Zdaj. Ateca pa prinaša še več ugodnosti s Paketi Plus, ki vklju-
čujejo dodaten prihranek do 2388 evrov in bogato opremo. Izberite svojo 
s konfiguracijo in navdušila vas bo s kovinsko barvo, parkirno krmilno 
asistenco Park Assist in drugo odlično opremo. Seštejte vse ugodnosti in 
Ateca je vaša s skupno kar 5.888 evrov prihranka. Z vsako vožnjo odkrijte 
nekaj novega. Najprej pa izberite Ateco s prihrankom do 3500 evrov* in 
kaskom za 1 evro na mesec**. Ob nakupu prejmete bon za zimske pnev-

matike v višini 350 evrov.
Tarraco. Zdaj. S Paketi Plus, ki prinašajo navigacijski sistem Navi 

System, parkirno krmilno asistenco Park Assist, kovinsko barvo in drugo 
bogato opremo pa si lahko zagotovite tudi dodaten prihranek vse do 2685 
evrov. Tako je Tarraco vaš do 6685 evrov ugodneje. Za nove dogodivščine 
izberite Tarraco s prihrankom do 4.000 evrov* in kaskom za 1 evro na me-
sec**. Ob nakupu prejmete bon za zimske pnevmatike v višini 500 evrov.

* Cena vozila že vključuje BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 

1.500,00 EUR z DDV do katerega je leasingojemalec upravičen, v primeru sklenitve pogodbe o 

finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO, d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in 

zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo 

d.o.o. (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs 

AG, Podružnica v Sloveniji in permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici 

Sava d.d.), pod pogoji akcije SEBONFS_2021 (več na www.porscheleasing.si).

** Permanentno Porsche Kasko zavarovanje za 1 EUR/mesec velja 1. leto, če bo zavarovanje 

v veljavi vsaj 2 leti. Velja za vozila financirana preko skupine Porsche Finance Group Slovenia, 

premija je navedena z 8,5 % DPZP, DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 1. odstavka 44. člena 

ZDDV 1).

Za vse ljubitelje znamke, bolje rečeno osebnosti Seat, pa še nekaj poživ-
ljajočega. Mesto, ki navdihuje Seat ideje, je Barcelona. Barcelono zaznamu-
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je živahno življenje. Živahne ulice. Ganljive melodije. Zlati sončni zahodi. 
To je mesto, ki živi in diha z ustvarjalnostjo. Kako boste izrazili svojo, 
je odvisno od vas. Tam je dom drznih inovacij. Oblikovali so ga največji 
vizionarji v zgodovini. Dobrodošli tudi v Casa Seat. To ni le še en vodilni 
projekt. To je Seat poklon Barceloni. Prostor, kjer lahko vsi izkusijo bistvo 
te blagovne znamke. Odprt je bil leta 2019. Zgrajen je za sijaj. Oblikovan je 
pogumno. Oblikovan je bolje. Nikoli se ne zadovolji s povprečnostjo.

Še nekaj se vam ponuja. Kolekcija Seat! Sonce. Mivka. Mesto. Živite v 
svetovljanskem slogu Barcelone z živahnimi dodatki in oblačili iz kolek-
cije Seat. Na cesti in drugod. Kolekcija Cupra je za vse tiste, ki ustvarjate 
pot. Je odnos, ki ni za vsakogar, ampak za tistih nekaj, ki si drznejo živeti 
po svoje. Mediteranska kolekcija je način življenja. Od modnih oblačil do 
zabavnih dodatkov – mediteranski slog je zaznati v vsem, kar si zamislijo 
oblikovalci. Ste pripravljeni? Slog pomeni poznavanje samega sebe. Ali 
ste sodobni? Drzni? Urbani? Spoznajte kolekcijo Crossover. Dober videz 
pomeni tudi dobro počutje. Seat dokazuje, da je starost samo številka. Kaj 
poganja vas? Kolekcija Essentials vam prinaša oblačila in dodatke Seat, ki 
so navdahnjeni z duhom mladih po srcu.

Odločitev za Opel je lažja s hitro dobavo in fiksno obrestno mero

Avto center Kosec iz Domžal je v aktualno ponudbo vključil niz ugo-
dnosti, ki so vam na voljo ob nakupu novega vozila Opel – Corsa, Astra, 
Mokka, Crossland in Grandland:

• bonus staro za novo v višini vsaj 800 evrov,
• fiksna obrestna mera z Opel financiranjem,
• hitra dobava za bogat izbor vozil,
• flexcare dodatno jamstvo za brezskrbno vožnjo.

Ste vedeli, da je to edina blagovna znamka, ki vam nudi jamstvo za-
dovoljstva? Vaš novi Opel bo izpolnil vaša pričakovanja! Še več, v AC 
Kosec so prepričani, da ga boste vzljubili. Zato vam zanj nudijo garancijo 
povratnega odkupa: če z novim vozilom ne bi bili zadovoljni, ga lahko v 
30 dneh ali po manj kot 2000 prevoženih kilometrih pripeljete nazaj, oni 
pa vam vrnejo kupnino.

Zakaj se še odločiti za nakup?

Kombinirana poraba goriva (po WLTP-ciklu): 4,0–6,4 l/100 km,iz-
pusti CO2: 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emi-
sije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116–0,0582g/km. Trdi delci: 0,0003–

0,0010 g/km in število delcev 0,04–0,90 * 1011 pri dizelskih motorjih. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslab-
šanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncen-
tracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Bonus staro 
za novo velja za modele Corsa, Crossland, Mokka, Astra in Grandland z 
motorjem z notranjim zgorevanjem in iz zaloge ter znaša vsaj 800 evrov – 
odvisno od modela in stopnje opreme vozila. Opel financiranje je na voljo 
s fiksno obrestno mero kupcem pa je na voljo tudi financiranje s spre-
menljivo obrestno mero. Več informacij je na voljo na www.avtokosec.si. 
Pridržujejo si pravico do spremembe ponudbe. 

Zaposlitev v Avtomehaniki Cotman! 

V Avtomehaniki Cotman s sedežem v Stahovici iščejo voznika tovor-
nega vozila v mednarodnem prometu in prodajalca rezervnih delov za 
osebna, tovorna in lahka dostavna vozila! Zaposlujejo ljudi, ki so strokov-
no usposobljeni in svoje delo opravljajo z zadovoljstvom. Ker je znanje 
velika konkurenčna prednost, želijo v svojih sodelavcih spodbuditi željo 
po kontinuiranem izobraževanju in jim to tudi omogočajo.

