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SVETOVANJE, IZMERA, DOBAVA, MONTAŽA Z GARANCIJO
www.montaza-posavec.si | Montaža Posavec 

Kakovosti dajemo prednost. 

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.

www.prevc.si
Alples studio BTC

KUHINJE PO MERI
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RENAULT CLIO
dobava takoj

*Mesečni obrok velja za model Renault Clio equilibre TCe 90 in začetno ceno 16.190 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 €. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter že vključuje 22-odstotni DDV 
in DMV. Informativni izračun je narejen na dan 22.12.2022. za Renault CLIO equilibre TCe 90. Priporočena maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 16.190,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 2.635,20 € je 
narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,99 % in polog v višini 6.095,52 €. EOM = 7,24 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih 
v višini 99,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 7.437,28 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 12.505,41 €, od tega znašata zavarovalna premija 117,13 € in strošek 
odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost 
prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Renault Financial Services.**Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services prejmete obvezno in osnovno 
kasko zavarovanje za 299 € v prvem letu in bon za 50 € v drugem letu ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej).Ne glede na obliko financiranja, kupec ob nakupu vozila prejme bon za zimske pnevmatike 
v vrednosti 200 €. Poraba pri mešanem ciklu: 4,1–6,0 l/100 km. Emisije CO2: 107–137 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,023–0,0305. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevvajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Velja za vozila iz zaloge. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA 
Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

renault.siRenault priporoča

s fiksno obrestno mero 
5 let jamstva**

99 €   
/mesec*

  
že za

  

Avtohiša Malgaj, d. o. o.
Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana 01/20 00 500 | www.avtohisamalgaj.si
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AKTUALNO

ŠESTSEDEŽNICA NA VELIKI 
PLANINI ŽE LETOS

Do konca letošnjega leta bo staro dvose-
dežnico Šimnovec na Veliki planini zame-
njala nova šestsedežnica. Poleg te investicije, 
ki bo omogočala trajnostni turistični razvoj 
planine v prihodnjih desetletjih, pa je v na-
črtu še modernizacija gostišča Zeleni rob in 
spodnje ter zgornje postaje nihalke.

Str. 6

USPEŠNE ZGODBE

IMATA OKO ZA STARINE

Mlada Kamničana Nika Medved in 
Gašper Balantič sta svojo ljubezen do starin 
prenesla v zanimivo poslovno idejo. Odprla 
sta prvo prodajno spletno starinarnico v Slo-
veniji in tako uresničila svoje sanje: ohraniti 
dragocene stare predmete in njihove zgodbe.

Str. 10

INTERVJU

VEDNO ME JE VODILA 
ZMERNOST 

Tako pravi Trzinec Tone Škrlep, ki je 
lahko v navdih marsikateremu (mlademu) 
športniku oz. človeku nasploh, saj je kljub 73 
letom še vedno konkurenčen v vrhunskem 
triatlonu. Zadnja leta se posveča predvsem 
ironmanu, kjer dosega zavidljive rezultate.

Str. 12 

ŠPORT 

LANI NAJBOLJŠA POLONA 
HRIBAR IN BRANE POTOČNIK

Na vrhu sv. Primoža nad Kamnikom so 
se zbrali dobitniki medalj, ki so se lani naj-
večkrat povzpeli na to priljubljeno izletniško 
točko. Med ženskami je zmagala Polona Hri-
bar s Križa, med moškimi pa Brane Potočnik 
iz Stahovice.

Str. 26

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Prvi mesec leta. Mesec, ko narava počiva, in 
čeprav so naše glave še razgrete od decembrske 
vročične ihte, se tudi ljudje januarja nekoliko 
umirimo. Če ne drugače, nas v to prisilijo krat-
ki dnevi; če ne pomagajo niti ti, potem nam 
narava pošlje sneg. Belih snežink se iskreno 
razveselijo otroci, odrasli malo manj. Kaos v 
prometu, telovadba med hojo po pločnikih, 
kidanje, plundra … A po drugi strani sneg pri-
nese tudi blagodejno tišino. In zaradi tega ga 
imam rada.

Potem mojo tišino zmoti zvonec. Poštar je 
na vratih, prinesel je pošiljko. Če ga kaj zebe, 
vprašam, in se v istem trenutku zavem, kako 
neumno vprašanje postavljam. S kolesom po 
zasneženih ulicah, ko brozga mimovozečih 
vozil škropi na vse konce, moker od snežink, 
obrvi bele … Koliko je poklicev, ki ne glede na 
vreme in okoliščine zahtevajo, da je delo op-
ravljeno! Morda nam prav taki dnevi nastav-
ljajo ogledalo in nam sporočajo, naj vsaj kdaj 
obujemo čevlje drugega, preden ustrelimo puš-
čice na vse konce.

Januar je tudi mesec konca. Leto se je kon-
čalo, čas je za obračun. Ali ste zadovoljni, ko 
potegnete črto? Jaz sem. Pa ne z vsakim dnem 
posebej, ker niso vsi lepi, polni, nasmejani, 
ampak predvsem zaradi spoznanja, ki me je 
prešinilo enkrat jeseni … dovolj pridne punce, 
skrajni čas je, da sebe in svoj prosti čas posta-

Januar
UVODNIK ·  KAZALO

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

vim na prvo mesto, vse ostalo, kar moram na-
rediti, od domačih opravil do službenega dela, 
bo počakalo. Če lahko preložim na jutri, potem 
ni nujno. Veste, kaj? Do danes se še nihče ni 
pritožil, pravzaprav sploh nobeden ni opazil 
razlike. V meni pa je vse drugače.

Prav tako je januar mesec začetka. Vsako 
leto znova stopamo na pot – čeprav je nova, 
pa nova hkrati ni, saj je naša oz. moja že od 
rojstva. Včasih jo prav na začetku leta želimo 
predrugačiti, spremeniti, izboljšati. Sprejme-
mo zaobljube, ki pa marsikdaj postanejo lanski 
sneg. Čeprav ne maram besede zaobljuba, kajti 
v njej je zgolj obveza brez možnosti – recimo 
temu raje sklep – letos imam tudi jaz svojega. 
Kakšnega? Čisto preprosto, a kakšen dan tež-
ko uresničljivo: biti hvaležna. Za kaj? Za vse: 
zdravje, družino, ljubezen, prosti čas, delo, 
sneg, položnice, višje stroške, prijatelje, jezo, 
razočaranje … hvaležna za življenje, pravza-
prav. 
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Spremenjen vozni red vlakov zaradi del v Domžalah

Domžale, Ljubljana – Zaradi gradbenih del na domžalski železni-

ški postaji je do 27. marca spremenjen vozni red vlakov na progi  

Ljubljana–Kamnik Graben.

Prenova železniške postaje Domžale, ki obsega novo tirno shemo, grad-
njo novega otočnega in bočnega perona ter podhoda pod železniškimi tiri, 
bo potekala še do konca julija. V sklopu nadgradnje železniške postaje bo 
obnovljeno tudi postajno poslopje, ki bo imelo novo blagajno in kartomat, 
čakalnico, sanitarije za potnike ter parkirišče in obračališče za avtobuse.

Trenutno potekajo dela v postajnem poslopju, in sicer v notranjosti teh-
ničnih prostorov, sanitarijah in čakalnici. Prenovljeni bodo tudi prostori 
blagajne in čakalnice pod obstoječim nadstreškom, postajno poslopje bo 
dobilo tudi novo fasado, stavbno pohištvo in ogrevanje na zemeljski plin. 
Začasni peron za potnike je že zgrajen, trenutno poteka gradnja bočnega 
perona ter dostopnih poti. Začela so se že tudi dela na tirni infrastrukturi, 
kjer poteka izvedba spodnjega ustroja, poteka pa tudi izvedba bočnega pe-
rona in stopnišča ob postajnem poslopju, po katerem bo možen dostop do 
novega podhoda. V okviru nadgradnje železniške postaje Domžale bodo 
prenovljene tudi signalnovarnostne in telekomunikacijske ter elektroe-
nergetske naprave.

Zaradi del je do 27. marca prilagojen vozni red vlakov na progi Ljublja-
na–Kamnik Graben, ki si ga lahko ogledate na spletni strani Slovenskih 
železnic (https://potniski.sz.si/). 

Dela v središču Mengša se nadaljujejo

Mengeš – Do 15. marca bo zaradi obnove popolnoma zaprt odsek Slo-

venske ceste v središču Mengša, in sicer od uvoza pri občinski stavbi do 

uvoza na Šolsko ulico. 

Dostop do vrtca bo preko Šolske ulice potekal nespremenjeno s sever-
ne strani oziroma s Kolodvorske, Kamniške in Prešernove ceste. Dostop 
do glavnega parkirišča pri občinski stavbi je možen po označenem obvo-
zu, po obvoznici oziroma lokalno po ulici Zavrti z južne strani oziroma 
z Grobeljske ceste. Z južne strani bo promet začasno omogočen po delu 
gradbišča, na katerem je bila s tem namenom izvedena asfaltirana protip-
rašna zaščita. Na Občinski upravi Občine Mengeš pojasnjujejo še, da so 
lastniki parkirišča pri Mercatorju na Glavnem trgu onemogočili dostop 
do parkirišča s Slovenske ceste. Odločitev je posledica številnih kršitev, 
saj se je parkirišče uporabljalo kot obvoz, in poškodb na infrastrukturi 
parkirišča. 

Pisarna Planinskega društva Domžale na novi lokaciji

Domžale – Nova pisarna Planinskega društva Domžale se nahaja v 

prvem nadstropju manjše stavbe na drugi strani domžalskega kopališča, 

pri igriščih za odbojko na mivki.

»Pisarno Planinskega društva Domžale smo preselili na novo lokaci-
jo, da bomo za člane društva lažje dosegljivi in dostopni v vseh uradnih 
urah,« so ob tem povedali v društvu, kjer si člani lahko brezplačno sposo-
dijo tudi določeno zimsko opremo (krplje, dereze, cepini in čelade).  

V komendskem domu starejših občanov sprejemajo 
prve stanovalce

Komenda – Nekoliko z zamudo, saj je bil sprejem prvih stanovalcev na-

povedan že za lansko jesen, so v Komendi odprli dom starejših občanov. 

Kot pojasnjuje Sanda M. Gavranovič, poslovna direktorica SeneCura 

za Slovenijo, do zamika prihaja predvsem zaradi težav z iskanjem ka-

dra. Prvi dve stanovalki sta domačinki, 88-letna Stanislava Dolinšek in 

86-letna Marija Čehun.

»Nekoliko z zamikom, a vendarle smo pričeli s sprejemom prvih stano-
valcev v novem in prijetnem SeneCura domu starejših občanov v Komen-
di,« je ob uradnem začetku sprejemanja prvih stanovalcev povedala Sanda 
M. Gavranovič in pojasnila, da bodo sprejemi novih stanovalcev potekali 
postopoma in v skladu s kadrovskimi normativi, saj ne morejo sprejeti 
vseh stanovalcev naenkrat. »Sicer je v vseh domovih situacija podobna, 
največje težave so pri zaposlovanju kadra v zdravstveni negi in kuhinjah, 
zelo težko dobimo predvsem zdravstvene tehnike in bolničarje. V naši 
novi sodobno opremljeni kuhinji v Komendi še danes nimamo kuharjev, 
zato smo tudi v tem domu, tako kot smo bili iz istega razloga že primorani 
to storiti v novem domu v Žireh, najeli zunanjega izvajalca za dostavo pre-
hrane,« o kadrovskih zagatah pravi Sanda M. Gavranovič.

V Komendi, kjer so temeljni kamen za začetek gradnje doma položili 
konec junija 2021, nameravajo nadaljevati z iskanjem kadra za delo v no-
vem domu. »Za popolno zapolnitev prostih postelj v domu bomo potre-
bovali okoli 40 zaposlenih različnih profilov, od negovalcev, medicinskih 
sester, kuharjev, čistilk,« dodaja Gavranovičeva in izpostavlja, da novim 
zaposlenim kandidatom ponujajo številne ugodnosti, kot so višji regres, 
božičnica, plačilo dodatnega kolektivnega nezgodnega zavarovanja, plači-
lo pokojninske premije, možnost fleksibilnega delovnika, plačilo šolnin za 
potreben kader in dodatno šolanje oziroma izobraževanje. »Zato, da bomo 
lahko postopoma zapolnili vse sobe v domu, nam manjka še 7 negoval-
cev, 4 strežnice in 4 gospodinje ter celotno osebje za kuhinjo,« izpostavlja 
Gavranovičeva. 

V trinadstropnem domu je prostora za 68 stanovalcev, večina sob je 
enoposteljnih, predvidene so tudi sobe za osebe z demenco. Povpraševanje 
je že v tem trenutku veliko večje od ponudbe: doslej imajo za sprejem v ko-
mendski dom 232 prošenj, od tega 112 za oskrbo I in II, 59 za oskrbo III in 
61 za oskrbo IV. V domu sicer načrtujejo tudi dnevno varstvo, v objektu bo 
predvidoma obratoval tudi frizer in samopostrežna kavarna, ki bo odprta 
tudi za zunanje obiskovalce. 

Pločnik med Sotesko in Porebrom

Kamnik – Kot so za Modre novice povedali v kamniški občinski upravi, 

naj bi se konec januarja začela gradnja pločnika med naseljema Soteska 

in Poreber.

Po pogodbi je predvidena ureditev pločnika med Porebrom in Sotesko 
ter ureditev javne razsvetljave po celotni dolžini pločnika. Vrednost inve-
sticije znaša 496 tisoč evrov z davkom. Predviden rok za začetek del je 23. 
januar. 

Foto: D
irekcija R

S za infrastrukturo

Foto: arhiv SeneC
ura
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Telovadba tudi preko zooma

Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin – Člani Društva Šola zdravja za tis-

te, ki se telovadbe v živo, ki poteka po več slovenskih krajih, ne morejo 

udeležiti, pripravljajo tudi vadbo, ki jo vadeči lahko spremljajo preko 

platforme Zoom.

Brezplačna telovadba 1000 gibov je tudi v naših krajih izredno prilju-
bljena, o čemer priča število skupin, ki delujejo v modronovičnih krajih. 
V Domžalah je skupin devet, v Kamniku osem, tri so v Mengšu in ena 
v Trzinu. Informacijo, kje in kdaj se srečujejo člani posamezne skupine, 
najdete na spletni strani solazdravja.com/skupine-po-obcinah/. Čeprav je 
gibanje na svežem zraku med pomembnimi dejavniki, ki krepijo zdravje, 
so za tiste, ki se vadbi ne morete pridružiti v živo, pripravili tudi vadbo 
preko platforme Zoom, ki bo potekala do 31. marca, in sicer vsak delovni 
dan od 8. do 9. ure. Prva polovica ure je namenjena vajam 1000 gibov, dru-
ge pa dodatnim vajam za moč. Vaje izvaja strokovni kader Društva Šola 
zdravja: Eva Jeza, mag. kineziologije, Andraž Purger, prof. športne vzgoje, 
in Simon Jurmić, dipl. kineziolog. Povezavo do vadbe na Zoomu najdete na 
spletni strani društva. 

Kamničani so se pridružili protestu pacientov

Kamnik – V torek, 10. januarja, je v več slovenskih krajih potekala t.i. 

stavka pacientov za ohranitev javnega zdravstva. Pridružili so se ji tudi 

v Kamniku, kjer so zahtevam po ureditvi javnega zdravstva dodali še 

zahtevo za ohranitev nujne medicinske pomoči v Kamniku. 

 »Ukinitvi kamniške urgence, ki pokriva območje od Komende do 
Motnika, vzklikamo ne. Za svojim ne glasno stojimo, kot stojimo tudi za 
zdravniki, ki razumejo našo stisko, in opozarjamo, da tudi v kamniškem 
zdravstvenem domu odhajajo drugam ali pa se upokojujejo. Na ravni dr-
žave je že več kot 130 tisoč ljudi ostalo brez osebnega zdravnika, kar je 
nedopustno, « je na protestu opozorila Kartini Djalil, koordinatorka pro-
testa pacientov v Kamniku. Protest je podprl tudi kamniški župan Matej 
Slapar, ki je poudaril, da na Občini Kamnik ne bodo privolili v kakršno 
koli zmanjšanje obsega nujne medicinske pomoči. »Zdravstvene ekipe 
želimo povečati, ne pa zmanjšati. Verjamem, da bodo na ministrstvu, ka-

mor smo poslali poziv za ohranitev nujne medicinske pomoči v Kamniku, 
razumni in bodo naše zahteve uslišane, ker nujna medicinska pomoč v 
Kamniku mora obstati,« je poudaril župan. 

Pogled na ogled do 10. februarja

Domžale – Hodnike domžalskega Centra za mlade krasi nova razstava 

Pogled 2022. Razstavljena so dela, ki so najbolj prepričala žirijo mladin-

skega fotonatečaja Pogled 2022, ki ga je organiziral omenjeni center. 

Udeležba na natečaju je bila odlična. Sodelovalo je 215 avtorjev, od tega 
kar 131 otrok in 48 mladih, ki so skupno oddali skoraj 1500 fotografij. Na 
razstavi je razstavljenih 36 fotografij, ki so jih avtorji in avtorice oddali 
na tri teme (Naša ulica (B/ČB), Krog (B/ČB) in prosta (B/ČB)) ter v treh 
starostnih skupinah: do 15 let, od 16 do 29 let ter nad 30 let. 

Najboljša dela je izbrala žirija v sestavi Vasja Doberlet in Matej Pušnik, 
oba fotografa, ter Duša Jesih, akademska slikarka. Izbor ni bil lahek. Šte-
vilo fotografij je bilo veliko, dela pa so bila kakovostna. »Med sodelujo-
čimi fotografijami je bilo presenetljivo veliko kakovostnih del, predvsem 
z likovnega vidika (duh časa, zgodba, zgradba, kompozicijja, barve). Po-
sebej presenečena sem bila nad kreativnostjo določenih posameznikov iz 
mlajših starostnih skupin do 15 let. S kolegi žiranti smo imeli kljub težki 
nalogi izbirati med velikim številom dobro ocenjenih del, neverjetno te-
koč dialog ter "enotno" oko,« je ob tem povedala akademska slikarka Duša 
Jesih. Nad kakovostjo, predvsem pa povednostjo fotografij je bil prese-
nečen tudi fotograf Matej Pušnik. »Sam sem bil pri ocenjevanju pozoren 
na kompozicijo, motiv in tehnično ustreznost fotografij, pritegnile so me 
zanimive fotografije, ki te posrkajo vase in te s svojo zgodbo peljejo na 
popotovanje domišljije. Presenetile so me mnoge fotografije mladih, ki 
imajo zelo močno povednost in tehnično dovršenost. Mnogo fotografij 
je vključevalo humor, estetiko in resnost, kar me veseli, saj pomeni, da je 
vizualna kultura v naših koncih na visokem nivoju. Nekaj fotografij sam 
nikoli ne bi mogel posneti, saj so plod bujne domišljije ali pa pozornega 
očesa avtoric in avtorjev, za kar jim čestitam in, po pravici, malo zavi-
dam,« je povedal po ocenjevanju. 

