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OBČINSKE NOVICE

Poklon Maistru in 
njegovim borcem
Letošnji državni praznik dan 
Rudolfa Maistra je bil v Ka-
mniku v znamenju Maistro-
vih borcev, ki so na Trgu tal-
cev dobili svoje obeležje.
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KULTURA

Petnajst let plesnega 
ustvarjanja
Plesalke Kulturno umetni-
škega orientalskega društva 
Bayani so pripravile plesni 
dogodek z naslovom Mab-
rook, kar v arabskem jeziku 
pomeni praznovanje, tudi 
čestitke.
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Jasna Paladin

Kamnik – Projekt Kamkolo, 
eden bolje sprejetih občin
skih projektov zadnjih let, 
pozimi ne bo deloval, saj so 
z začetkom decembra s po
staj odstranili vsa kolesa, ki 
jih bodo čez zimo shranili, 
temeljito pregledali, servisi
rali in pripravili na novo se
zono. Ta se bo začela spo
mladi, takoj ko bodo to omo
gočali vremenski pogoji. 
Na Občini Kamnik prvo se
zono projekta Kamkolo (ta 

je trajala od začetka junija) 
zaključujejo zelo zadovoljni. 
Registriranih uporabnikov 
sistema je namreč več kot 
sedemsto, kar je več od vseh 
pričakovanj, opravljenih pa 
je bilo več kot 11.200 izpo
soj, to je povprečno 68 na 
dan. 
Največkrat so si uporabniki 
kolesa izposodili na postaji 
pri blokih na Duplici; tam je 
bilo doslej namreč opravlje
nih 3253 izposoj. 
Občina bo v prihodnje mre
žo postaj še razširila.

Kamkolesa pozimi ne bo
Kolesa so že pospravili, izposoditi si jih bo 
mogoče znova spomladi.

Šmarca – Sredi decembra bo minilo pet let od ustanovitve 
glasbene zasedbe The Eccentrics, ki jo vodi Simon Zorman, 
znani organizator dobrodelnih koncertov za otroke s poseb-
nimi potrebami. Z ustanovitvijo skupine so želeli pokazati, 
da lahko mladi delajo skupaj, čeprav so na zunaj drugačni, 
a njihova srca vodijo v isto smer – pomagati drugim. Se-
demčlanska zasedba ima v svojih vrstah namreč tudi dva 
mladostnika s posebnimi potrebami. Koncert ob petem roj-
stnem dnevu skupine bodo pripravili v soboto, 14. decem-
bra, ob 19. uri v Krajevnem domu Šmarca. Zbrane prosto-
voljne prispevke bodo namenili Pediatrični kliniki in otro-
kom, obolelim za rakom. J. P.

Dobrodelni koncert skupine The Eccentrics

Miklavž
obdaruje
dodatnih

na celoten nakup
-10%
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Drsališče znova na 
Glavnem trgu
Skupaj s prazničnim priži-
gom lučk v starem mestnem 
jedru je s 1. decembrom za-
živelo tudi drsališče, ki pa se 
letos vrača na Glavni trg. 
Brezplačno drsanje bo mož-
no do konca januarja.
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ZANIMIVOSTI

Čudodelnik z Vodic 
nad Kamnikom
Letos je minilo dvesto let od 
rojstva Jurija Humarja, ene-
ga najbolj znanih zdravilcev 
na Slovenskem, ki pa je imel 
zaradi svojega pristopa po-
gosto težave s posvetno in 
cerkveno oblastjo.
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Jasna Paladin

Kamnik – Kamniška knjižni
ca je v svojih sedemdesetih 
letih prehodila pot od sindi
kalne, delavske, ljudske, ma
tične knjižnice in vse do 
Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik ter v vseh teh deset
letjih zamenjala več lokacij 
– nad pošto, nad kavarno Ve
ronika, v vili na Kolodvorski 
in na Ljubljanski cesti, kjer 
deluje danes. Že sedemdeset 
let združuje občane ne glede 
na starost, spol, izobrazbo, 
vero, tudi narodnost.
Zaposleni knjižnice so si za 
prostor praznovanja izbrali 
Mekinjski samostan, kjer so 
se najprej z zahvalami za so
delovanje poklonili približno 
štiridesetim podpornikom, 
zagovornikom in prijateljem 
knjižnice, s katerimi so v 
zadnjem deset letju še pose
bej tesno sodelovali, nato pa 
skupaj s številnimi občani 
pozdravili nekaj visokih go
stov. Na praznovanju so se 

jim pri družili predsednik dr
žave Borut Pahor, poslanec 
mag. Matej Tonin, župana 
obeh občin soustanoviteljic 
Matej Slapar in Slavko 
Poglajen ter predsednica 
Združenja slovenskih splo
šnih knjižnic Vesna Horžen. 

