
MARKETINŠKA AGENCIJA

IZDELAVA SPLETNIH STRANI PO MERI VAŠEGA KUPCA!
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Kuhamo s ščepcem

Mengeš
Domžale
Kamnik
Trzin
Črnuče
Bežigradljubezni in domišljije.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai15790823807_Naslovnica.pdf   1   15/01/2020   10:59

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

PROJEKTIRANJE, IZVEDBA, GARANCIJAPoslovna cona Komenda

OGREVAM.SI45let ELEKTRIČNO TALNO
OGREVANJE

tel.01 834 15 83
blaz@egro.si
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Regionalna informativno razvedrilna revija • Brezplačna tiskovina • 30.000 izvodov • Prejmejo vsa gospodinjstva
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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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Poskeniraj QR kodo ali obišči
www.picerijanapoli.com

01 839 27 44 | 051 898 150

PON - SOB: od 11. do 22. ure, NED: od 12.do 21. ure
Sadnikarjeva 6A, 1241 Kamnik

AKCIJA! Vsaka 10 pizza GRATIS!
Zbiraj kupone!

Za bralce Modrih novic

NAPOLI
Pelati, sir, šunka, gobe
MARGERITA
Pelati, sir
BOLONJSKA
Pelati, sir, mleto meso
BRUMA
Pelati, sir, kuhan pršut, gobe
CAPRICOSA
Pelati, sir, gobe, inčuni, kapre, česen
GAMBERI
Pelati, sir, repki škampov
KAMNIŠKA
Pelati, sir, paradižnik, hrenovke
KEBAB
Pelati, sir, kebab meso
KRAŠKA
Pelati, sir, olive, pršut

10,10 €

9,40 €

11,10 €

11,10 €

10,20 €

11,10 €

10,20 €

10,80 €

10,60 €

9,70 €

9,00 €

10,70 €

10,70 €

9,80 €

10,70 €

9,80 €

10,40 €

10,20 €

PIZZE
MEHIKA
Pelati, sir, puranji file, nacho, fižol, koruza
MORSKA
Pelati, sir, morski sadeži, sardoni, tuna
PORTUGALSKA
Pelati, sir, feferoni, tuna, kapre, česen

11,30 €

11,10 €

10,40 €

10,90 €

10,70 €

10,00 €

Velike Male Velike Male

OD KAMNIKA DO TRIGLAVA
ALJAŽEVA
Pelati, mozzarela, dve umešani jajci s šunko, gobami in čebulo
MARJETICA
Pelati, sir, popečene bučke, melancani, radič
TROBENTICA
Pelati, sir, popečena panceta in radič, parmezan, olive
ZVONČEK
Pelat, mozzarela, pražene lisičke, paradižnik, puranji file

12,80 €

12,20 €

12,60 €

12,60 €

12,40 €

11,80 €

12,20 €

12,20 €

PIZZE LEPOTICE
IRIS MULEJ
Pelati, sir, čebula, domača šunka in klobasa, feferoni
NATALIJA VERBOTEN
Pelati, sir, paradižnik, paprika, melancani, črne olive
PARIS HILTON
Pelati s česnom in olivnim oljem, mozzarela, jurčki, gamberi, rukola
SANJA GROHAR
Pelat, sir, prešana slanina, čebula, kisla smetana, feferoni

12,60 €

11,60 €

13,50 €

12,20 €

12,20 €

11,20 €

13,10 €

11,80 €

Velike Male

NA VOLJO TUDI PIZZE KAMNIČANKE,
TESTENINE, SOLATE, SLADICE, KAMNIŠKI
POHANČKI, PEČEN SLOVENSKI PIŠČANEC ...

Pri oddaji spletnega naročila vpiši 
opombo MODRIH10 in vam bomo priznali 
10 % popusta + nagradili vas bomo z 
brezplačno kavico v Kavarni Veronika.

na modre-novice.si

Predstavitev smučišč omogoča: PEUGEOT 208 se predstavlja s svojo mladostno podobo prek elegantne 
oblike karoserije, ki nakazuje na športno tekmovalnost. Odločite se za 
malo mestno vozilo, pri katerem lahko svobodno izbirate med električ-
nim, bencinskim ali dizelskim motorjem.

Predstavljam
o tuja

in domaca smuciscav vvv

Osojscica

(Gerlitzen)

Visarje

Do smučišča smo se tokrat udobno, varno in v stilu zapeljali z 
novim Peugeot 208.

Mokrine
(Nassfeld)

v v

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

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

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

Naslednja številka izide 23. marca 2023.

ZANIMIVO

IGRANJE VIDEOIGER JE 
MOJA SLUŽBA

Mengšan Žiga Lah, vsi tisti, ki ste doma 
v igričarstvu ga poznate pod imenom 
ScorpLZ, je eden največjih slovenskih igri-
čarskih vplivnežev, ''strimerjev'' (igranje 
iger prenaša v živo) in ustvarjalcev vsebin. A 
njegova pot do igričarske prepoznavnosti je 
bila vse prej kot lahka.

Str. 8

USPEŠNE ZGODBE

BARUT – PIVOVARSKA 
ZGODBA, KI JI NI ENAKE

Barut Brewing and Blending velja za eno 
najbolj butičnih pivovarn med butičnimi. 
Zgodbo te kamniške pivovarne že nekaj let 
uspešno pišejo Kamničan Aleš Ogrinec in 
Ljubljančana Luka Kranjc in Miha Tome. Ob 
rednih službah zaenkrat predstavlja še konji-
ček, ki pa se vedno bolj širi.

Str. 10

INTERVJU

DELO V REJNIŠTVU JE 
VREDNO 

Marta Tomec, ki na področju rejništva 
dela že več kot tri desetletja, na domžal-
skem Centru za socialno delo je svetovalka 
za rejniške družine, pravi, da je vsak otrok 
in vsaka družina, s katero sodeluje, nekaj po-
sebnega, nekaj lepega, sodelovanje z njimi pa 
vredno in smiselno. 

Str. 12 

ŠPORT 

TIMONOV CILJ: STATI NA 
NAJVIŠJI STOPNIČKI

Komaj osemletni Timon Grgič iz Ko-
mende je nase opozoril v lanski debitantski 
sezoni, ko je v svoji kategoriji postal državni 
podprvak v kartingu. Za letošnjo sezono se 
nadeja še boljših uvrstitev, želja je stopiti na 
najvišjo stopničko. Prvi treningi pred začet-
kom sezone kažejo, da želje niso nedosegljive.

Str. 26

MATEJA ŠTRAJHAR,  
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

Edinstven mesec je tale februar. Najkraj-
ši po številu dni, tako da imamo občutek, da 
je plačni dan veliko hitreje na vrsti. Hkrati se 
dnevi vidno daljšajo in že lahko slutimo po-
mlad, ki se skriva za vogalom. Svečan nam po-
leg (ledenih) sveč prinese tudi nekaj pomemb-
nih prazničnih oz. posebnih dni.

Od kulturnega praznika in valentinovega 
do pusta in informativnega dneva. Slednji je 
zaznamoval tudi moj minuli petek, po trideset 
letih sem se zopet odpravila na informativni 
dan. S starejšim sinom sva se zjutraj polna pri-
čakovanj (=jaz) oz. zaspano naveličano (=on) 
usedla na vlak proti Ljubljani. Moji spomini so 
se vrnili v študentska leta, ki sem jih prežive-
la na vožnjah med Kamnikom in prestolnico. 
Vlak z enakim vonjem kot nekoč, le nekoliko 
bolj tiho sedaj poteka vse skupaj – malce zaradi 
novih vlakov, kjer tišino zmoti le ženski glas, 
ki opozarja na naslednjo postajo, in opozorilni 
piski vrat, predvsem pa zaradi telefonov, ki so 
mladim in tudi starim boljša družba kot sopot-
niki. Nič kaj zanimivo ni opazovati ljudi, ki z 
brezizraznim obrazom neprestano vlečejo prst 
po zaslonu, zato sem se vrnila še v svoj infor-
mativni dan izpred 30 let. Neskončno navdu-
šena sem prestopila prag kamniške gimnazije, 
takrat imenovane še Srednja ekonomska in 
naravoslovna šola Rudolfa Maistra oz. krajše 
SENŠRM. Ne spomnim se niti dogajanja niti 
profesorjev ali učencev oz. ostalih obiskoval-

Februar
UVODNIK ·  KAZALO

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

cev, edina stvar, ki me je popolnoma prevzela, 
je bila ogromna televizija z ravnim ekranom, 
ki je stala v avli. Očarano sem si mislila: »To je 
moderna šola!« Te televizijske naprave nisem 
videla niti enkrat kasneje med svojim štirilet-
nim srednješolskim izobraževanjem. V svoje 
opravičilo naj dodam še, da se je pisalo leto 
1992, ko so bili televizijski aparati, ki smo jih 
poznali doma, še prave škatle. Mala šala: tudi 
na mojo odločitev je očitno vplival zaslon. 

Odločitev o nadaljevanju šolanja na srednji 
šoli je prva izmed mnogo, ki jih človek sprejme 
v svojem življenju. Z današnje oz. odrasle per-
spektive niti ni tako usodna, kot se takrat zdi. 
Morda bi predvsem to morali slišati naši otro-
ci. Da v življenju ni nič narobe, če nisi popoln 
in sprejmeš napačno odločitev. Ta te ne določi, 
definira te šele ravnanje po njej. Se sprijazniti, 
začeti znova, ubrati kakšen ovinek? Vse poti so 
prave, dokler jih otrok sprejme sam, zato, dragi 
starši, naj bo prva ''pomembna'' odločitev zgolj 
njegova. 
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Matevž Kirn bo postal častni občan

Kamnik – Letos bo v Kamniku podeljenih osem občinskih priznanj, 

med njimi že drugo leto zapored tudi naziv častni občan, in sicer bo to 

postal Matevž Kirn, direktor podjetja Calcit.

Kirn bo naziv častni občan Občine Kamnik prejel za desetletja spon-
zorstva kamniškemu športu, velikodušno pomoč skupnosti ter za povezo-
vanje in vodenje kamniškega gospodarstva v smeri vsakokratnega razvoja. 

Poleg tega bodo podeljena še dve zlati, tri srebrna in dve bronasti pri-
znanji Občine Kamnik. Prejemnika zlatega priznanja bosta Ivan Resnik 
za uspešno izpeljane obnove kamniških planinskih koč ter promocijo 
planinstva v občini in v Sloveniji ter Kulturno društvo Simfonični orke-
ster Domžale - Kamnik za vrhunski 50-letni ustvarjalni nivo delovanja z 
raznovrstnimi, tematsko zaokroženimi, vedno izvirnimi in kakovostno 
izvedenimi projekti kot tudi tradicionalnimi klasičnimi glasbenimi kon-
certi. Prejemniki srebrnega bodo Marija Mošnik za dolgoletno delo na 
področju kulture, turizma, dobrodelnosti in odkrivanja lokalne zgodovi-
ne, Srečko Podbevšek za dolgoletno udejstvovanje na področju alpinizma 
in gorskega reševanja, nadpovprečno angažiranost pri vodenju Društva 
Gorska reševalna služba Kamnik in odločilen prispevek pri pridobivanju 
društvenih prostorov ter Kulturno društvo Tuhinj za več kot 70-letno 
uspešno in prizadevno delo na področju ljubiteljske kulture, ohranjanja 
etnološke dediščine in širjenja kulture med ljudmi. S svojimi gledališki-
mi nastopi doma, po Sloveniji in v tujini je društvo pripomoglo tudi k 
prepoznavnosti občine Kamnik. Bronasto priznanje bosta dobili Marjana 
Cvirn za prispevek pri širjenju reje in prepoznavnosti drobnice tako v 
kamniški občini kot tudi izven njenih meja in Marija Juteršek za dolgo-
letno neutrudno delovanje na humanitarnem področju. Priznanja bodo 
podeljena konec marca na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. 

Kavč festival letos tudi v Trzinu

Trzin – Kavč festival predstavlja nekakšen subkulturni festival, ka-

terega namen je pripeljali umetnost na dom. V naše dnevne sobe, na 

balkone ali terase, torej v okolje, kjer se sami počutimo najbolj ugodno. 

Namen omenjenega festivala je povezovanje ustvarjalcev in občin-

stva, ki na tovrsten način predajanja umetnosti začuti njeno pristno 

vrednost. KUD Franc Kotar je festival, ki je sicer potekal že četrto leto 

zapored, letos gostil prvič. V goste so povabili izjemnega francosko- 

italijanskega ustvarjalca, ki pa živi in ustvarja v nemškem Berlinu.

Phillipe Ducasse ni le umetnik. Ni le plesalec, ni le cirkusant, ni le nek-
do, ki zna žonglirati niti ni le požiralec ognja. Je edinstven umetnik, ki 
vse našteto združuje in predstavi v eni sami zgodbi. Phillipe vseskozi izzi-
va občinstvo, tako mlado kot zrelo. Ves čas smo priča interaktivnemu po-
teku zgodbe, ki lahko zaradi svoje interaktivne narave traja le 20 minut, 

lahko pa se piše več kot 45 minut, odvisno od sodelovanja in navdušenja 
občinstva. Zgodba, ki se dogaja pred našimi očmi, je vse prej kot dolgoča-
sna. V Nemčiji živeči umetnik se namreč na zabaven, a hkrati navdušujoč 
način dotika vsakodnevne tematike, ki pa jo predstavi tako, da jo razu-
mejo tudi najmlajši ustvarjalci. Hkrati pripoved pelje naprej skozi plesne 
gibe, akrobatske podvige, prisrčne norčije, z dodatkom izjemnih veščin 
žongliranja in celo hoje po rokah.

Predstava, ki je namenjena uprizoritvi v odprtem prostoru ali na ulici, 
nedvomno pritegne. Zaradi nenehnega in razgibanega dogajanja so gle-
dalčeve oči vseskozi uprte v ustvarjalca, ki se vsakokrat odzove nepri-
čakovano. Sledimo njegovemu ritmu in gibanju, v glavi si že ustvarimo 
predstavo, kam nas bo zgodba ponesla v nadaljevanju, a se vedno zgodi 
drugače, še bolje, še bolj zanimivo, še bolj edinstveno.

»Z izvedbo produkcije doma se brišejo meje med ''tistimi na odru'' in 
''tistimi pod odrom'', navsezadnje dogodek sooblikujejo vsi navzoči. Kavč 
festival producira umetnost, ki podira zidove odrov in institucij ter se razli-
va med ljudi.« Tako so bistvo festivala povzeli ustvarjalci, smo pa to izkusili 
tudi sami. Predstave namreč nismo le opazovali, temveč smo v njej sodelo-
vali, čutili smo gibe, ritem, delovanje, začutili smo pristen pridih umetnosti, 
s čimer je nastopajoči nedvomno upravičil naslov uprizoritve. Ah ban, bra-
vo, bi rekli Francozi, mi pa preprosto: bravo, odlično opravljeno! 

Barbara Kopač

Dihamo z naravo – ponovno v Domžalah

Domžale – Humanitarno društvo Šola zdravja je s podaljšanjem pro-

jekta Dihamo z naravo ponovno aktiviralo tudi skupino v Domžalah. 

Brezplačna vadba, ki vključuje aktivnosti v naravi eno uro enkrat 

tedensko, bo zopet na voljo od marca dalje, in sicer bo zbor vsak pone-

deljek ob 17.30 v Češminovem parku.

Foto: K
lem

en Brum
ec

Foto: arhiv društva Šola zdravja
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»Projekt Dihamo z naravo je namenjen ozaveščanju prostora med sti-
mulacijo in reakcijo. V ta prostor sproščenosti in miru se naučimo vsto-
pati in iz njega delovati. Ko začnemo zavedno poglabljati dih, umirjati 
um, opazovati svoje misli v notranji tišini, takrat kmalu opazimo, koliko 
nepotrebne prtljage nosimo sabo. Gre za preventivne zdravstvene ukre-
pe pri preprečevanju depresij, anksioznosti, tesnobe in duševnih motenj, 
povečanje socialne aktivacije, lajšanje socialnih in psihosocialnih težav, 
medgeneracijsko sodelovanje in izvajanje rekreativno-sprostitvenih po-
hodov v naravo,« pove Andraž Purger, vodja projekta Dihamo z naravo. 

Aktivnost, ki se izvaja v parkih, gozdu in na travnikih, je sestavljena 
iz hoje v naravnem okolju, vodene meditacije – vizualizacije, enostavnih 
dihalnih vaj in mehkega, počasnega, čuječega gibanja za boljšo gibljivost 
hrbtenice. Projekt ima preventivne cilje: izboljšanje zdravja in počutja, 
boljša gibljivost, vzdržljivost in boljše duševno zdravje ter zmanjšanje šte-
vila obiskov osebnega zdravnika. 

Ambulanta za neopredeljene tudi v Kamniku

Kamnik – Javni zdravstveni zavodi, kjer zaradi pomanjkanja zdrav-

nikov izbira splošnega osebnega zdravnika ni mogoča, so začeli 

vzpostavljati ambulante za neopredeljene zavarovane osebe. Od 1. fe-

bruarja ta deluje tudi v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik.

Gre za začasen ukrep, ki naj bi veljal do 31. decembra 2024 z možnostjo 
podaljšanja. Zavarovana oseba, ki je stara nad 19 let in nima izbranega 
osebnega zdravnika v splošni dejavnosti, potrebuje pa zdravstvene sto-
ritve ali druge pravice (na primer ''bolniški stalež'', recept za zdravilo, 
naročilnico za medicinski pripomoček), se bo zglasila v tej ambulanti. 
Praviloma se zavarovana oseba zglasi v ambulanti za neopredeljene v tis-
tem zdravstvenem domu, kjer je imela izbranega osebnega zdravnika, saj 
je tam tudi vsa njena zdravstvena dokumentacija. »Ambulanta ni vezana 
na kraj prebivanja, seveda pa z njo želimo omogočiti kakovostno zdra-
vstveno oskrbo predvsem pacientom našega zdravstvenega doma, ki so 
ostali brez osebnega zdravnika,« je za Modre novice pojasnil Sašo Rebolj, 
direktor kamniškega zdravstvenega doma, kjer sicer podatka o številu 
neopredeljenih zavarovanih oseb na območju delovanja njihovega zavoda 
nimajo, saj so – tako Rebolj – pacienti s tega območja opredeljeni tudi pri 
koncesionarjih, v drugih občinah in zdravstvenih domovih. 

Ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe deluje v 2. nadstropju 
kamniškega zdravstvenega doma, ambulanta št. 6 (nasproti predavalnice 
Magnolija). Naročilo na pregled ni potrebno. Opredelijo se lahko osebe, ki 
so brez izbranega osebnega zdravnika ob potrebi po zdravstveni storitvi. 
Vnaprejšnja opredelitev ni potrebna. »Oglasiti se je treba s kartico zdra-
vstvenega zavarovanja v času delovanja ambulante in podpisati izjavo. 
Predlagamo, da pacient to izvede takrat, ko dejansko potrebuje kakšno 
zdravstveno storitev omenjene ambulante. Vpišejo se lahko izključno 
osebe brez osebnega zdravnika,« je še pojasnil Rebolj. Ambulanta deluje 
ob ponedeljkih in sredah, oba dneva od 7.30 do 12.30, v njej pa delajo 
zdravniki kamniškega zdravstvenega doma. »V ambulanti dela izključ-

no obstoječe osebje, in sicer dodatno ter izven svojega rednega delovnega 
časa,« je pojasnil Rebolj.

Po naših podatkih naj bi bili dve ambulanti za neopredeljene zavaro-
vane osebe vzpostavljeni tudi v okviru Zdravstvenega doma Domžale, a 
bolj natančnih informacij do zaključka redakcije s strani pristojnih v tej 
zdravstveni ustanovi nismo dobili. 

V Kamniku že enajsta dobrodelna pomlad 

Kamnik – Že enajsto pomlad zapored bomo na Študentskem klubu 

Kamnik poskrbeli, da bo mesec marec v Kamniku minil v znamenju 

dobrodelnosti. 