V Bistričici gradijo drugi del kanalizacije

Kamnik – V naselju Bistričica poteka gradnja drugega dela kanaliza-

cije, ki obsega novogradnjo skoraj 800 metrov gravitacijskega kana-

lizacijskega sistema, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema in 

izgradnjo črpališča za odpadne vode. Hkrati s tem se bo obnovil tudi 

obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov ter javna razsvetljava v 

dolžini 75 metrov in odsek ceste Bistričica–Okroglo.

Trenutno se izvaja kanal B, za katerega je predvidena skupna dolžina 
307 metrov. Na kanalizacijo se bo lahko neposredno priključilo 24 objek-
tov, ki so znotraj aglomeracije. »Kanala B2 in B3 v skupni dolžini 320 me-
trov potekata po cesti Bistričica–Okroglo, tako da bo tudi odsek te ceste, 
kjer bo potekala gradnja kanalizacije, obnovljen,« so pojasnili s kamniške 
občinske uprave. Dela bodo končana v prvi polovici letošnjega leta. Vred-
nost celotne investicije je ocenjena na 540 tisoč evrov z davkom. 
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Šestsedežnica na Veliki planini že letos
Stara dvosedežnica Šimnovec, ki je bila zgrajena leta 1984, nato pa leta 2000 z Rogle postavljena na Veliko planino, in prenovljena leta 
2015, je zastarela in počasna, hkrati pa ima uporabno dovoljenje le do leta 2025, tako da so se v sredini januarja v Kamniku razveselili 
novice o pridobitvi gradbenega dovoljenja za gradnjo nove šestsedežnice. »To je pomemben projekt, ki bo zaznamoval letošnje leto, 
hkrati pa gre tudi za eno izmed večjih sofinanciranj države v naši občini v zadnjih letih,« je bil vesel kamniški župan Matej Slapar.

MATEJA ŠTRAJHAR

Nova 6-sedežnica bo namreč sofinancirana tudi s strani države, na-
tančneje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Slednje bo 
primaknilo okoli 7 milijonov evrov, Občina Kamnik 750 tisoč evrov iz 
proračunskega sklada za ta namen, preostanek bo iz lastnih sredstev in 
s posojilom zagotovila družba Velika planina, d.o.o. Celotna investicija 
je bila sicer ocenjena na 10 milijonov evrov, a na razpis je prispela le ena, 
višja ponudba. »Na javni razpis je prišla ena ponudba, in sicer skupna 
ponudba podjetij Leitner spa iz Italije in Riko d.o.o. iz Slovenije. Ponud-
bena vrednost znaša 9.895.000 evrov brez davka, skupaj z davkom pa 
12.071.900 evrov,« je povedal Tomaž Štefe, direktor družbe Velika pla-
nina, d.o.o., in dodal, da so sicer upali na nižji znesek, a je tudi ponudbeni 
znotraj pričakovane, čeprav blizu najvišje vrednosti. »Sedaj moramo po-
nudbo najprej pregledati, preveriti in preučiti, nato bodo sledile nadalj-
nje odločitve,« je še dejal Štefe.

Dela morajo biti v celoti končana do konca leta 

»Predviden zaključek vseh aktivnosti na projektu in začetek obrato-
vanja nove sedežnice je 10. november 2023. Datum je vezan na obve-
znosti do ministrstva za pridobitev subvencije,« je povedal Štefe. »Z deli 
bomo začeli po pravnomočni odločitvi o izvajalcu del. Za 6-sedežnico 
smo se odločili, saj je zaradi manjšega števila prižem cenejša od 4-se-
dežnice,« je pojasnil Slapar, medtem ko Štefe dodaja, da je obstoječa 
dvosedežnica ena izmed najbolj obremenjenih v državi, hkrati pa je za-
menjava nujna za obstoj turizma na Veliki planini. »Obstoječa sedežni-
ca ima na leto ker 273 obratovalnih dni, slovensko povprečje je 66 dni. 
Sedežnica skupaj z nihalko, ki deluje celo leto, na Veliki planini poleg 
turističnega prometa omogoča tudi povezljivost lastnikov koč z dolino, 
sploh v zimskem času, ko druge alternative ni. Situacija brez sedežnice bi 
glede na pretekle izkušnje lahko pomenila upad prihodkov tudi za 50 % 
in več, tako na področju prihodkov iz prodaje vozovnic kot na področju 
gostinskih storitev. To bi pomenilo, da družba Velika planina, d.o.o., ne 
bi več generirala pozitivnega denarnega toka in ne bi zmogla vzdrževati 
niti nihalne gondole niti druge infrastrukture, kar bi verjetno vodilo v 
propad turizma na Veliki planini, kot ga poznamo danes.«

Temelj za turistični razvoj v prihodnjih desetletjih

Kamniški župan poudarja, da bo ta investicija, ki predstavlja trajno-

stno obliko prevoza, dodana vrednost Velike planine in bo v prihodnjih 
desetletjih omogočala tako poletni kot zimski turistični razvoj tega ob-
močja. Nova naprava je predvidena za celoletno obratovanje, in sicer za 
prevoz smučarjev in pešcev, ter ima kapaciteto 1452 oseb na uro. Spo-
dnja postaja bo nekoliko nižje od obstoječe, vmesna in zgornja postaja pa 
sta predvideni na istih lokacijah kot obstoječi. Nova sedežnica bo zaradi 
drugačne tehnologije vstopa in izstopa omogočala štirikrat višjo hitrost, 
s tem pa neprimerljivo boljšo uporabniško izkušnjo, pojasnjuje Štefe: 
»Investicija bo lahko omogočila zmanjšanje sezonskosti in krepitev zim-
ske sezone, povečanje kapacitet prepeljanih potnikov na letnem nivoju, 
digitalizacijo in modernizacijo turistične in smučarske infrastrukture, 
ohranitev in okrepitev delovnih mest, tako po številu kot po kakovosti 
(krepitev višje izobrazbene strukture zaposlenih), ohranitev pozitivne-
ga denarnega toka, s tem pa potrebne osnove za nadaljnji razvoj Velike 
planine, povečanje aktivnosti za varovanje okolja, krepitev ugleda Velike 
planine ter skladnost s strategijami tako v slovenskem kot v evropskem 
merilu.«

Modernizacija gostišča Zeleni rob in spodnje ter zgornje postaje 

nihalke

Nova šestsedežnica pa ne bo edina novost, saj imajo v družbi Velika 
planina, d.o.o., velike načrte, ki jih kanijo uresničiti v prihodnjih letih. 
Med prvimi so modernizacije gostišča Zeleni rob in spodnje ter zgornje 
postaje nihalke. S tem namenom so razpisali tudi arhitekturni natečaj, 
nagrajeni projekti bodo kmalu razstavljeni v prostorih občinske uprave. 
Kot pa je dejal župan Slapar, bo treba v prihodnje razmisliti še o zame-
njavi kabin nihalke, ureditvi kanalizacijskega oz. povezanega sistema in 
naravnem zasneževanju brez kemikalij, a s topovi. 

Zimska sezona se je začela

Po skoraj pomladnem decembru je v sredini januarja Veliko planino 
pobelil tudi sneg, tako da se je že začela tudi zimska sezona s pestro po-
nudbo aktivnosti, kot so smučanje, nočno sankanje po predhodni prijavi 
in z možnostjo izposoje sani (možno tudi za večje skupine) in krplja-
nje z možnostjo izposoje krpelj. Za celodnevno smučarsko vozovnico 
oz. vozovnico za nočno sankanje boste odrasli odšteli 21 evrov, otroci 
12 evrov, družine pa 50 evrov. Vozovnica vključuje tudi povratno vo-
žnjo z nihalko. Več informacij o ponudbi najdete na spletni strani družbe 
Velika planina. 

Foto: M
ateja Štrajhar
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Preverite najnovejše ugodnosti  
pri Audi Porsche verovškova!

Novice Audi Porsche Verovškova

Poraba za model Audi Q2 30 TFSI, kombinirana vožnja: 5,8 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 132 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0345 g/km. Za ostale nevedene modele najdete podrobne okoljske informacije 

o novih osebnih avtomobilih na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂: https://www.audi.si/modeli/prirocnik-o-varcnosti-porabe-goriva.Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *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_01_2023/AUBON_FIX_01_2023. 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 Zastopništ-

vo d.o.o., pod pogoji akcije AUBON_01_2023/AUBON_FIX_01_2023. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se la-

hko 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 kupo-

prodajni 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.

Ob začetku novega leta vam predstavljamo 
vse novosti in aktualne ponudbe pri Porsche 
Verovškova iz sveta znamke Audi v letu 2023. 

Premik naprej ne pomeni le smeri, temveč tudi 
vizijo prihodnosti. Ne ozirajte se nazaj. Vse, 
kar šteje, je pred vami. Se sliši vznemirljivo? 
Dovolite da vas navdušimo. Odkrijte posebno 
ponudbo izbranih modelov Audi. Izberite si 
novega urbanega športnega terenca Audi Q2, 
elegantnega A4 v limuzinski ali Avant karavans-
ki različici, športni Audi A5 Sportback, večjega 
športnega terenca Audi Q5 ali pa najnovejšega 
popolnoma električnega Audi Q8 e-tron za 
mobilnost prihodnosti. Pohitite, akcija velja do 
preklica oziroma do razprodaje zalog!

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

Novi modele Audi lahko že sedaj pri Porsche 
Verovškova odpeljete po posebni akcijski ceni, 
nekaj vozil je že na zalogi. Vsa vozila Audi 
združujejo športnost, eleganco, praktičnost 
in prostornost. Navdušeni boste tudi nad 
znameniti in dinamičnim designom in nara-
vnost izjemnim užitkom v vožnji skupajz najbolj 
sodobono tehnologijo v notranjosti. 

Imate dodatna vprašanja? Smo vas navdušili? 
Za  nasvet, nakup ali testno vožnjo,  kontakti-
rajte  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).

   Posebna ponudba z AUDI BON 2023* 
   Izkoristite posebno ponudbo, ki velja  
   v primeru sklenitve financiranja in  
   zavarovanjem pod pogoji AUDI BON.      

   > Audi Q2 30 TFSI že od 22.990 € 

   > Audi A4 35 TFSI že od 29.990 €

   > Audi A4 Avant 35 TDI 38.990 €

   > Audi A5 Sportback 35 TDI že od 42.990 €

    > Audi Q5 40 TDI quattro že od 47.990 

   > Audi Q8 e-tron 55 že od 79.990 €

Odkrijte posebno  
ponudbo izbranih  
modelov Audi,
g. Aleš Polenec.

Na fotografiji:   5Q iduA ivon 
Foto: Jan Gregorin.

Novi Audi Q5.
Vozilo na sliki z dodatno opremo.

Novi Audi A4.
Vozilo na sliki z dodatno opremo.

Novi Audi A5 Sportback..
Vozilo na sliki z dodatno opremo.

OGLAS
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O zgodovini domžalske občine
Da je ta knjiga temelj za nadaljnje raziskovanje, je bilo slišati na dogodku Srečanja pod Slamniki, ki je v Slamnikarskem muzeju v Dom-
žalah potekal v sredo, 11. januarja, in na katerem sta bila predstavljeni vsebina ter nastajanje knjige dr. Miroslava Stiplovška Občina 
Domžale 1850–2020, ki je izšla ob sedemdesetletnici nastanka Mestne občine Domžale (l. 1952). Obsežna monografija, ki jo je lani 
izdal in založil Kulturni dom Franca Bernika Domžale, financirala pa Občina Domžale, na skoraj 200 straneh obravnava upravni razvoj in 
delovanje domžalske občine.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Avtor knjige dr. Miroslav Stiplovšek je Domžalčan, zgodovinar in 
častni občan Občine Domžale. Kot je povedal na dogodku, je ideja za 
knjigo nastala leta 2021, ko je v Slamnikarskem muzeju pripravil razsta-
vo Upravni razvoj domžalske občine od sredine 19. stoletja do leta 2020. 
»Kot zgodovinar in Domžalčan sem želel videti, kako se udejanja občin-
ska zakonodaja, ki se je v različnih zgodovinskih obdobjih spreminjala: 
od časov Avstrije preko prve Jugoslavije med dvema vojnama, povojne 
socialistične Jugoslavije in sedaj v samostojni Sloveniji. V tem obdobju 
so se spreminjale pristojnosti, ozemeljska sestava posameznih občin, fi-
nančni viri, vodstva in način izvolitev oz. nastanka vodstev. Želel sem 
videti, kako so te spremembe vplivale na razvoj in dejavnosti v dom-
žalski občini,« je vzroke za nastanek knjige naštel dr. Stiplovšek, ki se 
z upravno zgodovino ukvarja že od osamosvojitve Slovenije leta 1991. 
Sprva je raziskoval upravni razvoj in delovanje na državni ravni, od tega 
pa je prešel na domžalsko občino. A nova knjiga ni le povzetek razstave 
izpred slabih dveh let, temveč je njena nadgradnja. Obsežno fotografsko 
in dokumentarno gradivo je bilo za knjigo še bogato dopolnjeno, tako da 
je v knjigi kar 550 fotografij in dokumentov, prav tako so dodana tudi 
nekatera pričevanja akterjev različnih obdobij. 

Poleg avtorja so na srečanju vsebino knjige predstavili še Peter Pri-
možič, predsednik domžalske skupščine od leta 1986 do leta 1990, Cveta 
Zalokar kot urednica knjige in županja občine Domžale (1994–2006), 
pričevalca Vera Vojska in Lojze Stražar (v knjigi najdemo še pričevanje 
lani preminulega Jožeta Pogačnika, častnega občana Občine Domžale, 
in nekdanjega domžalskega župana Tonija Dragarja (2006–2022), več o 
nastajanju knjige pa je povedal Roman Kos, ki je knjigo likovno in teh-
nično oblikoval ter sodeloval pri izboru dokumentarnega gradiva.

O začetkih domžalske občine ne vemo veliko

»Upravne občine, ki bi imele pravico določene stvari lokalno urejati, 
so nastale z zakonom leta 1849. Takrat so občine prvič dobile samou-
pravne pravice, naslednje leto, 1850, pa so prvič bile volitve na Kranj-
skem v vse občinske odbore. O začetkih domžalske občine ne vemo 

veliko. Vemo, da se je domžalska občina prvič vidno pokazala in nekaj 
uredila na lokalnem področju leta 1864, ko je ustanovila šolo. Leta 1866 
so občine dobile bolj natančno določene pristojnosti, to je bilo ravno tak-
rat, ko se je začela slamnikarska industrija v Domžalah, s čimer je občina 
dobila pomemben finančni vir in že leta 1888 zgradila šolo na sedanji 
Ljubljanski cesti (Domžalski dom). Občina Domžale je prav na šolskem 
področju naredila največ in skrbela, da bi bilo vzgojenih čim več kadrov 
za potrebe gospodarskih panog, ki so dominirale na Domžalskem,« je 
začetke domžalske občine razgalil dr. Stiplovšek. 

Domžale so bile leta 1925 razglašene za trg, leta 1952 pa za mestno 
občino, a le za tri leta. Od tega leta dalje se je občina Domžale razvijala in 
širila. Leta 1958 sta se Domžalam pridružila še Mengeš in Moravče, že 
prej pa tudi Lukovica, Blagovica, del Trojan, večina Radomelj. S tem se 
je obseg občine bistveno spremenil in tudi dosegel največji obseg v vsej 
njeni zgodovini. Največ pristojnosti so občine imele od leta 1958 do 90. 
letih prejšnjega stoletja, kar je pomenilo tudi konkreten razvoj. O ob-
dobju med letoma 1986 in 1990, ko je veliko vlogo za razvoj občine igral 
krajevni samoprispevek, je več povedal Peter Primožič. »Takrat je bila 
občina finančno zelo močna in je lahko sofinancirala krajevne skupnos-
ti, ki so imele v svojih pristojnostih tudi pogodbe z izvajalci in izvedbo 
del. Pristojnosti nekdanjih krajevnih skupnosti so bile veliko večje kot 
sedaj in zato je bilo veliko več narejenega,« je povedal Primožič in kot de-
javnik občinskega uspeha izpostavil še močno domžalsko podjetništvo. 
Cveta Zalokar se je spomnila svojega obdobja županovanja, ki je bilo pre-
cej turbulentno, saj je bila v tistem času občina razdeljena na več manjših 
(Moravče, Lukovica, Mengeš, Domžale, Trzin), hkrati pa je potekala še 
upravna razdelitev, zaradi katere dolgo časa ni bilo jasno, kaj je v pristoj-
nosti upravne enote in kaj občine. Več podrobnosti je seveda na voljo v 
knjigi Občina Domžale 1850–2020, ki je izšla v nakladi 350 izvodov in 
stane 20 evrov ter jo lahko kupite v Kulturnem domu Franca Bernika.

»Ta knjiga prinaša pregled značilnosti upravnega razvoja in dejavno-
sti občine v teh 170 letih, hkrati pa predstavlja temelj za nadaljnje delo 
– ali raziskovalno ali v obliki razstav. Naj bo to delo spodbuda novim 
raziskovalcem, da bodo nadaljevali z raziskovanjem zgodovine domžal-
ske občine, ki si to vsekakor zasluži,« pa je ob koncu srečanja poudaril 
dr. Stiplovšek. 
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predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne 
vzroke in spodbuditi učence k zanimanju za okolje in sodelovanju pri 
reševanju okoljskih problemov. Poleg 251 ekip iz osrednjeslovenske re-
gije se je na letošnjem šolskem tekmovanju pomerilo 221 ekip iz mari-
borske regije, 97 ekip iz celjske regije, 63 iz pomurske, 83 iz novomeške, 
28 iz obalne, 33 iz severnoprimorske in 16 iz gorenjske regije.

Kdo bo največja Ekofaca, bo znano v finalnem delu letošnjega 
Ekokviza, kamor se bo uvrstilo dvanajst ekip. Potekal bo 7. marca na 
eni izmed tekmovalnih šol, in sicer v dveh delih: v prvem delu bodo 
ekipe reševale kviz prek spletne strani, nato pa bo sledilo še preverjanje 
poznavanja okoljskih tematik na ustnem delu, kjer se bodo ekipe pome-
rile med seboj. 

