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• pod keramiko
 • pod laminati, parketi
  • uporaba inteligentnih
   termostatov

PROJEKTIRANJE, IZVEDBA, GARANCIJAPoslovna cona Komenda

OGREVAM.SI45let ELEKTRIČNO TALNO
OGREVANJE

tel.01 834 15 83
blaz@egro.si
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Regionalna informativno razvedrilna revija • Brezplačna tiskovina • 30.000 izvodov • Prejmejo vsa gospodinjstva
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izdelava po meriizdelava po meri
tapetništvotapetništvo

www.groselj.siwww.groselj.si

SALON Suhadole 57e, Komenda

10 let10 let

KURILNO OLJE 
Za toplo zimo in pomlad, 
kurilno olje dostavlja Hubat!

080 22 36      
www.hubat.si   T: 01 839 26 76,  M:  031 737 131,  E: kontos@siol.net

Kontos d.o.o.,
Ljubljanska 3D,

Kamnik 

• računovodstvo za pravne in �zične
   osebe, družbe, samostojne podjetnike,
   društva in zavode
• poslovno in �nančno svetovanje
• davčno svetovanje za pravne in �zične osebe
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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.

Zakaj potrebujem
komunikacijsko agencijo?

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

OBSTAJAJO SKRIVNI
RECEPTI ZA USPEH 
PODJETJA NA SOCIALNIH 
OMREŽJIH
Velik izziv je najti tiste prave sestavine, 
s katerimi boste ustvarjali učinkovite  
objave in z njimi dosegli prave ljudi.

Pišite nam na info@ir-image.si
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AKTUALNO

DA (ZA)ŽIVIMO, 
POTREBUJEMO SMRT

Odrasla gledališko-gibalna skupina Hlo-
di, ki ustvarja pod okriljem KUD Franc 
Kotar Trzin, je septembra v režiji Sebastja-
na Stariča v trzinskem kulturnem domu 
predstavila novo predstavo Salto mortale 
avtorja Nebojše Pop-Tasića. 

Str. 6

DOBRODELNI POHOD NA 
SV. PRIMOŽ

NA DOBRODELNEM 
POHODU ZBRALI 10.090 
EVROV

Številni pohodniki so uživali v bogatem 
programu, ki smo ga skupaj s podporniki 
pripravili v ekipi Modrih novic, piko na i 
prijetnemu dnevu pa je dala rekordna vso-
ta zbranih sredstev. Letos smo jih namenili 
Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Str. 8

INTERVJU

TIN VODOPIVEC: SMEH JE 
UNIVERZALEN

Pred leti se je uvrstil med dvajset najbolj 
smešnih zemljanov. Je eden od najbolj pre-
poznavnih slovenskih komikov, ki pogosto 
gostuje tudi na tujih odrih. Le še nekaj mese-
cev ga loči do premiere prvega celovečernega 
filma, pod katerega se podpisuje kot režiser 
in soavtor. Tin Vodopivec že nekaj let živi v 
Radomljah, kjer se odlično počuti.

Str. 16 

ŠPORT 

V DOMŽALSKI ČLANSKI 
EKIPI TUDI KAMNIČAN JAN 
ZEMLJIČ

Jan Zemljič iz Kamnika je kot osemnajstle-
tni organizator igre najmlajši med košarkarji, 
na katere v letošnjem domačem prvoligaškem 
tekmovanju in regionalni ligi ABA 2 računa 
trener Helios Sunsov Dejan Jakara. 

Str. 32

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

16. oktobra obeležujemo svetovni dan hrane, 
letos je bila tema Ne izpustimo nikogar oz. Nih-
če naj ne ostane lačen. (Leave no one behind). 
Milijone ljudi po svetu si namreč ne more pri-
voščiti zdrave hrane, čeprav je te dovolj za vse. 
Težava je predvsem v dostopnosti hrane zaradi 
številnih izzivov, od pandemije covida-19, kon-
fliktov, podnebnih sprememb, neenakosti do 
naraščajočih cen in mednarodnih napetosti. 

Čeprav je tudi v Sloveniji stopnja samooskr-
be z nekaterimi živili nizka, smo lahko srečni. 
Veliko je takih, ki sadje in zelenjavo pridelajo 
doma. Slovenci radi skočimo v bližnji gozd (gobe 
so letošnja uspešnica na družbenih omrežjih!), 
hkrati pa ima večina prebivalcev dober dostop 
do pridelovalcev, lokalnih ponudnikov, tržnic. 
Do kmeta, ki prideluje lokalno sadje, zelenjavo, 
mlečne izdelke, jajca, meso itd., ni daleč. Če ne 
veste, kako ga najti, sem prepričana, da vam bo 
sosed, prijatelj, znanec, sorodnik z veseljem po-
vedal, kje najde lokalne izdelke (razen za gobe, 
ti tereni so skrbno čuvana skrivnost!), hkrati 
pa bodo tudi domači pridelovalci ali proizvajal-
ci veseli, da njihov glas seže v deveto vas, in se 
bodo še naprej srčno trudili za kakovosten pri-
delek in izdelek. 

Vrednost domačega spoznamo z leti. Saj ves-
te, kako gre … en dan si še mlad in si vsak dan za 
večerjo pečeš zamrznjene piščančje medaljone, 
potem pa kar naenkrat sitnariš in svoje otro-

En dan si še 
mlad …

UVODNIK ·  KAZALO

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

ke podučuješ o nezdravi prehrani ter pomenu 
domače pridelave. Ob tem, seveda, pametno 
zamolčiš, da si približno pet let preživel v pre-
pričanju, da so njoki s tunino omako vrhunec 
domače kuhinje. Zato ne predavajte svojim (naj-
stniškim) potomcem, naj prepoznajo vrednost 
domačega. Otroci nas (skoraj) nikoli ne poslu-
šajo, gledajo pa ves čas, tako da boste z dobrim 
zgledom zasadili seme, ki bo zagotovo vzklilo 
v prihodnosti. Pustite jim, naj danes poskusijo 
vse, da bodo jutri cenili tisto, kar imajo pred no-
som, in se raje potrudite to dostopnost še izbolj-
šati ali vsaj ohraniti. Za začetek smo lahko vsaj 
bolj pozorni na ponovno uporabo hrane. Lani 
smo v povprečju zavrgli 68 kilogramov, največ 
prav v gospodinjstvih (vir: SURS). Ljubezen in 
hrano je treba deliti, ne pa ju zapravljati. 
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Novi avtobusi tudi na kamniško-domžalskem 
območju

Kranj – V začetku oktobra so na sedežu družbe Arriva v Kranju 

predstavili 45 novih avtobusov, ki bodo obogatili njihov vozni park v 

medkrajevnem avtobusnem potniškem prometu po vsej Sloveniji. Pet 

novih vozil bo obratovalo tudi na linijah, ki jih izvaja kamniška enota.

Z vrednostjo 10,9 milijona evrov gre za največjo investicijo v med-
krajevni avtobusni potniški promet v Sloveniji, ki poleg predstavljenih 
45 novih avtobusov zajema še petnajst 23-sedežnih minibusov, ki bodo 
po naših cestah začeli voziti do konca leta. »Nekaj novih avtobusov bo 
dodatek obstoječemu voznemu parku, ki šteje 566 vozil, večinoma pa gre 
za zamenjavo, saj bomo starejše avtobuse zamenjali z novimi. Pred to in-
vesticijo je bil vozni park star povprečno 7,6 leta, zdaj s tem nakupom pa 
okoli 6 let, kar je precej novo,« je pojasnil Bo Karlsson, direktor skupine 
Arriva Slovenija, ter razkril, da so v načrtu skupine tudi že nove, sicer 
manjše investicije, »načrtujemo, da bomo vsako leto zamenjali nekaj sta-
rejših avtobusov z novimi.« 

Novi avtobusi, znamke Mercedez Bent Intouro, so dolgi 12 metrov 
(35 vozil) oziroma 10,5 metra (10 vozil), široki 2,55 metra in visoki 3,365 
metra ter imajo dvoje vrat, 77 (62) potniških mest, 55 (43) sedežev in 22 
(19) stojišč. Avtobusi dosegajo najvišje okoljske standarde, saj imajo naj-
sodobnejše EURO 6 E motorje. Emisije, ki jih avtobusi spuščajo v zrak, so 
bistveno nižje od starejših dizelskih avtobusov; z uvedbo novih avtobu-
sov bo Arriva na letni ravni zmanjšala izpuste CO2 za 160 ton. Vsi novi 
avtobusi so opremljeni s sodobno opremo, ki poleg udobnosti zagotavlja 
varnost potnikov z vgrajenimi varnostnimi pasovi na vseh sediščih, za 
dodatno varnost so avtobusi opremljeni s sistemom za nadzor stabilnosti 
vozila ESP in novim elektronskim in zavornim sistemom B2E in EBS4+, 
ki poskrbita za hitrejši prenosi signalov in s tem krajšo zavorno pot. Novi 
avtobusi so tišji in bolj udobni za vožnjo, imajo zmogljiv sistem ogrevanja 
in klimatizacije, poleg tega pa okna z dvojno zasteklitvijo, ki zagotavljajo 
še dodatno zaščito pred zunanjim hrupom in vročino. Udobni potniški 
sedeži imajo nastavljivo naslonjalo in preklopen integriran naslon za roko 
pri prehodu. Vsi avtobusi imajo vgrajene svetlobne smerne table, na no-
vih avtobusih je potnikom na voljo tudi brezplačen dostop do interneta.

Sodobni vozni parki so sicer prvi pogoj za bolj privlačen javni potniški 
promet, a ključni so ljudje. Podobno kot mnoge druge panoge se tudi pre-
vozniki srečujejo s pomanjkanjem delovne sile. Četudi so eden največjih 
prevoznikov v Sloveniji, je situacija enaka tudi v družbi Arriva. »Primanj-
kuje voznikov avtobusov. To je trenutno največja težava v naši panogi, a 
tako ni le v Sloveniji, temveč po vsej Evropi,« je izpostavil Karlsson. V 
družbi Arriva se s težavo soočajo z različnimi spodbudami za nove za-
poslene, kot je sofinanciranje vozniškega izpita D1 in D kategorije, skupaj 
z ostalimi prevozniki v združenju za promet pa se o spremembah na tem 
področju pogovarjajo tudi s pristojnim ministrstvom. »Težavi sta pred-

vsem v starosti, potrebni za opravljanje vozniškega dovoljenja, ki mora 
biti vsaj 21 let, in obvezno znanje slovenskega jezika pri tujih zaposlenih,« 
je dejal Karlsson. 

Popolna zapora Slovenske ceste v Mengšu

Mengeš – V središču Mengša se je oktobra končno začela dlje časa na-

povedovana rekonstrukcija Slovenske ceste, ki bo zaradi del popolno-

ma zaprta do aprila 2023.

Ob prenovi v mengeški občinski upravi posebej poudarjajo, da se pro-
metni režim po rekonstrukciji ceste ne bo spreminjal, kar pomeni, da bo 
promet potekal dvosmerno, nemoteno bo potekal tudi avtobusni promet. 
Zaradi spremembe prečnega profila cestišča bo več prostora za pešce in 
kolesarje, zaradi česar bo hitrost omejena na 30 km/h.

V prvi fazi gradnje bo popolna zapora veljala od križišča Slovenske 
ceste z Grobeljsko cesto do semaforiziranega križišča pri občinski stavbi. 
Glavni obvoz bo potekal po mengeški obvoznici, lokalni obvoz za promet 
in avtobus pa po ulici Zavrti. Zaradi popolne zapore Slovenske ceste bosta 
prestavljeni avtobusni postaji Kulturni dom in Veliki Mengeš na ulico 
Zavrti, prva bo pri Gasilskem in godbenem domu Mengeš, druga pa pri 
Domu počitka Mengeš. Na mengeški občinski upravi obiskovalce prilju-
bljene izletniške točke prosijo, da prilagodijo prihod na Mengeško kočo 
in se izognejo območju gradbišča oziroma upoštevajo prometno signa-
lizacijo in označen obvoz. Parkirišče pod Mengeško kočo je dostopno. 

Ob stoletnici odprtje lastnih prostorov in razstava

Kamnik – Z odprtjem lastnih prostorov in postavitvijo razstave na 

Zapricah so kamniški gorski reševalci zaokrožili večmesečno pra-

znovanje ob stoletnici gorskega reševanja na Kamniškem. Ob tem so 

Nove avtobuse so s prerezom traku namenu predali Bo Karlsson, direktor 
skupine Arriva Slovenija, Alenka Bratušek, državna sekretarka na ministrstvu 
za infrastrukturo, in Rasto Oderlap, direktor družbe Autocommerce, ki je 
dobavila vozila.

Foto: arhiv O
bčine M
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Nove prostore so uradno odprli župan Matej Slapar, namestnik generalnega 
direktorja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje mag. Stanislav 
Lotrič in predsednik Društva GRS Kamnik Srečo Podbevšek.
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se razveselili še informacije, da bo v prihodnjih mesecih do njihove 

stavbe v severnem delu nekdanje Smodnišnice končno urejen tudi 

vodovod.

Kamniški gorski reševalci so v letošnjem letu, ko praznujejo stoletnico 
gorskega reševanja na tem območju, pripravili bogat nabor prireditev, od 
izdaje jubilejnega koledarja, fotografske razstave v središču Kamnika do 
slavnostne akademije in težko pričakovanega odprtja lastnih prostorov 
na območju nekdanje Smodnišnice. Spomnimo, kamniški gorski reše-
valci so konec leta 2018 ostali brez prostorov, do takrat so domovali v 
stavbi Veterine Kamnik. Po številnih neuspešnih poskusih iskanja novih 
prostorov so v društvu leta 2019 z lastnimi sredstvi odkupili propadajoče 
staro skladišče na severnem delu nekdanje smodnišnice. V vmesnem času 
(v nove prostore so se preselili v začetku letošnjega leta) so ''bivakirali'' v 
kontejnerjih, ki so jih postavili na zemljišču objekta in jim jih je zagotovila 
Uprava za zaščito in reševanje, poleg osnovne dejavnosti – reševanja v 
gorah – pa hkrati obnavljali še prostore. Pri obnovi so naleteli na števil-
ne izzive. »Hiša je bila prazna 30 let. Zamakala je voda, na strehi je rasla 
smreka. Najprej smo napeljali elektriko, nato smo zamenjali streho. V 
sam projekt smo vložili ogromno ur, sredstva smo porabljali smotrno in 
naredili samo nujne stvari,« je o prenovi povedal član gradbenega odbora 
Jernej Lanišek. 

Do stavbe še ni speljan vodovod, a tudi to se bo v prihodnjih mesecih 
spremenilo. Za ureditev vodovoda je odgovorna Občina Kamnik in žu-
pan Matej Slapar je za Modre novice povedal: »Zatikalo se je z mnenjem 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer so sprva hoteli dati negativno 
mnenje, kot tudi pri služnostih na posameznih parcelah. Ampak v sre-
do, 5. oktobra, smo po dolgotrajnih postopkih in usklajevanjih prišli do 
gradbenega dovoljenja. Že nekaj časa imamo izbranega izvajalca, in sicer 
Komunalno podjetje Kamnik. Izvedba investicije, ki je vredna slabih 200 
tisoč evrov, se bo torej zgodila v naslednjih dveh mesecih.« 

Poleg prostorov so gorski reševalci odprli razstavo, ki bo zidove stran-
skega trakta gradu Zaprice krasila do maja prihodnje leto in na šestih 
panojih predstavlja zgoščen vpogled v bogato zgodovino organiziranega 
gorskega reševanja na Kamniškem. Pripravil jo je France Malešič, častni 
član Društva Gorska reševalna služba Kamnik, s pomočjo ostalih gorskih 
reševalcev ter Medobčinskega muzeja Kamnik. 

Na sejmu v Komendi več kot 500 razstavljavcev

Komenda – Drugi oktobrski konec tedna je minil v znamenju sejmar-

jenja, saj je v Komendi potekal že 26. Jesenski kmetijsko obrtni sejem. 

Organizatorji iz Konjeniškega kluba Komenda so privabili več kot 500 

razstavljavcev, glede na lepo vremensko napoved pa tudi pestro množi-

co obiskovalcev vse tri dni. Sejem je ponudil tudi pester spremljevalni 

program.

Kot je na odprtju sejma poudaril predsednik Konjeniškega kluba Ko-
menda Marjan Sedej, je komendski sejem simbol nečesa najlepšega, kar se 
lahko v Sloveniji doseže s trdim, poštenim in skupnim delom, s trdno in 
jasno vizijo ter s poštenim spoštovanjem in medsebojnim sodelovanjem. 
»Več kot 50 korakov oz. sejmov smo v minulih desetletjih že prehodili, 
sprva skromno in previdno, kasneje so naši sejmi postajali vedno večji. 
Seveda je pri vsakem koraku bilo in je tudi danes prisotno tveganje, ki ga 
rešuje inovativnost in notranja trdnost organizatorjev, članov Konjeni-
škega kluba Komenda,« je dejal Sedej in ob tem opozoril na napovedano 
energetsko in prehransko krizo, ki bo vplivala na vse ljudi, zlasti pa se z 
njo soočajo kmetje in podjetniki. »Prav zato je ta sejem posebej pomem-
ben, ker z njim omogočamo boljšo in učinkovitejšo hojo našim dragim 
poslovnim partnerjem, saj s sejmom povečujemo njihovo prepoznavnost, 
s tem pa večjo možnost poslovne uspešnosti,« je izpostavil in obljubil, 
da bodo organizatorji tudi pri prihodnjih sejmih iskali in spoštovali rav-
novesje med gotovostjo in drznostjo. »Obljubljamo, da bomo spreminja-
li meje in da bomo tako za razstavljavce kot obiskovalce oblikovali novi 
poslovni model skupnosti, kjer bodo vsi, ki bodo sodelovali, gradili nove 

poslovne, etične in poštene odnose. To nam je v izziv,« je zaključil.
Organizatorji iz konjeniškega kluba se zavedajo, da je prav, da del pre-

jetega vrnejo tudi skupnosti, zato so Godbi Komenda namenili dobrodel-
na sredstva v višini 1000 evrov. Ob odprtju je ček predsedniku Godbe 
Komenda Boštjanu Marnu predala Polona Osolnik, sekretarka Konjeni-
škega kluba Komenda. 

POPRAVEK IN OPRAVIČILO

V prejšnji številki Modrih novic (september 2022) smo v članku 
z naslovom ''Kamniški zbornik zopet z bogato vsebino'' napačno za-
pisali priimek profesorice, ki ji je v zborniku namenjen članek z nas-
lovom Iva, nekaj ti moramo še povedati … Pravilno ime je Iva Ciglar. 
Za neljubo napako se avtoricama Nataši Hribar in Vesni Fabjan ter 
vsem vpletenim iskreno opravičujemo!

Uredništvo Modrih novic

Uredniška pravila revije Modre novice ob lokalnih 
volitvah 2022 

Modre novice bodo spremljale volilno kampanjo in priprave na 
volitve v okviru svoje programske zasnove in skladno s prostorskimi 
možnostmi z različnimi novinarskimi prispevki. Osnovno vodilo 
pri poročanju bo predstavljanje pomembnih informacij za lokalne 
prebivalce in skupnost, sicer pa bo naše vodilo med volilno kampanjo 
nepristransko in tržno obnašanje medija. Brezplačnih promocijskih 
predstavitev strank ali kandidatov ter strankarskih razglasov, pozi-
vov, javnih izjav, stališč in uradnih dokumentov ne bomo objavljali. 
Pri poročanju bomo upoštevali enakopravno zastopanost kandida-
tov, političnih strank in drugih predlagateljev kandidatov. Objave, 
razglase, sporočila kandidatov, njihovih predlagateljev in strank 
bomo objavljali pod enakopravnimi pogoji in po veljavnem ceniku za 
oglasni prostor, ki je na voljo na spletni strani www.modre-novice.si. 
Vsa volilna sporočila bomo objavili le z navedbo naročnika, tako kot 
to predpisuje Zakon o volilni in referendumski kampanji. Za vsebino 
oglasov je odgovoren naročnik. Oglasne površine bodo na jasen in 
nedvoumen način ločene od uredniških vsebin. 

Naročila za oglasni prostor v reviji Modre novice za predsedniške 
volitve 2022 sprejema IR IMAGE d.o.o., Medvedova ulica 25, 1240 
Kamnik, telefon 01 839 64 00, elektronski naslov urednistvo@mod-
re-novice.si.
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Da (za)živimo, potrebujemo smrt
V zadnjih letih smo se pravzaprav že navadili, da si dogajanje – kulturno, literarno, glasbeno, plesno, politično – ogledujemo v spletni 
obliki, razen redkih izjem. Dandanes sicer več dogodkov resda že poteka v živo, a vendar nekakšna hibridna oblika ostaja. Pa vendar 
dogajanju v živo nič ne seže do kolen. In kakšen užitek je bilo spet sedeti v dvorani kulturnega doma v Trzinu, ki je tokrat gostila premi-
erno predstavo odrasle gledališko-gibalne skupine Hlodi, ki ustvarja pod okriljem KUD Franc Kotar Trzin.

BARBARA KOPAČ
Foto: Barbara Kopač

»Navdušenja, ki se poraja ob misli, da spet lahko stojimo na odru, da 
imamo spet stik z občinstvom, se preprosto ne da skriti,« pripoveduje 
moja tokratna sogovornica Aleksandra Kmetič, predsednica KUD Franc 
Kotar Trzin, ena od ustvarjalk še sveže trzinske predstave. »Same pripra-
ve so bile silno naporne, res smo garali, da smo ustvarili, kar danes lahko 
vidite na odru, a hkrati je bil to občutek vznemirjenja, strasti in pristnega 
otroškega veselja, ker smo vedeli, da se vračamo v živo.«

Smrtonosni skok

Tokratna predstava nosi naslov Salto mortale, vnovič pa je delo Neboj-
še Pop-Tasića, ki se je podpisal že pod dramsko stvaritev Blaznost igre. Po 
besedah predsednice društva so imeli igralci tokrat bolj proste roke, kar 
pomeni, da so se lahko poigravali s svojim likom, ga spreminjali oziroma 
prilagajali sebi, hkrati pa so se tako kot ekipa tudi bolj oziroma tesneje 
povezali. Kot režiser je omenjeno predstavo soustvarjal Sebastjan Starič, 
glasbo zanjo pa sta spisala avtor besedila, Nebojša Pop Tasić, in Uršula 
Jašovec.

Vstopimo v Mesto nesmrtnih. Smrt tu nima pristojnosti. Njena dome-
na je izven tega okolja. Tu biva šest (ne)smrtnih grehov, ki s svojim ple-
som ponazarjajo neskončnost lastnega obstoja. Občinstvu se v uprizoritvi 
predstavi Oderuh, ki s svojim pohlepnim ravnanjem sproža negodovanje. 
Spoznamo Požrešneža, čigar lakota nikdar usahne – prej obratno, razvija 
se v vse večjo požrešnost. S svojo navzočnostjo nas počasti Prevzetnica, 
ki se napuha polna sami sebi hvali. Na oder stopi tudi Zvijačnež, ki vselej 
in povsod deluje iz zavisti. Ne pozabimo na Nečistnico, katere ravnanje ne 
premore kančka čistosti. Seveda je prisotna tudi Jezljivka, ki v vsak svoj 
gib vsadi jezo. Zavistni, prevzetni in predvsem grešni šesterici pa se kaj 
kmalu pridruži še sedmi, po njihovem mnenju najhujši član – Lenuh, ki 
pa mu vlada le in samo lenoba. »Gnoj prideluje, kdor ga potrebuje. Nizkot-
nosti svoji jaz rečem pogum. Za pogum pa je potreben um,« se napadov s 
šestih strani brani leni prišlek. 