Letos smo združili moči z ustanovitelji Anine zvezdice in njeno lo-
kalno izpostavo v Kamniku, s katerimi smo poiskali pomoči potrebne 
iz lokalnega okolja. Zbrana sredstva jim bomo predali preko inovativne 
platforme Truhoma, ki je znana po svoji transparentnosti, sledljivosti in 
učinkovitosti, saj preko nje donirana sredstva v celoti preidejo naprej v 
prave roke. Truhoma je prva tovrstna platforma na svetu. Povezuje do-
natorje in prejemnike pomoči na način, da prejeta finančna sredstva do-
natorja nameni bodisi za materialne pakete bodisi za plačilo položnic za 
elektriko, vodo, ogrevanje in podobne življenjske stroške.

V Študentskem klubu Kamnik se trudimo sodelovati in povezovati s 
svojo lokalno skupnostjo. Čeprav so naši projekti namenjeni v prvi vrsti 
dijakom in študentom, se zavedamo pomembnosti povezovanja genera-
cij v njej. Preko solidarnosti skušamo skupnosti pomagati in doprinesti k 
lepšemu jutri, najbolj intenzivno pa se to izrazi skozi naš sedaj že tradici-
onalni celomesečni dobrodelni projekt Dobrodelni marec, v sklopu kate-
rega potekajo posamezni dogodki, s pomočjo katerih zbiramo sredstva za 
socialno šibke. Sprejemamo donacije fizičnih in pravnih oseb in dobro-
delne prostovoljne prispevke udeležencev dogodkov. Poleg tega gredo v 
celoti v dobrodelne namene tudi vsi prihodki prijavnin ekip na turnir v 
odbojki in prodaje kart za koncert, ŠKK-jevci oziroma ekipa organizator-
jev pa delamo povsem prostovoljno.

Letos smo pripravili štiri dogodke, in sicer turnir v odbojki (nedelja, 5. 
marec, Športna dvorana Kamnik; prijave ekip so že možne preko obrazca 
na spletni strani), tržnico slaščic (sobota, 11. marec, na kamniški tržnici), 
48 ur pohodov na Sv. Primož (od 17. do 19. marca od 16. do 16. ure; za vsak 
podpis pohodnika na vrhu bodo sponzorji namenili 0,5 evra) in koncert 
skupine ABBAMia (petek, 24. marec, v Domu kulture Kamnik).

Dobro se zavedamo, da Dobrodelnega marca ne bi bilo brez njegovih 
podpornikov in tukaj šteje čisto vsaka oblika udeležbe vsakega posame-
znika. Lepo vabimo vse generacije, da se udeležite naštetih dogodkov in 
skupaj z nami napišete še eno nepozabno zgodbo o uspehu medsebojne 
pomoči in dobrodelnosti, stkete nova poznanstva in prijateljstva ter si s 
kakovostno preživetim časom ustvarite prijetne spomine! 

Jurij Kenda
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Leto bo v znamenju kulturnega dogajanja
Kamniško kulturno dogajanje bo letos v znamenju obeleženja 70-letnice delovanja doma kulture Kamnik, nekdaj poznanega kot kino 
dom Kamnik, ki danes predstavlja osrednji mestni hram kulture in so ga leta 1953 udarniško zgradili delavci tedanje kamniške smodni-
šnice. Okrogla obletnica je zaznamovala tudi osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku, ki je bila posvečena novim pridobitvam doma 
kulture Kamnik, kamniškim ustvarjalcem, v avli pa je bila odprta dokumentarna razstava o zgodovini delovanja doma kulture z naslovom 
DOM. KINODOM. DOM KULTURE KAMNIK.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar in arhiv Občine Kamnik

Prvotna stavba kulturnega doma, zgrajena leta 1953, je bila za takra-
tne razmere velika in dobro opremljena. Kino dvorana je imela skoraj 400 
sedežev in balkon, poleg tega so bile v stavbi še plesna dvorana, kuhinja 
z veliko jedilnico in javne kopalnice ter tuši v kleti. Do leta 1991 je Kino 
dom Kamnik Kamničankam in Kamničanom nudil gledališke predstave, 
koncerte in predvsem kino. Kuhinjo z jedilnico je uporabljala smodnišnica, 
uredili so sobo za goste in Gorenjski kotiček, prostorno, z lesom opremljeno 
gostinsko sobo v prvem nadstropju. Po letu 1991 so se za kino dom začeli 
turbulentni časi. Zanimanje za kino je popolnoma upadlo, kamniška gle-
dališka skupina je izgubljala motivacijo za delo, v dvorani so se organizirali 
priložnostni, a legendarni rock koncerti, hišnik je v avli delal koline, v kleti 
pa je ždela relativno dobro razvita alternativna kultura. Dom je nato prešel 
v občinske roke sredi devetdesetih let. Leta 1996 so za eno leto oder za-
sedli mladi Pridenmožicevci, konec stoletja pa je velika dvorana poskušala 
postati center takrat izjemno popularne rave kulture. Po neuspešni sezoni 
so raverji odšli, vrnili so se člani Kulturnega društva Priden možic, ki so 
prevzeli programsko, poslovno in tehnično vodstvo doma, ki ga je Občina 
Kamnik leta 2002 tudi temeljito obnovila. Takrat se je tudi preimenoval v 
Dom kulture Kamnik. Leta 2012 so se v veliki dvorani dvignila sedišča, kar 

je imelo izjemen pomen pri obisku prireditev in vpisu abonmajev. Leta 2017 
so v kulturnem društvu Priden možic upravljanje doma predali Javnemu 
zavodu za turizem, kulturo in šport, od leta 2021 pa Dom kulture Kamnik 
deluje v okviru Javnega zavoda za kulturo Kamnik. Tega leta je potekala 
tudi energetska obnova stavbe, ki je vključevala postavitev lastne sončne 
elektrarne, poleg tega pa je dvorana dobila novo odrsko opremo. Lani so v 
domu kulture dobili še nov klavir in plesni pod.

Stavba pa ni le prostor kulturnih dogodkov, temveč v njej domujejo 
različni kamniški kulturniki in ostale dejavnosti, od Prvega slovenskega 
pevskega društva Lira, Mešanega pevskega zbora Odmev, striparja Iva-
na Mitrevskega, tabornikov roda Bistriških gamsov, Mladinskega centra 
Kotlovnica, Študentskega kluba Kamnik, Mladinskega sveta Kamnik do 
tolkalskega oddelka Glasbene šole Kamnik, Foto kluba Kamnik, Območne 
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Folklorne skupine Ka-
mnik. V zgornjih prostorih je bila leta 2005 narejena plezalna stena Planin-
skega društva Kamnik, v uporabi pa je tudi plesna dvorana za učenje baleta.

Več kot 70 lastnih dogodkov ob 70-letnici

Praznovanje 70-letnice bo v znamenju pestrega kulturnega dogajanja, 
ki bo potekalo vse leto. Dušan Sterle je ob obletnici pripravil jubilejno gra-
fiko, ki je obešena nad glavnim vhodom v stavbo. Poleg tradicionalnega 
Kamniškega kulturnega maratona, ki je potekal prav na kulturni praznik, 
v Zavodu za kulturo marca pripravljajo še vseslovensko okroglo mizo o 
pomenu lokalnih kulturnih domov, o njihovi vlogi nekoč, danes in jutri. 
Aprila in maja bodo potekale razprave o kulturni strategiji ter premiere no-
vih gledaliških kreacij dijakov Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik. Predstavili bodo nov šolski gledališki abonma. Spet bo potekal ju-
lijski festival Poletje pod krošnjo, ki ga bodo v počastitev sedemdesetletnice 
gledališko obarvali. Avgust bo v znamenju Kamfesta, ki bo v Dom kulture 
Kamnik pripeljal namensko pripravljeno gledališko predstavo. Septembra 
bo po več kot 30 letih premora na velikem odru doma znova začela delovati 
kamniška gledališka skupina pod imenom Kamniško gledališče. Jesensko 
dogajanje bodo oktobra obogatili s prvo domačo produkcijo novega iz-
virnega glasbenega abonmaja. Jubilejno leto bodo zaključili s Kamniškim 
kulturnim kariernim sejmom na Ta veseli dan kulture ob Prešernovem roj-
stnem dnevu. Na sejmu bodo predstavili kamniške ustvarjalce in karierne 
priložnosti, povezane z delom na področju kulture. 

Stavba doma kulture nekoč.

Razstavo o 70-letnici delovanja Doma kulture Kamnik so pripravili (na sliki od 
desne): Dušan Letnar, Goran Završnik in Bojan Mijatović.

Anja Koleša in Anej Ivanuša iz Doma kulture Kamnik sta predstavila, kako so 
nekoč z orodjem z žigi poskrbeli za sedežni red.
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Najbolj priljubljen ta hip:  
Audi Q2 že od 22.990 €!

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.

Pri Porsche Verovškova vam predstavljajo tre-
nutno najbolj zanimivo ponudbo tega leta!

O tem, zakaj je ta ponudba ta trenutek najbol-
jša priložnost za nakup novega Audija, smo se 
pogovarjali z Boštjanom Lovšinom, prodajnim 
svetovalcem za nova vozila Audi. 

Nam lahko prosim razkrijete, kateri modeli so 
vključeni v ponudbo? Kupcem so v tej izjemni 

   AKCIJA AUDI BON 2023* 
   Izkoristite posebno ponudbo, ki velja  
   v primeru sklenitve financiranja in  
   zavarovanja pod pogoji AUDI BON.      

   > Audi Q2 30 TFSI že od 22.990 € 

   > Audi A4 Lim. 35 TFSI že od 29.990 €

   > Audi A4 Avant 35 TDI že od 38.990 €

   > Audi A5 SB 35 TDI že od 42.990 €

   > Audi Q5 40 TDI quattro že od 47.990 €

   > Audi Q8 e-tron 55 že od 79.990 €

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

ponudbi na voljo eni izmed najbolj priljubljenih 
modelov znamke Audi: Q2, limuzinski A4 in kar-
avanski A4 Avant, A5 Sportback, Audi Q5 in pa 
najnovejši električni športni terenec Audi Q8 
e-tron. Vsi modeli v ponudbi so že serijsko zelo 
dobro opremljeni, kupci pa si jih lahko opremijo 
z dodatno opremo, izberejo barvo, platišča po 
svojih željah. 

Po katerih modelih je največ zanimanja?  
Seveda za naš Audi Q2 30 TFSI (110 KM), ki 
je bogato opremljen na voljo že od 22.990 
€* (vsebuje: 16-palčna aluminijasta platišča, 
LED-žarometi,  parkirni sistem plus, kamera za 
vzvratno vožnjo, speljevalna asistenca, udob-
ni naslon za roke, sprednja sedeža nastavl-
jiva po višini,...). Prav tako prejmemo veliko 
povpraševanj za model Audi A4 limuzina 35 
TFSI (150 KM), ki je na voljo že za neverjetnih 
29.990 €*.

Kako si lahko stranke opremijo vozila po svo-
jih željah? Kljub temu, da so že v osnovi modeli 
odlično opremljeni, lahko stranke izbirajo med 
bogato dodatno opremo: različnimi barva-
mi, vrstami oblazinjenja notranjosti in večjimi 
platišči itd. (ob doplačilu).

Znamka Audi združuje športnost, eleganco, prostornost.  
Izkoristite dodatne ugodnosti ob nakupu do 31. 3. 2023!

Audi A4
Vozilo na sliki z dodatno opremo.

Audi Q2
Vozilo na sliki z dodatno opremo.

Audi A4
Vozilo na sliki z dodatno opremo.

Koliko lahko v trenutni ponudbi stranke pri-
varčujejo? V akcijski ceni je že upoštevan popust 
ob nakupu in Audi BON. Ugodnost velja v prim-
eru sklenitve finančnega leasinga in zavarovanja 
hkrati. Vozila v akciji se naročijo po želji stranke 
z možnostjo izbire opreme.

Kateri je najnovejši električni model? V tej 
ponudbi imamo tudi najnaprednejši električni 
športni terenec Audi Q8 e-tron 55 z izjemnim 
dosegom do 578 kilometrov (WLTP). V sklopu te 
akcije si lahko kupci izberejo še dodatno opremo 
v vrednosti 12.000 €*. Zaradi velikega interesa 
je dobava predvidena šele 2024. 

Imate dodatna vprašanja? Smo vas navdušili? 
Za  nasvet, nakup ali testno vožnjo, kontakti-
rajte  sodelavce pri Audi Porsche Verovškova, 
Verovškova 78, Ljubljana, g. Boštjan (051 288 
504), g. Robert (051 288 510), g. Matej (051 
288 503), ga. Lea (051 288 565). Izkoristite 
posebno ponudbo, ki velja do 31. 3. 2023!

Bogato opremljen Audi Q2 
z LED-žarometi, parkirnim 
sistemom plus, kamero za 
vzvratno vožnjo ...



Modre novice8 ZANIMIVO

Igranje videoiger je moja služba
»Zdaj se bom končno vrnil v normalno življenje,« je dejal po devetdnevnem neprestanem ''strimanju'' (predvajanje v živo) igranja vide-
oiger, dogodku, s katerim je zaslužil več kot 2000 evrov. Mengšan Žiga Lah, vsi tisti, ki ste doma v igričarstvu ga poznate pod imenom 
ScorpLZ, je pred tremi leti in pol vstopil v svet videoiger, danes pa je eden največjih slovenskih igričarskih vplivnežev, ''strimerjev'' (igra-
nje iger prenaša v živo) in ustvarjalcev vsebin. »Včasih me je bilo sram povedati, kaj delam, a igranje videoiger je moja služba in finančno 
se nimam kaj pritoževati,« pravi 26-letnik, čigar pot do igričarske prepoznavnosti je bila vse prej kot lahka.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: osebni arhiv Žiga Laha

»Utrujen sem. Zdaj ''strimam'' že od petka prejšnji teden. Vsak dan ob 
desetih zjutraj pridem pred kamero, kjer sem do polnoči. Igram igrice, 
se pogovarjam s sledilci, vmes grem na fitnes, tudi zaspim, in vse, kar 
počnem, se ves čas predvaja v živo. Vse skupaj poteka tako, da za določeno 
vsoto donacij, ki mi jo nakažejo sledilci, predvajanje v živo podaljšam za 
eno uro. Pravzaprav že več dni samo spim in delam, tako da je zelo težko, 
predvsem pa naporno za mentalno zdravje,« mi je peti dan prenosa v živo 
dejal Žiga. Izziva se je lotil prvič, tako da je pričakoval, da bo donacij za 
približno tri dni ''strimanja'', potem pa je vse skupaj tajalo kar devet dni. 
Tak odziv oboževalcev je presegel vsa njegova pričakovanja. Čeprav je 
igričarstvo njegov posel, pa je večdnevno celodnevno igranje tudi zanj 
vse prej od normalnega. »Ponavadi ''strimam'' šest dni v tednu po šest ur 
na dan. Ta dogodek je tudi za mene zelo ekstremen,« je priznal Žiga. 

Videoigre – sprva pobeg, nato pot iz depresije

Mengšan je bil pred vstopom v svet videoiger obetaven košarkar. Na-
zadnje je igral v članski ekipi domžalskih Helios Sunsov, leta 2014 je kljub 
zvitemu gležnju osvojil srebrno mladinsko olimpijsko kolajno v zabijanju 
v kitajskem Nandžingu. Velik uspeh za komaj 17-letnega fanta, ki mu je 
kmalu sledil padec na trdna tla. »Na Kitajskem sem se počutil kot zvezda, 
vse luči so bile uprte v nas, športnike. Kamorkoli sem šel, so se ljudje že-
leli fotografirati z mano, prejemal sem ogromno sporočil. Potem sem se 
vrnil v Slovenijo. Nihče te ne pripravi na vrnitev in življenje po velikem 
dosežku. Začel sem padati v depresijo,« razloži Žiga. 

Sčasoma je izgubil voljo za treniranje košarke: »Komaj sem čakal, da 
bo konec treninga. Dvakrat dnevno smo imeli po tri ure treninga. Bilo 

je zelo intenzivno in nisem več zdržal, saj sem samo še treniral in spal.« 
Opustil je košarko in potem tudi šolanje na gimnaziji v Domžalah. Postal 
je depresiven. »Depresija je trajala štiri leta. Hvaležen sem mami, ki me 
je pustila, da sem lahko še vedno živel doma. Marsikdo bi me že nagnal. 
Nikoli ji nisem povedal, kaj se dogaja z mano, za kar mi je žal. Mami je bila 
zelo potrpežljiva,« je hvaležen Žiga, ki danes ne obžaluje, da je prenehal 
z igranjem košarke, saj je kmalu po tem ugotovil, da ima težave s kolki, 
zaradi česar v vsakem primeru ne bi mogel nadaljevati športne kariere. 

Že kot najstnik je rad igral videoigre, v obdobju depresije pa so mu 
začele predstavljati pobeg … a hkrati tudi počasne korake na poti iz tega 
stanja. »Spremljal sem nekatere tuje igričarje, ki so svoje igranje prenašali 
v živo. To sem želel početi tudi sam, a nisem imel dovolj dobrega raču-
nalnika. Našel sem si delo in po treh mesecih kupil računalnik ter posku-
sil,« razlaga Žiga, ki je začel svoje igranje videoiger prenašati na platfor-
mi YouTube pod psevdonimom ScorpLZ, ki si ga je nadel zaradi logotipa 
škorpijona na svoji prvi igričarski miški, za večjo prepoznavnost pa mu je 
dodal še začetnici svojega imena. 

Z oboževalci spregovori tudi o resnih temah

Youtuber iz Mengša ima danes 36.600 naročnikov, leta 2019 pa je bil s 
strani gledalcev izbran tudi za najboljšega slovenskega youtuberja. Čemu 
pripisuje svojo popularnost? »Mojemu humorju in karakterju,« meni 
Žiga, hkrati pa prizna, da je k temu nazivu veliko pripomoglo tudi dej-
stvo, da je bil med prvimi, ki je pri nas objavljal v slovenskem jeziku. Že 
od vsega začetka stremi h kakovostni in profesionalni vsebini. Na svojem 
kanalu predvaja predvsem ''strime'', to so neposredni prenosi igranja vi-
deoiger. Poudarek je na igri Fortnite, igra pa tudi druge, kot so Valorant, 
Hogwarts Legacy, tekmovalne igre, grozljivke itd. 

Šesturna vsebina, ki jo vsak dan predvaja v živo, nastaja spontano. Tem, 
o katerih bo govoril, si nikoli ne pripravlja vnaprej. Ker pa se zaveda vpli-
va, ki ga ima na sledilce, odpira tudi bolj resne tematike: »Včasih se mi zdi 
strašljivo, koliko vpliva imam. Ker se mi zdi, da je v Sloveniji še vedno veli-
ko nestrpnosti, pogosto govorim o tematikah, kot sta homofobija, rasizem 
ipd. Podpiram vse ljudi ne glede na spolno usmerjenost, raso ali karkoli 
drugega in o tem odkrito govorim. Zaradi tega dobivam tudi grožnje. Moj 
cilj ni, da bi me imeli vsi radi, ampak delam tako, kot mislim, da je prav.« 
Predvsem pa odkrito govori tudi o svoji depresiji. »Zdi se mi prav, da ljudje 
vedo o tem delu mojega življenja. Vedno, ko govorim o depresiji, se prebu-
dijo težki spomini na tisto obdobje, ampak ljudje morajo slišati tudi o tej 
plati življenja … da vedo, da je v redu govoriti o tem. Sploh moški. Pri nas 
je še vedno zakoreninjena miselnost, da mora moški čustva zadržati zase. 
Po mojem mnenju pa je treba pokazati čustva ne glede na spol,« meni Žiga, 
ki kot vzornik številnim mladim, ki se spogledujejo s svetom videoiger in 
''strimanja'', svetuje, naj se v ta posel raje podajo kasneje kot prej. »Pripo-
ročam starost vsaj 16 let ali pa še kakšno leto ali dve več. Pri tem delu je 
veliko negativnih in slabih komentarjev, tako da je treba biti dovolj zrel, 
da se soočiš z njimi. Poleg tega je treba vedeti, da ''strimanje'' vzame veliko 
časa. Če obiskuješ šolo in poleg tega še prenašaš v živo svoje igranje, nimaš 
časa niti za prijatelje niti karkoli drugega,« poudarja Žiga.