Vabljeni na krvodajalski akciji v Kamnik

Kamnik – V ponedeljek, 20. februarja, in torek, 21. februarja, bosta v 

domu kulture Kamnik potekali krvodajalski akciji.

Odvzemi krvi bodo oba dneva potekali med 7. in 13. uro. Za darovanje 
krvi se je treba naročiti po telefonu na številke 051 389 270, 051 671 147 
ali 030 716 796. Na Rdečem križu Slovenije, OZ Kamnik, se vsem krvo-
dajalcem zahvaljujejo za odziv, razumevanje in upoštevanje preventivnih 
zaščitnih ukrepov.

Krvodajalec je lahko vsakdo, ki je zdrav in se dobro počuti, je polno-
leten, star manj kot 65 let, z vsaj 50 kilogrami telesne teže, ima primerno 
vrednost hemoglobina, krvni tlak pod 180/100, zdravo srce, je brez povi-
šane telesne temperature, zato se pred odvzemom izpolni anketni vpra-
šalnik o morebitnih boleznih, v laboratoriju mu odvzamejo kri za pre-
gled, nato pa na podlagi krvnega izvida in vprašalnika zdravnik odloči, 
če je darovanje varno tako za darovalca kot prejemnika krvi. Krvodajalec 
naj pred odvzemom zaužije čaj, črno kavo, kruh, marmelado, sadje ali po-
dobno, pomembno je le, da ne zaužije nič mastnega, tudi mleka in mlečne 
kave ne, in da na odvzem ne pride tešč. S seboj mora imeti veljaven osebni 
dokument s fotografijo. 

NA KRATKO

Ob zaključku jubilejnega leta še zbornik

Kamnik – Lansko leto je Društvo gorske reševalne službe Kamnik 

praznovalo stoletnico organiziranega gorskega reševanja na Kamni-

škem, kar so člani obeležili s številnimi dogodki. Za zaključek jubilej-

nega leta je izšel še zbornik z naslovom Gore nosimo v srcih. 

Zbornik, ki ga je uredila gorska reševalka in tajnica društva Irena Mu-
šič Habjan, na 208 straneh obsega pregled delovanja društva skozi stoletje, 
poudarek je na zadnjih desetih letih, prinaša pa tudi pogovore z gorskimi 
reševalci, zgodbe z reševanj, vtise nekdanjih načelnikov, humorne zgodbe, 
utrinke z aktivnosti, ki so povezane z delovanjem gorskih reševalcev, zapi-
se žena reševalcev in rešencev. Avtorji prispevkov so Mira Ažman, Matej 
Bizjak, Boštjan Borštnar, Cene Griljc, Janez Gregorin, Vladimir Habjan, 
Janez Kosec, Primož Lavrič, France Malešič, Irena Mušič Habjan, Rado 
Nadvešnik, Mira Papež, Petra Paradiž, Marko Petek, Janez Podjed, Eva 
Pogačar, Andrej Rezar, Matjaž Šerkezi, Miro Štebe, Miro Šušteršič, Tadej 
Trobevšek, Janez Volkar, Mojca Volkar Trobevšek in Franci Vrankar.

»Namen knjige je zbrati in popisati predvsem zadnje desetletje reše-
vanj, usposabljanj, preventivnih dogodkov in ostalih društvenih dejav-
nosti, med katerimi smo veliko našega prostovoljnega časa porabili za 
pridobitev lastnih prostorov,« je o zborniku povedala glavna urednica 
Mušič Habjan, ki so ji pri urejanju in nastajanju knjige pomagali člani 
uredniškega odbora: Vladimir Habjan, France Malešič, Srečo Podbevšek 
in Tadej Trobevšek. Cena zbornika je 20 evrov, kupite ga lahko na sedežu 
društva GRS Kamnik. 

Regijski prvaki v ekoznanju prihajajo z Osnovne šole 
Mengeš

Mengeš, Šmartno v Tuhinju – Na Ekokvizu, vseslovenskem tekmova-

nju osnovnošolcev v ekoznanju, ki ga pripravlja Ekošola v sodelova-

nju s Telekomom Slovenije, je v osrednjeslovenski regiji slavila ekipa 

učencev Osnovne šole Mengeš. Na državnem tekmovanju, ki bo pote-

kalo 7. marca, se jim bodo iz te regije pridružili še učenci Osnovne šole 

Šmartno v Tuhinju in Osnovne šole Spodnja Šiška.

Zmagovalno ekipo Osnovne šole Mengeš z imenom Štiriperesna de-
teljica sestavljajo učenke Eva, Gaja in Brina. Na Ekokvizu, kjer so od-
govarjali na vprašanja o odpadkih in recikliranju elektronskih naprav, 
trajnostnem razvoju, varstvu okolja in onesnaževalcih, ogljičnem od-
tisu in zeleni energiji, so dosegle 28 od 30 možnih točk. Na državno 
tekmovanje sta se uvrstili še ekipa Ermala iz Osnovne šole Šmartno v 
Tuhinju, ki je dosegla 27 točk in ekipa Dvanajst iz Osnovne šole Ši-
ška, ki je dosegla 26 točk. Sledili so jim učenci iz Osnovne šole Martina 
Krpana, Osnovne šole Milana Šuštaršiča, Osnove šole Ledina, Osnove 
šole Venclja Perka Domžale in Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, ki so 
dosegli 25 točk.

S projektom Ekokviz za osnovne šole, ki v sklopu programa Eko-
šola poteka že 22. leto, želijo učencem, njihovim učiteljem in staršem 
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Vaja GRS Kamnik na snežišču pod Planjavo.

Trg svobode 1, 
1241 Kamnik

T: 064 260104 
M: 040 554 240

PON - ČET: 9 h - 20 h 
PET - SOB: 9 h - 21 h 

NED: 9 h - 17 h

V domači gostilnici 
in kavarnici v starem 
mestnem jedru  
Kamnika nudimo:
+  Sveže domače 

malice, sobotna 
in nedeljska kosila, 
sladice iz lokalnih 
sestavin ...

+  Zaključene družbe 
in praznovanja.

VABLJENI V PRIJETEN  
AMBIENT POD MALI GRAD!
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Imata oko za starine
Kar je za nekoga starinska navlaka, na kateri se nabira le prah, za drugega lahko predstavlja prav posebno draž. Med slednjimi boste 
našli tudi mlada Kamničana Niko Medved in Gašperja Balantiča. V starinarstvu sta sprva odkrila le prijeten konjiček, a ta je nedavno 
prerasel tudi v posel, saj sta odprla prvo prodajno spletno starinarnico v Sloveniji. Imenuje se Raro antiques in z njo uresničujeta svoje 
sanje: ohraniti dragocene stare predmete in njihovo zgodbo.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in osebni arhiv Nike Medved

Nika in Gašper nista le poslovna partnerja, temveč sta par tudi za-
sebno. Iskanje starin po raznih sejmih in kupovanje za lastno rabo ju 
je združevalo že dlje časa. Ko sta hotela kupiti nov starinski predmet, 
sta na spletnih oglasnikih najprej prodala starega, ki ga nista več želela 
imeti. Zanimanje za nakup je bilo veliko in tako sta ugotovila, da imata 
dobro oko za starine, čeprav nista imela posebnega znanja. »Stvari, ki sva 
jih prodajala, so zelo hitro našle kupca. Videla sva, da so ljudje navduše-
ni, tudi z drugih koncev Slovenije so hodili k nama. Očitno so starinske 
predmete iskali v svoji okolici, a jih niso našli. Tako sva spoznala, da 
imava dober okus. Poleg tega sva z Gašperjem ves čas iskala nekaj, kar bi 
lahko delala skupaj, in starinarstvo je tako prišlo popolnoma spontano,« 
razlaga 30-letna Kamničanka. 

Vsaka stvar je za nekaj dobra – tudi epidemija 

A končno brco v rit jima je pravzaprav dala epidemija koronavirusa, ko 
smo morali ostajati doma, vse je bilo zaprto, sejmov starin ni bilo. »Takrat 
sva dobila idejo, da bi vzpostavila prodajno spletno starinarnico. Te pri 
nas še ni bilo. Seveda imajo tudi ostale starinarnice svoje spletne strani, 
ampak zgolj predstavitvene s kontakti in podobno, niso pa to spletne pro-
dajalne, kjer bi lahko starino tudi kupil,« o ideji za spletno starinarnico, ki 
jo danes najdete na naslovu spletna-starinarnica.si, pove Nika. 

Toda pot od ideje do starinarnice je bila vse prej kot hitra. Spletno 
stran sta ustvarjala kar dve leti! Če sta namreč želela vzpostaviti stari-
narnico po svojih željah, sta se morala poglobiti in naučiti precej znanj ter 
usvojiti veliko veščin. Najprej veliko o zgodovini, seveda, o čemer Nika 
pravi: »Zgodovina me je od nekdaj zanimala. S tem predmetom sem se 
ukvarjala tako v srednji kot osnovni šoli, ko sem celo obiskovala zgodo-

vinski krožek. Rada berem o tej temi. Imam srečo, da si hitro zapomnim 
stvari, ki me zanimajo. Poglobila sem se v ta znanja in dve leti epidemije 
sta bili namenjeni študiju tega področja. Vzela sem si čas za raziskovanje, 
tako da sedaj zelo dobro poznam določene zgodovinske podrobnosti in na 
ta način sem za vsak predmet tudi sestavila podroben opis.« 

Zaradi posebnih fotografij se je odprtje starinarnice zavleklo

Ker sta želela starine, ki so naprodaj, predstaviti podrobno in na 
vrhunski ravni, sta se lotila tudi fotografije. »Na strani je ogromno fo-
tografij, pri manjših predmetih so na voljo tudi 360-stopinjski posnetki. 
Ljudem je všeč, da si lahko predmete pogledajo zelo od blizu,« ugotavlja 
Nika. Med fotografijami na njuni spletni starinarnici še posebej izstopa-
jo naslovna in tiste, ki označujejo kategorije. Narejene so v tehniki "light 
painting" oz. slikanje s svetlobo, o čemer ju je podučila ena od strank. »V 
starinarstvu spoznaš veliko zanimivih ljudi. Vsi, ki jih zanima to podro-
čje, so malce posebni. K nama je prišel fotograf Anton Bukovnik, nekaj 
je kupoval, vmes me je vprašal, če bi se lahko kdaj oglasil in fotografiral 
stvari, ki jih imava. Ker sem tudi sama velika ljubiteljica analogne fo-
tografije, sva se začela pogovarjati o tem. Predstavil mi je dela Harolda 
Rossa, fotografa, ki se ukvarja samo s slikanjem s svetlobo,« pravi Nika. 
Ko sta z Gašperjem pogledala Rossove fotografije, sta bila navdušena. 
Odločila sta se, da tudi sama poskusita s takimi. Ker je tehnika precej 
zahtevna, fotografira se, na primer, v popolni temi, jima je ena fotogra-
fija skupaj z obdelavo vzela tudi dva tedna in več. »Na najini spletni stra-
ni je osem takih fotografij, delala sva jih pol leta. Skoraj sva obupala. 
Takrat se je stran delala že eno leto in pol, izgubljala sva upanje, saj sva 
vanjo vlagala veliko energije in časa, vidnih rezultatov pa še ni bilo,« se 
spominja Nika. Kljub vsemu sta našla motivacijo in voljo ter vztrajala. 
Danes Nika pravi, da bi spletna starinarnica zaživela tudi brez časa, ki 
ga je prinesla epidemija, a nedvomno je zaradi tega veliko bolj dovršena, 
kot bi bila sicer. 

Slovenci nimamo pravega odnosa do starin

Na njuni spletni strani je naprodaj veliko starinskih predmetov, od 
pohištva, dekorja do svetil. Med njimi najdemo veliko zanimivih, pa tudi 
bizarnih predmetov, kot so posmrtne maske, mučilne naprave ipd. Pred-
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mete, ki jih po nakupu tudi obnovita, da se ohranijo dolgo časa, še vedno 
iščeta na sejmih. Obiskujeta tiste v Sloveniji in tudi čez mejo. Ker finanč-
ni vložki, ki jih imata na voljo, še niso visoki, se zaenkrat osredotočata na 
sejme v nam bližnji Avstriji, Italiji in na Madžarskem. 

Odkar imata svojo starinarnico, ju veliko kličejo tudi za odkup starin. 
»Vsega ne kupiva, čeprav sva vesela vsakogar, ki naju pokliče. Nikoli ne 
veš, kaj imajo ljudje doma, večinoma ne vedo niti sami,« razlaga Nika in 
pravi, da je pred nakupom, kadar naletita na kakšen posebno dragocen 
kos, najtežje brzdati navdušenje, »zadnjič sva na bolšjem sejmu zelo ugo-
dno kupila stekleničke, ki jih je oblikoval Salvador Dalí. Po nakupu sem 
od navdušenja kar "hopsala" po Ljubljani.«

Na njuni strani kupujejo ljudje iz vse Slovenije. Ker nudita tudi mož-
nost najema, z Niko in Gašperjem pogosto sodelujejo produkcijske hiše, 
ki najamejo starine za razna snemanja oglasov in filmov. Za kupci v 
tujini trenutno še ne pogledujeta, saj se jima zdi, da je pri nas premalo 
zavedanja o vrednosti in trajnostnem vidiku starin, zato se bosta sprva 
osredotočila na dvig tega. »Prvi načrt je, da bi čim več ljudi izvedelo za 
najino spletno starinarnico … da bi postalo splošno sprejeto, da rabljen 
predmet ni nekaj, česar se je treba sramovati, temveč tisto, na kar moraš 
biti ponosen. Predmet, ki ima dušo in govori zgodbo. Slovenci nima-
mo tega občutka oz. odnosa do starin. Po drugi strani je treba vedeti, da 
starine z leti pridobivajo na vrednosti,« izpostavlja Nika in med dolgo-
ročnimi načrti izpostavi predvsem starinarnico v fizični prodajalni. Po 
možnosti v Kamniku. 

Vez s preteklostjo in zgodbami, nostalgija, sentimentalnost 

Vse to starinski predmeti pomenijo Niki. »Vsaka starina je zgodba 
zase. Te zgodbe bi se pozabile, z nakupom se ne. Predmeti nas opominja-
jo ali spominjajo na ljudi iz preteklosti in prav je, da se njihove zgodbe 
ohranjajo,« pravi Nika, ki postane kar malce huda, ko beseda nanese na 

sodobno potrošniško življenje. Množična proizvodnja zahteva množič-
no potrošnjo. Ljudje moramo kupovati čim več novih stvari, jih čim hit-
reje zavreči in spet kupiti nove. Nika pa, nasprotno, prisega na trajnostni 
vidik kupovanja. »Starine so predmeti z zgodbo in dušo ter navsezadnje 
tudi vrednostjo. Vse to lahko vnesemo v svoje življenje z nakupom sta-
rinskega predmeta, kar je po mojem mnenju vsekakor boljša odločitev 
kot kupovanje hladnih stvari brez duše,« zaključuje Nika. 

AVTO SET – SETNIKAR, DRAGOMELJ
Tel. : 041/648 166, Internet: www.avtoset.si



Modre novice12 INTERVJU

Tone Škrlep: Vedno me je vodila zmernost
»Kot športnico me dedi vedno spodbuja k vztrajanju na poti k uresničevanju svojih ciljev. Vedno me je učil, da nikakor ne smem obupati, 
ampak se moram boriti do zadnjega. Menim, da bi v njem marsikateri športnik lahko videl vzornika, ki nikoli ne obupa pri doseganju 
svojih ciljev, pa najsi je ovira fizična, psihična ali pa celo finančna. Na dedija sem zelo ponosna in tudi v prihodnosti ga bom še naprej 
spodbujala v teh, za njegova leta norih podvigih,« je zapisala Kaja Škrlep. Njen "nori" dedi je Trzinec Tone Škrlep, ki dokazuje, da je 
starost zgolj in samo številka. Kljub 73 letom še vedno dosega odlične rezultate v triatlonu. Zadnja leta se posveča predvsem disciplini 
ironman, kjer je njegov cilj ponovna uvrstitev na svetovno prvenstvo na Havajih, saj ima občutek, da ravno tu še ni pokazal vsega, kar 
zna in zmore. Da lahko še vedno trenira in tekmuje na tako visoki ravni, pripisuje svoji zmernosti. Nikoli ni podlegel pretiravanju, nikoli 
posegal onkraj meja svojega telesa, ravno nasprotno – vedno je v cilj prišel še z malce rezerve. 

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in osebni arhiv Toneta Škrlepa

Kljub visoki starosti ste še vedno aktivni v vrhunskem športu, kjer do-

segate zavidljive rezultate. Kako se je začela vaša pot v triatlonu? 

Marsikdo se najbrž ne spominja, ampak Mito Trefalt je imel akcijo 
Brazde vzdržljivosti, v kateri je bilo treba preplavati Blejsko jezero, na 
smučeh preteči 30 kilometrov, preteči mali maraton, prekolesariti mara-
ton Franja … To so bili kaveljci in korenine. Pred tem sem se že ukvarjal s 
športom, v okviru te akcije pa sem začel še kolesariti. Včlanil sem se tudi 
v Kolesarski klub Kamnik, kjer je bil tedaj tudi Andrej Lanišek, biatlonec 
ter olimpijec, in skupaj smo kolesarili. Iz tega je nastal triatlonski klub in 
začeli so me spodbujati, naj začnem še plavati. Bil sem neplavalec, težko 
mi je bilo plavati 25 metrov, kaj šele razdalje, kot so v triatlonu. Začel sem 
trenirati in tako se je začelo. Ko si enkrat v tem, ne prenehaš kar tako. 
Zdravje mi je služilo, dobro sem se počutil, tako da sem kar nadaljeval. 
Nikoli mi ni bilo žal, saj je triatlon postal moj način življenja.

Ste športnik že od nekdaj?

Ves čas sem se ukvarjal s športom. Bil sem naravni talent v teku, že kot 
pionir sem dosegal lepe rezultate, ampak nisem imel nekoga, ki bi mi mo-
goče pomagal oz. me spodbujal, tako da sem ostal večni rekreativec. S tri-
atlonom sem začel leta 1997, pred tem sem se ukvarjal z različnimi športi, 
igral sem hokej, nogomet, tekel sem na smučeh. Vse sem počel, a prav za 
določeno panogo se nisem nikoli specializiral. Nato sem se vse več posve-
čal teku, postal sem maratonec. Imam nekaj zelo dobrih rezultatov. Tri 
maratone sem pretekel celo s časom pod tremi urami. To je dober rezultat, 
saj nisem bil več mlad. Teči sem namreč začel, ko sta otroka odrasla. 