Mesto nesmrtnih

Zbrana šesterica tako negoduje nad Lenobo, ki naj se za svoj obstoj 
sploh ne bi trudila. Sami morajo vendar garati, da živijo brezsmrtna živ-

ljenja, medtem ko Lenoba le sproščeno uživa v slehernem trenutku. Skozi 
zgodbo smo tako priča izkazovanju pristnih čustev ljubezni, sovraštva, 
radosti, obupa, resnice, laži, vseskozi pa je vse osnovano na ultimativnem 
nasprotju med Življenjem in Smrtjo. Pred občinstvo je namreč postavljen 
prikaz ponavljajočega se kroga dveh izrazitih plesov, mrtvaškega in Vido-
vega, pri čemer prvi pooseblja nekakšno srednjeveško alegorijo smrti, ki 
ne razlikuje, združuje vse, drugi pa predstavlja zaporedje nehotenih ozi-
roma nenačrtovanih gibov. Gledalci opazujemo ples Življenja in Smrti.

Svet potrebuje Smrt

Da bi doumeli pravo vrednost življenja, se moramo zavedati njegove 
minljivosti, slednje pa nam lahko omogoči zgolj smrt. A skok v smrt pa se, 
po besedah avtorja dramskega besedila, lahko zgodi le izven objektivnega 
sveta. Sloni torej na zaupanju, a ne na zaupanju v življenje, marveč na veri 
v smrt. Da jo lahko sprejmemo kot ključen del življenja in s tem posledič-
no premagamo strah, ki nas zadržuje, da bi življenje lahko dejansko živeli. 

»Predstava je nedvomno brezčasna,« ob zaključku doda Aleksandra, 
»izpostavlja namreč najbolj pereča življenjska vprašanja, vprašanja, s ka-
terimi smo dandanes pravzaprav soočeni vsak dan. Provokativnost zgod-
be je tisto, kar jo dela privlačno. A hkrati je ta izzivalnost osnovana na 
resničnosti.« Živimo namreč v času, ko so si dnevi enaki, ko več tednov 
ali mesecev živimo po popolnoma enakih vzorcih, brez kakršnihkoli 
sprememb ali nihanj, zato se niti ne zavedamo pristne vrednosti življenja. 
»Prav zato menim, da se v tej uprizoritvi, v določenem delu, lahko najde 
vsakdo.«

Ko mi je sogovornica povedala, da so sprva delali na neki klasični 
predstavi, me je presunilo, kako zanimivo bi bilo to gledališko zasedbo 
videti še v neki bolj tradicionalni preobleki. A nedvomno sem vesela, 
da so se naposled odločili za nekaj bolj odbitega, za nekaj drugačnega, 
za nekaj, v čemer so Hlodi brez dvoma najboljši – in to je predstava, ki 
vključuje elemente norosti, histerije, obupa, brezupa in hkrati neumrljive 
energije. Za združitev vseh teh elementov namreč niso dovolj le veščine 
niti ne predhodne izkušnje, temveč nekaj, kar omenjena zasedba prav go-
tovo ima – strast do igre. Verjamem, da bo uspeh nove trzinske dramske 
zgodbe še presegel raven odličnosti, ki so jo Hlodi dosegli s predhodno 
predstavo, Blaznost igre. Salto mortale zato še ni rekel zadnje besede. Se 
kmalu spet vidimo! 
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Top izbira pri Porsche Verovškova:
Novi Audi Q3 in Q3 Sportback

Novice Audi Porsche Verovškova

Poraba za model Audi Q3 35 TFSI, kombinirana vožnja: 6,4 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 146 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0516 g/km. Poraba za model Audi Q3 35 TFSI SB, kombinirana vožnja: 6,5 

l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 147 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0499 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunan-

jega 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. *Vključen 2.000 € Audi 

bon za financiranje in zavarovanje)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. 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 pogo-

ji akcije AUBON_2022. **Pogoj za uveljavitev bonusa je sklenjena pogodba financiranja za vsaj 48 mesecev z maksimalnim pologom 50%, minimalni znesek financiranja je 8.000 eur in sklenjeno zavarovanje vozila preko Porsche za-

varovalnega zastopništva. 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 pogod-

bi. 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 s  
telefonom in preglejte  
vozila Audi na zalogi.

Pri Porsche Verovškova vam v tej izjemni priložno-
sti* predstavljamo novi Audi Q3 in kupejevski 
Audi Q3 Sportback – vozila vas čakajo na zalogi. 
V primeru, da iščete še nekaj bolj atraktivnejše-
ga, je tukaj za vas samozavesten, ekstroverti-
ran, in športen Audi Q3 Sportback. Prava paša 
za oči in popoln spremljevalec - vsak dan znova. 

Audi Q3 Sportback estetiko in čustvenost 
coupéja združuje z močjo in funkcionalnos-
tjo športnega terenskega vozila. Pri obeh 
modelih vam je na voljo zmogljiv in varčen 
bencinski 35 TFSI motor 1.5 TSI z močjo 110 
kW in 150 KM in z nizko porabo goriva. Motor 
je kot nalašč za akcijska modela, saj zagotavl-
ja tehnologije, ki povečajo dinamičnost vozila 
na cesti in zagotavljajo še več užitka v vožnji.

Audi Q3 35 TFSI že od 273 €/mesec** 
(vključen 2.000 € Audi bon)

Predstavlja družinsko športno terensko vozi-
lo, ki ga odlikujejo številni vsestranski talenti. 
Druga generacija izgleda bolj samozavestno in 
zahvaljujoč večjemu prostoru, popolni prilagod-
ljivosti dosega precej višjo raven uporabnosti. 

Audi Q3 35 TFSI SB že od 288 €/mesec** 
(vključen 2.000 € Audi bon)

Novi Audi Q3 Sportback je dinamično začinjena 
izvedenka običajnega modela Audi Q3, vendar 
se lahko kljub nekoliko bolj spuščajoči se strešni 

  .itsončitkarp orem onmejzi z ilavhop oneesv ijinil

Novi Audi Q3 in Audi Q3 Sportback  
serijska oprema

17” aluminijasta platišča, Audi pre sense front, 
opozorilo za zapuščanje voznega pasu, kli-
matska naprava, komfortno podvozje, Blue-
tooth, digitalni merilniki Audi, LED žarome-
ti, Audi connect, radio Audi MMI Touch.

Imate dodatna vprašanja? 

Smo vas navdušili? Za  nasvet, nakup ali testno 
vožnjo,  kontaktirajte  sodelavce pri Audi Porsche 
Verovškova, Verovškova 78, Ljubljana, g. Matej 
(051 288 503) ga. Lea (051 288 565), g. Bošt-
jan (051 288 504), g. Robert (051 288 510).

“Dinamično začinjen Audi Q3 
Sportback - na zalogi imamo 

več takoj dobavljivih vozil,” 
ga. Matej Vode.

Na fotografiji: novi Audi Q3 Sportback  
v mestnem središču Kamnika. 
Foto: Jan Gregorin.

Moderna 
notranjost  
z Audi MMI.

Atraktivna in 
dinamična privlačnost.

“Novi Audi Q3 
v tej ponudbi 
je res top izbira”,
Matej Vode,  
Porsche 
Verovškova
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Na dobrodelnem pohodu zbrali 10.090 evrov
Jubilejni deseti Dobrodelni pohod na Sv. Primož, ki je potekal v soboto, 24. septembra, je bil nekaj posebnega. Številni pohodniki so 
uživali v bogatem programu, ki smo ga skupaj s podporniki pripravili v ekipi Modrih novic, piko na i prijetnemu dnevu pa je dala rekor-
dna vsota zbranih sredstev. Zbrali smo 10.090 evrov, letos smo jih namenili Zvezi prijateljev mladine Slovenije, kjer bodo prihodnje leto 
na letovanje peljali otroke in mladostnike iz občin Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš in Trzin.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Klemen Brumec

Na vznožju Sv. Primoža je pohodnike razveselila jutranja dobrodošli-
ca s kavo in rogljičkom ob glasbeni spremljavi Domžalskih rogistov. Na 
vrhu so nas letos zabavali Duo Ajdčao in neumorni Mladi gamsi, za okre-
pčilo pa je poskrbela Petrova ekipa z malico za vse pohodnike. Na voljo so 
bile kratkočasne zabavne igre za otroke, ki so kot nagrado za vzpon dobili 
tudi medaljo. Na poti na vrh so otroci iskali Mihčev zaklad, seveda smo 
se tudi letos sladkali z okusno torto velikanko. Za piko na i so poskrbele 
mlade plesalke iz Plesne šole Miki s posebnim plesom ob 25-letnici izha-
janja Modrih novic.

Dobra volja, dobra družba, dober namen

To je naš slogan in ponosni smo, da ga uresničujemo že vsa leta. Letos 
morda še bolj, saj smo zbrali rekordnih 10.090 evrov. Del sredstev za do-
brodelne namene smo tokrat dobili tudi z dražbo; slike je naslikal in do-
niral kamniški slikar Marjan Novak Škatla. »Vsak znesek, ki ga dobimo, 
je zelo pomemben. Vsak prispeva toliko, kot lahko, mi pa se potrudimo, 
da sredstva razdelimo med čim več otrok,« so dejali na Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije, kjer so bili izredno veseli naše pobude, hkrati pa nav-
dušeni nad višino zbranih sredstev. Iskrena hvala prav vsakemu, ki je pri-
speval svoj košček v mozaik dobrodelnega pohoda. 
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Skenirajte QR kodo 
in si oglejte celotno 
fotogalerijo in video, 
ki smo ga posneli na 
dan pohoda!

Glavni 
pokrovitelj 
dogodkov  
Modrih novic 
2022
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O prihodnosti kamniškega športa
Ob dnevu slovenskega športa, ki je od leta 2020 državni praznik in ga praznujemo 23. septembra, so v Športni zvezi Kamnik v sodelo-
vanju z Občino Kamnik ter Zavodom za turizem in šport Kamnik pripravili okroglo mizo na temo kamniškega športa. Govora je bilo o 
trenutnih razmerah tako za športnike kot organizatorje prireditev pa tudi o prihodnjih projektih, kot so pokriti bazen in višja športna 
dvorana ter novi grbinasti kolesarski poligon (oz. t.i. pump track), ter strategiji športa v občini Kamnik, ki se pripravlja in naj bi občinski 
svet o njej odločal v prihodnjem mandatu.

MATEJA ŠTRAJHAR

V prvem delu okrogle mize se je voditelj Tomaž Okorn z mladimi in 
obetavnimi kamniškimi športniki Nušo Mali (gorski tek), Lovrom Plan-
kom (biatlon) in Aleksandrom Cerarjem (vaterpolo) pogovarjal o njihovi 
športni poti in dosežkih, s predstavnikoma Občine Kamnik – županom 
Matejem Slaparjem in podžupanom Aleksandrom Uršičem – ter kam-
niškimi športnimi delavci – Mirom Kregarjem, predsednikom Tria-
tlonskega kluba Trisport Kamnik, Gregorjem Hribarjem, predsednikom 
Odbojkarskega kluba Kamnik, Dušanom Papežem, predsednikom Kluba 
gorskih tekačev Kamnik, in Robertom Prosenom, predsednikom Špor-
tne zveze Kamnik, ki pod svojim okriljem združuje več kot 40 kamniških 
klubov in društev ter predstavlja vez med njimi in občinsko upravo – pa 
je spregovoril o perečih temah kamniškega športa, predvsem, seveda, 
o pokritju bazena in dvigu športne dvorane. »Kamnik je mesto športa, 
imamo vse športe, a pri infrastrukturi smo zaostali,« so se strinjali tako 
sogovorniki na okrogli mizi kot prisotni v občinstvu.

Kamniški bazen letos še ne bo pokrit

Kamnik je mesto z bogato tradicijo vodnih športov. V njem že vrsto 
let delujejo trije klubi: Vaterpolsko društvo Kamnik, Plavalni klub Ka-
mnik in Triatlonski klub Trisport Kamnik. Čeprav je poleti v kamniški 
javnosti odjeknila novica, da bodo kamniški bazen že pred prihajajočo 
zimo pokrili z balonom z radovljiškega bazena, se to letos še ne bo zgo-
dilo. Ker je celoten bazenski kompleks na poplavnem območju, Direkcija 
Republike Slovenije za vodo pokritju bazena z balonom ni prižgala zelene 
luči; najprej je treba na tem območju ob Nevljici, kamor sodijo tudi teniška 
igrišča in kamp, zagotoviti protipoplavne ukrepe. Podžupan Aleksander 
Uršič, tudi vodja tega projekta na občini, se zdaj nadeja, da bi bil kamniški 
bazen lahko pokrit v naslednjih dveh letih.

Ob tem je župan Slapar opozoril na dolgo brado, ki jo ta problematika v 
Kamniku ima, saj se o pokritju bazena govori že več desetletij. Govori, a nič 
konkretnega ne naredi. »Resnih načrtov v preteklih desetletjih žal ni bilo,« 
je bil jasen župan, »v tem mandatu smo se prvič konkretno lotili te proble-
matike. Pokazala se je priložnost, da bazen testno pokrijemo čez zimo in 
verjamem, da se bo to tudi zgodilo, ko zadostimo pogojem direkcije. Trajno 
pokritje na tej lokaciji bi bila po mojem mnenju nerazumna odločitev, saj 
poleti bazen uporablja veliko občanov. Alternativa bi bil bazenski kompleks 
na drugi lokaciji, a treba je najti celostno rešitev, kje v Kamniku bi ga lahko 

postavili.« Poleg tega je bazenski objekt prijavljen na energetsko prenovo v 
okviru projekta Elena. Kot je povedal župan, bo na novo nameščena tudi 
sončna elektrarna, s čimer bodo poskrbeli za alternativni vir ogrevanja. 

Kdaj pa bo na vrsti nova dvorana?

Pokriti bazen pa ni edina rakava rana kamniškega športa. Kot je de-
jal predsednik odbojkarskega kluba Hribar, imajo kamniški odbojkarji že 
nekaj let težave z dvoranami. Ne zgolj z osrednjo, ki ima prenizek strop, 
zaradi česar tekem največjih tekmovanj ne morejo igrati v domačem mes-
tu, temveč tudi z ostalimi, saj je telovadnic in dvoran, ki so na voljo v Ka-
mniku in okolici, premalo za njihove potrebe. Kljub vsem težavam bodo 
odbojkarji na novo dvorano morali počakati še nekaj let. »Zdaj gradimo 
osnovno šolo. Ko bo zgrajena, bo sledila ureditev okolice, nato pa viša-
nje športne dvorane. Poleg tega je Občina Kamnik zdaj lastnica zemljišč 
v nekdanji Smodnišnici, ki predstavljajo priložnost tudi za gradnjo večje 
športne dvorane, za katero upam, da jo zgradimo v javno-zasebnem par-
tnerstvu,« je poudaril Slapar, ki je kasneje za Modre novice povedal še, da 
so na občini sedaj prvič prišli do načrtov, kako je narejena sedanja dvo-
rana, ki bodo osnova za dvig strehe oz. nadgradnjo. »Prepričan sem, da 
se nam vse troje (dokončanje gradnje nove šole, ureditev okolice in dvig 
športne dvorane) posreči v novem mandatu, torej da bo vse zgrajeno do 
okoli leta 2026,« se nadeja kamniški župan.

Kolesarski poligon bi bil lahko na vrsti že prihodnje leto

Tudi kamniški gorski kolesarji si že več let prizadevajo za gradnjo 
novega grbinastega kolesarskega poligona. Na občini so sedaj pridobili 
pozitivno mnenje s strani Direkcije za vode. »Če bomo v proračunu za 
leto 2023 zagotovili sredstva, bo poligon lahko narejen v prihodnjem letu. 
Lokacija novega poligona je ob povezovalki nasproti bencinskega servisa 
OMV,« je napovedal podžupan Uršič. 

Načrtna prenova športne infrastrukture

V drugem delu okrogle mize je Robert Prosen predstavil nastajajočo 
strategijo športa v Kamniku, ki bo predstavljala temelj za razvoj kamni-
škega športa do leta 2030. Njen glavni cilj je načrtno vlaganje in prenova 
v športno infrastrukturo ter vzpostavitev vrstnega reda prenove. Kot je 
povedal Uršič, so za ta namen, torej gradnjo športnih objektov, vzpostavili 
tudi proračunski sklad. »S skladom je postavljen temelj, že letos smo vanj 
namenili več kot 500 tisoč, enako je tudi v proračunu za prihodnje leto. Če 
bomo s tem tempom nadaljevali, mislim, da so vse zadeve, o katerih se da-
nes pogovarjamo, v prihodnjem desetletju realne,« je prepričan podžupan. 

Drage zapore cest

Edina šibka točka kamniškega športa pa ni le pomanjkanje športne 
infrastrukture, temveč tudi drage zapore cest ob prireditvah, ki potekajo 
v občini. Tako so organizatorji določenih športnih prireditev ali obupali 
ali se preselili v sosednje kraje. Letos ravno iz tega razloga ne bo prilju-
bljenega Veronikinega teka, saj je bil predviden strošek za zaporo cest 
okoli 5400 evrov. Kot je povedal Slapar, je zapora cest stvar koncesije za 
upravljanje s cestami. »Ta je bila podeljena leta 2008 za 15 let, torej se bo 
leta 2023 podeljevala nova koncesija in takrat bo treba jasno definirati, 
kako bo z zaporami. Če zaradi predragih zapor izgubljamo prireditve, ni 
v redu. Tega se zavedamo. Ko bomo pisali novo koncesijo, bo tudi jasno 
določeno, kaj in kako bo z zaporami,« je obljubil župan. 
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Novartis bo vlagal v Mengšu

Mengeš – Novartis, del katerega je tudi družba Lek, je napovedal nalož-

bo v razvoj bioloških zdravil naslednje generacije v višini 300 milijo-

nov ameriških dolarjev. Od tega bo 110 milijonov dolarjev namenjenih 

za vzpostavitev Centra za razvoj bioloških zdravil v Mengšu, in sicer 

v zmogljivosti klinične proizvodnje in tehnične razvojne zmogljivosti.

Poleg naložbe v Mengšu so sredstva namenjena še Novartisovima loka-
cijama v Švici in Avstriji. S celotno naložbo bodo v Novartisu vzpostavili 
znanstveno okolje, ki bo okrepilo zmogljivosti za zgodnji tehnični razvoj 
bioloških zdravil. Lokacija v Mengšu ima dolgo tradicijo razvoja bioloških 
zdravil, ki sega v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Danes je Mengeš naj-
večji razvojni center za biološka zdravila v Sloveniji s približno 360 sode-
lavci ter dolgoletnim tesnim sodelovanjem s slovenskimi akademskimi in 
raziskovalnimi institucijami. »Z novo naložbo bomo okrepili svoj položaj 
na področju razvoja bioloških zdravil eksterno in znotraj Novartisa. Novi 
Center za razvoj bioloških zdravil bo omogočil nove razvojne zmogljivo-
sti, vključno s klinično proizvodnjo za podporo zgodnjim fazam klinič-
nih preskušanj. Veselimo se, da bomo svoje znanje in izkušnje nadgradili, 
omogočili razvoj novih znanj in ekspertiz ter pritegnili nove talente v to 
vznemirljivo zgodbo, ki jo v Mengšu gradimo že nekaj desetletij,« je pove-
dala Špela Jalen, vodja Razvoja bioloških zdravil v Mengšu. 

Kamniška dijaka prejemnika Krkine nagrade 

Kamnik – Dijaka Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik 

(GSŠRM) Ana Pibernik in Jakob Kecelj sta za raziskovalno nalogo z 

naslovom Vnetna naprava na osnovi molekule TRIF za potencialno 

imunoterapijo raka prejela Krkino nagrado. 

Raziskovalno nalogo sta delala pod mentorstvom profesoric Cirile Je-
ras in Renate Capuder Mermal iz GSŠRM ter Elvire Boršić, mag. s Ke-
mijskega inštituta. Poleg Krkine nagrade, dodeljuje jo znanstveni odbor 
Sveta Sklada Krkinih nagrad, ki ga sestavljajo vrhunski slovenski znan-
stveniki iz različnih institucij, je bila raziskovalna naloga uvrščena tudi v 
program Krkinega simpozija, na katerem sta jo dijaka predstavila vsem 
nagrajencem, mentorjem ter prisotnim znanstvenikom z različnih nara-
voslovnih področij. 

Mladi želijo biti slišani

Domžale – Konec septembra je na Rodici potekal trajnostni piknik za 

mlade, s katerim so organizatorji iz ekipe ambasadorjev mladinskega 

dialoga želeli spodbuditi pogovor o tem, kako lahko skupaj oblikujejo 

in sprejmejo ukrepe za vključujočo in trajnostno Evropo za vse. 

Kot je za Modre novice povedal Matej Zabret, so ambasadorji mladin-
skega dialoga skupina mladih, ki od začetka tega leta deluje pod okriljem 
Mladinskega sveta Slovenije in združuje mlade iz različnih delov Slove-
nije in različnih mladinskih organizacij. Za krepitev dialoga med mladi-
mi in odločevalci organizirajo različne dogodke, med njimi tudi piknike. 

Eden tak je že bil poleti v Kidričevem, ta na Rodici je bil drugi, seveda pa 
jih bo še več v prihodnje. »S piknikom, ki smo ga organizirali v Domža-
lah, smo večinoma zadovoljni, saj nam ga je uspelo izpeljati, kot smo žele-
li. Predvsem smo bili veseli obiska naših gostov in njihovega sodelovanja 
na debati z mladimi. Smo pa bili neprijetno presenečeni s strani Občine 
Domžale, ki je zavrnila kakršnokoli sodelovanje pri sami organizaciji ali 
promociji piknika, s čimer se je spet pokazala ignoranca in neposluh ob-
čine do mladih in njihovih težav. Na samem pikniku smo pogrešali tudi 
večje število mladih in predstavnikov nekaterih mladinskih ter športnih 
organizacij v občini, ki se dogodka zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov 
niso udeležili,« je svoje vtise o uspešnosti piknika zbral Zabret.

Poleg različnih ostalih dejavnosti so na pikniku organizirali tudi de-
lavnico, na kateri so mladi pobliže spoznali glavni tematiki: trajnostni 
razvoj in vključujoča družba. Pripravili so vprašanja za odločevalce, ki so 
kasneje skupaj z udeleženci govorili o izzivih in rešitvah današnje mladi-
ne. Končni predlogi so se dotikali predvsem tematik trajnostnega gospo-
darstva, socialne vzdržnosti, varovanja okolja in trajnostnega razvoja. 

Glasbeni presežek Tria Ardor

Domžale – Koncert Tria Ardor, ki je potekal v začetku oktobra, je 

presegel vsa pričakovanja. Skoraj polna velika dvorana Kulturnega 

doma Franca Bernika je bila nadvse navdušena nad programom in 

izvedbo, ki je na trenutke mejila že na perfekcijo.

Območna izpostava Domžale Javnega sklada za kulturne dejavnosti je 
v enem letu dvakrat gostila neverjetnega Domžalčana, saksofonista, skla-
datelja in aranžerja Andreja Omejca, a tokrat v drugi zasedbi. Če smo lani 
jeseni uživali v zvokih kvarteta saksofonov, ki je z ženskim in moškim 
vokalom izvajal Ipavčeve samospeve, smo tokrat doživeli na prvi pogled 
nenavadno kombinacijo klavirja, harmonike in saksofona. Trio Ardor, ki 
ga sestavljajo Teja Udovič Kovačič, Blaž Pavlakovič in omenjeni Andrej 
Omejc, je s prvim koncertom v Sloveniji več kot upravičil delovanje mla-
de in izredno nadarjene zasedbe. Člani Tria Ardor so vsak zase mojstri 
svojega inštrumenta, združeni pa so pokazali izredno mero senzibilnosti 
in občutka za skupno muziciranje. V nekaterih delih skladb so se primer-
no izpostavili, a le kjer so aranžmaji Andreja Omejca to dopuščali. Sicer 
smo bili priča neverjetno lepemu zlitju vseh treh inštrumentov. Program 
koncerta je bil skrbno izbran, a ker za takšno zasedbo skladb ni na pretek, 
se je Andrej Omejc lotil izziva in skladbe mojstra tanga Astorja Piazzolle 
in ameriškega jazzovskega saksofonista Gerrija Mulligana priredil. Poleg 
jedra repertoarja, skladb obeh mojstrov, smo slišali še odlomke iz Omej-
čevega avtorskega projekta Skice Afrike, ki je nastal po predlogi ljudske 
glasbe in lastne kompozicije. Kot da že z načrtovanim programom ne bi 
dovolj navdušili občinstva, smo slišali še dva dodatka, za zaključek čarob-
nega večera verjetno najbolj izpostavljena skladba Piazzole Libertango.