Tudi ScorpLZ bo na igričarskem spektaklu v Ljubljani

Videoigre pa mu niso prinesle le nove, svetlejše poti v življenju in ka-
riere, temveč je tako spoznal tudi svoje dekle Abigail. »Spoznala sva se 
preko igrice Overwatch. Začela sva se pogovarjati in čez en mesec sem 
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se odločil, da jo obiščem v Angliji. Od takrat sva par, dve leti je razmerje 
potekalo na daljavo, dobila sva se vsakih nekaj mesecev, potem se je pre-
selila k meni v Slovenijo. Zdaj pri nas študira kitajščino,« o ljubezni na 
prvi pogled pove Žiga.

Čeprav je igranje videoiger za Mengšana postalo donosen posel, se 
igričarji v Sloveniji še vedno ne morejo primerjati s kolegi iz tujine, kjer 
nekateri zaslužijo ogromne vsote. »Milijonov ne služim, bogat nisem, ži-
vim pa od tega zelo dobro. Panoga se je v zadnjih letih zelo razvila tudi v 
Sloveniji, a pri nas ne bo nikoli toliko denarja kot v tujini, kjer so tržišča 
veliko večja. Sam lahko v svojem jeziku pokrijem maksimalno dva mili-
jona ljudi,« o igričarskem poslu pove Žiga, ki danes v igranju iger uživa 
nekoliko manj kot ob svojih začetkih. »Pa ne zaradi tega, ker je to postala 

moja služba, temveč zato, ker že od pojava igre Fortnite ni nobene, ki bi 
me res posrkala vase,« pravi ScorpLZ, ki bi se rad v prihodnosti posvetil 
tudi snemanju vlogov, sicer pa kakšnih drugih posebnih načrtov nima.

Tisti, ki bi radi ScorpaLZ spoznali oz. videli v živo, ste konec marca 
(31.3.–2.4.) vabljeni na 3-dnevni igričarski spektakel Game Gang Show, 
ki bo potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. ScorpLZ in Wor-
tex sta ambasadorja tega največjega igričarskega dogodka v Sloveniji, kjer 
bodo v živo potekali finalni boji različnih iger (FIFA, Valorant, Brawl 
Stars itd.), igrale se bodo retro videoigre in družabne igre, poleg tega bo 
potekal t.i. cosplay, kjer se udeleženci oblečejo v kostume svojih najljubših 
likov iz videoiger. »Veliko dogajanja in zabave bo,« obljublja ScorpLZ, ki 
se bo morda tudi sam preizkusil na tekmovanju v eni izmed videoiger. 

renault.si

 NOVI
RENAULT AUSTRAL 

*Mesečni obrok velja za model Renault AUSTRAL equilibre mild hybrid 140 in začetno ceno 27.900 €. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter že vključuje 
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obrestno mero 5,99 % ter polog v višini 8.977,55 €. EOM je 6,93 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 190 € in z 
zadnjim povišanim obrokom v višini 13.754,70 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 23.298,31 €, od tega znašata zavarovalna 
premija 224,61 € 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. Ponudba velja ob nakupu vozila z Renault 
Financial Services. **V obdobju 2 let od nakupa vozila velja tovarniška garancija. Po preteku tovarniške garancije sledi 3 leta podaljšanega jamstva Renault oz. 100.000 km, kar koli se zgodi prej, 
ter nato dodatna 3 leta podaljšanega jamstva Real Garant oziroma 150.000 km, kar koli se zgodi prej. Kupec prejme dodatna 3 leta podaljšanega jamstva Real Garant samo  ob nakupu vozila z 
Renault Financial Services.Poraba pri mešanem ciklu: 4,6-6,6 l/100 km. Emisije CO2: 104-148 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0184-0,0495 g/km. 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. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Pridržujemo si pravico do napak. 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.
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Scorp LZ in Wortex sta ambasadorja največjega igričarskega dogodka v Slove-
niji.
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Barut – pivovarska zgodba, ki ji ni enake
Barut Brewing and Blending velja za eno najbolj butičnih pivovarn med butičnimi. Zakaj? Zaradi divjih, po gozdovih nabranih kvasovk, 
zaradi hrastovih sodov, zaradi znanstvene podlage in predvsem zaradi zanimivih, pretežno kiselkastih piv, ki tudi v t. i. ''fine diningu'' 
oz. visoki kulinariki odlično parirajo vinu.

ŠPELA ŠIMENC
Foto: Špela Šimenc in arhiv Baruta

Barutova zgodba se ni začela, ko so Kamničan Aleš Ogrinec ter Lju-
bljančana Luka Kranjc in Miha Tome sedeli pozno v noč za gostilniškim 
pultom ob vrčku piva in si ustvarjali idejo svoje prihodnosti. Začela se 
je povsem drugje, na Katedri za biotehnologijo, mikrobiologijo in var-
nost živil Biotehniške univerze v Ljubljani. Fantje, takrat pred nekaj leti 
še podimplomski študentje, so v laboratoriju za genetiko delali na kvasu 
in porodila se je ideja, da bi znanje spravili v prakso. Vsi trije so od nekdaj 
ljubitelji piv, predvsem so jih zanimala posebna piva iz tujine. »V tistem 
času je bilo domače pivovarstvo precej popularno, bilo je nekaj novega, v 
vzponu in to nas je pripeljalo do tega, da smo tudi sami poskusili zvariti 
nekaj litrov piva,« pravi Aleš Ogrinec, s katerim se srečamo v pivovarni v 
Barutani. A ideje niso pričeli udejanjati v Kamniku, pač pa v Šentvidu, pri 
Mihi doma, v njegovi garaži, pred dobrimi šestimi leti. »Uporabili smo 
kar inox sodčke za vino, samo malo smo priredili sistem, da smo lahko 
kuhali pivo,« pravi Ogrinec. Pa vse skupaj ni bilo nič kaj ''garažno'', kajti 
že zelo hitro so pričeli variti zelo solidno pivo in za to se imajo po mnenju 
sogovornika zahvaliti znanstveni podlagi, s katero so se lotili svoje zgod-
be. Tudi profesorju so nesli nekaj steklenic in ta je delo svojih študentov 
zelo pohvalil. To je prepoznala tudi stroka, prišle so prve nagrade tako 
na domačih kot tujih tekmovanjih. 20-litrski sodčki niso bili več dovolj, 
pivoljubi so želeli več in njihov ''laboratorij'', kjer varijo in mešajo različ-
no starana piva, je prostor dobil v nekdanji smodnišnici, po kateri je tudi 
dobil ime. Zaenkrat se tam vrši proizvodnja, nekoč tu vidijo tudi prijetno 
pivnico na vrtu s pogledom na kamniške vršace.

Kvas iščejo po gozdovih in travnikih

Kaj je tako posebnega, kar Barutovo pivo dela drugačno od ostalih 
kraft piv? Takole pravi Ogrinec: »Posebni smo v tem, da smo začeli z div-

jimi pivi, ki jih takrat še nihče ni delal, niti jih ljudje niso poznali. S tega 
vidika so bili začetki precej težki, saj je v Sloveniji majhna ciljna publika.« 
Divje pivo pomeni, da uporabljajo kvas, ki ga najdejo v naravi. In to dobe-
sedno – iščejo ga po gozdovih in travnikih ter ga proučujejo v laboratori-
ju. Tam nabrane kvasovke romajo v selektivna gojišča in tiste, ki zrastejo, 
gredo v ožji izbor, kjer opazujejo, kako določena kvasovka fermentira 
sladico piva. »Potem pa moraš dobiti kvasovko, ki naredi pravi profil aro-
me. Kakšna kvasovka tako fermentira, da je končni rezultat piten samo za 
zelo posebno peščico ljudi,« proces razloži Ogrinec. 

Divje kvasovke in eksperimentiranje z njimi omogočajo ustvarjanje 
zelo širokega razpona arom in okusov. Prav zato so ta piva idealna za 
k hrani in pri tem absolutno sežejo mnogo dlje od burgerja in odlično 
parirajo vinu. To so prepoznale tudi nekatere vrhunske restavracije v 
Sloveniji, ki so reden odjemalec divjih Barutovih piv, ki nosijo prav tako 
''divja'' imena. Nekatera med njimi so zelo zgovorna (druga pa malo manj). 
Lahko pivo Summer Snow (v prevodu poletni sneg) kar kliče po poletni 
osvežitvi, Black Powder (v prevodu črni smodnik) pa ljubitelje kremastih 
temnih. Za Space Goat (v prevodu vesoljska koza) težko zapišemo, na kaj 
asociira, a ime izvira iz zelo zabavne zgodbe. Eden izmed hrvaških oce-
njevalcev je na spletni platformi zanj zapisal, da ima okus kozjega iztreb-
ka. Ideja za ime je bila rojena, v resnici pa bolj kot kozji iztrebek to pivo 
odzvanja tropsko sadje, belo grozdje in ''podton grozljivega funka'', kot ga 
predstavijo njegovi snovalci. 

Iz hrastovih sodov

Poleg divjih ima Barut tudi ponudbo klasičnih piv s pivovarskim 
kvasom, ki potešijo potrebo po osvežitvi na vroč poletni dan. To so Per 
(njihov najbolje prodajani), Kletak in Sešn. Pri določenih pivih naredi-
jo primarno fermentacijo s pivovarskim kvasom, nato pa jo nadgradijo z 
divjimi kvasovkami. Ta piva spadajo v Premium linijo, njihova posebnost 
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pa je, da se približno leto dni ''klešejo'' in zorijo v hrastovih sodih. Še 
nekaj izstopajočega v pivovarskem svetu, ker pa daje pivu tudi izstopa-
jočo noto. »V sodih ima divji kvas dobre pogoje, da povre še tisto malo 
sladkorjev, kar jih je ostalo. Skozi les se vrši mikrooksidacija, kar pomeni 
da prehaja malo kisika, ki ga kvas potrebuje, da naredi zanimive arome. 
Prav tako pa pivo iz lesa vase potegne malo taninov in s tem postane za-
res gurmansko,« pravi Aleš Ogrinec. Na leto naredijo med 2000 in 4000 
litrov piv Premium linije, preostalih pa okoli 8000 litrov na mesec in pol. 
Malo tudi odvisno od sezone; prihajajoči meseci, toplejši sončni žarki in 
oživljeni vrtovi bodo bolj klicali po pivu. 

Vsako pivo s svojo zgodbo

Za vsakim Barutovim pivom stoji svoja zgodba, vsak ima svoj okus, 
svoj poudarek, svoj recept, svojo priložnost. Če bi želeli zelo posplošiti, bi 
zapisali, da gre za pretežno kiselkasta piva, pa bi jim s tem naredili krivi-
co. Nekatera so žametna, globoka, karamelna, rozinasta ali sadna, druga 
z okusom po usnju, z dodatkom sečuanskega popra, okusom tropskega 
sadja. Kdo pa stoji za recepti? Ogrinec pravi, da so delo vseh treh, je pa 

Luka tisti med njimi, ki najraje preizkuša fermentirane pripravke. Miha je 
bolj raziskovalec po duši, Aleš pa je tisti, ki trenutno večinoma vari pivo. 
Pri distribuciji in pakiranju skupaj zavihajo rokave. »Če bi bil eden med 
nami še dober za marketing, bi bili pa že skoraj zmagovita kombinacija,« 
se pošali sogovornik. Trenutno je Barut vsem trem ''za zraven'', hobi ob 
redni službi, ki pa se počasi vedno bolj širi, kar precej že prodajajo tudi v 
tujini. Kje pa se vidijo čez deset let? Takole zaključi naš sogovornik: »Poj-
ma nimam. Mi delamo tisto, kar nam je dobro. Radi eksperimentiramo, 
poskušamo kaj novega. Naš cilj je še naprej delati dobra piva, v katerih 
neizmerno uživamo tudi sami.« 

Kamnik je prestolnica mikropivovarn in 

ena izmed njih je tudi Barut, kar v prevo-

du pomeni smodnik. Barutova posebnost so 

osvežujoče kiselkasta piva, ki jih je na začetku 

redko kdo poznal, zanimiv okus pa je rezultat 

divjih kvasovk, ki jih fantje najdejo v naravi. 

Poleg teh, divjih piv pa ima Barut tudi ponud-

bo klasičnih piv s pivovarskim kvasom.

Novi Nissan 
Qashqai
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Marta Tomec: Delo v rejništvu je vredno
Rejništvo je celostna skrb za otroke in mlade, ki iz različnih razlogov začasno ne morejo živeti v svoji matični družini. Je polno izzivov, a 
človeka tudi bogati in mu prinese veliko lepega. Tako smo slišali na posvetu o življenju z otroki v rejništvu, ki je potekal lani novembra 
v dvorani domžalske knjižnice. Ena izmed gostij je bila tudi Marta Tomec in že takrat me je prevzela. S svojo strokovno odločnostjo, 
neskončno toplino in neizmernim žarom v stavkih, ko spregovori o otrocih v rejništvu in delu na tem področju, ki se mu posveča že vse 
življenje. »Sodelovanje z rejniškimi družinami, otroki in mladostniki v rejništvu je polno izzivov, hkrati pa daje izjemna zadovoljstva, ker 
gre za smiselno in vredno delo,« pravi 59-letna socialna delavka.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Mateja Štrajhar

Že dolga leta ste svetovalka za rejniške družine na domžalski enoti Cen-

tra za socialno delo. Kako pa se je pravzaprav začela vaša strokovna pot 

na področju rejništva – po naključju ali načrtno?

V začetku moje poklicne poti smo imeli v centrih za socialno delo raz-
porejeno delo po posameznih območjih, kjer smo opravljali vse socialno 
delo za posameznika ali družino s tega območja, torej bilo je manj dro-
bljenja in boljši vpogled v funkcioniranje ljudi. Izjema je bilo rejništvo in 
še nekaj specifičnih področij. Z rejniškimi družinami sem se srečala že 
pri pisanju diplomske naloge. Name so naredili ljudje, ki sprejmejo v svoj 
dom otroke iz nefunkcionalnih družin, pogosto s težavami v vedenju in 
čustvovanju, sodelujejo z njihovimi starši in strokovnimi službami, zelo 
močan vtis. Kasneje sem dobila priložnost delovnega sodelovanja z nji-
mi in to je postalo moje področje dela zadnjih 34 let. Sodelovanje s temi 
družinami, otroki in mladostniki v rejništvu je polno izzivov, hkrati pa 
daje izjemna zadovoljstva, ker gre za smiselno in vredno delo. V rejništvo 
prihajajo otroci, pri katerih je ogrožen zdrav psihofizični razvoj v matični 
družini. Pomoč otroku v obliki bivanja v družini, ki izvaja rejniško dejav-
nost, daje vrsto pozitivnih rezultatov, z njo večina mladih razvije svoje 
sposobnosti in se uresniči v svojih potencialih.

Kakšna je vaša vloga v procesu rejništva?

Pri spremljanju rejništva otrok v družinah, ki izvajajo rejniško dejav-
nost na našem območju, sodelujem v individualni projektni skupini, ki se 
ustanovi za vsakega otroka posebej z namenom spremljanja celostnega 
psihofizičnega razvoja otroka in načrtovanja ciljev v dobro otroka. K nam 

prihajajo v rejništvo otroci iz vse Slovenije, v povprečju v naših druži-
nah skrbimo za 15 % vseh otrok v rejništvu v Sloveniji. Matični centri 
za socialno delo otrok ohranjajo krajevno pristojnost za otroka, sama 
sem dolžna spremljati rejništva otrok v družinah, ki izvajajo rejniško de-
javnost na našem območju. Predvsem pa je poudarek dela na pomoči in 
podpori družinam, da lažje zmagujejo vsakodnevne zaplete pri skrbi za 
otroke. Hkrati sodelujem tudi s šolami, zdravstveno službo in ostalimi 
strokovnjaki, ki so vključeni v pomoč otrokom. 

Preko obiskov v družinah, individualnih pogovorov, skupinskih in 
skupnostnih oblik dela spoznavam skupaj z otroci in družinami, kaj je 
tisto, kar potrebujejo, da bi lažje in bolje uresničili svoje potenciale. V 
centru imamo redna srečanja rejniških staršev v obliki mesečnih sku-
pin, knjižnico za družine, ki izvajajo rejniško dejavnost, organiziramo 
srečanja družin, srečanja mladih, strokovne ekskurzije za rejniške starše. 
Pri tem sodelujemo z Društvom rejnic in rejnikov Domžale in smo zelo 
odvisni od donatorskih sredstev. Že mnogo let sodelujemo z Rotary clu-
bom Domžale pri miklavževanju za otroke iz rejniških družin, posvetu 
o rejništvu ali pa nagradnem enodnevnem izletu za otroke in družine, 

Na našem območju smo imeli tudi po 250 

otrok in več kot 100 družin, ki so skrbele zanje. 

Danes imamo 69 družin in 116 otrok iz 34 enot 

centrov za socialno delo.
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ki sodelujejo v Miklavževem natečaju Prijatelji narave s poudarkom na 
življenjskem slogu, ki prispeva k ohranjanju narave.

Kot pravite, se z rejniškimi družinami ukvarjate že več kot 30 let. Ali 

opažate kakšne spremembe v vseh teh letih?

Ja, seveda, razlike so tako v številu otrok, ki se nameščajo v rejništvo, 
številu družin, ki izvajajo rejniško dejavnost, kot načinu dela. Na našem 
območju smo imeli tudi po 250 otrok in več kot 100 družin, ki so skrbele 
zanje. Danes imamo 69 družin in 116 otrok iz 34 enot centrov za socialno 
delo. Pred 30 leti so bile težave z rednimi plačili rejnin, ker so jih naka-
zovale občine, iz katerih so otroci prihajali. Dogajalo se je, da otroci niso 
imeli urejenega zdravstvenega varstva, rejniške družine brez telefonov v 
hiši … Poudarek je bil na terenskem delu, obiskih v družini, pogovorih z 
otroki, upoštevanju dogovorjenega. Čutiti je bilo več spoštovanja rejnikov 
in strokovnih delavcev s strani bioloških staršev otrok. Otroci so prihajali 
v rejništvo povečini, ker starši niso zmogli ustrezne skrbi zase in za otroke 
zaradi zasvojenosti z alkoholom ali zaradi resnih duševnih motenj, pa tudi 

zaradi materialnih stisk mater samohranilk, ki so bivale v samskih domo-
vih, kjer niso smele imeti otrok. Danes imamo vsi telefone, maile, internet, 
zdi se, da kar preveč informacij, ki nas begajo in spravljajo v stres. Otrok 
v rejništvu je manj, ker so postopki za namestitev bistveno bolj zapleteni, 
starši brez uvida v svoje težave in opremljeni z odvetniki, tako da se dogaja, 
da kljub očitnemu ogrožanju otroka, ta ni deležen pravočasnega umika v 
funkcionalno družinsko okolje, ki je za tako poškodovanega otroka ključ-
no v zagotavljanju pogojev za zdrav psihofizični razvoj. Veliko govorimo o 
tem, da mora imeti sistem pomoči otroku v središču otroka in njegovo ko-
rist, žal v praksi pogosto ni tako. Strokovni delavci in naši sodelavci rejniki 
smo pogosto deležni vrste napadov s strani bioloških staršev, ki svojo moč 
uveljavljajo s pomočjo odvetnikov, se pritožujejo varuhu človekovih pravic, 
socialni inšpekciji in dogaja se, da starši, ki agresivno dokazujejo svoj prav 
z manipulacijo dosežejo umik strokovnega delavca ali odpoved rejnikov. 
V sistemu pomoči otroku v rejništvu ni dovolj definiranih nalog, ki bi jih 
moral izpolnjevati starš za izpolnitev pogojev za vrnitev otroka domov, 
da bi spremenil škodljiv življenjski slog, tako da bi bil varen za odraščanje 
otrok. Dejstvo je, da prihajajo danes v rejništvo v večini otroci staršev, ki 
so zasvojeni s prepovedano drogo, alkoholom, imajo osebnostne motnje in 
težave v socialnem prilagajanju. Otroci teh staršev so že v nosečnosti de-
ležni slabih vplivov na psihofizični razvoj. Dlje ko ostajajo v neprimernem 
okolju brez pogojev za vzpostavitev varne navezanosti, večja so odstopanja 
v čustvenem in vedenjskem razvoju. Za okrevanje potrebujejo bistveno več 
gotovosti, stabilnosti, konstante, sprejetosti s strani pomembne odrasle ose-
be kot otroci, ki temu niso bili izpostavljeni. 