Avtomehaniko Cotman sicer zaznamuje široka produktna paleta ko-
mercialnih dostavnih in tovornih vozil Mercedes-Benz, dejavnost ser-
visnega vzdrževanja, popravilo in prodaje nadomestnih delov. Obsega 
sledeče produkte:

Kršič 1/a,
1242 Stahovica

01 832 50 21 
www.cotman-servis.com

ZAPOSLIMO
Voznik tovornega vozila v 
mednarodnem prometu (m/ž)

Prodajalec rezervnih delov 
za osebna, tovorna in lahka 
dostavna vozila (m/ž)

Prijava na: 
mojca@cotman-servis.com
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• dostavna vozila Mercedes Benz Vito, Viano, Sprinter, Vaneo in Vario,
• težka tovorna vozila Mercedes Benz Actros, Axor, Atego, Econic,
• avtobus Mercedes Benz v Setri,
• motorje in ostale komponente Mercedes Benz,
• dostavna in tovorna vozila ostalih proizvajalcev (M.A.N., Iveco, Vol-

vo, Scania, Renault),
• nadomestne dele za zgoraj omenjene programe.

Vizija družbe Avtomehanika Cotman je postati sodoben, z vrhunsko 
opremo in znanjem opremljen servis za dostavna in gospodarska vozila Mer-
cedes Benz in ostalih vodilnih evropskih znamk ter eden od boljših servisov 
te vrste v Sloveniji. Do uporabnikov svojih storitev želijo ustvariti kvaliteten 
in zaupanja vreden dolgoročen odnos, ki bo temeljil na obojestranskem zado-
voljstvu. Znotraj družbe želijo ustvariti ustvarjalno okolje in organizacijsko 
klimo, v kateri se bodo zaposleni počutili varno in predvsem ustvarjalno.

Zanesljiva pomoč vašemu jeklenemu konjičku

Avtoservis Kern iz Komende je prva in hkrati tudi najbolj zanesljiva 
pomoč vašemu jeklenemu konjičku. Specializirani so namreč za avtome-
hanične in avtoelektričarske storitve. V življenje tako vračajo osebne av-
tomobile, enoprostorce, kombinirana in dostavna vozila vseh blagovnih 
znamk. Pri njih ni čakalne vrste, poleg tega jih odlikuje prijazen odnos do 
strank in natančnost pri delu. Seveda pa se morate v kakovost njihovih 
storitev prepričati sami!

Storitve podjetja so zamenjava amortizerjev, zamenjava ležajev, zame-
njava jermenov, zamenjava olja, zamenjava svečk, zamenjava tesnil, za-
menjava zavornih ploščic, zamenjava zavornih diskov, servis klimatskih 
sistemov, zamenjava zavornih cilindrov, zamenjava zavornih čeljusti, po-
pravilo in zamenjava izpušnih sistemov, polnjenje klim, popravilo in za-
menjava katalizatorjev, testiranje zavor, nastavitev luči. Novost v njihovi 
paleti storitev je čiščenje in popravilo avtomatskih menjalnikov.

V Avto Kveder servisirajo vozila skupaj s stranko

Avto Kveder iz Lukovice je eden od vodilnih avto servisov vzhodno od 
Ljubljane. Strankam ponujajo vse na enem mestu. Zavedajo se, da uspeh 
podjetja temelji na zadovoljnih strankah, zato skušajo čim bolje zadovolje-
vati potrebe in želje kupcev. Prijaznost, korektnost in poštenost so osnov-
na načela podjetja. Ponujajo tehnične preglede, servis osebnih in lahkih 
tovornih vozil, registracijo in zavarovanja ter avtopralnico.

Naj kaj prisegajo v Avto Kveder? 

• profesionalnost: vsi njihovi avtomehaniki so visoko usposobljeni, 
ustrežljivi in strankam vedno dosegljivi za strokovne nasvete.

• kakovost storitev: kot partnerji v verigi Bosch Car Servis nudijo ga-
rancijo na svoje storitve in rezervne dele, ki jih vgradijo v vozilo.

• bližina avtoceste: njihova delavnica se nahaja v Lukovici, in sicer v 
neposredni bližini avtoceste Ljubljana – Maribor in je tako zelo lahko 
dostopna. 

• okrepčilo v kavarni: vse stranke lahko na dokončanje storitev poča-
kajo v njihovi kavarni, kjer se nahajajo tudi igrala za otroke.

Komu lahko zaupate avtoličarske storitve?

Avtoličarstvo in avtokleparstvo Papež iz Kamnika nudi vsa avtoličar-
ska dela, ki temeljijo na visoko kvalitetnih materialih. Najprej odpravijo 
rjo z brušenjem, nato predel zaščitijo s temelji. Temelji (zaščita proti rji) 
in predlaki so na dvokomponentni osnovi, enako tudi vsi zaščitni anti-

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 novice54 PRILOGA

korozijski premazi in mase (tesnilne mase najboljših proizvajalcev). Nato 
nanesejo predlak, ga zbrusijo do gladkosti. Avto zapeljejo v brizgalno, la-
kirno-sušilno komoro, kjer vozilo poličajo in ga sušijo na 60 °C. Izvajajo 
tudi ostala ličarska dela, kot so brizganje PVC spojlerjev, PVC dodatne 
opreme, zunanjih PVC ogledal v barvi vozila. Lakirajo tudi kovinske 
predmete, alu platišča, kovinske konstrukcije in lesene elemente, ograje, 
radiatorje, kolesa, motorna kolesa, PVC ohišja motornih koles, bencinske 
rezervoarje, čelade itd.

Se zanimate za popravilo odbijačev? Pri tovrstnih popravilih upora-
bljajo različne postopke od lepljenja, varjenja in zalivanja. Pred lakiranjem 
podlago pripravijo s posebnimi materiali, ki so namenjeni popravilu in 
zaščiti PVC materialov. Izvajajo tako celotno kot tudi delno ali reparetur-
no ličanje odbijača.

Sicer pa obsega avtoličarstvo, avtokleparstvo in avtomehanika oseb-
nih in tovornih vozil paleto storitev, kot so npr. avtokleparstvo (ravnalna 

miza), peskanje vozil, popravilo vseh vrst platišč, računalniško diagno-
stiko vozila, pregled, diagnozo in polnjenje klimatskih naprav ter de-
zinfekcijo klimatske naprave, peč USI (brizgalna komora), optiko vozil, 
nadomestno vozilo, mešanje barv, avtomobilsko kozmetiko, hitri servis 
vozil, restavriranje starodobnikov, obnovo žarometov, popravilo toče 
brez lakiranja in menjavo vetrobranskih stekel na vseh vozilih.

Vsi vemo, da je zanesljiv taksi zlata vreden 

Taxi Almo iz Kamnika krasi tradicija; je družinsko podjetje s 30-letno 
tradicijo. Taksi prevoze uspešno opravljajo že deset let. Imajo prijazne vo-
znike, nudijo urejena in varna vozila, ki sprejmejo do 6 oseb. Imajo naj-
bolj ugodne cene in najkrajši odzivni čas. So hitri in točni. Sprejemamo 
takojšnja in vnaprejšnja naročila prevozov. Pokličite 041 686 520.