»Danes lahko praznujemo z 
dobro voljo, ponosom in op
timizmom, knjižnice so na
mreč eden redkih družbe
nih podsistemov, v katerega 
ljudje zaupajo. Mnogi nam 
rečejo, da smo knjižnica z 
dušo, in to je naša dodana 

vrednost. Zaupanja in doži
vetje, ki so povezane z bra
njem, sodijo v naše skupno 
dobro,« je med drugim po
vedala direktorica knjižnice 
Breda Podbrežnik Vukmir, 
ki pa si želi, da bi knjižnica 
dobila za uporabnike pri
jaznejše prostore, saj se soo
čajo s prostorsko stisko.
Knjižnice imajo v lokalnih 
skupnostih res pomembno 
vlogo, kar je zaposlenim 
priznal tudi predsednik 
Borut Pahor. »Knjižnice so 
razgledni stolp človekove
ga duha. So kraj miru in 
tudi kraj nemira – čudovi
to stičišče, ki daje vedeti, 
da imajo mesta in ljudje 
veliko prihodnost,« je skle
nil slavnostni nagovor in 
Knjižnici Franceta Balanti
ča Kamnik podelil zahvalo 
za širjenje bralne kulture 
in pomembno kulturno 
po slanstvo. V imenu zapo
slenih jo je prevzela direk
torica Breda Podbrežnik 
Vukmir.
Kako pomembna je kam
niška knjižnica v lokalnem 
prostoru, pričajo številke 
same. V letu 2019 je knji
žnica beležila 170 tisoč obi
skovalcev,  ki so si na dom 
izposodili 403.800 knjig in 
drugega gradiva.  Obiskali 
so približno  šeststo dogod
kov,  in sicer od pravljičnih 
ur do projekta Delimo zna
nje, od pogovorov o knjigah 
na posebnih skupinah  Sre
čanja do predstavitev 
knjig, od Pravljičnega kovč
ka  do bibliopedagoških de
javnosti za predšolske in 
šolske otroke.  Njihovi člani 
si najraje izposojajo lepo
slovje, povprečno 48,5 enote 
gradiva letno.  Skoraj  vsak 
četrti prebivalec Kamnika in 
Komende je član Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik.

Knjižnica združuje 
že sedemdeset let
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je jubilejno leto, v katerem je praznovala sedemdeseto obletnico 
ustanovitve, sklenila s slovesnostjo v Mekinjskem samostanu. Častni pokrovitelj praznovanja je bil 
predsednik republike Borut Pahor, ki je direktorici knjižnice mag. Bredi Podbrežnik Vukmir ob tem 
podelil zahvalo za širjenje bralne kulture in pomembno kulturno poslanstvo.

Predsednik republike Borut Pahor in direktorica Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik Breda Podbrežnik Vukmir 

Zbrane je na slovesnosti nagovoril tudi župan Matej Slapar. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jasna Paladin

Kamnik – Za kamniškimi 
svetniki je še ena dolga seja; 
sestali so se 20. novembra.

Kdo bo vodil javna 
zavoda?
V prvi točki so svetniki potr-
dili nekaj kadrovskih spre-
memb. Za nadomestnega 
člana Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
Občine Kamnik so imenova-
li Milana Kojadinovića.

Franci Kramar je pričakova-
no dobil soglasno podporo 
pri imenovanju za vršilca 
dolžnosti direktorja Zavoda 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik. Čeprav se je Kra-
mar kot v. d. direktorja v 
preteklosti že izkazal in tako 
pri sodelavcih kot občinski 
upravi uživa zaupanje, so 
svetniki poudarili, da si tako 
pomemben zavod zasluži 
stabilnega direktorja s polni-
mi pooblastili, ki bi zavod 
vodil vsaj en mandat, če ne 
dlje. Direktorji se v tem za-
vodu namreč menjavajo 
skorajda vsakoletno.
Podobna težava se kaže v 
javnem zavodu Mekinjski 
samostan, ki ga zapušča do-
sedanja v. d. direktorice 
Saša Ceglar Vidmar. Obči-
na je že objavila razpis za 
novega direktorja, v vmes-
nem obdobju (od 7. decem-
bra do 1. februarja) pa bo 
zavod vodil vodja občinske-
ga oddelka za razvoj in in-
vesticije Boris Ravbar. Ob-
čina bo z njim podpisala 
poslovodsko pogodbo, sve-
tniki pa so izrazili pomisle-
ke, kako lahko ena oseba 
hkrati vodi javni zavod in 
tako pomemben občinski 
oddelek, in kaj bo, če jim v 
pričakovanem roku ne bo 
uspelo privabiti direktorja s 
polnimi pooblastili. Borisu 
Ravbarju so sicer izrekli vso 
podporo, niso pa se strinjali 
s postopkom tega začasne-
ga imenovanja. Svetniki 
LMŠ so se zato glasovanja 
pri tej točki vzdržali.

Za nadomestno predstavni-
co v Svetu Javnega zavoda 
Mekinjski samostan so potr-
dili Jelko Golob.

Zlati znak želijo ohraniti
Sledila je Seznanitev z Akcij-
skim načrtom za trajnostni 
razvoj občine Kamnik v okvi-
ru Zelene sheme slovenske-
ga turizma in Zelenim DNK 
občine Kamnik:  »V letu 
2019 je Kamnik prejel zlati 
znak Slovenia Green Desti-
nation, ki ga bo skušal potr-

diti in ohraniti s svojimi ak-
tivnostmi tudi v obdobju 
2020–2023. Za pomoč pri 
ohranitvi zlatega znaka mora 
Akcijski načrt Zavoda za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik ter Zeleni DNK občine 
Kamnik obravnavati in spre-
jeti Občinski svet Občine Ka-
mnik,« je svetnike nagovori-
la vodja razvoja produktov 
pri Zavodu za turizem, šport 
in kulturo Kamnik Nina Irt 
in predstavila ukrepe iz do-
kumenta, ki jih bodo izvedli. 
Svetnike je v razpravi najbolj 
zmotilo, da so v dokument 
vključili tudi eko resort, ki je 
zaprl svoja vrata.