Kako par oz. posameznik postane rejnik in koliko časa traja postopek?

Z vsakim, ki ga zanima to delo, opravimo v centru obširen informativ-
ni razgovor, v katerem ga seznanimo z osnovnimi pogoji dela in našimi 
pričakovanji. Če se odloči in odda pisno vlogo, začnemo s postopkom ugo-
tavljanja primernosti kandidata in njegove družine za izvajanje rejniške 
dejavnosti. To pomeni, da z njegovim soglasjem opravimo preverbo glede 
zakonsko predpisanih formalnih pogojev, kot je to, da osebi ni odvzeta 
starševska skrb, ima poslovno sposobnost, stalno bivališče v Sloveniji, 
ni v kazenskem postopku in ni kaznovan. Preverjamo tudi zdravstveno 
stanje, psihološko primernost, medsebojne odnose v družini, življenjski 
slog družine, motive, pripravljenost za sodelovanje z otrokovo matično 

družino, strokovnimi delavci … Vse skupaj z namenom, da izključimo ali 
vsaj zmanjšamo tveganje pri nameščanju otrok, ki so travmatizirani v 
matičnem okolju. Časovni okvir za pridobitev dovoljenja za izvajanje rej-
niške dejavnosti, ki ga na osnovi naše ocene primernosti in po opravlje-
nem usposabljanju izda Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je 
različen. Razpis za nove kandidate je vsako leto septembra, zato svetuje-
mo zainteresiranim, da oddajo vlogo čim prej, saj imamo tako dovolj časa 
za pripravo kandidatov in preverbe pogojev. 

Zakon dopušča tudi izredna dovoljenja, ki jih izda sodišče in veljajo 
zgolj za rejništvo določenega otroka, za katerega se oceni, da je takšna ob-
lika rejništva zanj v največjo korist. Običajno gre v teh skrajšanih postop-
kih za otrokove sorodnike ali druge za otroka pomembne osebe. Tudi v 
teh primerih je zahtevana enaka preverba pogojev kandidatov in njihovih 
družin za izvajanje rejniške dejavnosti.

Kateri so tisti strokovni kriteriji in/ali lastnosti, ki jih mora imeti nek-

do, ki želi postati rejnik?

Sposobnost empatije, poslušanja, prepoznavanja potreb otroka in 
osebna urejenost so ključni. To, da deluješ usklajeno z besedami in zmo-
reš prevzeti odgovornost za svoje delo in vlogo. Ob tem so važna tudi 
primerna širina pri sprejemanju drugačnosti in previdnost pri hitrem 
ocenjevanju ali obsojanju napak drugih.

Kako veste, kdaj je pravi čas, da je treba otroka odvzeti iz matične dru-

žine? Oziroma kako sploh veste, da se v družini nekaj dogaja? V praksi 

najbrž niso vsi primeri samo črni ali samo beli?

Običajno izvemo za težave pri skrbi za otroka preko sporočil ljudi, ki 
opazijo neprimerno ravnanje z otrokom, strokovnih služb v vrtcu, šolah. 
Navedbe preverjamo v pogovorih s starši, otrokom in skupaj z njimi iščemo 
možne oblike pomoči, ki bi bile zanje uporabne in učinkovite, tako da bi se 
skrb za otroka izboljšala do mere, ko življenje v družini zanj ni ogrožajoče.

V primerih hude ogroženosti, ko starši zaradi različnih zasvojenosti 
ali duševnih ali osebnostnih motenj ne zmorejo sprejeti pomoči, se ne 
odločijo za zdravljenje in urejanje, moramo žal predlagati sodišču ukrep 
odvzema otroka. Poudariti moram, da gre za skrajni ukrep, ki ga izbere-
mo in predlagamo, ko starši ne zmorejo sodelovanja in odpovedo vse dru-
ge možnosti pomoči, da bi otrok ohranil bivanje v svoji biološki družini.

Na kaj vse mora biti pripravljen bodoči rejnik, predvsem v zvezi z 

vzgojo otroka, ki je pogosto ranjen, ima čustvene in/ali vedenjske teža-

ve? Kdo nudi pomoč rejnikom v zvezi s tem področjem?

Najbolj pomembno je, da imajo znanje in zavedanje, da travmatiziran 
otrok potrebuje čas, da spremeni moteče vedenjske vzorce in da je to mo-
goče, če je v družini sprejet tak, kot je, da ga ne vidijo kot ''hud problem'', 
ampak kot otroka, ki potrebuje sprejetost, varnost, stalnost, ljubečo do-
slednost pri uvajanju najbolj osnovnih pravil in zahtev življenja v družini. 
Dogaja se, da otrok doživlja vsako novost, tudi če gre za spremembo na 
bolje, usvajanje dobrih navad, ki mu koristijo v odnosih z drugimi, kot 
stres, ker to zahteva od njega določen napor in učenje. 

Rejniški starši dobijo v različnih zagatah pomoč in podporo v našem 
centru, pa tudi v drugih institucijah, kot na primer v razvojni ambulanti 
Zdravstvenega doma Domžale, Svetovalnem centru za otroke, mlado-
stnike in starše v Ljubljani, Centru za duševno zdravje otrok in mlado-
stnikov v Domžalah …

Kakšne so razlike v vzgoji rejniškega otroka, če jo primerjamo z vzgojo 

običajnega otroka?

Tehnično gledano je bistveno razlika v tem, da je pri vzgoji otroka v 
rejništvu več nadzora nad delom rejniških staršev, pogosto morajo za po-
samezna opravila predhodno pridobiti soglasje zakonitih zastopnikov, če 
staršem ni omejena ali odvzeta starševska skrb, več je posvetov s strokov-
nimi delavci. 

Vsebinsko so vse osnovne razvojne potrebe otroka v rejništvu enake 

Dejstvo je, da prihajajo danes v rejništvo v 

večini otroci staršev, ki so zasvojeni s prepo-

vedano drogo, alkoholom, imajo osebnostne 

motnje in težave v socialnem prilagajanju.
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ostalim, razlika je v tem, da so mu povzročene poškodbe, zaradi katerih ne 
zmore enako slediti zahtevam okolja kot vrstniki. Vse ali večino škode lah-
ko otrok popravi ob ustreznih novih dobrih izkušnjah v odnosu z ljudmi. 

Kako otroku najdete optimalno rejniško družino? Ali obstajajo tudi 

primeri, ko rejnik in otrok ne najdeta skupne poti? Kaj takrat?

Vedno iščemo otroku ustrezno družino, hkrati pa smo pozorni na to, 
ali družina zmore sprejeti tega otroka.

Zelo redko se zgodi, da otrok ne sprejme družine, v katero ga na-
mestim, ali, da družina ne zmore z njim. Če se to zgodi, poskrbimo za 
premestitev otroka v drugo družino ali drugo obliko varstva.

Otrok, ki je v rejništvu, mora ohraniti stike z matično družino. Kako 

naporno je to za otroka, rejniško družino, ne nazadnje morda tudi ma-

tično družino? 

Stiki otroka z matično družino potekajo v obsegu in načinu kot ga 
določi sodišče. V primerih, ko starši sodelujejo s strokovnimi delavci in 
rejniškimi starši ter si otrok želi stikov, se ti določijo dogovorno, upo-
števajoč želje in urnik udeleženih. V primerih, ko starši zahtevajo stike, 
obstaja pa utemeljena skrb, da ti ne bodo potekali v korist otroka, se lah-
ko izvajajo pod nadzorom strokovnega delavca izven rejniške družine, v 
skrajnem primeru tudi prepovedo. V določenih primerih sodišče lahko 
določi, da so osebni podatki in naslov rejniške družine tajni. 

Rejništvo je kratkotrajen ukrep, torej naj bi se otrok po določenem času 

vrnil v matično družino. Ali je dejanska vrnitev v praksi precej pogo-

sta ali bolj redka in zakaj? 

Do uvedbe družinskega zakonika so rejništva otrok na našem območju 
trajala pogosto do konca šolanja in osamosvojitve, najdlje do 26. leta staros-
ti. Tudi z novo zakonodajo lahko ostaja otrok v rejništvu do 26. leta starosti, 
če se redno šola ali usposablja. Razlika je v triletnem zakonskem roku, v ka-

terem smo centri za socialno delo dolžni sodišču sporočiti, ali so izpolnjeni 
pogoji za vrnitev otroka domov ali so starši izpeljali potrebne spremembe 
življenjskega sloga. V primerih, ko se trudijo, vključijo v zdravljenje, pa pri-
de do recidiva in se znova trudijo, predlagamo podaljšanje rejništva za ob-
dobje največ treh let. Kadar starši ne uvidijo svojih težav in niso pripravljeni 
ničesar spreminjati, pa sodišče ne more v nedogled podaljševati rejništva, 
presodi o odvzemu pravice do starševske skrbi in možnosti ukrepa posvoji-
tve, če je ta mogoča, sicer ostane otrok lahko v rejništvu. 

Ko pa otrok se vrne, ali obstajajo tudi zgodbe s srečnim koncem?

Redko, vendar obstajajo primeri, ko starši zmorejo zdravljenje in ure-
janje življenja, se stabilizirajo in dobro zaživijo z otrokom. 

Ali se dogaja tudi, da nekdo sprejme otroka v rejništvo in ga potem pos-

voji? V katerih primerih je to možno?

Večkrat. Za rejništvo se odloča vse več parov brez lastnih otrok in ti 
se praviloma odločijo za posvojitev otroka, v primerih, ko za to nastopijo 
zakonski pogoji. 

Zadnja leta opažate nižanje števila rejnikov oz. zanimanja za rejništvo, 

in sicer tudi na Domžalskem, ki je bilo tradicionalno poznano po dob-

rih praksah v rejništvu in velikem številu rejniških družin. Zakaj me-

nite, da prihaja do manjšega zanimanja?

Težava je po eni strani v spremembi življenja, vrednot, opremljenosti 
ljudi za pomoč drugim, sprejemanja drugačnosti, ob hkratnem potenci-
ranju številnih birokratskih ovir, zapletov in nadzorov, ki vsebinsko ne 
prispevajo h kakovostnejši skrbi za otroka v rejništvu, ljudem pa jemljejo 
dragocen čas in moč. Veliko ljudi se boji sodelovanja s starši, ki imajo v 
obstoječem sistemu veliko pravic in moči, tudi če ne opravijo nalog v sme-
ri želenih sprememb. 

V zvezi z rejništvom ste zelo kritični tudi do našega sistema, češ da je 

zastarel in okoren. Nam razložite več?

Tega, da je sistem ''zastarel in okoren'' nisem rekla. Menim pa, da je 
treba v sistemu zagotoviti večjo moč rejniškim staršem, da bodo lahko z 
manj komplikacijami skrbeli za otroka. Hkrati pa staršem, ki ne izvajajo 
svojih nalog v korist svojih otrok, omejiti pravice in jih pogojevati z ure-
janjem razmer. 

Kaj je tisto, kar pri svojem delu na področju rejništva najbolj pogrešate?

To, da bi se poslušali v tem, kaj kdo potrebuje, kaj kdo naredi in kako, 
da dosežemo želene cilje v smeri dobrobiti otroka v rejništvu. 

Kako vse te zgodbe, ki so zelo grenke, a hkrati najbrž tudi polne lepih 

trenutkov, vplivajo na vas osebno?

Vsak otrok in vsaka družina, s katero sodelujem, je nekaj posebnega, 
nekaj lepega, sodelovanje z njimi je vredno in smiselno. V odnosu z njimi 
se vedno kaj naučim, kar mi pomaga pri reševanju drugih delovnih izzi-
vov ali pa v osebnem življenju. 

Kako jih dajete iz sebe? 

Sprošča me gibanje, dom in gospodinjstvo, narava.

Se vas je kakšna zgodba še posebej dotaknila, vam ostala v spominu, se 

vam usidrala v srce?

Težko izpostavim posamezno zgodbo, ker je vsaka zase vredna. Vedno 
znova me veseli, ko vidim, da se iz majhnega otroka razvije mlad človek, 
ki zna poskrbeti zase, je sočuten in opremljen za življenje.

Nekateri otroci, ki ste jih pospremili v rejništvo, so danes že odrasli 

ljudje. Kako je, ko se srečate?

Zelo sem vesela, ko jih vidim. Zdaj so tisti prvi, ki sem jih nameščala v 
rejništvo, že odrasli možje in žene, starši, povečini dobri ljudje. 

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)
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O grajskih vrtnarjih in družinskem drevesu
Letošnji kulturni praznik je popestril tudi dogodek v Menačenkovi domačiji v Domžalah, kjer so prav na 8. februarja odprli razstavo, 
ki prikazuje izseke iz življenja družine Rojc s Hudega pri Radomljah. Razstava, ki smo si jo sicer lahko ogledali že v letu 2020, in sicer v 
Medobčinskem muzeju Kamnik, ki je tudi tokrat sodeloval pri pripravi, je naslovljena O grajskih vrtnarjih, prikazuje pa družinsko drevo 
družine Rojc. Gradivo, razstavljeno v Menačenkovi domačiji, predstavlja hišni arhiv Petra Rojca in njegove družine, ogledate pa si ga 
lahko do vključno 18. marca.

BARBARA KOPAČ
Foto: Barbara Kopač

Razstavo je v prostorih domačije tudi tokrat postavil Roman Kos, višja 
kustosinja Katarina Rus Krušelj pa je poskrbela za uvod v samo razsta-
vo. Kot rečeno, so pri pripravi razstave sodelovali tudi v Medobčinskem 
muzeju Kamnik, zato je nekaj besed o prikazanem družinskem drevesu 
podala tudi njegova direktorica Zora Torkar.

Govora je bilo o zgodovini in o tem, kako sploh sestaviti družinsko 
drevo. Peter Rojc je v uvodnem nagovoru izpostavil prav slednje – sam 
pogosto razmišlja o svojih koreninah, o čemer je vselej spraševal tudi 
starše. A tudi njegovi starši so imeli starše, stare starše, strice, tete ... Vse 
to sodi v družinsko drevo, ki se z vsakim dodanim posameznikom lepo 
razvija in širi svoje vejevje. Rojc, sicer upokojeni vrtnar in ljubiteljski fo-
tograf ter pristen rodoslovec, se je raziskovanja družinske zgodovine lotil 
že pred leti. Čeprav je bilo njegovo zanimanje predvsem ljubiteljsko, se 
ga ni lotil nič manj predano. Imel je namreč srčno željo, da življenjsko 
zgodbo svoje družine ponovno oživi oziroma poustvari, pri čemer se je 
opiral na pripovedi staršev, starih staršev in drugih sorodnikov, hkrati pa 
vključil tudi širok nabor fotografij, ki sestavljajo njegov družinski arhiv.

Njegovo raziskovanje je seglo tako vse do leta 1847, s čimer ni oživil le 
družinske zgodbe, temveč ustrezno zarisal tudi slog življenja tistega časa.

»Začelo se je s škatlo za čevlje. Živ hudič ni vedel, kaj je tam notri. 
Nekaj sva z atom še zapisala, je pa kakšno stvar ata tudi zgrešil,« je Rojc 
opisal začetke rodoslovnega raziskovanja. V omenjeni škatli je bilo torej 
malo morje fotografij, ki so živo popisovale življenje in delo družine Rojc 
(nekdaj Rojec), je bilo pa treba vse kronološko urediti ter zapisati, saj veči-
na fotografij ni premogla ne dodatnega zapisa ne datuma.

Danes si na razstavi lahko ogledamo številne dokumente, ki pričajo 
o poti nekaterih članov rodbine Roj(e)c v Združene države Amerike, od 
priselitvenih dokumentov do fotografij z ladij, s katerimi so ti posamezni-
ki prepotovali ocean. Vse to pa terja čas in potrpežljivost. Da je Peter ce-
lovito pregledal in uredil družinsko drevo, je trajalo kar nekaj časa, saj je 
moral brskati po številnih arhivih in matičnih knjigah, ki so mu poleg 
domačih pripovedi pomagali ustvariti večjo sliko. Priučil se je tudi dolo-

čenih računalniških veščin, da je lažje (in hitreje) dostopal do določenih 
virov, poleg tega pa mu je koristilo tudi vsaj osnovno poznavanje tujih je-
zikov, da je ustrezno prevedel dokumente, zapisane v katerem izmed tujih 
jezikov. »Kljub številnim virom, ki so nam danes na voljo, pa je ključnega 
pomena, da pri izdelavi rodovnika ne pozabimo na neprecenljiva živa pri-
čevanja,« je izpostavil razstavljalec.

Marsikoga je pritegnil naslov razstave. Zakaj grajski vrtnarji? Rod-
bina Rojc je namreč skrbela za vrtove v bližnjem Souvanovem parku v 
Volčjem potoku (na ozemlju današnjega Arboretuma, ki je približno se-
demkrat večji kot tedanja Souvanova posest), urejala pa je tudi vrtove na 
posestvih ob graščini Novo Celje ter Miramar pri Trstu, mlajše generacije 
pa so skrbele tudi za urejenost vrtov v današnjem Arboretumu ter pred 
gradom Zaprice pri Kamniku. Celotna zgodovina rodbine je predstavlje-
na skozi arhivirane fotografije, opremljene z ustreznimi napisi, da lažje 
sledimo razvoju družinskega drevesa. Čeprav je avtor razstave v sklepnih 
mislih navedel, da grajski vrtnarji dandanes res niso več modni, očetu 
sledi tudi sin Peter, ki je, verjemite ali ne, prav tako v vrtnarskih vodah.

Da bi razstavljeno gradivo res dodobra spoznali, je teden dni pozneje, 
tokrat v Slamnikarskem muzeju v Domžalah, potekal še pogovor s Pe-
trom Rojcem, ki ga je vodila Cveta Zalokar. Na dogodku smo dobili še do-
datne podrobnosti o tem, kako je Rojc sploh začel s svojim raziskovanjem 
družinskega drevesa. Tisto znamenito škatlo za čevlje je avtor omenil 
že na razstavi v Menačenku teden poprej, tokrat pa je pojasnil še ozadje. 
V tej škatli je namreč odkril fotografijo para, Franca Rojca in Frančiške 
Stare, rojenih v letu 1847 in preminulih v letu 1922, o katerih, kot pravi 
Rojc, »hišno izročilo ni vedelo popolnoma nič«. Gospod na fotografiji je 
ozaljšan s številnimi medaljami, o katerih se prav tako ni vedelo nič, nato 
pa je Peter slučajno naletel na delo Jerneja Andrejke Slovenski fantje v Bo-
sni in Hercegovini 1878, kjer je omenjeno, da se je tudi Franc Rojc boril v 
opisani vojni, tja je bil namreč odposlan kot ogleduh. Tako je Rojc naletel 
na prvi dejanski vir, a kot pravi sam, dokler nimaš vsaj dveh virov, nimaš 
ničesar. In to ga je potem vodilo v nadaljnje raziskovanje, katerega posle-
dica je danes izredno natančno izdelano družinsko drevo rodbine Roj(e)c, 
ki si ga lahko ogledamo v Menačenkovi domačiji. 
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Hleviška planina (908 m) 
Končno pa je le prišla, zima! Moj najljubši letni čas, ko je mraz in sneg škripa pod nogami. Dereze in gamaše so obvezna oprema, mrzel 
sončen dan, in že se peljem proti Hleviški planini. Vrh nad Idrijo, zelo razgleden, pogled seže vse do Golaka, Javornika nad Črnim 
Vrhom, Kamniških Alp, Karavank ter med vejami dreves tudi do Julijcev. Planina je del Geoparka Idrija, ki je svet samotnih poti, divjih 
grap, bujnih gozdov ter bogate naravne in kulturne dediščine. Prav na vrhu stoji ''šnapcomat'', zato ne pozabite kakšnega kovanca, v 
koči pod planino pa ''idrijska frulica''. 