Šport me je vedno gnal. To je zasvojenost. V triatlonu sem najprej začel 

s kratkimi razdaljami, šele kasneje z daljšimi, zdaj pa je moja prioriteta 
ironman, ki vključuje 3800 metrov plavanja, 180 kilometrov kolesarjenja 
in 42,2 kilometra teka.

Na triatlonski ironman tekmi v Barceloni lani jeseni ste v cilj prišli 

s časom 14 ur in 26 minut ter v svoji kategoriji 70–74 let zmagali. Kaj 

vam pomenijo te uvrstitve, zlate medalje? Ali vam kakšna uvrstitev še 

posebej veliko pomeni?

Od leta 1997, ko sem začel, se je nabralo za dve steni medalj in pokalov. 
Vsaka tekma posebej mi veliko pomeni, a ne tekmujem le zaradi medalj, 
to je moj način življenja. Najbolj mi je v spominu ostal prvi triatlon. Nič 
nisem gledal na rezultat, pa je bil vseeno dober. Vesel sem bil. Pravijo: 
enkrat ironman, vedno ironman … In res je tako. Seveda me malce ženejo 
tudi rezultati. Tisti, ki reče, da trenira samo za sebe, po mojem mnenju ne 
govori resnice. Vsak je vesel, če je nagrajen za svoje delo.

Kako družina gleda na vaše športno udejstvovanje?

Družina me zelo podpira. Brez stoodstotne podpore domačih ne gre. 
Moja žena Jožica je najhujši trener na svetu. (smeh) Brez nje ne morem 
funkcionirati, saj vse ureja ona. Spremlja me na vseh tekmah, skrbi za 
mojo prehrano ipd. Brez njene podpore ne bi šlo. Poznam nekaj primerov, 
ko so zaradi ukvarjanja s triatlonom propadli tudi zakoni. Triatlonci smo 
po svoje egoisti, naše življenje je podrejeno treningom. Smo čudaki ali pa 
norci, kakor želite. Nimamo veliko druženja, še posebej to velja takrat, ko 
se pripravljamo na tekmo. Takrat se izločimo iz vsega. Tudi zaradi tega si 
prijatelje ponavadi najdemo med somišljeniki. To je način življenja, ki ga 
izberemo, ampak partner ga mora razumeti in podpirati. Kar se tega tiče, 
je moja žena zlata. Ne samo, da me podpira, še priganja me. (smeh)

Potem velja stavek, ki ga je zapisala vaša vnukinja Kaja: »Eden izmed 

norih triatloncev je tudi moj dedi.« Ali ste triatlonci res malce »nori«?

(smeh) Ja, ja. Je treba biti. 

Koliko in kako trenirate? Vam kdo pomaga pri treningih (klub)? 

Treniram ves čas, povprečno dve uri na dan. Vsak dan imam trening 
vsaj za eno disciplino, včasih tudi za dve – če plavam, denimo, potem tisti 
dan tudi kolesarim. Trenutno moji treningi večinoma potekajo doma, kjer 
imam vse naprave. Še vedno pa se rad ukvarjam tudi z drugimi športi, to-
rej ne samo tečem, plavam in kolesarim, ampak se pozimi rad odpravim 
v Rateče na smučarski tek, rad drsam, še vedno malo igram tudi hokej. 

Sem tudi član Triatlonskega kluba Trisport Kamnik; vodi ga Miro 
Kregar, ki je tudi moj vzornik. Letos se bom poskušal udeležiti njihovih 
tekem in tekaških treningov. Z leti moja moč upada, tako da ne morem 
več toliko trenirati s triatlonci v klubu, zato rajši delam bolj individualno.

Torej opažate spremembe v obnašanju telesa od vaših prvih tria-

tlonskih nastopov pred dvema desetletjema?

Volja, počutje, srce, dihanje … vse to je na nivoju in tukaj se leta ne 
poznajo; telo pa seveda ne deluje več tako kot nekoč, noge ne zmorejo. 
Regeneracija je 50 % počasnejša, hkrati se fizična pripravljenost vsako leto 
zmanjša za približno 2 %, tako da moram trenirati zelo pametno in prila-
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gojeno letom, vsekakor pa ne zaletavo kot v mlajših letih. 
Poleg tega sem potreboval kar nekaj let, da se je moja glava streznila 

in rekla: »Ata, zdaj si pa star. Ne gre več tako hitro!« Za primerjavo naj 
povem, da je bil najboljši čas, ki sem ga dosegel na ironmanu, 9 ur in 47 
minut, ko sem bila star 50 let, danes se moji časi gibljejo okoli 14 ur. Mo-
tilo me je, ker so me na tekmi prehitevali, glava je imela težave, nekaj 
časa tega nisem mogel sprejeti. Zdaj sem pa samo vesel, da sploh lahko še 
vedno treniram in tekmujem. 

Ali vam je katera izmed treh disciplin ljubša (tek, plavanje, kolesarje-

nje) in zakaj?

Včasih sem imel najraje tek, saj sem v tej disciplini dosegal lepe rezul-
tate. Na triatlonu zmagaš v teku, saj je zadnji na vrsti; triatlon se namreč 
začne s plavanjem, potem je kolesarjenje, na koncu tek. Ampak na moje 
veliko presenečenje zdaj najbolje plavam, čeprav sem s to disciplino zelo 
pozno začel. (smeh) Zadnje čase sem v plavanju v svoji kategoriji vedno 
med prvimi tremi, včasih celo zmagam. 

Imam veliko srečo, da sem veliko na morju, tako da s plavalnimi tre-
ningi začnem že maja. To se zelo pozna. Glavni del treningov opravim 
na morju, kjer imam krasne pogoje – na cestah ni veliko prometa, veliko 
plavam in tečem.

Ali imate v kateri od teh disciplin še kaj rezerve?

Nikoli nisem pretiraval, nikoli nisem šel na silo, pa sem kljub temu 
uspešno tekmoval. Tudi zato se pri mojih letih po mojem mnenju sploh še 
lahko ukvarjam s triatlonom. Upam, da bo tudi naprej tako. Na stara leta 
ne uporabljam več ure, ampak le merilec srčnega utripa, da spremljam, 
kako in koliko dela srce. Ko grem k zdravnici, me sicer krega, da pretira-
vam, ampak se ne strinjam z njo, saj nikoli ne grem čez svoje meje. Moje 
vodilo je vedno bilo zmernost. Seveda pa je treba trenirati. Če hočeš prep-
lavati 3800 metrov, prekolesariti 180 kilometrov, preteči maraton, torej 
42,2 kilometra, moraš nekaj narediti za to. 

Kakšni so vaši cilji? 

Moja prioriteta je ironman. Sedemkrat sem bil na svetovnem prven-
stvu ironman na Havajih, od tega sem ga šestkrat tudi končal, enkrat pa 
zaradi zdravstvenih težav odstopil. Za nastop na Havajih se je treba kva-
lificirati. Na svetu je približno 20 oz. 25 tekem in na prvenstvo se uvrstijo 
le zmagovalci iz vsake kategorije. 

Na svetovno triatlonsko prvenstvo na Havajih ste se prvič uvrstili leta 

1999 in s časom 11:11:04 dosegli 17. mesto v svoji kategoriji, potem pa ste 

nastopili še šestkrat. Kaj je tisto, kar vas še vedno žene?

Havaji mi nikoli niso bili naklonjeni. Moj najboljši rezultat je deveto 
mesto, ki sem ga dosegel star 65 let, tako da sem sam sebi ostal nekaj dol-
žen. Zato se želim vrniti na havajsko prvenstvo, ko bom star 75 let. To 
je moj cilj, to je moja želja. Ne vem, koliko časa bom še lahko tekmoval, 

ampak to bom še poskusil uresničiti. 

Pa ste se že kvalificirali?

Kvalificiral sem se že z zmago v Barceloni, ampak letos ne bom šel na 
prvenstvo, saj sem še premlad, rad bi nastopil v naslednji starostni kate-
goriji. Zato je moj cilj, da grem na Havaje, ko bom star 75 let. Letos imam 
v načrtu dve tekmi, in sicer maja ter septembra v Italiji. Prva je polovični 
ironman, kjer bom videl, kako dobro sem pripravljen; druga je kvalifika-
cija za Havaje, ki zaradi poznega termina velja tudi za prihodnje leto. Če se 
kvalificiram, bom tako imel eno leto časa za pripravo. Če pa mi septembra 
ne uspe, se bom poskušal kvalificirati na tekmi v Avstriji leta 2024, ko 
bom že star 75 let. Na to tekmo bom v vsakem primeru šel. Tukaj imam 
namreč že pet zmag, in sicer v vseh starostnih kategorijah, razen v sku-
pini 60 let, saj sem takrat padel. Rad bi zmagal še v starostni kategoriji 75 
let, saj bi tako postal edini Slovenec s takim številom zmag v ironmanu.

Cilj je torej uvrstitev na triatlonsko prvenstvo na Havajih leta 2024. Ali 

boste po tem še tekmovali?

Havaji so kot droga. Ko si enkrat tam, bi še šel. Čeprav je treba vedeti, 
da triatlonci na Havajih nič ne uživamo. Treba se je aklimatizirati, nava-
diti na vremenske razmere, časovno razliko, trenirati, odpočiti si od dolge 
vožnje, ki traja kar 17 ur. Na Havajih sta značilni visoka vlažnost, ki je več 
kot 90-odstotna, in vročina, saj nikoli ni pod 32 oz. 30 stopinj Celzija. 
Evropejci težje prenašamo takšne razmere, enim nam to sploh ne gre. 

Če se uvrstim na prvenstvo na Havajih leta 2024, ne bom več nada-
ljeval. Seveda bom še tekmoval, če bom le zdrav, ampak le na manjših 
tekmah, ne več na velikih prvenstvih. Že tekmovanje 2024 je vprašljivo, 
saj so problem finance. Pet let varčujem, potem pa v enem trenutku vse 
zapravim. (smeh)

Udeležba na tekmah v tujini ni majhen finančni zalogaj, enako velja za 

opremo. Kako financirate svoje športno udejstvovanje?

Ko sem bil še mlajši, se je dalo dobiti sponzorstva, nekaj je primak-
nila tudi Občina Trzin. Zdaj pa ni več tako. Ker sem starejši, me gledajo 
drugače. Še posebej mlajši. Nekoč so podjetja vodili njihovi očetje, ki so 
razumeli moje športne cilje, zdaj pa se je to precej spremenilo. Trenutno 
nimam sponzorjev, tekmovanja in opremo financiram iz lastnega žepa. 
Tudi zato še vedno pomagam v podjetjih mojih sinov. Ne razumite napak, 
živim v običajnih okvirjih, tako da finančnih težav nimam. Imam vse, 
kar potrebujem. Želja je kupiti novo kolo, ampak oprema je danes zelo 
draga, tako da sem se sprijaznil, da ga ne bom imel. Hvaležen sem za tisto, 
kar imam.

Pri tem moram poudariti, da sem imel veliko srečo, da so mi v podjetju 
Horjak-Precise, kjer sem bil zaposlen več kot 30 let, vedno šli na roko, kar 
se tiče prostega časa, da sem lahko treniral in tekmoval; tako in drugače 
so mi vedno pomagali tudi njihovi kooperanti.

Kaj bi z današnjimi izkušnjami svetovali sami sebi pred 30 leti?

Ker sem bil nekoliko svojeglav, določenih treningov, ki bi mi pomagali 
do boljših rezultatov, nisem hotel delati. Morda bi si svetoval, naj jih vse-
eno naredim. Ampak po drugi strani se ob oziranju v preteklost vedno 
vprašam: če bi še več treniral, ali morda danes sploh ne bi več mogel? 

Kaj pa poškodbe? Ste jih imeli?

Pravzaprav sem imel le težave z meniskusom, kar sem uspešno saniral, 
sicer pa ne. Pa eno poškodbo na rami sem staknil, ampak ta ni bila pove-
zana s triatlonom, temveč hokejem. Telo v glavnem dobro funkcionira.

Se je v vseh teh letih, več kot 25 se jih je nabralo, ko triatlon spremljate 

od blizu, ta šport spremenil?

Triatlon je postal zelo profesionalen šport. Po mojem mnenju kar mal-
ce preveč. Hkrati je tudi olimpijski šport, ampak so vse tri discipline kraj-
še kot pri ironmanu – 1500 metrov je plavanja, 40 kilometrov kolesarjenja 
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in 10 kilometrov teka. Čeprav je v Sloveniji kar nekaj klubov, med njimi 
je zelo močen tudi kamniški klub, ki lepo in uspešno delajo z mladimi, 
na splošno pogoji za trening pri nas niso dobri. Bazenov ni, oprema je 
draga, konkurenca v svetu pa je neizprosna. Poleg tega je triatlon garaški 
šport, upoštevati pa je treba še finančni vidik, saj se po mojem mnenju v 
marsikaterem drugem športu finančni vložek hitreje povrne; v triatlonu 
zaslužkov ni. Triatlon kot šport niti ni zanimiv za gledalce oz. občinstvo, 
zato se tudi sponzorji manj odločajo zanj. Tekma traja dolgo časa; nekoč 
sem šel gledat triatlonsko tekmo in skoraj zaspal. (smeh) Rajši bi tekmo-
val, kot gledal.

Katere so tiste lastnosti, ki jih človek mora imeti, če želi postati uspešen 

triatlonec?

Kot sem že omenil, je to garaški šport, hkrati pa tudi individualen. 
Človek se mora sprijazniti, da bo zelo veliko sam. Dobro je včlaniti se v 
klub, kjer so tudi treningi v skupini. Triatlon je zanimiv šport, saj je treba 

veliko misliti in se naučiti pametno razporediti moči. 

Čeprav pametno razporedite moči med vse tri discipline, pa najbrž vse-

eno v cilj pridete izčrpani?

Nekateri res, jaz pa niti ne. Včasih si očitam, da nisem dal vsega od 
sebe, saj nisem izčrpan. Tega niti sam ne razumem, a kot sem že rekel, 
zmernost je moje vodilo. Čeprav mi gre dobro, grem raje bolj počasi. Ves 
čas imam nadzor, zato se nikoli toliko ne izčrpan kot nekateri drugi, ki 
kar padejo čez ciljno črto ali pa gredo celo po kolenih. Vedno želim imeti 
še nekaj rezerve. Čeprav je najbrž tip zmagovalca ravno tisti, ki gre po-
polnoma "na glavo". Zaradi tega nadzora sem do sedaj odstopil samo na 
dveh tekmah, kjer sem imel zdravstvene težave. Bilo mi je hudo, toliko 
treniraš, vlagaš lastna sredstva, ampak zdravje je kljub vsemu na prvem 
mestu. Tudi v športu je treba vedeti, kdaj se ustaviti.

Ali se vam je kdaj med tekmo zgodila še kakšna nevšečnost?

Seveda. Andrej Lanišek mi je za plavalni del na mojem prvem triatlonu 
posodil neoprensko obleko. V tistih časih ni bilo niti denarja niti ponud-
be, tako da sem dobil to obleko, ki pa mi je bila popolnoma prevelika. Med 
plavanjem sem z obleko zajemal ogromno vode, tako da sem bil kot mrož. 
Zelo slabo sem plaval, a vseeno sem iz vode prišel vesel, potem sem dobro 
kolesaril in tekel, tako da sem kljub vsemu v svoji kategoriji (45 let) zasedel 
peto ali šesto mesto. No, z leti se je izboljšala tudi oprema. Slabo izkušnjo 
imam tudi s kolesom. Kupil sem si novo kolo in na havajskem ironmanu 
sem imel takoj kar dva defekta ter zaradi tega izgubil veliko časa.

Vaša zgodba in dejstvo, da se pri 73 letih še vedno ukvarjate s športom 

na vrhunskem nivoju, je lahko v navdih marsikomu. Kje pa vi najdete 

svoj navdih, kaj vas navdihuje?

Dobro vprašanje. Vedno sem v pogonu. To je moj način življenja. Ves 
čas moram nekaj početi. Upam, da bo še dolgo tako. 

INTERVJU

PRIPOROČA  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 170 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

opreme (vsebuje gumi korito, strešne prečke in nosilec za smuči - 4 pari smuči) ali zimskimi pnevmatikami. V primeru, da je vrednost pnevmatik večja od vrednosti 400 EUR, 
razliko doplača kupec. V primeru, da je vrednost pnevmatik manjša od vrednosti 400 EUR, se kupcu razlika ne povrne in je ni možno vnovčiti za drug izdelek oziroma popust. 

ZIMSKI PAKET DOBRODOŠLICE
Ob nakupu vozila Peugeot

peugeot.si

DODATNI BONUS
DO 1.500 EUR

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si
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Podkasti Knjižnice Domžale
Izraz "podcast" (podomačeno zapisan kot podkast) se na slovenskem tržišču pojavlja že od leta 2005, resnično uveljavil pa se je šele po 
letu 2015, ko so tovrstne digitalne vsebine tudi množično prodrle na naš trg. Čeprav smo v svet podkastov (poimenovanih tudi podda-
je, čeprav se zapisani termin nikdar ni zares uveljavil, saj podkast v resnici ni oddaja) vstopili sorazmerno pozno, težko trdimo, da smo 
zato za karkoli prikrajšani. Podkasti so se v zadnjih nekaj letih močno razširili, predvsem v obdobju pandemije so pridobili stalno pos-
lušalstvo, marsikdo se je tovrstne digitalne vsebine namreč lotil predvsem zato, ker je bil dostop do slednje tudi v obdobju najstrožjih 
ukrepov popolnoma prost. Med ponudniki omenjenih digitalnih vsebin je tudi Knjižnica Domžale, v kateri so se s to zamislijo poigravali 
že nekaj časa.

BARBARA KOPAČ
Foto: Barbara Kopač

Ko sem o tem spregovorila z Marušo Pavlič, pobudnico projekta v 
Knjižnici Domžali, je dejala, da se je tega želela lotiti že dlje časa, ni 
pa vedela, kakšen pristop naj ubere. Tako je med svojim raziskovanjem 
naletela na podkaste Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki, kjer so se 
slednjih digitalnih vsebin dotaknili že v marcu 2021. »Takoj zatem smo 
začeli zbirati gradivo za naš podkast, vsebine pa smo začeli objavljati 
sočasno s postavitvijo prenovljene spletni strani,« dodaja Maruša.

