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• pod keramiko
 • pod laminati, parketi
  • uporaba inteligentnih
   termostatov
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XASTOR d.o.o. Kamnik
Družba za varovanje objektov

www.xastor.si

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

E: info@xastor.si

-  alarmni in video sistemi 
(dobava in montaža)

-  priklop sistemov na VNC
-  izvajanje obhodov 

in intervencij

Z vami že 

32 let

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

080 22 36      
www.hubat.si

info@artik.si, 040 554 000
Zanesljiv partner pri prodaji, oddaji in nakupu nepremičnin.
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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.



november 2022 3

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

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

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

Modre novice izhajajo enkrat mesečno v nakladi 30.000 izvodov in jih vsa gospodinjstva v Kamniku, Domžalah, 
Mengšu, Komendi, Trzinu prejemajo brezplačno – Naslov uredništva: IR IMAGE d. o. o., Medvedova ulica 25, 
1241 Kamnik, e-mail: urednistvo@modre-novice.si – številka TRR pri NLB d. d.: SI56 0231 2001 1092 444 – 
Rokopisov in fotografij ne vračamo – Tisk: Tiskarna Zagreb – Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost 
(Uradni list RS št. 89/98) sodi revija Modre novice med proizvode, za katere se obračunava in plačuje davek na 
dodano vrednost po stopnji 9,5 %.

Naslednja številka izide 16. decembra 2022.

AKTUALNO

V DOMŽALAH NOVA 
PRAVLJIČNA POT

Konec oktobra so v Domžalah odprli še 
drugo pravljično pot, imenovano Vilinski 
Homec, ki poteka po Homcu in Homškem 
hribu. Po 3,6 kilometra dolgi poti bodo orga-
nizirali tudi vodene obiske, prvi je na vrsti že 
to soboto, 19. novembra. 

Str. 6

USPEŠNE ZGODBE

VSE STORITVE VAM 
PRINESEJO NA PLADNJU

Omisli.si je spletna platforma, ki pametno 
povezuje preverjene ponudnike storitev s 
strankami, ki načrtujejo nove projekte. Tako 
oboji prihranijo čas in denar. Pogovarjali 
smo se z enim izmed ustanoviteljev platfor-
me Kamničanom Martinom Korenjakom, ki 
v podjetju sicer skrbi za trženje.

Str. 10

INTERVJU

LOUISE WINTER: UMETNOST 
JE HRANA ZA DUŠO

Angležinja Lousie Winter se je pred krat-
kim preselila v Kamnik, za katerega pravi, da 
je v teh nekaj mesecih postal njen dom. Po 
poklicu je sodobna umetnica; njeno umetni-
ško ustvarjanje raziskuje pomen spremembe 
prostora za življenje in identiteto predmeta. 

Str. 16 

ŠPORT 

OLIMPIJSKO SREBRO SE JE 
KOVALO TUDI V KAMNIKU

Celjski deskar Tim Mastnak je na olim-
pijskih igrah v Pekingu osvojil srebrno me-
daljo. Podložne plošče za njegovo desko, ki 
mu omogočajo večjo hitrost pri izhodu iz 
zavoja, pod blagovno znamko Allflex razvija 
kamniški inovator Aco Sitar.

Str. 40

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Nekaj dni letošnjega vročega poletja sem 
preživela v ravno prav ohlajenih gorah Dur-
mitorja. Neverjetno lepa pokrajina, osupljivi 
razgledi, okusna hrana in prijazni ljudje, je tisto, 
kar človeka prepriča, da se bo v Žabljak, ki s svo-
jo lego na 1456 metrih nadmorske višine velja za 
najvišje ležeče mesto na Balkanu, še vrnil. Mes-
to obkroža kar 48 vrhov, ki so višji od dva tisoč 
metrov, ter osemnajst jezer. Prostrana lepota, a 
hkrati tudi strašljivo brezmejna. 

Ko je avgusta v dolinah in mestih pripekalo 
do 40 stopinj Celzija, je bilo v osrčju črnogorskih 
gora prijetnih 27! Vremenska napoved je obeta-
la lepo vreme, zato smo se tisto jutro odpravili v 
hribe. Pot je dobro označena, markacije povsod, 
sploh ne bi potrebovali zemljevida … tako so 
nas prepričevali domačini. In res – izkazalo se 
je, da je prvi del poti odlično označen, medtem 
ko drugi … niti ne. Na tem mestu je dobro ome-
niti, da sama sodim med planinske začetnike. 
Znajdem se na markiranih poteh, z brezpotji ni-
mam izkušenj, s kondicijo nimam večjih težav, 
preglavice mi povzročajo izpostavljena mesta, a 
tudi pri teh počasi napredujem in z nabiranjem 
izkušenj postaja korak bolj čvrst. Ker so bili na 
planinski turi v Durmitorju ob meni bolj izku-
šeni planinci, nisem upala preveč ugovarjati, 
niti ko so se v meni porajali dvomi o pravilnosti 
naše poti. Potem pa smo le prišli do točke, ko sta 
se uprla tako moje telo kot glava: »Izgubili smo 
se. Jaz bom obrnila, vi pa kakor želite.« Obrni-

Naprej ali
nazaj?

UVODNIK ·  KAZALO

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

li smo vsi skupaj, se vrnili do zadnje markacije, 
našli pot, ki se nam je zdela prava in krenili po 
tej. Vmes smo srečali dva Švicarja, posredova-
la sta nam nasvet, ki so jima ga dali v Žabljaku: 
»Kadarkoli ne bosta vedela, kam, zavijta desno.« 
Ob preučevanju poti na zemljevidu ta namig ni 
bil videti točen, čisto zares pa ne vem. Nekaj 
sto metrov višje smo namreč zopet obrnili, saj 
ni nič kazalo, da bomo lahko varno nadaljevali. 
»Treba se je znati obrniti tudi dva koraka pred 
vrhom,« so mi v glavi odzvanjale besede roja-
ka Matjaža Šerkezija. Položila sem jih na srce še 
Švicarjema, s katerima smo si zopet križali poti, 
a niso padle na plodna tla – fant je vztrajal, naj 
pot nadaljujeta, dekle, vidno prestrašeno, ga ni 
moglo prepričati. 

V življenju je pač tako, da je vedno treba iti 
naprej, dalje, še dlje … Ampak to, da obrneš, 
včasih tudi tik pod vrhom, in/ali priznaš svojo 
zmoto, ni znak šibkosti, temveč kvečjemu obra-
tno. Zahteva zrelega, razmišljujočega in odgo-
vornega človeka. Takih pa ni veliko. Velja tako 
v hribih kot življenju nasploh. 
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Prvi letni koncert Čivk bo prazničen

Trzin – Ženska vokalna skupina Čivke, ki deluje v okviru Kulturne-

ga društva Franc Kotar Trzin, ob koncu leta pripravlja celovečerni 

koncert Čivke z gosti, ki bo v Kulturnem domu Trzin v soboto, 17. 

decembra, ob 20. uri. 

Čivke pripravljajo zanimiv in razgiban vokalno-inštrumentalni reper-
toar, ob katerem ne boste ostali ravnodušni, verjamemo pa, da se boste zelo 
zabavali. Koncert bo povezovala simpatična televizijska voditeljica Irena 
Shyama Hlebš. Ker pa se za vstop v božično novoletni čas spodobi tudi 
praznično vzdušje, vas Čivke po koncertu vabijo na praznično zakusko. 
Vstopnice za koncert je potrebno rezervirati na www.kud-trzin.si. 

Lepo priznanje za Arboretum, kjer si lahko ogledate 
tudi praznične lučke

Volčji Potok – Arboretum Volčji Potok je nedavno prejel Priznanje 

vrtne odličnosti, ki ga rožnim vrtovom z najboljšim vzdrževanjem 

in predstavitvijo vrtnic podeljuje Svetovna zveza društev ljubiteljev 

vrtnic. S tem je vstopil v družbo najboljši rožnih vrtov na svetu, saj je 

do letos to priznanje v Evropi prejelo 27 rozarijev. Poleg tega pa park 

že osvetljujejo praznične lučke, ki vas od 19. novembra dalje vabijo na 

Večerni sprehod med lučkami. 

Priznanje so Arboretumu Volčji Potok in Sloveniji podelili v Adelajdi 
v Avstraliji, kjer je potekal svetovni kongres Svetovne zveze društev lju-
biteljev vrtnic. Na njem med drugim preučijo kandidature za Priznanje 
vrtne odličnosti. Podelijo jih največ deset, saj morajo predlagani rozariji 
zadostiti številnim pogojem, ki jih je postavila svetovna zveza. Rožne vr-
tove Arboretuma Volčji Potok sta za priznanje predlagali visoki funkci-
onarki svetovne zveze iz nacionalnih društev iz Italije in Luksemburga. 
Rožni vrt ne more sam sebe predlagati za priznanje. 

Pogoji, da sme rozarij kandidirati za priznanje vrtne odličnosti, so, da 
je dovolj obsežen in tako vzdrževan, da so vrtnice v njem predstavljene v 

najboljši možni luči. Rožni vrt mora biti lep in privlačen, odprt za javnost, 
ki jo mora izobraževati in povečevati njeno zanimanje za vrtnice. Poleg 
naštetih kriterijev prinašajo točke redno in kakovostno vzdrževanje ter 
uspešno posredovanje informacij o vrtnicah (interpretacija). Sorte mora-
jo biti točno določene in označene bodisi s tablicami ali s pomočjo digi-
talne aplikacije – v rozariju Arboretuma Volčji Potok uporabljajo oboje.

Šteje tudi raznolikost in popolnost zbirke vrtnic in to, kakšen vpliv ima 
rožni vrt na javnost. Zagotovljen mora biti še osnovni servis za obiskoval-
ce, vključno za tiste, ki so gibalno ovirani, in prometna dostopnost. Pri 
vseh kriterijih je dobil Arboretum Volčji Potok odlično ali prav dobro oce-
no. Priznanje pa ni podeljeno enkrat za vedno. Če pade kakovost vzdrže-
vanja pod pričakovano mejo, svetovna zveze priznanje tudi odvzame.

Od 19. novembra je v parku zopet na voljo večerni sprehod med lučka-
mi, ki je zasnovan kot enosmerna, nekaj kilometrov dolga pot, na kateri 
so premišljeno dodani osvetljeni prizori. Večerni sprehod med lučkami je 
možen vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 15. in 21. uro. Lučke se 
sicer prižgejo ob 16. uri, a vstop v park je možen že eno uro prej. Vstopnice 
za večerni sprehod lahko kupite pri blagajni ali na spletni strani parka. 

Prenovili cesto na Dobenem

Mengeš – Na Dobenem so preplastili 315-metrski odsek ceste Loka–

Mengeš–Dobeno. Na tem mestu je bila vzpostavljena tudi javna 

razsvetljava. 

Obnovljen je bil odsek od Turistične kmetije Blaž po cesti Zgornje Do-
beno–Rašica. V nadaljevanju bo na najbolj izpostavljenih delih odseka 
postavljena tudi cestna varnostna ograja. 

Vzdrževalna dela ob Kamniški Bistrici 

Kamnik – V Šmarci in Nožicah se ob reki Kamniški Bistrici izvaja 

sanitarni posek za izboljšanje poplavne varnosti. Dela naj bi bila za-

ključena do konca tega leta.

Vzdrževalna dela obsegajo posek zmerne drevesne, grmovne in druge 
zarasti iz spodnjih dveh tretjin pretočnega profila vodotoka Kamniške Bi-
strice v dolžini 2290 metrov. Sanitarni posek zarasti bo opravljen v skupni 
količini 19.970 m². Predviden je ročni posek, z zlaganjem v gomile in odvo-
zom na trajno deponijo. Odstranjujejo se samo drevesa, ki rastejo v strugi, 
so poškodovana, nagnjena v strugo oziroma so se močno razrasla v pretoč-
ni profil, saj z vejevjem oziroma debli zapirajo profil struge, na njih pa se 
ob povečanih pretokih nabira nesnaga in naplavine. »V spodnjem delu se 
pušča posamezna drevesa, ki pa si ne smejo slediti v ravni črti, drevesa bodo 
razmaknjena tudi po višini. Drevesa, ki rastejo v zgornji tretjini profila, se 
lahko ohrani, če ne ovirajo pretočnega profila. Nujno pa je treba odstraniti 
vsa posušena in poškodovana drevesa. Veje na zdravih drevesih se bo obre-
zalo, tako da se omeji rast drevja v širino, odstranjevanje le-teh se izvaja se-
lektivno, odstranile pa se bodo le tiste, ki omejujejo pretočnost struge. Panji 
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povezujejo zemljino in brežine varujejo pred intenzivno bočno erozijo, zato 
se jih ohranja, če ne predstavljajo ovire vodnemu toku,« so zapisali v kam-
niški občinski upravi. Investitor projekta je Direkcija RS za vode, investicija 
je ocenjena na 218 tisoč evrov. Poleg tega Občina Kamnik skupaj z Direkcijo 
za vode pridobiva tudi gradbeno dovoljenje za izvedbo prve etape proti-
poplavnih ukrepov, v okviru katerih bo na tem delu zgrajena interventna 
pot, ki bo omogočala vzdrževanje struge Kamniške Bistrice, sočasno pa se 
bo lahko uporabljala kot rekreacijska os oz. večnamenska pot za kolesarje in 
pešce. Ocenjujejo, da bi z deli lahko začeli v zimskem obdobju. 

Gradnja regionalne kolesarske povezave se zaključuje

Domžale – Gradnja regionalne kolesarske povezave v Domžalah od 

Češminove ulice do Krožne ceste v Depali vasi se zaključuje. Dobra 

dva kilometra dolga povezava naj bi bila v uporabo predana decembra.

»Za obe brvi, ki sta del kolesarske povezave, torej čez Kamniško cesto 
in čez železniško progo, je bilo potrebno gradbeno dovoljenje. Tehnični 
pregled za pridobitev uporabnega dovoljenje je že narejen, čakamo le še 
uporabno dovoljenje. Zaključuje se tudi gradnja same kolesarske steze z 
opornimi zidovi, zadnja asfaltiranja bodo končana do sredine novembra. 
Kolesarska steza bo v uporabo predana predvidoma v decembru 2022,« so 
za Modre novice povedali na domžalski občinski upravi. Pogodbena vred-
nost del znaša dobre tri milijone evrov (z DDV), od tega bosta dobra 2 mili-
jona evrov sofinancirana iz evropskega sklada oz. državnega proračuna. 

Ureditev trga pri avtobusni postaji v Kamniku

Kamnik – V tem tednu so se v središču Kamnika začela dela za uredi-

tev trga pri avtobusni postaji v Kamniku. Skupna vrednost gradbenih 

del ter zunanje ureditve je dobrih 160 tisoč evrov z vključenim dav-

kom, medtem ko bo za skulpturo mamuta občina namenila slabih 132 

tisoč evrov (z DDV). Dela naj bi bila zaključena v roku dveh mesecev.

Novi trg bo urejen med avtobusno postajo v središču Kamnika in Kam-
niško Bistrico. Na trgu bo postavljena bronasta skulptura mamuta avtorja 

Mihe Kača, ki je že dokončana in čaka, da po 15 letih končno zasede svoj 
prostor v Kamniku. V sklopu zunanje ureditve bo porušen del tlakova-
nih in betonskih površin na severnem delu tega območja z namenom, da 
se vse pohodne površine v območju urejanja izvedejo v enotni podobi z 
betonskim tlakom. Prehod novo urejenih površin se na južni strani trga 
na obstoječ teren navezuje z betonskimi stopnicami, skulptura mamuta pa 
bo postavljena na betonski ploščadi nad zakloniščem. V sklopu zunanje 
ureditve bo nameščena tudi parkovna in urbana oprema. »Ugoden vpliv 
na okolje bo dosežen z umestitvijo urbane opreme, in sicer pitnika, s kate-
rim se bo spodbujalo obiskovalce k uporabi naravne pitne vode in koša za 
odpadke. Prav tako bo okolica urejena tako, da bo ohranjeno avtohtono ze-

lenje, kar ima vpliv na ohranjanje lokalne biodiverzitete. Na robu ploščadi 
sta predvideni polnilnica za električna kolesa in stojala za kolesa, s čimer se 
bo urbane prebivalce spodbujalo k trajnostni mobilnosti. Z investicijo bos-
ta tako uresničena dva dolgoročna cilja: približati mestne javne površine 
in arheološke vsebine lokalnim prebivalcem ter drugim obiskovalcem in 
jim omogočiti prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa,« pravijo v 
kamniški občinski upravi, kjer se za omenjeni projekt nadejajo tudi nepo-
vratnih sredstev evropskega sklada v višini 50 tisoč evrov. 

Prenovljeno cestišče na Duplici in kmalu tudi v 
Mekinjah

Kamnik – Na Ljubljanski cesti na Duplici je cestišče že prenovljeno, 

medtem ko na območju lokalne ceste Mekinje–Godič sanacija cestišča 

še poteka.

Sanacija 285-metrskega odseka cestišča in dela pločnika na Duplici je 
že končana, v tem tednu je potekala še sanacija dela povezave na Jako-
pičevo ulico. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša dobrih 100 tisoč 
evrov (z DDV).

Lokalna cesta Mekinje–Godič bo sanirana na treh odsekih, predvide-
na skupna dolžina je 611 metrov, dodatno bo izvedena grbina za umirjanje 
prometa. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša dobrih 122 tisoč evrov 
(z DDV). 
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V Domžalah nova pravljična pot
Konec oktobra so v Domžalah odprli še drugo pravljično pot. Vilinski Homec poteka po Homcu in Homškem hribu ter bo po Pravljič-
nem Šumberku še dodatno popestril ponudbo družinskega turizma v Domžalah, kjer je že sedaj precej razvejana mreža tematskih poti: 
poleg Pravljičnega Šumberka in Vilinskega Homca še Domžalska čebelarska učna pot, Homška učna pot, Lisičkina gozdna učna pot na 
Šumberku, Poučna pot Blata Mlake in Ihanska krožna pot.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in arhiv Zavoda Škrateljc

Vilinski Homec je sicer že osma pot na pravljično-doživljajski tran-
sverzali po Sloveniji, ki jih gradi Zavod Škrateljc. Poleg dveh domžalskih 
so poti na voljo še v Krškem (Krškočara), Štanjelu (Škratji Kras), Bevkah 
(Pot močvirskih škratov na Mali plac), na Vrhniki (Smaragdna dogodi-
vščina ob Ajdovskem zidu) in Krvavcu (Pot pastirskih škratov na Krvav-
cu) ter v Polhovem Gradcu (Polhov doživljajski park).

Doživetje Vilinski Homec, ki je primerno za otroke od šestega leta da-
lje, se prične na Homcu, in sicer na parkirišču pri gostilni Repanšek, kjer 
lahko kupite Vilinsko beležko (cena 5 evrov), na voljo pa je tudi slikanica 
Vilinski ples (cena 15 evrov; ob nakupu beležke in slikanice skupaj je cena 
18 evrov). Kadar gostilna Repanšek ne obratuje, lahko Vilinsko beležko 
dobite tudi v bližnjem Baru Pelikan. Poleg parkirišča pri gostilni lahko 
parkirate tudi na makadamskem parkirišču blizu Mlinarske brvi.

Pot je dolga 3,6 kilometra

Od gostilne Repanšek se pot nadaljuje po pločniku ob asfaltni cesti v 
smeri Kamniške Bistrice. Po približno 400 metrih prispete do Mlinarske 
brvi, ki je ne prečkate, in točke Vila Pika. Sledite oznakam in pot nadaljuje-
te ob Kamniški Bistrici nazaj proti Homškemu hribu. Dospete do Homške 
mlinščice in pot nadaljujete do jeza na Kamniški Bistrici, tam skrenete na 
označeno gozdno pot in sledite Vilinski stezi do Čudežnega studenca. Od 
njega se mimo cerkve in pokopališča povzpnete na Vilinsko mesto Pikel, 
od tam pa ponovno strmo spustite proti Kamniški Bistrici. Sledite vilin-
skim smerokazom ter se po drugi strani povzpnete na Homški hrib, mimo 
točke spomin pa se nato vrnete na glavno cesto in nazaj k izhodišču poti. 
Pot je dolga 3,6 kilometra, na njej pa boste pridelali 210 metrov višinske 
razlike. Na voljo bodo tudi organizirani vodeni obiski pravljične poti z in-
terpretativnimi vodniki. Prvi je na vrsti že to soboto, 19. novembra, ob 10. 
uri, zbirno mesto je pred gostilno Repanšek. Za ogled se je treba prehodno 
prijaviti, in sicer na elektronsko pošto tic@domzale.si.

Odprtje pravljične poti so pospremili številni obiskovalci, ki so pris-
luhnili kratkemu uvodnemu programu, nato pa pred odpravo po Vilin-

skem Homcu uživali še v glasbeno-plesni pravljici. Pot sta s prerezom 
traku odprla Mira Bečan, vodja Službe za turizem na Občini Domžale, in 
Borut Jenko, predstavnik Krajevne skupnosti Homec Nožice ter predse-
dnik Kulturnega društva Jože Gostič Homec. 
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Novi A3 Sportback sedaj v odlični 
ponudbi z bogatejšo opremo!

Novice Audi Porsche Verovškova

Poraba za model Audi A3 30 TFSI, kombinirana vožnja: 5,1 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 116 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0378 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povz-

roča 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. *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 pogoji 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 zavarovalnega 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 

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

Skenirajte kodo s  
telefonom in preglejte  
vozila Audi na zalogi.

Model Audi A3 je eden izmed najbolj prilju-
bljenih in najbolj zaželjenih modelov Audi pri 
Porsche Verovškova v zadnjih letih. Sedaj si 
lahko A3 Sportback v akcijski ponudbi izberete 
tudi vi! Nekaj vozil imamo tudi na zalogi, seve-
da pa ga lahko sestavite po svojih željah! Naj 
vas očara napredni design in inovativne teh-
nologije, v povezavi z bogato serijsko opremo in 
izjemno varčnim in dovršenim bencinskim mo-
torjem. Za vas imamo tudi registrirana testna 
vozila in vas že čakajo, da jih zapeljete. 

   Audi A3 Sportback Advanced 30 TFSI  
   - že od 230,73 €/mesec  
   - vključen 2.000 € Audi bon*

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

Že vključena bogata serijska oprema z dodat-
nimi akcijskimi paketi vas bo s tehnološko 
dovršenostjo, izjemne vozne dinamike, življen-
jske energije naravnost navdušila. 

Med opremo akcijskega modela boste našli 
najnovejše tehnologije: LED sprednja žarometa 
in zadnje LED luči, paket Komfort (naslon za 
roke, ogrevani sedeži, prostoročno telefoniran-
je), športni sedeži in usnjen volan, prilagodljivi 
tempomat - Adaptive Cruise Control, kamera za 
vzvratno vožnjo, asistenca za dolga žarometa, 
Audi phone box light brezžično polnjenje mobil-
nih naprav, povezavo s pametnimi napravami, 
avtomatska klimatska naprava (2 conska), 
notranji elementi v videzu aluminija z ambien-
talno osvetlitvijo in vrhunski zvočni sistem Audi 
z 10 zvočniki in še veliko več!

Prepričani smo, da vas bo izjemno varčen 
bencinski motor 1.0 TFSI z močjo 81 kW in 
110 KM presenetil z dinamičnostjo in z izjemno 
nizko porabo goriva na vseh brezskrbnih poteh.

Imate dodatna vprašanja? 

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

“Napredni design in 
inovativne tehnologije,  
sedaj na voljo v akcijskem  
modelu A3 Sportback”, 
g. Robert Plut

Na fotografiji: novi Audi A3 Sportback 
Foto: Jan Gregorin.

Vključene 
LED luči za  
športni videz.

Atraktivna  
zunanjost.

Moderna 
notranjost  
z Audi MMI.
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Karierni sejem v Kamniku

Kamnik – V četrtek, 18., in petek, 19. novembra, bo v kamniški športni 

dvorani potekal karierni sejem, na katerem se bodo (mladi) obiskovalci 

lahko seznanili z različnimi možnostmi zaposlitve in kariernega ra-

zvoja v podjetjih, ki svojo dejavnost opravljajo v Kamniku in bližnji 

okolici.