Audi servis – vrhunski servis za vaše vozilo znamke Audi

Nadaljujte originalno doživetje. Vzdrževanje svojega vozila Audi zau-
pajte pooblaščenemu servisu.

Vozite vozilo znamke Audi in tako vsak dan znova doživljate prednost 
v tehniki. Servis Audi vam to omogoča kar čim dlje – z usposobljenostjo 
na tehničnem področju in s strokovnim svetovanjem. Trajno izpopolnju-
je svoje izdelke in servisne storitve, da vam lahko omogoči kakovost in 
udobje, ki ga pričakujete od znamke Audi.

Hitri servis Audi. Fiksne cene. Fiksni termini. Dobra volja zagotovljena.
Počakajte na svoj avto: preprosto pokličite, pripeljite svoj avto in pri 

nas preberite časopis. Hitri servis je trenutno na voljo za izpušne cevi, 
zavore, pnevmatike in olje. 

Fiksne cene: pri tako preglednih storitvah vam lahko na servisu takoj 
povedo, kakšni bodo končni stroški. Plačali ne boste niti centa več. Za-
gotovo. 

Fiksni termini: če rečejo, da bo vozilo ob določenem času pripravljeno, 
tudi bo. Obljubijo.

www.taxialma.si
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Pa še nekaj zanimivosti iz sveta Audi za ljubitelje vrhunske zmogljivo-
sti – predstavljamo Audi RS6. 

Gre za avto, ki že dvajset let brez primere navdušuje Audi Sport GmbH 
in svetovno skupnost privržencev. Audi RS6 že štiri generacije z im-
presivnimi zmogljivostmi in hkrati izjemno funkcionalnostjo za vsak 
dan sooblikuje segment visokozmogljivih karavanov. Uspešni osnovni 
koncept iz leta 2002 temelji na motorju z dvema turbopolnilnikoma in 
štirikolesnem pogonu. Pri vseh generacijah modela RS6 je osnovni kon-
cept ostal enak. RS6 tudi v konkurenčnem okolju še vedno pušča pečat 
in postavlja nove standarde. Prednost v tehniki je očitna tudi na drugih 
področjih, na primer pri podvozju Dynamic Ride Control, ki je že dolgo 
na voljo tudi v drugih Audijevih modelih RS.

Zakaj Audi RS6?

• kombinacija znamenite zmogljivosti in izjemne funkcionalnosti za 
vsak dan je že od nekdaj osrednja značilnost modela RS6;

• aktualni RS6 Avant, ki je prvič naprodaj tudi v ZDA, je z edinstveno 
široko karoserijsko zasnovo na svetovnem trgu vodilni v svojem se-
gmentu;

• od serije C5 do C8 zagotavlja podvozje DRC (Dynamic Ride Control) 
vrhunsko vozno dinamiko.

Dovolite še skok v električno mobilnost. Pri Audiju so si zastavili cilj, 
da do leta 2025 predstavijo 30 elektrificiranih vozil, od tega 20 popolno-
ma električnih avtomobilov, ki pri vožnji na električni pogon ne proizva-
jajo emisij CO2. 

Originalni zimski kompleti koles Volkswagen, akcija 3 + 1

Ali ste vedeli, da imajo zimski kompleti koles precej veliko prednosti 
za vas in vaš avto? S tem se seveda izognete nujni vsakoletni menjavi in 
centriranju gum na vaša obstoječa platišča. Izbirate lahko med kombi-

nacijami najbolj priznanih zimskih gum znamk Continental, Semperit, 
Goodyear, Bridgestone, Nokian in drugih. Poleg najbolj kvalitetnih gum 
pa boste zraven dobili še originalna ali partnerska ALU platišča, ki se pri-
legajo točno vašemu vozilu znamke VW – Volkswagen.

Komplet koles VW akcija 3+1 je sestavljen iz štirih zimskih pnevmatik 
in štirih ALU platišč. Akcija traja do 31. 12. 2022 oz. do razprodaje zalog. 
Preverite tudi akcijske cene zimskih gum na telefonski številki 041 392 204.

Zimski kompleti pnevmatik in platišč VW – prednosti

Prav zagotovo se nakup zimskih kompletov na dolgi rok splača, saj 
boste le tako lahko ohranili odlično vrednost vozila, seveda pa potrebuje-
te izključno le menjavo koles, izognete se vsakoletnemu strošku premon-
taže pnevmatik na platišča. Seveda imate tako lahko dva kompleta koles 
in platišč – zimskega in letnega.

Zagotovite si ugodne zimske gume že sedaj in se izognete gneči! Po-
leg pravilnih dimenzij pnevmatik, ki se popolnoma prilegajo vašemu 
avtomobilu, je pomembno, da izberete zimske pnevmatike, ki bodo 
ustrezale vašemu načinu vožnje, željam in potrebam. Zimske pnevma-
tike so del obvezne opreme po 15. novembru, zato si čim prej zagotovite 
svoje za varno in zanesljivo vožnjo v zimskih razmerah. Zimske pnev-
matike so namreč prilagojene zimskim razmeram, kar pomeni, da so 
bolj elastične in mehkejše za boljši oprijem. Vsebujejo tudi več kavčuka 
in silike, kar še dodatno poveča prožnost pnevmatike v hladnih zimskih 
razmerah.

In še ena VW ponudba! Za vse voznike vozil Volkswagen so pripravili 
ugodnejše servisne pakete za vozila starejša od štirih let za brezskrbno 
mobilnost in užitek v vožnji. Na ta način pri servisu Volkswagen privar-
čujete vse do -30 %! Vse vključeno: delo in menjava.

Menjava olja VW: VW je garancija za profesionalno motorno olje, ori-
ginalni oljni filter, menjavo tesnilnih obročev, delo menjave olja, 2-letno 
jamstvo na delo in material ter za asistenco Porsche Slovenija. 
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Uspešna vrnitev Rebeke Kamin
Četrt stoletja so se najboljši športni plezalci in plezalke na tekmi svetovnega pokala srečevali v Kranju, letos pa je Planinska zveza Slo-
venije svetovni pokal v težavnostnem športnem plezanju preselila na Obalo. V Kopru se je v začetku meseca na prvem uradnem testu 
nove plezalne stene zbralo več kot sto tekmovalcev in tekmovalk iz štiriindvajsetih držav. Med njimi sta bili tudi dva člana kamniškega 
in ena članica domžalskega kluba. 