Pri tem moja sogovornica poudarja, da sama skrbi le za tehnični 
del pri pripravi digitalnih vsebin. Posnetke torej (pre)uredi tako, da so 
primerni za spletno objavo oziroma objavo na spletni platformi, glede 
vsebinskih zamisli pa se zanaša na svoje sodelavce. Hkrati dodaja, da 
podkast, ki ga pripravlja Knjižnica Domžale, trenutno še ni podkast v 
pravem pomenu besede oziroma v obliki, ki je danes najbolj razširjena. 
Zaenkrat namreč v svoje vrste še ne vabijo sogovornikov in ne izva-
jajo intervjujev, je pa to seveda še v načrtu. Trenutno objavljajo pred-
vsem vsebine, vezane na literaturo, vsebine, ki so najbolj priljubljene pri 
ljudeh, ki pogosto posegajo po literarnih delih, ki, posplošeno rečeno, 
radi berejo in z veseljem obiskujejo literarna srečanja. »Objavljamo tudi 
brano besedo in našo Literarno kavarno (literarna srečanja, ki potekajo 
v večnamenski dvorani Knjižnice Domžale, na katerih se obiskovalci 
lahko spoznajo z različnimi slovenskimi ustvarjalci, op. a.), s katero se 
lahko tako seznanijo tudi tisti, ki so srečanja v živo morda zamudili.«

Kot omenjeno, je za podkast še veliko načrtov, predvsem takšnih, 
s katerimi bi lahko ohranjali reden ritem objav. Zaenkrat so digitalne 
vsebine vezane na čas, ki ga ustvarjalcem dopuščajo druge (redne) za-
dolžitve v knjižnici, seveda pa se nadejajo, da bi se v bodoče omenjene 
vsebine objavljale redno in predvsem pogosteje, pokrile pa bi tudi šte-
vilna druga področja, ki danes morda še niso zajeta v objave. Zaenkrat 
imajo poslušalci na voljo številna brana dela slovenskih avtorjev, od 
Ivana Tavčarja in Ivana Cankarja do Josipa Jurčiča in Mengšana Janeza 
Trdine, ki so zajeti v Zvenu besed, poslušamo si lahko tudi Maraton 
poezije, kjer se lahko prijetno sprostimo ob čudovitih liričnih besedilih 
Zvezdane Majhen, Ferija Lainščka ter Toneta Pavčka, hkrati pa se lah-
ko naužijemo mojstrskih pesniških zvenov slovitega Franceta Prešerna. 

AKTUALNO

Poleg omenjenega si lahko utrgamo tudi trenutek za že omenjeno Lite-
rarno kavarno, kjer so med drugim na voljo pogovori z Natašo Konc 
Lorenzutti, Ano Schnabl, Erico Johnson Debeljak ter Bronjo Žakelj, av-
toric, ki ste jih tisti, ki ste se udeležil srečanj, spoznali tudi v živo.

»Sama menim, da bi bilo za naše poslušalce zanimivo predvsem to, 
da bi naše vsebine zajemale tudi širša področja oziroma da bi vključili 
tudi sogovornike, torej različne avtorje. Pesnike, pisatelje, raznovrstne 
ustvarjalce, ki bi pritegnili še širše občinstvo. Knjižnični podkast se mi 
pa sicer zdi odličen prostor predvsem za brano poezijo, ker se ta ob pre-
biranju povsem drugače dojema, zaživi, in to na nek svojevrsten način,« 
izpostavlja Maruša.

V nadaljevanju sem pobudnico projekta povprašala tudi po pod-
kastih, ki bi se morebiti razvili tudi po drugih enotah Knjižnice Dom-
žale, a ker sama priprava vsake posamezne vsebine vzame precej časa 
in energije, saj mora biti tako vsebinsko kot slogovno ustrezna, se bo 
zaenkrat nadaljevala tradicija le v matični knjižnici, torej Knjižnici 
Domžale. Se pa, kot izpostavlja Maruša, nikdar ne ve. Morda se trend 
podkasta v bodoče prenese tudi na ostale enote, saj bi tako (morda) po-
segli tudi po lokalnih posebnostih, po navadah in literarnih običajih, 
značilnih za vsako posamezno občino, kjer stojijo krajevne enote Knji-
žnice Domžale.

Načrtov oziroma samih zamisli za nadgradnjo podkastov v Knjižnici 
Domžale torej nikakor ne manjka, a kdor se loti poslušanja že objavlje-
nih vsebin, kaj hitro dožene, da se že v tem trenutku na njihovi spletni 
strani (https://anchor.fm/knjiznica-domzale) najde veliko privlačnih 
vsebin, ki zadovoljijo tudi tiste najzahtevnejše okuse. Seveda se pa vsi 
veselimo novih vsebin, ki bodo nedvomno pritegnile še večje število 
ljubiteljev brane oziroma govorjene besede. 

2022
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V podkastih lahko poslušate tudi pogovore z literarnih srečanj.
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Jezero Kreda (715 m) in slap Peričnik (800 m)
Zima, zima bela, vrh gora sedela … Začetek letošnje zime je bil bolj zelen kot bel. Se strinjate? Da je vsaj malo zadišalo po zimi, sem se odpra-
vila v Mojstrano po Poti Triglavske Bistrice mimo jezera Kreda, ki je nastalo ob kopanju krede za izdelovanje cementa, do slapa Peričnik, ki je 
svetovna znamenitost posebne vrste, namreč le pod malokaterim slapom se lahko tudi sprehodimo. V začetku januarja me je v dolini Vrat pri-
čakal led, snega je bilo le za vzorec. Res je, da nisem osvojila nobenega vrha, vendar me je navdušila slikovita pot, ki poteka po poteh in stezah 
vzdolž Triglavske Bistrice v dolini Vrat in je dolga 10 kilometrov. Obljubila sem si, da jo obiščem tudi poleti, ko je dolina hladna in osvežujoča.

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Zlata ruda v Možaklji

Mojstrana leži ob vznožju široke, s temnimi smrekami porastle gore, 
ki se imenuje Možaklja. Na sončnih pobočjih Možaklje ležijo zelene se-
nožeti, v iglastih gozdovih pa so se nekoč skrivala vsakojaka pravljična 
bitja, ki so se nedavno preselila v divje, nedostopne zaseke Triglavskega 
pogorja. V osrčju Možaklje je zlate rude na pretek. Če bi kmetje vedeli, 
koliko zlati jim leži tako rekoč pred nosom, bi pri priči opustili delo na 
polju ter noč in dan kopali rove v Možakljo. Z zlato rudo, ki bi jo nako-
pali milijon zvrhanih kadi, bi postali neznansko bogati. Med in mleko 
bi se potlej kar cedila po naši revni deželi. Na žalost še danes nihče ne 
vé za kraj, kjer naj bi pričeli kopati zlato. Nekoč pa – tako prerokujejo 
stari ljudje – se bo ohrabril neki kmet, Bog ga blagoslovi, in začel ko-
pati kar na slepo srečo. Kopal bo trideset dni in trideset noči, ob zori 
enaintridesetega dne pa bo zadel, oh, zlato rudo. Nepopisna radost bo 

zavladala po vsem kraju. Mojstrančani in Dovžani bodo vriskali, pre-
pevali in rajali kot ob ženitovanju ter se od veselja postavljali na glavo. 
Po vesoljnem svetu bosta Mojstrana in Dovje v tistih dneh zasloveli s 
svojim bogastvom. O Možaklja, ti upanje naše, ti naša sreča, ti cilj vseh 
naših sanj in želja, glej – naše mošnje so prazne, naši žepi preluknjani in 
stokrat obrnjeni! Daj, odpri se kaj kmalu, usmili se nas, vrzi nam svoje 
bogastvo v naročje!

Vir: https://sl.wikisource.org/wiki/Narodne_pravljice_in_pripovedke_iz-

pod_Triglava#Zlata_ruda_v_Mo%C5%BEaklji)e

Gorenjsko cesto zapustimo pri izvozu za Jesenice (Hrušica) in nada-
ljujemo v smeri Kranjske Gore. Cesto zapustimo tik pred vasjo Dovje, 
kjer nas table levo usmerijo za Mojstrano, dolino Vrat in Krmo. Še nekaj 
kilometrov in smo v Mojstrani, parkiramo pri Slovenskem planinskem 
muzeju. Od tu se odpravimo peš in sledimo oznakam za jezero Kreda, 
slap Peričnik oziroma Pot Triglavske Bistrice, ki je zelo dobro označena. 
Vrnemo se po isti poti, če pa vam ostane še kaj časa, si je vredno ogledati 
tudi muzej. 

Izhodišče: Mojstrana (Slovenski planinski muzej) (661m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 3–4 ure 
Najprimernejši čas: jesen, pomlad, poletje, zima (z ustrezno opremo) · Čas vožnje: 80 minut v eno smer

ATLETSKI ŠPORTNI SUV

Megane Conquest združuje elegantne linije in robusten slog. Nje-
gov edinstven dizajn vam ponuja vitek profil in vrhunsko notranjost. 
Zaljubite se v ekskluzivno barvo, športno prednjo masko, posebna 
platišča z rubinasto rdečimi detajli in v dvojno izpušno cev.

Megane Conquest izstopa že na prvi pogled. Ima nagnjeno strešno 
linijo, veliko oddaljenost od tal, sprednjo in zadnjo zaščito podvozja 
ter blatnike v slogu klasičnega športnega SUV.

 Megane Conquest se prilagodi vašim potrebam in potrebam vaših 
potnikov s prostornim zadnjim delom in prostornino prtljažnika od 
513 do 1296 litrov (pri zloženi zadnji klopi) v bencinski različici.
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SPC ŠKERJANEC d.o.o.

ŠKODA ENYAQ COUPE
Krumperška 21, 1230 Domžale, info@skerjanec.si

Ime in priimek  
Naslov 
Podpis E-mail 

KRIŽANKA

1

13

1712

2

9

10

14

3

4

5

156

11

7

16

8

1 2 3 6 7 854

11 12 13109 16 171514

NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: majica Škoda
2. nagrada: modelček Škoda
3. nagrada: pranje vozila v Pralnici SPC ŠKERJANEC

Nagrade podeljuje SPC ŠKERJANEC d.o.o. Potrdila o nagradah bomo izžrebancem 
poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, ki bodo izšle 
23. februarja 2023. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, priim-
kom in točnim naslovom pošljite do petka, 17. februarja 2023, na naslov: Modre novice, 
IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: bon v vrednosti 60 €: Jože Cerar, Domžale
2. nagrada: bon v vrednosti 40 €: Alojz Bevk, Domžale
3. nagrada: bon v vrednosti 20 €: Olga Jeglič, Laze v Tuhinju

Nagrade podeljuje Optika Vallis, MGV 91 d.o.o., Vrhovlje 18, 1225 Lukovica.

Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!
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Knjiga, ki obuja zgodovino zabavne glasbe
Konec lanskega leta je izšla knjiga Po poteh zabavne glasbe, ki nadaljuje in še bolj podrobno predstavlja novejšo zgodovino zabavnih 
ansamblov na domžalsko-kamniškem območju ter širše, ki jo je zajela že knjiga Zabavni ansambli na Domžalskem izpred dveh let. Avtor 
obeh je Domžalčan Jože Skok, upokojeni radijski novinar, ki se zadnja leta posveča zgodovini zabavne glasbe in jo tako rešuje pred 
pozabo časa. »Monografij o zabavni glasbi ni ravno veliko, še posebej dokumentiranih zapisov izpred 60 let ali več, ki terjajo od pisca 
še posebne napore. Ne le zaradi pisnih virov, temveč tudi pri iskanju sogovornikov, saj jih kar nekaj iz tistih obdobij ni več med nami,« o 
pomembnih razlogih za preučevanje in zapisovanje zgodovine zabavne glasbe pravi avtor.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv Jožeta Skoka

Prva je leta 2020 izšla monografija Zabavni ansambli na Domžal-
skem, ki vsebinsko predstavlja domžalski svet zabavne glasbe od 60. pa 
vse do konca 80. let prejšnjega stoletja. Ker je pustila veliko nedorečenih 
vprašanj, predvsem pa ni zajela številnih glasbenikov, organizatorjev 
oz. sopotnikov tega obdobja, se je Skok odločil, da vsebino razširi in še 
obogati ter izda novo monografijo. »Po izidu prve glasbene monografije 
ni bilo druge rešitve, kot da nadaljujem pripoved. To željo so izrazili 
bralci pa sokrajani in tudi številni glasbeniki, ki niso uspeli priti v prvo 
knjigo. Ni se mi zdelo pošteno, da tudi drugi glasbeniki, organizatorji 

ali udeleženci koncertov in plesov ne povedo, kako oni ocenjujejo do-
gajanje na glasbeni sceni predvsem od 60. do začetka 90. let prejšnjega 
stoletja,« pravi Skok. 

Druga knjiga je nadaljevanje prve

Tako nova monografija Po poteh zabavne glasbe, ki med bralce pri-
haja na 252 straneh, predstavlja dopolnitev pričevanj udeležencev za-
bavne glasbe, poleg tega so dodana še nekatera pričevanja, ki dopolnju-
jejo osnovno pripoved. Delo, katerega namen je popularizacija vpogleda 
v zabavno glasbo oz. zabavne ansamble na Domžalskem, Kamniškem in 
širše Ljubljanskem, je opremljeno tudi z bogatim slikovnim gradivom, 
v njem naštejemo kar okoli 190 fotografij. Avtor se je že pri nastajanju 
prvega dela srečeval s težavami, enako težka je bila pot do druge knjige. 
»Največji problem je bilo pridobiti ustrezno gradivo, denimo fotografi-
je, pa ne nazadnje tudi sogovornike, saj ni preprosto obuditi čas izpred 
50 let ali več. Nekateri so resnično vestno zbirali pisne vire, denimo 
Frenk Vengust iz Kamnika (Kamniktit), pa Cveto Okršlar z Rodice 
(Modri val, Nevtroni), Milan Kokalj iz Moravč (Karavan, Kovinarji), 
profesor in skladatelj Tomaž Habe (Mladi levi, Prijatelji). Medtem ko 
je prva knjiga nastajala v težavnih koronskih razmerah, so bile pri nas-
tajanju druge težave zaradi drugih okoliščin. Nekateri sogovorniki iz 
knjige se ne ukvarjajo preveč z računalnikom, zato je bila avtorizacija 
besedil, denimo, dolgotrajna in naporna,« je o ovirah na poti zbiranja 
gradiva povedal Skok.

Zasnova zgodbe je raznolika in skozi pogovore, zgodbe in pričevanja 
akterjev odstira vpogled v tedanje dogajanje v zabavni glasbi. »V knjigi 
so že objavljeni, vendar razširjeni podlistki iz lokalnega glasila Slamnik, 
intervjuji, zapisi na podlagi arhivskih gradiv ali pa tudi premi govor, 
če je bila takšna želja sogovornika. Sicer pa je po oblikovni plati druga 
knjiga sledila prvi, ker je to njeno nadaljevanje. Naslov Po poteh zabav-
ne glasbe pove, da še zdaleč ne gre samo za Domžale, kjer se je marsikaj 
začelo. Monografija posega tudi v Kamnik, Ljubljano, Moravče, Luko-
vico, Kranj z okolico, skratka ima širšo prostorsko razsežnost kot prva, 
čeprav je v njej še vedno veliko prav z Domžalskega in Kamniškega. Naj 

Jogi leta 1969 (z leve): Brane Gril, Stane Sitar, Pero Kunaver, Jože Šraj - Taylor in 
Silvo Vegel - Sivc.

Kamniktiti v Stranjah leta 1969 (z leve): Tomaž Perko - Tom, Janez Mavrin - Johnny, 
Franci Vengust - Tinka in Brane Hribar.
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Nastop Karavana za Eto Kamnik na sindikalni zabavi leta 1977.

AKTUALNO

DOSTAVA NA DOM
 01 831 2449

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

ZAPOSLIMO ŠTUDENTA ALI
UPOKOJENCA ZA POMOČ PRI
DOSTAVI HRANE.

več informacij: 041 247 605

PRI NAS SI LAHKO PRIVOŠČITE
PESTRO IZBIRO PIZZ, SOLAT, 
ZREZKOV, SLADIC IN JEDI NA ŽARU.
PON-ČET: 9-21, PET: 9-22, SOB: 10-22,
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

Naročite kurilno 
olje na dom!

 

 

080 11 37

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

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

navedem znamenite Kamniktite iz Kamnika, pa Jogije in žal junija 2020 
preminulega pevca Petra Kunaverja Pera, poseben zapis je o solo kita-
ristu Jogijev Stanetu Sitarju, pa kamniško-domžalsko zasedbi Karavan, 
kjer je imel pomembno vlogo lani umrli Silvo Vegel Sivc. V knjigi so 
predstavljeni tudi pevka in glasbenica Marta Zore, Domžalčanka, čla-
nica Kana Kana in drugih zasedb, ki vrsto let prebiva v Kranju, Marko 
Juvan, vsestranski glasbenik, tudi bobnar Kan Kana, konec minulega 
leta preminula pianistka Milka Živulović iz Domžal,« o precej obširni 
izbiri sogovornikov pove Skok.

Spomini, vstali iz pozabe, se bodo ohranili

Knjigo lahko kupite v Kulturnem domu Franca Bernika, prodajalni 

Glasbila in oprema v PC Breza, kjer je mogoče knjigo naročiti tudi prek 
spleta, na ogled s podatki o nakupu pa je tudi v glasbenem butiku Nova 
Lastra in Fotokopirnici JOCcopy. »Ker sem samozaložnik (sozaložnik 
je Megaskok d.o.o), knjigo lahko kupite tudi pri meni, podatki so v ure-
dništvu Modrih novic. Cena je 22 evrov,« zaključuje Jože Skok, ki z 
obema svojima deloma pušča pomembno sled, saj obuja, zapisuje in s 
tem ohranja pestro novejšo zgodovino zabavne glasbe, ki bi sicer po vsej 
verjetnosti utonila v pozabo. Pomembnost njegovega dela bo pokazal 
šele čas, vsekakor pa monografiji že danes predstavljata prijeten spo-
min za marsikoga, ki je v tistih letih (od blizu ali daleč) živel s tovrstno 
glasbo. 
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Pod kamniškimi planinami živimo zdravo
Takšno je vodilo kamniškega Centra za krepitev zdravja, ki v okviru Zdravstvenega doma dr. Julija Polca deluje že od leta 2017. Pande-
mija covida-19 je v preteklih dveh letih delovanje centra skoraj popolnoma ustavila, zdaj pa brezplačne aktivnosti za občane, namenjene 
krepitvi zdravja in usvajanju zdravega življenjskega sloga zopet potekajo nemoteno.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv Centra za krepitev zdravja Kamnik

»Zdravstveni dom Kamnik je bil eden izmed 25 zdravstvenih domov 
v Sloveniji, ki je na podlagi razpisa Ministrstva za zdravje in s finančno 
podporo Evropske unije leta 2017 pridobil projekt Nadgradnja in razvoj 
preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstve-
nem varstvu in lokalni skupnosti,« o začetkih pove Vesna Z. Vidmar, 
vodja kamniškega centra za krepitev zdravja. Na podlagi tega je tudi v 
Kamniku kot samostojna enota v okviru zdravstvenega doma nastal Cen-
ter za krepitev zdravja, v katerem so do danes obravnavali že več kot tisoč 
oseb. 