BOGOMIRA SKVARČA JESENŠEK
Foto: Bogomira Skvarča Jesenšek

Blagodej

V hribih je svoje dni prebival duh, imenovan Blagodej. Pohajal je po 
Bohinju, v Soški in Vipavski dolini in pogosto pomagal nesrečnikom, ki 
so bili tega vredni. Nekoč si je bogat skopuh dal v Idriji voziti drva iz goz-
da. Delavci so zahtevali skromno plačilo, dobili pa komaj polovico, zato so 
godrnjaje odšli domov. Nato je skopuh hotel, da mu kdo drva razcepi, a ni 
dobil nobenega delavca. Končno se javi neznan možak in zahteva kot pla-
čilo za svoje delo trske, ki bi ostale na tleh. S tem je bil skopuh zadovoljen. 
Že navsezgodaj pride neznanec na delo. Izdere si nogo iz kolka in začne 
mlatiti po hlodih, da so kar frčali po zraku. Hrušč in trušč, ki je odmeval 
po dvorišču, je napotil skopuha, da je šel pogledat svojega delavca. Ko 
vidi, kako stoji tujec na eni nogi in z drugo mlati po hlodih, spozna, da 
ne sme pričakovati nič dobrega. Zato zavpije nad čudnim možakom, naj 
takoj pusti delo in se spravi, odkoder je prišel. Drvar se mu zareži v obraz 
in reče: »Prav rad, samo naj opravim svoje delo, da dobim plačilo.« Zbijal 
je naprej, dokler ni bila zadnja cepljenica razbita v trske. Nato je potegnil 
iz žepa vrečo, ki je postajala vse večja in večja, in pometel vanjo ves les, 

kar ga je ležalo po tleh. Vrečo si je zadel na hrbet in krenil na pot. Preden 
je zapustil dvor, je tako silno plosknil z dlanjo po krepki bukvi, da se je kar 
stresla hiša kakor pri potresu. Delavci, ki jih je skopuh opeharil za plačilo, 
so se prijetno začudili, ko so našli pred svojimi durmi vsak velik kup lesa. 
»To nam je podaril Blagodej, večna hvala mu in čast!« Staro bukev, v kate-
ro je vtisnil Blagodej svoje prste, pa kažejo še dandanes. 

Vir: Pravljične poti Slovenije, Irena Cerar

Primorsko avtocesto zapustimo pri izvozu za Logatec in nadaljujemo v 
smeri Godoviča do Idrije. V centru Idrije nadaljujemo v smeri Vojskega, v 
naslednjem križišču pa zavijemo levo proti Hleviški planini. Nadaljujemo 
po ovinkasti in vzpenjajoči se cesti vse do križišča, kjer nas usmerjeval-
na tabla desno usmeri na Hleviško planino. Tu parkiramo. Od tod dalje 
nadaljujemo peš po makadamski cesti, ki je v zimskem času zasnežena, 
vse do koče na Hleviški planini, nadaljujemo po strmi gozdni poti in se 
vzpnemo vse do vrha. Vrnemo se do koče, kjer nas čaka okusna ''idrijska 
frulica'', in se po isti poti vrnemo do parkirišča. Na Hleviško planino vodi 
več poti, izbira je vaša, jaz sem tokrat izbrala najkrajšo. 

Izhodišče: križišče smerokaz Hleviška planina (700m) · Zahtevnost: lahka · Čas hoje: 1–2 uri
Najprimernejši čas: jesen, pomlad, poletje, zima (z ustrezno opremo) · Čas vožnje: 90 minut v eno smer

NEPREKOSLJIVI VSESTRANSKI ŠPORTNI TERENEC

Novi Dacia Duster bo z vami na vseh pustolovščinah in se uvelja-
vlja kot prepoznaven družinski športni terenec znamke Dacia. 

Uživajte v vožnji za volanom novega vozila Dacia Duster s 5 pre-
oblikovanimi sedeži polne velikosti, opremljenimi s še udobnejšimi 
nasloni za glavo.

Njegova sredinska konzola z drsnim naslonom za roko vam ponuja 
1,1 l odlagalnega prostora. Na voljo sta 2 vhoda USB spredaj in 2 zadaj 
za izpolnitev zahtev celotne družine.



februar 2023 17

MEDICINA NARAVE IN 
KVANTNA MEDICINA

• celosten pogled na človeka
• različni pristopi zdravljenja
• starodavna znanja o zdravljenju kombinirana z novodobnimi pristopi

tel.: 031 799 891 | e-mail: narava.zdravi.nas@gmail.com

Naročnik oglasa: Barbara Kotnik s.p.

KRIŽANKA

NAGRADNI RAZPIS SLIKOVNE KRIŽANKE
1. nagrada: 1 x posvet in diagnostika
2. nagrada: 1 x izbran naravni pripravek glede na zdravstvene težave
3. nagrada: 1 x izbrana terapija glede na zdravstvene težave

Nagrade podeljuje Barbara Kotnik s.p., Vranja Peč 18, 1241 Kamnik. Potrdila o nagradah 
bomo izžrebancem poslali po pošti. Imena nagrajencev bomo objavili v Modrih novicah, 
ki bodo izšle 23. marca 2023. Rešitve nagradne slikovne križanke s pripisanim imenom, 
priimkom in točnim naslovom pošljite do petka, 17. marca 2023, na naslov: Modre novice, 
IR IMAGE d. o. o., Medvedova 25, 1241 Kamnik s pripisom Nagradna križanka.

IZŽREBANI REŠEVALCI: 
1. nagrada: majica Škoda: David Sedej, Mengeš
2. nagrada: modelček Škoda: Ivan Žibert, Kamnik
3. nagrada: pranje vozila v pralnici SPC Škerjanec: Anton Orehek, 

Domžale

Nagrade podeljuje SPC Škerjanec d.o.o., Domžale.

Geslo nagradne križanke lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

Ime in priimek  
Naslov 

Podpis E-mail 

Geslo
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Dinamične knjige: nova meja NFT
Stoletja so knjige izhajale v eni sami obliki: tisk. Z iznajdbo tiska s premičnimi kovinskimi črkami (najprej na Kitajskem okoli leta 1040, 
nato v Evropi okoli leta 1440) so se knjige iz kategorije izjemno redkih in dragih zbirateljskih predmetov, ki jih je bilo treba kopirati roč-
no, prelevile v blago, ki je bilo dostopno in ga je bilo mogoče izdelati v velikih nakladah. Stoletja je bilo tako. Tiskanje knjig je postalo 
cenejše in hitrejše, ljubko trdo vezani folianti so dali prednost knjigam z mehkimi platnicam za množični trg, vendar je bila knjiga nekaj 
otipljivega, narejena iz papirja, držal si jo v rokah in listal, da bi jo prebral.

NOAH CHARNEY

Z vsesplošno razširjenostjo računalnikov je bilo mogoče brati bese-
dila in celo cele knjige na zaslonu, vendar je bil naslednji velik korak 
naprej, ko je bilo mogoče z branjem na zaslonu doseči določeno raven 
udobja in prijetnega počutja, kot jo nudi branje tiskane knjige v postelji 
s skodelico čaja. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se začeli raz-
vijati elektronski bralniki, ki so omogočili prijetnejše branje dolgih be-
sedil na zaslonu. Leta 1997 sta podjetnika Marc Tarpenning in Martin 
Eberhard (ki sta pozneje soustanovila podjetje Tesla) izumila e-bralnik 
Rocketbook. Jeff Bezos iz podjetja Amazon ga je zavrnil, ker je naprava 
zahtevala prenos e-knjig prek fizičnega kabla, kar se mu je zdelo preveč 
zapleteno. Podjetje Barnes & Noble je sčasoma odkupilo pravice za pro-
dajo bralnikov Rocketbooks, vendar se ti niso nikoli uveljavili. Amazon 
je nato razvil svojo različico bralnika, Kindle, v katerega so se e-knjige 
lahko nalagale brezžično. S tem se je začela vsesplošna uporaba e-knjig, 
ki so v drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja postale stalnica 
v založništvu.

Od takrat si tiskane in e-knjige delijo trg. Za lažjo predstavo si pog-
lejmo raziskavo Američanov iz leta 2022: 72 % jih je odgovorilo, da so v 
tem letu prebrali vsaj eno knjigo, med njimi jih 37 % bere samo tiskane 
knjige, 7 % samo e-knjige, 28 % pa oboje. Prodaja kaže, da se na eno ele-
ktronsko prodajo približno štiri tiskane knjige. Samo v ZDA je bilo leta 
2020 prodanih 191 milijonov elektronskih knjig v primerjavi s 750,89 
milijona tiskanih knjig, vendar se je prodaja e-knjig v tem letu povečala 
za 22 %.

Prodaja knjig v obeh formatih je še vedno stabilna, založniki pa ob 
podpisu pogodbe z avtorjem običajno sklenejo pogodbo o pravicah za 
prodajo obeh formatov. K temu lahko dodamo še prodajo zvočnih knjig, 
ki je tudi novost na trgu. Prodaja zvočnih knjig – knjig, ki jih bere avtor 
ali igralec, kupec pa jih posluša – je v obdobju med letoma 2011 in 2021 
rastla stabilno, v prvi polovici leta 2021 pa se je močno povečala, in 
sicer za 71 % glede na isto obdobje leta 2019. To je bil deloma stranski 
učinek pandemije, saj so ljudje ostali doma in iskali zabavo. Leta 2020 so 
prihodki od prodaje zvočnih knjig v ZDA dosegli 1,3 milijarde dolarjev.

Tako so na knjižnem trgu že približno tri desetletja na voljo trije for-
mati: tisk, elektronska knjiga in zvočna knjiga. Trije načini ''branja'' za 
potrošnike in trije izdelki za prodajo za založnike. Posebne prve izdaje 
s podpisi avtorjev bi lahko predstavljale četrto kategorijo, vendar se te 
pojavljajo predvsem na sekundarnem trgu, pri čemer niti založnik niti 
avtor nimata koristi od, denimo, podpisane prve izdaje knjige Harry 
Potter in kamen modrosti, ki pa lahko najde ponudnike na eBayu ali 
dražbi.

NFT (nezamenljivi žetoni; angleško NFT oz. non-fungible token) 
predstavljajo preobrat te četrte možnosti, ki je finančno koristen tako 
za založnika kot avtorja, zagotavlja dodatno gradivo in dodano vred-
nost za potrošnike ter odpira knjige v svet novih ustvarjalnih možnosti.

Dinamične knjige, kot se včasih imenujejo knjige NFT, se lahko šte-
jejo za e-knjige+. Datoteka e-knjige, ki jo kupite in prenesete na bralnik, 
morda Kindle ali iPad, je statična datoteka. Ko jo enkrat prenesete, se 
nikoli ne bo spremenila. Ima nekaj dodatnih funkcij, kot so vgrajeni 
slovarji za definicijo besed, možnost označevanja besedila ali pregledo-
vanja stavkov, ki so jih najpogosteje označili drugi bralci (kar je lahko 
koristno za študente, ki berejo besedila za študij), in preskakovanje s 

kazala vsebine na začetek poglavij. Vendar knjig, ki jih v e-bralnikih 
običajno beremo v formatih .mobi ali .epub, po nakupu in prenosu ni 
možno spremeniti.

Tu lahko dinamične knjige spremenijo pravila igre. Knjige NFT so 
namenjene izdaji v omejenih serijah, na primer vsega skupaj sto izvo-
dov. Omejena količina jim takoj doda potencialno vrednost zaradi nji-
hove redkosti in lahko si predstavljamo, da se z njimi na sekundarnih 
trgih trguje samo zaradi te lastnosti. Ko NBA Top Shot izda digitalno 
trgovalno kartico košarkarja v nakladi 10.000, bodo manj dragocene 
kot serija tisočih, ki bo manj dragocena kot serija desetih, ki bo še manj 
vredna kot en sam edinstven predmet. Knjige NFT so oštevilčene po-
dobno kot tiskani izvodi v seriji, zato si lahko predstavljate, da je števil-
ka 1/100 v seriji – prva knjiga, torej – bolj zaželena kot številka 97/100.

Ta pristop omogoča, da se oboževalci počutijo bližje avtorju in so 
za svoje navdušenje nagrajeni. Če ste velik oboževalec Stephena Kinga, 
boste morda vnaprej naročili njegovo naslednjo knjigo. Če pa ste pravi 
oboževalec, boste morda plačali desetkratnik običajne cene knjige, da 
bi dobili digitalno podpisano omejeno izdajo njegove naslednje knjige, 
kakršna koli že bo.

Knjige NFT so lahko digitalno podpisane, in sicer vnaprej s podpisno 
stranjo ali celo med virtualnim srečanjem v živo, na primer med splet-
nim pogovorom z avtorjem, ki mu sledi podpisovanje, med katerim pro-
gramer založbe na daljavo v del verige podatkovnih blokov knjige NFT 
doda digitalni podpis, ki zagotavlja kodo za edinstveno številko v tej 
seriji. Tako lahko oboževalec, ki je kupil številko 17/100, podpiše svo-
jo knjigo NFT, podpis pa postane del datoteke, ki je shranjena v verigi 
blokov. Knjige NFT lahko vključujejo bolj neposreden stik z avtorjem, 
na primer brezplačen 30-minutni klepet na zoomu z avtorjem za vsako 
kupljeno knjigo iz serije. 

Tako kot pri drugih kreativah NFT lahko založnik in avtor v pame-
tno pogodbo v verigi blokov ''vgradita'' delež prihodnjega dobička ob 
ponovni prodaji knjige NFT na sekundarnih trgih. Recimo, da kupite 
mojo knjigo NFT ali morda knjigo, ki jo pravkar berete. Tradicional-
na e-knjiga lahko stane 19,99 dolarja. Izdamo tudi omejeno izdajo 100 
dinamičnih knjig NFT. Nakup ene od njih lahko stane 199,99 dolarja. 
Avtorji prejmemo delež od začetnega nakupa, prav tako založnik (in za-
ložnik izdaje NFT, kot bomo videli kmalu). Zdaj imate, recimo, števil-
ko 43/100 omejene izdaje knjige NFT. Vidite, da je za knjigo tako velik 
trg, da jo lahko prodate naprej (upamo, da potem, ko ste jo že večkrat 
prebrali in v njej uživali). Na sekundarnem trgu jo prodate za 299,99 
dolarja. Bralci lahko v bistvu ''vlagajo'' v priljubljene avtorje, tako da 
jih podprejo z nakupom knjige in zaslužijo s preprodajo svojega izvo-
da. Ko se prodaja izvrši, se sproži pametna pogodba in avtorji, prvotni 
založnik in založnik različice NFT dobijo majhen odstotek preprodajne 
cene, preostanek pa ostane vam. Recimo, da knjiga NFT dobi Pulitzer-
jevo nagrado (upam si sanjati, kajne?). Nenadoma je bolj iskana in dra-
gocena. Oseba, kateri ste knjigo prodali, jo vrne na sekundarni trg in jo 
da na dražbo. Prodaja jo za 399,99 dolarja. Ustvarjalna ekipa spet dobi 
odstotek od te prodaje in tako naprej, kadar koli knjiga NFT zamenja 
lastnika. To je velika zmaga za ustvarjalce in založnike. Oba namreč 
zaslužita z vsako sekundarno prodajo.

Poleg tega se s to tehnologijo odpirajo tudi ustvarjalne možnosti. Re-
cimo, da v delu besedila napačno navedem datum. Se zgodi. Pri tiska-
nih, elektronskih in zvočnih knjigah tega ni možno preprosto popraviti. 
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Knjige so zunaj in v lasti nekoga. Vse, kar lahko storimo, je, da napačen 
datum popravimo v prihodnji izdaji ali novi nakladi. Pri knjigah NFT 
pa lahko datum popravite na daljavo. Sprememba se sprogramira in za-
piše v verigo blokov, novi, pravilni datum pa čudežno nadomesti nepra-
vilnega v vseh 100 knjigah iz serije NFT.

Tehnologija ''šepetanja'', ki pričara spremembe v že prodane in pre-
nesene knjižne datoteke, pomeni tudi, da v knjige lahko dodamo vsebi-
no, jih urejamo in razširjamo njihov obseg tudi po tem, ko so končane, 
objavljene in v lasti bralcev. Ponuja možnost ''neskončne zgodbe''. Avtor 
lahko doda nova poglavja, dodatna gradiva, intervjuje, celo multimedij-
ske vsebine (na primer video intervju ali napovednik za prihajajočo ce-
lovečerno filmsko različico knjige NFT). Še več! Recimo, da želimo, da 
bi bralec, ko bi prišel na stran 57, v ozadju zaslišal glasbo. Različico NFT 
lahko sprogramirate tako, da predvaja glasbo, ko je dosežena določena 
stran. V e-knjige lahko v besedilo vstavite hiperpovezave. Ko kliknete 
nanje, se odpre novo okno v brskalniku. To je super, vendar nekoliko 
okorno. V knjigi NFT lahko hiperpovezava odpre videoposnetek ali sli-
ko neposredno na strani, torej v programski opremi e-bralnika, tako 
da sliko nenadoma vidite, ne da bi prenehali brati. Avtorji lahko svojo 
knjigo odprejo, in sicer tako, da dovolijo komentarje občinstva, ki se 
pokažejo ob robu in jih lahko vidijo vsi bralci. V primeru fanovske lite-
rature pa so lahko na koncu knjige dodane nove dogodivščine, v katere 
so vključeni glavni junaki romana, ki je navdihnil fanovsko vsebino.

Bralna izkušnja na ta način brez problema postane spremenljiva in 
razširljiva, tako da bodisi bolj vključimo bralce bodisi se avtor ponovno 
poglobi v vsebino in jo spremeni ali dopolni. Gre za povsem novo po-
dročje možnosti.

Ko pišem to kolumno, je to področje tako novo, da obstaja le peščica 
podjetij, ki izdelujejo dinamične knjige NFT, in večina jih je stara manj 
kot eno leto. To je povsem nov svet založništva – svet, ki sem ga kot 
avtor in bralec željan raziskovati. 

Občina Kamnik subvencionira 
nakup malih komunalnih čistilnih 
naprav, nepretočnih greznic ter 
hišnih črpališč za odpadno vodo
Na spletni strani Občine Kamnik je objavljen razpis za subven-
cioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretoč-
nih greznic ter hišnih črpališč za odpadno vodo na območju 
občine Kamnik. Odpiranje vlog in dodeljevanje sredstev po-
teka enkrat mesečno, in sicer glede na vloge zainteresiranih 
upravičencev. Skrajni rok za oddajo vloge je 30. 9. 2023.

Do subvencije za nakup male komunalne čistilne naprave ali nep-
retočne greznice je upravičena fizična oseba, pravna oseba ali samos-
tojni podjetnik, ki je lastnik/solastnik stanovanjske stavbe, stavbe za 
kratkoročno nastanitev, planinske koče oziroma objekta, kjer nastaja 
odpadna voda in se nahaja na območju, kjer ni predvidena izgradnja 
javne kanalizacije. 