Zidali bodo na Oševku in 
Vrhpoljah
V drugi obravnavi so svetni-
ki  sprejeli  Odlok o občin-
skem podrobnem prostor-
skem načrtu OŠ-01 Oše-
vek.   Na obravnavanem ob-
močju je predvidena novo-
gradnja tridesetih enostano-
vanjskih hiš in treh dvojčkov 
s pripadajočimi zunanjimi 
ureditvami. Potrjen je bil 
tudi Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu VK-10 (ob glavni cesti 
na Vrhpoljah), kjer namera-
va investitor zgraditi nov go-
spodarski objekt, v katerem 
želi urediti poslovne prosto-
re s trgovino na drobno.
V prvi obravnavi so svetniki 
razpravljali tudi o predlogu 
odloka o določitvi stroškov 
lokacijske preveritve v Obči-
ni Kamnik. »Poglavitna reši-
tev predloga odloka je dolo-

čitev višine stroškov za iz-
vedbo lokacijske preveritve, 
ki jih Občina Kamnik zara-
čuna investitorju ali pobu-
dniku kot nadomestilo stro-
škov, ki nastanejo v postop-
ku lokacijske preveritve na 
podlagi pobude investitorja 
gradnje na posamični parce-
li, investitorja, ki želi odsto-
piti od prostorskih izvedbe-
nih pogojev ali izvesti dopol-
nilne prostorske ureditve ali 
posege v prostor, ali pobu-
dnika začasne rabe prosto-

ra,« je pojasnila vodja Od-
delka za urejanje prostora 
dr. Marija Tadeja Ježek.

Predlog proračuna je 
težek 26 milijonov evrov
Kot je svetnikom predstavila 
pomočnica vodje oddelka za 
področje finančnega poslo-
vanja Marija Kos, načrtovani 
prihodki občine v letu 2020 
znašajo 24,8 milijona evrov, 
odhodki pa so ocenjeni na 
26,2 milijona evrov. Prenos 
sredstev iz letošnjega leta bo 
visok približno 1,1 milijona 
evrov, točen znesek prenosa 
pa bo znan ob zaključnem 
računu. Investicijski odhod-
ki so načrtovani v višini 5,7 
milijona evrov, za približno 
pol milijona evrov pa se obči-
na namerava tudi zadolžiti. 
»Ko smo v predlog proraču-
na umestili vse želje obča-
nov, krajevnih skupnosti, 
svetniških skupin in občin-
ske uprave, je bil primanj-
kljaj šest milijonov evrov. 
Ko smo upoštevali zgolj za-
konske obveznosti, smo 
prišli do presežka dveh mili-
jonov, ki smo jih namenili 
za prioritete. Nato pa se je 
začelo usklajevanje z vsemi 
svetniškimi skupinami. Me-
nim, da nam je uspelo in da 
proračun prinaša vrsto po-
membnih projektov,« je 
svetnike pred obravnavo na-
govoril župan Matej Slapar. 
In če so mu nekateri prizna-
li, da je bilo tolikšno usklaje-
vanje pravi način priprave 
najpomembnejšega občin-
skega dokumenta, so mu 

drugi očitali, da župan ne 
more biti všečen vsem, da je 
kdaj preprosto treba reči ne 
in da je zato predlog prora-
čuna poln drobnarij in brez 
enega resnega projekta. Ali, 
kot se je slikovito izrazil sve-
tnik Igor Žavbi: »Vsak je do-
bil bombonček ali dva.«
Za kaj vse bo torej šlo v pri-
hodnjem letu največ občin-
skega denarja?
Milijon evrov bodo namenili 
v sklad za gradnjo nove stav-
be Osnovne šole Frana Al-
brehta, milijon za kanalizaci-
jo, pol milijona pa za strate-
ške nakupe zemljišč, če se bo 
pokazala kakšna priložnost, 
ki jih je občina v preteklosti 
že veliko zamudila. Več de-
narja bo namenjenega gasil-
stvu, v Markovem bodo zgra-
dili pločnik, uredili bodo pro-
metne površine okoli podru-
žnične šole v Nevljah, kar 
nekaj denarja pa bo šlo tudi 
za obnovo dotrajanih cest, 
med drugim za cesto skozi 
Podgorje, cesto Markovo–
Studenca–Podlom in cesto 
Oševek–Briše. Za vzdrževa-
nje cest je v predlogu prora-
čuna 700 tisoč evrov. Uredili 
bodo javno razsvetljavo do 
Term Snovik, posodobili 
prostore knjižnice in uredili 
tamkajšnjo mansardo, obno-
vili stražni stolp na Malem 
gradu, zamenjali kritino v 
muzeju na Zapricah, prep-
lastili igrišče na Vrhpoljah, 
začeli obnove vaških vodovo-
dov, denar je namenjen tudi 
za investicije v mekinjskem 
samostanu ter kulturnih do-
movih v Srednji vasi in 
Šmartnem v Tuhinju. V na-
črtu je tudi postavitev ma-
muta v naravni velikosti, ki 
ga je zdaj že pokojni kipar 
Miha Kač izdelal že pred več 
kot desetletjem. Predlog 
vseh investicij je razviden iz 
gradiva, objavljenega na ob-
činski spletni strani.
In kako so s predlogom pro-
računa zadovoljni svetniki? 
Najbolj negotov projekt osta-
ja gradnja nove stavbe 
Osnovne šole Frana Albreh-
ta, ki je še vedno ocenjena na 
20 milijonov evrov. Da toliko 
denarja občina za to nima, so 
si enotni vsi; racionalizacija 
je v pripravi, a zdi se, da se 
začetek gradnje vse bolj od-
mika. Svetniki so v več kot 
dveurni razpravi nanizali 
vrsto želja in potreb posame-
znih krajevnih skupnosti; kaj 
vse bo še mogoče umestiti v 
proračun za prihodnje leto, 
bo znano po novih usklajeva-
njih svetniških skupin in po 
morebitnih amandmajih pri 
drugem branju.
Proračun naj bi svetniki po-
trdili še letos, saj je seja ob-
činskega sveta in s tem dru-
go branje predvideno 18. 
decembra.