DAMIJAN RIFL

Medtem ko fantoma iz Plezalnega kluba Kamnik (Milan Preskar, Gre-
gor Vezonik) preboj iz kvalifikacij v zaključne boje ni uspel – Preskarju 
je uvrstitev v polfinale ušla le za las – pa je v ženski konkurenci odlično 
nastopila članica Alpinističnega odseka Domžale, Rebeka Kamin. 25-le-
tnica iz Rodice pri Domžalah je s sedemnajstim rezultatom kvalifikacij 
napredovala v polfinale in na koncu zasedla 24. mesto. »Vzdušje v večer-
nem polfinalu je bilo odlično. Res številna in glasna publika, med katero 
sta bila tudi moj fant (alpinist in orodni plezalec Gregor Šegel, op.p.) in 
mama, je bilo izjemno. Lepa tekma, zadovoljna sem. Rezultat je lepo iz-
hodišče za zaključek sezone, ki me čaka 23. oktobra v Kranju. Tam bo na 
sporedu državno prvenstvo v težavnosti, ki je moja primarna disciplina,« 
nam je povedala športna plezalka, ki se je na veliko sceno zelo uspešno 
vrnila po večletnem premoru.

Po šestih letih znova v svetovnem pokalu

Na tekmi najvišjega ranga je namreč nazadnje nastopila jeseni leta 
2016. Nato se je zaradi poškodbe in pomanjkanja motiva za dobra tri leta 
oddaljila od plezališč. Prek državnih prvenstev se je počasi, a zanesljivo in 
uspešno vračala. Plezanje jo je znova posrkalo. Hkrati je tudi diplomirala 
in magistrirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Priložnost 
za nastop na prvi koprski tekmi za svetovni pokal je odlično izkoristila in 
si s tem tlakovala pot za vrnitev v državno reprezentanco. »Nadaljujem s 
treningi, bom videla, kaj bo prinesla prihodnost. Vse je odprto. Vrhunski 
šport ali pa zaposlitev na področju kemije,« o prihodnosti razmišlja Re-
beka, ki pravi, da konkurenca v svetovnem pokalu zaradi vstopa plezanja 
med olimpijske športe ni ostrejša kot pred šestimi leti, ko se je z elito me-
rila v svetovnem pokalu in na svetovnem prvenstvu. Na slednjem je bila 
21., v svetovnem pokalu pa je njena najvišja uvrstitev 16. mesto (Imst, 
Avstrija, 2016). »Konkurenca je podobna. Močna, seveda. Tekmovalke, ki 

so se medtem že poslovile, so pač nadomestile nove, mlade, ki jim motiva 
ne manjka. Je pa v teh letih vseeno prišlo do sprememb. Samo plezanje je 
bolj dinamično, več je tako imenovanih balvanskih gibov,« opaža naša 
sogovornica, ki trenutno trenira sama. Dolga leta je bil njen trener Urh 
Čehovin, nekdanji plezalec, ki je oral ledino v svetovnem pokalu, kasneje 
pa se je posvetil predvsem balvanskemu plezanju. Balvanske probleme za 
popestritev treninga rada pleza tudi Rebeka, ki se sicer najraje sprosti na 
tekaških smučeh. »Tudi z orodnim plezanjem me je fant Gregor že spoz-
nal. A šlo je zgolj za zabavo, nič resnega, ostajam pri moji klasiki,« pou-
darja Rebeka. Največ trenira v Ljubljani, letos je ogromno časa preživela v 
Kopru, vedno aktualen je tudi Innsbruck.

Aktivna tudi na Rodici in v Domžalah

Pa domžalska stena? Rebeka pogosto spleza na garažno hišo v središču 
Domžal? »Tu pa tam. Seveda ne gre za resen trening, objekt ni namenjen 
vrhunskim športnim plezalcem. Gre za plezanje v družbi otrok, ki vadijo 
športno plezanje pri AO Domžale,« se nasmeji Rebeka, ki se je na domači 
Rodici plezalcem pridružila pri osmih letih. Povsem slučajno. Starši so 
želeli, da se vključi v neko športno vadbo. Pa se je, plezalna stena na OŠ 
Rodica je v neposredni bližini njene domače hiše, odločila za plezanje. 
»Takrat je bilo povpraševanje za vadbo kar veliko, pravzaprav sem komaj 
ujela prosto mesto v eni izmed skupin. Na koncu sem bila ena redkih, ki je 
ostala. Plezanje me je prevzelo,« se spominja začetkov. Njen prvi vaditelj 
je bil še vedno aktivni Jani Abe, kmalu se je preselila v tekmovalno sku-
pino pod vodstvom Martine Mali. Zadnja leta je tudi sama aktivna kot 
vaditeljica in trenerka v športnoplezalni šoli. »Zanimanje za plezanje je še 

vedno ogromno. Z uspehi Janje Garnbret je naš šport še bolj prepoznaven 
v širši javnosti. Delam z različnimi skupinami. Od mladih začetnikov do 
tekmovalne skupine in tudi odraslih rekreativcev. Zanimivo in pestro je, 
tako da bom na tem področju zagotovo še dolgo aktivna,« nam je po enem 
izmed treningov še povedala polfinalistka prve tekme za svetovni pokal 
v Kopru. 
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Slobodan Vuk: V drugem krogu bo vsekakor Vuk!
Nogometaši so z nastopi v ligaških tekmovanjih pričeli že v poletnih mesecih, ta mesec pa je bil na sporedu tudi prvi krog pokalnega 
tekmovanja. V uvodnem krogu je nastopilo kar pet klubov iz modronovične regije. Poleg obeh prvoligašev (Domžale, Radomlje) so si 
vstopnico za glavni del tekmovanja po zmagah v predkrogu zagotovili tudi nogometaši Doba, Mengša in Kamnika. Slednjim je žreb za 
prvi krog tekmovanja namenil najbolj atraktivnega tekmeca. Dvakratne državne in pokalne prvake iz sosednje občine – NK Domžale.

DAMIJAN RIFL

»Lahko četrtoligaši presenetijo izkušene profesionalce?« smo dan pred 
tekmo ob ogledu ekshibicijske nogometne tekme znanih obrazov iz sve-
ta športa, politike in zabave na dupliškem Virtusu spraševali Slobodana 