Koncert je bil neverjetna izkušnja, pravo doživetje mladostne energije 
in glasbenega presežka. Trio Ardor je več kot zrušil mejo med glasbenimi 
žanri, ki za seboj puščajo stereotipne predstave o omejenih zmožnostih 
inštrumentov, ki zasedbo predstavljajo. 
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Pri Stražarjevih je sonaravno način razmišljanja
V naselju Škocjan v domžalski občini se na idilični, z naravo obdani lokaciji, nahaja Bio mlin Stražar. Tukaj ''eko'' ni samo nekaj moder-
nega, kar se lahko drago proda, pač pa v prvi vrsti način razmišljanja in življenja, ki ga živi David Stražar z družino. »Da ostane še kaj za 
naslednje rodove,« pravi mladi prevzemnik kmetije, ki piše uspešno zgodbo.

ŠPELA ŠIMENC
Foto: Špela Šimenc

Vse skupaj se je začelo generacije nazaj. Na zemlji, kjer se nahaja kmeti-
ja, sta kmetovala že Davidova pradedek in prababica, mlin je tu že stoletja. 
Tudi njemu je bilo povsem jasno, da bo ostal in delal doma. »Tukaj sem od 
majhnega in jasno mi je bilo, da bo to moje življenje,« pravi David Stražar. 
Od malega je budno spremljal delo in se kmalu tudi aktivno vključeval v 
zahtevnejše projekte. Živo se spominja, kako je kot 15-letni fantič skupaj z 
očetom naredil valjčni mlin, in sicer ob pomoči 91-letnega mojstra, od ka-
terega je kar srkal znanje. Takrat so večinoma mleli žita za druge kmetije. 
Izdelke so pričeli prodajati leta 1996, sprva samo moke. David je skoraj 
dvajset let kasneje, leta 2015, ko je nastajal mlin v današnji podobi, celoten 
sistem projektiral sam. To znanje občasno predaja tudi naprej, lani je, na 
primer, montiral mlin v Vipavi.

Na ekološki kmetiji Stražar je glavna panoga ekološko pridelovanje žit, 
ki jih zmeljejo v svojem mlinu na kamne. Ta je eden največjih v Sloveniji, 
poleg njega pa so se letos odločili dodati tudi valjčni mlin. Zakaj? »Zato, 

ker je daleč največje povpraševanje po beli pšenični moki. Vsi bi samo belo, 
belo, belo in žal brez tega ni več šlo,« razloži sogovornik. Vse moke se prič-
nejo mleti v mlinu na kamne, da dobijo belo, pa je potrebna še ''obravnava'' 
z valjčnim mlinom. »Vsa ostala žita, kot so ajda, pira, rž, oves, ječmen, či-
čerika, riž … pa se meljejo samo na kamen,« pojasni Stražar.

Izdelke najraje prodajo na domačem pragu

Stražarjeva kmetija je velika 12 hektarov, na katerih sejejo žita. Pri 
tem kolobarijo. Letos imajo pšenico, piro in ajdo, prihodnje leto bosta še 
koruza in rž. V letošnji suši jim je kolobarjenje prineslo tudi malo sreče. 
»Pšenice je letos ogromno, okoli 30 ton smo je pridelali. Pire pa okoli 20 
ton in letos tega ne dokupujemo popolnoma nič. Pridelali smo tudi nekaj 
ajde. Z žiti zaradi suše k sreči ni bilo težav. Bi bilo pa drugače, če bi bilo 
letos leto za koruzo, to bi bila pa kriza,« pravi sogovornik. Kmetije, kjer 
dokupujejo, strogo izberejo in so vse ekološke s certifikati. Z njimi imajo 
sklenjene pogodbe. »Ena kmetija je v Beli krajini, ki za nas seje in pride-
luje pšenico in koruzo. Eno kmetijo imamo s Prekmurja, tam nam sejejo 
proso. V Ljutomeru sodelujemo z ekološko kmetijo, kjer nam pridelajo 
lan, buče in sončnice. Kar se da in kar raste, poskušamo dobiti v Slove-
niji, da ne kupujemo drugje. Čičeriko, kvinojo, lešnike, mandeljne, riž in 
podobno pa pridobimo iz ekološkega kmetijstva znotraj Evropske unije,« 
nadaljuje David Stražar, s katerim se srečamo v lično urejeni trgovinici, 
ki jo imajo na kmetiji. Na policah najdemo vse vrste mok (polnozrnate ali 
krušne), zdrobe, kosmiče, kaše, olja, testenine, piškote in še bi lahko naš-
tevali. David pravi, da se v njihovo trgovinico pripeljejo od vsepovsod in 
da tudi sam najraje proda izdelke na domačem pragu. Poleg bele pšenične 
moke prodajo veliko še ovsenih kosmičev, prosene kaše in ajdove kaše.

Včasih so delali večje količine in več sodelovali z veletrgovci, kar pa 
sedaj po njegovih besedah zaradi zbijanja cen in vedno višjih stroškov ne 
gre več. Danes veliko prodajo v hotele in restavracije, precej manj pa v šole 
in vrtce, kar sogovornik obžaluje. »V šolah in vrtcih imajo na jedilniku 
sem in tja kakšen domač zdrob, sicer pa čokoladne namaze in podobno,« 
razočarano pravi Stražar, ki je prepričan, da bi se z večjo ozaveščenostjo 
vodstev šol in kuharskega osebja tudi tu lahko premaknilo.

Njemu in njegovi družini je zelo pomembno, da so na jedilniku doma-
če, lokalne, ekološko pridelane sestavine. Že njegova mama in oče sta raz-
mišljala v smeri ekološkega kmetovanja, pesticidov niso nikoli uporabljali, 
tudi gnojili ne: »Če se hočeš iti ekološko kmetovanje, moraš biti v prvi vrsti 
temu predan sam. Tega se ne grem zaradi denarja, pač pa zaradi duše. Da 
vem, da varujem zemljo, da bo ostala čim bolj čista za naše otroke.« Če ne 
bi bil s srcem pri stvari, verjetno David Stražar ne bi zmogel vsakodnevne-
ga delavnika od petih zjutraj do osmih zvečer. Tisti dan, ko smo obiskali 
njegovo kmetijo, smo ga zmotili, tik preden je šel sejat piro, popoldne pa 
je načrtoval dostavo, med drugim tudi v Italijo. Delo mu močno olajšajo 
pomoč mame in dveh zaposlenih. In en prav posebej stroj, ki je bil precejšen 
finančni zalogaj, a je danes postal nepogrešljiv. Gre za najnovejši optični 
čistilec (v Sloveniji jih je samo kakšnih šest), ki s pomočjo kamere pregleda 
vsako žitno zrno, da ni črno ali plesnivo ter da ni prisotnosti drugih semen. 
Kot razloži Stražar, je to zelo pomembno tako za potrošnika kot za setev.

Kot nobena kmetija tudi Stražarjeva ni povsem brez živali. Za svoje 
potrebe imajo kokoši, za hišo pa se pasejo konji. Pet jih imajo, otroci tudi 
malo tekmujejo s poniji. »To je pa za naše veselje,« pove sogovornik, ki 
mu izzivov v sodobnih turbulentnih časih ne zmanjka. Zato tudi cilji za 
prihodnost niso velikopotezni. Nima želje, da bi se širil. Da bi le ostalo 
tako, kot je. Butično, kjer je vsaka stranka dobrodošla. 

NOVO!
Cenilno mesto za zavarovalnico Triglav.
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• 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
• pogodbeno sodelovanje z vsemi zavarovalnicami
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Umetnost umetne inteligence
Ob številnih priložnostih se govori, da je umetnosti odklenkalo. V preteklosti so menili, da jo bo pokončal izum tiska, v zadnjem času pa 
popularizacija fotografije. Zdaj so v boj vstopili še računalniki in nekatere zaskrbljene duše menijo, da prihod umetnosti, ki je ustvarjena 
s pomočjo računalnika ali pa jo ustvari kar ta sam, pomeni konec za umetnike. Pravzaprav pa je računalniška umetnost le novo orodje, 
ki ga umetniki lahko uporabijo za ustvarjanje. Hkrati je to tisto orodje, ki je razširilo možnosti, kaj je lahko umetnost.

NOAH CHARNEY

Splošno ime za umetnost, zasnovano z računalnikom, je sintetični 
medij. Ta vključuje nezamenljive žetone (angleško NFT oz. non-fungible 
token), metasvetove, generativno umetnost in umetnost z umetno inte-
ligenco. Nezamenljivi žetoni so edinstveni računalniški podatki, katerih 
nastanek, pravila in lastništvo je zapisano v blokverigo. Zaradi tega je 
vsak žeton edinstven, hkrati pa se z njim lahko trguje, česar naključni 
jpeg ne omogoča. NFT slika je bila prodana za 69 milijonov dolarjev, tako 
da tržišče nedvomno obstaja. Metasvetovi so virtualni svetovi, ki jih 
ustvarjajo programerski umetniki in po katerih se udeleženci lahko pre-
mikajo s pomočjo programske opreme in očal za navidezno resničnost. 
Generativno umetnost ustvarjajo računalniki, pri čemer umetnik ustvar-
ja z algoritmi namesto s čopičem. Najnovejša zvrst sintetičnih medijev je 
umetnost umetne inteligence.

V slednji se uporabljajo algoritmi, ki jemljejo iz ogromne baze katego-
riziranih podob in na podlagi iztočnic, ki jih vnese ustvarjalec, ustvarijo 
novo, edinstveno sliko. Iztočnice so v obliki besedila, na primer: posnetek 
odprtja razstave v galeriji z množico, ki nosi kirurške maske in je zbrana 
okoli rdečelaske s slike Ohhh... Alright... Roya Lichtensteina. Program 
umetne inteligence, med njimi je poznan Midjourney, potem glede na 
iztočnice pričara štiri slike. Ustvarjalec lahko potem zaprosi za štiri dru-
gačne slike ali ''poveča'' tisto, ki mu je všeč, in jo ustvari v visoki ločljivosti 
ali pa še dodatno razvije tisto, ki mu je najbolj všeč. Dodaten razvoj mu 
omogoča, da za eno izmed slik, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, vnese 
nadaljnje iztočnice in jo tako spremeni, kar pomeni, da umetna inteligen-
ca na osnovi začetne in nadaljnje iztočnice zopet ustvari novo skupino 
štirih slik. Umetna inteligenca ne stori ničesar brez navodil ustvarjalca. 
Več ko je dodatnega razvoja, ki ga ustvarjalec zahteva od umetne inteli-
gence, več je v končni sliki njegovega koncepta (t.i. invenzione).

Boter umetnostne zgodovine, slikar, arhitekt in biograf Giorgio Vasari 
je v 16. stoletju pisal o tem, kako umetniki uporabljajo ''invenzione'' (kre-
ativnost, domišljija, vizualizacija umetnine, še preden jo začneš ustvarja-
ti) in ''disegno' (oblikovanje ali risanje, dejanska praktična izdelava dela, 
kot si si ga zamislil). V umetnosti umetne inteligence ''invenzione'' ostaja 
ustvarjalcu, ''disegno'' predamo računalniku. Ustvarjalec slike je še vedno 
umetnik, toda namesto, da bi za ustvarjanje umetnosti, kot si jo je zami-
slil, vodil ekipo ljudi oz. pomočnikov, kot to počneta Damien Hirst in 
Jeff Koons, umetna inteligenca zamenja človeške pomočnike. Ustvarjalec 
mora še vedno zagotavljati povratne informacije in nadzorovati proces, 
hkrati pa umetniško delo ni končano, dokler se ustvarjalec ne odloči tako. 
Umetna inteligenca je le orodje, inteligenten čopič, ki namesto s spretni-
mi rokami uresničuje umetnikovo voljo s programiranjem. To orodje v 
umetno inteligenco vnaša umetnost. Lunapark Andyja Warhola, ki ga je 
ustvaril VFXRio, je vaja v razumevanju tega. 

V 80. letih prejšnjega stoletja je newyorški grafitar Fab Five Freddy 
na opečnati zid na Manhattnu s sprejem naslikal ogromne pločevinke 
Campbellove juhe. To je bil poklon kultni seriji slik Andyja Warhola s 
temi pločevinkami.

Warhol je nekoč dejal, da hoče biti stroj. V kolektivu VFXRio so to 
izjavo upoštevali dobesedno. Uporabili so umetno inteligenco in s svo-
jimi izkušnjami z ustvarjanjem uveljavljenih in priljubljenih virtualnih 
metasvetov ustvarili novega, ki deluje kot lunapark, ki so ga navdihnila 
Warholova dela, in vključuje tudi razstavne prostore, ki jih lahko razisku-
jejo virtualni obiskovalci. Vso umetnost in slikovne podobe v tem metas-

vetu je s pomočjo programa za umetno inteligenco Midjourney ustvaril 
Matteo Moriconi, ustanovitelj kolektiva VFXRio.

V lunaparku, v katerem je kot ''disegno'' uporabljen program Midjour-
ney, je polno podob, ki so razvite v objekte in prostore, v katere virtualni 
uporabniki lahko vstopijo, jih pogledajo in z njimi komunicirajo. Eden 
od razstavljenih eksponatov v metasvetu lunaparka nosi naslov Hočem 
biti stroj. Programska oprema za umetno inteligenco je prejela iztočnice 
o Warholovi slavni seriji poslikanih Brillo škatel in njegove pločevinke 
Campbellove juhe ter vse skupaj združila v kocke. Nekatere od njih so v 
metasvetu povečane v velikanske razsežnosti, tako da obiskovalci lahko 
vstopijo v njih ali stopijo na njih. Na vrhu velikanske škatle Brillo je tera-
sa, ki so jo poimenovali avditorij Brillo, in kjer lahko vidite novo razstavo 
z naslovom ''Love Machine'' (v prevodu ljubezenski stroj), tj. serija na vi-
dez uokvirjenih litografij živobarvnih cvetlic na papirju. Ker je vse, kar 
programer izbere, lahko del nadrealističnega metasveta, se lahko po tej 
razstavi vozite z avtomobilčki, kot jih najdete v lunaparku. Do še ene raz-
stave, imenovane ''Brillo Box Soup'' (v prevodu škatla Brillo juhe), lahko 
v metasvetu dostopate skozi jamo – poimenovali so jo Platonova jamska 
galerija. Metasvet se bo nenehno širil z novimi eksponati in prostori, ki 
jih bodo uporabniki lahko raziskovali.

Umetnost umetne inteligence in prostor metasveta, še posebej, ko ju 
raziskujemo z očali za navidezno resničnost, sta tako realistična, da z 
učinkom, imenovanim ''trompe l’oeil'' (slov. tromplej), prevarata oko, da 
misli, da sta resnična. Laž, ki razkrije resnico: nikoli ne moremo popolno-
ma zaupati, da je tisto, kar vidimo, resnično v smislu, da obstaja v našem 
otipljivem svetu. Toda, kot to zelo dobro vedo ljubitelji Matrice, kdo pravi, 
da je tisto, na kar naletimo v resničnem svetu, sploh resnično. Naše sanje 
se nam lahko zdijo tako resnične, da se zbudimo prepoteni ali se predamo 
pristnim čustvom, ki jih vzbudi tisto, kar smo sanjali. Kdo lahko reče, da 
naš resnični svet ni zgolj izpiljena virtualna resničnost metasveta … tako 
realistična, da ne moremo prepoznati, da smo v njej?

Poljski pisec znanstvene fantastike Stanislaw Lem je napisal knjigo Ki-
beriada. V njej si je zamislil prihodnost, v kateri v večini živijo le roboti, 
ki so prevzeli človeške vloge. Knjiga je bila izdana leta 1965, desetletja 
pred vseprisotnostjo računalnikov, in je bila presenetljivo preroška. Eden 
od junakov je Elektrobard, ''elektronski pesnik'' oz. robot, ki piše poezijo. 
Ustvaril ga je Trurl, robot čarovnik, ki je konstruktor, saj lahko po svoji 
volji lahko ustvari karkoli – kot bog. Zdi se, da Lem v knjigi ni predvi-
del le vsesplošne uporabe robotov in strojev, prevzemajoč številna ''slu-
žabniška'' dela, ki so jih tradicionalno opravljali ljudje, temveč tudi moč 
umetne inteligence današnjih ''elektronskih pesnikov'' – platform, kot je 
Midjourney.

Andy Warhol bi zagotovo odobraval umetnost umetne inteligence, pa 
čeprav ta snuje izdelke na podlagi njegovih del. Nekoč je svoji prijateljici 
plačal za ideje o tem, kakšno umetnost naj ustvarja. Predlagala mu je, naj 
ustvari tisto, kar ima najraje – denar. Zato je začel ustvarjati umetniška 
dela s slikanjem ali sitotiskom podob kapitalistične marketinške kulture, 
ki jih je nekdo ustvaril že pred tem. Torej predmetov, kot so pločevinke 
Campbellove juhe ali škatle pralnega praška Brillo. Množično proizve-
dene industrijske podobe je reproduciral na roko, s slikanjem. Matteo 
Moriconi je izkoristil Warholovo iskrico in tako s pomočjo umetne inte-
ligence v novem mediju ustvaril popolnoma nove podobe, ki spominjajo 
na Warholove, ne da bi jih natanko dupliciral. 

Semiotika preučuje simbole in njihove pomene. Tisto, kar je ustvaril 
Moriconi s pomočjo programa Midjourney, je večplastna torta simbolov. 
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Prenaša tako izvirne množične izdelke (juha in pralni prašek) kot tudi 
plast Warholove umetnosti, ki temelji na njih, hkrati pa jim dodaja tretjo 
plast: umetnost, ki jo ustvarja umetna inteligenca, na podlagi umetnosti, 
ki temelji na oglaševanju.

Vsaka slika, ki jo izdelate v programu Midjourney, ima kriptografsko 
kodo, njen ključ je besedilo. Tako ne ustvarite le podobe, temveč tudi 
vzdušje in predstavo o prostoru in času. Moriconi je, recimo, ustvaril ne-
kaj, kar se zdi, da je staro časopisno obvestilo za eno od predstav v luna-
parku, in hkrati nekaj, kar se zdi, da je fotografski posnetek skupine ljudi 
na odprtju razstave, zbrane okoli rdečelase ženske, ki je videti kot bi stopi-
la iz slike Roya Lichtensteina. Rezultat vseh teh plasti umetne inteligence 
je nadrealističen, a hkrati se zdi zelo resničen.

Umetna inteligenca lahko ustvari podobe, ki so tako realistične, da 
preslepijo večino gledalcev. Tu leži nevarnost. Trenutno velja neuradno 
pravilo, da umetne inteligence ne smemo uporabljati za reprodukcijo slik 
s spolnostjo in nasiljem, a le vprašanje časa je, kdaj bo svetovni splet poln 
takih slik. Zaradi realističnih podob, ki jih ustvari umetna inteligenca, se 
bodo začele širiti slike, denimo, ukrajinskega predsednika Zelenskega v 
ruskem zaporu ali hollywoodske zvezde med spolnim aktom, ki se ni ni-
koli zgodil. Na prvi pogled je skoraj nemogoče videti, da so slike izmišljene, 
če ustvarjalec umetne inteligence vključi namig, naj bo slika videti kot fo-
tografija ali izsek iz časopisa. Če se tehnologija uporablja za zabavo, lepoto 
in hobi, potem predstavlja čudovito igrišče možnosti, saj ''laži'' ali računal-
niško ustvarjene podobe predstavljajo zabavo. Toda obstaja možnost, da bi 
tehnologijo uporabili tudi za manipulacijo in širjenje lažnih novic. Na tej 
točki javnost ne bo mogla ugotoviti, ali je slika resnična ali ustvarjena s po-
močjo umetne inteligence, še posebej to velja za slike v fotoreporterskem 
slogu. Edina obramba je logika: ali bi to lahko bilo resnično?

A ni samo občinstvo tisto, ki bo moralo delovati vzvratno za ugoto-
vitev, če je slika resnična ali ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. 
Tudi umetniki, ki uporabljajo umetno inteligenco, se bodo morali naučiti 
vzvratnega inženiringa pri tem, kar počno. Opredeliti in izraziti bodo 
morali, kaj hočejo, in pustiti, da to ustvari algoritem, namesto tradicio-
nalnega pristopa ustvarjanja umetnine in kasnejše predstavitve njenega 
namena javnosti.

Veščine metasveta in konstrukcijske semiotike gotovo morajo ustva-
riti nekaj, kar se zdi resnično, četudi je nadrealistično. Ne morem, da se 
ne bi vprašal, kaj bi ustvarjal Warhol, če bi živel danes in imel dostop do 
umetne inteligence … 
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VGVrankar d.o.o.
Sela pri Kamniku 23, 1241 Kamnik

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž

V industrijski coni v Trzinu se je odprla nova samoplačniška 

zobozdravstvena ambulanta DentaMax. Poskrbite za zdrave 

zobe in lep nasmeh – brez čakalnih dob! – že danes. Pacientom 

nudijo brezplačen prvi pregled, svetovanje in hiter termin 

(od 7 do 14 dni). 

V ambulanti delajo od zalivk, zdravljenja korenskih kanalov, 
čiščenja oblog do visoko estetskih protetičnih prevlek, protez ter 
kirurgije z vsadki in ortodontske premike zob.

»Pri zobozdravstveni obravnavi s koncesijo obstajajo določena 
pravila, ki se jim mora terapija nujno prilagoditi, kar lahko pomeni 
opuščanje določenih storitev. Če želite imeti celostno zobozdra-
vstveno obravnavo, potem se odločite za samoplačniške storitve!« 
poudarja zobozdravnik Dušan Nemanič, vodja nove ambulante 
DentaMax.

T: 01 330 73 54, M: 040 859 028,
E: info.dentamax@gmail.com, Blatnica 12, Trzin.

Nova zobozdravstvena ambulanta v 

Trzinu!

Za bralce Modrih novic so v ambulanti 
DentaMax pripravili ugodnost, ki ob pre-
dložitvi tega kupona velja do konca no-
vembra, in sicer 35 % popust na zalivke, 

prevleke in beljenje zob.

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI,
NAJBOLJŠE PICE, VIKEND KOSILA

NA VELIKI TERASI !
tel.: 031-30-22-21
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Smeh je univerzalen
Pred leti se je uvrstil med dvajset najbolj smešnih zemljanov. Je eden od najbolj prepoznavnih slovenskih komikov, ki pogosto gostuje 
tudi na tujih odrih. Poleg tega je tudi soustanovitelj prvega slovenskega festivala stand up komedije Panč, od organizacije katerega se 
je letos po dolgih letih poslovil, saj mu pozornost in energijo kradejo drugi izzivi. Med njimi je zagotovo njegov prvi celovečerni film 
Nekaj sladkega. Dame in gospodje, Tin Vodopivec!

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Anja Paternoster in osebni arhiv Tina Vodopivca

Septembra so v Piranu snemali Netflixov film s svetovnimi zvezdami. 

Za izvedbo projekta je prispevala tudi slovenska vlada, in sicer 2,5 mili-

jona evrov (zaradi turistične promocije Slovenije in Slovenije kot desti-

nacije za filmska snemanja). Kakšen je vaš komentar? 

Predvidevam, da niso vložili 2,5 milijona evrov v film, temveč so 
ustvarjalcem filma omogočili določene olajšave v tem znesku. To je v velja-
vi po vsem svetu. V nekaterih ameriških zveznih državah pa tudi mestih, 
recimo, nudijo veliko olajšav filmskim ekipam, ki snemajo pri njih. Super 
je, da se spodbuja snemanje filmov, hkrati se mi to zdi dobra promocija za 
Slovenijo. Poleg tega so ti filmski ustvarjalci v Sloveniji porabili okoli 10 
milijonov evrov, če sem prav prebral, tako da se ti vložki hitro povrnejo.