V centru velik poudarek dajejo psihoedukativnim delavnicam, poleg 
tega pa tudi respiratornim obravnavam in vajam za zdravo hrbtenico. 
Osnovni namen centra je sicer delovanje na področju zdravstvene pre-
ventive in krepitve zdravja. »Naše delovanje je usmerjeno v osveščanje in 
podporo ljudem pri aktivnem spreminjanju življenjskega sloga na podro-
čju telesnega in duševnega zdravja s posredovanjem ustreznih in prever-
jenih informacij ter vsebin. Sodelovanje v centru je interdisciplinarno in 
timsko, kar nam omogoča celostno in strokovno obravnavo vključenih 
udeležencev,« razloži Vidmarjeva. Za izvajanje vseh aktivnosti v centru 
namreč skrbijo številni strokovnjaki: poleg vodje centra še zdravnik, me-
dicinska sestra, fizioterapevt, psiholog, dietetik in kineziolog. »Izjemno 
ponosni in veseli smo, da v centru deluje toliko strokovnjakov posame-
znih področij, ki smo bili na novo zaposleni prav za izvajanje vseh ak-
tivnosti,« pravi vodja centra, ki poudarja, da se prav vsi zaposleni stro-
kovnjaki na področju preventivne zdravstvene dejavnosti ves čas trajanja 
projekta tudi dodatno strokovno izpopolnjujejo.

Vse delavnice so brezplačne

»Spreminjanje življenjskega sloga ne poteka le na enem področju, 
temveč je treba zajeti postopno spreminjanje navad na več področjih,« 
izpostavlja vodja. Zato v centru potekajo zelo raznolike delavnice: po-
men zdravega življenjskega sloga, zdrava prehrana, strokovna podpora 
in pomoč pri zdravem hujšanju, preizkus telesne zmogljivosti in nasveti 
o ustreznih telesnih dejavnostih za krepitev zdravja, tehnike sproščanja, 

zvišan krvni tlak, zvišane vrednosti maščob v krvi, zvišan krvni sladkor, 
sladkorna bolezen tipa 2, delavnice za duševno zdravje (depresija, tesnoba, 
stres). Strokovnjaki na delavnicah udeležencem nudijo strokovno podpo-
ro pri spreminjanju nezdravih navad in oblikujejo uresničljive načrte za 
spreminjanje življenjskega sloga. Poleg teh delavnic v centru poteka tudi 
strokovno voden program opuščanja kajenja. 

Poleg Kamničanov in Komendčanov se lahko programov udele-

žijo tudi občani drugih občin

Program Krepitev zdravja je na voljo odraslim od 19. leta dalje. Vse 
aktivnosti so krite s strani zdravstvenega zavarovanja in so brezplačne. 
»Na nekatera svetovanja in skupinske delavnice je vključitev možna le 
po predhodno opravljenem preventivnem pregledu oziroma osebo na-
poti pooblaščeni zdravnik. Za kakršnokoli dodatno informacijo in poja-
snilo smo vedno dosegljivi na telefonskih številkah (01 831 87 25 in 051 
682 805) ali z osebnim obiskom v našem centru, ki se nahaja v drugem 
nadstropju kamniškega zdravstvenega doma nasproti lekarne. Še več 
podrobnih informacij pa najdete tudi na spletni strani centra ckz.zdka-
mnik.si,« razloži Vesna Z. Vidmar. Pri tem je pomembno omeniti, da je 
program sicer v osnovi namenjen občanom Kamnika in Komende, a kot 
pravi vodja centra je njihova poglavitna prednost ravno ta, da osebe, ki bi 
se želela udeležiti programa in prihaja iz druge občine, nikoli ne zavrnejo.

Iz majhnega zraste veliko

Ker se zavedajo, da so temelji zdravega življenjskega sloga postavljeni 
že v otroštvu in mladosti, si v centru prizadevajo, da bi o nevarnostih za 
naše zdravje opozorili tudi otroke in mladostnike ter jih tako spodbudili 
k zdravemu življenjskemu slogu oz. jim ga privzgojili. Zato so zelo pove-

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si
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zani z zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo po vrtcih in šolah, za njih 
pa organizirajo tudi različne delavnice in predavanja. »Redno sodelujemo 
z delovnimi organizacijami, lokalnimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šo-
lami, organiziramo in pripravimo razna predavanja, športne aktivnosti, 
delavnice ali pogovorne ure z različnih področij zdravja in zdravega na-
čina življenja,« pove vodja. 

Preventivnih brezplačnih delavnic pa ne organizirajo le za najmlajše, 
temveč tudi za zaposlene v podjetjih. »Skrb za ohranjanje in izboljševanje 
zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo 
v varnem in spodbudnem delovnem okolju, produktivnejši in ustvarjal-
nejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zves-
ti organizaciji oz. delodajalcu. Promocija zdravja na delovnem mestu so 
sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja z na-
menom ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega zdravja delavcev. 
Izbirate lahko med številnimi brezplačnimi delavnicami, v katerih boste 

pridobili znanja in veščine ter podporo pri spreminjanju življenjskega 
sloga (pri spreminjanju prehranjevalnih navad, krepitvi telesne dejavno-
sti, hujšanju, opuščanju kajenja, učenju tehnik sproščanja) in pri krepitvi 
duševnega zdravja,« o delavnicah, s katerimi lahko v podjetju izboljšajo 
kakovost življenja svojih zaposlenih, pove vodja.

Z dosedanjim delom so zadovoljni

»V ekipo centra smo pridobili čudovite sodelavce, med katerimi so se 
razvili krasni medsebojni odnosi. Smo odlična ekipa, ki deluje z roko v 
roki. Močno si prizadevamo, da ostanemo profesionalen in visoko ka-
kovosten center za krepitev zdravja z ambicijo pomagati ljudem na pri-
jazen, strokoven, spoštljiv in spodbuden način. Naša želja in cilj sta kre-
piti prepričanje o pomembnosti urejenega, zdravega življenjskega sloga 
in medsebojnega sodelovanja. V ekipi se lotimo vseh izzivov in trenutno 
zelo dobro korakamo po zadani poti,« zaključuje Vesna Z. Vidmar. 

Prijavo pošlji  
do 3. 2. 2023 na  
samos@ir-image.si

Več informacij: ?

Ekipa regionalnega medija Modre novice 
se širi, zato te vabimo, da se nam pridružiš!

Iščemo 
tržnika (m/ž)

KRILA d.o.o. ključi za avto in domključi za avto in dom

BrusenjeBrusenje
dlet, nožev, škarij ...

tablic, napisov za vrata,
             izdelava štampiljk ...

Poslovalnica Kamnik, Ljubljanska 4a
tel: 01 831 18 48 | mob: 031 756 001

ZAPOSLIMO KLJUČAVNIČARJA (m/ž)
ZA NEDOLOCEN CAS.

LOKACIJA KAMNIK. PRIJAVE: 041 688 142
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Navidezni terorizem privede do nespornega  
ikonoklazma 
Ikonoklazem je podkategorija konceptualne umetnosti performansa. Simbolno uničenje ali poškodovanje predmeta se ravno zaradi 
tega simbolnega namena razlikuje od sorodnega vandalizma. Vandalizem je poškodovanje naključno izbranega predmeta ali napad 
nanj. Pri ikonoklazmu, ki izvira iz grške besede eikon, kar pomeni "simbol", pa je tarča izbrana prav zaradi tega, kar predstavlja, s sim-
boliko pa je lahko prežet tudi način oskrunitve ali napada.

NOAH CHARNEY

Večina primerov ikonoklazma proti umetnosti nima nič skupnega z 
umetniškim dejanjem. Tak primer so številni kipi brez glav na pročelju ka-
tedrale Ely v Angliji – protestanti so nasprotovali upodabljanju svetnikov 
in katolištvu na splošno, in čeprav niso mogli napadati same brezoblične 
religije, so lahko razbili glave kipov. Ideološki primer ikonoklazma kot te-
rorizma je bilo talibansko rušenje kipov Bude v Bamijanu leta 2004. Ta 
fundamentalistična islamska skupina je menila, da je nesprejemljivo, da sta 
na njihovem ozemlju postavljena svetovno znana velikanska kipa Bude, 
zato jih je razstrelila. Dejanje je bilo obsojeno po vsem svetu. Obstajajo tudi 
druga ikonoklastična dejanja, pri katerih lahko simpatiziramo z razlogom, 
ki je spodbudil napad, čeprav obsojamo napad kot tak. Leta 1914 je neka su-
fražetka z nožem prerezala Velazquezovo Rokebyjevo Venero, da bi prite-
gnila pozornost in bi v tiskanih medijih pisali o volilni pravici žensk. Sliko 
je izbrala, ker ji ni bilo všeč, kako moški strmijo vanjo (gola Venera), v res-
nici pa je želela dobiti le trenutek slave za promoviranje svojega pravičnega 
cilja. V imenu tega je storila škodljivo in prezira vredno dejanje. Glavni 
problem je bil, da je napadla umetniško mojstrovino, ki sama po sebi ni 
storila ničesar "narobe", niti ne govori o temi, ki jo je vznemirjala. Šlo je 
preprosto za nekaj znanega in vedela je, da bodo mediji poročali o napadu.

Oktobra lani je podobna akcija potekala v Narodni galeriji v Londonu. 
Dve ženski sta v znak protesta proti uporabi fosilnih goriv v Združenem 
kraljestvu v dve Van Goghovi sliki vrgli paradižnikovo juho, nato pa svoji 
roki z lepilom prilepili na steno. Na srečo sta bili deli, ki sta ju napadli, 
prekriti z zaščitnim steklom, in tako sta ostali nepoškodovani. Ni znano, 
ali sta napadalki to vedeli ali pa je bilo le srečno naključje, da sta izbrali 
tarči, ki nista bili poškodovani zaradi njunega dejanja. Veliko manj spor-
no je, če sta vedeli, čeprav je kljub temu žalostno in obupano, da aktivisti, 
ki jih upravičeno vznemirjajo fosilna goriva, napadajo umetniško delo, na 
katerem je upodobljena sončnica. Umetniško delo je izbrano za napad, da 
bi pritegnilo pozornost. Liberalni misleci lahko podpirajo namen, za ka-
terega se želi pridobiti pozornost, hkrati pa obsojajo škodo (ali tveganje 
zanjo), ki je povzročena umetniškemu delu.

Kaj pa, če je dejanje uničenja pravzaprav umetniško delo? Obstajajo pri-
meri, ko je bilo to uspešno in ne sporno, kot ko je Robert Rauschenberg z 
blagoslovom Willema de Kooninga – takrat enega najbolj znanih umetni-
kov na svetu – izbrisal njegovo risbo v performansu z naslovom Izbrisana 
de Kooningova risba (1953). Ali ko je Marcel Duchamp počečkal plakat 
Mone Lize (opomba: ne originalne slike) za delo L.H.O.O.Q. (1920). Ali ko 
umetnik poskrbi za uničenje lastnega dela, kot v primeru kinetične lesene 
skulpture Jeana Tinguelyja Homage to New York (1960), ki je bila zasno-
vana tako, da se je marca 1960, ko je bila postavljena na vrtu za muzejem 
moderne umetnosti MoMA, samouničila z ognjem.

Projekt Vrhunec (2021) je primer ikonoklazma kot umetnosti v du-
champovskem slogu, ko se umetniki lotijo reprodukcije ikoničnega pred-
meta, s čimer ohranijo simboliko, vendar odstranijo vse sporne elemen-
te. Pristop skupine osmih slovenskih umetnic je pravzaprav kombinacija 
Duchampovega L. H. O. O. Q. in Tinguelyjevega Homage to New York. 
Ustvarile so kopijo Aljaževega stolpa, kovinske konstrukcije na Triglavu, 
in jo 21. maja 2021 razstrelile.

Aljažev stolp je za mnoge Slovence ikona, ki predstavlja narod. Rek pra-
vi, da nisi Slovenec, če nisi osvojil vrha Triglava, in s tem obiskal Aljaže-
vega stolpa. Prvotni stolp je zasnoval duhovnik, skladatelj in alpinist Jakob 
Aljaž, postavljen je bil leta 1895, leta 1999 pa je bil razglašen za kulturni 
spomenik državnega pomena. Njegovo uničenje je v očeh mnogih Sloven-
cev podobno pretresljivo in odmevno kot razstrelitev poslopja parlamenta 
ali sežig starinske slovenske zastave. Uničenje stolpa lahko razumemo kot 
napad na samo idejo Slovenije, in sicer z napadom na predmet, ki je postal 
simbol Slovenije.

Vendar projekt Vrhunec ni napadel originalnega stolpa. Umetnice so 
izdelale kopijo in zaprosile za zapletena birokratska dovoljenja za razstreli-
tev na območju kamnoloma, ki so jih tudi dobile. Akcija je bila posneta. Vse 
je bilo načrtovano in nadzorovano – za razstrelitev je bilo najet pooblaščen 
strokovnjak, prav tako je bila izbrana lokacija v varnem območju v kamno-
lomu. Nihče ni bil poškodovan. Uničen ni bil noben dejanski kultni pred-
met – le njegova kopija. V izjavi za javnost je navedeno, da je to navidezna 
teroristična akcija, ki je pod vprašaj postavila trenutno stanje družbenega 
sistema. V tem primeru so bile "navidezne teroristke" ženske, kar je, kot 
piše v izjavi za javnost, za žensko v resnici neznačilna gesta, saj je pogosto 
obravnavana kot žrtev in ne kot napadalka družbenega sistema.

Takšno umetniško dejanje je zanimivo že samo po sebi. Še bolj zani-
mivo pa postane, ko izvemo, da so umetnice shranile vso dokumentacijo, 
povezano s projektom, vključno tisto, polno zmerjanja in zelo sovražnim 
ter mizoginim dopisovanjem z uslužbencem kamnoloma, ki je bilo tako 
neprimerno, da se je direktor kamnoloma čutil dolžnega, da umetnicam 
izda uradno opravičilo. Umetniško delo torej presega izdelavo kopije in 
uničenje. Gre za celoten miselni proces, ki je prikazan od začetka do kon-
ca in je razkril (čeprav umetnice tega niso mogle predvideti) zelo sporen 
odnos do žensk, na katerega so želele opozoriti s svojim dejanjem. V izjavi 
za javnost je navedeno: »Vedno več žensk se ponovno "udomačuje", torej 
opravlja neplačano skrbstveno delo ... močno umetniško dejanje, ki obrav-
nava temo žensk, je nujno.«

To je nesporen ikonoklazem kot umetnost, a ker je bil zasnovan kot 
"navidezno teroristično dejanje", je njegov cilj izzivati. Dokumentiranje 
odzivov na provokacijo to dejanje dviguje na novo raven. Prav mizogin 
odziv je bil tisti, ki je zagotovil in poskrbel za eksploziven umetniški uspeh 
projekta. 
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Topel začetek leta in zima z zamudo
Ko pišem te vrstice, je za nami že več kot polovica meteorološke zime, ki pa se je naposled vsaj začela! Zadnji mesec lanskega leta, poi-
menovan tudi gruden, ni bil nič kaj vljuden in še manj priljuden. Poleg snega in mraza smo bili prikrajšani predvsem za sončne žarke – ti 
so nas greli (oziroma nas niso …) le polovico pričakovanega časa. 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

December je bil tako kot vsi meseci leta 2022 (izjema je april) pretopel, 
v resnici zelo pretopel. Povprečna mesečna temperatura zraka je bila za več 
kot 3 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem, v gorskem svetu celo 4. 
Zato pa smo prejeli 150–200 mm ali skoraj dvakratno količino pričakova-
nih padavin (v preglednici), kar ne preseneča: več toplote, več padavin in 
večinoma v obliki dežja; snežilo je le visoko nad gozdno mejo in res beli so 
bili le najvišji deli Grintovcev. Nekaj malega snega, ki je padel sredi decem-
bra, je hitro pobralo, saj so bila tla topla, o kakšni zmrzali ni bilo ne duha 
ne sluha. Nekaj hladnih in en ledeni dan je veliko premalo, da bi lahko kaj 
zmrznilo. Sicer je glede sonca to slaba tolažba, a so bili skoraj brez tega in 
burje tudi Primorci. Tokrat sta jih prav oba pustila na cedilu.

V večjem delu Evrope je božično-novoletne praznike zaznamovalo ne-
navadno, rekordno toplo vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami ok-
rog 20 stopinj Celzija! V Alpah so zapirali smučišča, saj je pobralo ves sneg, 
tudi umetnega. Odprta so bila le višje ležeča, zato je bila gneča še toliko 
večja. Posledično pa številne smučarske nesreče. Ob koncu decembra 2022 
in v začetku januarja 2023 so nad severozahodno Evropo in severovzho-
dnim Atlantikom nastajala ciklonska območja in potovala proti Skandina-
viji, nad jugozahodno Evropo pa je vztrajalo območje visokega zračnega 
tlaka. Zahodni do jugozahodni višinski vetrovi so proti Alpam in srednji 
Evropi prinašali zelo topel zrak, najtoplejši zrak pa je naše kraje preplavil 
31. decembra in vztrajal vse do 2. januarja. Obdobje zelo toplega vremena 
se je zaključilo s prehodom hladne fronte ob koncu prve januarske dekade. 
Zlasti v jugozahodni, južni in osrednji Sloveniji je bila temperatura zraka 
skoraj 20 dni neprekinjeno visoko nad dolgoletnim povprečjem, bolj spre-
menljive pa so bile razmere v zatišnih krajih severne in vzhodne Slovenije 
in v visokogorju. Najvišje temperature zraka so izmerili ravno na zadnji 
dan lanskega in prvi dan letošnjega leta. Ponekod v tem času ni bilo topleje 
vse od leta 1950. Manj izrazit je bil temperaturni višek zlasti v jugozahodni 
Sloveniji ter v hribovitem in goratem svetu.