Vuka, napadalca domžalskega kluba, ki je hkrati predsednik kamniškega. 
»Na pokalnih tekmah doma in po svetu se tu pa tam zgodijo tudi velika 
presenečenja. Žoga je okrogla, nogomet je nepredvidljiv, dejstvo pa je, da 
bo v drugem krogu vsekakor Vuk,« nam je ob občudovanju potez poskoč-
nih upokojenih nogometnih asov (Bozgo, Englaro, Židan, Fileković …) 
sproščeno napovedal najstarejši član domžalskega prvoligaša in resno do-
dal, da so razmerja moči seveda vsem akterjem še kako jasna. »Pričakujem 
lepo tekmo, ki bo dobra izkušnja za Kamničane,« je še dodal Slobodan, ki 
zaradi poškodbe na pokalni tekmi ni igral, a je seveda bil ob igrišču. Kot 
''dvoživka'' ni sedel ne na domači ne na gostujoči klopi. Dan pred 33. roj-
stnim dnem je tekmo spremljal na tribuni v družbi nogometnega kolega. 
Ko je njegov dve leti starejši brat Goran, dve sezoni je uspešno igral tudi za 
''rumeno družino'', kot kapetan NK Anton Meso Kamnik na zelenico pri-
peljal deset in več let mlajše soigralce, je Slobodan ponosno zaploskal obe-
ma ekipama in sproščeno spremljal lep dvoboj v domžalskem Športnem 
parku. Rumeni so zadeli sedemkrat, Kamničanom to ni uspelo. »Seveda 
ni bilo nobenega popuščanja. Igralci, ki so dobili priložnost, so od prve do 
zadnje minute igrali zbrano in odločno,« nam je po tekmi povedal domači 
trener Simon Rožman. Je njegovo pozorno trenersko oko opazilo kakšne-
ga zanimivega nogometaša iz nasprotne ekipe? »Številka 10 je vsekakor 
izstopala, ta nogometaš se bo znašel v beležnicah naših skavtov,« je bil po 
tekmi odločen Rožman. In kdo je kamniška »desetka«? 23-letni Kristjan 
Kovačevič, po tekmi sta nam ga pohvalila tudi izkušena brata Vuk. 
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Pazi to, skejterji v Domžalah!
Medtem ko tako imenovani grbinasti oziroma »pumptrack« poligoni po Sloveniji rastejo kot gobe po dežju, skejt parke lahko prešteje-
mo skorajda na prste ene roke. Eden izmed njih, prenovljen je bil pred dvema letoma, je tudi v domžalskem Športnem parku na Kopališki 
cesti. Na prvo septembrsko soboto je domače društvo EZ3X tam v sodelovanju s Centrom za mlade Domžale uspešno organiziralo 
tretjo letošnjo tekmo rolkarskega državnega pokala, ki poteka pod okriljem Slovenske rolkarske zveze.

DAMIJAN RIFL

Najboljši je bil bivši državni prvak

Po tekmah v Mariboru in Trbovljah so se rolkarji v začetku septembra 
zbrali v parku ob Kamniški Bistrici. Med dekleti je zmagala Lina Sevčni-
kar, v mladinski konkurenci je največ pokazal Frenk Martinšek, v članski pa 
nihče ni bil kos nekdanjemu državnemu prvaku Mitju Težaku. V domačem 

parku sta nase opozorila tudi domača ''rajderja''. Med mladinci je namreč 
drugo mesto osvojil Jaka Fila, v članski konkurenci pa sedmo izkušeni Janez 
Zorec iz Depale vasi. »Z izvedbo tekmovanja sem zadovoljen. Udeleženci so 
nam namenili kar nekaj pohval, pa tudi odziv gledalcev in naključnih mimo-
idočih, ki so z zanimanjem spremljali atraktivne vožnje, nam je dal vedeti, 
da delamo pravo stvar,« je zadovoljen Uroš Židanek iz EZ3X-a. V parku se je 
ves dan družila pisana druščina. Uživali so v dobrem skejtanju in ob pestrem 
spremljevalnem programu. »Nekaj sto obiskovalcev se je čez dan oglasilo na 
prizorišču. Prepričani smo, da nikomur ni bilo dolgčas. Najmlajši so se zaba-
vali v kotičku s prstnimi rolkami, tisti bolj ustvarjalni so se udeležili sitoti-
skarske delavnice. Ob okusnih burgerjih nihče ni ostal lačen, pripravili smo 
tudi nagradno tombolo. Skratka, pestro. Kot smo na skejterskih dogodkih že 
vajeni, je kot DJ blestel Marko Žumer - Fogy, na koncu pa so zbrane navdušili 
še slovenjgraški punk rockerji BibliBan,« so nam povedali organizatorji.

Pozno jeseni so deske primorani postaviti v kot

Najboljše rolkarje naslednji mesec čaka še državno prvenstvo v Ko-
pru, nato pa se bo sezona počasi končala. Dež, sneg in nizke temperature 
niso zavezniki rolkarjev. Domžalčani bodo sezono zaključili z zdaj že tra-
dicionalnim druženjem na zadnji oktobrski večer. Na noč čarovnic se bo 
ob soju sveč v izrezanih bučah skejtalo v maskah. »Gre za netekmovalni 
''sešn'', druženje ob dobri glasbi in hrani. Kuharski mojster nam za zadnji 
dogodek sezone obljublja slastne hotdoge,« se nasmeji Židanek in v precej 
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LED sprednje in zadnje luči  |  4 kamere,  parkirni senzorji spredaj in zadaj   |  Asistenčni sistemi za varno vožnjo
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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. 
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Novosti v prodajnem programu.
Ogled najnovejših naprav.

Prikaz delovanja.
Tehnična razlaga strokovne ekipe.

Praktični nasveti.

PLINSKI IN OLJNI KOTLI
TOPLOTNE ČRPALKE

KOTLI NA BIOMASO
NAPRAVE ZA MEHČANJE VODE IN FILTRI

OSTALI PRODAJNI PROGRAM
Vodoterm d.o.o., Škrjančevo 8, Radomlje 

HIŠNI SEJEM

ČETRTEK, 13. 10.

bolj resnem tonu doda, da je rolkarska sezona oktobra v modrnovični regiji 
bolj ali manj zaključena. »Pokriti objekt imajo samo Kamničani. Drugod 
smo, ko pritisne mraz in podlaga ne omogoča več sekjtanja, deske primora-
ni postaviti v kot,« o infrastrukturnih izzivih spregovorimo z rolkarskim 
navdušencem iz Radomelj, ki je ta šport začel spoznavati v srednji šoli, kot 
osnovnošolec je v domžalskem klubu treniral alpsko smučanje. »Seveda je 
priložnosti za razvoj še dovolj, ampak pogosto je težko. Ogromno prosto-
voljnih ur vložimo v projekte, pa včasih preprosto ni dovolj posluha s strani 
občin in države, zato je po Sloveniji zaživelo vse več tako imenovanih DIY 
(do it yourself) oziroma ''naredi sam'' projektov,« razloži Židanek in hkra-
ti pohvali Koper, ki je ob sodobnem plezalnem centru dobil tudi sodoben 
skejt park. »Upam, da bo zrasel še kje in da bo za vzdrževanje ter obnovo 
obstoječih namenjenih dovolj sredstev,« še pove naš sogovornik, ki je tudi 
kot podjetnik v skejterskih vodah. Izdeluje in trži namreč kakovostne deske 
iz kanadskega javorja. Za številne naročnike in tudi pod lastno blagovno 
znamko dropin boards. »Tudi v ZDA sem, preko posrednika, že prodal 