Vi pa ste morali sredstva za vaš novi film Nekaj sladkega zbirati na 

KIKštarterju pa še kje drugje …

Že na začetku sem se odločil, da ne bom zaprosil za državni denar. 
To je moj prvi celovečerni film. Še sam nisem bil prepričan, kako bo vse 
skupaj potekalo. Res je, da je film najdražja oblika umetnosti. Vse ostalo 
je bolj dostopno. Slikar, če karikiram, potrebuje platno, čopič in barve, 
medtem ko pri filmu potrebuješ veliko ljudi, kamere, tehniko, lokacije, 
postprodukcijo … in tri leta življenja. Kaj naj rečem državi? Dajte mi 
denar, da bom umetnik. Nisem hotel biti tako aroganten, da bi prosil za 
državni denar za svoj poskus. Morda mi ne bi uspelo, mogoče bi bil film 
popolnoma zanič. Zato sem želel najprej poskusiti sam, da vidim, če mi 
sploh gre, da se prepričam, če sem pravi človek za film. Tako smo se sami 
lotili zbiranja sredstev. Zbrali smo 100 tisoč evrov, kar je pravzaprav kar 
veliko, ampak hkrati precej malo za film. 

Je pa tako, da je večina filmov pri nas financiranih s strani javnih orga-
nizacij, kjer obstajajo razpisi, komisije, odločitve. Alternative praktično ni. 
Ampak … če prav razumem, je potem celoten moj obstoj, moje delovanje, 
odvisno le od ene organizacije? Ali bomo snemali ali ne? Če je odgovor ne-
gativen, kaj potem? Naj se pokrijem z odejo in jokam? Torej, ne biti odvi-
sen zgolj od ene instance, to je moja dolgoročna želja. Želim si, da bi imeli 
poleg filmskega centra še alternativno podporno središče, ki bi pomagalo 
soustvarjati filme. Seveda s širšim dometom, kot je zgolj domači trg. Tako 
kot v poslovnem svetu, kjer imaš investitorje, produkt, ki ga ponudiš na trg 
in potem tudi prevzameš odgovornost za uspešnost. To podporno okolje 
je področje, ki me zanima in kjer bi rad v prihodnosti še naprej ustvarjal.

Film Nekaj sladkega napovedujete že nekaj časa. Kdaj bo premiera? Za-

kaj zamik?

Upam, da bo film izšel konec januarja oz. v začetku februarja. Če imaš 
nizek proračun, je vse težavno. Moram pohvaliti celotno ekipo, ki je iz-
redno predana. Če se izrazim nogometno, vsi dajejo 120 %. Lekcija, ki 
sem se jo naučil v teh dneh, je, da se filma ne montira čez poletje (smeh). 
Dopusti so in v verigi, kjer sodeluje ogromno ljudi, se poleti vedno nekoga 
čaka. In ravno, ko se ta vrne, že je na dopustu drugi. Zato prihaja do zami-
ka. Poleg tega letos prihaja rekordno število novih slovenskih filmov, zato 
smo se odločili, da počakamo, da se nekateri odvrtijo, potem pa vskočimo 
mi. Ker nimamo veliko denarja za promocijo, se moramo znajti z gverilo.

 
Film bo kmalu med gledalci. Ali je pričakovanje pozitivno ali imate že 

vsega dovolj? 

Tovrstna nihanja so ves čas prisotna. Kar niti ne preseneča, če pogleda-
mo, koliko časa je posvečenega projektu. Deset let od osnovne ideje. Začelo 
se je z osnutki, zapiski, idejami, potem sva s partnerico Urško (Majdič, op.p.) 
od avgusta 2020 intenzivno pilila scenarij, snemali smo septembra 2021, 
potem je prišla na vrsto postprodukcija. Torej vse skupaj traja že vsaj tri leta. 
In ko tako dolgo posvečaš nečemu svoj čas in energijo, pride vmes kakšen 
dan, ko imaš vsega dovolj. Ne da se mi več, izbrišimo film z diska! (smeh)

A pred kratkim smo imeli projekcijo in odzivi gledalcev so bili zelo dob-
ri. Ljudje so bili prav vidno presenečeni, da je film tako dober. Tole bo malce 
čudno zvenelo, ampak šalili smo se, da bi naši slogani lahko bili: boljše, kot 
ste mislili, da bo; ali pa – presenetljivo dobro; ali pa – ni bilo tako slabo, kot 
smo mislili. (smeh) Ravno zadnjič sem dobil sporočilo: »Nisem hotel dvo-
miti vate, ampak nad filmom sem bil res presenečen.« To je super, saj je film 
namenjen gledalcem, ljudem, da se nasmejijo, odklopijo, sprostijo.

To je vaš prvenec (celovečerni). Je upravičil pričakovanja, vas je, režij-

sko gledano, namučil? 

Komaj čakam, da bomo spet snemali! V procesu ustvarjanja filma sem 
naredil 6300 napak, tako da bi naslednjič poskusil to številko vsaj prepo-
loviti (smeh). Tri ideje že zorijo, bomo videli, katero bom lahko uresničil. 
Ves proces pa je bil res precej težji, kot sem mislil, kar je povezano tudi s 
finančnimi sredstvi. Če jih je malo, je ekipa majhna, več dela pade na le 
nekaj ljudi, vsi so pod stresom. Želim si, da bi bil ta celoten proces bolj 
zabaven, zato tuhtam, kako vse skupaj optimizirati. Ne razumite narobe, 
super smo se imeli, nekateri trenutki so bili vrhunski, vsaka faza nasta-
janja filma ima svoje čare. Razmišljaš, pišeš, ustvarjaš, potem vidiš, kako 
besede, ki si jih pisal, zvenijo iz ust igralcev, snemaš, montiraš, režeš, pri-
lagajaš … vse to, da na koncu nastane nekaj, kar je celo boljše, kot si sprva 
mislil. Je pa na drugi strani tudi precej birokracije: pritisk denarja, ali smo 
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plačali vse, ali imamo podpisane vse pogodbe … Vse to je veliko breme. 
Sploh zame, ker nisem flegmatik. Odgovornost je velika.

Ekipno delo prinese večjo odgovornost …

Na standupu nastopamo sami, največkrat dva ali trije. Na odru sem sam. 
Če je nastop slab, sem kriv in odgovoren sam. Pri filmu pa je tu ekipa, ljud-
je, ki so dali svoj čas in energijo, zato tudi do njih čutim odgovornost, da 
bo film dober. Zdaj najbrž nekateri že mečejo pikado puščice v mojo sliko. 
(smeh) Ta tip, si mislijo, dosti ga imam, da ga nikoli več ne vidim! (smeh)

Koliko so vam pri režiji pomagale izkušnje, ki jih imate (asistent pro-

dukcije filma Mitje Okorna Tu pa tam, igralec, scenarist, režiser krat-

kih filmov, oglasov)?

Ogromno. Sploh so mi izkušnje iz standup komedije, v kateri delu-
jem že 16 let, pomagale pri sestavljanju ekipe. Vsi, s katerimi sem stopil 
v stik, so me že malce poznali ali pa so vsaj že slišali zame. Klical sem 
našega direktorja fotografije Darka Heriča, ki sedaj, na primer, tudi pre-
dava na AGRFT in je vrhunski, resnično profesor v vseh pogledih. Če 
me ne bi vsaj malo poznal, verjetno ne bi privolil v sodelovanje. Seveda je 
tudi prebral scenarij in mu je bil všeč, ampak imel sem mini prednost pri 
sestavljanju ekipe pred kom drugim, ki tudi razmišlja o snemanju svojega 
prvega filma. Tudi glavni igralec Saško Kocev, ki je v Makedoniji velika 
zvezda, je takoj pristopil k filmu, že v začetni fazi se nam je pridružil kot 
koproducent, tudi zato ker se poznava že deset let.

Saško Kocev je sodeloval tudi pri scenariju. Ali je fino, da glavni igralec 

še pred snemanjem doda svoje ideje?

S Saškom smo res super sodelovali. Dvakrat je iz Skopja prišel za daljše 
obdobje k nam v Radomlje in pomagal pri ustvarjanju scenarija. Pogovar-
jali smo se, zabavali, nizali ideje … Zdi se mi, da je tudi on potreboval en tak 
film. Igral je že v številnih filmih, med drugim v najdražjem makedonskem 
filmu, Do Balčaka oz. Do konca, s proračunom skoraj štiri milijone evrov. 
Ampak tam ni bil toliko vpleten, prišel je in delal, kot mu je bilo naročeno. 
Pri našem filmu je imel več vpliva in mislim, da to ceni. Poleg tega zanj 
film Nekaj sladkega predstavlja preboj na večji trg celotne bivše Jugoslavije. 
Ampak spet – če se ne bi poznala že dlje časa, najbrž ne bi bilo nič od sodelo-
vanja. Scenarij sem mu poslal na facebook in ga prosil, če ga prebere, potem 
sva oba z Urško nestrpno čakala, kakšno bo njegovo mnenje. Vedela sva, da 
lahko snemamo, če bo on za … če ne bi bil za, bi težko nadaljevali.

Kdo pa je bil prvi, ki je prebral scenarij in podal svoje mnenje?

Prav on. Saško Kocev. On je bil ključna oseba. Pravzaprav sva midva 
že pisala scenarij z njim v mislih. Zgodba potrebuje Makedonca, ki zna 
govoriti srbohrvaško in malo slovensko. Saško je rojen v Ljubljani, tako 
da je bil idealen.

Po nasvete sem se seveda obrnil tudi na Mitjo Okorna, s katerim se 
poznava od srednje šole. Svetoval mi je: ne spuščaj se v to (smeh), drži se 
tega, kar znaš. Tudi Jan Belcl, pa Miha Hočevar, Matevž Luzar so pog-

ledali prvo grobo verzijo filma in imeli veliko koristnih ter korektnih 
komentarjev. Poskusil sem izkoristiti vse možne povezave. Vsaj za prve 
odzive … ker na koncu res ne veš več, ali se ti blede ali je dobro ali slabo.

Film ima mednarodno zasedbo. Veliko sodelujete z igralci, komiki iz 

držav bivše Jugoslavije?

Ja, zasedba je res mednarodna. Glavni igralec je Makedonec, imamo 
tudi dva srbska igralca, naša glavna igralka je rojena v Bosni, živela je v 
Makedoniji, zdaj je poročena s Hrvatom in živi v Zagrebu. Nekaj komi-
kov iz držav bivše Jugoslavije je tudi v filmu. Ko se snemajo filmi, nihče 
ne pomisli na standup komike, vedno se najema akademske igralce. Po 
eni strani je to logično in prav, še posebej ker improvizatorji recimo zelo 
težko večkrat ponovijo isto stvar z istim besedilom, saj so navajeni impro-
vizacije, medtem ko se te ponovitve za profesionalnega igralca lažje, tega 
je vajen, toda morda ravno zaradi tega ni vedno tako naraven.

Kot ste omenili, sta zgodbo za film napisala skupaj s partnerko Urško 

Majdič. Kako je potekal proces pisanja? Moški in ženske smo seveda 

različni. Ali so se pojavljale razlike v kreativnem razmišljanju in kako 

sta jih usklajevala?

Ko sva začela s pisanjem scenarija, je bil sin star eno leto. Torej sva bolj 
malo spala. Zvečer, ko je zaspal – ravno v tistem času sva ga tudi navajala, 
da je sam zaspal, zato je trajalo – sva šla pisat za nekaj ur, potem pa hitro 
spat. In tako vsak večer. Sin še ni hodil v vrtec, ves dan je bila akcija, in 
šele zvečer se je življenje umirilo, da sva se lahko posvetila delu. Imela sva 
tudi nekaj trenutkov, ko enemu ni bila všeč ideja drugega, a sva se hitro 
uskladila. Malo sva si različna, zato se dopolnjujeva. Urška je zelo energič-
na in ima veliko več energije od mene, tako da me je pogosto spodbujala in 
motivirala. Brez nje scenarija zagotovo ne bi bilo. Po drugi strani pa sem 
bil jaz zadolžen za strukturo scenarija. Zjutraj sem nato popravil pisa-
nje prejšnjega večera in ohranjal osnovno rdečo nit. Najina produkcija se 
imenuje Sparks & Juice, kar naju popolnoma ponazarja. Oba imava nekaj 
obojega, ampak Urška ima več sparks (iskre, op.p.), jaz pa sem bolj tekoč. 
(smeh) Tudi na splošno imam rad matematiko in tabele.

Res?

Ja, zelo rad imam Excel. Če ne bi bil komik, se pogosto šalim, da bi 
bil računovodja. Mislim, da bi mi šlo kar dobro, le srečen bi bil nekoliko 
manj. (smeh)

Pa vseeno je najbrž izziv ustvarjati tako velik in časovno obsežen pro-

jekt skupaj s partnerjem, s katerim živiš, imaš otroka …

Z Urško se sicer zelo dobro ujemava, ampak težko je, saj pri takem 
projektu vse staviš na eno osebo – pričakuješ, da bo ta oseba tvoj partner, 
ljubimec, sostarš, sopodjetnik, soustvarjalec, prijatelj, zaupnik … vse to v 
eni osebi! Še težje je, ker ni prostega časa. Sploh ob majhnem otroku. Ko 
zdaj gledam nazaj, ugotavljam, da sva si zadala veliko nalogo.

Jutri (intervju je potekal 4. oktobra, op.p.) odhajate v Črno goro, kjer 

imate stand up nastop? V katerem jeziku?

V moji različici srbohrvaščine. (smeh) V Podgorici je festival, kamor 
pridemo komiki iz vseh držav bivše Jugoslavije, iz vsake po eden. In jaz 
sem ta en Slovenec. Jure Zdovc reprezentance komikov. (smeh)

Leta 2017 ste se lotili projekta 777, s svojim standupom ste obiskali se-

dem držav oz. mest (Skopje, Beograd, London, Berlin, Varšava, Pariz, 

Ljubljana) v sedmih dneh in nastopili v sedmih različnih jezikih (ma-

kedonski, srbski, angleški, nemški, poljski, francoski, slovenski), s ka-

terim ste želeli nasmejati ljudi ne glede na jezik in kulturne ovire. Kako 

ste se lotili tega projekta? So bile najprej šale v slovenščini pa ste potem 

prevajali in prirejali? Ste pred tem znali vse jezike?

Želel sem poskusiti, če lahko z istim nastopom nasmejem različne na-
rode. To je bilo izhodišče. Šale so bile najprej v slovenskem jeziku, potem 
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smo jih prevajali, prilagajali in lokalizirali. Standup je kot pogovor, v njem 
je veliko slenga, tako izpade nastop spontan. Če bi govoril v knjižnem 
jeziku, bi izpadlo preveč umetno. Imel sem pomoč jezikovne šole, z njimi 
smo preučili celoten nastop, od besede do besede smo ugotavljali, če je 
prava. Na primer, v nastopu rečem, da smo šli na kebab. Ali Francozi in 
Nemci gredo na kebab? Ugotovili smo, da gredo. V slovenski različici pa 
je bolj smešno, če rečem, da smo šli na burek. 

Nekaj jezikov sem znal, a sem moral znanje osvežiti. Poljščine in ma-
kedonščine pa nisem znal, tako da sem se moral teh dveh jezikov naučiti 
od začetka. Najprej osnove, potem pa sem se osredotočil na nastop. Am-
pak v petih letih od teh nastopov sem že vse pozabil. Tako je z jezikom, če 
ga ne uporabljaš. Jezik je živa stvar.

Kaj pa francoščina?

Francoščino sem se učil že v šoli. Pri Francozih je drug problem, saj 
imajo precej aroganten odnos do tistih, ki poskušajo nastopati v njihovem 
jeziku. Sploh v Parizu je tako. Poleg tega so zelo občutljivi na napake. Če se 
zmotiš, ti ne pogledajo čez prste, ker se trudiš nastopati v njihovem jeziku. 
Popolnoma resno te popravljajo in so razočarani, ker ne znaš pravilno.

Potem je bilo v Franciji najtežje?

V Franciji sem imel to prednost, da sem nastopil pred angleškim komi-
kom Eddiejem Izzardom, ki je tisti večer tudi nastopal v francoščini. On je 
že od nekdaj nekako moj vzornik in eden izmed razlogov, da sem se sploh 
začel ukvarjati s standupom. Bil sem zelo osredotočen, tudi nastop je bil 
precej izpiljen, tako da sem bil kar dober. Ko sem prišel iz garderobe, je bil 
presenečen: »Zakaj pa ti tako dobro govoriš francosko?« Potem smo šli še 
na večerjo z njim in se družili. Večerja v Parizu z mojim vzornikom: to je 
bil res eden od vrhuncev mojega življenja. 

Najtežji nastop je bil na Poljskem. Bil je peti dan, bil sem že nekoliko 
utrujen. Tako da sem kar nekoliko skrajšal nastop, vmes sem tudi pozabil 
ključen stavek za eno šalo … Občinstvo me je malo čudno gledalo. Za razli-
ko od Francozov pa so bili Poljaki zelo hvaležni, da se nekdo trudi nastopati 
v njihovem jeziku. Če bi lahko nastopil še enkrat, bi tega najbolj popravil.

Kakšno občinstvo smo Slovenci, če nas primerjate z ostalimi narodi?

V osnovi mislim, da smo vsi ljudje enaki, vsi smo krvavi pod kožo, 
so pa seveda med narodi določene razlike. Nekateri narodi delujejo trdo, 
Slovenci se recimo res ne maramo izpostavljati, medtem imajo Američani 
to celo radi, imel sem nekaj odličnih nastopov na Dunaju in na Švedskem, 
pa oba naroda veljata za ''hladna''.

Zanimivo je bilo na nastopu v Nici, kjer je občinstvo ploskalo v ritmu 
že pred začetkom, ko so zavrteli pesem Around the World francoskega 
dua Daft Punk. To se pri nas ne zgodi … da bi dvorana 2500 ljudi ritmično 
ploskala še pred nastopom. V Južni Afriki vsak komik, ki pride na oder, 
najprej malo zapleše. Pri nas bi te čudno gledali, kajne? Vsak narod ima 
svoje specifike, ampak hkrati je vse povezano – vsi smo enaki, vsi smo 
ljudje, smeh in humor sta univerzalna.

Kaj pa črni humor?

Vsak posameznik ima svoj prag. Črni humor je pogosto filter, da se 
pove nekatere stvari, ki se jih sicer ne bi. Sam se ga ne poslužujem. Se ga 
ne izogibam, ampak ne znam funkcionirati znotraj njega. To ni moj svet, 
potem pa izpade vse skupaj na silo. Moje šale nastajajo spontano, le red-
kokdaj imam željo šokirati.

22. in 23. oktobra nastopate z novi šovom Tutti matti v Cankarjevem 

domu. Kaj prinaša?

Ne vem še. (smeh) Tutti matti v italijanščini pomeni vsi nori. Na mojem 
šovu se lahko sprostiš, četudi si malce nor, vse je v redu, vsi smo malo nori. 
Med korono, ko ni bilo možnosti nastopati v živo, sem veliko razmišljal, 
kako narediti doživetje v živo še bolj pristno, da se ljudje sprostijo, da so 
vsaj za ta čas malce bolj svobodni in pozabijo na raznorazne pritiske. To je 
predpremiera, na kateri bom nekatere stvari prvič preizkusil in predstavil. 
Gledalci, ki bodo prišli v Cankarjev dom, bodo imeli priložnost prvi slišati 
nove šale. Potem bomo videli, kako naprej – ali bo iz tega turneja ali bom 
moral še popravljati in piliti. Želja je, da je ta standup malce drugačen, šale 
bolj poglobljene, ne zgolj na prvo žogo – ženske in moški pa prdci – ampak 
da na določene teme pogledamo s kakšnega novega vidika.

Kako standup komik dobi material? Ali morate biti ves čas na preži, 

večno pozorni?

Predvsem moraš zelo široko živeti. Komiki potrebujemo, ali tipične 
vsakodnevne situacije, s katerimi se vsi poistovetijo, ali pa izredne situa-
cije, ki se zgodijo le nam, pa jih zdaj predstavimo na smešen način.

Ko sem pred leti intervjuvala Boštjana Gorenca Pižamo, je dejal, da 

imate vsi komiki zgodbo, povod, zakaj ste postali komiki (za njega je 

bil humor obrambni mehanizem, ker so se v šoli vsi spravljali nanj). Jo 

imate tudi vi in kakšna je vaša?

Seveda. Zdaj, ko sem malce starejši, vem, da potreba po nastopanju 
izhaja iz pomanjkanja pozornosti v mladosti. Standup ti takoj da pozor-
nost in to v nadzorovanih pogojih. Imaš mikrofon, luč je obrnjena vate 
in ljudje morajo biti tiho ter poslušati. Potem je tu še aplavz, ki te zasvoji. 
To se je na začetku zgodilo tudi meni. A to je vreča brez dna, en aplavz ne 
prežene slabe volje. Srečo je treba iskati drugje. Nekateri začnejo zaradi 
popularnosti in slave. Toda taki težko vztrajajo dlje časa. Pri meni so bile 
največji razlog dekleta. Bil sem namreč zelo sramežljiv. Na odru sem, ona 
me gleda ... Dobil sem samozavest. Tudi dekleta so se začela do mene dru-
gače obnašati. Morda je bilo pa to vse le v moji glavi, kaj pa vem.

Zanimivo, sramežljivost in oder ne gresta skupaj …

Oder me je zanimal, čutil sem, da bi to rad počel. Že v šoli sem rad 
nastopal. Zdelo se mi je, da bom zaradi tega bolj zanimiv. Strahu pred 
nastopanjem nisem imel nikoli, bolj je še vedno prisoten strah, ali sem 
sploh dovolj zanimiv ali sem vreden pozornosti in časa občinstva …. Am-
pak vse to izhaja iz otroštva. Starša sta se ločila, brat je bil bolan, jaz sem 
imel vlogo pridnega fantka, ki vse uboga in naredi, kot je treba, ob tem pa 
hrepeni po pozornosti. To sem zdaj razčistil. Upam.

S partnerico Urško in sinom že nekaj let živite v Radomljah. Kako so 

vam z družino všeč modronovični konci?

Všeč nam je Arboretum, tja gremo zelo radi. Sicer pa mi je tukaj všeč, 
saj je kraj povezan na vse strani, avtocesta je blizu, vse je na dosegu roke. 
Meni to veliko pomeni. V lokalno življenje sva vpeta predvsem preko sina. 

Ampak ne vem, koliko časa bomo še tukaj. Morda nas pot zapelje kam 
drugam. Zdaj sem v teh letih, ko moram narediti preboj, zdaj imam za-
gon, energijo, še toliko idej, ki bi jih rad realiziral. Ampak verjetno bo pa 
tudi nekoč prišel trenutek, ko bom raje doma obrezoval drevje, kot pa se 
ukvarjal s tem, zakaj je nekje v filmu nek pisk, od kod prihaja in kaj lahko 
naredimo glede tega. Sicer ga razen mene nihče ne opazi, ampak mene pa 
moti. (smeh) 
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Po dežju vedno posije sonce
Konec septembra, ko je vso Slovenijo pošteno pral dež, pospremljen z nevihtami, je to nekoliko vplivalo tudi na naše treninge. Kljub 
temu smo s pomočjo Bodifit centra Kamnik ohranjali pripravljenost, ki jo bomo kmalu kronali na Ljubljanskem maratonu. 

MATEJ PRIMOŽIČ
Foto: Matej Primožič

Lepa jesen nam je v oktobru ponudila možnost za normalne zadnje 
treninge. Pred nami je le še nekaj dni do nedelje, 23. oktobra, ko se bo 
večina naših tekačev ob 9. uri preizkusila na 10-kilometrski razdalji, ne-
kaj pa se jih bo pol ure kasneje spoprijelo s polmaratonsko razdaljo. Zelo 
se veselimo dneva D, ko bodo meseci treningov, odrekanja in uživanja v 
teku dobili svojo potrditev. Zaželite nam dober tek in mislite na nas. Če 
pa vas zagrabi navijaška mrzlica, ste v nedeljo vabljeni v Ljubljano, kjer bo 
pravi tekaški praznik.