Sejem, ki ga organizirajo Podjetniški klub Kamnik, Zadruga KIKštar-
ter in Občina Kamnik, bo oba dneva potekal od 8. do 18. ure. Organiza-
torji želijo obiskovalce spoznati s podjetniki, ki vodijo uspešna podjetja, 
predstaviti njihove dejavnosti in vzbuditi zavedanje, da so perspektivna 
delovna mesta na voljo tudi v Kamniku. Na dogodek so vabljeni mladi in 
starejši iskalci zaposlitve, starši učencev in dijakov ter osebe, ki razmišlja-
jo o spremembi karierne poti in bi podjetja radi bolje spoznali. 

Lekova mengeška enota je tovarna leta

Mengeš, Ljubljana – Časnik Finance je družbi Lek, enoti Bioloških 

učinkovin Mengeš, podelil laskavi naziv tovarna leta 2022 in priznanje 

za najbolj trajnostno naravnano tovarno. 

Gre za nagrado, namenjeno slovenskim podjetjem, ki so najuspešneje 
uvedla koncept industrije 4.0 in tako najbolj izstopajo po tehnološkem na-
predku proizvodnje, skrbi za zaposlene, skrbi za trajnostni razvoj in rasti 
poslovanja. Lekova enota Bioloških učinkovin Mengeš je strokovno ko-
misijo prepričala z visoko ravnjo avtomatizacije, digitalizacije in uporabe 
podatkovne znanosti ter s svojo kulturo opolnomočenosti, inovativnost 
in vedoželjnosti.

Biološke učinkovine Mengeš so ključni Novartisov obrat za klinično 
proizvodnjo bioloških učinkovin, kar pomeni, da gre velika večina biolo-
ških zdravil Novartisa v določenih fazah razvoja skozi proizvodni obrat 
v Mengšu. V njem Lekovi strokovnjaki proizvajajo učinkovino eritropo-

etin za bolnike z odpovedjo ledvic in onkološke bolnike, učinkovino za 
podobno biološko zdravilo, ki je že vrsto let na voljo onkološkim bolni-
kom, in številne inovativne ter podobne biološke učinkovine za klinično 
uporabo v fazah testiranj zdravil. Enota Bioloških učinkovin Mengeš je 
pametna in visoko avtomatizirana proizvodnja, vodena s pomočjo inteli-
gentnih programskih orodij. 

Nagrada tovarna leta je tako že drugo priznanje, ki v kratkem času 
potrjuje vodilni položaj družbe Lek med slovenskimi podjetji. Septembra 
je bilo namreč podjetje izbrano za najuglednejšega delodajalca v Sloveniji, 
s čimer se lahko pohvali že tretje leto zapored. 

Park za sprostitev ob Kamniški Bistrici

Domžale – Pešpot ob Kamniški Bistrici v Domžalah je že nekaj časa bo-

gatejša za novo pridobitev, in sicer so na Viru pri Domžalah uredili pros-

tor za sprostitev, ki je med obiskovalci zelene osi že postal priljubljen.

Novi prostor za sprostitev leži na desni strani dolvodno, nasproti Saha-
re na Viru pri Domžalah. »Ob nabrežju Kamniške Bistrice je že vrsto let 
urejena zelena os za sprehode, tek in kolesarjenje. Manjkal pa je prostor, 
kjer bi ljudje posedeli ali se razgibali. Tako je v Domžalah nastal prostor 
sprostitve z urbano leseno opremo, ki navdušuje z dizajnom in toplino,« 
so o kotičku ob reki povedali v domžalski občinski upravi. 

Možen osebni prevzem
(15-30 minut po klicu 

lahko prevzamete hrano).

www.tsnim.si | 070 562 903 | Šutna 68, Kamnik
Delovni čas: pon–pet: 10–22, sob: 12–22, nedelja in prazniki: 12–20

VEGANSKE, VEGETARIJANSKE  
IN JEDI BREZ GLUTENA

Novoletne zabave,
druženje,

rojstnodnevne zabave 
– catering do 70 oseb

 
v ponudbi več vrst sladic

PRVA ARABSKA RESTAVRACIJA V KAMNIKU!

TSNIM

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan
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Zbrali spomine ob srebrnem jubileju
V letošnjem letu Društvo Lipa, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Domžale praznuje 25-letnico delovanja. Ob srebrnem jubileju so 
pripravili pregledno razstavo v sliki in besedi ter okroglo mizo, na kateri je pogovor tekel o aktivnem preživljanju prostega časa starejših.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Univerza za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale je z delom priče-
la spomladi leta 1997. Njena ustanoviteljica in predsednica je bila Metka 
Zupanek, danes častna predsednica društva, ki je na odprtju razstave ob 
jubileju dejala: »S ponosom se oziram na 25 let delovanja Društva Lipa. Za-
četki so navadno povezani s težavami, veliko jih je bilo, ampak z dobrimi 
sodelavci se jih je dalo premagati. Z velikim spoštovanjem se spominjam 
tistih, ki so polagali temelje dejavnosti naše Lipe.« Po začetku, ko so v Lipi 
imeli pet tečajev in 49 slušateljev, je društvo rastlo in se razvijalo. »V letoš-
njem študijskem letu je na voljo več kot 28 krožkov, obiskuje jih preko 520 
slušateljev. Prepoznavnost in dobro delo se ne odraža le v občini Domžale, 
ampak tudi širše, poznajo nas od Mengša, Moravč, Lukovice do Medvod 
in Vrhnike. Za uspešno delo so zaslužni mentorji, animatorji in tajništvo,« 
je na odprtju dejal sedanji predsednik društva Marjan Ravnikar. 

Danes v Lipi delujejo naslednji študijski krožki: tuji jeziki (anglešči-
na, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina, ruščina in kitajščina), 
splošno izobraževanje (etnologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, 
geografija, računalništvo, zabavna matematika, zeliščarstvo, zelenjavni 
vrt, bridž, miselne igre, debatni krožek, bralna značka v slovenščini in 
tujih jezikih), kultura in ustvarjanje (literarni krožek, pevski zbor, igranje 
citer in kitare, ljudska glasbila, keramika, klekljanje, likovno ustvarjanje, 
izdelava mozaika, restavratorstvo, izdelava punčk iz cunj za UNICEF, 
orientalski ples) ter šport in rekreacija (joga, telovadba, pohodništvo, 
kolesarstvo, nordijska hoja, jahanje, qigong). Poleg tega organizirajo tudi 
strokovne ekskurzije, predavanja in tematski večer. Čeprav vpis v dru-
štvo uradno poteka septembra, se lahko posameznim skupinam priklju-
čite tudi med študijskim letom. Glavna dejavnost društva vsa leta ostaja 
enaka: ohranjanje socialne mreže, miselne in fizične kondicije ljudi v zre-
lih letih. »Učenje ima svoj začetek in nikoli konca. Z aktivnim delom v 
društvu si izpolnjujemo želje, razgibavamo možgane ter telo in hranimo 
dušo,« pravijo slušatelji v Društvu Lipa.

Na razstavi, ki je na začetku tri dni gostovala v Galeriji Domžale, se-
daj pa si jo do konca novembra lahko ogledate v Knjižnici Domžale, so 
pregledno predstavljeni vsi študijski krožki, poudarek je na tistih, ki se 
izvajajo v zadnjih petih letih delovanja društva. Odprtje so s svojimi nas-

topi popestrili članice in člani Folklorne skupine Groblje ter domače čla-
nice in člani Društva Lipa: zapeli so pohodniki, z literarnima vložkoma 
sta se predstavili literatki Janka Jerman in Milojka Lunar, dve skladbi je 
zaigrala citrarska skupina Kresničke in Tesere, ki prihodnje leto praznuje 
10-letnico delovanja na Lipi. 

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si
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Vse storitve vam prinesejo na pladnju
Ljudje iščemo ponudnike storitev na različne načine: sprašujemo znance, pogledamo oglase in spletne strani, beremo članke. Ko je 
nabor narejen, preverjamo cene in izkušnje uporabnikov ter se odločamo. To je dolga pot, ki zahteva precej angažiranosti, predvsem 
pa vzame veliko časa. Na srečo je že desetletje na voljo tudi veliko hitrejša in uporabnikom prijazna pot. Omisli.si je spletna platforma, 
ki pametno povezuje preverjene ponudnike storitev s strankami, ki načrtujejo nove projekte. Tako oboji prihranijo čas in denar. Med 
ustanovitelji platforme je tudi Kamničan Martin Korenjak, ki v podjetju skrbi za trženje.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in arhiv Omisli.si

Poleg Martina sta soustanovitelja še Mitja Pritržnik in Primož 
Verdnik. Prvi je direktor podjetja, drugi tehnični vodja, vsak od treh pa je 
tretjinski lastnik podjetja. Njihova skupna podjetniška zgodba se je začela 
pred več kot desetletjem, ko so začeli razmišljati, da bi poleg rednih služb 
svoj čas vložili še v lasten projekt. Tako je najprej nastal portal za iskanje 
glasbenikov najdi-glasbenika.si, ki deluje še danes. Po hitrem uspehu so 
se prvemu portalu pridružili še drugi (najem fotografa, pogostitve, koč 
itd.), zato so fantje začeli razmišljati, da bi namesto več manjših naredili 
en sam, krovni portal, na katerem bodo zbrani vsi storitveni ponudniki. 
»Vse skupaj se je začelo kot konjiček ob naših rednih službah. Potem je 
portal storitev začel rasti. Spoznali smo, da bomo morali nehati sedeti na 
dveh stolčkih ter bo moralo delo s portalom prerasti v redno službo,« o 
začetkih razlaga Martin. Pri tem so odločilno vlogo igrala sredstva Slo-
venskega podjetniškega sklada, pridobljena na razpisu SK75. »To je bila 
odskočna deska, saj so bili naši prihodki še tako majhni, da si sami tega 
prehoda v redno zaposlitev ne bi mogli privoščiti,« pove. 

Danes portal pokriva 130 storitvenih področij, ima 150 tisoč obisko-
valcev mesečno, na njem je vpisanih dobrih 8500 podjetij, ki se jim vsak 
mesec pridružijo številna nova, mesečno posredujejo okoli 2000 povpra-
ševanj preko elektronske pošte in 3000 telefonskih povpraševanj. »Skle-
njenih poslov je od 5 do 10 %, v povprečju se sklene posel pri vsakem 
sedmem kontaktu,« pove Martin. 

Eden od prvih stanovalcev KIKštarterja

Z obsegom poslovanja se je večala tudi ekipa, ki danes šteje šest ljudi, 
poleg tega pa imajo tudi več zunanjih sodelavcev. »Rastemo iz leta v leto. 
Sploh zadnja tri leta beležimo poskok v rasti, takšno bo tudi letošnje leto. 
Iščemo novega tržnika, saj nam povpraševanja rastejo hitreje kot števi-
lo ponudnikov, razmišljamo pa tudi o zaposlitvi še enega programerja,« 
pove Martin, ki s svojim delom posla že vseh deset let domuje v kamni-
škem KIKštarterju. Ekipa Omisli.si je namreč razpršena na več lokacijah. 
»V Ljubljani imamo skupno pisarno, kjer se srečujemo enkrat tedensko. 
Tisti dan delamo skupaj, imamo sestanke, usklajevanja ipd., vse ostale dni 
pa delamo vsak na svoji lokaciji. Sam sem v KIKštarterju, kamor sem pri-
šel čisto na začetku, ko se je ta kamniški prostor sodela šele odprl. Sem 
eden izmed prvih stanovalcev. Tu je super okolje, ogromno je podpore, od 
izobraževanj do mreženja. V KIKštarterju sem spoznal veliko ljudi in tu 
sem zelo zadovoljen,« Martin ne skopari s pohvalami, hkrati pa pojasni 
še, da jim tovrsten ''razpršen'' način dela v podjetju odlično funkcionira in 
zelo ustreza, »opažam, da sem veliko bolj produktiven tiste dni, ko sem v 
svoji pisarni, saj imam mir in nihče me ne moti, seveda pa je dobro, da se 
ožja ekipa dobiva vsaj enkrat na teden, tako se vzdržujejo osnovni odnosi 
in komunikacija. Sicer pa smo vse dni v stiku preko različnih komunika-
cijskih orodij, od pogovornih aplikacij do zooma in telefonov.«

Odločilna je vztrajnost in zavzetost ponudnikov 

Platforma je za iskalca storitev brezplačna. Poti do ponudnikov sta dve. 
»Prva je, da iskalec obišče spletno stran, na kateri je zbir ponudnikov s 
področja, ki ga zanima, denimo omisli.si/kopalnico/, in tu najde nekaj 
primernih izvajalcev. Torej je naša platforma v tem primeru most, neka-
kšen digitalni Celjski sejem, če hočete, kjer iskalec vidi ponudnike, nji-
hove storitve, ocene. Poleg tega je navedeno še, če je ponudnik preverjen 
z naše strani in kako smo ga preverili (bonitete, blokade TRR, ocene na 
spletu). Druga možna pot je, da iskalec odda povpraševanje in z liste, ki 
jo predlaga sistem, sam stopi v kontakt s ponudniki ali pa počaka, da ga 
pokličejo oni,« delovanje platforme opisuje Martin. 

Ponudniki, ki se vpišejo na portal, morajo za storitev plačevati naroč-
nino. Na voljo sta dva paketa, in sicer trimesečni ali letni. Za začetek je na 
voljo tudi brezplačen dostop, a ta ne omogoča kontakta s strankami. Kot 
pove Martin, se trenutno ukvarjajo z digitalizacijo plačila naročnin, torej 
bo ponudnik kmalu lahko sam aktiviral naročnino s kreditno kartico. Ta 
storitev bo na voljo do konca leta. »Na splošno se ponudniki bolj odločajo 
za letne pakete, saj je verjetnost za sklenjen posel v enem letu večja. V 
letnem paketu ponujamo garancijo vsaj enega posla, če stranka tega ne 
sklene, ji članstvo brezplačno podaljšamo,« razloži Martin, a pove, da so 
taki primeri v manjšini. »Ponudnikom pomagamo, svetujemo, kako naj si 
uredijo profil, kako pristopijo do strank ipd. Vsi ti nasveti so brezplačni. 
Seveda pa vse ni odvisno od nas. Odločilna je prav vztrajnost in zavze-
tost ponudnikov.« Ob tem sogovornik doda, da imajo veliko zadovoljnih 
strank, saj je takih, ki naročnino iz leta v leto podaljšujejo, več kot 60 %. 
Med iskalci storitev so v večini fizične osebe, od 5 do 10 % pa je iskalcev 
podjetij v segmentu B2B.

Pametni algoritmi povezujejo povpraševanje s ponudniki

Večkrat smo že zapisali, da platforma pametno povezuje iskalce in po-
nudnike storitev. Kaj pomeni pametno povezovati? »V ozadju platforme 
delujejo algoritmi, ki povezujejo povpraševanje s ponudniki. Ko oseba ali 
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podjetje odda povpraševanje, platforma takoj predlaga izbor desetih naj-
bolj ustreznih ponudnikov glede na parametre, označene v obrazcu. Da 
ponudnik pride v izbor desetih najboljših, je ponovno zasluga algoritma, 
ki pregleda starost podjetja, število zaposlenih, ocene strank, urejenost 
profila itd.,« razloži Martin in pojasni, da po avtomatskem prejemu iz-
bora ponudnikov, ki ga opravi sistem sam, povpraševanje preveri še za-
posleni in izbor še dopolni z ustreznimi ponudniki. V procesu je ključna 
dobra baza ponudnikov, ki jim iskalci lahko zaupajo. Pri Omisli.si mislijo 
tudi na to. »Letos smo našo bazo podjetij povezali z bazo podjetja Bisno-
de, ki meri bonitete pravnih subjektov. Ko dobimo podatek, da podjetje ne 
obstaja več, je v stečaju ali toženo, zaposleni na podpori preveri dejansko 
stanje. Če se je podjetje zaprlo, potem sodelovanje prekinemo; včasih pa 
se zgodi, da gre le za spremembo, na primer preusmeritev iz s.p. v d.o.o., 
takrat s sodelovanjem nadaljujemo,« razlaga Martin.

V porastu je povpraševanje na področju ogrevanja 

V tem trenutku je še vedno veliko povpraševanja po gradbenih stori-
tvah. »Ta trend se je začel med epidemijo covida-19. Kaj se bo v prihodnje 
dogajalo na področju gradbeništva, je težko napovedati. Cene so se dvig-
nile, povpraševanje še vedno raste, tako da zaenkrat ohlajanja še en za-
znavamo. Menim pa, da se bo trg začel umirjati nekako do konca tega leta 
ali spomladi prihodnje leto,« napoveduje Martin. Med epidemijo, ki na 
poslovanje podjetja Omisli.si ni imela večjega vpliva, so sicer zaznali tudi 
povišan vpis podjetnikov, ki so iskali nove kanale za iskanje strank. Po 
epidemiji so opazili pravo eksplozijo povpraševanj s področja dogodkov 
(poroke, rojstni dnevi ipd.), v tem trenutku pa se strmo povečujejo tudi 
povpraševanja s področja ogrevanja. »Ljudje iščejo alternativne rešitve 
oz. dodatne vire. Zmanjšuje se povpraševanje po peletih, nekateri se vra-
čajo na ogrevanje na drva. Veliko je povpraševanja po toplotnih črpalkah 
in sončnih elektrarnah. To je prihodnost ogrevanja,« razkriva Martin.

Čeprav so v podjetju v preteklosti že napovedovali širitev na tuje trge, 

so te načrte za zdaj opustili in se raje posvetili obdelavi slovenskega tr-
žišča in utrditvi položaja na njem. »Še vedno dodajamo nova področja, 
pogosto tudi na želje ponudnikov, ki nam sporočijo, da določene branže 
še ne pokrivamo. Tako smo nedavno dodali bazene, savne po meri …,« 
pravi Martin in doda, da so med poglavitnimi načrti predvsem tehno-
loški, saj želijo še izboljšati uporabniško izkušnjo za ponudnike, dodati 
spletna plačila članarine, uvesti prodajo bonov ipd. Že zdaj pa beležijo 
odlično uporabniško izkušnjo iskalcev storitev, ki na njihovi platformi 
ne najdejo zgolj preverjenih in zaupanja vrednih ponudnikov, temveč se 
lahko podučijo tudi o značilnostih posameznih panog in cenah storitev. 
Platforma, torej, ki deluje kot tisti znanec, ki mu lahko zaupate in na kate-
rega se obrnete, ko potrebujete dobrega mojstra. 

oglas mojstri peke-modre novice 196x124mm.indd   1 11. 11. 2022   11:54:58
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Začutiti utrip nekdanjih gora
Ko se Kamničan Vladimir Habjan ne potika po hribih, o njih piše. Ko o njih ne piše, bere knjige in prispevke v zvezi z njimi. Ko ne bere, s hri-
bov rešuje. Ne, to ni njegova služba, temveč ljubezen, ki ga spremlja od otroštva. Še posebej ga je vedno privlačil skrivnostni svet brezpotij: 
»V brezpotjih boste gotovo še začutili utrip nekdanjih gora, nekdanjih časov, ko je bila narava še prvobitna. Danes se nezadržno spreminja, 
žal na slabše.« Terenom brez poti se je posvetil tudi v vodniku Brezpotja: od Grintovcev do Zahodnih Julijcev, ki je izšel junija letos.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Vladimirja Habjana

Vladimirja, ki je danes izkušen planinec, alpinist in gorski reševalec, 
brezpotja mamijo že od mladih nog: »Po smrti očeta mi je ostala zbirka 
planinskih vodnikov, ki sem jih naštudiral, še preden sem se sploh kdaj 
odpravil v gore. V vodnikih me je še posebej privlačil drobni tisk, ki se 
mi je zdel zelo skrivnosten. Tam so bila opisana brezpotja,« se spominja. 
Seveda je najprej začel s hojo po markiranih poteh, kasneje se je pridružil 
tabornikom. Iz teh časov izhaja zanimiva zgodba, ko so se s taborniškim 
vodom odpravili na Kamniško sedlo in jih je ob sestopu čez Planjavo na 
Korošici ujela noč, naslednji dan pa so 16-letnike že iskali kamniški gor-
ski reševalci. »Cene Griljc je bil glavni,« se spominja Vladimir, »na cesti 
nas je našla policija, našega vodnika so precej ošteli, mi pa smo bili veliki 
frajerji, ko smo naslednji dan prišli v šolo.« 

V vodnik je vključil najljubše ture

Kasneje se je lotil vsega ''planinskega'', razen markiranja – bil je nara-
vovarstvenik v planinskem odseku, gorski stražar, planinski vodnik, 
opravil je alpinistično šolo in izpit za gorskega reševalca. »Ampak prav 
zares sem se najbolj našel v publicistiki,« prizna, kar niti ne čudi, saj je 
med drugim že 22. leto urednik Planinskega vestnika, revije za ljubitelje 
gora, ki velja za najstarejšo slovensko revijo, ki še izhaja, obenem pa je 
tudi urednik Planinske založbe. Poleg tega je tudi avtor treh leposlovnih 
knjig in številnih vodnikov. Njegov zadnji, ki je izšel letos junija pri za-
ložbi Sidarta, nosi naslov Brezpotja. Pravzaprav gre za prenovljeno izdajo 
vodnika Manj znane poti slovenskih gora, ki je izšel leta 1999. V 23 letih 

se je marsikaj spremenilo, meni Vladimir. »Knjiga iz leta 1999 je orala 
ledino na tem področju. Brezpotja so bila takrat kočljiva tema. Problem 
je bila narava, možne nesreče, zato se je porajalo vprašanje, kdo bo ta vo-
dnik kupil. A prva knjiga je bila uspešna že v prednaročilu in takrat so se 
mi odprla vrata. V tistem času je bilo že veliko vodnikov in tudi opisa-
nih brezpotij, zato sem moral sam, če se nisem želel ponavljati, svoje ture 
zastaviti drugače, kar ni bilo nujno boljše. Ko mi je lani založnik ponudil 
novo izdajo, sem temeljito prečesal stvari. Veliko vodnikov ni več na trž-
išču, nekaj avtorjev se je poslovilo in njihovi vodniki ne živijo več. Tako 
sem dobil priložnost, da izdam tak vodnik, kot sem si ga želel ustvariti že 
pred 23 leti!« razlaga Vladimir. 

Novi vodnik brezpotij prinaša 70 tur, od tega je 26 popolnoma novih, 
saj se je avtor odpravil tudi čez mejo v Zahodne Julijce in Julijske Predalpe. 
Štirinajst brezpotij je v Kamniško-Savinjskih Alpah, od tega so štiri nova: 
Krofička čez Ute in Črni hriber, Rzenik čez Martinj stezo, Planjava skozi 
Repov Kot, Turska gora čez Gamsov skret. »V vodniku so moje najljubše 
ture, izbor je subjektiven,« izpostavlja Vladimir in dodaja, da novi vodnik 
prinaša težje ture, »ljudje so napredovali, oprema je boljša, po brezpotjih 
vodijo v okviru planinskih društev pa tudi gorski vodniki, zato je bilo tre-
ba tržišču ponuditi nekaj več.« Ob tem velja posebej poudariti, da vodnik 
ni namenjen običajnim planincem, temveč le tistim z obilo izkušnjami: 
»Tistim, ki imajo dovolj kondicije ali veliko hodijo po markiranih poteh 
in se na splošno znajdejo v gorskem svetu. Izkušnje morajo imeti z lepim 
in slabim vremenom ter hojo v različnih letnih časih, tudi pozimi. Po-
membna je tehnika gibanja in hoje po različnih terenih, od strmih trav do 
grušča in skrotja. Seveda je nujen tudi smisel za orientacijo.« 
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V pomoč pri iskanju poti in gibanju po brezpotjih je v uvodu vodni-
ka dodanih nekaj napotkov. Pri vsaki turi je dodana oznaka zahtevnosti, 
opisno pa še težavnost, ki nam pove, na kakšne ovire bomo naleteli na 
poti (oteženo gibanje, plezalni odseki, izpostavljenost itd.). »Vsak teren 
brez poti, pa čeprav nezahteven, terja od nas več gorniškega znanja, spo-
sobnosti in izkušenj kot hoja po označenih poteh. Ta svet skriva veliko 
pasti in nevarnosti, ki jih moramo poznati in obvladati, preden se odpra-
vimo na pot. Če turi niste dorasli, če ste v dvomih, se nanjo raje odpravite 
z vodnikom,« poudarja Vladimir.