V nižinskem delu modronovičnega območja je bilo na silvestra tudi 
več kot 15 stopinj Celzija, v Beli krajini, Posotelju, na Dolenjskem in po-

nekod v severovzhodni Sloveniji pa so imeli 17–19 stopinj Celzija! Kadar 
pozimi snežne razmere niso ugodne (dejansko "brezsnežne") za alpsko 
in turno smučanje ter druge aktivnosti v zasneženi pokrajini, se jim je 
pač treba odpovedati in najti nadomestne oziroma alternativne. Pa naj  
božično-novoletne praznike še tako radi povezujemo s snegom in čarom 
snežne beline. Vendarle pa se nam je narava še enkrat oddolžila in nam 
v drugi polovici januarja prinesla bolj zimsko podobo domačih pokrajin. 
Lahko pa si ogledamo tudi že prve značilnosti lanskoletnega vremena na 
ravni države. Leto 2022 je bilo najtoplejše po letu 1961, podpovprečno na-
močeno in med najbolj osončenimi. Odklon povprečne temperature zraka 
od povprečja obdobja 1981–2010 je znašal 1,8 °C. Letna višina padavin je 
bila pod povprečjem primerjalnega obdobja. Kazalnik višine padavin je 
znašal okrog 86 %, kar uvršča leto 2022 med šest najbolj suhih po letu 1961. 
Osončenost je bila v letu 2022 izrazito nadpovprečna glede na primerjalno 
obdobje. Kazalnik trajanja sončnega obsevanja je znašal okrog 115 %, kar 
letošnje leto uvršča med najbolj osončene. Skrb vzbujajoča je ugotovitev, 
da se naš del Evrope in Alp segreva hitreje kot druga območja po svetu. 

Padavine – DECEMBER 2022

POSTAJA (v mm) POSTAJA (v mm)

Krtina 144 Brdo pri Lukovici 169

Kamnik Zaprice 147 Selo pri Vodicah 179

Moravče 155 Zgornji Tuhinj-Golice 184

Letališče Brnik 159 Jablje 185

Zgornje Loke pri Blagovici 160 Črnivec 191

Trzin 161 Tunjice 194

Domžale 167 Loka pri Mengšu 196

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

Nič kaj zimski pogled na Grintavce z Doba pri Domžalah zadnje dni lanskega leta.

MIHA GA PIHA

Malice na dom
ali v službo!

do 14. ure lahko tudi

Vsak delovnik

sveža malica pride k vam!

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

Oglejte si tedensko ponudbo na www.gostilnaspajza.si

tel: 051 373 100
ZBIRANJE BIORAZGRADLJIVIH 
KUHINJSKIH ODPADKOV IN 
ODPADNIH JEDILNIH OLJ

GANGA d.o.o., Kidričeva ulica 13a, 1236 Trzin,
+386 1 320 08 94 • info@ganga.si • www.ganga.si
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Aktiven življenjski slog za boljše počutje
Nobena skrivnost ni, kako priporočljiv je aktiven življenjski slog za telo in duha. Pa se je kljub temu včasih, sploh v zimskih mesecih, težko 
spraviti iz toplega zavetja. Pravijo, da je človeško telo ustvarjeno za gibanje, ne za sedenje, in tudi naši sogovorniki poudarjajo njegov pomen. 
Gibanje je najboljše, če je zmerno, konstantno in prilagojeno posameznikovim zmožnostim.

ŠPELA ŠIMENC

Aktiven življenjski slog prinaša v posameznikovo življenje ogromno 
koristi in na različnih nivojih izboljša njegovo kakovost. Bolj smo teles-
no pripravljeni, lažje obvladujemo telesno težo, vzdržujemo gibljivost in 
mišično moč, zmanjšamo tveganje za možgansko kap in bolezni srca ter 
ožilja, izboljšamo razpoloženje in z aktivnostjo lažje obvladujemo stres. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da za aktiven življenjski 
slog izkoristimo vsakodnevne aktivnosti, pri tem je priložnosti obilo: 
»Vrtnarite, operite avto, peljite psa na sprehod, uporabite stopnice na-
mesto dvigala. Pojdite na sprehod, kolesarite, uživajte v plesu ali igri z 
žogo. Vključite aktiven odmor v svoj delovni dan. Pojdite na delo in 
po opravkih peš, s kolesom, izstopite iz avtobusa kakšno postajo pred 
ciljem, del poti prepešačite.« 

Po novem letu pa res pričnem …

Novo leto je čas za nove začetke in mnogi si obljubijo, da bodo bolj 
aktivni. Vodene vadbe in fitnes centri so v tem obdobju bolj polni kot 
sicer, a začetno navdušenje običajno do februarja že popusti. Kako zasta-
viti načrt vadbe, da bomo vztrajali, smo vprašali osebno trenerko Patri-
cijo Pangeršič: »Najbolj pomembno se mi zdi, da se najprej pogovorimo 
sami s seboj in razmislimo, kaj bi radi dosegli, kakšni so naši cilji. Smo 
nezadovoljni s počutjem, videzom? Če ne vemo, kako in kaj, poiščimo 
pomoč strokovnjaka. Najslabše je, da se lotimo vadbe od danes na jutri 
in potem hitro obupamo. Pomembno si je postaviti cilj, imeti načrt. Pri 
tem so zelo pomembni kratkoročni cilji. Največkrat ljudje obupajo, ko 
na primer rečejo, da bodo shujšali 10 kilogramov, ne opredelijo pa, v 
kakšnem času in na kakšen način. Tak cilj je preveč ohlapen, nejasen, 
pot ni znana. Zato si raje postavite več manjših ciljev. Na primer, da 
boste dvakrat na teden opravili po 10.000 korakov in si dvakrat na teden 
malico za službo pripravili sami doma. Ti majhni koraki so merljivi. 
Ko vidimo, da smo jih dosegli, je občutek zadovoljstva velik, in to je 
najboljša motivacija.« Pri tem Pangeršičeva poudarja, da je pomembno 
poiskati aktivnost, ki ni prezahtevna in v kateri bomo uživali, kajti le 

tako jo bomo lahko izvajali dolgoročno.
»Vsaka rekreativna dejavnost ima pravi pomen samo, če se izvaja 

redno in na dolgi rok,« se strinja tudi osebni trener in lastnik Bodifit 
centrov, Marko Geršak. Poudarja, da bi morali v gibanje sorazmerno 
vključevati tri tipe aktivnosti in da je priporočljivo izbirati različne 
vadbene pristope ter tipe rekreacije: »Raziskave svetovne zdravstvene 
organizacije WHO so postavile osnovne temelje treh stebrov gibanja. 
Gibanja, ki pretirano ne dvigujejo srčnega utripa (hoja, plavanje, ko-
lesarjenje), visokoodbojna gibanja (tek, HIT trening, ciklična gibanja 
z višjim srčnim utripom) in ciljano obremenjevanje ter krepitev telesa 
(vaje za moč, pilates, vaje za stabilnost).« Koliko vadbe na teden pa je 
priporočljivo? Organizacija ACSM priporoča, da se aktivnosti, kot sta 
hoja in kolesarjenje, izvajajo redno vsak dan. Treningi za krepitev telesa 
pa naj se izvajajo od dva- do štirikrat na teden. »To je priporočilo za vsak 
teden v letu, vse leto, za splošno dobro počutje, opravljanje dnevnih 
delovnih nalog brez težav in ohranjanje zdravja,« pravi Geršak. Sam 
vadečim svetuje, da si morajo – ne glede na zdravstveno stanje, poču-
tje, stres in obremenitev – zagotoviti primerno aktivnost vsaj enkrat na 
teden, da poskrbijo za svojo "osebno higieno". To je minimum; če gre, pa 
priporoča aktivnost do štirikrat v tednu.

Na zrak tudi pozimi

Marsikdo pozimi zaradi vremenskih razmer opusti priljubljeno de-
javnost na svežem zraku. Čeprav čas res ni najbolj primeren za kolesar-
jenje ali rolanje, pa ni potrebe po izpuščanju sprehodov ali teka. Pa se 
tako res hitro prehladimo? »Prehlad povzročajo sezonski virusi, ki se 
širijo v zaprtih prostorih (nakupovalni centri, trgovine, javni prevoz 
ipd.). Ljudje, ki so veliko na svežem zraku in so zmerno športno aktivni, 
so bolj zdravi, ker s tem okrepijo svoj imunski sistem. Če smo oblečeni 
po plasteh in se izogibamo ekstremnim vremenskim razmeram, potem 
nam tudi mraz ne more do živega,« je jasen kamniški pediater, dr. De-
nis Baš. Aktivnost v naravi odsvetuje samo v ekstremnih razmerah, ko 
so izdana opozorila s strani meteorologov, sicer pa pravi, da je ključno 
(poleg ustreznih oblačil) upoštevanje zdravstvenega stanja posamezni-
ka (astma, kronične bolezni srca). Ob tem izpostavi številne dobrobiti 
gibanja na zraku tudi pri otrocih: »Otroci si z aktivnostjo krepijo mišič-
no-kostni sistem, srce ter pljuča, so posledično motorično bolj spretni, 
imajo boljšo prostorsko predstavo, izboljšajo svoj vid, lažje premagujejo 
stresne situacije, njihov imunski sistem se krepi. Torej bodimo z otroki 
čim več zunaj.« 

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

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

• fantovščine in dekliščine
• zabava v vsakem vremenu (notranji poligon)
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Predstavitev smučišč omogoča: Kompaktni SUV PEUGEOT 2008 nas očara s svojo drzno oblikovno zasnovo, 
pa tudi z mogočno in izčiščeno obliko karoserije na privzdignjenem podvozju. 
Njegove ostre linije in izrazen slog razkrivajo edinstveno osebnost, hkrati pa 
poudarjajo praktičnost, modularnost in prostorno notranjost za vse potnike.

Predstavljam
o tuja

in domaca smuciscav vvv

Obertauern

Turracher
Hohe

Na smučišče Obertauern smo se pripeljali v stilu –  
s srebrno strelo Peugeot 2008, ki jo odlikuje sodoben  
videz, udobje in sorazmerno velik prtljažnik.



Modre novice26 ŠPORT

Lani najboljša Polona Hribar in Brane Potočnik
Januar je tisti mesec, ko Peter Uršič, oskrbnik okrepčevalnice na Sv. Primožu nad Kamnikom in organizator akcije beleženja števila poho-
dov, podeli medalje in nagrade najbolj vztrajnim pohodnicam in pohodnikom, ki so se v letu poprej največkrat povzpeli na to priljubljeno 
izletniško točko. Letos je slavnostna podelitev potekala v soboto, 14. januarja.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Beleženje pohodov poteka že od leta 2004. Kot pravi Peter Uršič, je 
število pohodnikov, ki se udeležujejo akcije, vsako leto približno enako. 
»Številka se vsako leto giblje med 100 in 110 pohodniki. Nekateri se be-
leženja zaradi različnih razlogov ne udeležujejo več, ampak vsako leto se 
priključijo novi,« pravi Uršič, ki je zadovoljen z akcijo, ki marsikoga spod-
budi k hoji in se bo tako nadaljevala tudi v prihodnjih letih.

Letos je število vzponov štelo točno sto pohodnikov, nekaj pa je bilo 
tudi družin. Tisti, ki se na vrh Sv. Primoža povzpnejo vsaj stokrat, dobijo 
bronasto medaljo; srebrna medalja je za tiste, ki so na vrhu vsaj dvestok-
rat, in zlata za tiste, ki vrh osvojijo več kot tristokrat. Med prejemniki 
medalj je bilo letos več moških, kar 57, medtem ko je bilo žensk 43. Veči-
na pohodnic in pohodnikov prihaja iz Kamnika, Domžal in okolice, med 
njimi pa najdemo tudi take iz malenkost bolj oddaljenih krajev, kot so 
Moravče, Naklo in Ljubljana.

Polona Hribar tudi absolutna zmagovalka

Med ženskami se je na vrh največkrat, kar 359-krat, povzpela Polona 
Hribar s Križa, ki je s tem rezultatom postala tudi absolutna zmagovalka. 
Kot je povedala ob razglasitvi, se akcije beleženja vzponov na Sv. Primož 
udeležuje že peto leto. »Že pred tem sem se rada podala na Sv. Primož, a 

to je bilo le nekajkrat na leto. Potem sem se upokojila, tako da sem imela 
več časa, zato sem se odločila, da se pridružim akciji. To mi ustreza, seve-
da sem pridem tudi zaradi družbe,« pravi letošnja zmagovalka, ki je med 
najboljšimi pohodnicami pravzaprav že tretje leto. Kaj pa jo žene, da se na 
hrib odpravi, tudi ko je slabo vreme, dež in sneg? »Vem, da se bom tako 
sprostila na svežem zraku in naredila nekaj za svoje zdravje!« pravi Polo-
na Hribar, ki ji po številu vzponov na drugem in tretjem mestu sledita Jo-
landa Alič z Duplice s 340 vzponi in Nina Eržen iz Domžal s 306 vzponi. 

Brane Potočnik se akcije udeležuje že 17. leto

Med moškimi je vrh največkrat, kar 329-krat, osvojil Brane Potočnik 
iz Stahovice. Za izjavo smo ga prosili naknadno, saj ga na podelitvi medalj 
ni bilo, in kot nam je povedal, se je ravno pol ure pred našim telefonskim 
klicem vrnil s Sv. Primoža. Letos je njegov cilj imeti vsaj en vzpon več 
kot lani, torej cilja na 330 vzponov. »Akcije se udeležujem že sedemnajsto 
leto, tako da imam že vse medalje, razen bronaste. Letošnje zmage sem 
vesel, a je nisem pričakoval. Sicer se na Sv. Primož odpravim zelo pogosto, 
včasih tudi dvakrat v enem dnevu, saj je blizu mojega doma. Ti vzponi mi 
pomagajo pri športnem udejstvovanju, saj sem že dolga leta kegljač, tako 
vzdržujem močne noge,« pravi Brane Potočnik, ki bo na Sv. Primož hodil 
tudi v prihodnje, če mu bo le zdravje služilo. Pred enim letom in pol je 
namreč imel operacijo kolena, zaradi česar je bila tista sezona nekoliko 
slabša, predlani pa je že opravil kar 255 vzponov. Potočniku po številu 
vzponov sledita Jože Koželj - Tinči iz Šmarce s 306 vzponi in Milan Galin 
iz Kamnika s 304 vzponi.

Med zvestimi obiskovalci Sv. Primoža pa moramo še posebej omeniti 
tudi družine: letos so priznanja dobile družina Kosec iz Domžal, družina 
Žmavc iz Kamnika in družina Kolenc iz Ljubljane. 

Vse rezultate najboljših pohodnic in pohodnikov 
ter še več fotografij najdete na našem spletnem 

portalu www.modre-novice.si – za lažji in hitrejši 
dostop lahko skenirate QR kodo. 
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MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: arhiv organizatorjev

Tekmovanja se je udeležilo približno 340 tekmovalcev iz 62 društev 
in sedmih držav: Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Bolgarije, Madžarske in Slovaške. Po dveh koronskih letih so se okoliš-
čine za organizatorje vrnile v stare tire. »Letošnje tekmovanje je poka-
zalo, da se udeležba vrača v staro normalnost. Število nastopov smo v 
primerjavi z lanskim letom povečali, nismo pa podirali starih rekordov. 
To si puščamo za naslednjo Skirco,« je za Modre novice povedal Marko 
Živković, predsednik organizacijskega odbora tekmovanja, in dodal, da 
so vtisi po tekmovanju odlični, »kljub zahtevni organizaciji in naporni 
ter intenzivni izvedbi smo pripravili tekmovanje, ki je potekalo glad-
ko in v sproščenem vzdušju. Dosegali so se vrhunski rezultati, padlo je 
nekaj rekordov, finalni boji so bili napeti.« Vse boje so predvajali tudi 
v živo. »Naša ekipa je pripravila prenos tekmovanja v živo preko naše-
ga YouTube kanala. Ločeno smo prenašali dogajanje v kvalifikacijskem 
delu dvorane in finalno dvorano,« pravi Živković.

Odlične uvrstitve Trzincev

Niso pa se izkazali le organizatorji, temveč tudi domači tekmovalci, 
ki so posegali po najvišjih stopničkah. Med močnimi imeni trzinskega 
društva v zadnjem času prevladuje izjemni Luka Lukić, ki se je udele-
žil tudi domačega tekmovanja in dosegel veličastno zmago 16:8 v ne-
deljskem finalu proti izjemnemu hrvaškemu tekmovalcu Petru Gorši. 
Predhodno je Lukić ponovno lovil magično mejo 630 krogov, kar bi 
pomenilo tudi članski državni rekord, a se je na koncu moral zadovo-
ljiti z izjemnim kvalifikacijskim rezultatom 629,6, kar je bilo dovolj za 
novo izboljšavo mladinskega državnega rekorda. Že v petek sta Luka in 
njegova sestra Suzana v mešanih parih premagala par iz Olimpije, Živo 
Dvoršak in Blaža Lužarja, v soboto pa je Lukić zmagal kvalifikacijski 
mladinski del in si prislužil glavno nagrado pokrovitelja tekmovanja, 
novo puško Walther LG 400; v finalu je končal na drugem mestu. Od-
lično so v soboto nastopili tudi člani Strelskega društva Trzin s puško, 
saj je Nejc Klopčič slavil, na najvišji stopnički je stala tudi članska ekipa 
s puško, ekipa deklet s pištolo pa je osvojila drugo in tretje mesto. »Po-
nosni smo na celotno ekipo, ki je ob vsej utrujenosti uspela tudi z odlič-
nimi nastopi … ne samo zgoraj omenjeni, temveč so se izkazali prav 
vsi,« je bil dosežkov trzinskih strelcev vesel Živković.

ŠPORT

Vrhunska organizacija in prav takšni rezultati
Prvi januarski konec tedna je v Trzinu že vrsto let v znamenju streljanja. Člani Strelskega društva Trzin namreč organizirajo mednarodno 
tekmovanje v zračnem streljanju Skirca Open in Trzin Walther Cup, ki sicer od leta 2018 poteka v mengeški Harmoniji. Tudi šestindvaj-
seto mednarodno tekmovanje, ki je potekalo od 6. do 8. januarja, je zaznamovala vrhunska organizacija, kljub mednarodni zasedbi pa 
niso zaostajali niti rezultati domačih tekmovalcev iz trzinskega društva in kamniške strelske družine.