nekaj desk, sicer pa je moj trg Slovenija, države bivše Jugoslavije in ostale 
okoliške države. Seveda vse bolj pogledujem tudi širše po Evropi,« nam v 
domači delavnici ob predstavitvi samega delovnega procesa izdelave desk 
pove sogovornik. Njegove produkte uporablja in promovira že omenjeni 
Zorec, pa na domžalski tekmi tretji Brežičan, Lovro Leben, ki živi v Zagre-
bu, ter Hrvat Domagoj Gudac, ki se je preselil na Nizozemsko. Potem je tu še 
skupina mlajših obetavnih rolkarjev, ki kakovostno opremo dobijo po nižji 
ceni. Kako drag pa je ta šport za začetnike, otroke? »Gre za enega cenejših 
športov. Primeren komplet za otroke vas bo stal od 100 do 150 evrov. Če 
dodamo še strošek ostale opreme, bi ocenil, da v sezoni ne boste porabili 
več kot petsto evrov,« za konec še pove Židanek, ki je v preteklosti v sodelo-
vanju s Športnim društvom Mavrica izvajal tudi tečaje za otroke, zdaj pa je 
na voljo za individualne ure učenja. »Morda bomo naslednjo pomlad znova 
začeli z delom v skupinah. Spremljajte naš instagram profil, kjer objavljamo 
vse novosti,« vabi Židanek. 
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Odbojkarji pred sezono

Kamniški odbojkarji in odbojkarice so v pripravah na novo sezono 
že odigrali nekaj pripravljalnih tekem. Sezona v prvih ligah se bo začela 
5. oktobra. Calcitovci bodo gostili novega prvoligaša iz Raven na Koro-
škem, ekipo Fužinarja, Calcitovke pa ekipo iz Grosuplja. Še pred tem pa 
bodo odbojkarji praznovali 75-letnico obstoja kamniškega kluba. 

Na nedavnem svetovnem prvenstvu v odbojki je izmed kamniških 
igralcev igral Jan Klobučar. Slovenija je bila na koncu četrta. Za žensko 
reprezentanco Slovenije, ki se je preko kvalifikacij brez poraza uvrstila 
na evropsko prvenstvo, pa sta igrali tudi Calcitovki Naja Boisa in Maša 
Pucelj.

Domžale boljše od Kamnika

Domžalski nogometaši so v sosedskem derbiju v devetem krogu pre-
magali Radomljane s 3:1. Pred tem so v drugem derbiju izgubili proti 
Olimpiji ter Kopru. Trenutno so na petem mestu. Ekipa Radomelj je re-
mizirala z Bravom in izgubila z Olimpijo. Trenutno je na sedmem mestu.

V drugi ligi je po remiju proti Primorju in porazoma proti Biljam ter 
Rudarju iz Velenja ekipa Roltek Doba na dvanajstem mestu.

V regionalni ljubljanski ligi je Kamnik z dvema zmagama in remijem 
trenutno na drugem mestu, ekipa Laby's Mengo 28 z dvema zmagama in 
porazom na sedmem mestu, ekipa Ihana pa z dvema porazoma na pred-
zadnjem mestu.

Zanimivo je bilo v drugem krogu pokalnega tekmovanja. Domžalčani 
so v sosedskem derbiju premagali Kamnik s 7:0, Radomlje ekipo Drago-
merja s 4:0, ekipa iz Mengša pa je izgubila proti Iliriji 1911.

Pri dekletih v prvi ligi so igralke ekipe Radomlje Medex trenutno na 
prvem mestu z zmagami nad Ptujem, Cerkljami in Primorjem.

Lovro Planko v letnem biatlonu na stopničkah 
državnega prvenstva

Na Pokljuki je potekalo državno prvenstvo v letnem biatlonu. Dekleta 
in fantje so se pomerili v sprintu in v skupinskem startu. V moški kon-
kurenci je v soboto in nedeljo zmagal Jakov Fak. Kamničan Lovro Planko 
je v sprintu absolutno zasedel peto mesto, v skupinskem startu pa četrto. 
Matic Repnik (SK Ihan) je bil šesti in peti. V kategoriji mlajših članov je 
Lovro Planko (SK Ihan) osvojil naslova državnega prvaka pred klubskim 
kolegom Maticem Repnikom.

Vaterpolisti po dolgem času na evropskem 
prvenstvu

Po šestnajstih letih so bili slovenski vaterpolisti spet udeleženci evrop-
skega prvenstva. V Splitu so v skupini izgubili proti ekipam Madžarske, ki 
je bila na koncu druga, v najbrž odločilni tekmi proti Izraelu in na koncu še 

proti Srbiji. V razigravanju so najprej izgubili proti Malti in nato še proti 
Slovaški ter tako osvojili zadnje mesto. Za slovensko reprezentanco so na-
stopili tudi Kamničani Martin Stele, Gašper Žurbi in Aleksander Cerar. 

Irena Koprivc in Gašper Burkeljca sta zmagovalca 16. 
Memoriala Slavka Šuštarja

S finalom najboljših iz predtekmovanja se je končal 16. Memorial Slavka 
Šuštarja st., ki ga vsako leto pred pričetkom sezone prireja Kegljaški klub 
Calcit Kamnik. Pri članicah je prvo mesto osvojila Irena Koprivc, druga je 
bila Lidija Pirman, tretja pa Lea Drnovšek. Pri članih je prvo mesto osvojil 
Gašper Burkeljca, drugi je bil Matej Turk, tretji pa Andraž Babnik.

Tadej Pogačar zopet v vrhunski formi

Tadej Pogačar se je pred svetovnim prvenstvom pomeril še na dirkah v 
Quebecu in Montrealu v Kanadi. Če se mu v Quebecu še ni izšlo vse po na-
črtih, pa je bilo popolnoma drugače v Montrealu. Tadej je pokoril vso kon-
kurenco, v ciljnem šprintu pa še največjega tekmeca Grega Van Avermaeta. 

Odlični dosežki tekačev KGT Papež na svetovni in 
domači sceni

Tekači KGT Papež so bili 
na tekmovanju Vertikal Na-
sego ob Gardskem jezeru, ki 
slovi kot eno najmočnejših v 
svetovnem pokalu WMRA 
v gorskih tekih, zopet blizu 
vrha. Timotej Bečan je bil 
osmi, Miran Cvet trinajsti 
in Mojca Koligar enajsta. V 
drugem tekmovalnem dne-
vu je bil Timotej Bečan le za 
tremi afriškimi tekači. Ve-
teran Miran Cvet je bil 14.

Po dvajsetih letih zopet tek na Kamniško sedlo

Po več kot dvajsetih letih je Tekaško pohodniško društvo Ultra zopet or-
ganiziralo Tek na Kamniško sedlo. Trasa teka je potekala od Piknik centra 
pri Jurju po cesti na Jermanco do koče na Kamniškem sedlu (1865 m); tek je 
bil dolg 10,3 kilometra z višinsko razliko 1265 metrov. Kraljevski vzpon sta 
najhitreje premagala Gašper Bregar in Tina Klinar, oba KGT Papež. Bre-
garju sta sledila domačina David Vogrin in Boštjan Erjavšek.