Tipanje v neznanem

»Brezpotja so iskanje, izgubljanje, pričakovanje, razreševanje nejas-
nosti, raziskovanje in tipanje v neznanem,« opisuje Vladimir. In ravno 
tipanje v neznanem je tudi naslov Vladimirjeve leposlovne knjige, ki je 
izšla že pred dvema letoma, a jo zaradi epidemije koronavirusa predstavlja 

šele sedaj. V njej je šestnajst zgodb o dogodivščinah in prigodah, ki so se 
mu zgodile na brezpotjih v gorskem svetu. »Nekaj zgodb je bilo objavlje-
nih v Planinskem vestniku, a sem jih precej dopolnil. Knjiga je napisana 
tako, da je berljiva, z dialogi, dodane so moje refleksije in razmišljanja. V 
gorah ne iščem dosežkov, pač pa doživetja,« pravi Vladimir in doda, da je 
knjiga Tipanje v neznanem prikaz njegovega načina gorništva.

Ker je planinski romantik (ali romantičen planinec?), mu gore ne pred-
stavljajo le podvigov in raziskovanja, temveč predvsem kulturno plat, ki 
jo išče v knjigah in o njej tudi sam piše. Tudi zato že kuje nove načrte. Med 
prvimi bo spomladi prihodnje leto izšel vodnik po Karnijskih Alpah, ki 
ga ustvarja skupaj z ženo Ireno Mušič Habjan. Nato kani vodnike postavi-
ti na stran in se posvetiti leposlovju. Seveda se bosta tako njegova pisana 
beseda kot življenje še vedno vrtela okrog hribov. »V hribih je lepo, pojdi-
te v hribe,« za konec kliče Vladimir, a ob tem polaga na srce, »v gorah smo 
zgolj gostje, obnašajmo se kulturno in spoštujmo naravo.« 

Terme Snovik – Kamnik, Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju, 
e: info@terme-snovik.si, i: www.terme-snovik.si, t: 080 81 23
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Drznost kamniške umetniške scene 
V Kamniku je umetniška scena živahna, le vedeti morate, kje jo poiskati. Marsikdo si morda misli, da sem kot umetnostni zgodovinar na 
tekočem s temi stvarmi. Toda v zadregi priznavam, da sem zanimivo in pomembno razstavo ujel šele na zadnji dan odprtja. In še to le 
zato, ker sem na zabavi v hiši ameriškega veleposlanika slučajno srečal njenega organizatorja.

NOAH CHARNEY

Opazil sem vijolične plakate po mestu, ki so imeli v angleščini zapisano 
Expect the Unexpected (Pričakujte nepričakovano). Toda nisem dojel, da 
promovirajo umetniško razstavo – menil sem, da gre za gledališko igro ali 
morda pogovorne ure za pare, ki pričakujejo otroke (beseda ''expecting'' 
je v angleškem jeziku sinonim za nosečnost). Potem sem se udeležil do-
godka na ameriškem veleposlaništvu. Tako kot vsi Američani, predvide-
vam, dobim povabilo za tovrstne dogodke, toda že leta se nisem nobene-
ga udeležil. Tokrat sem šel in spoznal organizatorja razstave Expect the 
Unexpected Matthewa McQuarrieja. Je ameriški arhitekt in podpornik 
umetnosti, ki v Komendi živi veliko dlje, kot jaz živim v Sloveniji. Nena-
vadno, ampak do sedaj se še nikoli nisva srečala. Torej je dejstvu, da sem 
izvedel za zelo zanimivo razstavo, botrovalo srečno naključje.

Zaradi razstave sem prvič srečal tudi Mojco Morel, ki vodi Galerijo 
Dika. Pred tem sem bil precej prepričan, da poznam vse umetniško us-
merjene ljudi v Kamniku. Kakšen tepček! Razstava je bila na ogled v ga-
leriji Dika, nad Kavarno Veronika in v novi umetnostni galeriji, ki jo je 
odprl in prenovil Matthew ter je locirana za hotelom Malograjski dvor v 
prostoru, kjer je bil nekoč lokal. Predstavljala je dela Matthewevih prija-
teljev umetnikov, mnogo njih je spoznal, ko je živel v Torinu. Za majhno 
mesto, kot je Kamnik, je razstava, ki gosti mednarodne umetnike, nekate-
re zelo poznane, velika stvar. Eden od njih, Belgijec William Sweetlove, je 
zelo uspešen, prava zvezda. Njegova posebnost so zabavni, živo pobarva-
ni kipi, izdelani iz poliuretana, med katerimi so preveliki psi, ki na hrbtu 
nosijo plastenke z vodo, ali velikanski zajci z nahrbtniki.

Še eno srečno naključje je botrovalo temu, da sem izvedel za razstavo 
Tomaža Schlegla in Dušana Sterleta. Slednji je kamniška legenda in čudo-
vit atmosferičen slikar. Schlegl je nedvomno najbolj prepoznaven kam-
niški konceptualni umetnik, čeprav sam o sebi ne misli tako. Po poklicu 
je arhitekt, toda uspelo mu je priti na naslovnice mednarodnih medijev 
s Trumpovim kipom na Selih pri Kamniku, o katerem sem pisal tudi v 
moji knjigi The Devil in the Gallery – How Scandal, Shock, and Rivalry 
Shaped the Art World (Hudič v galeriji: kako so škandal, šok in rivalstvo 
oblikovali svet umetnosti). Veliko Schleglovih odličnih idej, ki bi Kamnik 
v pozitivni luči postavile na svetovni zemljevid, je bilo zaustavljenih za-
radi birokracije. Žalostno, a vse prepogosto se dogaja, da birokrati najbolj 
vznemirljive ideje ocenijo kot preveč tvegane. Tako je za dejansko uresni-
čitev izbrano nekaj, kar ni ne tič ne miš – povprečna rešitev torej. Nekaj, 
kar ne bo nikogar zmotilo, a tudi dodane vrednosti ne bo prineslo. Le 
obstaja, je. To se dogaja po vsem svetu, še posebej pa v Sloveniji. Škoda, 
saj tako v predalu ostajajo nekatere izjemne ideje, ki bi Kamnik prelevile 
v pomembno turistično in umetniško destinacijo ter v mesto prinesle ve-
liko financ in življenja.

Ko sta brez uspeha iskala prostore za njuno nedavno razstavo, sta 
Schlegl in Sterle, pri tem so jima pomagali navdušeni prostovoljci, upora-
bila stare industrijske prostore, ki so bili nekoč del Smodnišnice. Sterle je 
razstavil serijo slik križevega pota, kakršne najdemo v vsaki cerkvi. Toda 
ustvarjene so v slogu, ki ga njegovi oboževalci prepoznamo že od daleč. 
Najprej so bile narisane z računalnikom, potem natisnjene in poslikane 
ter nate pritrjene na kiparske podstavke, tako da se je v sredini velikega 
praznega razstavnega prostora ustvaril koridor. Za njimi je bila ob steni 
serija slik s človeškimi silhuetami, ki so gledale stran od križevega pota. 
Kakšna je bila ideja? Deset zapovedi pomeni, da so ljudje v osnovi dobri, 
moralni. Zapovedi so v skladu s pravnim sistemom večine držav. Toda 
ljudje se odvračajo od njih, bodisi zaradi pomanjkanja vere bodisi zaradi 

lastnih interesov, ki jih vodijo v nemoralno ravnanje. Učinek je bil magi-
čen, saj je Sterle v prostoru prižgal kadilo, tako da so bili obiskovalci pope-
ljani po veččutni instalaciji, z občutkom, da so vstopili v cerkev, toda z no-
vim, prodornim, sodobnim pogledom na tradicionalne katoliške podobe.

V sosednji sobi je Schlegl razstavil veličasten, ogromen mozaik, sesta-
vljen iz slik, ki so bile med seboj povezane. Tema je bila ropanje naravnih 
virov. Abstraktno narisane naftne ploščadi so bile poimenovane po mi-
toloških pošastih (Kerber, Hidra, Meduza). Videti je bilo, kot da se iz dna 
oceana v naftne ploščati vzpenjajo zlati listi. Izkazalo se je, da so zlati listi 
pravzaprav ovitki čokoladic Ferrero Rocher. Spraševal sem se, koliko teh 
čokoladnih bombonov je moral Schlegl pojesti, da je ustvaril to ogromno 
delo (in če je morda dobil uradno sponzorstvo kot ambasador blagovne 
znamke).

Obe instalaciji skupaj sta prinašali sporočilo, ki ga povzema že sam na-
slov razstave: SOS, mednarodni signal, ki pomeni rešite našo ladjo (Save 
our Ship). Ljudje ropajo bogastva zemlje in odklanjajo moralno obnašanje. 
Sporočilo ni novo, a zaradi aktualnosti ga je treba vedno znova ponavljati.

Odprtje je bilo čarobno, saj smo se razstavnemu prostoru približali po 
peronu notranje železnice, ki je nekoč prevažala smodnik iz Kamnika do 
daljnosežnih meja avstro-ogrskega imperija. Ob poti so bile postavljene 
utripajoče sveče, tako da je prostor spominjal na katedralam podobna 
mesta beneškega Arzenala, kjer so nekoč izdelovali vojaške ladje, zdaj pa 
tu domuje del slavnega beneškega bienala. Dogodku bi lahko rekli razširi-
tev slovenskega paviljona na letošnjem bienalu: paviljon Kamnik.

Na odprtju je bilo verjetno 80 ljudi, kar je lepa udeležba. Edina »teža-
va« je, da so bili to običajni stalni gostje oz. obrazi kamniške umetniške 
scene. Sterle je to omenil. Lepo je imeti lokalno podporo in videti znane, 
prijateljske obraze, a obenem ob dejstvu, da se umetniških razstav ude-
ležuje le peščica lokalnih umetnikov, preostali del Kamnika, pravzaprav 
kar Slovenije, veliko zamuja. 

To je pomembno sporočilo: splošna javnost bi morala obiskovati tovr-
stne dogodke, če želi, da se z njimi nadaljuje. Ampak zakaj, če sami sebe 
nimate za umetniškega navdušenca, bi vam bilo sploh mar za takšne do-
godke? Umetnost je eden od najboljših načinov, da si mesto ustvari po-
zitivno ime. V bližnji Istri je Motovun svetovno znan zaradi filmskega 
festivala (in zaradi belih tartufov). Grožnjan je vas, ki se je spremenila 
v popolnoma turistično destinacijo, ko je postala znana po tem, da go-
sti mednarodne umetnike. Podpora umetnosti je najbrž najcenejši način 
pridobivanja koristne publicitete in privabljanja turistov, ki spodbujajo 
gospodarstvo. Vendar mora vključevati velike projekte, ki pritegnejo 
mednarodno pozornost. Da jih podprete, morate ''imeti jajca''. Ampak se 
splača.

Ko smo že pri jajcih … Najbolj znani umetnik v razstavi Expect the 
Unexpected, William Sweetlove, ima ob koncu dolge in slavne kariere 
željo, da bi svojo, morebiti celo zadnjo veliko razstavo pripravil – v Ar-
boretumu. Pripeljal bi nekaj tovornjakov svojih ogromnih skulptur, ki bi 
bile začasno nameščene po parku. To bi prišlo na naslovnice mednaro-
dnih medijev. Pripeljalo bi turiste. To želi storiti. Zdaj pa se morajo s tem 
strinjati le še vsi birokrati. 

V četrtek, 17. novembra, ob 17. uri bo v Smodnišnici potekal 

voden ogled razstav SOS in 2022 let. Vodila ga bosta avtorja, To-

maž Schlegl in Dušan Sterle.
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Domžalski dnevi popustov in ugodnosti

Domžale – V Domžalah uvajajo nov projekt, poimenovali do ga Dom-

žalski dnevi popustov in ugodnosti. Začel se je pred dobrim tednom 

in bo trajal do vključno nedelje, 20. novembra.

Domžalski dnevi popustov in ugodnosti so skupen projekt Obrtne 
zbornice Domžale in Občine Domžale. Njegov namen je podpreti lo-
kalne obrtnike in podjetnike ter jim zagotoviti brezplačno promocijo, 
medtem ko občani lahko izkoristijo številne popuste in ugodnosti pri 
več deset različnih domačih ponudnikih. Vse ponudnike in ugodnosti, 
ki jih nudijo, najdete na spletni strani domžalske obrtne zbornice. Med 
njimi so številne domžalske gostilne, butiki, cvetličarne, kozmetični in 
frizerski saloni, ponudniki fotografskih in grafičnih ter steklarskih in 
slikopleskarskih storitev.

»Na obrtni zbornici smo imeli skupne sestanke po branžah, indivi-
dualne sestanke, klice, s pomočjo katerih smo podjetnikom in obrtni-
kom predstavili projekt. Odziv je bil presenetljivo dober, nadvse so za-
dovoljni, da se je nekdo spomnil na njih, da jim bo pomagal na področju, 
kjer sami nimajo znanja, časa, sredstev,« pravijo na obrtni zbornici, kjer 
se nadejajo, da se bo projektu vsako leto pridružilo še več ponudnikov. 
»Ob samem začetku bodo ponudniki pridobili predvsem promoci-
jo oziroma prepoznavnost, sčasoma pa se bodo občani navadili, da se 
novembra v Domžalah pripravljamo na popuste ter druge ugodnosti,« 
zaključujejo na zbornici. 

Gajeva ulica bo prenovljena

Domžale – V Preserjah pri Radomljah potekajo dela na Gajevi ulici. V 

sklopu obnove bodo uredili cestišče in pločnik v skupni dolžini prib-

ližno 285 metrov.

Dela, ki bodo predvidoma končana v sredini decembra, bodo obsegala 
zamenjavo spodnjega ustroja ceste, tampon in asfalt ter ureditev mete-
ornega odvodnjavanja. Investicija je vredna približno 180 tisoč evrov. 

Dom krajanov – gasilski dom Študa predan namenu

Domžale – Oktobra so v Domžalah slavnostno odprli novi Dom kra-

janov – gasilski dom Študa, s čimer so počastili tudi 90-letnico delo-

vanja Prostovoljnega gasilskega društva Študa, ki je ob tej priložnosti 

dobilo tudi novo vozilo GVM 1.

Dom krajanov – gasilski dom Študa, katerega investitor je Občina 
Domžale, stoji na jugovzhodnem robu Štude v bližini avtoceste. Objekt je 
grajen klasično, obsega tri etaže, pritličje ter dve nadstropji z zaključeno 
ravno streho. Na vzhodni strani objekta je zunanje stopnišče. V pritlič-
nem delu je skupni vhod s stopniščem in dvigalom, garažnim delom, sa-

nitarijami, sejno sobo, pisarno in shrambo. V prvi etaži so pisarne, sejna 
soba in čajna kuhinja. V drugi etaži je dvorana za približno 60 obiskoval-
cev, sanitarije, čajna kuhinja, shramba in prostor za čistila. Vsi prostori so 
namenjeni lokalnim skupnostim in uporabnikom. V objektu je manjše 
dvigalo za zagotavljanje dostopa vsem osebam. Okolica objekta je asfalti-
rana, tlakovana in ozelenjena. Na parceli je dvanajst parkirnih mest – štiri 
v garaži, osem na terenu, od tega eden za funkcionalno ovirane osebe. 
Investicija je ocenjena na približno milijon evrov. 

Obnova Doma krajanov Srednja vas

Kamnik – V Srednji vasi poteka prenova doma krajanov. Obnovo, ki 

je skupno ocenjena na 150 tisoč evrov, sofinancira tudi Občina Ka-

mnik, in sicer v višini 28 tisoč evrov.

Lani so bila v domu krajanov zamenjana vsa okna, sedaj pa se obnav-
ljajo vsi prostori doma: popolna prenova sanitarij, prenova vseh strojnih 
in elektro inštalacij, izvedba spuščenega stropa in obloga zunanjih sten, 
montaža ogrevalnih teles na stropu, izvedba novih notranjih vrat ter ob-
nova tlakov. V prihodnjem letu bo sledilo še opremljanje s scensko tehni-
ko in avdio-vizualno opremo ter nabava pohištva. 
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Louise Winter: Umetnost je hrana za dušo
Angležinja Lousie Winter se je pred štirimi leti preselila v Slovenijo, pred kratkim pa v Kamnik, za katerega pravi, da je v teh nekaj me-
secih postal njen dom. Po poklicu je sodobna umetnica, a se s svojo umetnostjo ne preživlja, za to poskrbi s poučevanjem angleškega 
jezika. Še pred prihodom v Slovenijo ji je prijatelj kupil knjigo Slovenologija našega stalnega kolumnista, v Kamniku živečega Američana 
Noaha Charneyja. Prav z njegovo pomočjo sva se seznanili tudi midve in tako je nastal prijeten pogovor o življenju umetnika in tujca 
v Sloveniji ter Louisinem umetniškem ustvarjanju, s katerim raziskuje pomen spremembe prostora za življenje in identiteto predmeta. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Februarja letos ste se preselili v Kamnik. Kako to? Kje ste našli Kamnik?

Res je. Pravzaprav sem se v Slovenijo preselila že pred štirimi leti. Ži-
vela sem v Ljubljani, kjer sem tudi delala, a potem sem se odločila za seli-
tev v Kamnik. Med pandemijo se je večina mojega dela preselila na splet, 
zato sem želela imeti svoj prostor. Na selitev so seveda vplivale tudi cene 
najemnine. Ljubljana je zelo draga. Tako sem našla Kamnik in to stano-
vanje na Šutni. Mesto je lepo, okolica je prijetna. Takoj, ko sem prišla sem, 
mi je bilo všeč. Seveda pa sem Kamnik obiskala že pred tem.

Kako se počutite v Kamniku? Kakšno je vaše mnenje o življenju v na-

šem mestu?

Zelo mi je všeč. Tukaj se počutim doma. Vsi moji sosedje so zelo pri-
jazni. Pogovarjamo se; čeprav včasih polovica pogovora poteka v angleš-
čini, polovica pa v slovenščini, nam uspeva. Ljudje so zelo zgovorni in 
mesto se mi zdi veliko bolj prijazno kot Ljubljana. Tukaj sem spoznala več 
ljudi, ampak najbrž tudi zaradi tega, ker je Kamnik manjše mesto.

Kako to, da ste se preselili v Slovenijo?

Slovenijo imam rada že od nekdaj. Pravzaprav je moja mama Slovenka. 
Večino poletij, ko sem bila mlajša, smo poleti za nekaj mesecev prihajali 

sem na obisk k starim staršem, ki so živeli v Šentvidu pri Ljubljani. To je 
bilo zame vedno posebno mesto. Vmes je minilo dvajset let, ko nisem bila 
v Sloveniji. Ko sem zopet prišla na obisk, mi je bilo tako všeč, da sem se 
začela spraševati, če bi živela tukaj, če bi se lahko preselila … Ker imam 
dvojno državljanstvo, je bil proces lažji.

Vrnila sem se, ker sem se želela ponovno povezati s Slovenijo. Vrnitev 
je bila nekaj, kar sem morala narediti. Vrnila sem se k svojim koreninam. 
Moji najbolj srečni spomini v zvezi z odraščanjem, in enako pravita tudi 
moja sestra in brat, so tisti, ko smo prihajali sem. Zanimivo je bilo, da smo 
v Slovenijo vedno prišli z avtom. Imeli smo majhen, star avto, mama je 
vozila, zadaj trije otroci, potovali smo tri dni. Noro! Ampak prišli smo na 
cilj in se z avtom tudi vrnili v Anglijo. To so bili seveda časi, ko še ni bilo 
nizkocenovnih letov.

Kakšni se vam zdijo Slovenci? 

Ljudje, ki jih srečujem, so prijazni in topli. Slovenci mi pogosto rečejo, 
da so zaprti, ampak sama nimam tega občutka. Moja slovenščina ni dobra, 
a ljudje so zelo potrpežljivi. Slovenci so kul! (smeh) Imate pa nekaj navad, ki 
so za Angleža nenavadne. Ko pridete v čakalnico k zdravniku ali odidete iz 
nje, vedno pozdravite. Mi tega ne počnemo, samo pridemo in se usedemo. 
(smeh) Na splošno opažam, da ljudje veliko pozdravljajo, ko nekam vstopijo 
ali odidejo od nekje. To mi je zelo všeč. Kaj je še takšnega? Ste bolj nepo-
sredni od Angležev, ampak mislim, da je to posledica jezika. Ko naročate 
kavo, preprosto rečete: »Eno kavo!« V Angliji smo pri tem veliko bolj vlju-
dni: »Ali lahko, prosim, naročim kavo?« Vaš način bi bil v Angliji nekoliko 
nevljuden oziroma neprimeren. Počasi se navajam na te lokalne posebnosti. 
Eden od prijateljev mi je, na primer, svetoval, naj ne kramljam z ljudmi na 
avtobusu. V Sloveniji naj bi bilo to čudno, medtem ko je v Angliji običajno, 
da s popolnimi neznanci na avtobusu poklepetamo o vremenu ipd.

Kakšna se vam zdi slovenščina?

Slovenščina je zelo težka. Ko sem v Slovenijo prihajala kot otrok, sem 
je znala več. Veliko sem razumela, manj rada sem govorila. Bilo mi je ne-
rodno, saj sem bila sramežljiv otrok. Seveda so se pojavljale tudi smešne 
situacije. Nekoč mi je babi dejala, naj povoham kamilice, ki jih je sušila za 
čaj. Povohala sem jih in odvrnila: »Aaaa, smrdi!« Babi je vzkliknila, da ne 
smrdi. »Druga različica,« sem si mislila, »diši, diši!« Mislim, da sem jo pri-
zadela, ampak v Angliji je za besedi smrdeti oz. dišati le ena. To je ''to smell'', 
potem imamo pa ''bad smell'', če nekaj smrdi, in ''nice smell'', če nekaj diši. Je 
pa res, da sem si te besede, pri katerih sem se motila, tudi najbolj zapomnila. 

Kaj pa vaši prijatelji v Angliji? Kako so reagirali na vašo selitev?

Vedeli so, da imam rada Slovenijo in da mi je ta država že od nekdaj 
všeč. Poleg tega tudi v Angliji situacija ni najboljša, zato se je precej mojih 
prijateljev preselilo v tujino. Še posebej tisti, ki so v tujini tudi študirali 
oz. opravljali magisterij. Zato moja odločitev niti ni bila nenavadna. Nekaj 
prijateljev me je že obiskalo tukaj in jim je bilo zelo všeč. Zdaj vidijo, da 
nisem nora, da je Slovenija prijetna in da tukaj lepo živim.

Ali kaj pogrešate v zvezi z Anglijo?

Niti ne. Pogrešam prijatelje in družino, nekatere kraje, ampak na 
splošno pa nič posebnega. Morda kakšno hrano, našo čokolado, ribo in 
krompirček, take stvari. (smeh) Letos avgusta sem prvič po štirih letih, 
odkar sem se preselila, odšla v Anglijo. Iskreno, ne čutim nobenega ob-
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žalovanja. Nisem prišla v Anglijo in premišljevala, da si želim ostati tam. 
Ob vrnitvi v Kamnik sem bila vesela, saj čutim, da je tu sedaj moj dom.

Prihajate iz mesta Newcastle, kajne? 

Pravzaprav prihajam iz mesta Sunderland, ki leži poleg Newcastla. 
Newcastle je lepo mesto. Tu sem študirala. Veliko je galerij, veliko do-

godkov. Pred selitvijo v Kamnik so me ljudje opozarjali, da je to majhno 
mesto, v katerem se ne dogaja veliko. Spraševali so me, kaj bom počela. 
Toda zdaj opažam, da je veliko dogodkov, festivalov itd. Skoraj vsak teden 
se nekaj dogaja, kar je lepo presenečenje. Pa tudi Ljubljana, ki ima veliko 
kulturnega dogajanja, galerij, sodobne umetnosti, je zelo blizu. Mislim, 
da je umetnost v Sloveniji zelo dostopna in da imate veliko mest, kjer se 
človek lahko sreča z umetnostjo.

Ukvarjate se z umetnostjo. Kako je biti tujec in umetnik v Sloveniji?