Fotografije so še s treninga na sv. Primož, ki smo ga osvojili konec 
septembra, le nekaj dni pred dobrodelnim pohodom. 

športna oprema

Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2022
pokrovitelj

SFRR skrbi za razvoj fitnes 
industrije v Sloveniji, povezuje 
podjetja in izvajalce, tako nepro-
fitne kot profitne, na področju 
fitnesa, rekreacije in regeneracije, 
vzpostavlja mrežo strokovnosti, 
znanja in partnerstev ter oblikuje 
standarde same dejavnosti. 

BODIFIT, ki mu je najpo-

membnejše stro-
kovno delo, so v 
sekcijo včlanjeni. 
Celoten tim za-
govarja strokov-
nost in ničelno 
toleranco do do-
pinga, športnike 
in rekreativce 
pa spodbujajo k 
uravnoteženemu 
načinu življenja, 

v stilu zdrav duh v zdravem telesu. 
Usmerjanje v otroke, starejše 

in invalide

Kader BODIFIT-a, ki je med-
narodno priznan, je eden najbolj 
strokovno usposobljenih v Slove-
niji.  Kot poudarja Marko Ger-

šak, strokovni vodja BODIFIT-a 
in predsednik SFRR, velik pro-

blem v Sloveniji predstavlja stro-
kovna rekreacija otrok, starejših 
in invalidov.  »Naši kineziologi 
in trenerji so usposobljeni tudi 
za delo s temi skupinami ljudmi, 
zato imamo primerne programe, 
kjer poskrbimo za vse ciljno.« Žal 
pa je v Sloveniji trenutno naval 
poudarjanja kvantitete dela in ne 
kvalitete storitve. 

V BODIFIT centrih se v 
ospredje postavljajo terapevtske 
vadbe (vadbe za zdravo hrbteni-
co, druge terapevtske vadbe za 
različne skupine ljudi). Strokoven 
tim skrbi za celostno obravnavo 
telesa ter spodbuja posameznika, 
da skrbi za telo. Kar pomeni krepi 
dobro počutje, vitalno življenje in 
zdravje posameznika. 

Imate samo eno telo, poskrbite 

zanj, saj je to največja naložba za 
prihodnost.

Kvalitetna storitev pred ceno

Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo (SFRR), ki deluje pod okriljem GZS, je krovna organizacija na področju fitnesa in rekre-

acije v Sloveniji ter nacionalna predstavnica v EvropeActive (evropska krovna organizacija za področje fitnesa). Z vključitvijo v 

evropsko organizacijo je tako Slovenijo postavila na svetovni zemljevid fitnes industrije. 

strokovni partner



Modre novice20 NA IZLET

Vitovski hrib (609 m)
Kostanj. Ali veste, kateri kraj v Sloveniji je znan po kostanjih? Vitovlje je vas, ki leži na južnih obronkih Trnovskega gozda, kjer domuje 
avtohtona sorta kostanja vitovski maron? Ste vedeli, da naj bi se v starodobni romarski cerkvi svete Marije nad Vitovljami sekale t.i. 
zmajeve črte, energijski tokovi pozitivnih energij iz onstranstva, zaradi katerih imamo občutek, da se lahko dotaknemo sveta, ki je nad 
nami, vsaj tako pravi Marko Pogačnik? Pot na Vitovski vrh, krožna pot, izredni razgledi, obdana z energijo, navdušijo prav vsakogar. 
Čeprav kostanjev nisem nabrala, mimogrede, bili so še na drevesih, sem neizmerno uživala v hoji, razgledih in res občutila polno pozi-
tivne energije, kar je težko opisati z besedami, zato obiščite rajsko Vipavsko dolino.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Pametni veter

Stoletni hrast se je hvalil: »Jaz sem najlepše drevo v gozdu. Moje veje 
so močne, listje je čvrsto, deblo je silno, da ga odrasel mož ne more objeti z 
obema rokama. Vsi ljudje me spoštujejo in cenijo. Noben črv ne uniči mo-
jega lesa, tako je trden.« Smreka se je hrastu uprla: »Kaj, ti da si najlepši? 
Jaz, smreka, sem najlepša v gozdu. Tvoje listje pozimi odpade ali pa vsaj 
ovene in porumeni. Jaz zelenim spomladi, poleti, jeseni in pozimi! Moje 
deblo je vitko in visoko. Moj les hvalita oba: tesar in mizar.« »Ne, ne, ne!« 
je zašepetala breza. »Le poglejte mene! Mar nisem najlepša? Moje lubje je 
belo kot prvi sneg. Kdor me zagleda, zakliče: poglejte, kako je bela breza 
lepa.« »Poslušajte, brat in sestri!« je zadrhtela lipa. »Če je kdo v gozdu lep, 
potem sem to jaz. Lipo vsadijo tudi sredi vasi. Ko vzcvetim, diši po vsej 
dolini. Iz mojih cvetov se napajajo čebele in polnijo satje z najslajšim lipo-

vim medom. Ljudje nabirajo moje cvetje, iz njega kuhajo dišeč zdravilni 
čaj.« »Nikar se ne prepirajte!« se je oglasil nežni veter v vejah. »Prelepa in 
koristna drevesa ste, radi vas imajo ljudje in rade vas imajo živali!« 

Vir: https://sl.wikisource.org/wiki/Pametni_veter

Iz Ljubljane se usmerimo proti Novi Gorici in avtocesto zapustimo 
ob izvozu Selo. Po regionalni cesti nadaljujemo proti Novi Gorici vse do 
vasi Vitovlje, kjer se usmerimo desno v smeri kmetije Maloščevo. Sledi-
mo oznakam za prireditveni prostor in športno igrišče na Vitovljah, kjer 
parkiramo. Od tu se odpravimo peš, najprej po asfaltu, kjer nas smerokazi 
usmerijo proti Vitovski cerkvi in Vitovskemu jezeru. Pot najprej poteka 
po makadamu, potem se zoži in preide v gozd. Pot je vas čas dobro oz-
načena in se zmerno vzpenja. Popelje nas mimo Vitovskega jezerca, ki 
je edino naravno jezero v Vipavski dolini oz. nad njo, nato pa vse do Vi-
tovske cerkve. Vrnemo se lahko po isti poti ali pa izberemo katero drugo, 
na primer zahodno pot. 

Izhodišče: Prireditveni prostor na Vitovljah (360m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 1,5–2 uri · Najprimernejši čas: v vseh letnih časih 
Čas vožnje: 80 minut v eno smer
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NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: Artik paket presenečenja
2. nagrada: Artik paket presenečenja
3. nagrada: Artik paket presenečenja

Nagrade podeljuje ARTIK nepremičnine, Perovo 26, Kamnik. Potrdila o nagradah bomo 
izžrebancem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo 
izšle 18. novembra 2022. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priim-
kom in točnim naslovom pošljite do petka, 11. novembra 2022, na naslov: Modre novice, 
IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: darilna kartica Supernova Kamnik v vrednosti 40 €:
 Samo Rode, Domžale
2. nagrada: darilna kartica Supernova Kamnik v vrednosti 30 €:
 Uroš Pogačar, Stahovica
3. nagrada: darilna kartica Supernova Kamnik v vrednosti 20 €:
 Slava Krmavnar, Kamnik

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

Perovo 26, 1241 Kamnik, info@artik.si, 040 554 000

Zanesljiv partner pri prodaji,  
oddaji in nakupu vseh vrst  

nepremičnini - od prvega vprašanja 
do končne realizacije.

Ime in priimek  
Naslov 

Podpis E-mail 

Geslo
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Ta konec tedna garažna razprodaja v Radomljah

Radomlje – V soboto, 22. oktobra, bo med 9. in 13. uro v Kulturnem 

domu Radomlje potekala garažna razprodaja. Organizatorji iz Turi-

stičnega društva Radomlje vabijo razstavljavce, da preverijo, če je na 

voljo še kakšno prosto mesto, in obiskovalce, da jih obiščejo na prijetni 

prireditvi.

 Za razstavljavce je prispevek 8 evrov za eno mizo. Kontaktna ose-
ba, na katero se lahko obrnete za več informacij, je Irena Razinger 
(irena.razinger@gmail.com). Če se garažne razprodaje ne boste udeležili 
kot prodajalec(-ka), seveda vabljeni, da prireditev obiščete kar tako – za 
pozdrav, klepet in brskanje po stojnicah. 

Občini Kamnik in Domžale sta še vedno mladim 
prijazni občini

Kamnik, Domžale – Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Inšti-

tut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije. 

Tako Občina Kamnik kot Domžale sta uspešno podaljšali certifikat, ki 

sedaj velja do leta 2026.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokal-
nim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in ho-
rizontalnih mladinskih politik. Podeljuje se lokalnim skupnostim, ki jih 
strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih letih 
uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik. »Naziv 
jemljemo resno in si bomo še naprej prizadevali, da ohranimo posluh za 
mlade. Želim si, da bi se mladi v naši občini počutili dobro, podprto in 
slišano,« je ob ponovnem prejemu naziva dejal domžalski župan Toni 
Dragar. 

Dobrodelni tek in pohod OŠ Marije Vere uspel 

Duplica – Po dveh letih, ko je življenje v veliki meri krojil novi virus, 

smo se letošnjo jesen lahko spet zbrali v Šmarci na igrišču pri športnem 

parku Virtus na 4. dobrodelnem teku in pohodu Osnovne šole Marije 

Vere.

Skoraj 300 učencev, staršev, dedkov, babic, učiteljev in vseh drugih, 
ki nam je blizu gibanje, kakovostno in zdravo preživljanje prostega časa, 
smo se na čudovit jesenski dan, 6. oktobra, ob glasbi in pod vodstvom 
naše učiteljice Petre najprej ogreli, nato pa se, nekateri hitreje, drugi poča-
sneje podali na pot. Lepa sprehajalna pot nas je ob reki Kamniški Bistrici 
popeljala vse do travnika pri Kinološkem društvu Duplica. Za varnost na 
poti so skrbeli člani Prostovoljnega gasilskega društva Duplica. V cilj smo 
prišli v ritmih Mestne godbe Kamnik, tam nas je čakal Kopko, postregli 
smo si s sadjem in zdravimi prigrizki, ki so jih za nas napekli učenci. Pla-
kat, na katerega smo se podpisali, nas bo v šoli še dolgo spominjal na tek, 

poleg tega pa je vsak udeleženec prejel tudi večnamensko naglavno ruto 
oz. bandano z logotipom našega teka in pohoda. Ta nas bo grela v hladnih 
jesenskih in zimskih dneh, ki so pred nami.

Z nagovorim sta nas pozdravila podžupan občine Kamnik Aleksander 
Uršič in ravnatelj šole Damjan Snoj. Oba sta poudarila velik pomen giba-
nja in izrazila zadovoljstvo ob dobrih pogojih za šport, ki jih imamo na 
naši šoli in širše. Izpostavila sta tudi dobrodelno noto, ki jo ima naš tek že 
vsa leta. S prostovoljnimi prispevki, ki smo jih tokrat zbrali v šolski sklad, 
bomo lahko pomagali učencem iz socialno šibkejših družin in obogatili 
učni proces v šoli z nadstandardnimi učnimi pripomočki. 

Tadej Trobevšek

Terme Snovik med najboljšimi slovenskimi 
termalnimi kopališči

Snovik – Terme Snovik so se tudi letos uvrstile med najboljša sloven-

ska termalna kopališča. Na slavnostni podelitvi ob akciji NAJ kopališče 

2022 je plaketo za drugo mesto v kategoriji mala slovenska termalna 

kopališča sprejela Katarina Hribar, direktorica Term Snovik.

Akcija Naj kopališče 2022 je letos potekala že 32. leto zapored, kopal-
ke in kopalci slovenskih kopališč so čez vse poletje izbirali najboljša in 
jih tako nagradili za izboljšanje ponudbe in skrbnost za kopalce. Visoko 
priznanje za Terme Snovik je izraz pogleda gostov, kar mu daje – tako 
direktorica Katarina Hribar – še večjo težo. 

Cesta čez Črnivec bo zaprta vsaj pol leta

Kamnik – Na štajerski strani prelaza Črnivec se je konec septembra 

sprožil zemeljski plaz, ki je utrgal del ceste, zaradi česar bo vsaj pol 

leta zaprta regionalna cesta Kamnik–Gornji Grad na odseku Črnivec–

Nova Štifta. 

Kot so pojasnili na Direkciji za infrastrukturo, je do zdrsa nasipa prišlo 
zaradi dolgotrajnega močnega deževja in s tem povečanega dotoka za-
ledne in podtalne vode. »Takoj po pojavu poškodbe je koncesionar zava-
roval lokacijo poškodbe in vzpostavil obvoz. Način in vrednost sanacije 
ter rok izvedbe del trenutno še niso znani. Na Direkciji smo pristopili k 
izvedbi geodetskega posnetka in geološkega ogleda, na podlagi tega pa 
bo pripravljen projekt sanacije ter v nadaljevanju načrt izvedbe del,« so 
še pojasnili na Direkciji in dodali, da bo cesta zaprta vsaj šest mesecev. 
Obvoz za osebna vozila je urejen po državnih cestah na relaciji Podlom–
Kranjski Rak–Luče–Radmirje–Gornji Grad. 

Za trajnostno mobilnost z regionalnimi rešitvami 

Kamnik – Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije 

(RRA LUR) so predstavili dva nova evropska projekta ReMOBIL in 

SmartMOVE, ki se ukvarjata z negativnimi okoljskimi vplivi, ki so 

posledica netrajnostnih oblik mobilnosti. Oba naj bi pomembno kroji-

la prihodnost razvoja trajnostne mobilnosti v regiji, potekala pa bosta 

tudi na območju modronovičnih občin. 

S projektom ReMOBIL želijo povezati vse ukrepe trajnostne mobilno-
sti v regiji in izboljšati upravljanje trajnostne mobilnosti. Za ta namen bo 
vzpostavljenih šest regijskih centrov mobilnosti, poleg tega pa bo razvita 
še aplikacija, s pomočjo katere naj bi povečali število uporabnikov trajno-
stne mobilnosti. »Sodelovanje med deležniki na lokalnem in državnem 
nivoju se je pokazalo kot problematično. Občine imajo premalo vpliva na 
spremembe javnega potniškega prometa, zato si želijo povezovanj. Sku-
paj z njimi in ministrstvom za infrastrukturo smo pripravili program za 
ustanovitev regijskih mobilnih centrov, ki bodo naslavljali izzive, s ka-
terimi se danes nihče ne ukvarja. Upamo, da bomo spremenili trende in 
stopili v smer trajnostnega načrtovanja,« je dejal Matej Gojčič, namestnik 
direktorice RRA LUR. Pilotni regijski centri bodo zaživeli v šestih regi-
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jah, poleg ljubljanske urbane regije, kamor se umeščajo tudi modronovič-
ne občine, še v severno primorski, gorenjski, južno primorski, podravski 
ter koroški regiji. »Dolgoročna želja je, da bi regijski centri zaživeli v vseh 
slovenskih regijah in postali pomemben dejavnik načrtovanja razvoja 
prometa v tem prostoru,« je poudaril Gojčič. 

Poleg regijskih centrov mobilnosti bo pod okriljem projekta zaživela 
tudi aplikacija NOMO (NOva MObilnost), ki jo razvija partner projekta 
AMZS. »Uporabnik bo v aplikaciji lahko pogledal, katera sredstva so na 
voljo za prevoz do izbrane destinacije (javni prevoz, avtomobil, kolo, ski-
ro), hkrati bo imel dostop do voznih redov in cenikov ter lokacij, kjer je 
posamezno prevozno sredstvo na voljo, v najširši obliki pa tudi nakup in 
uporabo vozovnice. Gre za brezplačno, enostavno in uporabniku prijazno 
storitev, ki spodbuja k uporabi trajnostno vzdržnih oblik mobilnosti, kot 
so hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in druge,« je razložil Sebasti-
jan Nograšek iz AMZS in ob tem pozval vse ponudnike storitev mobilno-
sti, naj se vpišejo v novo aplikacijo, ko bo pripravljena. 

Če je namen projekta ReMOBIL večja povezanost lokalnih in držav-
nih deležnikov v zvezi s trajnostno mobilnostjo ter enostavnejši dostop 
uporabnikov do različnih oblik trajnostnega načina potovanj, bo drugi 
projekt, SmartMOVE, ponudil rešitve za veliko količino prometa, s kate-
ro se spopadajo v Ljubljani, kamor dnevno prihaja približno 120 tisoč obi-
skovalcev, velika večina z osebnimi avtomobili. V okviru projekta bodo 
pripravljeni mobilnostni načrti, pilotni preizkus dinamičnih skupinskih 
prevozov na delo, razvoj in uvajanje certifikata za trajnostno mobilnost in 
specializiranih usposabljanj za delodajalce ter zaposlene in priprava pri-
poročil ter ukrepov za politične odločevalce na državni in regijski ravni.

Brezplačni skupinski prevozi bodo na voljo tudi v modronovič-

ni regiji

Ena izmed ključnih aktivnosti projekta je izdelava pet mobilnostnih 
načrtov za pet velikih zaposlovalcev v regiji: Univerzitetni klinični center 
(UKC), BTC, Studio Moderna in Krajinski park Barje, peta ustanova še 
ni izbrana. Z njimi se bo spodbujalo kolesarjenje in pešačenje tistih zapo-
slenih, ki imajo do službe krajšo razdaljo, medtem ko bo za tiste, ki do-
stopajo z bolj oddaljenih območij, razvit in preizkušen nov način prevoza 
na delo, tj. dinamični skupinski prevoz s kombiji, ki ga razvijajo skupaj s 
podjetjem GoOpti. Skupinski prevozi se bodo izvajali od začetka febru-
arja do konca aprila prihodnje leto in bodo v tem obdobju brezplačni. Na 
voljo bodo tudi v naši regiji, natančne postaje oz. relacije bodo znane v 
prihodnjih mesecih. »Potek trase posamezne linije prevoza je odvisen od 
potreb oziroma od povpraševanja pri delodajalcih, ki delujejo na podro-
čju BTC in UKC. Nobena občina ni izključena, dejanske postaje pa bodo 
določene glede na rezultate analize stanja in potreb. Zaposleni v podje-
tjih, ki se bodo prijavili, bodo o točnih lokacijah, razporedu prevozov in 
načinu rezervacije obveščeni predvidoma v mesecu decembru. Skupaj na 

vseh relacijah načrtujemo deset vozil dnevno. Relacije bodo določene do 
konca novembra in takrat bomo odprli možnost prijave na spletnih stra-
neh SmartMOVE in GoOpti,« je za Modre novice povedala Lea Šuligoj 
iz podjetja GoOpti. 

Jesensko dogajanje v Knjižnici Domžale

Domžale – Z zaključkom sproščenega poletja se hitro vrnemo v usta-

ljene tirnice. Starši v službo, otroci v šolo, starejši prebivalci k svojim 

vsakodnevnim obveznostim. Pa vendar to ne pomeni, da si vmes ne 

smemo odtrgati trenutka ali dveh za sprostitev oziroma prijetnejša 

opravila. Tu nam je tudi letos v veliko pomoč Knjižnica Domžale, ki 

je vnovič poskrbela za številne projekte za spodbujanje branja za vse 

generacije.

Četudi je branje za nekatere le šolska obveznost, ni treba, da je duha-
morno in enolično. Knjižnica tako otrokom zopet ponuja nabor najbolj 
slikovitega in igrivega čtiva, ki ga poznamo pod imenom Pravljični pal-
ček. Ker se seznam gradiva vsako leto posodablja, skladno z novostmi, ki 
prihajajo na knjižne police, imajo najmlajši poleg zimzelenih besedil vse-
lej na voljo tudi sodobne pravljice in razigrane pesmi. Omenjeni seznam je 
vsako leto pripravljen z namenom otrokom, ki se šele spoznavajo s črkami 
in abecedo, približati pisano besedo na karseda slikovit in zabaven način.

Bralne značke in domača branja pa se nadaljujejo tudi v srednjih šolah.
Tudi za mladostnike je ustrezno poskrbljeno, saj se v domžalski knjižnici 
in vseh njenih enotah vsako leto pripravi tudi čtivo, ki ga potrebujejo sre-
dnješolci in maturantje. Ti si lahko poleg slovenskih klasikov, med dru-
gim Prešerna, Cankarja, Linharta in drugih, izberejo tudi številne druge 
avtorje, ki so na letošnjem seznamu priporočenega gradiva za gimnazije 
in srednje šole. Poleg tega lahko posežejo tudi po delih, ki niso nujno zaje-
ta v naboru obveznega branja, so pa za razvijajoče se mlade ume ključnega 
pomena.

Beremo tudi odrasli

Da pa bi se bralna kultura ohranila tudi po zaključku obveznega šola-
nja, je tudi letos na voljo več bralnih projektov za odrasle. Že več kot 10 
let lahko najbolj navdušeni bralci sodelujejo v projektu bralne značke za 
odrasle, Okusimo besedo, ki z razgibanim izborom leposlovnih, strokov-
nih, liričnih in esejističnih besedil poskrbi za vse bralne okuse. Sodelu-
joče tudi letos čaka sveža zloženka, v katero zabeležijo prebrano čtivo, o 
tistem, ki se jih je najbolj dotaknilo, pa lahko zapišejo tudi poved ali dve.

Poleg tega se vrača tudi Športna bralna značka, ki povezuje ljubitelje 
branja in ljubitelje športa. Projekt je spodbudil dan slovenskega športa, 
ki ga obeležujemo 23. septembra. Namen slednje je namreč, da se poleg 
bralne vzpodbuja tudi športna dejavnost. Tako se marsikateri udeleženec 
do knjižnice odpravi peš, s kolesom ali z rolerji, s čimer športno udejstvo-
vanje poveže s kulturo. Projekt tako vsem športnikom, ljubiteljskim ali 
poklicnim, ponuja barvit izbor športno obarvanega gradiva, s katerim 
lahko podkrepijo svoje športno udejstvovanje.

Oba izpostavljena bralna projekta potekata do vključno 30. aprila pri-
hodnje leto. Dotlej imate vsi sodelujoči možnost oddati izpolnjene zgi-
banke in si tako zagotoviti povabilo na zaključni slovesnosti, ki običajno 
potekata maja v večnamenskem prostoru Knjižnice Domžale. Program je 
vsako leto literarno oziroma športno obarvan, svoje znanje pa z občin-
stvom vedno podeli ustvarjalec z večletnimi izkušnjami s kulturno-lite-
rarnega oziroma športnega področja.

Od lanskega leta pa v Knjižnici ponujajo tudi Podjetniško bralno znač-
ko, s čimer želijo ustrezno čtivo ponuditi tudi poslovnim osebam oziroma 
ljudem, ki bi se poleg v leposlovje radi poglobili še v strokovno, poslovno, 
podjetniško literaturo. Ker se je prva sezona omenjene bralne značke us-
pešno zaključila, ni dvoma, da bo tudi letošnja pritegnila ljubitelje poslov-
ne literature. 