Osma redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Proračun in zeleni DNK
Na novembrski seji so svetniki največ pozornosti namenili predlogu proračuna za prihodnje leto, 
posvečali pa so se tudi kadrovskim težavam pri vodenju nekaterih javnih zavodov in akcijskemu 
načrtu za trajnostni razvoj občine.

Občinski svetniki na novembrski seji / Foto: Jasna Paladin
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Obnova spomenika borcem NOB na Malem Rakitovcu
Zaključena so sanacijska dela na grobišču in spomeniku 
borcem NOB na Malem Rakitovcu. V skladu s kulturno-
varstvenimi pogoji so z vodnim peskanjem očistili betonske 
stebriče in očistili robnike, manjše poškodbe stebričev pa 
sanirali. Prav tako so prebarvali kovinske verige in zvezdo, 
črke na spomeniku pa poglobili in pobarvali z zlato barvo.

Trajnostna mobilnost v Kamniku
Občino Kamnik je Inštitut za politike prostora prepoznal kot 
eno bolj aktivnih občin na področju spodbujanja trajnostne 
mobilnosti. Zato so jo izbrali za eno od treh pilotnih občin 
v Sloveniji, v kateri bo izvedena kampanja promocije trajno-
stne mobilnosti v okviru evropskega projekta LIFE IP CA-
RE4CLIMATE.

Obnova usmerjevalnih tabel na Veliki planini
Na območju velikoplaninske planote so bile obnovljene 
označevalne table. Na celotnem območju planote je postav-
ljenih 366 označevalnih tabel na 61 lokacijah. Table so nare-
jene iz macesnovega lesa. Poleg osnovne usmerjevalne 
funkcije imajo tudi funkcijo ozaveščanja obiskovalcev o eko-
loškem in sonaravnem pristopu ter obisku v naravi. 

Kratke novice

Vabilo na dogodke druge faze  
projekta Preobrazba
Z dogodkom Naj vodila za naj starše, s katerim sta 2. decem-
bra 2019 Leonida in Albert Mrgole v Domu kulture Kamnik 
predstavila drugačen pogled na vzgojo in drugačen pristop 
do zapletov, ki se dogajajo v družinah, se nadaljuje izvajanje 
vsebin oziroma programa v okviru projekta Preobrazba.

Projekt Preobrazba, ki ga vodi Občina Kamnik skupaj s par-
tnerji, to so Vezal – zavod za izobraževanje, raziskovanje in 
svetovanje, Noah Londer Charney, s. p., ter Javni zavod Mekinj-
ski samostan, rešuje problematiko neizkoriščenih prostorskih 
kapacitet območja z naborom kakovostnih, lokalni socialni 
problematiki prilagojenih vsebin, namenjenih izobraževanju, 
spodbujanju ustvarjalnosti, opolnomočenju zlasti ranljivih 
ciljnih skupin, medgeneracijskemu povezovanju, osebnostni 
rasti in krepitvi pripadnosti lokalnemu okolju. 
Noah Charney bo nadaljeval degustacijsko-izobraževalne po-
govorne večere, v katerih bo med drugim gostil Barbi in Mari-
jana Močivnika iz Revije Vino, Andrejo Škrabec, avtorico zani-
mive knjige "Fižol – na žlico, v solati, kot glavna jed ali kot 
sladica" in Tanjo Rebolj, ki obiskovalce Stare pošte razvaja z 
domačimi zeliščnimi likerji, čaji in drugimi domačimi izdelki. 
Za bolj vedoželjne pa bo poskrbel z zanimivo delavnico o kri-
minalu v umetnosti, njegovi akademski specializaciji ter de-
lavnico o kreativnem pisanju.

Leonida in Albert Mrgole iz zavoda Vezal bosta izvedla delav-
nico Temelji delujočega partnerskega odnosa, ki bo namenje-
na vsem partnerjem, ki se zavedajo potrebe po bolj kakovos-
tnem medsebojnem odnosu, in delavnico Težje teme v odno-
sih za starše otrok s posebnimi potrebami. Podrobnejši opisi 
in datumi izvedbe dogodkov so na spletni strani Javnega za-
voda Mekinjski samostan (https://samostanmekinje.si  / 
koledar/). 