Pomeni, da si dvojno čuden. (smeh) Zelo čuden, torej. Malo, ker si tujec, 
nekaj pa tako ali tako, ker se ukvarjaš z umetnostjo. Toda umetnik mora 
biti neobičajen, kajne? Mora razmišljati o stvareh na drugačen način.

Nekdo mi je rekel, da sem brezdomna oseba. Ampak meni je tako všeč. 
Tudi v svojem umetniškem delu ''spreminjam dom'' predmetom, vzamem 
jih iz originalnega konteksta in dam drugam. Všeč mi je svoboda, da lah-
ko delam kjerkoli.

Ali je v Sloveniji za umetnika težje ali lažje kot v Angliji?

Na začetku je bilo težko. V Angliji sem poznala ljudi, ki so delovali v 
umetnosti. Študirala sem umetnost, kar pomeni, da poznam ljudi iz uni-
verze, magisterija, poznam ljudi, s katerimi sem sodelovala na razstavah 
in v različnih projektih. Sčasoma si ustvariš svojo mrežo. V Angliji sem 
jo imela, s selitvijo v Slovenijo pa nič več. Sedaj počasi sestavljam novo. 
Sodelovala sem na nekaj razstavah, kjer sem spoznala različne ljudi. Sem 
članica ZDSLU (Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov). Z ume-
tniki znotraj te skupine skupaj pripravljamo razstave in dogodke. Torej 
sem začela graditi svojo malo ''slovensko'' mrežo.

Med festivalom Kamfest ste v svojem domu razstavili instalacijo in na 

ogled povabili mimoidoče na Šutni. Instalacija je sestavljena iz več dese-

tin na vrvi privezanih kamenčkov, ki visijo s stropa. Ste bili zadovoljni 

z odzivom javnosti?

Bilo je prijetno. Ljudje so pokazali precej interesa, bili so zelo odprti, 
prišli so k meni, pogledali instalacijo. Veliko mojih del je v stilu ''naredi 
sam''. Tako sem pred vhodna vrata na Šutni postavila tablo, na katero sem 
napisala: vabljeni, pridite in si oglejte umetniško delo … in precej ljudi 
je vstopilo. Super, tako sem spoznala nove ljudi in nekaj novih sosedov. 
(smeh) Ljudi je zanimalo, saj je instalacija nekoliko nenavadna, toda videti 
je, da se takoj povežejo z njo. Čeprav ne vedo, zakaj gre pri instalaciji, 
četudi ne poznajo niti mene niti mojega dela, pravzaprav kljub temu da ne 
vedo ničesar, se na nek način povežejo z njo. Nekateri so me spraševali o 
temi instalacije. Ne maram povedati preveč, saj nočem definirati pome-
na. Želim namreč, da si ljudje ustvarijo svoje mnenje. Razložila pa sem 
ozadje. Moje delo namreč raziskuje odnose med prostori, torej mestom, 
kjer najdem material oz. predmete, ki jih vključim v instalacijo, in novim 
prostorom, kamor odnesem ta material in ga ponovno namestim, s čimer 
ga na nek način na novo oživim. 

Vsi ti kamni, ki sestavljajo instalacijo, so vzeti s poti, po kateri sem vča-
sih veliko hodila s starimi starši. Ob vrnitvi v Slovenijo sem sprva pobrala 

le enega ali dva kot dragocen spomin na naše sprehode. Potem pa sem vsa-
kič, ko sem se odpravila tja, vzela še kakšnega. Na koncu se jih je nabralo 
za celo vedro. Prva različica je bila sestavljena iz visečih kamnov, ki so 
bili videti kot lebdeča pot. V tej drugi različici sem jih postavila v kvadrat 
in bližje tlom, zaradi česar se premikajo na nenavadne načine. Če zapiha 
sapica, ko odprem okno ali ljudje le hodijo okoli nje, se instalacija premika, 
tako da je na nek način živa. Kamni živijo svoje življenje in to je tisto, kar 
me zanima – animizem, pripisovanje živosti, duše predmetom, stvarem.

Mislila sem, da je instalacija povezana s Kamnikom, saj ima mesto v 

imenu besedo kamen?

(smeh) Obstaja tudi ta povezava. Ko sem se preselila sem, so mi prija-
telji dejali, da prihajam v pravo mesto zame, saj imam rada kamne. Torej 
je Kamnik tudi s tega vidika popolno mesto zame.

S katerimi predmeti ustvarjate?

Ponavadi s čimerkoli, kar najdem zunaj. V Angliji sem zbirala veliko 
odvrženih stvari, ki sem jih našla na ulicah. To so bili najdeni predmeti, 
steklenice, plastika ipd. Vedno zahajam na mesta, s katerimi sem osebno 
povezana. V Sloveniji grem, denimo, na mesta, kamor sem hodila s stari-
mi starši. Lažje je delati, če obstaja čustvena povezava.

Potem predmetom vdihnete novo življenje? Kakšen je ta proces?

Gre za proces razvijanja ideje. Ko predmet najdem in poberem, še ne 
vem, kaj bom storila z njim. Vzamem tiste predmete, ki se mi zdijo zani-
mivi in pritegnejo moje oko. Ko imam materiale, se začnem z njimi igrati. 
Proces je precej intuitiven. Raziskujem njihove lastnosti in značilnosti: 
kako se obnašajo, če storim to, kaj se zgodi, če naredim nekaj drugega … 
vmes ves čas iščem nekaj, kar ta predmet počne na nenavaden način. To-
rej v procesu odkrijem nepričakovano ali nenavadno lastnost predmeta in 
na osnovi tega osnujem umetniško delo ali projekt.

Kateri je najbolj nenavaden predmet, s katerim ste delali?

Najdem vse sorte, še posebej pa mi je všeč, če najdem predmet, ki ni cel, da 
je le delček nekega predmeta, tako da niti ne veš, kaj bi to lahko bilo, del česa 
je bilo … To je zanimivo. Ta nejasnost predmeta in vprašanja, ki jih poraja, to 
me privlači. Toda v Sloveniji ni prav veliko stvari, smeti, ki bi ležale naokoli. 
(smeh) V Angliji sem zavržene predmete našla na vsakem koraku. Poleg tega 
sem imela nekaj svojih mest, ki sem jih obiskovala prav zaradi zbiranja teh 
predmetov. Slovenija pa je precej čista. Poleg spomina na stare starše je tudi 
to najbrž eden od razlogov, zakaj sem se začela ukvarjati s kamni.

Torej bo Slovenija predstavljala naravno obdobje Louise Winter?

Res je, sedaj hodim v naravo po predmete. Odkar sem tu, narava vpliva 

Vrnila sem se, ker sem se želela ponovno 

povezati s Slovenijo. Vrnitev je bila nekaj, kar 

sem morala narediti. Vrnila sem se k svojim 

koreninam.

Več o Louisinem delu najdete na www.axisweb.org/p/louisewinter/
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na moje delo, prej nisem uporabljala naravnih materialov. Instalacija je tudi 
lepa na pogled, kar ponavadi ni značilno za moje stvaritve. Vedela sem, da se 
bo s selitvijo spremenilo tudi moje delo. Drugačno okolje seveda vpliva na to. 
Poleg tega v Angliji te prodnate kamne, ki so v Sloveniji precej pogosti, vidiš 

le redko. Tukaj pa so v parkih, na poteh, cestah … Ker v Angliji niso vsakda-
nji, se mi zdijo lepi. »Zakaj nabiraš te dolgočasne kamne, saj so povsod? Koga 
to zanima?« bi si lahko mislilo veliko Slovencev. A moj pogled je drugačen: 
res so povsod, vidite jih lahko vsak dan, ampak zdaj imate z mojo instalacijo 
možnost, da jih ne samo vidite, ampak tudi izkusite na nov način.

Torej delate z že obstoječimi materiali, s čimer želite zabrisati mejo med 

umetnostjo in vsakdanjostjo, raziskujete poetični potencial vsakdanjih 

predmetov. Ali je običajno dolgočasno in potrebuje umetnost? Ali tako 

zanimivo, da je umetnost samo po sebi? Kaj menite?

Običajno ni dolgočasno, je predvsem spregledano. Nečesa, kar videvaš 
vsak dan, niti ne opaziš več. Kamni so dober primer. Jaz pri svojem delu 
s temi predmeti ustvarim nekaj novega, posebnega, nekaj, kar v sebi nosi 
magijo. Torej spreminjam percepcijo vsakdanjosti skozi eksperimentira-
nje z običajnimi stvarmi. Pri tem je zelo pomemben tudi kontrast, ki se 
ustvari s premikom predmeta iz okolja v prostor.

Kakšni so načrti za instalacijo s kamni?

Delo s kamni še ni končano. Instalacijo bom še razvila v nekaj drugač-
nega. Želim si precej povečati njen obseg, ker mislim, da bo tako imela še 
večji učinek. Poleg tega bom kamne razporedila na različne višine. Torej 
ne bodo več postavljeni ravno, ampak bodo različno oddaljeni od tal. Rada 
bi videla, kakšno bo njihovo gibanje v tej obliki. Potem moram razmisliti 
še o drugih oblikah, kako bi ljudje vzpostavili interakcijo (lahko bi se spre-
hodili skozi njo, okoli nje …). Vključenost in odziv občinstva je bistven in o 
tem moram še veliko razmisliti. Nekaj, da mi ne bo dolgčas. (smeh)

Poleg tega za mutirano, torej večjo instalacijo iščem večji prostor, saj bi 
jo rada postavila na ogled. V Kamniku, Ljubljani, kjerkoli. Z nekaj gale-
rijami sem že stopila v stik, bomo videli, kakšen bo odziv. Do takrat pa 
ljudje lahko instalacijo vidijo pri meni doma na Šutni, le pišejo naj mi prej 
(louisewinter2006@yahoo.com) ali me kontaktirajo preko facebookove-
ga profila.

Kdo vas je navdušil za umetnost?

Umetnost obožujem že od otroštva. Moj oče je velik ljubitelj umetno-
sti. Ko sem bila še otrok, me je vozil na razstave, v muzeje in galerije. 
Prav on mi je predstavil različne veje umetnosti. Všeč mu je bil David 
Hockney, angleški slikar.

Umetnost me je vedno zanimala, saj je to področje, kjer lahko svobodno 
razmišljaš o stvareh, ni predpisanega razmišljanja. Všeč mi je, da ni prave 
ali napačne interpretacije. Med študijem sem, denimo, imela predmet o gra-
fičnem oblikovanju. To mi res ni šlo, imeli smo navodila, kaj narediti, kako 
mora biti narejeno in katerim kriterijem mora delo ustrezati. To se mi ne 
zdi kreativno. Na tak način ne morem delati. Raje imam svobodo, da lahko 
raziskujem. Ravno zaradi tega se mi zdi umetnost sploh zanimiva.

Sicer pa ste tudi učiteljica?

Res je. Delam kot učiteljica v jezikovni šoli v Ljubljani, precej poučujem 

tudi preko spleta, imam nekaj učencev, ki jih učim individualno. Poučeva-
nje je moja glavna služba, torej tista, ki mi zagotavlja preživetje. Usposa-
bljanje za poučevanje angleščine kjerkoli po svetu sem naredila še pred pri-
hodom v Slovenijo. Všeč mi je, da lahko poučujem, saj rada delam z ljudmi, 
hkrati pa med delom spoznam veliko novih ljudi. Poučevanje je hvaležno 
delo. Večinoma delam z odraslimi in lepo je videti njihovo preobrazbo od 
prve ure do konca tečaja. Pridobijo novo znanje, s tem pa samozavest. Po-
čutim se, da delam nekaj dobrega in uporabnega. Pri umetnosti se vedno 
pojavlja vprašanje uporabnosti. Večinoma za svoje umetniško ustvarjanje 
nisem plačana, torej ne gre za denar. Kakšno vrednost torej ima? Včasih 
me ljudje vprašajo, če je umetnost moj konjiček. Ne, to je moja strast, ne-
kaj, čemur posvečam večino časa, torej je več kot hobi, čeprav se s tem ne 
morem preživljati, kar pomeni, da ni niti moj poklic. Sprašujejo me, zakaj 
se potem ukvarjam z umetnostjo. To imam v krvi, preprosto je tam in to 
moram početi. Z umetnostjo se ne morem preživljati, v redu, ampak dovolj 
mi je, da imam možnost, čas in prostor za ustvarjanje.

Kakšen pa je položaj umetnikov v Angliji? Obstajajo pomoči, spodbude 

s strani države?

Menim, da je položaj umetnikov podoben povsod po svetu in s tega 
vidika ni razlike, kje delam. V Angliji sem delala v studiu v Newcastlu, 
kjer nas je bilo 60 ali 70 umetnikov. To je bila nekdanja poslovna zgradba, 
studio je na tem mestu vzpostavilo nekaj diplomantov univerze v New-
castlu. Odličen prostor, pa še dostopen v finančnem smislu, sploh za tiste, 
ki ne živimo od umetniškega ustvarjanja. Najemnine so bile nizke in tako 
smo lahko nadaljevali z ustvarjanjem tudi po koncu študija. Takšnih pro-
storov je v Angliji precej, kar je dobro, ampak slišim, da se zadnje čase tudi 
v teh najemnine precej dražijo. Na splošno se držim načela, da ustvarjam, 
kjer lahko. Ena od mentoric na univerzi mi je svetovala, naj uporabim, kar 
imam okoli sebe. »Morda nimaš galerije, svojega studia, prostora, ampak 
uporabi, kar imaš. Morda ni videti veliko, nič zato, uporabi,« je dejala. To 
je ostalo v mojih mislih. Enostaven nasvet, ampak deluje. Moje stanova-
nje v Kamniku ni veliko, ampak za mene je dovolj, da lahko delam.

Dobro je, če država pomaga umetnikom, da lahko ustvarjajo. Kultura 
je zelo pomembna za ljudi. Zdaj še bolj kot kadarkoli. V Angliji imamo 
Arts Council, tj. neodvisno javno telo, ki med drugim tudi financira ume-
tniške projekte. Če želiš ustvariti nek projekt, se prijaviš; če je komisiji 
projekt všeč in ustreza kriterijem, lahko dobiš financiranje. Sicer pa ume-
tniki pogosto kar sami in z lastnimi sredstvi organizirajo razstave. Res 
je, da je angleško tržišče veliko, večje od slovenskega. Pa kljub temu je 
Slovenija odlična destinacija za umetnika, saj leži v središču Evrope. Od 
tu lahko delam ali razstavljam kjerkoli.

Kultura je bila eno izmed področij, ki so bila med epidemijo covida-19 

najbolj prizadeta. Kako je bilo za vas?

Bilo je težko, tako kot za vse ostale, ampak najbolj pomembno je bilo, 
da sem lahko še vedno delala kot učiteljica. Če bi izgubila službo, bi bil 
velik problem, imela sem srečo. Seveda pa ni bilo razstav in ostalih ume-
tniških dogodkov, ki so hrana za dušo in jih človek potrebuje. Ni bilo lah-
ko. Med epidemijo sem sicer razstavljala na spletu, a to ni najboljši način. 
Moja umetnost potrebuje prisotnost gledalca v prostoru, saj gre za tridi-
menzionalen predmet, ki se premika, valovi, povezuje … gre za izkušnjo, 
ki nikakor ni ista, če instalacijo vidiš na spletu. Poleg tega je za moje delo 
pomembna interakcija z ljudmi. Ljudje pridejo, pogledajo, se zanimajo, 
razložijo, kaj pomeni njim, in tako prinesejo širino različnih asociacij, 
povezav, na katere sama niti nisem pomislila. Ljudje dodajo zelo različne 
pomene, kar instalacijo obogati. Odziv ljudi, njihove misli o mojem delu, 
ki jih dobim, so neprecenljivi, na spletu pa tega ni.

Kakšni so načrti?

Upam, da bo prihodnje leto prineslo več razstav. Prijavila sem se za 
program v Layerjevi hiši v Kranju, s Hišo na hribu v Medvodah smo se 
dogovorili za projekt … 

Moje delo raziskuje odnose med prostori, 

torej mestom, kjer najdem material oz. pred-

mete, ki jih vključim v instalacijo, in novim 

prostorom, kamor odnesem ta material in ga 

ponovno namestim, s čimer ga na nek način 

na novo oživim.

INTERVJU



november 2022 19ŠOLA TEKA

Lep zaključek uspešnega projekta
Tako kot je bilo precej deževno v septembru, ko smo stopnjevali s treningi v Modri šoli teka, tako je bilo na dan Ljubljanskega maratona, 
ko smo se navsezgodaj zbrali v deževnem centru Ljubljane. 

MATEJ PRIMOŽIČ

Letos je bil začetek tekov na vse razdalje nekoliko spremenjen, tako da 
so se tekači skupaj zbrali in ogrevali. K sreči je nekaj pred 9. uro nehalo 
deževati in razmere za start na (pol)maraton so postale odlične, saj je bila 
tudi temperatura ravno pravšnja. Naslednji start ob 9.45 je bil vremensko 
prav tako suh. Vse tekače so skozi startni balon pospremili ritmični zvoki 
skupine The Stroj in kar veliko navijačev. Tekači smo prav res uživali in 
na koncu dosegli zastavljeni cilj. Druženje v cilju je bilo nujno in nadvse 
prijetno, s tem pa naša tekaška šola pravzaprav zaključena. 

Že osma Modra šola teka je uspešno nadaljevala vizijo Modrih novic, 
da spodbuja aktivno življenje in projekte, ki lahko vključijo prav vsakega 
od bralk in bralcev. Spremljajte nas še naprej in sodelujte v podobnih pro-
jektih tudi v prihodnje. 

športna oprema

Glavni pokrovitelj
dogodkov

Modrih novic 2022
pokrovitelj strokovni partner

Ljudje si s fitnes pojavnimi 
oblikami lajšajo bolečine v hrb-
tenici, izboljšujejo psihofizično 
stanje ter se pripravljajo na rekre-
ativno ali športno udejstvovanje. 
Geršak pri tem poudarja: »Sta-
rejši skrbijo za svojo vitalnost, 
mlajši se učijo osnovnih gibalnih 
vzorcev, posamezniki pa po po-
škodbah ob strokovnem vodenju 

f izioterapev ta, 
kineziologa ali 
trenerja, v BO-
DIFIT-u, s pri-
mernimi vajami 
in treningi po-
skrbijo za opti-
malno povrnitev 
funkcionalnosti 
gibanja.« Tre-
ning v kinezio-
loškem centru 
se ne more pri-

merjati s sprehodom ali drugimi 
naključno izvedenimi oblikami 
gibanja v naravi. Slednje pa je 
odlična dopolnitev vajam za moč 
in gibljivost. 

Fitnes je zdravje

Cilj SFRR je povezovanje slo-
venske fitnes industrije z evrop-
skimi in svetovnimi organiza-

cijami, poenotenje slovenskih 
pogojev strokovne usposoblje-
nosti ter standardov fitnes pojav-
nih oblik z evropskimi. Geršak, ki 
je hkrati na čelu največje sloven-
ske fitnes organizacije v okviru 
BODIFIT programa, je prepri-
čan, da bi moral biti reden obisk 
fitnesa osnovna higiena vsakega 
posameznika. Gibati bi se morali 
vsak dan, na dolgi rok. Izraz fitnes 
bi brez zadržkov lahko zamenjali 
z izrazoma telesna pripravljenost 
in zdravje. Videz je pri fitnesu 
postranskega pomena – v prvi 
vrsti imajo ljudje v gibanju daljšo 
življenjsko dobo in se počasneje 
starajo, gibanje pa med drugim 
spodbuja tudi nastanek novih mo-
žganskih celic, večjo gostoto mi-
neralov v kosteh, omogoča boljšo 
vzdržljivost, moč, ravnotežje in 
koordinacijo, boljši spanec, bolj-

še splošno počutje ter nedvomno 
manj tesnobe in stresa. 

Dolgoročno gibanje in skrb za 
svoje telo je največja naložba, ki si 
jo lahko podarimo v življenju!

Zakaj v fitnes?

Slovenska fitnes industrija je pomemben partner države pri skrbi za zdravo in aktivno življenje državljanov. »Ljudje z aktivnim 

načinom življenja poskrbijo za močnejši imunski sistem, večjo storilnost in manjše obremenjevanje zdravstvenega sistema,« je po-

vedal Marko Geršak, predsednik Sekcije za fitnes, rekreacijo in regeneracijo (SFRR), ki deluje pod okriljem gospodarske zbornice. 

Z januarjem 2023 v vašem 

okolju odpira vrata nov, mo-

deren in sodoben kineziolo-

ški center BODIFIT Mengeš. 

Izkoristite možnost nakupa 

paketov po akcijskih cenah! 

Več informacij na BODIFIT 

Mengeš: 040 80 03 64.

BREZPLAČEN strokoven 

posvet – rezervirajte svoj 

termin na 080 9889.



Modre novice20 NA IZLET

Janče (792 m)
Janče, naselje v Mestni občini Ljubljana, znane po Sadni cesti in tradicionalnih prireditvah jagodne in kostanjeve nedelje. Ležijo na hrbtu Jan-
škega hriba, na desnem bregu Save nad Jevnico. Planinski dom Janče je izhodišče za del Evropske pešpoti E6 proti Velikemu Trebeljevemu in 
Kuclju. Moram priznati, da sem bila na Jančah velikokrat, predvsem službeno in z avtom. Tokrat pa se na čudovito jesensko nedeljo odločim, 
da se med kostanjevimi drevesi, s katerih že pada listje, odpravim peš. Moje izhodišče je Jevnica, kamor mimogrede pripelje tudi vlak iz smeri 
Ljubljana–Zidani Most. Na vrhu sem bila nagrajena s prečudovitim razgledom na Posavsko hribovje ter vse do Alp na severu in zahodu. Jago-
de in kostanj so že pojedli, pa nič zato, en razlog več za ponovni obisk, sem pa uživala v izjemno sproščujočem sončnem jesenskem pohodu. 

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Mačeha in pastorka

Mačeha je imela pastorko in svojo hčer. Na božič je poslala pastorko 
jagode brat in na pot ji je dala prosenega kruha. Pastorka je žalostna šla 
po poti. Srečala je starega moža. Bil je Jug. »Kam greš?« jo je vprašal Jug. 
»Mati me je odpravila jagode brat,« mu odgovori pastorka. Nato spet 
vpraša Jug: »Kateri vetrovi so najboljši?« »Vsi so dobri, Jug je pa najbolj-
ši,« odgovori deklica. »Stopi za moj hrbet,« ji pravi Jug. Stopila je za nje-
gov hrbet, on je puhnil in kmalu so jagode dozorele. Nabrala jih je polno 
košarico, nesla domov ter dala mačehi. Mačeha pa ji je bila nevoščljiva in 
je poslala svojo hčer jagode brat. Njej je spekla potico za na pot. Hčerka 

je srečala Burjo, ki jo je vprašala: »Poslušaj, ti, in povej, kateri vetrovi 
so najboljši?« »Vsi so zli, Burja je pa najslabša,« je zarobantila mačehina 
hči. Nato je Burja tako mrzlo zapuhala okoli nje, da je prišla domov vsa 
premražena. 

Vir: https://www.slovenec.org/2021/05/09/slovenska-ljudska-pravljica-mace-

ha-in-pastorka/

Iz Kamnika se usmerimo proti Litiji in v Jevnici parkiramo na železni-
ški postaji. Kot sem že omenila v uvodu, se do Jevnice lahko pripeljemo 
tudi z vlakom iz smeri Ljubljana–Zidani Most. Usmerjevalne table nas 
usmerijo mimo treh hiš, nato pa se pot malo strmeje vzpne v gozd. Pot 
je ves čas dobro označena, poteka po gozdu, travnikih, del tudi po maka-
damski poti. Na vrhu je cerkev sv. Miklavža in planinski dom, kjer se lah-
ko okrepčamo in naužijemo prelepih razgledov ter vrnemo po isti poti. 

Izhodišče: Jevnica (260 m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 3–4 ure · Najprimernejši čas: v vseh letnih časih
Čas vožnje: 30 minut v eno smer

VOZILO, KOT GA ŠE NE POZNATE

Megane E-Tech 100% electric je z vami na vseh poteh. Vozilo, ki je 
plod strokovnega znanja znamke Renault, ponuja do 470 km dosega 
vožnje (300 km z baterijo z zmogljivostjo 40 kW).