Barbara Kopač
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Pričakujte nepričakovano – v Kamniku!
Tak naslov (v izvirniku Expect the Unexpected oz. krajše ETU) nosi mednarodna razstava, ki si jo v različnih razstavnih prostorih v Kamni-
ku lahko brezplačno ogledate še do 2. novembra. Razstava, v kateri sodeluje sedemnajst sodobnih umetnikov iz različnih držav, pred-
stavlja prvi korak k uresničitvi ideje o Kamniku kot mestu sodobne umetnosti. »Verjamem, da umetnost in kultura brišeta meje, oživljata 
skupnost in kulturne prostore ter ustvarjata nove,« pravi idejni oče projekta, arhitekt Matthew McQuarrie, Američan, ki živi v Komendi. 
Nepričakovano pa ni zgolj sodelovanje tolikšnega števila umetnikov, močna mednarodna organizacijska zasedba in gostovanje v raz-
ličnih razstavnih prostorih, temveč sta takšni tudi vsebina in postavitev razstave, ki na glavo postavljata ustaljena pravila umetniških 
galerij. Zasnoval jo je Victor Kastelic, Američan s slovenskimi koreninami, ki živi in dela v italijanskem Torinu.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Kako se je vse skupaj začelo? »Kamnik se mi včasih ni zdel kraj, kamor 
bi želel nekoga pripeljati. To moram priznati. Potem sem kupil stavbo v 
središču mesta in se začel ukvarjati z njeno prenovo ter hkrati spoznal, da 
ima Kamnik veliko ponuditi, a ugotovil, da precej tudi še manjka. Ker je v 
središču mesta veliko praznih prostorov, Kamnik potrebuje novo ekono-
mijo, ki bi v mesto privabila tudi drugačne vrste malega gospodarstva, da 
ne bo postalo zgolj spalno naselje,« meni Matthew McQuarrie. Po koncu 
prenove stavbe na Prečni 1, ki leži v neposredni bližini Glavnega trga 
in kjer danes domuje ArtKam, eden izmed prostorov, ki trenutno gosti 
dela mednarodnih umetnikov, se je Matthew obrnil na Victorja Kastelica, 
umetnika, učitelja umetnostne zgodovine ter likovnega pouka in usta-
novitelja neodvisne galerije K Spaces v Torinu. »Poklical sem Victorja, s 
katerim se poznava že dvajset let. Vprašal sem ga, če želi razstaviti nekaj 
slik v mojem novem prostoru. Takoj se je strinjal, hkrati pa vprašal, če k 
sodelovanju lahko povabi še vse ostale avtorje, ki delujejo pod okriljem 
njegove galerije v Italiji,« razloži McQuarrie, ki je bil nad idejo z več av-
torji navdušen, a hkrati je vedel, da je njegov prostor na Prečni ulici v 
Kamniku premajhen za tako obsežno razstavo. Kje torej razstaviti vsa ta 
umetniška dela? S podporo kamniškega župana Mateja Slaparja in drugih 
v Kamniku je Matthew začel iskati dodatne prostore. Spomladi se mu je 
v lovu za prostori pridružil še Victor. Odkrila sta prostore, katerih stene 
so bile zapolnjene z umetninami in kulturnimi artefakti, medtem ko vrat 
zasebnih prostorov ni bilo lahko odpreti. »Na začetku smo želeli posta-
viti razstavo povsod po Kamniku, v garažah, izložbah in na vseh ostalih 
podobnih mestih. Naša ideja je bila, da bi se ljudje mimogrede, na primer 
med sprehodom po mestu, srečali z vrhunsko umetnostjo,« razlaga Vic-
tor. Drzni načrti in želje se v tradicionalnem mestu niso uresničili in za 
zdaj so se morali zadovoljiti z razstavo v petih prostorih: v galerijah Dika 
in Veronika ter prostorih ArtKama, Občine Kamnik in Knjižnice Fran-
ceta Balantiča Kamnik. 

Odprtje sezone prestavil v Kamnik

Na razstavi se predstavlja sedemnajst mednarodnih sodobnih umetni-
kov iz sedmih držav (Amerika, Italija, Nemčija, Libanon, Belgija, Francija, 
Slovenija/Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske). Med nji-
mi so tako uveljavljeni kot obetajoči umetniki, vključno z mladimi talen-
ti, ki šele izhajajo iz umetniških akademij. »Razstava ETU za mene in K 
Spaces predstavlja odprtje nove sezone, a namesto v Torinu sem ga naredil 
v Kamniku. To je prvič, da sem galerijo preselil iz Torina,« pravi Victor 
Kastelic in poudarja, da razstava ruši standardne predstave razstavljanja v 
galerijah. »To je eksperiment. Vsi umetniki, ki sodelujejo, so poznani in so-
delujejo z različnimi galerijami. A všeč jim je možnost, da se predstavljajo 
v tem eksperimentalnem prostoru zgolj iz zabave. V galerijah je vedno ena 
tema, ki jo dela odzvanjajo, naša razstava tega nima. Umetniki niso izbrani 
zaradi teme, temveč zato, kar so in kar delajo. Brez pravil. Brez težav z ga-
lerijami, kot so zavrnitev umetnine, ker je prevelika ali preveč nenavadna. 
Brez pričakovanj, saj lahko predstavijo svoje najljubše umetnine, ki niso 
nikdar na ogled ali naprodaj. To je vodilo kamniške razstave,« razlaga Kas-
telic in izpostavlja, da je ravno zaradi tega razstava neverjetno raznolika. V 
njej boste našli od slik do fotografij, od skulptur do inštalacij in grafizmov, 
nekatere umetnine so skrite v niši, česar v galeriji ne boste doživeli, druge 
visijo na stojalu za perilo. »Umetniki ustvarjajo svoje svetove, sam pa sem 
z njimi zopet ustvaril nov svet,« pravi Victor, ki se v Kamniku poleg del 
iz opusa Cloudburst (Galerija Veronika), v katerem raziskuje in sprejema 
svoje kulturne korenine, prepletajoče se med ZDA, Italijo, Veliko Britani-
jo in Slovenijo, v Galeriji Dika predstavlja tudi s svojo najljubšo dvodelno 
umetnino, za katero pravi, da je vedno ob njem, ko dela v studiu.

Kamnik kot kulturno središče sodobne umetnosti

Čeprav bo treba na idejo v tako velikem obsegu, kot je bila prvotna že-
lja, še počakati, je Matthew s prvim korakom zadovoljen. »Želim si, da bi 
Kamnik postal kulturno središče sodobne umetnosti. Kamnik ima veliko 
zgodovinskih zakladov, a živeti mora tudi za sedanjost in slaviti sodob-Matthew McQuarrie

Victor Kastelic
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ne vidike življenja,« je prepričan. Kamnik si želi postaviti na zemljevid 
akademskih mest, razmišlja pa tudi o možnostih manjšega filmskega fe-
stivala, ki bi bil del prihodnjih razstav. Oboje s ciljem oživitve mesta. »V 
Kamniku je dovolj infrastrukture, ki bi omogočila domovanje različnim 
študijem. Moje sanje so fakulteta za vizualne, uprizoritvene in vsekakor 
sodobne kulturne umetnosti. Poleg tega prihajam iz Salt Lake Cityja, ki 
v bližnjem Park Cityju vsako leto gosti največji festival neodvisnega fil-
ma v Združenih državah Amerike Sundance Film Festival in Sundance 
Instutute, ki ju je ustanovil Robet Redford v nekonvencionalnih in do 
takrat neznanih prostorih. V Kamniku vidim isti potencial. Toda taki 
projekti morajo postati sanje celotne skupnosti, ne le enega človeka,« pou-
darja Matthew, ki se zaveda, da čez noč ne bo šlo, »v Kamniku so videli že 
veliko ljudi, ki so prišli z velikimi idejami in obljubami. Čeprav sam niti 
ne obljubljam veliko. Le za nekaj sten sem prosil, da razstavim umetniška 
dela. Kamničani so prijazni, počasi se spoznavamo in menim, da imam 
podporo mestne oblasti ter ustanov. Zavedam se, da gre za velike projek-
te, ki potrebujejo več let za uresničitev.«

Prvi korak je narejen

S projektom ArtKam, ki ga Matthew McQuarrie, Andreja Brulc in 
Bill Hemsley vodijo na lastne stroške, se Kamnik sramežljivo postavlja na 
zemljevid sodobne mednarodne umetnosti. »Prva razstava je v manjšem 
obsegu, da pokažemo ljudem, kaj imamo v mislih. V prihodnjih letih si 
želimo koncept razširiti in vanj vključiti tudi ostale ustanove v mestu, 
da bi skupaj pripravili veliko večji dogodek. Čeprav majhen, je trenutna 
razstava prvi korak na tej poti,« zaključuje Matthew in vabi k ogledu te 
presenetljive razstave, ki pravzaprav gosti več kot sto umetniških del, 
tako da je majhna zgolj v primerjavi s prvotno zamislijo. Vse podrobnosti 
o možnostih ogleda in posameznih umetnikih najdete na spletni strani 
artkam.org. 

  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 
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih 
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 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Pika na i velja samo za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 
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

Ali Toni Dragar ponovno kandidira 

za župana Občine Domžale? 

Svetniška skupina LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije je 

organizirala novinarsko konferenco, da odgovori na najbolj ak-

tualno vprašanje te jeseni v Domžalah: bo Toni zopet kandidiral? 

Dragar je s predstavitvijo velikih projektov svojih štirih mandatov 
novinarjem utemeljil, da se je v Domžalah veliko naredilo, hkrati pa spo-
ročil, da ima njegov glas na prihajajočih volitvah Boštjan Deželak, 

županski kandidat LTD. »Moj cilj je ohraniti visok nivo kakovosti bi-
vanja, torej kvalitetne šole, prostor v vrtcih, vrhunsko opremljeni gasilci, 
finančna sredstva za šport ter kulturo, hkrati pa je poudarek mojega pro-
grama na razvoju podjetništva in zagotavljanju delovnih mest, kar bo 
pomagalo k dvigu življenjskega standarda,« je povedal Deželak, direktor 
domžalske Delavske hranilnice.
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Obilen nadomestek padavinskega primanjkljaja
Morda ne pomnimo več najpomembnejših dogodkov prejšnjega meseca, zagotovo pa nam bo še dolgo ostal v spominu septembrski 
dež, saj je bil mesec med tremi najbolj namočenimi po letu 1961! Razlog za to potrjuje spodnja ob tej priložnosti razširjena preglednica, 
natančneje podatki v njej, ki razkrivajo, da smo imeli opravka z enim najbolj mokrih kimavcev v zadnjih desetletjih. Na širšem modrono-
vičnem območju je padlo od okrog 250 pa do več kot 4200 mm padavin! 

MIHA PAVŠEK

Morda bi razumeli, če bi šlo za podatke za meteorološko trimesečje, 
tako pa so spodnje vrednosti bolj podobne vsoti padavin v prvih osmih 
mesecih letošnjega leta. Vendarle pa so jih po drugih delih Slovenije preje-

li še več, že v bližnji prestolnici skoraj 470 in na priljubljeni izletniški toč-
ki Katarini (Topol pri Medvodah) že kar 585 mm. Prostorsko je bil letoš-
nji september najbolj namočen na območjih od Breginjskega kota preko 
Cerkljansko-Idrijskega hribovja do južnega dela Ljubljanske kotline ter 
od doline Čabranke do Bele krajine. Na teh območjih je padlo od 400 do 
več kot 700 mm padavin, največ, 795 mm, v Osilnici. Marsikje tudi več 
kot trikratnik povprečne količine padavin v dolgoletnem obdobju. 

Spomnimo – letos je bilo najhuje ob Kolpi, kjer so imeli v manj kot 10 
dneh kar dvakrat opraviti s hujšimi poplavami! To je le en slika od števil-
nih, ki so povezane s posledicami podnebnih sprememb. V naših koncih 
ni bilo hujšega, še najslabše jo je odnesla štajerska stran (državne) ceste čez 
prelaz Črnivec, ki povezuje Kamnik in Gornji Grad. Kot kaže, bo še dlje 
časa neprevozna, a vendarle se zdi s strani odgovornih napovedana polletna 
obnova v začetku tretjega tisočletja kar malce neresna. A vrnimo se k sep-
tembrskim vodam, ki so po drugi strani pripomogle k ublažitvi suše (zad-
njih večjih oziroma močnejših nalivov smo bili deležni maja), v 2. polovici 
meseca pa so dobesedno ''eksplodirale'' gobe, ki niso rasle le v gozdu, temveč 
tudi na travnikih okoli hiš in celo med bloki; nekateri so jih imeli celo v 
cvetličnih koritih. Sredi meseca je padlo v treh dneh (15.–17.9.) od okrog 
200 pa do več kot 300 mm padavin, dnevni viški 16. 9. na modronovičnem 
območju so bili skoraj 100-milimetrski, devet dni kasneje pa le malo manjši. 

Ob pregledu drugih septembrskih vremenskih kazalcev smo ugotovili, 
da je bila povprečna temperatura zraka zelo blizu dolgoletnega povprečja 
(v gorah celo podpovprečna), kar v zadnjih letih ni pravilo. Vsemu deževju 
navkljub pa ne gre spregledati, da smo v začetku meseca na ravninskem 
območju pridelali še en, marsikje že letošnji 50. vroči dan! Znano je že, 
da je bilo poletje 2022 drugo najtoplejše v zadnjih 60 letih, odkar imamo 
na voljo zanesljive meteorološke podatke na državni ravni. Zato pa bo 
podpovprečno osončeni minuli mesec zapisan v meteoroloških analih kot 
eden najmanj osončenih po letu 1961. Ob koncu meseca je bilo na Kre-
darici skoraj pol metra snega; že nekaj 100 metrov nižje je večino časa le 
deževalo. September je v osrednji Sloveniji čedalje pogosteje med najbolj 
namočenimi meseci v letu, s čimer se padavinski viški selijo iz pozne v 
zgodnjo jesen. Na vsak način prispeva k temu tudi pozitivna energetska 
bilanca ozračja in tal, ki se pregrevajo v času nadpovprečno toplih poletnih 
mesecev. Pač, energija ne izginja, temveč se le spreminja iz ene v drugo ob-
liko, torej iz toplote v padavine. Podnebne spremembe še zdaleč niso rekle 
zadnje besede, vendarle pa si ob energetski draginji, ki nam jo obetajo, nih-
če ne želi prehitrega prihoda mrzlega vremena. Sicer pa nas bodo do konca 
leta vsaj občasno še ''pogreli'' dogodki, nastopi, objave in zapisi, povezani s 
supervolilno in – zdaj je vemo že tudi to – super referendumsko jesenjo … 

Padavine – SEPTEMBER 2022

POSTAJA (v mm) POSTAJA (v mm)
Kamnik Zaprice 246 Krtina 353
Letališče Brnik 291 Zgornje Dobeno 369
Črnivec 318 Brdo pri Lukovici 375
Selo pri Vodicah 322 Jablje 386
Tunjice 331 Domžale 404
Krvavec 337 Loka pri Mengšu 411
Trzin 338 Moravče 423

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

Poškodovani del cestišča na regionalni cesti Črnivec–Radmirje je okrog 700 
metrov pod prelazom na njegovi štajerski strani.

Foto: Tadej Č
ernevšek/FB

-objava

Vabljeni tudi v našo podružnico  
“Vrtnarija Ihan” na Breznikovi 93a.

 lončnice, sobne rastline, sadike zelenjave,
 grmovnice

 velika izbira sadik ameriških borovnic, sadik 
sadnega drevja in sadik ostalega jagodičevja: 
malina, jagoda, kosmulja, ribez ...

 prodaja semen, substratov za presajanje, 
gnojil, cvetličnih loncev in korit

 izdelovanje šopkov in aranžmajev za različne
 priložnosti, pesek za gobove

 Izdelovanje ikeban, žalni aranžmaji

Šolska ulica 14, Domžale • 041 741 723 • 01 729 21 14
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Na lokalnih volitvah se boste 

potegovali za drugi županski 

mandat. Tokrat kandidirate s 

podporo volivcev in Liste Mateja 

Slaparja?

Res je, tokrat grem na volitve 
s podporo volivk in volivcev ter 
Liste Mateja Slaparja. V treh dneh 
sem zbral zadosti podpisov pod-
pore. Odziv občank in občanov je 
bil izjemen, za kar sem jim iskre-
no hvaležen. Očitno so prepoznali 
moj trud v zadnjih štirih letih in 
tudi dejstvo, da smo z danimi 
sredstvi naredili največ možno. 
Delali smo učinkovito in trans-
parentno. K projektom smo pova-
bili več kot zakonsko predpisana 
tri podjetja in tako dosegli veliko 
nižje cene. Prihranili smo tudi za-
radi pametnega pristopa pri pro-
jektiranju. Pogosto smo uporabili 
zdravo kmečko pamet, ki jo žal 
marsikje drugje pogrešamo. Tako 
smo lahko naredili več. Občanke 
in občani so to prepoznali in že-
lim si, da bi moje dosedanje dobro 
delo podprli tudi na volitvah.

Tokrat greste na volitve tudi s 

svojo listo.

Pri kandidaturi, verjamem, da 
me bo podprlo več strank in list. 
Na volitve grem z Listo Mateja 
Slaparja, ki predstavlja nov zagon 
v občinskem političnem prosto-

ru, saj jo sestavljajo 
izjemne posamezni-
ce in posamezniki, 
ki naši občini želijo 
najboljše. Verjamem, 
da bodo volivke in 
volivci podprli tudi 
listo, kar bo zago-
tovilo za nadaljnji 
razvoj občine. Do-
ber posameznik 
lahko naredi veliko, 
a le z vrhunsko eki-
po lahko dosežemo 
več. In dela v občini 
Kamnik, priznajmo, 
nam ne bo zmanj-
kalo. Dosedanji re-
zultati nas navdajajo 

z optimizmom, da bomo tudi v 
prihodnje zagnano in temeljito 
premikali stvari na bolje za vse 
Kamničanke in Kamničane. Ka-
mnik je moje mesto, v lokalno 
skupnost sem vpet že skoraj dvaj-
set let, in verjamem, da ga lahko 
z izkušnjami, znanjem in vizijo 
še nadgradim, predvsem pa sem 
prepričan, da so moje vrednote – 
poštenost, delavnost in posluh za 
sočloveka – tiste, zaradi katerih 
se o napredku v Kamniku ne le 
govori, temveč se ga lahko vidi. 

Kateri so tisti dosežki ali projek-

ti, ki so najbolj zaznamovali vaš 

prvi županski mandat? 

V teh štirih letih smo premak-
nili ogromno stvari, začenši z ra-
zvojem infrastrukture. Gradimo 
novo osnovno šolo Frana Al-
brehta, kjer bodo vrhunski pogoji 
za razvoj naših otrok. Zgradili 
smo moderen center za ravnanje 
z odpadki v Suhadolah. Posodab-
ljamo športno infrastrukturo: 
zgradili smo prvo nogometno 
igrišče z umetno travo, razsvetli-
li stadion in odbojkarska igrišča, 
zgradili igrišče na Gozdu. Ener-
getsko smo sanirali dom kulture 
in stavbo policije, prenavljamo 
kulturne domove po krajevnih 
skupnostih, urejamo vaška jedra 
v Motniku, na Selih in v Šmar-

ci. Uvedli smo sistem izposoje 
koles Kamkolo, ki bo imel konec 
leta že devet postaj. Zgradili smo 
vrhunske kolesarske povezave do 
Ljubljane in Godiča.

Za alternativno napajanje vo-
dnega vira Iverje gradimo vrti-
no, naslednji dve bosta zgrajeni 
v prihodnjih dveh letih. Naredili 
smo vse, da vodni vir zavarujemo, 
kar pomeni, da smo prvič, odkar 
je v veljavi Odlok o zavarovanju 
vodnega vira Iverje (od leta 1986), 
poskrbeli za sanacijo greznic in 
odpadnih voda nad njim. Ujeli 
smo zadnji vlak, da smo kupili 
ceste, infrastrukturo in del stra-
teških zemljišč v Smodnišnici in 
tudi nekatera zemljišča na Duplici 
(športno igrišče, kulturna dvora-
na s predprostorom) ter v drugih 
krajevnih skupnostih. Z investici-
jami v objekte in opremo pomaga-
mo interventnim službam (gasilci 
in gorska reševalna služba). Nad-
grajujemo prostore zdravstvenega 
doma. Modernizirane so bile žele-
zniške postaje, zgradili smo P+R 
postajališče, na kamniško progo 
je pripeljal sodoben vlak, ki sedaj 
vozi tudi ob sobotah. Pospešeno 
posodabljamo tudi cestno infra-
strukturo in omogočamo razvoj 
optičnega omrežja.

Še bi lahko našteval, saj je pre-
mikov ogromno, a precej dela je še 
ostalo, zato želim, da naše razvoj-
ne sile dobijo podporo na volitvah.

Kateri so ključni poudarki v 

vašem programu za obdobje 

2022–2026?

Prioriteta bo nadaljnji celostni 
razvoj vseh 22 krajevnih skup-
nosti. Nadaljevali bomo z začetim 
delom. Dokončati je treba OŠ Fra-
na Albrehta, razviti rekreacijsko 
os ob Kamniški Bistrici, obnoviti 
in nadgraditi prostore Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik, raz-
viti obrtno-turistično cono Smo-
dnišnica, nadaljevati z razvojem 
kreativne četrti Barutana in zgra-
diti garažno hišo pri zdravstve-
nem domu, v tem mandatu smo že 

poskrbeli za pripravo dokumenta-
cije. Za samooskrbo na energet-
skem področju načrtujemo posta-
vitev sončnih elektrarn na javnih 
objektih. Nadaljevali bomo z ra-
zvojem kmetijstva in turizma ter 
razvojem cestne, kanalizacijske in 
športne infrastrukture. 

V vašem županskem mandatu so 

bili storjeni tudi premiki na po-

dročju športne infrastrukture, a 

dve pomembni želji ostajata. Kaj 

boste v prihodnjem mandatu, če 

boste ponovno izvoljeni za župa-

na, storili glede pokritja kamni-

škega bazena in dviga oz. novo-

gradnje športne dvorane?

Na področju športne in-
frastrukture smo naredili po-
membne premike. Poleg prej 
omenjenih objektov smo na-
redili novo tartansko stezo pri 
osnovni šoli Marije Vere, pri 
osnovnih šolah in vrtcih smo 
obnovili otroška igrišča. Mo-
dernizacija (nadvišanje) osrednje 
športne dvorane in pokriti olim-
pijski bazen ostajata prioriteti za 
prihodnji mandat. Modernizirati 
moramo tudi igrišče na Vrhpo-
ljah in zgraditi športne površine 
med novo šolo Frana Albrehta in 
šolo Toma Brejca ter nadaljevati z 
izgradnjo športne infrastrukture 
po krajevnih skupnostih.

Obeta se energetska kriza in s 

tem povezana draginja. Kako 

boste kot morebitni župan pri-

pomogli k boljšemu življenju 

občank in občanov?

Izboljšati moramo tako ener-
getsko kot prehransko samoos-
krbo. Lani smo na domu kulture 
postavili prvo sončno elektrarno. 
S tem bomo pospešeno nada-
ljevali in na javne zgradbe, kjer 
bo možno, namestili elektrarne. 
Spodbujali bomo lokalno samo-
oskrbo in zagotovili prostor za 
dodatne vrtičke. To je le majhen 
korak, a prepričan sem, da bo 
celostne ukrepe za blažitev krize 
zagotovila tudi država.

Transparentno delovanje bo vodilo tudi v prihodnje
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Koristi in ugodnosti novega koncepta bivanja
Čas lepih toplih jesenskih tonov v naravi je tudi čas priprav na tisto obdobje v letu, ko se bomo zaradi daljših večerov bolj zadrževali doma. 
Zato je prav, da prenovimo še tisto, za kar je bilo poletje prekratko ali smo namenoma načrtovali opraviti jeseni oz. pred zimo. Za vse, ki raz-
mišljate o dodatnem ali novem sistemu dogrevanja hiše ali stanovanja, ponujamo zanimive rešitve, prav tako tudi za vse vas, ki se podajate v 
novo barvno podobo svojega doma. Za vse, prav za vse, pa so na voljo privlačne finančne rešitve, da boste brezskrbno izvedli vse projekte.

IRIS KLINE ARIH

Pridobite 55 % popust na novo načrtovano kuhinjo in gratis po-

mivalni stroj Bosch!

DANKÜCHEN Kamnik praznuje svoj uspeh! V enem letu jim je uspelo 
zmontirati več kot 90 kuhinj in osrečiti več kot 186 strank! Ob 1. obletnici 
DANKÜCHEN studia Kamnik vam podarjajo enkratne popuste in darilo!