Projekt Preobrazba sofinancirata Republika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vsi dogod-
ki so za udeležence brezplačni. 

Vabljeni, da z nami preživite nekaj zanimivih in poučnih uric!
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OBVESTILO O IZLOČANJU GRADBENIH NAČRTOV

Upravna  enota  Kamnik  bo  začela  z  izločanjem  doku-
mentarnega  gradiva s  področja  gradbenih zadev, in sicer za 
gradbena dovoljenja, izdana v letih od 1984 do vključno 1994. 
Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj. Vse za-
interesirane lastnike objektov, ki bi želeli prevzeti gradbene 
načrte, pozivamo, da najkasneje do 29.  2. 2020  pošljejo  
vloge  s  podatki  o  objektu  (št.  gradbenega  dovoljenja, 
podatki  o  investitorju, vrsta objekta, parcelna številka, ka-
tastrska občina in leto izgradnje) na naslov: Upravna enota 
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na elektronski naslov:  
ue.kamnik@gov.si, oziroma vložijo vloge osebno v glavni pi-
sarni upravne enote.
Vloga je na voljo na spletni strani upravne enote 
(https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/ 
kamnik/) in v gla v  ni pisarni upravne enote.
Zainteresiranim lastnikom objektov bo  po predhodnem do-
govoru termina upravna enota izročila gradbene načrte.
Po preteku navedenega roka bodo gradbeni načrti izločeni 
in uničeni.

UPRAVNA ENOTA KAMNIK

Jasna Paladin

Kamnik – Kot se v Kamniku, 
ki se ponosno ponaša z na-
zivom Maistrovo mesto, 
spodobi, je občina skupaj s 
člani veteranskih in domo-
ljubnih organizacij pripravi-
la slovesnost, ki je bila tudi 
letos razdeljena na dva dela.
Na pobudo članov Društva 
general Maister Kamnik in 
ob finančni pomoči Občine 
Kamnik so letos ob Maistro-
vem spomeniku na Trgu tal-
cev postavili in v soboto, 23. 
novembra, še slovesno odkrili 
spomenik Maistrovim bor-
cem iz kamniške občine. »Le-
tos je minilo sto let od bojev 
za severno mejo, ki jih je vo-
dil naš rojak – general Rudolf 
Maister. Na njegov razglas 
mobilizacije in klic na pomoč 
se je odzvalo kar lepo število 
zavednih Slovencev, ki so se 
mu priključili, čeprav so se 
pred tem že štiri leta bojevali 
v prvi svetovni vojni. Njihovo 
domoljubje in želja po pravič-
nejši meji sta premagala vso 
utrujenost in rane preteklega 
vojskovanja in jih spodbudila 
k novemu boju, tokrat ne za 
cesarja, temveč za svojo do-
movino, za Slovenijo. V Dru-
štvu general Maister Kamnik 
smo že nekaj časa razmišljali, 
kako bi obeležili spomin na 
petdeset prostovoljcev, ki so 
se iz našega okolja podali v 
boj za severno mejo in si za to 
zaslužijo primerno obeležje. 
Najprej smo načrtovali, da bi 
vzidali spominsko ploščo na 

rojstno hišo generala Ma-
istra, potem da bi postavili 
ploščo v sami rojstni hiši, na 
koncu pa je obveljala varian-
ta, da se obeležje postavi ob 
bok spomeniku generala Ma-
istra. Ta ideja je bila izbrana 
tudi po usklajevanjih z Zavo-
dom za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije OE Kranj, 
saj temu obeležju – seznamu 
udeležencev bojev za severno 
mejo iz kamniškega območja 
– nekako ustreza mesto ob 
boku njihovega voditelja,« je 
pojasnil nekdanji predsednik 
društva Ivan Miroslav Sekav-
čnik in dodal, da je bila za iz-
vedbo projekta zaslužna ko-
misija, ki jo je imenoval žu-
pan. Imena petdesetih pro-
stovoljcev Maistrovih borcev 
so zapisana na spomeniku iz 
pohorskega tonalita. Spome-

nik je po projektu, ki ga je iz-
delala arhitektka Helena Ko-
vač, izdelal kamnosek Grega 
Šajn. Ivan Miroslav Sekavč-
nik je z županom Matejem 
Slaparjem, ki je prav tako po-
udaril pomen Maistrovih de-
janj, k spomeniku položil 
tudi venec.
Slovesnost, ki se je je znova 
udeležil tudi generalov vnuk 
Borut Maister, se je nadalje-
vala v Domu kulture Ka-
mnik, kjer je zbrane nagovo-
rila predsednica Zveze dru-
štev general Maister mag. 
Lučka Lazarev Šerbec. »Po-
membnost in odločilnost do-
godkov iz let 1918 in 1919 
lahko primerjamo s tistimi iz 
obdobja od 1941 do 1945 in 
od 1990 do 1991. Med temi 
dogodki je moč najti poveza-
ve in podobnosti. Tisto, kar 

so general Maister in borci 
za severno mejo začeli, smo 
Slovenci nadaljevali v obeh 
prej omenjenih vojnah. Če 
ne bi imeli domoljubnih de-
janj generala Maistra in bor-
cev za severno mejo, ne bi 
imeli pri osamosvojitveni 
vojni pomembnega zgleda,« 
je med drugim poudarila 
slavnostna govornica. 
Podelili so tudi spominska 
priznanja za zasluge pri 
ohranjanju spomina, sporo-
čilnosti in veličine našega 
generala, ki sta ga prejela 
Osnovna šola Ivana Cankarja 
Trbovlje in Stane Kocutar  iz 
Maribora. Za odličen kultur-
ni program so poskrbeli pev-
ci Lire in pevke z Gimnazije 
in srednje šole Rudolfa Ma-
istra Kamnik pod vodstvom 
Matica Smolnikarja.