 
Čisti občutek, čisti dizajn

Kompaktna limuzinska karoserija, slog križanca, izklesan zadnji 
del, športne linije. Njegove aerodinamične linije mu dajejo prepozna-
ven videz in omogočajo vznemirljivo vožnjo.



november 2022 21

Kartica
mojih
želja.

KRIŽANKA

NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: Paket prazničnega presenečenja Supernova Kamnik
2. nagrada: Paket prazničnega presenečenja Supernova Kamnik
3. nagrada: Paket prazničnega presenečenja Supernova Kamnik

Nagrade podeljuje Supernova Kamnik. Potrdila o nagradah bomo izžrebancem pos-
lali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo izšle 16. de-
cembra 2022. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priimkom 
in točnim naslovom pošljite do petka, 9. decembra 2022, na naslov: Modre novice, 
IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: ARTIK paket presenečenja: Maja Kališnik, Domžale
2. nagrada: ARTIK paket presenečenja: Marija Učakar, Domžale
3. nagrada: ARTIK paket presenečenja: Darja Stele, Radomlje

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

Ime in priimek  
Naslov 

Podpis E-mail 

Geslo
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Popolna zapora cest v Škocjanu

Domžale – V Škocjanu potekajo dela na vodovodnem in kanalizacij-

skem omrežju, ki jim bo sledila ureditev cestišča, zato so nekateri od-

seki cest na tem območju popolnoma zaprti za promet, in sicer do 30. 

marca 2023. Skupna pogodbena vrednost investicije je slabih 950 tisoč 

evrov (brez DDV), od tega je slabih 446 tisoč evrov namenjenih za ka-

nalizacijo, dobrih 253 tisoč za vodovod in slabih 249 tisoč za cesto.

»Izvajamo gradnjo sekundarne fekalne odpadne kanalizacije v Krti-
ni v območju naselja Škocjan in v delu naselja Brezje pri Dobu, s katero 
se zagotavlja odvajanje odpadnih voda iz tega območja preko obstoječega 
kanalizacijskega sistema v CČN Domžale. Istočasno bomo izvedli inve-
sticijsko vzdrževalna dela na obstoječem vodovodnem omrežju v naselju 
Škocjan,« so za Modre novice povedali na domžalski občinski upravi. 
Skupaj bo zgrajeno 1500 metrov kanalizacije in 1300 metrov vodovo-
da. »Ker bodo lokalne ceste zaradi vgradnje komunalne infrastrukture 
uničene oziroma poškodovane, bomo v sklopu investicije obnovili tudi 
cesto ter izvedli investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih 
priključkih,« dodajajo. Zaradi del bo popolnoma zaprt odsek ceste Prevoje 
pri Šentvidu–Studenec pri Krtini in dva odseka ceste Brezje pri Dobu–
Škocjan. Popolna zapora bo v tem delu vzpostavljena do 30. marca 2023. 

Fotografske delavnice Mavrice uspešne

Domžale, Kamnik – Člani Foto, kino in video kluba Mavrica iz Rado-

melj so letos izvedli tri fotografske delavnice v sodelovanju z Arbore-

tumom Volčji Potok. 

»Fotografi imamo v tem prostoru številne motive tako rastlin kot tudi 
druge ponudbe Arboretuma, ki pritegnejo objektive vse leto,« pravi Binca 
Lomšek, vodja foto sekcije Mavrice, ki je skupaj s Petrom Rojcem, foto-
grafom in odličnim vrtnarjem, vodila zadnjo delavnico v oktobru. Rojc 
je udeležencem svetoval in praktično pokazal osnovna pravila zajema 
fotografije, povedal o motečih elementih, perspektivi, linijah, slikovnem 
kotu, osvetlitvi, položaju sonca, izbiri pravega trenutka in še marsikaj. Po 
koncu udeleženci pošljejo tri svoje najboljše fotografije z delavnice, ki so 
objavljene na spletni strani kluba. 

»Vse tri delavnice (maja, septembra in oktobra) so bile dobro obiskane. 
Opažamo, da se jih udeležuje vedno več staršev z otroki, še posebej smo 
veseli mlajših in najstnikov, saj so bili na zadnji delavnici že tretjinsko 
zastopani. Tri uspešne letošnje fotografske delavnice v sodelovanju z Ar-
boretumom nas navdajajo z upanjem, da se bodo mladi vključili v društvo 
Mavrica, kjer lahko izpopolnijo svoje fotografsko znanje in se udeležijo 

izobraževanj, fotografskih natečajev ter delavnic,« pravi Binca Lomšek in 
dodaja, da je za udeležbo na delavnici dovolj že pameten telefon ali fotoa-
parat, predvsem pa polna mera dobre volje. »Dobra fotografija ni odvisna 
od kakovosti telefona ali fotoaparata, temveč dobrega očesa in pravega 
trenutka pritiska na sprožilec,« zaključuje Lomšek. 

Dva tisoč obrokov za brezdomce
 

Kamnik, Ljubljana – Natureta in Spar Slovenija bosta v skupni do-

brodelni akciji zavetiščem za brezdomce podarila najmanj dva tisoč 

pripravljenih jedi blagovne znamke Natureta. Pet zavetišč v Celju, 

Mariboru in Murski Soboti je v preteklem tednu že prejelo prvo zalo-

go obrokov, akcija pa bo potekala več mesecev ter poleg donacij opo-

zarjala na socialne stiske in revščino. 

»Letos smo zaznali izjemen porast prošenj za donacijo hrane,« pravijo 
v Eti Kamnik, podobno izkušnjo pa imajo tudi v Sparu. Podjetji sta zato 
združili moči in se v misli na socialno ogrožene povezali v dobrodelni 
akciji Dva tisoč obrokov za brezdomce, s katero pomagata blažiti socialne 
stiske. Med 16. in 25. novembrom 2022 bodo vse Sparove prodajalne po 
Sloveniji Naturetine pripravljene jedi ponujale s popustom, desetino pro-
dajnih količin pa bosta Eta Kamnik in Spar podarila zavetiščem za brez-
domce. K doniranju obrokov brezdomcem lahko Sparovi kupci z vsakim 
nakupom pripravljene jedi Natureta prispevajo že od 28. oktobra, projekt 
pa bo potekal predvidoma do konca leta oziroma do izpolnitve ciljne koli-
čine podarjenih izdelkov, ki znaša najmanj dva tisoč kosov. 

V Kamniku se ni treba bati pomanjkanja pitne vode!

Kamnik – Tako pravijo v podjetju Geoko iz Kamnika, v katerem so za 

Občino Kamnik izvajali vse raziskave v zvezi z vodno vrtino na Iver-

jah, od določitve lokacije izvedbe vrtine, nadzora in vodenja vrtalnih 

del do testnega vrtanja in pridobitve vodnega dovoljenja. 

Spomnimo, leta 2020 so morali občani Kamnika in Komende večkrat 
prekuhavati vodo; takrat so se na Občini Kamnik lotili reševanja težave 
z načrtovanjem globokih vrtin v zajetju Iverje. Dela za testno vrtino so 
se začela letos februarja; po končanih delih je sledil črpalni preizkus, ki 
je predstavljal zaključno fazo izvedbe raziskovalne vrtine. V postopku je 
bilo ugotovljeno, da so na tem območju odkrili bogat vodonosnik. »Razi-
skave v vrtini so sedaj končane in lahko zagotovimo, da ob črpanju 25-30 
l/s vode nivo podzemne vode v vrtini pade le za nekaj metrov. To kaže 
na zelo izdaten vodonosnik in s tem možnost izvedbe dodatnih vrtin za 
zajem pitne vode na tej lokaciji. Vsekakor se je že med izvajanjem razi-
skovalne vrtine pokazalo, da smo odkrili bogat vodonosnik in se nam 
in našim zanamcem ni potrebno bati pomanjkanja pitne vode. Ker taki 
vodnjaki zdržijo 200 in več let, lahko z ustreznim načrtovanjem in pri-
klapljanjem na vodovodno omrežje zagotavljamo pitno vodo tudi za bo-
doče generacije,« pravi mag. Josip Marko Sadnikar, univ. dipl. inž. geol. 
iz podjetja Geoko, ki dodaja še, da sta na tem območju predvideni še dve 
vrtini. Ko bodo vse tri vključene v sistem, se bo lahko sanirala tudi obsto-
ječa drenaža, ki je trenutno v slabem stanju. 

Celotno poročilo podjetja Geoko o stanju 
na zajetju Iverje in vodnatosti testne 

vrtine, ki ga je pripravil mag. Josip Marko 
Sadnikar, si lahko preberete na naši spletni 
strani – za lažji dostop skenirajte QR kodo.

Foto: Binca Lom
šek
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Cafe Racer, Kavarnica na Glavnem trgu
Glavni trg 1, 1241 Kamnik 

 CafeRacer Kavarnica Na Glavnem Trgu by Jodl

Akcija v decembru! Kuhano vino 5 + 1 gratis!

Vabljeni tudi na ostalo ponudbo čajev in vročih 
napitkov. Želimo vam zdravo, srečno in nepozabno 

2023!

Odprto od 7. do 22. ure vse dni v tednu!

-20%
 

 

 

 
DECEMBRSKA AKCIJA: 

Ob nakupu 4 vinilnih plošč vam najcenejšo 
podarimo! 

rabljenih in novih vinilnih plošč, kaset in CD
preprosto usedete in poslušate glasbo, kot s(m)o jo včasih.

 

Črna Pizza 
Šutna 14 

1241 Kamnik
info@crnapizza.si 

 crna.pizza 

Črna Pizza 
www.crnapizza.si 

ČRNA PIZZA 
NOSTALGIČNA PLOŠČARNA V CENTRU KAMNIKA. 

Kulturno umetniško društvo Hiše keramike 
Šutna 29, 1240 Kamnik

E: hisakeramike@gmail.com | T: 031 667 179 ali 068 121 903
Delovni čas: tor 10. do 13. ure, čet 17. do 19. ure, pet 17. do 19. ure

HIŠA KERAMIKE deluje kot odprti atelje in prodajna galerija v okviru 
istoimenskega kulturno umetniškega društva. Vsi izdelki pri nas so ročno 
narejeni, unikatni in so prava paša za oči. Ohranjamo več kot 160 letno 

tradicijo izdelave keramike v Kamniku.

Če izrežete in prinesete kupon v naš atelje, vam priznamo 20 % popust
na udeležbo v dveurni delavnici decembra 2022 in/ ali januarja 2023.

-20%
na udeležbo v

dveurni delavnici

Ves svet na enem mestu, na najlepši ulici v Kamniku. 
Z vami že 29 let. 

Delovni čas: pon-pet: 9–17 ure, sobota: 8–12 ure

Intershop Kammeleon, Božič Valerija s.p.
Šutna 14, Kamnik, 1241 Kamnik | T: 031 525 014 

 Trgovina Kammeleon

20 % popust na izdelke iz tekstila.

-20%

KUPON VELJA do 31. 12. 2022



Prva dva prijavljena na posamezni dogodek prejmeta 
DARILNI BON ZA 30-MINUTNO KONVERZACIJO 

Z »NATIVE SPEAKERJEM« ANGLEŠKEGA ALI 
ŠPANSKEGA JEZIKA, vnovčljivim do konca februarja 

2023. 

v soboto 10. decembra 2022 od 10:00 do 12:30 in
v soboto 17. decembra 2022 od 10:00 do 12:30

MESTNA 
DOGODIVŠČINA 
Prisrčno vabljeni!

ITA d.o.o.
Japljeva 4, 1241 Kamnik 

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

-15%

Lady M
Glavni trg 26, 1241 Kamnik | T: 040 705 901 

 LadyMkamnik  trgovina Lady M
Delovni čas: pon-pet: 8:30–13, 16-19 ure, sobota: 9–13 ure

Drage dame, ne čakajte, da vam drugi 
pričarajo nasmeh na licu, pričarajte si ga 

same v trgovini Lady M.

Podarjamo 15 % popust 
na nakup  

LOLA, d.o.o.
Glavni trg 8, 1241 Kamnik

-20%
torbice in  
nahrbtniki-20%

odrasli in 
otroški tekstil

AKCIJA VELJA do 31. 12. 2022

SUPER AKCIJA*  
moške, ženske in otroške nogavice po 1 eur
VELIKA IZBIRA ŠALOV, KAP IN ROKAVIC

Akcijske pletenine za 19,90 EUR. Do 40 % popust na 
določene modele. Več na naši prenovljeni spletni strani 

in trgovini www.pleteninespenko.si

Jana Špenko Kočar s.p.
Pletenine Špenko, Moste 95a, 1218 Komenda 
T: 051 304 660 | www.pleteninespenko.si 

 Pletenine Špenko   pleteninespenko

Delovni čas: pon-pet: 9–17 ure, sobota: 8–13 ure
Ob nakupu nad 40 eur darilo šal!

V Kamniku na 
avtobusni postaji 
Prešernova 14c 
T: 01/831 71 08

NOVA KOLEKCIJA!

že od leta 1972

S KUPONOM 
DO DARILA!

KUPUJMO
SLOVENSKO

KUPON VELJA do 31. 12. 2022



• žensko, moško in otroško striženje
• modna barvanja
• svečane frizure za vse priložnosti
• podaljševanje las ...

Polona Repanšek Petković s.p.
Kolodvorska ulica 3, 1241 Kamnik l T: 070 701 474 - potrebno predhodno naročanje 

 FRIZERSKI STUDIO LON    frizerskistudiolon 
Delovni čas: po dogovoru

10 % popust na storitve, ki jih nudimo:

-10%

KUPON VELJA do 31. 12. 2022

FRIZERSKI STUDIO

POLONA REPANŠEK S.P.
KOLODVORSKA UL. 3
1241 KAMNIK
TEL: 070701474

PON, ČET, PET 14.00 - 21.00
TOR, SRE 7.00 - 14.00
SOBOTA PO NAROČILU

POTREBNO PREDHODNO 
NAROČANJE

  

10% POPUST NA STORITVE 

FRIZERSKI STUDIO LON

Kupon je veljaven do 31. 12. 2019

FRIZERSKI STUDIO

POLONA REPANŠEK S.P.
KOLODVORSKA UL. 3
1241 KAMNIK
TEL: 070701474

PON, ČET, PET 14.00 - 21.00
TOR, SRE 7.00 - 14.00
SOBOTA PO NAROČILU

POTREBNO PREDHODNO 
NAROČANJE

  

10% POPUST NA STORITVE 

FRIZERSKI STUDIO LON

Kupon je veljaven do 31. 12. 2019

Z vami že 13 let.

Srečno 2023!

MAT CAP TATTOO
Glavni trg 7, 1241 Kamnik | T: 040 208 816 

 Mat Cap Tatto  matcaptattoo

Akcija v decembru! Darilni boni za tattoo -10%. 
Popust velja do 31. 12. 2022.

Želimo vam kreativno 2023!

-10%

S PISANO PALETO DARIL IN OBLAČIL  
V ZIMSKO PRAVLJICO

Boutique Mifor
Glavni trg 20, Kamnik | T: 031 676 965 

 boutique mifor

Izkoristite
decembrske

popuste!

IZDELKI TRADICIONALNEGA  
IN SODOBNEGA LONČARSTVA

DARILNI BONI
BUTIČNE DELAVNICE IN TEČAJI 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI

Lončarski atelje NAROBE SVET
Šutna 42, Kamnik | T: 041 540 342

www.narobesvet.si 

AVTORSKI UNIKATNI IZDELKI

041 540 342info@narobesvet.si



Optika Vallis
Glavni trg 11, 1241 Kamnik | T: 041 702 215 | kamnik@optika-vallis.si 

www.optika-vallis.si

Akcija v decembru! 20 % popust na nakup 
korekcijskih očal. Popust velja do 31. 12. 2022.

Garancija na najnižje cene!
Hvala za več kot 40 let zaupanja!

-20%

Vabljeni na malice vsak dan!
Od ponedeljka do petka med 11. in 16. uro.

Srečno 2023! 

Picerija Napoli
Sadnikarjeva ulica 4-6, 1241 Kamnik 

M: 051 898 150 | T: 01 839 27 44 
www.picerijanapoli.com

Kotiček Pod srečno zvezdo
Maistrova ulica 1, 1241 Kamnik 

www.ustvarjalneideje.si

15 % popust na kadila 
Palo Santo – sveti les, beli žajbelj M, dišeče 

palčke in stožci Palo Santo in žajbelj.

KUPON VELJA do 31. 12. 2022

-15%

Vabljeni v praznično vzdušje kavarne Veronike! 
Želimo vam mirno in srečno 2023! 

Kavarna Veronika
Glavni trg 6, 1241 Kamnik 

M: 041 876 082 | E: info@kavarnaveronika.com 
www.kavarnaveronika.com



Šivanje oblačil po meri za vse priložnosti.
 Darinka Schaffer Jerman | Šutna 8 Kamnik

 SCHAFFER.modno oblikovanje | T: 041 940 151

-20%

SCHAFFER
modno oblikovanje

V prazničnem decembru nudimo 20 % popust za
nakup individualnih ur učenja šivanja.

Na voljo so tudi darilni boni.  
Vabljeni pa tudi na decembrsko obarvana ustvarjalno družabna 
dogodka v ateljeju, ki bosta potekala v soboto 3. 12 in 10. 12.

2022.

Žana Živković s.p., Sia Hair Beauty
Šutna 15, 1241 Kamnik | T: 041 285 705 

 Sia Hair Beauty  siahairbeauty

V mesecu decembru vam nudimo 20% 
popust na vse storitve.

Zasijte v najlepši luči svoje lepote!
Popust velja ob priložitvi kupona.

-20%

Forum knjigarna in papirnica 
Glavni trg 25, Kamnik

E: forum.copy@siol.net | T: 01 8317 321
Delovni čas: pon-pet: 8. - 13. in 14. - 18. ure, sob: 8. - 12. ure

-25%
na nakup tonerjev in 

črnil HP, CANON,  
EPSON in USB ključkov

Tiskamo letake, prospekte, koledarje, plakate.  
Kopiramo in skeniramo načrte ...

VEŽEMO DIPLOMSKE NALOGE

THE BEST 
COPY IN 
TOWN

*kupon velja od 18. 11. do 31. 12. 2022 Cenjene in spoštovane stranke zahvaljujemo se vam, ker nas rade 
obiskujete. V decembru vas bo v vaši trgovini KIM presenetil dedek 

Mraz in hrast Srečko. Vam in vašim najdražjim, bomo pričarali veselje, 
presenečenje in z darili obogaten december.

Želimo vam lepe, vesele in radosti polne praznične dni.

Martina, Anja in Maja

TRGOVINA KIM

Trgovina KIM
Trg talcev 8, Kamnik | T: 01 8317 783 

Delovni čas: pon-pet: 8. - 19. ure, sob: 8. - 12. ure
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Poklon rojaku Jakobu Savinšku
V galeriji Miha Maleš so odprli razstavo del slovenskega kiparja Jakoba Savinška, ki se je rodil leta 1922 v Kamniku. Razstava pa ni pos-
večena zgolj stoletnici umetnikovega rojstva, temveč tudi njegovi predstavitvi v domačem kraju, saj le malo Kamničanov ve, da se je 
Savinšek rodil tukaj. Prav v galeriji Miha Maleš hranijo del umetnikovega opusa, ki jim ga je nekoliko pred svojo smrtjo v oporoki podarila 
Savinškova življenjska sopotnica, slovenska igralka in pesnica Mila Kačič. 

MATEJA ŠTRAJHAR

Kot omenjeno, se je Jakob Savinšek rodil v Kamniku 4. februarja 1922, 
kjer je obiskoval prve štiri razrede osnovne šole. Družina se je leta 1929 
preselila v Ljubljano, kjer je Jakob z odliko končal osmi razred gimnazije 
in se vpisal na medicinsko fakulteto. Njegovo študijsko pot je presekala 
vojna. Leta 1942 so Jakoba in njegovega brata Jureta odvedli v taborišče 
Gonars, od koder sta se vrnila konec istega leta. Jakob je preživljal dru-
žino z neumornim portretiranjem in risanjem cvetličnih tihožitij ter še 
naprej uril in razvijal svoj risarski talent pri slikarju Rihardu Jakopiču. 
V krogu pisatelja Ivana Mraka in njegove žene, kiparke Karle Bulovec 
Mrak, je prejemal tudi prve napotke na poti kiparstva. Prav tukaj je spoz-
nal svojo življenjsko sopotnico Milo Kačič.

Leta 1945 se je Jakob Savinšek med prvimi vpisal v prvi semester Aka-
demije za upodabljajočo umetnost v Ljubljani na smer kiparstvo (pouče-
vali so ga Boris in Zdenko Kalin, Frančišek Smerdu in Peter Loboda). 
Leta 1949 je diplomiral in istega leta se mu je rodil sin David. Leta 1950 
je Savinšek najel bivši atelje kiparja Frančiška Smerduja. Petdeseta leta so 
bila za umetnika leta potovanj, odkrivanja umetnosti in druženja s števil-
nimi akterji slovenskega in širšega evropskega kulturnega prostora, pri-
nesla pa so mu tudi prvo samostojno razstavo v Mali galeriji v Ljubljani 
ter tudi prva naročila za kiparske spomenike (Celje, Novo mesto, Ptuj, 
Trenta). Sledila je večja samostojna razstava v Jakopičevem paviljonu in 
nagrada Moša Pijade, ki mu je omogočila študijsko potovanje v Anglijo in 
Francijo. Temu so sledila številna potovanja po evropskih mestih ter nova 
naročila javnih spomenikov, med drugim monumentalnih kipov Ivana 
Tavčarja na Visokem v Poljanski dolini in Simona Gregorčiča v Kobaridu.

Leta 1960 se je Savinšek udeležil mednarodnega slikarskega simpo-
zija v Avstriji, kjer so različni umetniki ustvarjali skulpture iz peščenca. 
Njegovo delo z naslovom Znamenje 20. stoletja je odkupilo mesto Dunaj 
in ga postavilo v Donavski park. Mala študija te skulpture je na ogled na 
razstavi v Kamniku. Simpozij je botroval temu, da sta Savinšek in kipar 
Janez Lenassi sprožila pobudo in položila temelje za soroden simpozij pri 
nas, ki ga danes poznamo pod imenom Forma viva. 

Leta 1961 se je Jakob Savinšek kljub fizični in psihični izčrpanosti po-
dal na simpozij v Kirchheim (Nemčija), kjer pa se je umetnikova pot pri 
komaj devetintridesetih letih iztekla zaradi nenadne smrti. 

Ustvaril obsežen opus v zgolj desetih letih

Na razstavi so predstavljeni Savinškovi kipi iz zbirke Galerije Miha 

Maleš, poleg le-teh pa so na ogled tudi dela iz Narodne in Moderne gale-
rije ter Dolenjskega muzeja Novo mesto. Razstavo spremlja tudi del ume-
tnikove poezije, najdemo jo na stenah muzeja in v katalogu. Ob razstavi je 
izšel katalog, delo oblikovalca Vladimirja Ristića z besedilom kustosinje 
razstave, Saše Bučan.

»Obsežen opus Jakoba Savinška sam zase govori zgodbo o umetniku, 
ki je morda sam v sebi res čutil, da se mu bo življenje izteklo prehitro, da 
bi lahko realiziral vse svoje ideje in svoja hotenja. Prav posebej se zavemo 
obsežnosti in raznolikosti kiparjevega opusa, ko nam letnice nastanka 
posameznih del govorijo zgolj o obdobju, nekoliko daljšem kot desetle-
tje,« je na odprtju poudarila kustosinja razstave Saša Bučan, ki si želi, da 
bi Savinšek dobil zasluženo prepoznavo tudi v domačem mestu, »mar-
sikateremu občanu Kamnika smo postavili napisno ploščo ali doprsni 
kip, morda bi to lahko dočakal tudi Jakob Savinšek. Tega si zelo želim in 
mislim, da bi bilo prav, da bi tudi na ta način tako Kamničane kot širšo 
javnost obvestili, da je tukaj nekaj časa živel ta zelo velik umetnik.« 

Tudi Asta Vrečko, ministrica za kulturo, ki je odprla razstavo v Ka-
mniku, je poudarila, da se bo treba v prihodnosti Jakobu Savinšku še bolj 
posvetiti in mu dati bolj ustrezno mesto tudi v nacionalnem pogledu. Si-
cer pa je ministrica izpostavila kamniško Galerijo Miha Maleš kot primer 
dobre prakse: »V galeriji opravljajo izjemno delo predvsem v zvezi z za-
puščino Mihe Maleša, po drugi strani pa se povezujejo z različnimi mu-
zeji in pokrajinskimi galerijami. To spodbujamo tudi na ministrstvu, saj 
menimo, da kadar pride do teh sinergij, umetnost vidi več ljudi, nastanejo 
odlični katalogi in nova spoznanja za prihodnost.« 
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V nedeljo bomo (zopet) volili
V nedeljo, 20. novembra, se bomo že četrtič (a ne zadnjič) letos odpravili na volišča; po junijskih državnozborskih volitvah in dveh krogih 
predsedniških volitev so na vrsti še lokalne volitve, na katerih bomo izvolili župane oz. županje in članice ter člane občinskih svetov in sve-
tov krajevnih skupnosti. 