V DANKÜCHEN salonu Kamnik ste na prvem mestu vi. Nudijo vam 
kakovostno svetovanje in izmero prostora na domu. Vašo sanjsko kuhinjo 
v skladu s prostorskimi zmožnostmi prilagodijo vašim željam in zahtevam. 
Poleg bogate izbire atraktivnih modelov kuhinj in uporabnih dodatkov vam 
nudijo dvojno vijačenje visečih omaric za večjo varnost in trdnost, ohišje z 
debelino 18 mm (standard 16 mm) za boljšo nosilnost in daljšo uporabnost, 
mehko zapiranje vrat in predalov (tehnologija Blumotion), brezplačne ste-
klene poviške v elementih, doživljenjsko garancijo na okovje in vodila.

Nudijo vam tudi pestro izbiro bele tehnike priznanih blagovnih 
znamk, jedilnih miz ter stolov.

Njihove kuhinje vas bodo navdušile s kakovostjo, dizajnom ter ceno 
– obiščite jih in se prepričajte. Dodaten razlog je 55-odstotni popust, ki 
ga prejmete vsi, ki se boste v DANKÜCHEN Kamnik odločili za na novo 
načrtovano kuhinjo, ob tem pa boste deležni še DAN-prednosti brez do-
plačila, nove kolekcije 2022, VIP posveta in 3D izrisa. Zagotovljena tudi 
brezplačna dostava in montaža.

Ob nakupu celotne kuhinje brezplačno prejmete vgradni pomivalni 
stroj Bosch SMV4HCX48E. Karakteristike: serija 4, energijski razred D, 
pomivanje za 14 pogrinjkov, 6 programov, izjemno tiho pomivanje, 5 let 
garancije. Invertni motor Eco Silence Drive omogoča varčevanje z ener-
gijo, funkcija Extra Dry pa zagotavlja temeljito sušenje posode.

 

BREZPLAČEN
3D IZRIS

do –55%

Po sanjsko kuhinjo v Kamnik!

Ljubljanska 5d, 1241 Kamnik
wwww.dankuchenkamnik.si 051 649 833

Od strokovnega svetovanja do
sanjske kuhinje po vaši meri.  
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Pogoji za akcijsko ponudbo: v primerjavi s posameznimi cenami po 
ceniku DAN! Popust do -55 % velja ob nakupu kompletne kuhinje DAN-
KÜCHEN. Popust se obračuna na leseni del kuhinje. Gratis pomivalni 
stroj Bosch SMV4HCX48E v vrednosti 779 € prejeme stranka zastonj ob 
nakupu kuhinje v vrednosti 6900 €. Ponudba velja samo za na novo na-
črtovane kuhinje in naročila v promocijskem obdobju. Ni mogoče kom-
binirati z drugimi promocijami. Več informacij prejmete v studiu DAN-
KÜCHEN Kamnik. Velja samo ob spletni registraciji preko te spletne 
strani. Akcijska ponudba velja od 7. 10. 2022 do 15. 10. 2022.

Kamini IMAG – za toplino in brezskrbnost bivanja

Ali v vašem prostoru manjka le še kamin? Izbirajte med tipskimi ka-

mini IMAG, ki so jih v IMAG Ambient d.o.o. Ljubljana načrtovali za 
vašo lažjo izbiro. Dovolite, da izkušena ekipa s kaminskimi vložki ali peč-
mi priznanih proizvajalcev (Brunner, Max Blank in Spartherm) po meri 
vaših želja doda piko na i vašemu domu. Prasketajoči plameni ustvarjajo 
edinstven ambient za sproščanje, zbiranje družine in gostov ter deljenje 
spominov. Vabljeni v toploto lesa in ognja.

Tipski kamini IMAG so kamini ''na ključ'' s kaminskimi vložki iz 
IMAG prodajnega programa (Brunner, Spartherm), obzidani s šamotno 
akumulacijsko oblogo ter obdelani z drobnozrnatim pečarskim ometom. 
Kamin IMAG vključuje tudi priklop na dimno tuljavo in dovod zraka ter 
potrebne rešetke za prezračevanje obloge. Vgradnja kamina ali peči na 
drva z vgrajenim toplovodnim izmenjevalcem pomeni začetek samooskr-
be. S toplovodnimi vložki lahko za proizvodnjo energije v obliki tople 
vode uporabite ogenj in s tem prihranite denar. Izbirate lahko med kon-
ceptom ogrevanja s fiksnim ali variabilnim izmenjevalcem. 

Več kot 10.000 najljubših barv JUPOL Gold

V bivalnih prostorih imajo barve veliko moč, saj pomembno vpli-
vajo na naše razpoloženje in počutje.  Prostore lahko z barvami obo-

VEČ KOT 10.000 
NAJLJUBŠIH BARV. 
JUPOL Gold. 

jub.si

Z več kot 10.000 barvnimi odtenki JUPOL Gold lahko 
dom obarvate s svojimi najljubšimi občutki. Uživajte v 
barvah in barvanju! Z barvami JUPOL Gold je pot do 
profesionalnih rezultatov povsem preprosta.

OGLAS_JUPOL Gold_inspiracija_196  x 124 mm_SLO_OKT22_PRINT.indd   1 11. 10. 2022   10:43:01

gatimo, estetsko urejamo in jih prilagodimo svojim željam. Izbiro 
barvnih nians nam pomaga določiti že sama velikost stenskih povr-
šin, upoštevati pa moramo še barvno usklajenost z obstoječimi talni-
mi oblogami, pohištvom, tekstilijami ter drugimi dodatki, saj morajo 
barvni odtenki teh elementov lepo sovpadati. Daleč največ svobode 
pri izbiri popolne barvne nianse nam dopuščajo stenske površine, 
zato bo JUPOL Gold, ki vam ponuja več kot 10 tisoč barvnih odtenkov 
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iz celotnega spektra barvnega kroga prava izbira za barvito osvežitev 
vašega doma. Niansiranje je mogoče po barvni karti JUB Favourite 
feelings ter barvnih lestvicah RAL in NCS, če pa ste med tistimi, ki 
radi sami ustvarjate povsem unikatne barve, pa so vam na voljo tudi 
JUB-ovi Dipi Supercolor in Dipi koncentrati.

Psihologija barv in učinki barv v prostoru

Majhne in temne prostore lahko optično povečamo s hladnimi svetli-
mi toni, kot sta na primer svetlo modra barva za stenske površine ter bela 
za strop, saj dajeta vtis prostornosti in zračnosti. Nasprotno lahko večje 
prostore s toplimi in temnejšimi odtenki optično zmanjšamo, bolj pri-
jetne pa naredimo tudi s kombinacijo različnih barv in velikih vzorcev. 
Podolgovate prostore, kot so hodniki, lahko navidezno skrajšamo tako, da 
najbolj oddaljeno steno prebarvamo v temnejšem tonu ali s toplo barvo, 
ki nam jo optično približa. Visok strop bo navidezno nižji, če boste zanj 
izbrali svetel, topel odtenek, učinek pa bo še večji, če bo prebarvan s tem-
no toplo barvo.

Za sestavljanje barvnih kombinacij v prostoru je dobro poznati ne-
kaj osnovnih značilnosti barv. Rumena barva predstavlja kreativnost 
in izžareva vedrost in svetlost, zaradi česar te odtenke povezujemo 
z mladostjo, igrivostjo in radovednostjo. Zelena je barva potrpežlji-
vosti. Predstavlja naravo, srečo, varnost ter ravnotežje. Izbrani zeleni 
odtenki nas lahko hkrati umirjajo ali poživljajo. Modra barva izžareva 
modrost in razvoj. Povezuje nebo in vodo ter nas vodi v razmišlja-
nje, svobodo in globino. Poznamo jo tudi v vlogi avtoritete, čistoče 
ter zaščite. Oranžna barva pomaga spodbujati našo ustvarjalnost ter 
hkrati odseva udobje, okus, aktivnost, komunikacijo ter navdih. Vijo-
lična je barva inteligence in čustev. Izraža občutek razkošja, prestiža, 
ženstvenosti ter hkrati nežnosti. Rdeča barva izraža strast, drznost ter 
hkrati nevarnost. Pomeni energijo, vitalnost, hitrost in dinamičnost. 
Rožnata je barva zabave, igrivosti, pozitivizma, nežnosti in ženstve-
nosti. Zlata in srebrna barva izražata hlad in dragocenost ter temu 
posledično predstavljata prestiž.

Finančne rešitve za izvedbo vseh začrtanih projektov

Med načrtovanje obnove ali gradnje ne sodi le izbor sanjskih pro-
storov, materialov in izvajalcev, temveč je, seveda, zelo pomemben 
predvsem finančni vidik. Ob večjih izdatkih za gradnjo ali obnovo 

stanovanjskih površin včasih naši prihranki ne zadoščajo za pokritje 
vseh stroškov. Da pa ne obupate tik pred ciljem in opustite svojih sanj 
o novem, lepem in prenovljenem domovanju za vas in/ali vašo druži-
no, so v Delavski hranilnici poskrbeli za ugodne finančne rešitve, od 
stanovanjskega do potrošniškega kredita, pri čemer vam je v veliko 
pomoč za prvi občutek o svoji kreditni sposobnosti spletni informa-
tivni izračun kredita.

Ena izmed možnosti je torej stanovanjski kredit. Ta je namenjen 
vsem, ki potrebujete sredstva za nakup, gradnjo ali obnovo stanovanj-
skih nepremičnin. Stanovanjski kredit Delavske hranilnice odlikuje-
jo ugodne fiksne in spremenljive obrestne mere, odplačilna doba do 
20 let (fiksna ali spremenljiva obrestna mera) oz. 30 let (spremenlji-
va obrestna mera), možnost delnega izplačila v gotovini in poplačila 
manj ugodnih kreditov ter zavarovanje s hipoteko.

Druga možnost, ki vam pomaga pri nakupu stanovanjske opreme, 
je potrošniški kredit. V Delavski hranilnici potrošniški kredit nudijo 
strankam vseh bank. Zanj so značilne ugodne obrestne mere in odpla-
čilna doba do sedmih let. Tudi s potrošniškim kreditom lahko popla-
čate druge, manj ugodne kredite. Vlogo lahko oddate kar v mobilni 
banki DH Mobilni. Gotovina je izplačana na vaš osebni račun ali na 
račun prodajalca oziroma izvajalca storitve.

EKO kredit za toplotno črpalko in IR panele

Če v okviru obnove kupujete novo toplotno črpalko ali IR panele, 
potem imajo v Delavski hranilnici namensko rešitev tudi za vas. EKO 
kredit ima odplačilno dobo do 7 let in ugodno spremenljivo obrestno 
mero (EURIBOR). Mimogrede, EKO kredit lahko dobite tudi za na-
kup okolju prijaznega električnega ali hibridnega avtomobila.

Izkušeni svetovalci vam bodo pomagali pri končni odločitvi

Na spletni strani hranilnice (https://www.delavska-hranilnica.si/
osebne-finance/informativni-izracun) lahko izračunate svojo kredi-
tno sposobnost. 

Vsekakor pa se je pred končno odločitvijo o izbiri kredita in odpla-
čevanja ter ostalih podrobnostih pametno pogovoriti še osebno s 
finančnim svetovalcem Delavske hranilnice. Lahko se oglasite v po-
slovni enoti v Kamniku ali Domžalah, lahko pa pokličete tudi kontak-
tni center hranilnice na telefonsko številko 01 3000 200. 
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Odbojka mi je dala vse!
Odbojkarski klub Kamnik je s slavnostno akademijo obeležil 75 let organiziranega igranja odbojke v Kamniku. Velik pečat je pustil Klemen 
Hribar, ki je klubu posvetil dobršen del svojega življenja. Ob koncu športne kariere mu je klub podelil posebno priznanje za športne dosežke.

MATEJA ŽIVODER
Foto: Klemen Brumec

Za vami je dolgo poletje, predvsem pa prost avgust. V preteklosti ste z 

ekipo takrat že začeli priprave na novo sezono. 

Po eni strani mi je ustrezalo imeti več prostega časa, mi pa ni bilo čisto 
vseeno, ko so fantje začeli s treningi. Vrnil sem se v službo, tako da sem 
vsaj za nekaj ur na dan lahko odmislil odbojko. Poleg tega sem se prijavil 
na trenerske seminarje. Pogrešam odbojko, ampak ni prehudo.

Konec kariere je prišel bolj zgodaj, kot ste si želeli … 

Rad bi stisnil še tisto nekaj moči, kar je je v meni, v sezoni ali dveh.

Bi na kratko strnili misli o svoji karieri?

Z veseljem sem to delal, res sem užival. Seveda so bili vmes slabi tre-
nutki, bile so poškodbe. Zgodi se, da se kdaj vprašaš, ali mi je res treba 
vsega tega odrekanja. Še posebej, ko sem dobil sina. Ampak vsaka kriza 
mine. Žal mi je, da nam v vseh teh letih niti enkrat ni uspelo osvojiti 
domačega naslova. Devetkrat smo igrali v finalu, vedno končali drugi. 
Resnično mi je žal, da nam ni uspelo naslova prinesti nazaj v Kamnik.

Štirinajst sezon ste bili v prvi Calcitovi ekipi. Vas ni vleklo drugam?

Mislim, da je bilo 14 sezon in pol. Spominjam se, da je bilo tisto prvo 
sezono med člani veliko poškodb pa sem že decembra dobil priložnost. 
Takrat sem bolj pomagal članom, potem pa je sledilo 14 sezon, ko sem 
bil redni član. Tujina me ni zanimala. Deset let sem vzporedno hodil v 
službo, pa tudi liberu je v tujini težje kot ostalim igralcem. Bil sem vedno 
odprt za pogovore z drugimi klubi pri nas, ampak na koncu je vedno pre-
tehtalo, da sem doma, ob družini in prijateljih.

Je to razlog, da je bila vaša reprezentančna pot krajša, kot bi lahko bila?

Ne. Moja reprezentančna pot se je zaključila, še preden sem dobil sina. 
Ko sem bil v reprezentanci, v službi nisem imel dovolj dopusta. Tri četrt 
poletja sem bil na voljo reprezentanci, tik pred evropskim prvenstvom 

v Italiji in Bolgariji, ko se je Slovenija prvič uvrstila v finale in osvojila 
medaljo, pa, ker mi je zmanjkalo dopusta, nisem mogel biti zraven. Oče in 
mama sta bila zaposlena v istem podjetju kot jaz, dala sta mi njun dopust, 
a pred potjo na prvenstvo je tudi tega zmanjkalo.

Vam je hudo, da niste del reprezentančnih uspehov?

To je največja napaka v mojem življenju. Čeprav sem takrat uporabil vsa 
razpoložljiva sredstva, mi je žal, da nisem šel do konca. To me najbolj boli. 

Kaj vam je dala odbojka?

Praktično vse. Šport te nauči vsega. Reda, discipline, točnosti. Naučila 
me je vklopiti se v skupino. Vedno si v skupini različnih ljudi, s katerimi 
ne moreš biti vedno prijatelj. Vsaj na treningih in tekmah pa se je treba 
povezati in tistih nekaj ur na dan delati homogeno. Čeprav se izven igrišč 
z nekaterimi nikoli nisem družil, se mi zdi pomembno, da se naučiš biti 
dober z vsemi, takrat, ko je to potrebno.

Kako se spominjate svojih začetkov? 

Začelo se je na šolskem prvenstvu na OŠ Toma Brejca. Trenerja Aljoša 
Jemec in Matjaž Sprogar me nista izpustila iz dvorane, dokler me nista 
prepričala, da pridem v klub. Starša na začetku nista bila najbolj navduše-
na, po pregovarjanju pa sem sredi sezone prišel v klub k mali odbojki. V 
naslednji sezoni sem imel s starejšimi dečki že v prvem mesecu štiri tre-
nerje; Gregorja Hribarja, Dušana Iliča, Bogdana Kotnika, na koncu nas je 
prevzel Janez Turk. Bilo me je strah, ker nisem vedel, kaj me čaka, pa vse 
te menjave trenerjev. Vsaka nadaljnja sezona je bila lažja, z vsako ekipo 
smo se uvrstili na zaključni turnir, kar je bil cilj. Pobrali smo ogromno 
medalj, žal nikoli zlate.

Očitno vam je tako usojeno. 

Žal. Na mivki mi je uspelo, v dvorani ne. Na mivki sem bil državni 
prvak do 18 let, do 23 let in tretji med člani.

Vaši nekdanji soigralci in trenerji so vsi po vrsti poudarjali vašo 

nezlomljivost. Ste šli pogosto čez svoje meje?

Velikokrat se je zgodilo, da sem se zlomil, ampak sem to pred drugimi 
poskušal skriti. Določeni so me v težkih trenutkih videli tudi objokanega, 
to je sestavni del športa. Če smo v tem skupaj, bodimo skupaj do konca, 
borbajmo eden za drugega. Zdi se mi, da je to edini pravi način, kako ekipa 
lahko funkcionira. Vedno sem bil na svojih sto odstotkih, vedno sem se 
dal celega za odbojko. Ne le na tekmah, tudi na treningih in izven dvorane.

Vaš največji uspeh?

Zame je bil velik uspeh, da sem bil sprejet v člansko reprezentanco. 
Mislim, da mora biti to cilj vsakega mladega igralca. Ne smeš biti zado-
voljen, da v domačem klubu prideš med člane. Cilj mora biti vedno visok. 
Zame je bila to reprezentanca in to, da sem tistih nekaj tekem, ko sem bil 
zraven, dobil priložnost in odigral zelo dobro. Na klubski ravni pa vsaka 
sezona, ki se je končala s finalom, in trije naslovi pokalnih prvakov.

Zdaj stopate na trenersko pot. Vodite tretjo člansko ekipo pri Calcitu, 

nastopali boste v tretji državni ligi. 

Fantje so me zelo pozitivno presenetili, me tudi zelo lepo sprejeli med-
se. So zelo zanimivi, zabavni, igrivi. Ne želim ustvarjati pritiskov, želim, 
da se razumemo, da uživamo v tem, kar delamo, da napredujemo indivi-
dualno in kot ekipa. Zdi se mi pomembno, da vzgojimo domače igralce, 
da bomo čez čas v prvi članski ekipi spet videli pet, šest domačih fantov. 
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V domžalski članski ekipi Kamničan Jan Zemljič
Preteklo poletje in jesen je slovensko športno javnost navduševala in hkrati vznemirjala, nekatere nato močno razočarala, slovenska 
moška članska košarkarska reprezentanca. A ta ni edina, ki se je udejstvovala na mednarodnih tekmovanjih. Z elito so se poleti merili 
tudi njihovi nasledniki. Na evropskih in svetovnih prvenstvih v štirih mlajših starostnih kategorijah. Barve slovenske reprezentance je na 
teh turnirjih branilo kar sedem košarkarjev domžalskega kluba Helios Suns. Najvišje, do četrtega mesta, so segli fantje, ki so v Turčiji 
igrali na evropskem prvenstvu do 18. leta.

DAMIJAN RIFL
Foto: FIBA in Damijan Rifl

Med dvanajsterico izbrancev selektorja Daniela Radosavljevića so bili 
kar trije mladi člani domžalskega kluba. Ljubljančan Alen Zulić, pa Miha 
Mivšek iz Dragomlja pri Domžalah ter Kamničan oziroma, natančneje, 
Dupličan Jan Zemljič. Fantje so, nekateri košarkarski strokovnjaki trdijo 
tako, pozitivno presenetili. Med drugim se lahko pohvalijo z zmago nad 
Češko, Grčijo, Hrvaško in Francijo. V polfinalu so klonili proti doma-
činom, v boju za bron pa so bili proti Srbom prekratki zgolj za tri točke. 
Domžalska košarkarska javnost na omenjeno reprezentančno trojko še 
kako računa v naslednjih letih.

Iz Kamnika prek Ježice na prvoligaški parket

Medtem ko bosta Zulić in Mivšek letos izkušnje še nabirala v ''razvoj-
ni ekipi'' Domžal pri Ježici iz Ljubljane v drugoligaški konkurenci, pa se 
Zemljič seli na prvoligaški parket. 18-letni, polnoleten je dober teden dni, 
organizator igre je najmlajši med košarkarji, na katere v letošnjem doma-
čem prvoligaškem tekmovanju ter regionalni ligi ABA 2 računa trener 
Sunsov, Dejan Jakara. Kamničana, lani se je izkazal v dresu Ježice in nato 
še na omenjenem evropskem prvenstvu, smo na druženju z mediji pred 
novo sezono v Športni dvorani Domžale seveda najprej povprašali po vti-
sih s poletnega evropskega prvenstva, kjer je igral zelo pomembno vlogo. 
Na ''infarktni'' četrtfinalni tekmi proti Francozom je tako na igrišču pre-
bil največ časa izmed vseh igralcev (36 minut), bil drugi najboljši strelec 
(11 točk) in skakalec (5 skokov, dva več je zabeležil Mivšek) ter najboljši 
podajalec (5 podaj) naše reprezentance. Zmaga v dramatični končnici naj-
brž ne bo kmalu pozabljena? »Seveda ne, po tisti zmagi so naši apetiti še 
zrasli, a se nam nato v boju za kolajne ni izšlo. Vseeno smo dosegli vrhun-
ski rezultat. Zelo homogena ekipa smo, zadovoljen sem s prikazanim, a 
vse misli so zdaj že v usmerjene v novo klubsko sezono. Reprezentanca pa 

pride na vrsto kasneje. V Turčiji smo si namreč priborili nastop na sve-
tovnem prvenstvu v kategoriji do 19. leta, ki bo junija prihodnje leto na 
Madžarskem,« nam je povedal dijak četrtega letnika kamniške gimnazije, 
ki je bil sprva nogometaš pri NK Kamnik. »Štiri leta starejši brat je igral 
košarko, opazoval sem treninge in se nato tudi sam navdušil ter prestopil 
med košarkarje,« se nasmeji Dupličan, ki je prve košarkarske korake pri 
Calcit Basketball naredil pod mentorstvom Dušana Šinkovca, kasneje je 
bil njegov trener v Kamniku Marjan Košak, nekoč košarkar Domžal. V 
domžalski klub je talentirani mladenič prestopil kot devetošolec. Bi mu 
kmalu v klub, ki slovi po odličnem delu z mladimi, utegnil slediti še kdo? 
»Pogosto obiščem tekme kamniških košarkarjev. Ne samo članov, tudi 
mlajših selekcij. Zelo dobro delajo, v klubu je kar nekaj izjemno talentira-
nih košarkarjev, torej …,« komplimente Kamničanom namenja Zemljič, 
ki izmed slovenskih košarkarjev izpostavlja, koga drugega pa, Luko Don-
čića. Spremlja NBA pa tudi evropsko ligo. Ta mu je, tako pravi, morda še 
malenkost bolj ljuba. Seveda tudi sam nekoč želi biti del največje scene. 
»Delam na tem. Koraku sledi korak. Le kdo izmed mladih košarkarjev pa 
si ne bi želel biti del članske reprezentance z Luko Dončićem. Upam, da 
se bom letos dobro vklopil v člansko moštvo Heliosa, potem pa naprej,« 
je odločen mladi košarkar. Seveda kamniški ljubitelji košarke držijo pesti, 
da bi Jan po Janku (Naratu, ki je bil reprezentant devetdesetih, op.p.) kot 
naslednji Kamničan oblekel tudi dres članske državne reprezentance.

O Janu vse naj!

O domžalski ''šestici'' smo pohvale in spodbudne besede pred prvo liga-
ško tekmo nove sezone lahko slišali tudi iz ust vodje mladinskega pogona 
Domžalčanov, Gašperja Papeža (tudi on izhaja iz Duplice, op.p.), ki je bil 
Janov trener v mlajših selekcijah Heliosa, pa direktorja Matevža Zupančiča 
in trenerja članske zasedbe Dejana Jakare. »Prepričan sem, da lahko igra 
na tem nivoju. Vsi naši igralci, ki se kalijo pri Juretu Močniku na Ježici in 
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Jan v družbi trenerja Dejana Jakare, direktorja Matevža Zupančiča in vodje 
mladinskega pogona Gašperja Papeža.

tam lovijo prepotrebne minute, so na dobri poti, da se prej ali slej pridruži-
jo Janu, ki bo priložnost v prvi ligi dobil, seveda pa jo mora izkoristiti. Nič 
ne bo podarjenega,« pa je za konec druženja z mediji dan pred prvo ligaško 
tekmo sezone 2022/23 o mladem upu in njegovih kolegih povedal glavni 
trener KK Helios Suns. Dan potem je Jan ob zmagi Sunsov nad Hopsi iz 
Polzele z odliko opravil prvoligaško generalko. V desetih minutah je zadel 
dve trojki in še dvakrat uspešno asistiral soigralcem. Srečno, Jan! 