Poklon Maistru in 
njegovim borcem
Letošnji državni praznik dan Rudolfa Maistra je bil v Kamniku v znamenju Maistrovih borcev, ki so na 
Trgu talcev dobili svoje obeležje.

Spomenik Maistrovim borcem sta odkrila Ivan Miroslav Sekavčnik iz Društva general 
Maister Kamnik in župan Matej Slapar. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Bistričica – Nedeljsko popol-
dne 24. novembra je bilo v 
Bistričici veselo in sprošče-
no ter v znamenju po-
membne komunalne prido-
bitve, ki pa je med gradnjo 
povzročila kar nekaj vroče 
krvi in slabe volje.
»Hvala vam za vso strpnost. 
Opravičujem se vam za vsa 
nesoglasja in nelagodja, ki so 
se pojavljala med gradnjo, 
prav tako za uničeno cesto, ki 
je za časa gradnje veljala kot 
obvoz, ampak stvari smo re-
šili in na koncu smo lahko 
vsi ponosni in zadovoljni, da 
smo prišli do te pridobitve. 
Kanalizacijo smo zgradili v 
skladu z evropsko uredbo, ki 

nam nalaga, da moramo vasi 
z vsaj petdesetimi populacij-
skimi enotami do leta 2023 
priključiti na javno kanaliza-
cijsko omrežje. Kar odpira-
mo danes, je prva faza, v pri-
hodnje pa nas čaka gradnja 
kanalizacije še v drugem 
delu vasi, za kar pa že prido-
bivamo gradbeno dovoljenje. 
Če nam bo v prihodnjem 
letu uspelo dobiti soglasja 
vseh lastnikov zemljišč in 
drugih soglasodajalcev, bi 
gradnjo lahko začeli v letu 
2021,« je krajane nagovoril 
župan Matej Slapar. Povedal 
jim je še, da bodo v letu 2020 
v njihovi krajevni skupnosti 
uredili še križišče pri Calcitu 
in zgradili pomemben odsek 
pločnika ob za pešce nevarni 

cesti proti Črni, hkrati pa 
tudi tam posodobili kanaliza-
cijo in vodovod. »Če bomo 
držali skupaj, bomo naredili 
še veliko,« je zaključil župan. 
Vodja projekta s strani Obči-
ne Kamnik je bila Mihae-
la Brnot - Veternik.
Projekt v Bistričici je bil vre-
den približno 550 tisoč 
evrov, od tega je občina od 
ministrstva za gospodarski 
razvoj prejela okoli 380 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev. 
Za ta denar so zgradili 878 
metrov kanalizacije, obnovi-
li vodovodne cevi in položili 
nov asfalt.
Dobrega sodelovanja z obči-
no si v prihodnje želi tudi 
predsednik KS Kamniška 
Bistrica Damijan Krmavnar. 
»Nekdaj je veljalo, da so se-
verno od barutane dobra le 
drva, ampak vemo, da to še 
zdaleč ne drži, zato je prav, 
da občina vlaga tudi v naše 
konce,« je dejal.
Da bi nova pridobitev čim 
bolje služila krajanom, je z 
blagoslovom poskrbel do-
mači župnik Anton Prijatelj.

Ob odprtju pozabili na vročo kri
V Bistričici so pripravili še sklepno dejanje projekta, ki je v vasi zaznamoval skorajda celo leto – slovesno so namreč odprli 
odsek z novo kanalizacijo in prenovljenim vodovodom, ki je bil sploh eden večjih projektov v občini letos.

Slavnostni trak so prerezali (od leve): Mihaela Brnot - Veternik, podžupan Sandi Uršič, 
župan Matej Slapar, poslanka Karla Urh in predsednik KS Damijan Krmavnar. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Glasbena šola Ka-
mnik je vrsto let doslej kot 
najemnik delovala tudi v 
prostorih Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-
nije, s katerim se je občina 
dlje časa dogovarjala za od-
kup. To jim je tudi uspelo, 
saj so novembra podpisali 
pogodbo o nakupu prosto-
rov na Ljubljanski cesti 1. 

Predmet nakupa tudi 
kotlovnica
Ti obsegajo vse prostore v 
prvem, drugem in tretjem 
nadstropju objekta, prav 

tako pa tudi klet in kotlovni-
co, iz katere se ogrevajo ne-
kateri javni zavodi v okolici 
(knjižnica, glasbena šola, 
del Osnovne šola Toma 
Brejca in Zavod RS za zapo-
slovanje). 
Gre za skupno 489 kvadra-
tnih metrov neto površin in 
616 kvadratnih metrov po-
možnih prostorov, kamor 
spada tudi celotna neizdela-
na podstreha. 
Kupnina znaša slabih 382 
tisoč evrov, prevzem in s 
tem predaja v upravljanje 
Glasbeni šoli Kamnik pa 
bosta izvedena 31. decem-
bra.