MATEJA ŠTRAJHAR

Še najbolj ostra bitka se obeta za županski stolček v Domžalah, kjer 
dosedanji župan Toni Dragar ne kandidira več. 29304 volilnih upravi-
čencev bo izbiralo med šestimi kandidatkami oz. kandidati. To so Matej 
Oražem, Fani (Frančiška) Rožič Novak, Boštjan Deželak, Renata Kosec, 
Tadeja Savnik in Miroslav Šinkovec. V Kamniku je bolj mirno; 23474 vo-
lilnih upravičencev lahko izbira med Majo Aleksovsko-Lesjak, Sandijem 

(Aleksandrom) Uršičem in Matejem Slaparjem. 
Tudi v Mengšu se dosedanji župan Franc Jerič ni odločil za ponovno 

kandidaturo, tako da bo bitka za županski stolček zanimiva. Zanj se pote-
guje pet kandidatov, in sicer Aleš Janežič, Franc Hribar, Sandi Jaklič, Bogo 
Ropotar in Tomaž Štebe. V Trzinu ima aktualni župan Peter Ložar le ene-
ga izzivalca, in sicer Sebastiana Grmeka. Tudi v Komendi se dosedanji 
župan Stanislav Poglajen po dveh mandatih poslavlja. Za mesto županje 
oz. župana so štirje kandidati, in sicer Tomaž Drolec, Majda Ravnikar, 
Boštjan Veinhandl in Jurij Kern. 

Lista kreativnih 
resitev

Lista Renate KosecRenata Kosec
Kandidatka za županjo občine Domžale Kandidati za občinski svet občine Domžale

ZA OBČANE 
PRIJAZNEJŠI TRZIN.

Dipl. Ing. Sebastian Grmek
»Naročnik oglasa: Lista Sebastiana Grmeka«

3

1 Sebastiana 
za župana!

Lista 
Sebastiana 
Grmeka

- Ukinitev davka na stavbna zemljišča (NUSZ)
- Podpora konkurenčnemu, tehnološko naprednemu, 

trajnostnemu podjetništvu in obrti
- Takoj nova šola, najprej za razredni pouk
- Povečanje zdravstvenega doma
- Podvojitev št. zdravnikov in pediatrov, Povečanje zd. doma
- Večja dostopnost velike večnamenske športne dvorane
- Povečanje glasbene šole
- Alpska voda izpod Krvavca tudi za nas
- Ohranitev zelenih površin pod Žečkom, ob in za mengeškim jezerom
- Neposredno plačilo vseh upravičenih stroškov prostovoljstvu
- Podpora projektom ohranjanja dediščine Muzeju Mengeš
- postavitev spomenika Rudolfu Maistru, ki je preživel mladost v Mengšu 
- Mengeš Glasbeno mesto – spodbujanje in dokumentiranje zgodovine
- Promet s prijaznejšo ureditvijo za kolesarje, pešce in druge občane 
- Brez semaforjev
- Odprava nesmislov v prostorskih aktih
- Podhodi za pešce in kolesarje preko obvoznice 
- Loka – nujna ureditev, asfaltiranje ceste mimo cerkve
- Dobeno - povezovalna cesta Rašica - Ljubljana
- Topole – avtobusna postaja s povezavo na krožišče
- Uveljavitev odškodnin za prekomerni hrup letal
- Povečanje moči distribucije in transformatorjev ter 

omogočanje vzpostavitve sončne elektrarne
- Dejansko sodelovanje s sosednjimi občinami: projekti, 

okolje, del skupnih uprav, komunalne storitve (cene!),   
- Uprava občine naj deluje pošteno v službi občanov
- Participativni proračun - predlogi javnosti
- Skupna kuhinja: šola, vrtec
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mag.

Tomaž Štebe
za župana občine Mengeš

7
Mengeš

051 372 782  www.facebook.com/ZeleniMenges
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 ZA
- varne šolske poti 
- vrtec vsem otrokom
- otroška igrišča in zelene površine
- varno starost
- pravico občanov do izbranega zdravnika 
- zaščito izvira Kamniške Bistrice 
- zaščito vodnega zajetja Iverje 
- Veliko planino: prenova naprav in komunalne 
infrastrukture 
- parkirna mesta (Duplica, Klavčičeva, zdravstveni dom)
- ureditev kanalizacije in optike 
- pokrito in večjo tržnico 
- oživitev mestnega jedra 
- pokritje bazena Pod Skalco 
- ureditev območja Smodnišnice 
- Kreativno četrt Barutana in KIKštarter 
- pomoč obrti in podjetništvu
- razvoj gorskih in turističnih kmetij

Naročnik: Lista Dušana Papeža
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Prenovljen kulturni dom v Šmartnem v Tuhinju

Kamnik – Oktobra so v Šmartnem v Tuhinju tudi uradno odprli ob-

novljen kulturni dom.

Obnova kulturnega doma je trajala več let. Najprej so prenovili vhod 
in uredili klančino za dostop gibalno oviranih oseb, na novo tlakovali 
stopnišče in na zadnji strani uredili požarni izhod. Nato so se lotili dvo-
rane. Prenova je zajemala vse od tal do stropa, poleg tega pa še opremo, 
stole in drugo. Prenovili so tla, omete, stavbno pohištvo, oblogo odra, za-
vese, oblogo stropa, razsvetljavo, instalacije. Tretje leto so prišli na vrsto 
hodnik, garderoba in sanitarije. Tudi te prostore so prenovili od tal do 
stropa in jih opremili z novo opremo. Letos so prenovili še sejno sobo in 
pisarno, tako je pritličje doma zdaj lepo in uporabno. V kulturnem domu 
sta dva prostora, tako da lahko poteka več dejavnosti hkrati. Prenovo je 
financirala Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju, ogromno je bilo opra-
vljenih prostovoljnih ur, Občina Kamnik pa je prenovi namenila 28 tisoč 
evrov. Kot je na odprtju povedal predsednik Krajevne skupnosti Šmartno 
v Tuhinju Peter Hočevar, so nekatera društva in organizacije že našle svoj 
prostor v sodobnem domu, dobrodošli pa so tudi vsi ostali, ki bi potrebo-
vali prostor za sestanke, predavanja, telovadbo ipd. 

Razpis za samostojno podjetniško pot

Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda – Regionalna razvojna 

agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila sedmi (zadnji) 

razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani 

regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napre-

dne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa 

jim nekaterih ključnih znanj. Program je oblikovan tako, da udeleženci 

v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in 

učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja.

V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno podpor-
no podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov ter 

strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna znanja, vse od 
razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketin-
ških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, 
pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter finančna znanja.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo ne glede na starost, 
stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandi-
dati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske 
urbane regije (modronovične občine Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin 
in Komenda so vse vključene) ter da lahko pred pričetkom podpišejo po-
godbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. 

Razpis je objavljen na spletni straniwww.rralur.si. Prijave so možne 
do 5. decembra 2022, udeleženci pa bodo v projekt vključeni predvidoma 
s 1. februarjem 2023.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumen-
tacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 2. decembra 2022 
med 10. in 12. uro na telefonski številki 01 306 19 35 oz. elektronski pošti 
poni@rralur.si. Vabljeni tudi na informativni dan, ki bo potekal 24. no-
vembra 2022ob 10. uri preko video-povezave Zoom. Obvezne so predho-
dne prijave preko obrazca, objavljenega na www.rralur.si. 

V projektu sodelovalo več kot štiri tisoč udeležencev 

Domžale, Kamnik – Humanitarno Društvo Šola zdravja je uspešno 

zaključilo projekt Dihamo z naravo. Na 615 brezplačnih vadbah je 

bilo skupaj več kot štiri tisoč udeležencev, ki poudarjajo, da se po vad-

bi počutijo bolj sproščeno, zaznavajo tudi boljše splošno počutje.

»Analiza ankete, ki smo jo izvedli med udeleženci vadbe, je pokaza-
la, da so zelo zadovoljni z aktivnostjo, zaznavajo vsesplošno izboljšanje 
zdravja, tako fizičnega kot duševnega, po vadbi pa ob prepoznanih lo-
kacijah napetosti v telesu zaznavajo razliko med sproščenim in napetim 
stanjem. Po vadbi so bolj sproščeni in se bolj zavedajo samega sebe kot 
pred njo, zato si želijo s tovrstno aktivnostjo nadaljevati,« je strnila vti-
se udeležencev podpredsednica društva Šola zdravja in vodja projekta 
Dihamo z naravo, sicer redna udeleženka vadb, mag. Bernardka Krnc. 

Projekt Dihamo z naravo je v naravo vabil spomladi in jeseni leta 
2021 in 2022, v vmesnem času in danes pa v društvu omogočajo izvaja-
nje aktivnosti ob posnetku, ki je dostopen na spletni strani društva, na 
aplikaciji YouTube in na programu nekaterih lokalnih televizij. 

Prvo leto je bila vadba enkrat tedensko na 18, drugo leto na 20 loka-
cijah po Sloveniji, tudi v Domžalah in Kamniku. Povprečno se je posa-
mezne vadbe udeležilo sedem udeležencev, ki so se z vaditeljem, uspo-
sobljenim strokovnim kadrom ali prostovoljcem Društva Šola zdravja, 
napotili na sprehod do mirnega kotička v naravi, kjer so izvajali spro-
stitvene, dihalne in gibalne vaje ter meditacijo s poudarkom na progra-
mih čuječnosti. Tako so poskrbeli za umiritev uma in telesa. 

Društvo Šola zdravja želi nadaljevati s projektom, zato se je prija-
vilo na javni razpis Ministrstva za zdravje, ki je dve leti sofinanciralo 
brezplačno vadbo. Upajo na pozitiven sklep, da bodo z vadbo Dihamo 
z naravo lahko nadaljevali tudi spomladi in jeseni prihodnja tri leta. 

NOVO!
Cenilno mesto za zavarovalnico Triglav.

 

 
 
 
 

 

KO V NESREČI NISI SAM.

• 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

Podjelše 2, 1241 Kamnik • GSM: 041/031 683 016

Z vami in za vas že 36 let
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Nove cene za uporabo domžalske garažne hiše

Domžale – Od petka, 11. novembra, veljajo nove cene parkiranja v ga-

ražni hiši v Domžalah na Masljevi ulici.

Cena mesečnega najema namesto 60 evrov po novem znaša 40 evrov. 
Stranke lahko garažno hišo koristijo z vozili v neomejenem številu obi-
skov. Cene parkiranja po urah ostajajo nespremenjene: za eno uro 1 evro, 
dve uri 1,30 evra, tri ure 1,60 evra itd. Cenik je na voljo na spletni strani 
Občine Domžale.

V garažni hiši je 228 parkirnih mest ter električna polnilnica za vozila. 
Garaža je zgrajena v treh etažah, in sicer: klet (medetaža), dve nadstropji 
in streha, ki je urejena kot parkirna površina. Poleg parkirnih površin 
so v pritličju še kolesarnica, tehnični prostor za kontrolo ob izvozu ter 
komunikacijsko jedro s stopniščem. 

Na OŠ Domžale imajo šolski čebelnjak

Domžale – Konec oktobra je na osnovni šoli Domžale potekalo odpr-

tje šolskega čebelnjaka, ki so ga dobili kot nagrado v natečaju Čebe-

larske zveze Slovenije.

Lani so učenci čebelarskega krožka OŠ Domžale, ki ga vodi Čebelar-
sko društvo Domžale, sodelovali na natečaju Čebelarske zveze Slovenije 
Poslikava panjskih končnic, na katerem so dosegli odlično drugo mesto. 
Za ta dosežek jim je podjetje BSH hišni aparati iz Nazarij podarilo čebel-
njak in štiri čebelje družine.

»V Občini Domžale veliko pozornost namenjamo čebelarski dejavno-
sti. Zavedamo se, da je pomembna krepitev zavedanja o pomenu, ki ga 
imajo čebele za kmetijstvo in biotsko pestrost, kot tudi, da je za priho-
dnost čebelarstva pomemben prenos znanj in ozaveščanje o pomenu čebel 

na mlajše generacije. Zato posebno pozornost namenjamo informiranju 
otrok in mladih, ki bodo v prihodnje skrbniki planeta in se bodo soočali 
z vedno večjimi izzivi tudi na področju preskrbe s hrano in varovanja 
okolja,« so ob tem zapisali na Občini Domžale, kjer vsako leto tudi razpi-
sujejo sredstva za razvoj čebelarske dejavnosti v občini, s poudarkom na 
izvajanju dejavnosti čebelarskih krožkov na osnovnih šolah. 

Trzinski upokojenci balinajo, kolesarijo, streljajo, 
hodijo …

Trzin – V Trzinu je veliko športnikov med mladimi, malo manj mla-

dimi in tudi starejšimi. Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin se tru-

di, da bi upokojenci imeli kar se da najboljše pogoje za udejstvovanju 

pri različnih športih. Tako eni balinajo, drugi kolesarijo, streljajo in 

hodijo na različne pohode. Letos pa so upokojencem omogočene še 

dodatne dejavnosti, in sicer namizni tenis, prstomet, pikado, tarok in 

druge družabne igre.

 Balinarji igrajo v letni ligi društev upokojencev sosednjih občin 
(Domžale, Mengeš, Kamnik, Vodice in Lukovica). V soboto, 24. sep-
tembra, so priredili druženje na turnirju štirih ekip (Mengeš, Loka pri 
Mengšu, Domžale in Trzin) v športnem parku v Trzinu. Na turnirju je 
vladal zdrav tekmovalni duh, ki je bil zagotovilo prijetnega druženja. Čla-
ni domačega društva so poskrbeli za jutranjo okrepčilo s čajem in kavico. 
Podelili smo tudi pokale za dosežena mesta. Prijetno druženje je trajalo, 
dokler rosenje ni naznanilo popoldanskega naliva. Balinarji poleg turnir-
ja izkušnje nabirajo tudi vsak teden dvakrat na treningih. Tudi na tekmah 
letne lige Žerjavčki žanjejo uspehe.

Kolesarji so v ponedeljek, 19. septembra, obeležili rojstni dan rojaka 
Ivana Hribarja. Organizirali so prireditev s kolesom Od Hribarja do Hri-
barja, v kateri se kolesari iz Trzina izpred rojstne hiše Ivana Hribarja pa 
do Cerkelj na Gorenjskem, kjer je Hribar imel svojo letno rezidenco. Ko-
lesarska pot ni zahtevna in je v eno smer dolga le 17 kilometrov. Ker je bila 
pot ob povratku v gradnji, smo malo skrenili in se odpeljali proti domu 
čez Kamnik. Tako smo preizkusili še kolesarsko stezo, ki je letos zgrajena 
od Kamnika do Mengša. S tem smo si pot nekoliko podaljšali, a ker je bilo 
lepo vreme, je bilo vzdušje med kolesarji odlično.

Pohodniki se dobivajo vsak torek ob istem času na isti lokaciji in na-
birajo kondicijo za različne hribovske podvige. 22. septembra se je sedem 
Žerjavčkov udeležilo pohoda, ki ga je pripravila Pokrajinska zveza dru-
štev upokojencev Gorenjske. Pet pohodnikov pa se je 22. oktobra udele-
žilo 20. Jesenskega pohoda Turističnega društva Vodice, ki mu Trzinci 
rečemo Pohod po štirih občinah (Trzin, Ljubljana, Vodice, Mengeš).

Žerjavčki se kljub tegobam ne damo in veselo gibamo. S pozitivno 
energijo pa ostane človek zdrav in zadovoljen. 

Zoran Rink

Foto: arhiv O
bčine D
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Skrb za varno zdravje in varne finance
Poleg zdravja so v življenju izredno pomembne tudi finance. Da vam bo oboje služilo še vrsto let, nekaj nasvetov v tokratni prilogi.

IRIS KLINE ARIH

Z Vzajemno bistveno hitreje do termina pri specialistu

Tisti, ki imamo za seboj kakšno zdravstveno nezgodo ali bolezen, 
vemo, kako ključno je pravočasno raziskati izvor bolezni oziroma vzrok 
naših težav, in kako usodno je to lahko za sam razvoj bolezni oz. zdravlje-
nje. Na srečo obstajajo možnosti in rešitve, kot jih ponuja Vzajemna, na-
tančneje zdravstveno zavarovanje Zdravstvena polica, s katerim si zava-
rovanci zagotovimo dostop do zdravstvenih storitev izven mreže javnega 
zdravstva, v katerem lahko na določene zdravstvene storitve zaradi pre-
obremenjenosti sistema čakamo tudi več let. Z Zdravstveno polico smo 
lahko brez skrbi zaradi dolgih čakalnih dob, saj nam v asistenčnem centru 
Varuha zdravja uredijo termin pri izbranem izvajalcu v najkrajšem mo-
žnem času. Kot zavarovanec Zdravstvene police imamo na voljo tudi Dr. 
Posvet, varen in zaseben kanal za klepet, kjer lahko enemu od sodelujočih 
zdravnikov ob zdravstvenih težavah ali skrbi kadar koli postavimo vpra-
šanje s pomočjo izbrane aplikacije za klepet.

Pogoj za sklenitev Zdravstvene police je dopolnjenih 18 let ter izpolnjen 
zdravstveni vprašalnik, pri Zdravstveni polici Junior in Junior +, s katero se 
hiter dostop do specialistov zagotovi najmlajšim, pa je spodnji prag starost 
enega leta. Z Zdravstveno polico pri Varuhu zdravja poskrbijo za zdravje 
vseh generacij (otrok, staršev in tudi starih staršev), saj so za starejše razvili 
zavarovanje Specialisti senior, ki se ga lahko sklene od dopolnjenega 65. leta 

starosti. Vzajemna deluje v skladu z vrednotami zdravje, zaupanje in znanje.
Spletna stran Vzajemne na področju zavarovanj ponuja priporoče-

na zavarovanja za izbrano vrsto starosti. Npr., če ste stari 45 let in želite 
poskrbeti za zdravje celotne družine, so na voljo naslednje možnosti za-
varovanj: celotno zavarovanje za tujino Multitrip, zavarovanje za tujino, 
zdravstveno zavarovanje, zdravstvena polica za specialistične zdravstvene 
storitve, zavarovanje za težke bolezni, zavarovanje Drugo mnenje, zava-
rovanje E-zdravnik, zdravstvena polica za operativne posege, zavarovanje 
Specialisti senior, zdravstvena polica za otroke, nezgodno zavarovanje, 
družinsko nezgodno zavarovanje, zavarovanje za tujce v Sloveniji, zava-
rovanje Pomoč na domu, zavarovaje za primer raka, zavarovanje Dental, 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje COVID. O vsakem od 
navedenih zavarovanj lahko raziščete več sami ali pa naročite svetoval-
ca in skupaj boste našli najboljšo rešitev za vas. Svetovalca lahko naročite 
prek spletnega obrazca, e-maila info@vzajemna.si ali na brezplačni tele-
fonski številki 080 20 60.

Zavarovalnica Vzajemna je zdrava organizacija, ki spodbuja zdrav ži-
vljenjski slog, ustvarja zdrave odnose, razmišlja pozitivno. Zdrav razum 
je njeno vodilo. Nudi varnost, pomaga v stiski, drži se dogovorov, spoštu-
je, sprejema, sliši sebe in druge. Dela s srcem. Raste in se razvija, deli in-
formacije in dolgoletne izkušnje, prevzema odgovornost za svoje besede 
in dejanja, razmišlja kreativno, svetuje, predlaga, usmerja in rešuje.

Za vse, ki iščete izkušeno računovodstvo v Kamniku 

V računovodstvu KONTOS iz Kamnika so s skoraj 30-letnimi izkuš-
njami nedvomno pravi naslov za računovodstvo za pravne in fizične osebe, 
družbe, samostojne podjetnike, društva ter zavode, specialisti za obračun 
prispevkov za normirance in kmete, davčno svetovanje za pravne in fizične 
osebe ter poslovno in finančno svetovanje. Na računovodske izzive svojih 
strank se KONOTS odziva hitro in učinkovito. So tudi zelo prilagodljivi. 
Vsa računovodska dela opravijo v rokih, skladno z zakonodajo in visokimi 
računovodskimi standardi ter v korist poslovanja naročnika. Zagotavljajo 
najboljše razmerje med kakovostjo in ceno za računovodstvo v Kamniku. 

Računovodstvo in druge poslovne storitve v Domžalah

V računovodstvu FINNBOJ iz Domžal prisegajo na kakovost, stro-
kovnost in zanesljivost. Opravljajo računovodske storitve, davčno sveto-
vanje in finančno svetovanje. So izkušeni strokovnjaki, ki nudijo celovito 
storitev, poslujejo že od leta 1992. Svojim strankam se docela posvetijo in 
prilagodijo. 

  T: 01 839 26 76,  M:  031 737 131,  E: kontos@siol.net

“Svetilnik”,
Ljubljanska 3D, Kamnik

 • računovodstvo za pravne in �zične osebe, družbe, 
samostojne podjetnike, društva ter zavode 

• obračun prispevkov za normirance in kmete 
• davčno svetovanje za pravne in �zične osebe 

• poslovno in �nančno svetovanje



november 2022 37PRILOGA

SPROŠČENO IN HITRO 
DO ZDRAVNIKA

Kakšne prednosti zavarovancu prinaša  
sklenitev Zdravstvene police?
Zdravstvena polica je zdravstveno zavarovanje, 
s katerim si zavarovanci zagotovijo dostop do 
zdravstvenih storitev izven mreže javnega zdravstva, 
v katerem lahko na določene zdravstvene storitve 
zaradi preobremenjenosti sistema pacienti čakajo tudi 
več let. Z Zdravstveno polico je lahko zavarovanec 
brez skrbi zaradi dolgih čakalnih dob, saj mu v 
asistenčnem centru Varuha zdravja uredijo termin 
pri izbranem izvajalcu v najkrajšem možnem času. 
Vsak zavarovanec Zdravstvene police ima na voljo 
tudi Dr. Posvet, varen in zaseben kanal za klepet, 
kjer lahko enemu od sodelujočih zdravnikov v 
primeru zdravstvenih težav ali skrbi kadar koli postavi 
vprašanje prek izbrane aplikacije za klepet. 

Kakšni so pogoji za sklenitev Zdravstvene police?
Pogoj za sklenitev Zdravstvene police je dopolnjenih 18 
let ter izpolnjen zdravstveni vprašalnik, pri Zdravstveni 
polici Junior in  Junior +, s katero hiter dostop do 
specialistov zagotovimo najmlajšim, pa je spodnji 
prag starost enega leta. Poleg Zdravstvene police za 
posameznike smo razvili tudi kolektivno Zdravstveno 
polico, za katero se odloča vse več podjetij.

V primeru poškodbe ali bolezni smo lahko hitro soočeni s čakalnimi dobami, seznami in 
oddaljenimi termini zdravstvenih storitev. Ob tem pa smo zaradi slabega počutja in negotovosti 
izpostavljeni še nepotrebnemu stresu, ki ima lahko dodaten negativen vpliv na naše zdravstveno 
stanje. Z zdravstvenim zavarovanjem Zdravstvena polica se odpre nov svet, v katerem si 
z enostavnim klicem v asistenčni center Varuha zdravja zagotovite termin pri specialistu za 
potrebni pregled ali poseg in si lahko hitreje povrnete zdravje.

Mateja Jereb, 
direktorica PE Ljubljana, Vzajemna d.v.z. 