Do subvencije za nakup hišnega črpališča je upravičena fizična 
oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik/solastnik 
stanovanjske stavbe, stavbe za kratkoročno nastanitev, planinske 
koče oziroma objekta, kjer nastaja odpadna voda, vendar zaradi lege 
objekta (pod traso kanalizacije) ni mogoče izvesti gravitacijskega 
priklopa objekta na javni kanalizacijski sistem.

Višina subvencije za posamezni komunalni objekt znaša 50 od-
stotkov nabavne vrednosti brez DDV, vendar največ do 2.500 evrov 
za posamezno individualno ali večstanovanjsko stavbo oziroma 
stavbo, kjer nastaja komunalna odpadna voda. V letu 2023 je za sub-
vencioniranje komunalnih objektov predvidenih 30 tisoč evrov.

Javni razpis je objavljen na naslovu https://www.kamnik.si/ob-
java/726211. Vse informacije glede razpisa lastniki objektov lahko 
dobijo na elektronskem naslovu obcina@kamnik.si oziroma na tele-
fonski številki 01/831 82 08. 

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si
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S citrami bogatijo življenja
Konec januarja je v Kulturnem domu Franca Bernika potekal slavnostni koncert Citrarske skupine Notice iz Domžal, ki je tako pred 
polno dvorano obeležila desetletje delovanja. »Koncert je zelo lepo uspel,« je povedal Peter Napret, mentor skupine, ki ima velik vpliv 
na razmah citrarstva na Domžalskem.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Rok Majhenič in Miro Pivar

Citrarska skupina Notice je nastala oktobra 2013 na pobudo Bože Ba-
uer, ki je poleg Betke Kralj, Alenke Golob, Brede Kavčič, Anice Habjan 
in Marjete Habjan tudi članica skupine. Na nastopih se jim pridruži še 
mentor Peter Napret, publicist, pedagog in glasbenik ter dobitnik več pri-
znanj, nazadnje je lani prejel Savinovo priznanje, ki ga podeljuje Občina 
Žalec, predvsem pa citrar. Prav on je zaslužen tudi za njihovo ime Notice. 
»Gospe so kar nekaj časa izbirale svoje ime. Ideja je bila, da bi bile Dom-
žalske citrarke, pa Gorenjske citrarke, Citrarke od tu in tam … Potem pa 
sem jim jaz predlagal ime Notice in so bile navdušene nad predlogom. 
Notice pomeni, da gre za gospe, ki igrajo po notah. Ker sem jaz v skupini 
edini moški, se ponavadi pošalim, da sem njihov notar,« razlaga Napret. 

Nekatere članice citre igrajo že od mladosti, dve sta se začeli učiti citranja 
že pred ustanovitvijo skupine, ostale pa malce kasneje. Skupina zadnja leta 
deluje pod okriljem Kulturnega društva Domžale, vaje potekajo v prosto-
rih Društva upokojencev Domžale. »Tiste citrarke, ki so še bolj na začetku, 
imajo tudi individualne vaje, seveda pa je treba vaditi tudi doma, vsak dan. 
No, tako vsaj daje navodila mentor …,« pravi Napret, ki je vesel napredka 
skupine v teh desetih letih, »seveda sem vesel napredovanja članic, da zmo-
rejo kot skupina zaigrati tudi težje skladbe. Gospe so dovolj ambiciozne, da 
nam nastopov ne zmanjka, čeprav gre za ljubiteljsko skupino.« Notice imajo 
v programu večinoma instrumentalno glasbo, malo manj je petja, zato pa 
imajo zanimive dodatke: orglice, violino, občasno tudi kakšno kitaro …

Slavnostni koncert je uspel

Na jubilejnem koncertu pa se niso predstavile le Notice, temveč tudi 
gosti, ki so povezani s skupino. »Citrarke in kitaristke iz društva Lipa 
Domžale Sončnice in Tempo, ki so vzniknile potem, ko smo pričeli z našo 

skupino in so zaradi zanimanja povabili k sodelovanju tudi profesorico 
citer Damjano Praprotnik. Banda Citrarska, ki deluje v okviru Kulturne-
ga društva Ihan, ter učenci iz Glasbene šole Domžale, ki so verjetno tudi 
plod zanimanja za citre, ki so ga sprožile Notice. Kot gost je v progra-
mu nastopil tudi orgličar Silvo Girandon, ki zadnja leta nastopa z nami,« 
razloži mentor. Poleg vseh teh so se predstavile še Ta mlade Notice, pet 
citrark, ki so nekakšen podmladek skupine in igrajo lažje skladbe ter se 
postopoma uvajajo v skupino. »Moja želja je, da bi obe skupini zmogli 
skupaj izvajati čim več repertoarja,« se nadeja Napret, ki med načrti sku-
pine izpostavlja še, »čim več vaditi, še boljše igrati, pomlajevati skupino 
in lepšati življenje sebi ter drugim s citrami.«

Domžale so citrarsko mesto

Skupina Notice oz. predvsem njena pobudnica Boža Bauer je imela ve-
lik vpliv, da je danes citrarstvo v Domžalah bolj prisotno in živo kot kjer-
koli drugje v naši okolici. Poleg skupin, ki so nastopile tudi na jubilejnem 
koncertu, je na pobudo Notic nastalo tudi vsakoletno srečanje citrarjev v 
Domžalah, kjer se predstavi več kot 100 citrark in citrarjev iz vse Slove-
nije. Letošnja prireditev bo potekala maja in naj bi prvič imela tudi med-
narodno udeležbo. »Letošnja prireditev S citrami po Domžalah bo, tako 
tečejo pogovori, organizacijsko usklajena z več organizatorji in prvič tudi 
z mednarodno udeležbo citrarjev. Kot citrarski navdušenec sem seveda 
vesel, da ideja dobiva tako široko podporo. V petek, 19. maja, je načrtovan 
skupni koncert citrarjev iz Češke in domžalskih citrarskih skupin, nas-
lednji dan, v soboto, 20. maja, pa sledi tradicionalna prireditev S citrami 
po Domžalah. Verjetno bo v tistih dneh organiziran tudi koncert češko-
nemškega citrarja Michala Müllerja, ki s svojim igranjem in petjem daje 
citram prav poseben pečat,« razkriva Napret. 

ZOBNA AMBULANTA DENTAMAX
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Zimski dolg in pod vodo glasne snežinke
Poldrugi mesec zdaj že ne več novega leta je za nami in videti je, da je zima vsaj v drugem delu pokazala zobe, saj smo dobili sneg in 
mraz. Prvega in malo nižje na modronovičnem območju sicer le za kratek čas, drugega za nekoliko dlje – mraz je kulminiral ravno v po-
čitniškem tednu in omogočil zimske radosti, ki v zadnjih letih niso bile več samoumevne. 

MIHA PAVŠEK
Foto: Miha Pavšek

Že res, da je svečan, ki raztegne dan, najkrajši mesec v letu, s približeva-
njem zadnjemu dnevu v mesecu pa se iztekajo dnevi tudi zimi. Sprva le mete-
orološki, saj bo astronomska vztrajala še vse do spomladanskega enakonočja, 
ki bo nastopilo letos 20. marca v večernih urah. Začeli smo spet pretoplo, po-
tem pa je mraz v začetku februarja postavil vreme na pravo mesto, predvsem 
temperature. Če smo se v prvem delu zime pritoževali nadnjo, se nam je ta v 
drugem v precejšnji meri oddolžila. Sredi meseca so se zadeve končno posta-
vile na svoje mesto – preplet ravno prav hladnega zraka pri tleh s severa do 
vzhoda in občasno zmerno, predvsem pa vztrajno narivanje vlažnega zraka 
južnih smeri nanj, je dalo tisto, kar narava in z njo tudi ljudje potrebujemo v 
tem delu leta: sneg in mraz. Kako priročno – po nekaj letih so spet zaživela 
številna krajevna smučišča, tekaške proge, sankališča in drsališča. 

Vendarle je bil tudi letošnji januar za več kot 3 stopinje Celzija pretopel 
in zelo namočen glede na dolgoletno povprečje. Povprečna temperatura 
najhladnejšega meseca v letu po nižinah osrednje Slovenije je zadnja dese-
tletja že krepko nad lediščem; v 2. polovici 20. stoletja pa je bila praviloma 
še pod njim. Temperature nezadržno rastejo in včasih se zdi, da zmanjka 
za sneženje ravno tistih nekaj stopinj Celzija, ki smo jih ''pridelali'' s pod-
nebnimi spremembami. Snega smo deležni šele ob koncu padavinskega 
dogodka, ko nas preplavi hladen zrak, vendar pa je intenziteta padavin 
takrat že precej manjša. Po nižinskem delu modronovičnega območja smo 
zabeležili januarja kar okrog polovico dni s padavinami, večino v drugi 
polovici meseca; večinoma več kot 10 dni smo imeli na tleh tudi snežno 
odejo, ki je bila najvišja 17. januarja (od 15 cm navzgor), v višjih legah pa 24. 
januarja (Črnivec 65 cm, Velika planina 80 cm). Najtoplejši dan prvega me-
seca v letu je ostal vse do konca novega leta dan, torej 1. januar! Kljub zimi 
pa v nižinah nismo zabeležili ledenega dne. Že drugi mesec zapored smo 
bili prikrajšani za več kot polovico pričakovanega trajanja sončnih žarkov!

Pomudimo se še za trenutek pri snegu, dokler nam ga sonce ne zliže. Na 
splošno prevladuje mnenje, da pada sneg potihoma. Povsem drugače pa je, če 
se vživimo v delfina, ki med snežnim neurjem plava pod morsko gladino in 
se sprašuje, zakaj je na površju tak direndaj. Ko zadenejo snežinke na vodno 

gladino, nastane visokofrekvenčni zvok, ki ga ljudje ne slišimo. Med obilnim 
sneženjem lahko podvodni hrup naraste še za nekaj tisočkrat. Znanstveni-
ki so poiskali razlago tudi za delfinove ''težave'', pri čemer so si pomagali 
z občutljivimi podvodnimi mikrofoni, s pomočjo katerih so prisluškovali 
podvodnim zvokom pri različnih vrstah padavin. Verjetno ni bilo težko 
ugotoviti, da sta dež in toča glasnejša kot sneženje. Seveda pa je zvok dežnih 
kapljic in točnih kroglic v glavnem znotraj območja slišnosti, ki ga zaznava 
naše uho, medtem ko so snežinke za človeka neslišne. Trajalo je kar nekaj 
let, da so ugotovili, zakaj povzroča na vodno gladino padajoč sneg takšen 
''hrup''. Niso namreč toliko pomembne snežinke same kot zrak, ki je ujet v 
njih. Povprečna prostornina snežinke je taka, da je sestavljena iz enega dela 
vode in devetih delov zraka. Ko zadene snežinka ob vodno gladino in se sta-
li, se pri tem sprostijo drobni zračni mehurčki. Prav nihanje teh mehurčkov 
neposredno nad gladino je tisto, ki povzroča nastanek visokofrekvenčnih 
zvokov. Tovrstne raziskave so privedle do tega, da lahko s pomočjo zaznava-
nja, ugotavljanja izvora ter frekvenčnega obsega podvodnih zvokov merimo 
količino in intenzivnost padavin nad morji. Na vsak način bolj zanimivo kot 
sumljivi meteorološki baloni nad Severno Ameriko v zadnjih tednih … 

Padavine – JANUAR 2023

POSTAJA (v mm) POSTAJA (v mm)

Krtina 125 Trzin in Domžale 162

Tunjice 127 Jable 171

Kamnik Zaprice 128 Selo pri Vodicah 174

Zgornje Loke pri Blagovici 138 Loka pri Mengšu 182

Brdo pri Lukovici 147 Zgornji Tuhinj-Golice 186

Letališče Brnik 153 Črnivec 189

Moravče 159 Kamniška Bistrica 194
Količina padavin januarja 2023 v nekaterih krajih na območju Modrih novic. 
(Viri: ARSO, Agrometeorološki portal Slovenije/MKGP, CZ Trzin, Vremensko 
društvo ZEVS/Geostik in privatne vremenske postaje).

V začetku februarja je bilo po nižinah hladno, a nič kaj zimsko, višje pa je bilo še kar nekaj snega, saj je zima v drugi polovici pokazala, da je še ne smemo odpisati.
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Ogrevanje bivalnih prostorov
Kako ogrevati, kaj uporabljati, kaj je najbolj varčno, čemu se izogibati in podobno – to so vprašanja, s katerimi se soočamo vsako jesen. 
Vprašanja torej niso nova, se pa odgovori nanje iz leta v leto spreminjajo. Spomnimo se, kako so strokovnjaki še nedavno pisali, da za 
nekaj evrov razlike ni vredno, da bi izklapljali ogrevalne naprave in se, premraženi do kosti, zavijali v odeje. Le zato, da bi na koncu prih-
ranili 5 ali 6 evrov. Nekateri so trdili, da je bolje, da ogrevalne naprave, ko nas ni doma, izklopimo, zvečer pa jih vnovič vklopimo. Spet 
tretji so bili mnenja, da dejansko privarčujemo več, če pustimo naprave delovati ves čas. Potem so četrti svetovali uporabo časovnika, 
kjer nam sploh ni treba skrbeti, kdaj se naprava vklopi ali izklopi. Kaj pa je v resnici najbolj smiselna/varčna izbira?

BARBARA KOPAČ

Kako smo v Sloveniji ogrevali v preteklosti in kako ogrevamo 

danes? 

V obdobju, denimo, nekje pred 8 leti, je tedaj neodvisni energetski sve-
tovalec Matjaž Valenčič izvedel raziskavo, ki je pokazala, da je najcenejša 
možnost ogrevanja še vedno ogrevanje na drva ali sekance. Krasno, a tega 
se že tedaj nismo smeli niti mogli lotiti polovičarsko. Ni namreč vsak les 
dober za kurjavo. »Biti mora namreč ustrezno suh, kos lesa ne sme biti ne 
premajhen ne prevelik, hkrati pa se moramo zavedati, da nikdar ne sme-
mo kuriti lesa, ki je bil kakorkoli obdelan (premazan z barvami, lakom, bil 
kakorkoli obdelan s kemikalijami in podobno),« poudarja Valenčič.

Pogosti so bili tudi kamini, ki so priljubljena izbira še danes. Zakaj? 
Ti namreč vzbujajo prijeten občutek, ko lahko v hladnih zimskih veče-
rih s skodelico čaja ali vroče čokolade v roki posedamo pred magičnimi 
plameni, ki s svojo toplino prijetno božajo naše telo. Kot pri kurjavi peči 
moramo tudi pri kaminih vedno poskrbeti za dobro prezračevanje. Poleg 
primernega ravnanja z ogrevalno napravo je ključno tudi, da prostore re-
dno zračimo, da ne pride do zastrupitve s škodljivimi plini.

Kaj pa izbrati danes, ko cene energentov vse bolj naraščajo? Ko ljudje 
prejemajo položnice v višini 200, 300, celo 400 evrov? Kako se temu iz-

ogniti? Kakšno količino energentov bomo dejansko potrošili, je odvisno 
od več dejavnikov, med drugim od izolacije stanovanjskega objekta, nje-
gove energetske učinkovitosti ter od izbranega energenta. Zelo pogosta 
je uporaba kurilnega olja, ki ga pridobivamo s predelavo surove nafte. Iz 
tega izhaja, da se njegova cena spreminja z višanjem/nižanjem cene nafte. 
Za uporabo kurilnega olja potrebujemo tudi ustrezne kotle, ti pa so lah-
kokondenzacijski, visoko- ali nizkotemperaturni, pri čemer imajo slednji 
boljši izkoristek in tudi manj onesnažujejo okolje.

Za ogrevanje se pri nas uporablja tudi utekočinjen naftni plin, ki se ga 
prav tako pridobiva iz surove nafte, je pa bolj učinkovit kot kurilno olje. 
Slabost slednjega energenta je, da pri izgorevanju nastaja ogljikov dioksid. 
Tudi tu poznamo različne kotle, klasične in kondenzacijske, pri čemer so 
slednji tudi tukaj varčnejši oziroma ponujajo večji izkoristek energije.

Ne pozabimo na zemeljski plin, še eno fosilno gorivo, ki med izbra-
nimi oddaja še najmanj ogljikovega dioksida. Za namestitev je potrebno 
plinovodno omrežje, tudi v tem primeru pa imamo največji izkoristek, če 
izberemo kondenzacijski kotel.

Pogosta je tudi raba biomase (lesne biomase), obnovljivega vira ener-
gije, ki se za kurjavo uporablja v različnih oblikah – peleti, sekanci, bri-
keti in polena. Prednost kotlov na biomaso je v tem, da ti proizvajajo zelo 
majhno količino škodljivih izpustov, poleg tega pa prozivedejo tudi zelo 
malo pepela. Strokovnajki pravijo, da je izkoristek pri vseh kotlih zelo 
visok: kotli na polena dosegajo celo do 90-odstotni izkoristek, kotli na 
sekance in polena pa še večjega.

Poraja se tudi vprašanje toplotne črpalke, ki je med Slovenci prav tako 
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pogosta izbira. Kaj je toplotna črpalka? Bojan Žlebnik pravi: »Toplotna 
črpalka je pravzaprav narobe obrnjen hladilnik, ki navznoter hladi, nav-
zven pa greje. Toplotna črpalka greje navznoter vodo za ogrevanje pro-
storov in/ali sanitarno vodo. Gre za najbolj energetsko učinkovit sistem 
ogrevanja in hlajenja, ki od okolice sprejema toplotno energijo in jo odda-
ja v ogrevanih prostorih, pri čemer izkorišča naravni toplotni zbiralnik 
okolja.« Morda je ta izbira tudi najudobnejša, saj deluje samodejno, ni je 
treba vklapljati ali izklapljati niti dodajati energenta. Najpogosteje upo-
rabljena tipa toplotnih črpalk sta zrak/voda, kjer sta prednost predvsem 
zmanjšan poseg v bivalni prostor ter hitra namestitev, ter zemlja/voda, ki 
pa zahteva več prostora, saj je treba zbiralnike namestiti pod zemljo, upo-
rabimo pa lahko tudi črpalko zrak/zrak ali voda/voda. »Namen nekaterih 
je namreč le ogrevanje prostorov, druge ogrevajo sanitarno vodo, nekate-
re pa ogrevajo tako ogrevalno kot sanitarno vodo, hkrati pa prostore tudi 
hladijo,« dodaja Žlebnik.

Slovenska statistika

V preteklem obdobju je bilo običajno tako, da je Slovenija večino ele-
ktrične energije pridelala sama, medtem ko statistike za leto 2021 kaže-
jo, da je bila domača proizvodnja energije v Sloveniji za 7 % nižja, sama 
končna poraba pa za 7 % višja. Tako smo sicer še vedno zadovoljili dobri 
polovici potreb po energiji, ostalo pa smo prebivalci Slovenije dobili z 
uvozom. Čeprav je omenjena energija namenjena različni porabi, se je je 
v gospodinjstvih največ potrošilo prav za ogrevanje prostorov. Že sama 
domača poraba v gospodinjstvu je zrasla za približno 6 %, od tega je bilo 
kar 64 % namenjenih ogrevanju prostorov, sledili pa so razsvetljava in 
električne naprave. Statistično gledano so v letu 2021 prevladovala lesna 
goriva (39 %), sledili so električna energija (28 %), zemeljski plin (10 %), 
ekstra lahko kurilno olje (približno 8 %), daljinska toplota (7 %), toplota iz 
okolice (ogrevanje s toplotnimi črpalkami – 5 %), utekočinjen naftni plin 
(približno 3 %) ter sončna energija (1 %). 
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Karmen Gerič in Blaž Mahkovic športnika leta
Razen zadnjih nekaj let, ko je usodo prireditev krojila epidemija, je valentinovo v Domžalah že tradicionalno namenjeno športnicam in 
športnikom ter športnim delavcem. Tako so v torek, 14. februarja, pod okriljem Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v športni dvorani 
podelili priznanja najboljšim v lanskem letu. Športnica leta je postala Karmen Gerič iz Športnega društva Sovice, športnik leta košarkar 
Blaž Mahkovic, kapetan članske ekipe Košarkarskega kluba Domžale, ki je postala tudi ekipa leta. Posthumno je bila podeljena tudi 
nagrada za življenjsko delo na področju športa, in sicer Dolfetu Šmidu.