Naročite kurilno 
olje na dom!
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Anže in Lovro kmalu na sneg
V začetku oktobra je Smučarska zveza Slovenije v Nordijskem centru Planica predstavila ekipe, ki tekmujejo pod njenim okriljem in 
bodo v prihajajoči zimi barve slovenske reprezentance branile v svetovnih pokalih in na ostalih velikih tekmovanjih. Med elitno druščino 
junakov zime sta bila tudi smučarski skakalec Anže Lanišek in biatlonec Lovro Planko.

DAMIJAN RIFL
Foto: Damijan Rifl

Domžalčana, ki zadnja leta živi v Kranju, je pa član mengeškega kluba, 
uvodni tekmi svetovnega pokala čakata na prvi novembrski vikend. »To 
bosta prav posebni tekmi, saj bo smučina ledena, pristajali pa ne bomo na 
sneg, pač pa na plastično podlago. Neke vrste hibridna preizkušnja torej, 
saj je smučina na poletnih tekmah, kjer pristajamo na plastiko, sicer ke-
ramična,« razloži izkušeni Anže Lanišek, ki pa se že veseli prvih pravih 
zimskih preizkušenj, te bodo konec prihodnjega meseca na Finskem in 
Norveškem. 26-letnik je prejšnji mesec še drugič zapored postal poletni 
državni prvak, z drugim mestom se je izkazal tudi na eni izmed tekem 
poletne velike nagrade. Letos se je udeležil le dveh poletnih mednarodnih 
tekem najvišjega nivoja, sicer pa se je posvečal treningom in je pred zim-
sko sezono optimističen. »Tekem bo pozimi več kot dovolj, čaka nas tudi 
domače svetovno prvenstvo, tako da bo priložnosti za dokazovanje og-
romno. Pripravljen sem za akcijo!« odločno v novo sezono zre popularni 
''Žaba'', ki je v Planici pozdravil tudi mlajše klubske kolege iz SSK Mengeš. 
Ti so ravno v času novinarske konference trenirali na enem izmed sodob-
nih objektov, natančneje na 70-metrski skakalnici. »Mengeška ekipa pod 
vodstvom Aleša Selaka dela odlično, tako da bo, prepričan sem, tudi v pri-

hodnje SSK Mengeš še imel predstavnike v najboljših selekcijah. Prvo ime 
med številnimi, ki se prebijajo na veliko sceno, je 18-letni Taj Ekart,« je 
kompliment matičnemu klubu namenil Lanišek, ki se kljub številnim ob-
veznostim rad vrača v Mengeš in pa domače Domžale. Junija letos tako ni 
zamudil Slamnikarskega sejma, na katerem je bil razglašen za ambasador-
ja nošenja slamnika. Na omenjenem domžalskem prazniku slamnikarstva 
je koncertirala tudi indie rock zasedba MRFY, eden ljubših bendov Lovra 
Planka. 21-letni biatlonski reprezentant iz Kamnika je bil takrat seveda v 
sosednjih Domžalah. »Če je le priložnost, takšnih in podobnih koncertov 
ne zamudim. Tudi v kamniški Kotlovnici in na Kamfestu sem, če sem le 
doma, seveda poleg,« nam je v Planici ob klepetu z Anžetom o dogajanju 
v modronovični regiji zaupal Lovro. Lani olimpijec v Pekingu, letos A re-
prezentant na sneg odhaja konec novembra. Na Finsko, kjer bodo prve 
tekme svetovnega pokala. Kam meri? »V tarčo!« se nasmeji Lovro in res-
no doda, da bo tudi to sezono v ospredju nabiranje izkušenj na najvišji 
ravni, ob dobrem streljanju si obeta večjo bero točk svetovnega pokala kot 
lani. Njegov cilj je tudi uvrstitev v ekipo za tekmo svetovnega pokala na 
domači Pokljuki. Po zaključku kariere Klemna Bauerja mladi Kamničan 
prevzema vlogo ''prve violine'' v SK Ihan. Dodatno breme? »Ne, z vese-
ljem. Tudi v B in mladinski ekipi so moji klubski kolegi in kolegice, torej 
biatlon v Ihanu gre naprej!« nam je za konec še dodal mladi up. 

Malice na dom
ali v službo!

do 14. ure lahko tudi

Vsak delovnik

sveža malica pride k vam!

10 VRST MALIC VSAK DAN!
Delovni čas: pon-pet od 9. do 15. ure.

Oglejte si tedensko ponudbo na www.gostilnaspajza.si

tel: 051 373 100
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ZA ZDRAVJE
MOJEGA DOMA

Specialisti za prezračevanje

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN  
POCENI VZDRŽEVANJE

OSNOVNI DRUŽINSKI PAKET:
2x rekuperatorska 

prezračevalna enota I-VENT

1x ventilatorska enota
 SILVENTO V-EC

2x daljinski upravljalnik

+ mobilna aplikacija

+ GRATIS montaža

RAZŠIRJENI DRUŽINSKI PAKET:
4x  rekuperatorska prezračevalna  

enota I-VENT
1x ventilatorska enota SILVENTO V-EC
4x daljinski upravljalnik
+ mobilna aplikacija
+ GRATIS  montaža

www.lunos.si PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 

do 2.000 €
PRIHRANKA

DRUŽINSKI PAKET
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V derbiju poraz proti ACH Volleyju
Začelo se je državno prvenstvo v odbojki. Kamniški odbojkarji so pr-

venstvo začeli z gladkima zmagama proti Fužinarju in Hiši na kolesih, v 
tretjem krogu pa v derbiju izgubili proti ekipi ACH Volley s 3:1. Dekleta so 
v prvi ligi po pričakovanju še nepremagana. Premagala so Grosuplje, Anka-
ran in Krim. V srednjeevropski ligi so doma gladko premagala ekipo Mari-
na Kaštel. Za obe ekipi pravi preizkus prihaja 26. 10. v Kamniku, ko se bodo 
dekleta v kvalifikacijah za ligo prvakinj pomerila z zagrebško Mladostjo, 
fantje pa v pokalu CEV proti avstrijskemu Dobu.

V 1B ligi so Kamničanke v prvem krogu tesno s 3:2 izgubile proti Luki 
Koper, nato pa premagale Braslovče in Mozirje. V drugi ligi so mladi 
Kamničani premagali Radence in Braslovče.

Tosama Ledita boljša od Domžal
Začelo se je tudi državno prvenstvo v košarki. Domžalski košarkarji 

so po prvih treh krogih brez poraza, premagali so ekipe Terme Olimia 
Podčetrtek, Hopsi Polzela in LTH Castings.

Pri dekletih v prvi ligi so igralke Tosame Ledite v lokalnem domžalskem 
derbiju premagale Domžale, ki so pred tem izgubile še proti Pro-Bit Konji-
cam in Derby Ježici. Tosama Ledita je ekipo Derby Ježica premagala.

Ekipa Calcit Basketball je po dveh porazih proti Braniku in Grosuplju 
doma visoko premagala ekipo Prebolda 2014.

Domžalčanom trije remiji zapored
Domžalski nogometaši so v zadnjih treh krogih zabeležili tri remije, 

in sicer proti ekipam CB24 Tabor, Muri in Bravu. Trenutno so na šestem 
mestu. Igralci Kalcer Radomlje so remiziral z Gorico in izgubili proti Ce-
lju ter Muri. Trenutno so na osmem mestu.

Igralci Roltek Doba so v zadnjem krogu doma premagali Aluminij, 
pred tem še Krko, obe ekipi z vrha lestvice, izgubili pa proti Iliriji 1911 in 
Rogaški. Trenutno so na devetem mestu.

Ekipa ŽNK Radomlje Medex je po visoki zmagi proti Krimu izgubila 
proti ŽNK Nona Pomurje Beltinci in ŽNK Ljubljana. V zadnjem krogu so 
Radomljanke pripravile lepo presenečenje z remijem proti ŽNK Olimpija 
Ljubljana. Trenutno so na četrtem mestu.

V Regionalni ljubljanski ligi so igralci ekipe Meso Anton Kamnik po 
visoki zmagi nad Ihanom na tretjem mestu. Igralci Laby's Mengo so po 
porazu s Trebnjim na devetem mestu, Ihan pa je štirinajsti.

Dekleta zadovoljna, moški ne
Za kegljači in kegljačicami je 33. tekmovanje v mednarodnih poka-

lih, kjer so nastopale najboljše štiri ekipe pretekle sezone iz praktično 
vseh evropskih držav. Prvaki nastopajo v svetovnem pokalu, podprvaki 
v evropskem pokalu, tretje in četrto uvrščene ekipe pa v NBC pokalu. 
Igralke Calcita so tako nastopile na Evropa pokalu v Münchnu, igralci pa 
v NBC pokalu, ki je bilo letos v mestu Cluj v Romuniji. V ženski konku-
renci je nastopalo 8 ekip, v moški pa 25. Cilj obeh ekip je bila uvrstitev 
med najboljše štiri ekipe. Kamničanke so na koncu dosegle lepo četrto 
mesto, fantje pa so končali na petnajstem mestu.

V državnem prvenstvu so moški v prvi ligi po treh krogih brez pora-
za. Premagali so ekipe Rudarja, Proteusa in Hrastnika. Drugoligaši so tre-
nutno na tretjem mestu z dvema zmagama in porazom. Tretjeligaši so na 
drugem mestu. Dekleta v prvi ligi so premagala Slovenj Gradec in Brest, 
izgubila pa proti Celju. Dekleta v 1B ligi so trenutno na šestem mestu z 
zmago in dvema porazoma.

V Kamniku sedem državnih prvakov v kratkem krosu
V Domžalah so se gorski kolesarji pomerili za naslove državnih prva-

kov v kratkem krosu. Naslove je osvojilo sedem članov kamniškega Calcit 
Bike Teama, in sicer Anamarija Kosec, Jakob Krapež, Tajda Šoštarko, Jaka 
Tominšek, Nik Golob in Jure Belak. V elitni moški konkurenci je zlato 
medaljo in majico slovenskega prvaka domov odnesel Rok Naglič. Matic 
Kranjec Žagar je bil četrti, Blaž Žle šesti, Gal Pavlič osmi, Anže Dolenšek 

deseti in Tilen Jagodič enajsti. V elitni ženski konkurenci je Maruša Nag-
lič osvojila bron.

Kamniški lokostrelci so postali evropski klubski prvaki

Ekipa Lokostrelskega kluba Kamnik v sestavi Oskar Gnidovec, Luka 
Arnež in Žiga Ravnikar je v Bolgariji osvojila naslov evropskih klubskih 
prvakov. V kvalifikacijah je kamniška ekipa zasedla tretje mesto. V sku-
pinskem delu so zasedli prvo mesto. V polfinalu so nato najprej premagali 
Francoze iz kluba Mouans Sartoux, nato pa v velikem finalu še po kvali-
fikacijah najvišje uvrščeno ekipo iz Rennesa, Francija.

Matej Griljc prvak prve lige
Tudi v letošnji sezoni je Tenis klub Kamnik organiziral občinsko re-

kreativno ligo. Tekmovali so v treh ligah pri moških in eni ženski ligi. 
Prvak v prvi ligi je postal Matej Griljc, ki je v finalu premagal Jakoba 
Laha. Prvak druge lige je postal Anže Arko, tretje Gregor Parazajda. Pri 
dekletih je slavila Katja Knez.

Uspešna izvedba 7. Pokala Komende v judu
Judo klub Komenda je organiziral veliko mednarodno tekmovanje v 

judu 7. Pokal Komende – Komenda Open. V dveh dneh se je borilo več kot 
450 judoistov iz 48 klubov in 7 držav. Domači judoisti so osvojili skupno 
3. mesto, na najvišjo stopničko pa so se povzpeli Leon Adrović (U14), Teo 
Bizjak (U14), Nastja Drakšič Koštomaj (U14), Timeja Starovasnik (U14), 
Haya Veinhandl Obaid (U16), Luka Žagar (U18) ter Brina Frece (U18).

Petra Pavlič srebrna na tekmovanju Alpe Adria
V Ljubljani je potekalo mednarodno tekmovanje v olimpijskem dviga-

nju uteži Alpe Adria. Na turnirju z dolgo ter bogato tradicijo so sodelovale 
države in regije alpsko jadranskega področja: Slovenija, Spodnja Avstrija, 
Furlanija Julijska krajina, Benečija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter 
Madžarska. V izredno močni zasedbi je Petra Pavlič zasedla drugo mesto. 
V kategoriji do 59 kg je v potegu dvignila 75 kg, v sunku pa kar 92 kg. S 
tem rezultatom je zaostala le za Avstrijko Sarah Fischer. 

Cico1.
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Kombinacija treh dejavnikov – 
zaostrenih gospodarskih razmer, 
negativnih napovedi energetskih 
in tržnih razmer ter šibke konku-
renčnosti starega, manjšega stroja 
(KS2) – je pripeljala MM Količevo 
do razvojnega mejnika, ob kate-
rem mora vodstvo sprejeti odgo-
vorno odločitev za reorganizacijo 
in zaustavitev proizvodnje na 
kartonskem stroju KS2. Cilj reor-
ganizacije je zagotoviti vzdržno in 
dobičkonosno poslovanje družbe 
MM Količevo z osredotočanjem 
na proizvodnjo na njegovem več-

jem in naprednejšem kartonskem 
stroju (ti. KS3), ki je podprt s po-
membnimi investicijami.

Vodstvo družbe MM Količevo 
si nenehno prizadeva ohranja-
ti stabilnost poslovanja in je že 
sprejelo začasne ukrepe za ubla-
žitev tveganj energetske krize in 
inflacije. Eden izmed njih je bila 
začasna enomesečna zaustavitev 
kartonskega stroja (KS2), ki se je 
začela s koncem avgusta 2022. Žal 
je bilo zaradi nadaljnjega slabšanja 
razmer na trgu ponovno prisilje-
no v začasno zaustavitev proizvo-

dnje lesne mase in proizvodnje na 
stroju KS2 v oktobru.

Reorganizacija bo izvedena po 
programu razreševanja presežnih 
delavcev in bo po pričakovanjih 
prinesla zmanjšanje števila za-
poslenih za približno 25 % celot-
ne delovne sile (412 zaposlenih), 
oziroma največ 110 sodelavcev 
iz celotne organizacije. Vodstvo 
bo vodilo program razreševanja 
presežnih delavcev v skladu z za-
konodajo in v konstruktivnem 
dialogu s predstavniki delavcev. 
Posebno pozornost in skrb bo 

namenilo zmanjšanju končnega 
števila presežnih delavcev z raz-
ličnimi mehkimi metodami in 
rešitvami za podporo zaposlenim 
v tem procesu.

MM Količevo se bo v prihod-
nje osredotočalo na obstoječ, velik 
in najsodobnejši kartonski stroj 
KS3 z vso pripadajočo infrastruk-
turo. V teku so pomembne inve-
sticije v okrepitev papirnice MM 
Količevo, ki bodo omogočile po-
nudbo konkurenčnih, trajnostnih 
embalažnih rešitev za trg.

Reorganizacija družbe MM Količevo za stabilno poslovanje, vzdržni prihodnji 

razvoj in ohranjanje konkurenčnega položaja na trgu

Vodstvo družbe MM Količevo je v sredini oktobra delavskim predstavnikom in zaposlenim predstavilo negativen vpliv energetske 

krize in rasti cen surovin na uspešnost poslovanja podjetja ter ukrepe za zagotovitev stabilnega poslovanja in vzdržnega razvoja 

družbe. Vodstvo družbe predlaga reorganizacijo podjetja in zaustavitev enega od dveh kartonskih strojev (t. i. KS2). Kljub temu MM 

Količevo ostaja ena od šestih papirnic skupine MM v Evropi. 

MM Količevo je največje podjetje v slovenski industriji papirja in kartona. Od leta 1998 je v lasti avstrijskega podjetja MM Board&Paper in je ena od 
njihovih šestih evropskih papirnic. Proizvaja karton iz recikliranih in iz svežih vlaken, predvsem za pakiranje hrane, manjših električnih naprav, 
kozmetike in farmacevtskih izdelkov. Podjetje je izvozno usmerjeno, svoje izdelke pa prodaja predvsem v EU.
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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, 10. novembra 
2022, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 18. novembra 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Pomivalni stroj Bosch, 120 eur. 031 206 373
• Novo enojno aluminijasto lestev, dolžina 4 

m. 041 594 568
• Otroško posteljico 120x60, bela. 031 477 277
• Knjige, sto romanov, okraske, Naša beseda, 

slike. 040 480 988
• Moška oblačila, narodno nošo, pohištvo. 05 

91 40 395
• Leseno tapicirano klop, 25 eur. 041 987 111
• Burde s kroji in slovenskim prevodom le-

tnik 1979–1990. 051 215 584
• Korito, dvojno kuhinjsko, dim 50x80cm 

(brez omarice), 20 eur. 051 215 584
• Gospodinjsko plinsko jeklenko (večjo), 20 

eur. 051 215 584
• Rex stol in pripadajočo Rex mizico bele 

barve. 040 534 512
• Fantovska in dekliška oblačila – lepo ohra-

njena, ženska oblačila št. 42–44. 040 844 811
• Novo krzneno jakno št. 44–46 nutrija, sim-

bolična cena. 070 770 538
• Skoraj nove pohodne čevlje Jalovec – Plani-

ka, št. 43. 041 565 334
• Akumulator 12V 60 am (d23cm, š17, 

v20cm). 041 727 845
• Krznen ženski plašč št. 42–44. 051 892 816
• Več sodov, različne velikosti, rostfrei in le-

seni. 031 613 386
• Za simbolično ceno starejšo ohranjeno 

Alples dnevno sobo. 031 667 159
• Prvi dve luči Jugo, R4 katrca, 1976, obnov-

ljena. 041 572 917
• 4 kom gume in 2 kom (feltne) obroči za R4. 

041 572 917
• Mline za sadje inox. 040 247 914
• Krožno žago s podajno mizo, zelo kvalite-

ten, zamenjam za 2m3 bukovih drv ali pro-
dam. 051 342 193

• TV netz večji ekran, brezhiben, 50 eur. 031 
371 699

• Rabljen štedilnik Gorenje s steklokeramič-
no ploščo in pečico, povsem brezhiben, 
ugodno. 041 922 944

• Otroški sedež, jahač, barvo za fasado Ac-

ryl, zimske gume Bridgestone 225/70 R16 
103R. 01 72 12 449

• Pisarniški stol sred. moder, nastavljiv po 
višini, 30 eur. 041 922 944

• Vhodna lesena vrata Lip-Bled (rabljena), 25 
eur. 041 987 111

• Vlečno kljuko za Twingo 2 Renault. Malo 
rabljeno, za 2007 letnik naprej, 55 eur. 041 
225 091

• Zimske gume na jeklenih platiščih za Peu-
geot 308 letnik 2017, 205/55R16-91H, malo 
vožene. Cena po dogovoru. 064 136 800

• Otroško zložljivo posteljico, stolček za hra-
njenje, nahrbtnik za nošenje otroka, ugo-
dno. 031 483 238

• 8 zimskih pnevmatik 195/55 R16 malo ra-
bljenih in 4 platišča za Clio 4, Captur 1 ali 
Zoe. 041 691 734

• 2,5 m3 bukovih drv, 21 cm dolžine, 200 eur. 
051 603 696

• Oddamo dva zelo prijazna, crkljiva, igriva 
tigrasta mucka mladička dobrih navad (sa-
mička in samček). 031 313 554

• Nerabljeno stojalo Vileda Infinity, 20 eur. 
041 298 325

• Ugodno 4 alu platišča Renault laguna 
225/45-17 z gumami, 160 eur. 041 969 935

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

• Psa pasme mali nemški špic, bele barve, star 14 
tednov, čipiran, cepljen, 550 eur. 051 733 268

KUPIM

• Traktorje vseh znamk, kmetijske stroje, mini 
bagre v kakršnem koli stanju 070 519 447

• Odlikovanja, medalje, značke, bajonete, 
razglednice, kovance, knjige, slike, kipce 
ipd. 051 740430

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 041 
751 266

• Oddam garsonjero 35m2, prenovljeno, 
opremljeno, vseljivo takoj. 040 697 044

• Za daljše obdobje najamem (iščem) 1- ali 
1,5-sobno stanovanje. 040 788 702

• Kupim garažo z možnostjo parkiranja tudi 
pred garažo. 041 550 035

• Prodam stanovanje, 63,8 m2, 2,5-sobno, 
Miklošičeva ul. 4c, Domžale. 041 232 168, 
051 616 081

PODARIM

• Kuhinjsko klop rjavo, orbitrek. 040 268 041
• DVD (Wild America, Navihanci, Wacky 

babies). 031 479 104
• Podarim omare, dolžina 3,6m, 4 deli, sedež-

no garnituro, dolžina 3m, 3 deli, preprogo 
10m2. 040 268 041

RAZNO

• Prosto delovno mesto: delavec v proizvo-

dnji. 031 706 349
• Samski vdovec, upokojenec želi spoznati 

sopotnico. 040 271 578
• Kovinostrugar na klasičnih strojih, tudi 

CNC išče honorarno delo. 041 565 233
• Gratis odvoz vseh vrst kovin, plinskih 

jeklenk in akumulatorjev. 069 622 922
• Brez stroškov odvoza vam odpeljemo pral-

ne, sušilne stroje, štedilnike, odslužena ko-
lesa ter kovino. 040 780 078

• 43-letni moški bi rad spoznal žensko. Pošlji 
sms. 030 749 575

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

• Iščemo sodelavca/-ko za catering – kuhar/
natakar. 031 764 626

• Iščem mlajšo upokojenko za čiščenje stano-
vanjske hiše do trikrat mesečno, kličite po 
18. uri. 051 359 880

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 kavico iz vaše  

Kavarne Veronika (prevzameš z računom). 
Vabljeni!

01 839 27 44 | 051 898 150

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan
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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!

BMW serija 3 Touring: 330d xDrive Avt. FULL LED NAVI KAMERA – 2993 ccm, 
190 kW (258 KM) – L. 2018/02 - samo 138.281 km – 1. lastnik, ohranjeno, redno ser-
visirano vozilo z znano zgodovino. 4x4 pogon, avt. menjalnik, bluetooth, navigacija, 
tempomat, parkirni senzorji zadaj, vzratna kamera, full led žarometi, električna prtljažna 
vrata, esp,… možnost financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 23.900,00 €

Mini Clubman Mini Cooper D – 1995 ccm, 110 kW (150 KM) L. 2016/3 – 103.413 
km. Odlično ohranjeno atraktivno vozilo z znano zgodovino, od prvega lastnika. Na-
vigacija, bluetooth, tempomat, pdc, potovalni računalnik, ... Možnost financiranja brez 
pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 17.880,00 €

Akcija Akcija

Akcija

Akcija Akcija

Ford Kuga 2.0 TDCi SportStyle Powershift – navi park. sen. led, 1997 ccm, 88 kw 
(120 km) – L. 2018/09, 51.604 km. Zelo lepo ohranjen, z znano zgodovino in od 1. lastnika. 
Dvopodročna avtomatska klima, parkirni senzorji zadaj, alu platišča, navigacija, usb, bluetooth, 
keyless go, meglenke, prednje dnevne led luči, tempomat, usnjen multinfunkcijski volan, streš-
ne sani, el. pomik spredaj in zadaj… Možnost financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 19.880,00 €

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

OGLAS