080 20 60
vzajemna.si

Kako poteka uveljavljanje zavarovanja?
Ob pridobitvi napotnice splošnega zdravnika 
lahko zavarovanec Zdravstveno polico uveljavi s 
preprostim klicem v asistenčni center Varuha zdravja 
na brezplačno telefonsko številko 080 20 60 ali nam 
piše na info@vzajemna.si. Če zavarovanec ne more 
do svojega osebnega zdravnika ali ga nima, mu 
lahko v svoji mreži izvajalcev zagotovimo obisk pri 
zdravniku splošne in družinske medicine. Sodelavci 
v asistenčnem centru na osnovi napotnice za 
zavarovanca ažurno uredijo vse potrebno za pripravo 
načrta zdravljenja in proces vodijo do zaključka.  
V našo mrežo so vključeni izbrani zdravniki in 
ustanove, ki zagotavljajo kakovostne storitve na 
najvišji ravni.

Se lahko zavarujejo tudi družinski člani?
Z Zdravstveno polico pri Varuhu zdravja v skladu 
s svojo vizijo resnično poskrbimo za zdravje vseh 
generacij – otroke, starše in tudi stare starše, saj smo 
za starejše razvili zavarovanje Specialisti senior, ki se 
ga lahko sklene od dopolnjenega 65. leta starosti. 

Za več informacij o zavarovanju Zdravstvena  
polica obiščite spletno stran www.vzajemna.
si ali se na brezplačni telefonski številki 080 20 
60 dogovorite za posvet z enim od svetovalcev 
Varuha zdravja.
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Še nikoli tako topel in dober oktober
Oktober ni le čas trgatve (ta je bila letos v glavnem že septembra), ampak tudi mesec, v katerem lahko že slutimo, v kolikšni meri so se 
uresničile ljudske minule vremenske prerokbe. Praviloma je toplih dni vse manj, zato je večina vremenskih modrosti namenjena vremenu 
prihodnjih mesecev in naslednjemu letu. Oktober suh obeta sušo naslednjega leta – se podpišete pod tale pregovor? Seveda ne, saj 
še nismo pozabili letošnje, ki je pošteno oklestila zelenjavni, sadni in vinski pridelek – še najbolje so jo odnesle oljke. Letos toplih okto-
brskih dni ni bilo manj – nasprotno, precej več kot septembra in vnovič je bil zrušen temperaturni rekord srednje mesečne temperature 
zraka. Oktober je bil najtoplejši doslej, to je od sredine 20. stoletja oziroma v zadnjih nekaj več kot sedmih desetletjih!

MIHA PAVŠEK
Foto: Uroš Resnik, PD Kamnik

Vreme je bilo tako lepo, da lepše ne bi moglo biti. Niso ga mogla po-
kvariti niti predvolilne predsedniška, referendumska in lokalna volilna 
kampanja. Letošnje leto očitno ni samo super volilno, temveč tudi super 
vremensko. Po mokrem in hladnem septembru, ko je marsikje padlo toli-
ko ali celo več kot v prejšnjih osmih mesecih leta, nas je doletel rekordno 
topel, zelo suh in od sonca moštnik ali kozoprsk. Ker je oktober znanilec 

zime in je letos listje odpadlo sorazmerno pozno, nas čaka huda zima. 
Odklon oktobrske temperature zraka od povprečja obdobja 1981–2010 je 
bil na državni ravni kar 3,2 stopinje Celzija, v gorah pa celo 4 stopinje 
Celzija. Za 0,2 stopinji Celzija je prehitel do sedaj najtoplejšega iz leta 1966 
in za 0,3 stopinje Celzija drugega najtoplejšega iz leta 2001. Povprečna 
mesečna temperatura je bila bolj podobna septembrski. 

Morda bolj pomenljivo kot sam rekord je dejstvo, da smo imeli v zadnjem 
letu dni samo tri mesece (marec, april in september), ko je bila povprečna 
mesečna temperatura zraka pod obdobnim povprečjem. Čeprav smo prejeli 
le nekaj več kot tretjino običajnih padavin, ni bilo nikjer sledu o suši, ker sta 
poskrbela za to tako predhodni zelo namočeni mesec in dejstvo, da oktobra 
zaradi nizkega sonca izhlapevanje ni več tako močno. Skoraj dve tretjini dni 
v mesecu smo po nižinah modronovičnega območja dosegli najvišjo dnev-
no temperaturo zraka, ki je merila več kot 20 stopinj Celzija; prav za vse 
te dneve bi lahko rekli, da so bili topli, čeprav niso ustrezali meteorološki 
definiciji toplega dne, v katerem je najvišja dnevna temperatura enaka ali 
višja od 25 stopinj Celzija. Več kot polovico mesečnih padavin smo dobili 
večinoma kar na prvo predvolilno soboto, 22. oktobra. Vendarle pa ima-
mo slabe obete, da bi letos v večjem delu območja presegli 1000 mm letnih 
padavin, ponovitev zelo namočenega septembra je namreč malo verjetna. 

Oktober je nadaljeval niz prevladujočih sušnih mesecev, saj sta bila v zad-
njem letu dni rahlo nadpovprečno namočena le november 2021 in letošnji 
april; drugi meseci so bili podpovprečno namočeni. Nad oktobrskimi sonč-
nimi žarki se ni verjetno nihče pritoževal, saj so nam prinesli za več kot tre-
tjino sončnih ur. Po obilnem sneženju okrog najvišjih vrhov našega dela Alp 
ob koncu septembra je snežna odeja oktobra hitro skopnela. Na Kredarici je 
bilo na prvi oktobrski dan še več kot pol metra snega, deset dni kasneje pa je 
bilo površje za Triglavskim domom na Kredarici, kjer so postavljeni snego-
meri, že kopno. Vnovič pa so zabeležili (6 °C) rekordno temperaturo talilne 
dobe Triglavskega ledenika (maj–oktober) po letu 1955; ''stari'' rekord (2019) 
je bil presežen kar za pol stopinje Celzija! Med prvimi petimi najtoplejšimi 
talilnimi dobami so poleg leta 2019 še 2018, 2012 in 2003; med prvimi dva-
najstimi so vse iz tega stoletja! Mi pa se še najprej vojskujemo in smetimo, 
upajoč, da nam bo narava prizanesla tudi v prihodnje. Vendar pa se ta raču-
nica ne more iziti, saj je stalna in marsikje neomejena ali celo brezmejna rast 
na planetu z omejenimi možnostmi nemogoča. Koliko časa bomo še vlekli 
samega sebe za nos? Narava nam bo slej ko prej izstavila račun … 

Padavine – OKTOBER 2022

POSTAJA (v mm) POSTAJA (v mm)

Krtina 38 Letališče Brnik 62

Zgornje Dobeno 41 Domžale 63

Kamnik Zaprice 46 Loka pri Mengšu 67
Brdo pri Lukovici in Zgornje 
Loke pri Blagovici

48 Tunjice 70

Moravče 53 Ljubljana Bežigrad 78

Jablje 55 Črnivec 83

Trzin 59 Srednje Jarše 118
Količina padavin oktobra 2022 v nekaterih krajih na območju Modrih novic. 
(Viri: ARSO, Agrometeorološki portal Slovenije/MKGP, CZ Trzin, Vremensko 
društvo ZEVS/Geostik in privatne vremenske postaje)

Takole so se nastavili objektivu kamniški in trzinski planinci konec oktobra na Pož-
gani Mlinarici (1868 m) med Kotom in Vrati – dolinama na severni strani Triglava.

ZAPOSLITVENI OGLAS – IŠČEMO HIŠNIKA m/ž
 
Na Društvu upokojencev Kamnik iščemo hišnika. Po-
nujamo možnost bivanja v društvenem stanovanju.
 
Informacije in razgovor v času uradnih društvenih 
ur. Vsak torek in petek od 8. do 12. ure na Društvu 
upokojencev Kamnik, Kolodvorska ulica 5, Kamnik.
 
Več informacij: 01 / 839 15 10
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Starejši občani Mengša me poz-
nate kot Vido Marcijan, dolgoletno 
direktorico uspešnega podjetja Filc 
Mengeš, prejemnico nagrade Ma-
neger leta 1991 in Nagrade GZS za 
gospodarske dosežke, moji sosedje 
iz novega naselja Pri Bajerju pa kot 
Ido Malcijan, ki skupaj s svojo hčer-
ko, vnukinjo z družino živimo v 
najlepšem delu Mengša. Vse do sep-
tembra letos sem bila prepričana, 
da gre razvoj občine v pravo smer, 
zgradila se je obvoznica, športna 
dvorana, preureja se Slovenska ces-
ta in osnovna šola, skratka občina 
ima vizijo razvoja. Presenečena 
in osupla pa sem bila, ko sem iz-
vedela, da je občinski svet na svoji 
predzadnji seji v septembru iz točke 

dnevnega reda umaknil obravnavo 
sprejetja usklajenega odloka »Južna 
povezovalna in napajalna cesta« v 
drugi obravnavi. Enostavno mi ni 
znana logika svetnic in svetnikov, 
da zavrnejo usklajeni odlok, ki je 
bil v prvi obravnavi decembra 2021 
sprejet z vsemi glasovi za in nobe-
nim proti! Trasa omenjene ceste 
je bila umeščena v občinski pro-
storski načrt občine že leta 2013, 
še pred tem aktom, pa je bila trasa 
načrtovana oziroma umeščena v 
prostor že prej (Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine 
Domžale za obdobje 1986-2000 in 
prostorskih sestavin družbenega 
plana občine Domžale za obdob-

je 1986-1990, za območje občine 
Mengeš, dopolnitev 2002). Trasa je 
torej umeščena že 20 let! 

Javno sprašujem podžupana 
Bogota Ropotarja in vse svetni-
ke in svetnice njegove liste, Lista 
povezovanja, kaj je botrovalo tej 
vaši odločitvi, ki je diametralno 
nasprotna vašemu odločanju v prvi 
obravnavi! Strokovni argumen-
ti in javni interes vsekakor ne, saj 
je bil za potrebe izbora najustre-
znejše variante izdelan variantni 
potek južne obvozne ceste, ki je 
bil izdelan skladno z usmeritvami 
Ministrstva za kmetijstvo, in sicer 
tako, da se cesta čim bolj približa 
obstoječi pozidavi z upoštevanjem 
danih točk navezav na obstoječe in 

predvideno prometno omrežje in 
čim manjšim posegom na najboljša 
kmetijska zemljišča. Naivno je pro-
dajati zgodbice, da boste v dogled-
nem času uspeli spremeniti traso 
tako, da jo boste umestili proti jugu. 
Če pa vam bo to kljub temu uspelo, 
pa bo to pomenil dodatni strošek za 
občino, ker bi bila ta trasa najmanj 
pol kilometra daljša. Južna obvozna 
cesta ne pomeni zgolj koristi nase-
lju in hišam, kjer živimo. Predsta-
vlja korist celotnemu Mengšu in 
prometno razbremenitev cest proti 
centru in zmanjšanje obremenitve 
občanov z izpusti in hrupom, kar 
je bilo z zavrnitvijo odloka v celoti 
prezrto.

Ida Malcijan

Meja med demokracijo in politiko, javno vprašanje gospodu Ropotarju.

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si

ODLIČNI OCVRTI PIŠČANCI,
NAJBOLJŠE PICE, VIKEND KOSILA

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

Novi Nissan 
Qashqai
 

LED sprednje in zadnje luči  |  4 kamere,  parkirni senzorji spredaj in zadaj   |  Asistenčni sistemi za varno vožnjo

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO : 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km.  
Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

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

Tržaška 108, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 20 00 628
www.avtohisamalgaj.si
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Olimpijsko srebro se je kovalo tudi v Kamniku
Seznam kamniških olimpijcev še zdaleč ni kratek. Rojenih Kamničanov in tistih, ki so se v naročju Kamniško-Savinjskih Alp znašli kasneje, 
je po zadnjih igrah v Pekingu že dvanajst. Tudi eno kolajno si glede na navedene kriterije Kamničani vsaj malce lastijo. Srebro kajakaša 
Andraža Vehovarja s poletnih iger leta 1996 v Atlanti. Zimske (še) nimajo. Je pa, prav tako srebrna, celjskega deskarja Tima Mastnaka, 
še kako povezana s Kamnikom.

DAMIJAN RIFL
Foto: Damijan Rifl

Aktualni olimpijski podprvak v deskarskem paralelnem veleslalomu 
namreč pogosto obišče Kamnik. Zasebno in poslovno: »Izven moje tek-
movalne sezone, torej pred in po zimi, praviloma z motorjem. Uživam v 
vožnji skozi Tuhinjsko dolino, nato pa si najprej privoščim čaj na Glavnem 
trgu.« Tudi tokrat je bilo tako. Najprej čaj v kavarnici, nato vse ostalo …

V družbi očeta Roberta čez Kozjak Tim tokrat ni prijezdil na nem-
škem motorju, pač pa s srebrnim A5 Sportbackom, prav tako prestižnega 
nemškega proizvajalca. Z napisom ''Tim Mastnak'' je avtomobil z olimpij-
sko posadko v središču mesta hitro pritegnil poglede mimoidočih. Pred-
vsem spontano navdušenih osnovnošolcev, ki so po dopoldanskem pouku 
uživali na jesenskem soncu. »Kakšen avtogram in selfi seveda še vedno 
podelim, ni pa tako naporno, kot je bilo prvi mesec po olimpijskih igrah 
na Kitajskem. Takrat sproščen sprehod, predvsem skozi domače Celje in 
tudi drugod po Sloveniji, dejansko ni bil mogoč,« se obveznosti, ki sodi-
jo k olimpijski kolajni, ne brani izkušeni športnik. Po uspešni sezoni se 
je dobro regeneriral. Užival je v Braziliji in južni Dalmaciji. Ogromno je 
kolesaril, kajtal in tudi jadral. Trening za Barcolano? »Ne, predvsem uži-
tek, odklop,« pove Mastnak, ki je pred odhodom na prvi snežni trening 
v poolimpijski sezoni sodeloval na najbolj množičnem jadralnem tekmo-
vanju s skupinskim startom na svetu. »V ekipo me je povabila olimpijka 
Veronika Macarol. Lahko bi rekel, da sva sodelavca, tudi ona je namreč 
kot vrhunska športnica zaposlena v Slovenski vojski. Sejem, številni do-
godki, res izjemno vzdušje, ki se stopnjuje do začetka jadranja v Tržaškem 
zalivu. Super izkušnja. Iz neposredne bližine sem lahko videl, kako se za-
deve lotevajo najboljši profesionalci. V naši dvanajstčlanski posadki sem 
bil zadolžen za sprednja jadra. Na koncu smo osvojili celo tretje mesto v 
naši kategoriji,« oktobrsko jadralsko izkušnjo ob srebanju toplega čaja na 
(pre)toplem oktobrskem kamniškem soncu opiše Celjan, ki kondicijski del 
priprav najraje opravi doma. Na atletskem stadionu celjskega Kladivarja 
in v telovadnicah, kjer ne manjka dela z utežmi. Po sprehodu skozi staro 
mestno jedro in Šutno se nam pridruži Timov oče Robert, ki je hkrati 
njegov trener, serviser in še kakšno vlogo bi lahko dodali. »Trgovine Na-

kup na Šutni ni več? Tja, k Mariniču sem pred leti hodil, ko sem še delal 
kot trgovski potnik,« se spominja Mastnak starejši, zdaj upokojenec. Brez 
njega Timove deskarske zgodbe o uspehu zagotovo ne bi bilo. Tudi sam je 
nekoč ogromno deskal, učil in tekmoval. Zato sproščena debata, pri kateri 
se nam pridruži gostitelj Jože Galičič, Kamničanom in tudi slovenskim 
deskarjem bolj znan kot Jodl, od jadranja hitro zaide v smer začetkov de-
skanja na snegu v Sloveniji. O navdušenem brskanju po katalogih tujih 
proizvajalcev, spoznavanju z domačimi uvozniki ter prvimi proizvajalci 
desk, pa izkušnjami z žičničarji. Pa je Mastnak kdaj deskal na kamniški 
Veliki planini? Starejši da, mlajši (rojen je leta 1991, op.p.) ''osmice'' in 
''dvojke'' ter ''rora'' seveda ne pozna. Navdušen pa je nad vijolično obarva-
no spomladansko planino ter pastirskim naseljem. »Mislim, da bi ti bilo 
všeč. Na ''Velki'' težav z žičničarji deskarji, ko se je na smučiščih pojavil 
nov šport, nismo imeli, prav nasprotno. Spomnim se, da so nam celo po-
magali pri gradnji zametkov snežnega žleba,« se osemdesetih v Tihi dolini 
spominja Jože, ki je z deske za prosti slog kmalu prestopil na tako imeno-
vano ''rejs'' snežno desko. Uživanje na robniku in v dolgih zavojih mu je 
bilo bližje kot izvajanje trikov v zraku. ''Racer'' je še danes. Na deski, v 
gostinstvu in na motorjih. Ti so še en skupni imenovalec Mastnakovih 
(motoristka je tudi Timova mlajša sestra Patricija) in Galičiča. Slednji je 
v Kamnik v sodelovanju z Andražem Kopitarjem iz društva Brkonja pri-
peljal dobrodelni motoristični dogodek Distinguished Gentelmań s Ride, 
ki se ga udeležujejo tudi Mastnakovi. »Če sem le prost, z veseljem pridem 
oziroma se pripeljem. Motoristi na vožnji z razlogom, tako ji pravijo or-
ganizatorji, od Ljubljane do kamniškega Glavnega trga moško populacijo 
ozaveščamo o pomenu samopregledovanja in s tem preprečevanja večjega 
števila obolelih za rakom na prostati. Pa o ostalih moških boleznih. Na tej 
tako imenovani gosposki vožnji sem sodeloval že dvakrat, oče in sestra 
še večkrat,« akcijo pohvali Tim. Poleg ozaveščanja – Kopitar in Galičič 
sta kot ambasadorje projekta ob Mastnaku med drugimi že gostila tudi 
bivšega smučarja Jureta Koširja in športnega novinarja Davida Stropnika 
– pa motoristi ob tej priložnosti na dogodkih po vsem svetu tudi donirajo 
sredstva. Avstralska fundacija jih nameni za raziskave, ki so namenjene 
iskanju naprednih zdravil za moške bolezni. »Maja smo praznovali deseto 
obletnico te organizirane dobrodelne vožnje motoristov v Sloveniji. Če 
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le ne bo kakšnih nevšečnosti, bomo na motorjih dobrodelni znova maja 
2023. Z Ljubljane jo v gosposkem tempu znova mahnemo proti Kamni-
ku. Upam, da bo z nami tudi Tim. Ga ob tej priložnosti tudi že kar ura-
dno vabim. Morda pa takrat pozdravimo novega svetovnega prvaka? No, 
vsekakor bomo v kavarnici tudi to zimo navijali za Tima in druščino,« 
zaključi Jodl, ki bo za motoristično-deskarskega kolega pesti lahko stikal 
od decembra dalje, ko se prične sezona svetovnega pokala v italijanskem 
Livignu, omenjeno svetovno prvenstvo pa bo februarja v Gruziji.

Do uspehov na kamniški podložni plošči

Za mozaik, ki sestavlja uspeh, je v vrhunskem športu potrebno do po-
tankosti razviti vsako malenkost. Pri alpskem deskanju je poleg fizične in 
psihične priprave ter kakovostnega snežnega treninga v različnih pogojih 
zelo pomemben dejavnik oprema. Laiki prek TV zaslonov lahko opazijo, da 
Tim in preostali alpski deskarji uporabljajo nekoliko drugačno opremo od 
rekreativcev, ki jih srečujejo na smučiščih. Slednji v veliki večini deskajo z 
opremo za prosti slog. Alpske deske so precej daljše in trše, čevlji plastični, 
na prvi pogled zelo podobni smučarskim. Je pa izredno pomembna še ena, 
sploh ne malenkost, ki je laiki na prvi pogled sploh ne opazijo. Vezi na tek-
movalni alpski deski namreč niso nameščene neposredno na desko, pač pa 
na podložno ploščo. Kako bi najbolj preprosto bralcem razložili funkcijo 
tega dela opreme? »Podložna plošča deskarju omogoča večjo hitrost pri iz-
hodu iz zavoja,« razloži Tim, ki tekmuje na plošči blagovne znamke Allflex. 
Produkt je razvil kamniški inovator Aco Sitar. Seveda sta Sitarjeva delavni-
ca in pisarna cilj v uvodu omenjenih pogostih Timovih poslovnih obiskov 
na Kamniškem. »Zelo dobro sodelujeva, pogosto sem pri njem. Lahko bi 
rekel, da se je tudi v Kamniku kovalo moje olimpijsko srebro,« sodelovanje 
s Sitarjem pohvali deskar, ki je pred olimpijsko sezono kot prvi preizkusil 
povsem novo ploščo. »Že na treningih pred sezono sem uredil vse potrebne 
nastavitve, prilagodil tehniko. Ura in občutki so kazali, da je to prava stvar. 
Na tekmah svetovnega pokala sem dobil potrditev in v Pekingu tudi glavno 

nagrado,« se nasmeji srebrni Mastnak in poudarja, da je bližina Kamnika 
zanj velika prednost. »Če treniram na Rogli sem po potrebi zelo hitro v 
Kamniku, kjer z Acem v živo lahko prediskutirava in urediva prav vsako 
podrobnost. Že naslednji dan zadevo testiram na treningu,« še doda Celjan, 
eden izmed številnih deskarjev, ki uspehe dosega tudi s pomočjo kamniške 
inovacije. Pravzaprav jih velika večina v svetovnem in evropskem pokalu 
uporablja izdelke Allflex. Vsi aktualni osvajalci olimpijskih medalj v deskar-
skem paralelnem veleslalomu uporabljajo to slovensko podložno ploščo. Od 
Timove reprezentančne kolegice Glorie Kotnik do najbolj znane svetovne 
športne ''dvoživke'', Ester Ledecke. Zanimiva je tudi zgodba z dvakratnim 
olimpijskim prvakom iz Sočija, ki je v Pekingu osvojil bron. Victor Wild 
– Američan, ki nastopa za Rusijo – je pred letom na Kitajsko iz Münchna 
skočil še do Kamnika. Po novo Allflex ploščo. Prav takšno, kot jo vozi Tim, 
si je zaželel. V Pekingu je nato dosegel daleč najboljši rezultat sezone … 

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

izvedenkah pri kombinirani vožnji: od 143 do 227 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5

prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 11. do vključno 31. 12. 2022. Višina Levjega bonusa, vrednost Bona za zimske pnevmatike in pogoji akcije 
so objavljeni na www.peugeot.si.

LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE 
+ KASKO ZA 1 EUR

VOZILA NA ZALOGI

peugeot.si

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si
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Ob njem je bila, ko je bil še ''tamau''
Modronovična regija je neusahljiv vir športnikov in športnic s potencialom za najbolj konkurenčno nacionalno in tudi mednarodno sce-
no. Pa navdušenih rekreativcev, organizatorjev dogodkov, društev in podjetnikov, ki so tako ali drugače tesno povezani z vrhunskim 
športom in rekreacijo. Toda globalne športne zvezde do nedavnega nismo imeli. Pa se je na sceno izstrelil ''Tamau Pogi'' s Klanca pri 
Komendi. Oni dan je prodajal odsluženi bicikel na Bolhi, že naslednji pa se je zbudil v kneževini Monako …

DAMIJAN RIFL
Foto: Damijan Rifl in osebni arhiv Teje Hauptman

Skorajda dobesedno tako hitro se je razvijala zgodba o uspehu komen-
dskega kolesarja Tadeja Pogačarja. Vanjo je od samih začetkov vpletenih 
več posameznikov, ki imajo v njegovi karieri še kako pomembno vlogo 
tudi danes. Kolesarska in tudi širša športna javnost zelo dobro pozna 
Pogačarjevega prvega trenerja Miho Koncilijo iz Suhadol ter aktualne-
ga športnega direktorja Tadejeve ekipe UAE, Andreja Hauptmana. Ob v 
uvodu omenjenem hitrem Pogačarjevem prodoru na veliko sceno pa se 
je iz potrebe in povsem spontano kot izjemno pomemben člen uigrani 
ekipi pridružila še strokovnjakinja za marketing in odnose z javnostmi 
Teja Hauptman.