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Rok Majhenič

Na podelitvi, ki jo je povezoval Gašper Bolhar, je zbrane sprva poz-
dravila domžalska županja Renata Kosec, ki je poudarila, da na Občini 
Domžale spremljajo vse pobude in predloge po nadaljnjem razvoju špor-
tnega področja v občini, saj se zavedajo, da je šport pomemben steber za 
lokalno skupnosti in tudi zelo pomembno področje za vse občanke ter 
občane. »Zato bomo še naprej razvijali šport za različne generacije kot 
tudi različne športne aktivnosti,« je obljubila županja, zbranim športni-
cam in športnikom pa dejala, da so prav vsi zmagovalci, četudi vedno ne 
dosežejo najvišjih stopničk, saj se ne ustavljajo, so odločni in predani ter 
jasno stremijo k svojemu cilju.

Domžale so mesto z velikim športnim srcem

Da so Domžale veliko športno mesto z velikim športnim srcem ter og-
romno vrhunskimi športnicami in športniki, je izpostavil Jernej Hribar, 
direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, ki je delil tudi nekaj svo-
jih videnj o delovanju zavoda v bodoče. »Zavod je bil ustanovljen 17. 12. 
2002, kar pomeni, da smo pred kratkim praznovali 20-letnico delovanja. 
Po 20 letih je po mojem mnenju nastopil čas za večje spremembe, ki bodo 
vplivale na vse vpletene. Verjamem, da na dolgi rok pozitivno za vse nas,« 
je dejal in poudaril, da se mora zavod v bodoče bolj usmeriti v razvoj špor-
ta v Domžalah, organizirati in voditi različne športne dogodke v občini, 
manj časa in energije pa posvetiti vzdrževanju športnih objektov, čiščenju 
smeti in košnji trave ipd. »Pa s tem seveda ne mislim, da lahko kakovost 
vzdrževanja športnih objektov kakorkoli pade. Samo kot podatek – tre-
nutno razmerje med zaposlenimi je enako 1 proti 8, se pravi ena organi-
zatorji športa, osem vzdrževalci. Z željo po spremembi se pripravlja tudi 
nova sistematizacija, ki bo omogočala zasuk v novo smer, omogočala pa 
bo tudi hitrejšo odzivnost,« je pojasnil ter med projekti, ki se pripravljajo 
v zavodu, naštel še spletno knjigo pohval in pritožb, spletno poročanje o 
vandalizmu, smeteh in ostalem, kar sodi v njihovo delo, vzpostavitev por-
tala za napoved športnih dogodkov, kjer bodo lahko domžalska športna 
društva vpisovala svoje dogodke in s tem promovirala domžalski šport, 
ter digitalizacijo zavoda – letošnje leto bo namenjeno prenovi spletnih 
rezervacij in spletnemu plačevanju zakupljenih terminov. 

Podeljenih 80 nagrad, priznanj, plaket

Poleg športnice, športnika in ekipe leta ter nagrade za življenjsko delo 
so podelili še bronasta, srebrna in zlata priznanja, priznanja za izjemne 
dosežke na področju športa in plakete posameznikom ter društvom za 
uspešno in dolgoletno neprekinjeno delovanje na področju športa.

Prejemniki bronastih priznanj so: Neja Ambrož, Urh Kosirnik, Tia 
Emberšič, Nik Meden Štrubelj, Žana Planinšek (vsi Atletski klub Domža-
le), kadeti U17 Helios Suns, mladinci U19 Helios Suns (oboji Košarkarski 

Domžalska športnica lanskega leta je Karmen Gerič, domžalski športnik lanske-
ga leta je Blaž Mahkovic (na fotografiji na sredini, desno domžalska županja Re-
nata Kosec, levo direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Jernej Hribar.



februar 2023 25ŠPORT

klub Domžale), mladinci U19 Nogometni klub Domžale, Manca Petrič 
(Plavalni klub Olimpija), mladinska show dance mala skupina Treasure 
(Plesni klub Miki), Maša Ručigaj (Smučarski klub Ihan), mladinci U18 
Smučarsko skakalni klub Ihan, Zala Mihelčič (Smučarsko skakalni klub 
Ihan), Kaja Faganel (Šahovsko društvo Domžale), Nastja Ahačič, Žan Pa-
hor, (oba Športno društvo Energija), Eva Cikajlo (Teniški klub Domžale), 
kadetska ekipa ŽNK Radomlje, Tim Zabret (Smučarski klub Ihan).

Srebrna priznanja so dobili: Vit Hrabar, Lovro Lapajne, Alen Zulić, Jan 
Zemljič, Tibor Mirtič, Jure Rener, Jan Vide, Miha Mivšek, Urban Klavž-
ar (vsi Košarkarski klub Domžale), Maja Šuštar Habjan (Planinsko dru-
štvo Domžale), mladinska street show mala skupina Friends (Plesni klub 
Miki), Viktorija Mežnar, Tadej Repnik, Matic Repnik, Pavel Trojer (vsi 
Smučarski klub Ihan), Teodor Igor Hebstritt (Smučarsko skakalni klub 
Ihan), Matija Kecelj (Strelsko društvo Domžale), Jure Plaskan (Šahovsko 
društvo Domžale), Brina Udovč, Maša Orehek (obe Športno društvo So-
vice), Vita Movrin (Športno društvo Energija), Gregor Mohorič (Športno 
društvo SUP Amanzi), članska ekipa Težko atletskega kluba Domžale, 
Anže Kosmač, Jernej Orešek, Peter Dobnik, Petra Pavlič (vsi Težko atlet-
ski klub Domžale), članska ekipa ŽNK Radomlje, članska ekipa Tosama 
Ladies (Ženski košarkarski klub Domžale Ledita), Lejla Pamič (Ženski 
košarkarski klub Domžale Ledita).

Zlata priznanja so dobili: Jan Emberšič (Atletski klub Domžale), Lana 
Smolnikar (Plesni klub Bolero), Lovro Planko (Smučarski klub Ihan), Saša 
Štiftar in Nina Zvizdalo (Športno kulturno društvo Leaders), Eva Kapus 
(Športno kulturno društvo Leaders), Rudi Olenik Čampa (Šahovsko dru-
štvo Domžale), mladinska street show formacija Not her sins (Plesni klub 
Miki), članska street show formacija Stalker (Plesni klub Miki), Pia Lovrič 
(Teniški klub Domžale), Petra Ravbar (Plesni klub Bolero), Maša Skočaj 
(Plesni klub Miki), Žiga Farkaš (Plesni klub Miki), Neli Žagar (Športno 
društvo Sovice).

Prejemniki priznanj za izjemne dosežke v športu so: Miha Žmaucar 
(Šahovsko društvo Domžale), Miha Belšak (Košarkarski klub Domžale), 

Klemen Bauer (Smučarski klub Ihan), Težko atletski klub Domžale, Erik 
Bukovnik (Plesni klub Miki), Tina Erzar (Smučarsko skakalni klub Ihan), 
Meta Tancik (Športno društvo Energija), Bine Markošek (Šahovsko dru-
štvo Domžale).

Podeljenih je bilo tudi šest plaket posameznikom in društvom za us-
pešno ter dolgoletno neprekinjeno delovanje na področju športa, in sicer 
so bronasto plaketo dobili Petra Starbek in Mojca Polše (obe Klub boril-
nih veščin Domžale), Plesni klub Miki in Mitja Tancik (Športno društvo 
Energija), srebrni plaketi pa Mojca Grojzdek (Športno atletsko društvo 
Mavrica) in Andrej Pustotnik (Košarkarski klub Domžale). 

Za glasbeno-plesne predahe med posameznimi kategorijami so pos-
krbeli domžalska glasbena skupina Imset, plesna skupina Mini Sovice, 
Electric boys iz Plesnega kluba Miki in članice Športno kulturnega društva 
Leaders, ki jih sicer lahko vidite na košarkarskih tekmah Helios Suns. Članska ekipa Košarkarskega kluba Domžale je postala ekipa leta.

Posthumno je nagrado za življenjsko delo prejel Dolfe Šmid.

Prejemniki priznanj za izjemne dosežke v športu.

Člani Ansambla Viharnik ob 30. obletnici svojega delovanja 

pripravljajo tradicionalni koncert Šopek za mami. Koncert s šte-

vilnimi gosti bo v soboto, 18. marca, ob 19. uri v Športni dvorani 

Kamnik. Dogodek bosta povezovala Franc Pestotnik Podokni-

čar in Janja Ulaga. Po koncertu bo sledil še ples, ki se bo lahko 

zavlekel pozno v noč. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo.

Da se boste lažje odločili za obisk koncerta, objavljamo še seznam 
gostov. Poleg Ansambla Viharnik bodo nastopili še:

Kvatropirci, Modrijani, Helena Blagne, Ansambel bratov Poljan-
šek, Tomaž Plahutnik, 
Šmarnogorski kvintet, 
Ansambel Javor, Ansam-
bel Galop, Mestna godba 
Kamnik, Folklorna sku-
pina Kamnik.

Če vstopnice ne bos-
te zadeli preko naše 
nagradne igre na facebo-
oku, jih lahko kupite na 
spletni strani olaii.com, 
na bencinskih servi-
sih OMW in v trafikah 
3DVA ali pa jih rezervi-
rate na telefonski številki 
041 863 378.

V Kamniku bo koncert ob okrogli 

obletnici Ansambla Viharnik
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Timonov cilj: stati na najvišji stopnički
Ta konec tedna Timona Grgiča iz Komende čaka prva letošnja tekma srednjeevropskega prvenstva CEE v kartingu, ki bo potekala na 
progi Azzurra v italijanskem Jesolu. Komaj osemletni Timon je nase opozoril že v lanski debitantski sezoni, ko je v svoji kategoriji od 
osem do enajst let postal državni podprvak v kartingu, za letošnjo sezono pa se v družini Grgič nadejajo še boljših uvrstitev tako v 
domačem kot evropskih prvenstvih, Timon pa si želi predvsem na kakšni izmed dirk stopiti tudi na najvišjo stopničko. Ob nespornem 
talentu za avtošport, ki ga kaže – še pred začetko sezone je na treningu dosegel svoj nov osebni rekord, ki bi ga na tekmovanju pripeljal 
na najboljše startno mesto – tudi mi navijamo zanj!

MATEJA ŠTRAJHAR

»Timonov lanski dosežek, ko je osvojil drugo mesto v državnem pr-
venstvu, je bil tudi za nas veliko presenečenje. Tega nismo pričakovali, 
niti se nismo ubadali s točkami oz. uvrstitvami, saj je bila to njegova prva 
tekmovalna sezona; pravzaprav je bilo lansko leto sploh prvo, ko je Timon 
lahko tekmoval, saj se otrok lahko udeleži tekmovanj šele v tistem letu, ko 
dopolni osem let,« pove Ingrid Grgič Komatar, Timonova mami, ki v ekipi 
skrbi za papirje, licence, facebookov profil in objave v javnosti, hkrati pa 
sina glasno in močno spodbuja tako na tekmah kot treningih. Navajena je 
bencinskih hlapov, hitrosti in vsega ostalega, kar je povezano z avtošporti, 
saj je dirkač tudi Timonov oči Marcel. »Mož dirka v avtokrosu, tako da 
že od vsega začetka z njim hodim na dirke. Seveda me med dirko vedno 
stiska, sedaj, ko tekmuje še Timon, pa je to popolnoma nov občutek. Nisem 

panična, sem ponosna in vesela, glasno navijam, ampak v meni vlada ner-
voza,« iskreno pove Ingrid. Lahko rečemo, torej, da je bil avtošport Timo-
nu položen v zibko. »Pet let je bil star, ko se je prvič usedel v gokart, že pred 
tem se je vozil z bencinskim štirikolesnikom, ki ga je dobil za četrti rojstni 
dan. Pripeljal sem ga domov, usedel se je vanj, do konca pritisnil na plin in 
se odpeljal po ulici. Vmes je dobil še prvi avtomobil buggy,« se spominja 
oče, ki je v avtokrosu začel tekmovati pred petnajstimi leti in v tej panogi 
še danes dosega najboljše slovenske uvrstitve v evropskem prvenstvu. 

Na treninge se vozijo v Italijo

Timonova pot v kartingu se je začela na WOOP! Akademiji v Ljublja-
ni, kjer so ga naučili osnov kartinga, kot so prehitevanje, pomen zastavic 
ipd., a ker so starši opazili, da ne napreduje več, saj je akademija namenjena 
otrokom, ki se s kartingom nimajo namena ukvarjati profesionalno, tem-
več rekreativno oz. za zabavo, so ga izpisali. Ves ta čas je Timon treniral 
tudi pod budnim očesom očeta, ki je na sina prenesel vse svoje znanje in 
izkušnje, hkrati pa je tudi mehanik njegovih gokartov. Timon je s treningi 
začel v Krškem. Ker pa na tej progi ni tekme, kajti v Sloveniji sta progi, 
ki ustrezata standardom za dirke, le na Ptuju in Vranskem, so se njegovi 
treningi preselili na 250 kilometrov oddaljeno dirkališče v italijanski Jeso-
li. Sem, kjer so svojo pot začeli tudi največji med dirkači, kot sta Michael 
Schumacher in Ayrton Senna, se družina Grgič odpravi skoraj vsak konec 
tedna. Timon s treningom tako v soboto kot nedeljo začne ob pol devetih 
zjutraj in konča ob petih popoldan, a tudi to je mlademu nadebudnemu vo-
zniku premalo. »Rad bi imel še več treningov,« pravi, zato za ta namen iz-
koristi tudi vse proste dni med počitnicami. V šoli nima težav in je odličen 
učenec, tako da so njegovemu športnemu udejstvovanju naklonjeni tudi v 
Osnovni šoli Komenda Moste, kjer Timon obiskuje tretji razred.Timon je bil star pet let, ko se je prvič usedel v gokart.

Foto: R
A

C
E.SK

 – Jakub R
ovny



februar 2023 27ŠPORT

Ne le v kartingu, tekmuje tudi v avtokrosu

Ker so sinove in očetove tekme dostikrat v istem terminu, a na raz-
ličnih lokacijah, je usklajevanje v družini precej težko. Tudi zato so bili 
Grgičevi veseli povabila v ekipo Primus Racing, kjer jim bodo pomaga-
li pri nastavitvah gokardov in treningih – Timon sedaj trenira tudi pod 
vodstvom trenerja Primoža Mataliča. Poleg tega se je na pragu nove sezo-
ne, v kateri bo nastopal pod okriljem kluba AMD Šlander iz Celja, mladi 
Komendčan razveselil tudi dveh novih profesionalnih gokartov – eden je 
namenjen dirkam, drugi treningom, hkrati pa predstavlja še rezervo ob 
morebitnih nevšečnostih na dirki.

Osemletnik pa se ni izkazal le v kartingu, temveč je lani prve ovinke 
uspešno prevozil tudi v športu svojega vzornika. Očeta, seveda! Le dan 
pred dirko avtokrosa na Češkem se je prvič usedel v buggyja. Marcel mu je 
razložil, kako delujejo sklopka in prestave, na travniku ob boksih je posku-
sil odpeljati nekaj krogov, že naslednji dan pa suvereno odpeljal svojo prvo 
dirko v avtokrosu. »Na začetku sem imel nekaj težav s prestavljanjem, po-
tem pa je steklo,« pravi mladi komendski avtošportni up, medtem ko Ingrid 
dodaja, da so med prvo dirko vsi jokali, »zaradi njegovega poguma, saj je ta 
steza na Češkem ena od bolj nevarnih, ker vključuje tudi skok, malo pa tudi 
zaradi uvrstitve, saj je bil na koncu osmi od desetih.« V krovni Zvezi za av-
tošport Slovenije – AŠ2005 so mu podelili tudi priznanje za lanske nastope 
v tujini, s čimer je postal najmlajši dobitnik priznanja v zgodovini zveze.

Poleg tekem v kartingu, ki bodo prioriteta, se bo Timon v prihajajoči 
sezoni udeležil tudi nekaj tekem v avtokrosu. V tej panogi se tekmovalna 
sezona začne aprila. »Z buggyjem bo šel na štiri ali pet tekem v tujini, če 
bo kaj posluha, pa bo tekmoval tudi v Sloveniji. Timon je namreč prvi tako 
mlad voznik avtokrosa v Sloveniji in naša zveza lani ni imela pravne pod-
lage, da bi mu lahko izdala licenco. Zato je z dovoljenjem slovenske zveze 
vozil s češko licenco. Enako bo tudi letos,« o težavah, ki jih imajo, ker je 
Timon do sedaj najmlajši voznik pod okriljem zveze, pove oče. 

Veseli bi bili sponzorskih sredstev!

Na splošno pa je glavna težava slovenskega avtokrosa, podobno tudi 
kartinga, pomanjkanje primernih stez za trening, saj je edina avtokros 
steza v Sloveniji tista v Moravčah. Tudi zato Ingrid med cilji, ki si jih v 
prihodnosti želijo uresničiti, ne izpostavlja le Timonovih dosežkov, tem-
več tudi dvig prepoznavnosti tega športa v Sloveniji – sploh med mladimi. 
»Na Češkem otroci s petimi leti že lahko pridobijo licenco za tekmovanje 
v avtokrosu, medtem ko pri nas marsikdo sploh ne ve, da ta šport obstaja, 
zato si želimo avtokros bolj približati slovenski javnosti,« se nadeja In-
grid, ki upa, da bi se z večjo prepoznavnostjo dvignila tudi medijska po-

javnost tega športa, kar bi bistveno pripomoglo k zanimanju sponzorjev 
za vstop v avtokros. Tudi Grgičevi so do sedaj zaman pošiljali prošnje 
za sponzorstvo, tako da večinoma sami financirajo sinovo športno pot. 
Dolgoročno to ne bo več mogoče, saj so finančni vložki v avtošportu zelo 
visoki. »Timon je sedaj še zelo mlad in zavedamo se, da njegova starost za 
sponzorje predstavlja oviro. A vseeno upamo, da bo nekdo nekoč videl 
potencial in pristopil do nas. Vsak evro šteje,« pravi Ingrid. 

Po Timonovih stopinjah bo morda šel tudi mlajši brat

Tako Ingrid kot Marcel sta prepričana, da bo letošnja sezona lažja za 
celotno družino, saj je bilo v debitantski še veliko neznank. Da jabolko ne 
pade daleč od drevesa, pa dokazuje tudi najmlajši Grgičev sin. Timon ima 
namreč še dva mlajša brata, petletnega Vitana, ki zaenkrat ne kaže zani-
manja, da bi se vozil po sledeh starejšega brata, in triletnega Astina, čigar 
zanimanje za ta šport je po besedah Ingrid in Marcela že zdaj ogromno. 
Timon pravi, da bi bil zelo vesel, če bi tudi najmlajši brat tekmoval v istem 
športu. »Potem bi jaz lahko učil njega,« se navihano nasmehne, Ingrid pa 
dodaja, da sta tako karting kot avtokros zelo družinska športa. »To posta-
ne način življenja družine,« zaključuje Ingrid. 

Timon je lani prve ovinke uspešno prevozil tudi v avtokrosu; na sliki skupaj z 
očetom Marcelom Grgičem.

Timon je nase opozoril v lanski debitantski sezoni, ko je v svoji kategoriji od 
osem do enajst let postal državni podprvak v kartingu.

 041 288 145

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

www.vgvrankar.si
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Poraz z Mariborom odnesel Pleška

Kamniški odbojkarski klub se je po porazu z Mariborom v prvi tekmi 
polfinala Pokala OZS razšel s trenerjem Matijem Pleškom, ki ga je nadome-
stil njegov pomočnik Jurij Žavbi. Kamničani so nato kar dvakrat zapored 
premagali Maribor, v državnem prvenstvu in povratni tekmi pokala. Z 
zmago na drugi tekmi polfinala pokala so se uvrstili tudi v veliki finale, kjer 
se bodo pomerili z ACH Volley. Finalni turnir bo letos potekal v Velenju.