Odkupili prostore  
za glasbeno šolo
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Marko Šarec,  
svetnik LMŠ

Ključ do vsakega uspeha je v 
povezovanju in sodelovanju. 
Ne samo v politiki, tudi v 
drugih porah tako družbene-
ga kot poslovnega življenja. 
Vsekakor pa je v politiki pove-
zovanje še toliko pomembnej-
še. Gre namreč za iskanje 
širšega konsenza pri razvoj-
nih projektih. Čeprav smo bili 
na začetku mandata umešče-
ni v opozicijo, to vsekakor ni 
pozicija, ki smo si jo izbrali 
sami. Nikoli ne bomo zaprli 
vrat sodelovanja. Zlasti ka-
dar gre za razvojne in dobre 
projekte v občini Kamnik. 
Stranka LMŠ s polnimi plju-
či živi idejo združevanja, kar 
dokazuje tudi sklenjeni spo-
razum v prejšnjem mandatu 
s takrat opozicijsko Listo Du-
šana Papeža. Znak sodelova-
nja kaže tudi potrditev prora-
čuna v prvem branju na zad-
nji novembrski seji. Ta nika-
kor ni idealen, toda želimo 
pokazati, da je v ospredju ra-
zvoj mesta Kamnik. Pogreša-
mo sicer večje projekte v pro-
računu, a verjamemo, da 
bodo v drugem branju ume-
ščeni v gradivo. Prejšnji teden 
smo v Krajevnem domu 
Šmarca ustanovili lokalni od-
bor LMŠ Kamnik. Zbrane je 
v sproščenem vzdušju pozdra-
vil tudi predsednik stranke 
LMŠ Marjan Šarec. Stranka 

ima za eno svojih ključnih iz-
hodišč tudi sodelovanje in po-
vezovanje. To potrjuje tudi 
prisotnost in nagovor zbra-
nim Dušana Papeža, predse-
dnika stranke Lista Dušana 
Papeža. Skupaj s stranko 
LDP živimo zelo podobne 
vrednote. Gre ne nazadnje za 
stranko, ki je imela vselej 
doslej slogan Dobro je, kar 
združuje. Svojo vlogo kot par-
lamentarna in vladajoča 
stranka vidimo predvsem v 
povezovanju vseh deležnikov 
na lokalnem področju. Zave-
damo se svoje odgovornosti, 
tudi zaradi zmage na zad-
njih volitvah v Kamniku. 
Prepričani smo namreč, da 
lahko do sodelovanja pride 
tudi s katero izmed drugih 
strank, ki zagovarjajo posluh, 
operativnost in vključevanje 
družbe v soodločanje. Tu 
imam v mislih tudi različna 
društva in nevladne organi-
zacije z vseh področij.

Mnenje občinskega svetnika

Prihodnost je  
v združevanju

Kamnik je skozi zgodovino 
starejše mesto, kot so sedanje 
ZDA, da ne govorimo o Hon-
gkongu, Novi Zelandiji … 
Vendar se je očitno nekaj hudo 
narobe moralo skozi zgodovi-
no dogajati, da je še pred tride-
setimi leti zaposloval v petih 
podjetjih več kot deset tisoč 
ljudi, danes jih v petih največ-
jih ni tisoč. Če ne bi bilo »na-
videznih služb javne uprave«, 
bi ljudje verjetno lačni in 
premrzli stopicali naokoli ali 
pa bi se podobno kot v Mari-
boru izseljevali in delali v sose-
dnji Avstriji.
Zametki mesta Kamnik sega-
jo v 12. stoletje, industrija in 
turizem pa se prično v naši 
tedanji državi Avstriji ter v sa-
mem Kamniku 1872. leta, ko 
se odpre »Kurhaus«, ki ga je 
zgradil gospod Prašnikar, kot 
tudi »Purfelfabrik« – smodni-
šnico, tako se nekako začenja-
jo zametki turizma in indu-
strije ter blagostanja ter nove-
ga razvoja za prebivalce Ka-
mnika.
V obdobju Jugoslavije se je pri-
čela nenadzorovana industri-
alizacija, ki je bila povečini 
nasilna, saj ni delovala za pot-
rebe in v korist lokalnega pre-
bivalstva, pač pa se je hotelo 
Slovenijo – pojugoslovaniti, 
saj so nasilno pobirali zemljo 
domačemu, avtohtonemu pre-
bivalstvu ter tam gradili me-
galomanske tovarne ter bloko-
vske soseske za prišleke iz bal-
kanskih dežel.
Zanimivo je to, da je domače 
vodstvo javne uprave to veliko 
uničenje slovenske krajine iz-
vajalo več desetletij, in ker ti 
tovariški kadri v Sloveniji žal 
nikoli niso sestopili z oblasti, 