Začelo se je z jabolčno pito

Teja je Andrejeva žena. Tadeja je spoznala, ko je iz Koncilijeve ekipe 
starejših dečkov prestopil v mladinsko ekipo ljubljanskega Kolesarskega 
društva Rog. Mladince je takrat vodil Andrej Hauptman, nekdaj vrhunski 
kolesar, ki je mladost preživel v Spodnjih Jaršah, po športni karieri pa se je 
hitro uveljavil v drugih vlogah. Danes je eden izmed najbolj spoštovanih 
športnih direktorjev v profesionalni kolesarski karavani. »Super družba 
je bila tista generacija Rogovih mladincev, iz katere se je poleg Tadeja kas-
neje v članski konkurenci najbolj uveljavil Žiga Jerman. Niso se srečevali 
le na treningih in tekmah, pač pa tudi v prostem času. Tako so pogosto 
v Andrejevi družbi pri naju doma prek televizijskih zaslonov navdušeno 

spremljali spomladanske kolesarske klasike. Strade Bianche, pa Milan – 
San Remo in tako naprej. Ni šlo za neko formalno klubsko izobraževanje 
z analizo nastopov profesionalcev, pač pa za sproščeno druženje mladih 
fantov s trenerjem. Kolesarstvo jih je povsem posrkalo. Andrej jim je 
ob ogledu dirk, tako mimogrede, trosil nasvete, ki so jih povsem neza-
vedno ponotranjili. Sama sem jih razvajala z jabolčnimi pitami, hkrati 
sem se spoznavala s svetom kolesarstva,« se spominja Hauptmanova, po 
izobrazbi novinarka, ki je bila že takrat aktivna na področju odnosov z 
javnostmi, a ne na področju športa. Lahko bi rekli, da sta Andrej in Teja s 
Tadejem in tudi njegovo družino takrat spletla prijateljske vezi. »Tadej in 
družina so nama tako kot ob prvih Tadejevih kolesarskih korakih Mihu 
povsem zaupali. To vzpostavljeno zaupanje je trden temelj našega sodelo-
vanja tudi zdaj, ko delujemo na povsem drugi ravni, koordinate in dimen-
zije so ta hip seveda povsem drugačne,« še pove Kranjčanka, ki z družino 
zadnji dve leti živi na Dobenem pri Mengšu, prej sta bila z Andrejem slabi 
dve desetletji Radomljana. »Odlično se počutimo v idiličnem okolju nad 
Mengšem. Vse je tako blizu, a hkrati daleč stran od ''ponorelega'' sveta,« 
se nasmeji sogovornica, ki ima povsem modronovični naglas. Naključni 
sogovornik bi jo, po tem sodeč, prej kot v gorenjsko prestolnico, umestil 
pod Kamniško-Savinjske Alpe. »Dejansko sem, ko sem v Sloveniji, bolj 
kot na domači Kranj, že dolgo vezana na te kraje in Ljubljano. Hči Klara 
je gimnazijka v Kamniku, sin Jakob je po selitvi na Dobeno ostal uče-
nec Osnovne šole Preserje pri Radomljah, je pa tudi navdušen nogometaš 
tamkajšnjega kluba. Z Radomljami sem povezana tudi poslovno, sodelu-
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Imamo bogato izbiro okvirjev. Hitra in kakovostna izdelava. 
Okvirjanje: slik, gobelinov, fotografij, grafik, puzzel...

Kaširanje in postavitev razstav.

Polona Repanšek Petković s.p.
Okvirji, Kolodvorska ul. 3, 1241 Kamnik l T: 041 386 525 

Delovni čas: pon-pet: 8–18 ure, sobota: 8–12 ure

Okvirjanje s 39 letno tradicijo.  
10 % popust v decembru na nakup nad 30 EUR.

-10%

KUPON VELJA do 31. 12. 2022

POLONA REPANŠEK S.P.
KOLODVORSKA UL. 3
1241 KAMNIK
TEL: 041386525
PON-PET 8.00 do 18.00
SOB 8.00 do 12.00
  
10% popust v decembru na nakup nad 30€
Kupon je veljeven do 31. 12. 2019

okvirji

POLONA REPANŠEK S.P.
KOLODVORSKA UL. 3
1241 KAMNIK
TEL: 041386525
PON-PET 8.00 do 18.00
SOB 8.00 do 12.00
  
10% popust v decembru na nakup nad 30€
Kupon je veljeven do 31. 12. 2019

okvirji

Srečno 2023!

 

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.  

jem s kolesarsko blagovno znamko Berk. Visoko kakovostne sedeže in 
tudi nekatere druge karbonske dele za kolesa v Rudniku pri Radomljah 
namreč razvijata Jure Berk in Andraž Vehovar,« o zdaj že domačih kra-
jih pove Teja, ki z izrazitim žarom v očeh govori, ko pogovor zapeljemo 
na področje razvoja in potenciala blagovnih znamk povezanih s Tadejem 
Pogačarjem.

Ko Tadej ni na kolesu

Hauptmanova seveda ni edina, ki skrbi za komunikacijske aktivno-
sti Pogačarja. Ko je na tekmah, zanj skrbi služba za odnose z javnostmi 
ekipe UAE, vseskozi pa tudi njegov agent Alex Carera. Ko Tadej sestopi 
s kolesa, pa nastopi Teja. Karikirano bi lahko rekli, da je slovenska po-
družnica ''multinacionalke'', ki jo vodi Carera. »Alex seveda slovenskega 
trga in medijev ne pozna tako dobro kot jaz, tako da sva vseskozi v stiku,« 
pravi Teja, ki je močno vpeta tudi v razvoj preostalih blagovnih znamk 
povezanih s Tadejem. »Pogi Team je otroška in mladinska kolesarska eki-
pa KD Rog, prek katere Tadej vrača domači kolesarski skupnosti, ki ga je 
vzgojila. Na globalnem trgu pa nastopamo s Tadejevo osebno blagovno 
znamko TP. Letos smo osvežili celostno grafično podobo in se ustrezno 
repozicionirali. V juliju je začela delovati spletna trgovina z izbranimi iz-
delki, prostora za rast in razvoj je tu še ogromno. Zavijamo v pravo smer, 
premagujemo klance, dobro smo preučili tovrstne uspešne kolesarske 
zgodbe. Izpostavila bi osebni znamki Rigoberta Urana in Petra Sagana. 
Že zdaj so za nas ključni trgi ZDA, Nemčija, Francija, Belgija, Italija, pa 
Kitajska in Japonska. Potencial je velik, idej dovolj,« o prihodnosti v tem 
kontekstu razmišlja Hauptmanova. 

Na oktobrskem poslovnem dogodku, namenjenem strokovnjakom 
s področja komuniciranja, je s predstavitvijo piarovskega ustroja Poga-
čarjeve ekipe navdušila slušatelje vsaj v tolikšni meri kot ekipa, ki skrbi 
za blagovno znamko popularne rock skupine Joker Out. »Šport in glasba 
pač privlačita množice, vzporednic je ogromno,« za konec doda sogo-

vornica in izpostavi še Tadejevo Fundacijo. Slednja je bila ustanovljena 
z namenom spodbujanja in podpore raziskav na področju metabolizma 
raka. Ekipa s Pogačarjevim osebnim fiziologom in trenerjem dr. Iñigo 
San Millánom na čelu je prepričana, da lahko pomagajo najti zdravilo za 
raka. »Smo sanjači, smo borci, nikoli ne bomo obupali – če je mogoče 
zmagati na dirki Tour de France, verjamemo, da lahko fundacija poma-
ga najti zdravilo za raka. Tako trdi ekipa strokovnjakov, tudi sama trdno 
verjamem vanjo,« zaključi Hauptmanova, ki tudi sama rada skoči na kolo 
in dobro pozna vse klasične modronovične trase s Kamniško Bistrico in 
Črnivcem na čelu. Po spustu se na kavici, tudi s Tadejem in njegovo par-
tnerico Urško je tam že bila, rada ustavi prav tam kot naš športni gost s 
sosednjih strani. 

Teja Hauptman (v sredini spredaj) po enem izmed kondicijskih treningov v mla-
dinskem obdobju Tadeja Pogačarja, ki ga boste našli med vrstniki v drugi vrsti.
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Kamniški odbojkarji uspešni na vseh frontah

Kamniški odbojkarice in odbojkarji so še naprej uspešni v vseh tek-
movanjih. Odbojkarji so v evropskem pokalu Cev v kvalifikacijah izločili 
ekipo AICH Dob, dobro pa jim po prvi tekmi kaže tudi v šestnajstini fina-
la. V prvi tekmi so pred domačimi gledalci premagali nizozemsko ekipo 
Lycurgus iz Groningena. V tekmovanju Mevza so v prvih treh krogih 
premagali ekipe AICH Dob, Spartak Myjava in Mladost Ribola Kaštela. 
V državnem prvenstvu so bili v zadnjem času zelo uspešni, saj so prema-
gali ekipe Maribora, Panvite Pomgrad, Črnuč in Salonita. Trenutno so na 
drugem mestu za ekipo ACH Volley. 

Dekleta so v kvalifikacijah za ligo prvakinj najprej izločila zagrebško 
Mladost, nato pa klonila proti beograjski Crveni zvezdi. Za preboj v ligo 
prvakinj so imela še eno možnost v repasažu, kjer je bil njihov nasprotnik 
španska ekipa La laguna s Tenerifa. V državnem prvenstvu ne poznajo 
poraza. Po vrsti so premagale Šempeter, Gen I Volley, Novo KBM Branik 
in Formis. 

Dekleta v drugi ligi letos prav tako presenečajo, saj so le z enim tesnim 
porazom trenutno na drugem mestu, ki celo vodi v boj za državnega prva-
ka. Po vrsti so premagala ekipe Vitala, Novega mesta, Ljutomera in Prevalj. 
Moški v drugi ligi so trenutno na vrhu lestvice, v tretji ligi pa tretji.

Domžalski košarkarji izgubili s Krko

Košarkarji Helios Sunsov so pred reprezentančnim premorom na dru-
gem mestu prvenstvene lestvice. V derbiju lige so namreč izgubili proti 
Krki, premagali pa Šentjur in Zlatorog. 

V tretji ligi so Kamničani na desetem mestu po zmagi nad Nazarjami 
in porazi proti Konjicam, Hrastniku in Cedeviti Olimpiji mladi. 

V ženski prvi ligi so Domžalčanke dosegle prvo zmago, premagale 
so ekipo VBO Maribor, izgubile pa z ekipami Akson Ilirija, Triglav in 
Cinkarna Celje. Same poraze so zabeležile igralke Tosame Ledite, ki so 
izgubile proti VBO Maribor, Akson Iliriji, Triglavu in Cinkarni Celje. 
Tosama Ledita je šesta, Domžale pa sedme.

Olimpija prekinila serijo Domžal

Olimpija Ljubljana je v zadnjem krogu z zmago 3:0 prekinila izjemen 
niz tekem za igralce Domžal. Domžalčani so pred tem premagali Maribor 
s 3:0 in Gorico s 5:1, pred porazom z Olimpijo pa še remizirali s Koprom. 
Trenutno so na petem mestu. 

Ekipa Radomelj je trenutno na osmem mestu. V zadnjih krogih so za-
beležili remija proti Kopru in Bravu ter poraza proti ekipama CB24 Tabor 
Sežana in Olimpija. 

Domžalčani so v šestnajstini finala pokala odpihnili ekipo Hotize, 
ekipa Roltek Dob pa je po enajstmetrovkah izpadla proti ekipi iz Vidma. 

V prvi ženski ligi so igralke Radomlje Medex na četrtem mestu. V 

zadnjih dveh krogih so premagale Cerklje in Primorje.
V drugi ligi je ekipa Roltek Dob nazadovala na petnajsto mesto. Izgu-

bili so proti Nafti 1903 in Triglavu, remizirali pa s Fužinarjem. 
V regionalni ljubljanski ligi so zaključili z jesenskim delom. Ekipa 

Kamnika bo prezimila na petem mestu, Laby's Mengo na osmem mestu, 
Ihan pa na štirinajstem mestu.

Kegljači in kegljačice na četrtem mestu

Igralci in igralke Calcit Kamnika so v državnem prvenstvu v prvi ligi 
trenutno na četrtem mestu. Moški so v zadnjih krogih premagali Litijo 
in izgubili proti Ljubelju in Konstrukturju. Dekleta so premagala ekipo 
Remaplast, izgubila pa proti Tržiču in Proteusu. Dekleta v 1B ligi zahod 
so trenutno šesta, z zmago proti Kočevju in porazu proti Adrii. Moški v 
drugi ligi so trenutno na tretjem mestu, v tretji ligi pa četrti.

Anže Lanišek že na drugi tekmi na stopničkah

Začela se je letošnja sezona v smučarskih skokih. Prva tekma v Wisli 
na Poljskem je sicer potekala na plastiki, vseeno pa smo že lahko videli, 
kateri tekmovalci bodo letos krojili vrh. Veseli dejstvo, da je med njimi 
tudi član mengeškega skakalnega kluba Anže Lanišek. Le ta je na prvi 
tekmi še malo tipal skakalnico in osvojil 25. mesto, na drugi tekmi pa se 
je že boril za zmago in na koncu osvojil drugo mesto.

Kamniški vaterpolisti začeli z novo sezono

Članski vaterpolski podprvaki iz Kamnika so začeli z novo sezono. Tek-
movanja so začeli v novo ustanovljeni mednarodni ligi – Alpe Waterpolo 
League oz. AWL. V njej bodo od slovenskih klubov igrali aktualni državni 
prvak AVK Triglav Kranj, podprvak Calcit Water Polo, VD Ljubljana Slo-
van, Grafist Koper in AVK Branik Maribor, iz Avstrije so WBC Graz, ASV 
Wien in WBC Tirol, edini hrvaški klub je Opatija, Pallanuoto Trieste pri-
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Več nasvetov za enostavne spletne nakupe na  
www.posta.si/enostavna-dostava.

Izbral sem dostavo 
na bencinski servis, 
ker je na poti!

haja iz Italije. Prvi turnir je potekal v Gradcu, Kamničani pa so tesno izgu-
bili proti ekipi Ljubljana Slovan ter premagali italijanski Pallanuoto Trieste.

Kamničani uspešni na srednjem triatlonu 

Kamniški triatlonci so za konec sezone tekmovali na tekmi Ocean Lava 
Vrsar. Tekma je štela tudi za državno prvenstvo v srednjem triatlonu, ki se 
ga je udeležilo štirinajst tekmovalcev in štiri tekmovalke. V absolutni kate-
goriji se je na četrto mesto uvrstil Žiga Podgoršek (TK Utrip), peti je bil Jan 
Lipovšek, osmi Miro Kregar in deveti Matija Romšak (vsi TK Trisport). Pri 
dekletih je bila Tanja Kompan druga, Jana Levec pa tretja (obe TK Trisport).

Timotej Bečan med najboljšimi atleti letošnjega leta

Na slovesni prireditvi Diamantna noč, ki je potekala v Grand hotelu 
Union v Ljubljani, so po izboru tradicionalne ankete Atletske zveze Slove-
nije razglasili najboljše atlete leta 2022. V članski kategoriji je pričakovano 
slavil Kristjan Čeh, tretji je bil Timotej Bečan (KGT Papež). Pri dekletih je 
slavila Tina Šutej, četrta je bila Kamničanka Maruša Mišmaš Zrimšek. V 
kategoriji starejših mladincev je bil Domžalčan Jan Emberšič drugi.

Tekači KGT Papež znova na stopničkah

V Morbegnu v Italiji je potekala 65. izvedba Trofeo Vanoni. Zma-
govalne stopničke si je za 3. mesto pritekla slovenska štafeta v postavi 
Klemen Španring, Miran Cvet in Timotej Bečan (oba KGT Papež). Med 
posamezniki je bil Bečan 3. in Miran Cvet 17.

Na Ljubljanskem maratonu je tekmovalo več tekačev ekipe KGT Pa-
pež. Na 10 kilometrov se je Nuša Mali uvrstila na 7. mesto. Na polmara-
tonski razdalji, ki je štela za državno prvenstvo, je Neja Kršinar dosegla 
naziv državne podprvakinje, Ivica Žlogar pa je bila osma. Med moškimi 
so bili štirje člani KGT Papež med dvajseterico (12. Gašper Bergar, 16. 
Žiga Tavčar, 17. Jože Marolt in 20. Aleš Smerdelj).

Ekipa TAK Domžale osvojila 1. mesto 

V srbskem Somborju je potekal tradicionalni memorialni turnir Stevan 
Pišta Gromilovć. Na močnem mednarodnem turnirju olimpijskega dviga-
nja uteži so se fantje iz TAK Domžale pomerili s tekmovalci KDT Spartak 

Subotice, Vukovarja, Herkules Bača in z madžarskimi tekmovalci iz Bu-
dimpešte. Skupno so zbrali so 892,246 sinclair točk in premagali drugou-
vrščeno ekipo iz Subotice za 34 točk. Za TAK Domžale so nastopili Peter 
Dobnik, Rok Orešek in Anže Kosmač, ki je zmagal tudi med posamezniki.

Aliana Vutkovič zmagovalka mednarodnega pokala 
Interland 2022

Devetletna članica kluba Pirueta iz Domžal Aliana Vutkovič se je le-
tos že drugič uvrstila v slovensko reprezentanco umetnostnih kotalka-
ric. Slovenske barve je zastopala na mednarodnem tekmovanju za Pokal 
Interland 2022 v Franciji, kjer je s suverenim in praktično brezhibnim 
nastopom v skupini ''tots'' zmagala z velikim naskokom pred tekmicami 
iz različnih evropskih kotalkarskih velesil. 

Cico1.

Prav prijetno je vsako leto pri Veitu na Viru, kjer pripravijo 

sedaj že tradicionalno Martinovo soboto, na kateri ne manjka 

dobre družbe, glasbe, pojedine in – seveda – dobrih avtomobilov.

Tako je bilo tudi minulo soboto, ko so avtomobilski navdušenci 
lahko preizkusili katerokoli izmed vozil v Veitovi floti, med nji-
mi tudi novi Kia EVG in Alfa Romeo Tonale ter ostala atraktivna 
vozila, ter opravili menjavo pnevmatik. Poleg tega pri Veitu niso 
pozabili niti na kapljico žlahtnega vina, domače dobrote, nagradne 
igre in ob tem še na prijetno glasbo.

Martinova sobota pri Veitu na Viru
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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, 8. decembra 
2022, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 16. decembra 2022. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Omarico za čevlje z ogledali (v 163, š 60, 
g 16), 50 eur. 031 734 473

• Infra grelniki 2000w, 1000w, keramični 
350w, zelo poceni. 041 727 860

• TV Sony, ekran 65 cm širina, višina 41 
cm. 070 892 195

• Novo M obleko črno št. 52/104, M zim-
ski plašč črn 52. 031 492 773

• Likalnik s kotličkom, nov, ugodno. 051 
250 618

• Otroški voziček 3v1 Cybex Balios. 040 
228 702

• Puhalnik Bider z reduktorjem in molzni 
stroj Alfa Laval. 031 241 815

• Peč iz kotlovske pločevine z izmenjeval-
cem vode, odbijač za Golf 3. 041 614 650

• Nov mobitel na tipke, ugodno. 041 594 
568

• Okno 80x140, rezalko za kamen, kera-
miko, lestenec, ugodno. 040 751 428

• Starejši šivalni stroj znamke Royal, 30 
eur. 041 547 362

• Prenosni telefon Panasonic. 070 892 195
• Knjige, 300 kosov, vsi žanri, tudi zbirke, 

vojaške itd., 1 eur/kos. 051 665 880
• Starine, zbirko, porcelan, stare ključe, 

razglednice, medalje, kovance itd., po-
ceni. 051 665 880

• CD in DVD, okoli 50 kosov, razni žanri, 
otroške, odrasle vsebine, po 0,80 eur/
kos. 051 665 880

• Lesen portal z vrati. 031 825 048
• Stopnice hrast 2x6. 031 825 048
• Napo (kuhinjsko), rabljeno, rjav emajl, 

zelo čista, 30 eur. 031 560 445
• Trosed (bordo barve), kakovosten in 

dobro ohranjen. 50 eur. 040 247 072
• Mitsubishi Carisma, ugodno, jeklena 

platišča z gumami 185/70 x 15«, 45 eur. 
031 589 714

• Dele za Tomos avtomatik in Tomos La-
uro, ugodno, po dogovoru. 040 909 279

• Zadnje lito kolo za Hondo hornet 900 
in še nekaj delov, ugodno, po dogovoru. 
040 909 279

• Zadnje lito kolo za Kawasaki z 750, l. 80, 
ugodno, po dogovoru. 040 909 279

• Nosilec za Nissan note Thule, ugodno, 
po dogovoru. 040 909 279

• Posteljo futon mere140/220 z jogijem 
Dormeo 120/200, ugodno, po dogovo-
ru. 040 909 279

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

• Tnalo za cepljenje drv, višina 52, premer 
40 cm. 031 210 473

• Skoraj nerabljeno zamrzovalno skrinjo, 
420 i, staro šest let, ugodno. 051 301 543

• Ohranjen otroški avtosedež Chicco in 
CBX. 041 994 278

• Varnostne odsevne telovnike, večjo ko-
ličino za simbolično ceno. 040 346 703

• Pisalni stroj v kovčku. 051 621 181
• Pianino Petrof. 051 621 181
• Dve dvoriščni svetilki. 051 621 181
• 5 lesenih oken (v 152, š 86 cm). 051 621 181
• Kopalno kad (70x160) z oblogo, kolo 

Mammoth, 26 col. 041 296 254
• Še nerabljeno trajno žarečo peč oz. »ki-

perbuš«, poceni. 041 515 591
• Za simbolično ceno oddam kuhinjo, bele 

barve s koritom, pečico in štedilnikom. 
041 703 898

• Kolo, rabljeno, potrebno manjšega po-
pravila, 30 eur. 030 705 490

KUPIM

• Pisarniški vrtljiv, lesen stol, starejše iz-
delave. 041 647 095

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

• Avto s pogonom 4x4, redno vzdrževan. 
041 458 708

PODARIM

• Posteljo s predalom 160x200, lasten od-
voz, konec novembra. 064 221 591

• Gramofon, glasbene plošče, kasete, 
zgoščenke. 03 57 02 057

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 041 
751 266

• V okolici Domžal najamem staro hišo 
do 350 eur. 040 742 482

• Oddam garažo 50 eur, pri žel. postaji 
Kamnik. 040 280 846

• Prodam hišo v Komendi, vseljena l. 97. 
041 790 814

• Prodam montažni vikend z gospodarskim 
poslopjem, na parceli vinograd cca 10000 
m2, v bližini Negove. 041 627 944

• Prodam 2-sobno st. s shrambo v Meki-
njah, možnost 2 park. prostorov ter upo-
raba drvarnice. 97.000 eur. 068 615 181

• V Kamniku kupim prostor za parkira-
nje avtodoma, lahko potreben obnove, 

ali zemljišče za nadstrešek. 041 550 035
• Odam stanovanje v hiši za dve ali eno 

osebo. Cena po dogovoru in ogledu. 041 
898 652

RAZNO

• Samski vdovec, upokojenec želi spozna-
ti sopotnico. 040 271 578

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

• Podarite odvečne knjige? Pokličite, pri-
dem, z veseljem jih odpeljem in ohra-
nim. 030 996 225

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

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

• Knjige, če imate odvečne, podarite jih – 
pridem, odpeljem in dam v zbirko. 051 
665 880

• Iščem občasno delo, karkoli. Zaposlena 
sem bila v računovodstvu. 031 473 525

• V Trzinu iščemo osebo za pomivanje 
posode in čiščenje. 041 987 655

• Iščem zobno asistentko/medicinsko se-
stro za delo v zobni ordinaciji v Domža-
lah. Od januarja 2023 dalje. 031 228 061

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
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Zakaj potrebujem
komunikacijsko agencijo?

NAJ BO VIZUALNA 
KOMUNIKACIJA
ZNAMKE VEDNO
V KORAKU S ČASOM
Grafično oblikovanje je poleg digitalnega 
marketinga eno od področij, ki se ves čas 
spreminja in uvaja nove trende. Sledite jim.

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

Pišite nam na info@ir-image.si



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: 21.900,00 €

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