Kamniški odbojkarji so bili pred tem uspešni tudi v srednjeevropski 
ligi, kjer so po rednem delu zasedli drugo mesto in se bodo v polfinalu po-
merili z avstrijsko ekipo SK Zadruga AICH/Dob. V srednjeevropski ligi 
so bile uspešne tudi Calcitovke, ki so po rednem delu zasedle prvo mesto 
in se bodo v polfinalu pomerile z ekipo Nove KBM Branik Maribor. V 
državnem prvenstvu so si Kamničani že dva kroga pred koncem rednega 
dela zagotovili drugo mesto, tako kot tudi Kamničanke prvo. Dekleta v 
1B ligi so trenutno na tretjem mestu, fantje v drugi ligi pa na poti v 1B 
ligo, saj so še vedno brez poraza.

Helios Sunsi niso uspeli presenetiti Cedevite 
Olimpije

Košarkarji Helios Sunsov so se po zmagi nad Podčetrtkom v polfinalu 
pokala Spar uvrstili v veliki finale, kjer pa so morali priznati premoč Ce-
deviti Olimpiji. V ligi ABA2 so še naprej brez poraza z desetimi zmagami 
in so si skoraj že zagotovili tudi prvo mesto po rednem delu. V državnem 
prvenstvu so na drugem mestu, v začetku februarja pa so presenetljivo 
izgubili proti Iliriji. 

Igralke Domžal so trenutno na sedmem mestu, po porazih z Ježico, 
Celjem in Ilirijo.

V tretji ligi so igralci Calcit Baskeballa trenutno na osmem mestu, ki še 
ohranja status tretjeligaša. V zadnjem krogu so premagali Konjice 

Visok poraz Domžal na domačem terenu

Domžalski nogometaši so z visokim porazom začeli spomladanski del 
v prvi ligi. V Domžalah jih je premagala ekipa CB24 Tabor Sežana s 4:0. 

V drugem krogu so gostovali pri Bravu in popravili vtis, saj so zmagali z 
2:0. Trenutno so na petem mestu. Na desetem mestu je ekipa Kalcer Ra-
domlje, in sicer po neodločenih rezultatih z Gorico in Muro.

Kamniški vaterpolisti na tretjem mestu v Alpski ligi

Kamniški vaterpolisti so na četrtem turnirju Alpe Waterpolo lige v 
Kranju zabeležili dve zmagi. Prvi dan so v slovenskem obračunu prema-
gali ekipo Grafist Koper, drugi dan pa še visoko ekipo WBC Tirol. Tre-
nutno so na tretjem mestu za ekipama Ljubljane in Triglava.

Uspešni kamniški kegljači, kegljačice prve

V Kamniku je potekalo državno prvenstvo za člane v disciplini sprint, 
kjer kamniški kegljači niso bili pri vrhu, kot je bila njihova kolegica na pr-
venstvu, ki je potekalo v Ljubljani. Majda Lužar je namreč osvojila bron. 
Na kamniškem kegljišču je nato potekalo še državno prvenstvo v disci-
plini tandem mix za člane in članice. Kamniška naveza Irena Koprivc in 
Miha Uršič je klonila šele v finalu in osvojila srebrno medaljo. Do brona-
ste medalje sta prikegljala Tadeja Kokalj in Gašper Burkeljca. 

V ligaškem državnem prvenstvu so Kamničani premagali Hrastnik 
in izgubili proti Proteusu, v zadnjem krogu doma premagali Ljubelj. Tre-
nutno so na četrtem mestu. Kamničanke pa so po zmagah nad Celjem 
in Brestom ter v zadnjem krogu še nad Ljubeljem prevzele vodstvo na 
lestvici. V 1B ligi so Kamničanke trenutno na sedmem mestu, Kamničani 
v drugi moški ligi so na petem mestu, v tretji ligi pa na drugem.

Anže Lanišek drugi v Willingenu

Anže Lanišek kljub smoli, ki jo je imel na drugi tekmi v Lake Placidu 
s težavami z opremo in na tekmi ni nastopil, še naprej kroji svetovni ska-
kalni vrh, saj je še vedno na tretjem mestu v skupni razvrstitvi svetov-
nega pokala. Anže je bil na prvi tekmi v Ameriki osemnajsti. Odlično pa 
je skakal na prvi tekmi v Willingenu, kjer je bil drugi, naslednji dan pa 
je zasedel osemnajsto mesto. Na prvih letošnjih poletih v Kulmu je Anže 
zasedel trinajsto in deveto mesto. 

Uspešni mladi športniki

Zaradi poškodovane strehe Olimpijskega centra Novo mesto je letoš-
nje državno prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince in mla-
dinke potekalo v Zagrebu. Na tekmovanju je državni podprvak v teku na 
400 metrov postal Kamničan Žan Rozoničnik, ki je s klubskimi kolegi iz 
AD Kronos Ljubljana postal tudi državni prvak v štafeti 4 x 400 metrov.

V Termah Čatež se je odvijalo 30. mladinsko državno prvenstvo v 
standardnem šahu in 24. mladinsko državno prvenstvo v pospešenem 
šahu, na katerem je izjemno uspešno nastopila tudi mlada kamniška ša-
histka Inti Maček, ki nastopa v kategoriji do 14 let za ŠK Komenda. V 
obeh disciplinah (standardni šah in pospešeni šah) je Kamničanka osvo-
jila naslov državne prvakinje.

V ljubljanskem Tivoliju je potekalo Moštveno in posamično državno 
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prvenstvo za dečke in deklice, na katerem se je odlično izkazala Kamni-
čanka Taja Klemen. Že prvi dan je osvojila naslov državne podprvakinje 
v disciplini 100 m hrbtno. V nedeljo je za zaključek osvojila še naslov dr-
žavne prvakinje v disciplini 50 m hrbtno. 

Na bazenu v Radovljici je potekalo Zimsko odprto prvenstvo Slovenije 
v daljinskem plavanju na 5000 metrov. V absolutni kategoriji je bil Gašper 
Stele drugi in Rok Vejnovič tretji. Slednji je postal državni prvak pri ka-
detih. Pri mladincih je državni prvak postal Tevž Štupar, Taja Vejnovič 
je bila druga, enako tudi Mark Anej Lapuh. Tretja je bila Iza Videc. Ivana 
Lukan je bila pri kadetinjah druga.

Judoisti Judo kluba Komenda so se borili na mednarodnem turnirju 1. 
Judo cup Zrinski Čakovec Open. Svit Starovasnik je v kategoriji mlajših 
dečkov U12 osvojil drugo mesto, medtem ko je bila njegova starejša se-
stra Timeja Starovasnik v kategoriji mlajših kadetinj U16 tretja. Še pred 
tem pa so se mladi judoisti udeležili uradnega mednarodnega tekmova-
nja v kategoriji mladincev U21 in mlajših kadetov U16 za Pokal Lendave. 
Haya Veinhandl Obaid je v kategoriji mlajših kadetinj – U16 premagala 
vso konkurenco, nato pa je tekmovala še v kategoriji mladink (U21) in z 
dobrimi borbami proti bolj izkušenim nasprotnicam dosegla tretje mesto. 
Timeja Starovasnik je v kategoriji mlajših kadetinj v svoji kategoriji osvo-
jila prvo mesto. Brina Frece je v kategoriji mladink osvojila tretje mesto. 
Na državnem prvenstvu v Lendavi je Luka Lukšič osvojil drugo mesto v 
kategoriji do 18. let. Mladi judoisti do 12 let so na državnem prvenstvu 
osvojili kar pet kolajn.

Odličen nastop Lovra Planka na svetovnem 
prvenstvu v biatlonu

Kamničan Lovro Planko je dobro izkoristil priložnost, ki jo je dobil 
na svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v nemškem Oberhofu. Na prvi 
tekmi v šprintu je v cilj pritekel kot najboljši Slovenec. Zasedel je triintri-

deseto mesto. Naslednji dan je v zasledovanju kljub težavam s puško ta 
rezultat še popravil in na koncu zasedel devetindvajseto mesto. Lovro je 
nato priložnost dobil še na najdaljši biatlonski preizkušnji, 20-kilometrski 
razdalji, v kateri je član SK Ihan pred dvema tednoma osvojil 3. mesto 
na evropskem prvenstvu. Lovro tokrat ni tekel najhitreje, tudi štirikrat 
zgrešil, kar je na koncu zadostovalo za petinpetdeseto mesto.

 
Dušan Papež je postal podpredsednik Atletske 
zveze Slovenije

Dušana Papeža je upravni odbor Atletske zveze Slovenije soglasno 
izvolil za podpredsednika zveze. Papež, predsednik Združenja za gorske 
teke pri AZS, je bil že do sedaj član upravnega odbora, zdaj pa zaseda mesto 
podpredsednika. V preteklosti se je izkazal kot odličen organizator velikih 
tekmovanj v gorskih tekih: Grintovec, Velika planina – svetovno prven-
stvo 2010 in evropsko prvenstvo leta 2017. Njegov cilj je, da bi v naslednjih 
letih evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih spet gostila Slovenija. 
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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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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, 17. marca 
2023, in bodo objavljeni v reviji, ki bo izšla 23. marca 2023. 
Mali oglas lahko oddate tudi na www.modre-novice.si!

PRODAM

• Zelo staro harmoniko na gumbe, 
ni diatonična. 041 507 965

• Nekaj starih pisalnih strojev, še 
delujočih. 041 507 965

• Varnostne odsevne telovnike, 
večja količina po zelo ugodni ceni. 
040 346 703

• Plašča, bundi, krila, bluze in deke. 
031 253 162

• Ženska oblačila, št. 44 – 46, cena 
po dogovoru. 031 270 087 

• Namizni vrtalnik. 031 825 048 
• Gorsko kolo Cube, velikost 2, 

oprema Shimano XT 29 col, 500 
eur. 040 763 055

• Bide, WC, umivalnik s podstav-
kom, vse novo. Skupaj 200 eur. 
041 374 842

• Seat Ibiza 1,4, letnik 2006, prva 
lastnica. 031 866 629

• Žensko kolo Scorpio, rabljeno 6 
mesecev, 180 eur. 040 874 443

• 4 leta staro elektično kosilni-
co, dvokrilna kovinska vrata in 
ugodno smučarski kombenizion, 
otroške sani. 041 288 935

• Sod za vino 100l in 70l in brzopa-
rilnik. 051 314 969 

• Skuter Lintex (Kitajska), prvi la-
stnik, 50 ccm, prevoženo 2900. 
070 669 083

• Nov krzneni plašč št. 42/44, po-
larna lisica. Cena po dogovoru. 
031 507 873

• Kolo Merida, 28 col, aluminij, 65 
eur. 041 547 362

• Električni radiator in radio 
Kosmaj. 041 211 619 

• Žensko narodno nošo, št. 38–40, 
novo. 041 228 754

• Traktor Zetor 2511 vozni in trak-
torski mešalec za gnojevko. 031 
814 651 

• Feltni DT – SWISS, Pr.20.Syncrs, 
90 eur. 041 547 362

• TV LCD, Telefunken32'', starejši, 
malo rabljen, 50 eur. 031 542 355

• Kuhinjsko napo, rostfrei 90x52, 
malo rabljeno. 031 213 955

• Zbirko znamk. Samo resni. 051 
661 925

• Traktor Muta s priključki kosa, 
freza, prikolica. 01 724 28 52

• Stropne luči Philips Arano 2x49w 
3kom, Philips FBH 026 26W 
16kom. 031 608 512

• Philips stropne luči Celino TCS 
680 1X49W. 031 608 512

• Hokejsko spodnje perilo (hlače-
-majica) Bauer, vel. mm za starost 
11–13 let, 5 kompletov, 15 eur/kos. 
031 608 512

• Rabljene hokejske drsalke Bauer, 
št. 39, 35 eur . 031 608 512

• Delujoč in še zelo uporaben tiskal-
nik HP DISKJET 4580, 40 eur. 031 
608 512

• Ročno šivane, nove, nenošene 

planinske čevlje št. 39 z Vibram 
podplatom, ugodno, 50 eur. 031 
608 512

• Posteljo bukev z ortopedskim jo-
gijem 200×90 cm, malo rabljeno in 
lepo ohranjeno. 031 389 526

• Aprilia 250 skuter za sestaviti, 
agregat, ali po delih. 031 209 982

• Večjo količino plastičnih doz, 
300ml, uporabne za razne paste in 
drugo polnilo. 031 029 955

• Dva oldtajmer radijska sprejemni-
ka, starost med 80 in 90 let. 031 
029 955

• Skrinjo, skoraj nerabljeno, 410 li-
tov, ugodna cena, po dogovoru. 
051 301 543

• Jogi, 90x190 cm, iz čistilnice, 50 
eur. 051 342 193

KUPIM

• Pesmarico Slovenske ljudske 
(France Cigan). 031 322 554

• Traktor Deutz – Torpedo. 068 192 
587

• Teličko staro 4-6 mesecev Cha ali 
Limuzin. 031 814 651

• Vrtalno glavo za stružnico od 1 do 
16 mm, obvezno Morse konus 2. 
040 975 350

• Odlikovanja, medalje, značke, ba-
jonete, razglednice, kovance, knji-
ge, slike, kipce in podobno. 051 
740 430

NEPREMIČNINE

• Kupim kmetijsko zemljišče ali 
gozd. 041 751 266

• Oddam poslovni prostor 47,5 m2, 

V 270 cm. Dvižna vrata, enosta-
ven dovoz za skladišče, cena po 
dogovoru. 041 664 440

• Prodam hišo 170 m2 v Dobu na 
idilični lokaciji, letnik 1985, par-
cela 500 m2. 041 380 765

• Oddam dvosobno stanovanje, eta-
ža stanovanjske hiše v občini Ko-
menda. 031 640 040 

• Iščem manjše stanovanje ali sobo s 
kopalnico za eno osebo, najem. Tr-
zin in okolica. 00 385 976 759 320

• Kupim garažo ali pokrit parkirni 
prostor za avtodom. 041 550 035

• V Kamniku oddam odlično gara-
žo s servisnim jaškom in prosto-
rom pod streho. Najraje za skladi-
šče. 041 550 035

PODARIM

• Planinske vestnike od letnika 
2004 do 2021 podarim ljubitelju 
gora. 031 389 526 

RAZNO

• Iščemo nove sodelavce v proizvo-
dnji! Delo dopoldan, enoizmensko. 
Prijava z življenjepisom na e-mail: 
info@burgarteh.si

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

• Gratis odvoz vseh vrst kovin, 
plinskih jeklenk in akumulator-
jev. 069 622 922

• Brez stroškov odvoza vam odpe-
ljemo pralne, sušilne stroje, štedil-
nike, odslužena kolesa ter kovino. 
040 780 078

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

Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si
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V sodelovanju s centrom Supernova Kamnik predstavljamo niz 
nagradnih iger 2023, v katerih bo po en srečni izžrebanec vsak 

mesec prejel HIT IZDELEK brezplačno, ostali pa ga boste lahko 
s tem kuponom kupili pol ceneje.

Sodelujte na www. modre-novice.si/ostrooko
ali poskenirajte QR kodo.

Katera trgovina je na sliki?

Nagradna igra 'OSTRO OKO'

Kupon je unovčljiv ob predložitvi tega oglasa  do 31. 3. v  trgovini na sliki.

HIT IZDELEK MESECA – PAKET ZA OSTER VID: korekcijski okvir v vrednosti
do 89,90 € + kakovostni dioptrijski stekli 1.5 do 6/2 diop/cyl v vrednosti
99,80 € + montaža v vrednosti 29 €, pregled vida v vrednosti 25,90 €.

redna cena

24460 €
cena s 50% popustom

12230 €

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI

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

hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan
Še več modrih novic na spletu

www.modre-novice.si

Zakaj potrebujem
komunikacijsko agencijo?

ZA OHRANJE TRDNIH 
ODNOSOV S STRANKAMI 
S POMOČJO E-MAIL 
MARKETINGA
Izkoristite eno najbolj učinkovitih marketinških 
orodij, ustvarjajte strankam prilagojeno vsebino 
in povečajte prodajo s pomočjo e-mail marketinga.

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

Pišite nam na info@ir-image.si

1



Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana
Prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560, e-mail: info@malgaj.com www.avtohisamalgaj.si

PRODAJA RABLJENIH VOZIL
ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!

BMW serija 3 Touring: 330d xDrive Avt. FULL LED NAVI KAMERA – 2993 ccm, 
190 kW (258 KM) – L. 2018/02 - samo 138.281 km – 1. lastnik, ohranjeno, redno ser-
visirano vozilo z znano zgodovino. 4x4 pogon, avt. menjalnik, bluetooth, navigacija, 
tempomat, parkirni senzorji zadaj, vzratna kamera, full led žarometi, električna prtljažna 
vrata, esp,… možnost financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 20.880,00 €

Mini Clubman Mini Cooper D – 1995 ccm, 110 kW (150 KM) L. 2016/3 – 103.413 
km. Odlično ohranjeno atraktivno vozilo z znano zgodovino, od prvega lastnika. Na-
vigacija, bluetooth, tempomat, pdc, potovalni računalnik, ... Možnost financiranja brez 
pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 15.990,00 €

Akcija Akcija

Akcija

Akcija Akcija

Ford Kuga 2.0 TDCi SportStyle Powershift – navi park. sen. led, 1997 ccm, 88 kw 
(120 km) – L. 2018/09, 51.604 km. Zelo lepo ohranjen, z znano zgodovino in od 1. lastnika. 
Dvopodročna avtomatska klima, parkirni senzorji zadaj, alu platišča, navigacija, usb, bluetooth, 
keyless go, meglenke, prednje dnevne led luči, tempomat, usnjen multinfunkcijski volan, streš-
ne sani, el. pomik spredaj in zadaj… Možnost financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 18.880,00 €

Renault Espace TCe 200 Initiale Paris – EDC, AKTIVNI TEMPOMAT, USNJE 
– 1618 ccm, 147 kW (200 KM), (automatik) . L. 2015/08 124.361 km. Posebno vozilo z 2 
elektronsko nastavljivima sedežema v drugi vrsti. Lepo ohranjeno vozilo z znano zgodovino. 4 
control (štirikolesni volan), opozorilo za zapustitev voznega pasu, avtomatski menjalnik, aktivni 
tempomat, opozorilo o mrtvem kotu, head-up display, zaviranje v sili. Full led (led žarometi, 
dnevne led luči, zadnje led luči), vzvratna kamera. Park asistent, prednji in zadnji parkirni senzorji, 
gretje sedežev spredaj in zadaj, original 19" alu platišča,… Financiranje preko banke rci – kredit/
leasing od 2 - 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.

Akcijska cena: 18.880,00 €

Renault Scenic 1.5 dCi Energy Intens Navi, Parktronic, Led, 1461 ccm, 70 kW (95 
KM), L.2017/07 , 87.715KM, 1. lastnik, ohranjeno, redno servisirano vozilo z znano zgodovino, 
tempomat, bluetooth, navigacija, start/stop, led dnevne luči, pdc spredaj + zadaj, …  možnost 
financiranja brez pologa  kredit/leasing. 
Akcijska cena: 13.990,00 €

Renault Megane Berline dCi 115 LINE ASSIST NAVI 2XPDC – 1461 ccm, 85 kW 
(116 km), 03/2019 – 92.113 Km, 1.Lastnik . Ohranjeno in redno servisirano vozilo. Navigaci-
ja, parkirni senzorji spredaj in zadaj,bluetooth, usb, usnjen multinfunkcijski volan, avtomatska 
klimatska naprava, prednje dnevne led luči, keyless go, tempomat, sredinski naslon za roko, … 
Financiranje preko banke rci – kredit/leasing od 2 – 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 14.490,00 €

Akcija