Nuša Mali, Bojan Galin in Primož Karlin državni prvaki

Na Berkmandelc trailu (27 km) v Idriji sta na veteranskem prvenstvu 
prevzela naslov državnih prvakov Bojan Galin (M60) in Primož Karlin 
(M45). Med M60 je bron pripadel Bojanu Kožuhu, Ivica Žlogar (Ž55) je 
bila odlična druga.

Nuša Mali si je po poškodbi pritekla naziv državne prvakinje na dr-
žavnem prvenstvu v vertikal teku na Črno prst. V članski konkurenci sta 
srebro in bron pobrala Matjaž Mikloša in David Vogrin.

Še ena odlična organizacija Triatlona na Bledu

Triatlonci so se že 20. zbrali na Bledu, kjer je kamniški Triatlonski klub 
Trisport pripravil pravi triatlonski praznik. Tekme so štele za državno pr-
venstvo, mladinski evropski pokal, slovenski pokal, Alpe Adria pokal ter 
tudi prvenstvo zdravnikov in zobozdravnikov. Sobotno jutro je tekmoval-
no začelo 148 mladink in mladincev iz 19 držav v tekmi za evropski pokal. 

Foto: K
G
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Pri BODIFIT-u s tem name-
nom začnemo že ob 6.30 z indi-
vidualnimi vadbami in najrazlič-
nejšimi skupinskimi vadbami za 
vse generacije. Izbirate lahko tako 
med številnimi terapevtskimi 
vadbami kot drugimi rekreativ-
nimi oblikami vadb za krepitev, 
razgibavanje ter tudi ples. S sep-
tembrom se sezona na BODIFIT 

centrih po Sloveniji ponovno za-
ganja in znova polnimo termine 
najrazličnejših vadbenih termi-
nov.

Ne glede na to ali želite vaditi 
v skupini ali individualno, zdaj je 
pravi čas, da začnete!

Naši strokovni delavci, fizio-
terapevti, kineziologi, trenerji in 
inštruktorji so poznani po načinu 

dela, ki ga pri BODIFIT-u imenu-
jemo osebni pristop. Noben vade-
či ni prepuščen sam sebi, temveč 
je voden in usmerjen. Vadečim 
nudimo nasvete, kako vadbo na-
daljevati in poskrbeti zase. 

Pri BODIFIT-u lahko izbirate 
med osebnimi treningi, terapev-
tskimi vadbami, postrehabilitacij-
skimi programi, regeneracijskimi 

storitvami ter rekreativnimi pro-
grami.

Vabljeni na brezplačni posvet 
in testiranje. Svoj termin lahko re-
zervirajte na brezplačni telefonski 
številki 080 9889 ali na elektron-
ski naslov: info@bodifit.net.

Nova sezona je tu – gibajte z nami

Ali ste vedeli, da jutranje vadbe pospešijo metabolizem, spodbudijo delovanje mišičevja in vas energijsko napolnijo za cel dan?

Začnite zjutraj ali kadarkoli čez dan, pomembno je samo, da se redno in kvalitetno gibate. 

Člana TK Utrip sta bila v drugi polovici uvrščenih, Domen Bojanc je bil 
enainštirideseti, David Aljoša Pavlin pa devetinštirideseti.

Državna prvaka v standard triatlonu sta v konkurenci 139 udeležencev 
postala Tjaša Vrtačič (TK Trisport CSE Project) in Jakob Medved (TK 
Ljubljana). Tjaši sta sledili Simona Majdič (TK Inles Riko Ribnica) in Ka-
tja Hočevar (TK Ljubljana), Jakobu pa Žiga Podgoršek (TK Utrip) in Jakob 
Mamič (TK Ljubljana).

Absolutna državna prvaka v akvabiku sta postala Vita Pilih (TK Tris-
port CSE Project) in Mitja Mori (TK Ljubljana).

Od kamniških športnikov so državni prvaki v kategorijah poleg Tjaše 
in Vite postali še: Žiga Podgoršek (TK Utrip), Tanja Kompan in Zlatko 
Kompan (oba TK Trisport CSE Project).

Tjaša Vrtačič ubranila naslov balkanske prvakinje

Članica kamniškega tria-
tlonskega kluba Trisport Tjaša 
Vrtačič je v Zagrebu osvojila kar 
dva naslova balkanske prvakinje 
v triatlonu. Poleg tega ji je s kole-
gi pripadel še naslov balkanskih 
prvakov v mešanih štafetah.

Že konec avgusta je v slova-
škem Šamorinu potekalo svetov-
no prvenstvo v dolgem triatlonu. 
Izmed članov TK Trisport je 
Tanja Kompan postala svetov-
na prvakinja, Miro Kregar pa 
svetovni podprvak, oba v svojih 
starostnih kategorijah (ženske 
40-44 in moški 60-64).

Štiri zmage Calcitovih kolesarjev v Ajdovščini

V Ajdovščini so se gorski kolesarji pomerili na šesti dirki slovenskega 
pokala v olimpijskem krosu SloXcup, kjer so člani Calcit Bike Teama odlič-
no odrezali. V članski elite kategoriji je zmago slavil Jakob Klemenčič. Naj-
boljši član Calcit Bike Teama je bil Blaž Žle na šestem mestu, Gal Pavlič pa 
je končal na osmem mestu. Jaka Tominšek je bil najhitrejši med tekmovalci 
do 15 let, Zoja Bolčina Ravnikar pa je bila druga v isti starostni kategoriji. 
Tajda Šoštarko se je veselila zmage v konkurenci do 13 let, Anamarija Kosec 
pa v konkurenci do 11 let. Boštjan Hribovšek je slavil zmago v kategoriji 
master 1. V kategoriji do 17 let je bil najboljši Calcitovec Nik Golob.

Odlični rezultati plesalcev 

Na svetovnem prvenstvu v modernih tekmovalnih plesih na Poljskem 
so se borili tudi hip hoparji kluba Šinšin, ki so tekmovali v disciplini show 
street dance. Vzporedno s prvenstvom je potekal tudi svetovni pokal v 
hip hopu, kamniški plesalci pa so odrezali več kot izvrstno. Prvo mesto 
sta zasedla Taja Žerjav in Aleksander Blejc v kategoriji show street duo 
med mlajšimi mladinci. Druga mesta so zasedli Teja Zore in Lia Marolt v 
kategoriji hip hop duo med starejšimi mladinci, Aleksander Blejc v kate-
goriji show street solo med mlajšimi mladinci ter Teja Zore in Lia Marolt 
v kategoriji show street duo med starejšimi mladinci. Tretje mesto je os-
vojil Erik Latić v kategoriji show street solo med otroci.