Tudi Kamničani zadovoljni z uvrstitvami

Tudi v Strelski družini Kamnik so se razveselili dobrih uvrstitev 
svojih članov. Na tekmovanju mešanih parov sta Nejc Kuhar in Patri-
cija Breskvar osvojila 18. mesto, medtem ko so strelci s puško ekipno 
osvojili 2. mesto, zaostali so le za domačo ekipo iz Trzina. Nejc Kuhar 
se je z najboljšim rezultatom v ekipi Strelske družine Kamnik (617,0) 
uvrstil na 9. mesto med posamezniki in tako le za eno mesto (1,1 kroga) 
zgrešil nastop v finalu osmih najboljših. V ekipi sta nastopila tudi Jure 
Ugovšek in Boštjan Fabjan ter med posamezniki osvojila 10. oziroma 
20. mesto. Ekipa strelcev s pištolo je osvojila 10. mesto. Ekipo so sestav-
ljali Klemen Pibernik (23. mesto med posamezniki ), Roman Radej (24. 
mesto med posamezniki) in Denis Klarič (52. mesto med posamezniki). 
Za najboljšo kamniško uvrstitev je poskrbela Patricija Breskvar, ki je z 
odličnim rezultatom (613,1) v posamezni konkurenci med mladinkami 
s puško osvojila 1. mesto. Najboljšo uvrstitev med člani v nedeljskem 
streljanju s puško je z rezultatom 617,1 kroga dosegel Nejc Kuhar, ki je 
znova le za mesto in dober krog ostal izven finala najboljše osmerice. 
Jure Ugovšek (609,9) in Boštjan Fabjan (605,7) sta osvojila 26. oziroma 
32. mesto. Mladinka Patricija Breskvar (615,6) je v članski konkurenci 
osvojila 21. mesto. 

Med močnimi imeni trzinskega strelskega društva v zadnjem času prevladuje 
izjemni Luka Lukić.

Kamniška ekipa (Nejc Kuhar in Boštjan Fabjan) je s puško osvojila 2. mesto. 
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Kamniške odbojkarice brez poraza, nepričakovan 
poraz odbojkarjev

Odbojkarji Calcit Volleyja so v srednjeevropskem tekmovanju Mev-
za ob koncu leta v Zagrebu premagali Mladost. Na turnirju v Osijeku so 
prejšnji teden izgubili proti slovaškemu Komarnu, premagali pa domačo 
ekipo Mursa Osijek. Trenutno so na drugem mestu. V državnem prven-
stvu so kamniški odbojkarji premagali Panvito Pomgrad, Črnuče in Salo-
nit. S slednjim so se pomerili tudi v prvem krogu drugega dela prvenstva. 
Nepričakovano je v Kamniku slavil Salonit in s tem naredil velik korak 
k obstanku v ligi. V pokalnem tekmovanju so Kamničani s kar precej te-
žavami v četrtfinalu premagali Panvito Pomgrad, v polfinalu pa jih sedaj 
čaka Merkur Maribor.

 Calcitovke so v državnem prvenstvu po zmagah nad Gen-I Volleyjem, 
Formisom in Krimom še naprej neporažene, v polfinalu pokala jih čaka 
ekipa Gen-I Volley. Dekleta v 1.B ligi so prvi del končala na drugem mes-
tu, fantje v drugi ligi pa so na prvem mestu brez poraza. Tretjeligaši so 
trenutno na tretjem mestu.

Vaterpolisti začeli z državnim prvenstvom

Začelo se je letošnje državno prvenstvo v vaterpolu, v katerem nasto-
pa pet ekip. Kamniški Calcit in ljubljanski Slovan sta se na tekmi prvega 
kroga letošnjega državnega prvenstva v vaterpolu po napeti in izenačeni 
tekmi razšla z neodločenim izidom. Na žalost je moral Calcit Water Polo 
v drugem krogu priznati premoč mariborskemu Braniku, ki se je v janu-
arskem prestopnem roku okrepil s kar šestimi igralci. 

Domžalski košarkarji brez poraza v ABA2 ligi

Domžalski košarkarji so v šestem in sedmem kolu ABA2 lige v Zlati-
borju premagali ekipo Spars Ilidža in ekipo Pelister Bitola. Blaž Mahkovic 
je bil tudi MVP 7. kroga lige. Tako so še naprej brez poraza na prvem 
mestu te lige. V državnem prvenstvu so v zadnjih krogih premagali Zla-
torog, Šentjur in LTH Castings, izgubili pa s Krko. Z dvema porazoma so 

na drugem mestu za novomeško Krko. Vodilni moštvi Lige Nova KBM 
sta se pomerili v prvi tekmi četrtfinala Pokala Spar. V Novem mestu so 
bili boljši Domžalčani. 

V prvi ženski ligi je v prejšnjem tednu ekipa Tosama Ledita zaradi te-
žav s poškodbami izstopila iz ligaškega tekmovanja. Vse dosedanje tekme 
so se registrirale z 20:0 za nasprotnice. Ekipa Domžal je po zmagi v lokal-
nem derbiju v zadnjih krogih izgubila proti Triglavu, Iliriji, Mariboru in 
Celju ter prvi del tekmovanja tako zaključila na šestem mestu. 

V tretji ligi so igralci Calcit Basketballa trenutno na osmem mestu. V 
zadnjih treh krogih so izgubili proti Braniku in Grosuplju, premagali pa 
Prebold.

Tea Repnik najboljša mlajša članica

V Hrastniku se je s finalom 16 najboljših tekmovalk iz predtekmova-
nja končalo državno prvenstvo v kegljanju za posameznice v kategoriji 
mlajših članic (U-23). Izjemnega uspeha se je veselila Kamničanka Tea 
Repnik, ki je osvojila dvojno krono, tako med posameznicami kot tudi 
v kombinaciji, kjer ji je družbo na tretji stopnički delala še soigralka Lea 
Drnovšek. Že pred tem pa je v Novi Gorici potekalo ekipno državno pr-
venstvo do 23. leta. Mlade igralke Calcita so znova dokazale, da nimajo 
resne konkurence in so že četrtič zapored osvojile ta naslov.

Nadaljevalo se je tudi člansko državno prvenstvo. Kamničani so zabe-
ležili neodločen rezultat pri Rudarju in so sedaj na četrtem mestu prvoli-
gaške lestvice. Dekleta so v gosteh gladko premagala Slovenj Gradec in so 
na drugem mestu. V 1B ligi zahod so dekleta izgubila proti novomeškemu 
Vodnjaku in so osma, fantje v drugi ligi pa so drugi po zmagi na Železni-
ki. Tretja moška ekipa je tretja.

Lovro Planko na tekmi za svetovni pokal na Pokljuki

Svetovni pokal v biatlonu se je v začetku januarja preselil na Pokljuko. 
Med slovenskimi tekmovalci je priložnost za nastop dobil tudi Kamničan 
Lovro Planko, ki je na strelišču na žalost pustil tri tarče nepokrite in je 
s slabim tekom na koncu zasedel 79. mesto. So se pa na tekmi izkazali 
Jakov Fak na 12. mestu, Miha Dovžan na 22. mestu, na zasledovanje pa 
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sta se prebila še Alex Cisar in Toni Vidmar. Lovro je dobil priložnost tudi 
na nedeljskem mešanem štafetnem nastopu, kjer je Slovenija osvojila 12. 
mesto. V Antholzu je v sprintu Lovro zasedel šestinšestdeseto mesto in se 
tako ni uvrstil na zasledovalno tekmo.

Lokostrelsko tekmovanje v Kamniku

Konec decembra je v Kamniku potekalo tekmovanje lokostrelcev za 
dvoranski pokal Kamnika, ki ga je organiziral Lokostrelski klub Kamnik. 
V Športni dvorani Kamnik se je zbralo okoli 170 tekmovalcev iz vse Slo-
venije. Tekmovanja se je udeležilo 17 članov kamniškega kluba. Med čla-
nicami sta prvo in drugo mesto zasedli Teja Slana in Teja Habjan iz LK 
Kamnik, med člani pa je prav tako zmagal domačin Denis Pavlič.

Devet naslovov državnih prvakov za Calcitove plavalce

V Kranju je konec leta potekalo Odprto združeno prvenstvo Slovenije, 
na katerem so zelo uspešno nastopili tudi kamniški plavalci. Nik Peterlin 
je postal trikratni absolutni in mladinski državni prvak na 1500 m prosto, 
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ZAPOSLIMO
VODJO PROJEKTOV

Prijavo pošlji  
do 3. 2. 2023 na  
info@ir-image.si

SKUPAJ DO ZDRAVEGA 
NASMEHA

dentalni studio, d.o.o.

Nova samoplačniška 
zobna ordinacija na 
Rojski cesti 18d v Domžalah, 
kjer izvajamo vse 
zobozdravstvene storitve.

Naročanje na 041 340 342 ali email:
sani.dental.studio@gmail.com

30.1. - 31.1.2023brezplačnipregledi zob,dlesni in ustnesluznice

Modri smo tudi na spletu

www.modre-novice.si

800 m prosto in 400 m prosto. Gašper Stele je osvojil naslov absolutnega 
državnega podprvaka na 800 m prosto (državni prvak med člani) in 3. 
mesto na 1500 m prosto. Državnega naslova sta se veselila še Laura Pod-
goršek in Rok Vejnovič v kadetski kategoriji.

Na bazenu v Radovljici je prejšnji teden potekalo Zimsko odprto pr-
venstvo Slovenije v daljinskem plavanju na 5000 metrov. V absolutni ka-
tegoriji je Gašper Stele osvojil drugo mesto, Rok Vejnovič pa tretje.

Nik Peterlin najboljši daljinski plavalec leta 2022

Po dolgem času je ponovno v živo potekala slavnostna prireditev Naj 
plavalec leta. Na slovesnosti so bila razglašena priznanja za najboljšega 
plavalca in plavalko leta 2022 po izboru strokovnega odbora Plavalne 
zveze Slovenije. Tokrat je plavalna zveza prvič nagradila tudi najboljše 
v daljinskem in umetnostnem plavanju. Slovenski daljinski plavalec leta 
2022 je Nik Peterlin, član Plavalnega kluba Calcit Kamnik, ki je na mla-
dinskem evropskem prvenstvu na Portugalskem na 7 kilometrov in pol 
osvojil 10. mesto. Priznanje PZS za najboljšega trenerja v moškem daljin-
skem plavanju je prejel Nikov trener, nekdanji selektor Miha Potočnik.

Anže Lanišek drži visoko formo

Domžalski smučarski skakalec, sicer član SSK Mengeš, še naprej drži 
visoko formo iz prvega dela svetovnega pokala. Pred novim letom je v 
Engelbergu še tretjič letos zmagal in osvojil še tretje mesto. Na novole-
tni turneji je bil v Oberstdorfu deseti, Garmisch-Partenkirchnu drugi, 
Innsbrucku tretji in Bischofshofnu drugi. V Zakopanah je osvojil četrto 
mesto, na zadnji postaji v Sapporu pa je bil šesti, petdeseti in deveti. V 
skupnem seštevku je na visokem tretjem mestu. 

Cico1.
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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, 16. februarja 
2023, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 23. februarja 2023. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Šivalni stroj Bagat, radio, star 100 let. 
041 211 619

• Več kosov oblačil št. 44–46 in obutev št. 
38, 30 eur. 031 206 373

• Alu platišča 5x108 Volvo. 031 825 048
• Starine, podedovano zbirko, slike, por-

celan, steklo, stari ključi, medalje it., po-
ceni. 051 665 880

• DVD z otroškimi vsebinami, razno, tudi 
poučno, večjo količino, 75 centov/kos. 
051 665 880

• Knjige, 300 kosov, vsi žanri, romani, 
vojne, verske itd., 1 eur/kos. 051 665 880

• Peugeot 205, oldtimer, 175.000 km, od-
lično ohranjen, 2.000 eur. 041 678 510

• 4 mesece star pralni stroj, 4 kg, italijan-
ski, zaradi selitve, ugodno. 040 817 771

• iPhone Apple 6S z napajalnikom, slušal-
kami in ovitkom. 040 186 299

• Črno, usnjeno sedežno garnituro: 270(d)
x210(š)x90(š). 041 632 685

• Trenažer, ugodno. 041 790 814
• Moške drsalke, št. 41, tekaške palice, dol-

žine 155 cm. 041 790 814
• Več gobelinov. 040 381 787
• Zaradi starosti prodam globinski sesalec 

sistem AquaViva, ugodno. 031 380 150
• Raztegljiv kavč, temno moder, malo ra-

bljen (1 leto), kotni s predalom. Prodam 
takoj. 040 645 952

• TV Sony, ekran 61 cm, zaradi selitve, 
ugodno. 070 892 195

• Ohranjen stol Rex in mizico bele barve. 
040 534 512

• Tnalo za cepljenje drv, višina 70 cm, pre-
mer 24 cm, 25 eur. 031 210 473

• MOTOmedviva 2, kot nov. 041 795 568 
(po 15. uri)

• Nova enokrilna zasteklena lesena bal-
konska vrata,100x210, in nov lesen role-

tnik s PVC roleto,180x140, zelo ugodno. 
041 347 331

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

• Zimske gume na železnih platiščih, 
znamke Semperit, dimenzij 195-65R15. 
031 285 642

• Večjo kletko za hrčka, rabljeno samo 1 
leto, 50 eur. 041 613 433

• Brezhiben mobitel LG v preklopni torbi-
ci, ugodno. 041 994 278

• Ženski smučarski komplet znamke NES, 
kot nov, vel. 38–40. Hlače z naramnica-
mi. Cena po dogovoru. 041 928 250

• Dva fotelja, za 50 eur. 041 795 568 (po 
15. uri)

• Likalni stroj, neuporabljen, za 40 eur. 
041 795 568 (po 15. uri)

• Vgradno kuhalno ploščo, 2x plin, 2x ele-
ktrika, Zanussi, 20 eur. 031 594 395

• Plato za traktor. 040 872 078
• Stranice za traktorsko prikolico. 040 872 

078
• Otroški voziček Jane, globoka košara, 

športni del, lupinica, z vso opremo, rdeče 
barve, 50 eur. 031 411 285

• Mobilni telefon Samsung Galaxy, delu-
joč, potrebna menjava baterije, 35 eur. 
031 257 302

• Gume Fulda, M+S 195/65-R15, starejše, 
vožene 3 mesece, 50 eur. 041 374 842

• Novo kopalniško garnituro: WC, umi-
valnik, bide, rjave barve, 100 eur ali po 
dogovoru. 041 374 842

KUPIM

• Rabljen, uporaben radijski sprejemnik. 
041 806 108

• Odlikovanja, medalje, značke, bajonete, 
razglednice, kovance, knjige, slike, kipce 

in podobno. 051 740 430
• Mladega čistokrvnega ovna pasme 

dorper. 070 833 328

NEPREMIČNINE

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

• Kupim kmetijsko zemljišče ali gozd. 041 
751 266

• Oddam 2,5-sobno stanovanje v Mengšu, 
90 m2, zastekljen balkon. 041 757 580

• Prijeten prostor okoli 20 m2 za mirno 
dejavnost v Kamniku ali okolici iščem. 
041 493 425

• Kupim garažo z možnostjo parkiranja 
pred njo ali parking za avtodom. 041 
550 035

RAZNO

• Samski vdovec, upokojenec, iščem so-
potnico. 040 271 578

• Iščemo delavca za občasna dela pri ob-
novi hiše. Tuhinjska dolina. 040 275 374

• Podarite odvečne knjige? Pokličite, pri-
dem z veseljem, jih odpeljem in ohranim. 
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, odvečne, če jih mislite zavreči, 
pridem, odpeljem, dam v zbirko. 051 665 
880

• Brezplačni odvoz gospodinjskih apara-
tov, odsluženih vozil ter vseh vrst kovin. 
040 821 060

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

www.stan.si
ŽELITE PRODATI ALI ODDATI VAŠO NEPREMIČNINO?

Smrekarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 041/999-033

Naročnik oglasa: 
Klara Sršen s.p.

Nudimo razrez cistern 
za kurilno olje

T 040-872-078

 041 288 145

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

www.vgvrankar.si

Gradimo za vas!
od A do Ž
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01/724-06-30
CESTA TALCEV 12, 1230 DOMŽALE

Šola, ki mi je blizu.

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

VABLJENI K VPISU V NAŠE PROGRAME

www.ssdomzale.si

17. IN 18. 
FEBRUARJA 2023

SREDNJA ŠOLA DOMŽALE
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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



Salon Etis, PE Domžale, Ljubljanska c. 92 | T: (01) 721 99 11 | M: 040 721 200 
domzale@etis.si | www.etis.si

Bogata ponudba, zaloga in strokovno svetovanje.

DOŽIVITE  
NESKONČNO  

MEHKOBO  
VAŠEGA PERILA −

 PRALNI IN SUŠILNI 
STROJI MIELE

Za popolno nego vašega perila 
tudi v zimskih dneh. Pralne in 

sušilne stroje Miele odlikuje 
dolga življenjska doba, vrhunska 
kakovost in udobje, ki si ga želite 

samo vi. Za popolne rezultate 
znova in znova in znova. 

Plačilo do  
24  

obrokov 

Podjetje ETIS vam omogoča nakup na do 24 
obrokov preko hitrega potrošniška kredita 

Summit Leasing brez potrebne dokumentacije. 
Vse informacije in izračun za izbrani aparat, so 
vam na voljo v vseh naših salonih. *Ob nakupu 
pralnega stroja W1 TwinDos prejmete polletno 

zalogo pralnega sredstva UltraPhase 1 in 2. 

DARILO ZA VAS*
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Avtohiša Malgaj, d.o.o., 
Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana
Prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560,  
e-mail: info@malgaj.com

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 servisirano vozilo z znano zgodovino. 4x4 pogon, 
avt. menjalnik, bluetooth, navigacija, tempomat, parkirni 
senzorji zadaj, vzratna kamera, full led žarometi, električ-
na prtljažna vrata, esp,… možnost financiranja brez pologa 
kredit/leasing.

Akcijska cena: 20.880,00 €

Akcija

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. Navigacija, 
parkirni senzorji spredaj in zadaj,bluetooth, usb, usnjen multin-
funkcijski volan, avtomatska klimatska naprava, prednje dnevne 
led luči, keyless go, tempomat, sredinski naslon za roko, … Fi-
nanciranje preko banke rci – kredit/leasing od 2 – 7 let. Možno 
tudi brez pologa od 2 do 7 let.

Akcijska cena: 14.490,00 €

Akcija Akcija

Ford S-Max 2.0 TDCi Business Powershift  – gret-
je sedežev, navi 1997 ccm, 110 kw  (150 km), l.2017/05, 
138.081 km, 1. lastnik, avtomatski menjalnik – obvolanske 
prestave, navigacija, bluetooth, android auto, apple carplay 
,tempomat, full led (led žarometi, zadnje led luči), 3 x isofix 
sedeži, keyless go, alu platišča 18", pdc spredaj + zadaj, …  
možnost financiranja brez pologa  kredit/leasing. 

Akcijska cena: 17.390,00 €

PRODAJA RABLJENIH VOZIL

ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!
www.avtohisamalgaj.si