Na svetovnem prvenstvu so nastopili tudi plesalci Plesnega kluba Miki. 
Liam Eusebio Junkar je osvojil naslov prvaka v solo street show med dečki, 
kot tudi člani v street show formaciji. Drugo mesto so osvojila dekleta med 
street show malimi skupinami ter Maša Skočaj in Žiga Farkaš. Bronaste 
medalje so se veselili starejši mladinci in Žiga Farkaš s solo točko. 

Cico1.

Foto: T
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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, 13. oktobra 
2022, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 21. oktobra 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Lesni voz in enoosno traktorsko prikoli-
co za t.v. 041 826 550

• Peč iz kotlovske pločevine, prvi odbijač 
za Golf 3, oddam mlade mucke. 041 614 
650 

• Francosko posteljo 160x200 cm, rabljena 
par mesecev, dobro ohranjena, pod ležiš-
čem trije veliki predali, 300 eur. 070 731 
723

• Diatonično harmoniko C, F, B s tremi 
dodatnimi poltoni, ohranjena. 1.590 eur. 
041 975 030 

• Mline za sadje inox. 040 247 914
• Okno 80x140 z rol. Rezal. za keramiko – 

Power. 040 751 428
• Otroško pisalno mizo (1100x580 mm), 

kombinacija bukovega furnirja in masiva 
z belimi frontami. 25 eur. 041 389 524

• Rezalnik Gorenje (salamoreznica) nož 
iz specia. nerjavnega jekla. Debelina re-
zanja od 1 do 5 (do 20 mm). 25 eur. 041 
389 524

• Sokovnik Silvercrest, 450 w, posebna 
odprtina za vstavljanje celih sadežev. 
Posoda za sok 1l, za tropine 2,6l, 25 eur. 
041 389 524

• 2 kosa otroški avtojahač. 3 eur/kos. 041 
389 524

• Dvokrilna kovinska vrata, kapija 25 eur. 
Kosilnica, električna, stara 3 leta, Vila-
ger, 30 eur. Motorna žaga, lepo ohranje-
na, malo rabljena 35 eur. 041 288 935

• Nov jogi 90x200. 070 892 195
• Vrata, standardna, sobna. 051 810 691
• Enokrilna vhodna vrata, masivni les, tri-

kotni svetlobnik zgoraj, svetle barve in 
pripadajoči okvir. Zelo dobro ohranjena. 
Mere: v 198 cm, 90 cm širina, 130 eur. 
041 768 885 (dosegljiv med 8. in 12. uro)

• CD in DVD, vsi žanri, klasika, otroški, 
odrasli po 0,80 eur za kos. 051 665 880

• Knjige, 200 kosov, vsi žanri, po 1 eur za 
kos. 051 665 880

• Starine, medalje, stare ključe, porcelan, 
denar itd. Poceni. 051 665 880

• 70l kurilnega olja za 70 eur. 031 473 739
• Televizor Philips ekran 108 cm. 031 338 

749
• Rabljen grelnik vode, 300 in 500 litrov, 

za toplotno črpalko. 041 755 585
• Posteljno dno 90x190/200, bele elastične 

letvice, stensko kopalniško omarico z 
ogledali, po 5 eur. 041 592 593

• Garderobno steno s tremi obešalnimi 
kljukicami 72×133 cm, 20 eur. 031 411 285

• Tehtnico Libera 20 kg za 30 evrov in 
100kg za 50 eur. 041 232 126

• Zelo ugodno, peč na olje Intercal 16 – 
20kw, gorilec in grelnik za vodo. 031 209 
509

• Črpalko za sanitarno vodo Termotehni-
ka 300 litrov, kombiniran priklop, (650 
eur). 031 331 309

• Novejši TV sprejemnik Philips, dolžina 
ekrana 88 cm, ohranjen. 100 eur. 040 720 
957

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

• Pet rabljenih klasičnih radiatorjev. 031 
560 445

• Dve rabljeni strešni okni, 149 x 65 cm. 
031 560 445

• Centralno peč na drva, toplotni zalogov-
nik, sanitarno toplotno črpalko. 041 867 
849

• Ženske pohodne čevlje št. 38/39, zelo 
malo rabljene, 25 eur. 031 268 181

• Kamin Taurus ceramic nov, 101x50x46 
cm s pečico, termometrom, kuriščem na 
drva, brikete, premog, 400 eur. 031 268 
181

• Torbo, poslovno, Roncato (za prenosnik, 
zapiske, akte), črna, 43 x 31 cm, pas, ne-
rabljena. Skiro, otroški, do 60 kg, alumi-
nij, zavora, nogica, dvižno krmilo, zelo 
lepo ohranjeno. Superge, moške, nove, 
42, zelo ugodno (elegantni, usnjeni, belo 
črni, znamke Kazar). 051 258 004

KUPIM

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

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 041 
751 266

• Prodam dvosobno stanovanje 50m2, dva 
parkirna prostora + drvarnica + klet v 
Kamniku. 068 615 181

• Odam grob na komendskem pokopališču 
(klasični + žare). 041 812 284

• Oddam garažo na Ljubljanski cesti v Ka-
mniku (16m2). 040 416 635

• Prodam parkirni prostor v garažni hiši 
Ljubljanska cesta 33 a, b. 051 229 007

• Oddam dvosobno stanovanje – etaža sta-
novanjske hiše, v občini Komenda. 031 
640 040

• Prodam stanovanje, 63,8 m2, 2,5 sobno, 

Miklošičeva ul. 4c, Domžale. 041 232 
168, 051 616 081

PODARIM

• Trosed, sive barve – tekstil. Ohranjen. 
031 710 798

• Likalno postajo – likalnik Philips. 031 
606 480

• Družino morskih prašičkov. 068 630 979
• Mizo za namizni tenis, potrebna manjše-

ga popravila. 031 517 297
• Prtičke kvačkane, vezene, klekljane. 031 

268 181 

RAZNO

• Podarite odvečne knjige? Pokličite, pri-
dem z veseljem jim odpeljem in ohranim. 
030 996 225

• Knjige, če jih ne rabite, pridem, odpeljem, 
dam v svojo zbirko. 051 665 880

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

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

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

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

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

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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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



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.

STE
KUPILI
KRUH?

Lukovška drožena žemlja  
s pridihom mediterana

• P.E. Srček Lukovica, Stari trg 14, Lukovica
• P.E. Bread Pitt, Ljubljanska cesta 66, Domžale
• P.E. Tržnica Domžale
• P.E. Srček Kamnik, Ljubljanska cesta 19a, Kamnik
• P.E. Tržnica Kamnik

• P.E. Tržnica Ljubljana center
• P.E. TPC Tržnica Koseze, Vodnikova cesta 

187, Ljubljana

LJUBLJANA

LUKOVICA, DOMŽALE, KAMNIK

t: 051 399 111
www.srcek.net | www.halokruh.si

VSE PEČENO V KRUŠNO PARNI PEČI

Koruzni droženi z orehi

Lukovške žemlje