so vedno delovali v škodo do-
mačemu človeku.
Sedaj v letu 2019 in stoti oble-
tnici odhoda nekoč kvalitetne 
skupne države Avstrije so na-
sledniki jugoslovansko-bal-
kanskega delovanja zopet 
strnili vrste in sistemsko uni-
čujejo zametke domačega pod-
jetništva – kapitalizma ter 
posredno resnično ustvarjena 
delovna mesta (ki jih vsak 
podjetnik ustvarja, za razliko 
od državne birokracije – upra-
ve, ki zaposluje in plačuje za-
poslene s pobranimi davki od 
gospodarstva).
Tako vidimo, da pionirji turi-
stičnega zametka, na primer 
Eko resort, meni nič, tebi nič 
vzgled prečudoviti urejenosti, 
poživljanju še ostale turistične 
dejavnosti ta ista »stara ko-
munistična privilegirana eli-
ta« sistemsko zapira in uniču-
je delovanje gospodarskih 
družb ter pošilja svoje uniče-
valne ekspedicije – inšpektora-
te, ki s sedaj že večtisočkrat 
zlorabljenim triglavskim peča-
tom uničijo dolgoletni trud in 
velik finančni vložek domače-
ga človeka.
Ne sprašujem se, kje sta drža-
va in občinska uprava, saj v 
resnici nikoli nista delovali 
za dobrobit domačega, avtoh-
tonega prebivalstva, ampak se 
sprašujem, kje smo mi, obča-
ni. Pričakoval bi vsaj kakšno 
vznemirjanje ali kritiko v 
naslednji številki Kamničan-
-ke, če že ne revolta proti krv-
nikom. 
Če sem na koncu malo grob 
in – kot pravijo stari ljudje – 
»tudi v slabem je nekaj dobre-
ga«, je zagotovo to, da sedaj 
ne bo v državni malhi toliko 
nabranih turističnih taks in 
davkov, kot jih ta elita zapra-
vi. Ti, ki z nami upravljajo 
ter nas ne spustijo iz rok, vsi 
vemo, zakaj … (ampak to je 
že druga zgodba). 

Iztok Gubanc, Kamnik

Prejeli smo

Eko resort, 
Kamnik in mi?!

Edis Rujović,  
svetnik LDP

Vsako mandatno obdobje za-
znamujejo večji projekti ter ne-
kaj vzdrževalnih projektov. V 
politiko sem se aktivno vključil 
leta 2014. Zdaj, ko gledam za 
nazaj, lahko rečem, da je man-
dat pred mojim vstopom (2010–
2014) zaznamovala zagotovo 
gradnja OŠ Toma Brejca  (več 
kot deset milijonov evrov)  in 
ukrepanje v času žledoloma. 
Kasneje, v mandatu 2014–2018, 
je zagotovo eden večjih projektov 
izgradnja kanalizacijskega 
omrežja (več kot dva milijona 
evrov). V trenutnem sklicu ob-
činskega sveta je za nami že en 
proračun, drugi pa je bil nedav-
no soglasno sprejet v prvem bra-
nju.   Dejstvo, ki ni ravno spod-
budno,  je to, da ni večjih razvoj-
nih projektov. Vemo, da nas kot 
največji zalogaj čaka izgradnja 
OŠ Frana Albrehta, za katero je 
že izdano gradbeno dovoljenje. 
Nikakor ne morem mimo trenu-
tnega stanja na območju smo-
dnišnice oz. KIK-a. V prejšnjem 
mandatu smo začeli strukturi-
rano prenavljati mestno jedro. 
Tu bo treba nadaljevati, saj z 
dnevnimi dogodki, ki so sicer do-
brodošli, a so preveč redki, ne 
bomo dosegli revitalizacije oz. 
oživitve mestnega jedra. V 
prejšnjem mandatu sem si moč-
no prizadeval za pripravo stra-
tegije turizma. Bila je narejena, 
toda nisem ravno prepričan, ko-

liko ji sledimo tudi s podporo fi-
nančnih sredstev. Morali bomo 
iskati konsenz glede realizacije 
ključnih projektov, sicer ne bomo 
napredovali. Tu bi bila politika 
po mojem mnenju hitro složna, 
saj ko pogledamo nedavne pro-
grame ali obljube v času volitev, 
najdemo pet skupnih projektov 
pri vseh strankah oz. listah. Z 
drobljenjem proračuna v prihod-
nje ne moremo računati na pre-
boj Kamnika. Ne gre samo za 
preboj, gre za odnos do volivk in 
volivcev, ki upravičeno pričaku-
jejo obljubljeno. Kot predstavnik 
mlade in nove generacije verja-
mem v dialog in sodelovanje. 
Delitev ni bila nikoli rešitev. Še 
najmanj pa si želim polarizacije 
na lokalnem nivoju. Ljudje so se 
znali in se znajo vedno dogovo-
riti. Politika pa je tista, ki se bo 
priključila in nadgradila dobro 
prakso ali pa bo destrukor in bo 
delila ljudi. Verjamem in želim 
si, da bi prevladala dialog in že-
lja po dogovoru.

Mnenje občinskega svetnika

Strategija in 
dogovor politike

Občina Kamnik je ena redkih ob-
čin, kjer lahko občani poleg sub-
vencije Eko sklada pridobijo tudi 
občinsko subvencijo za investici-
je v ukrepe učinkovite rabe ener-
gije in izrabe obnovljivih virov 
energije. Na letošnji občinski 
razpis je prispelo 95 popolnih 
vlog. Podeljene bodo naslednje 
subvencije: 14 za vgradnjo spe-
cialnih kurilnih naprav za central-
no ogrevanje na lesno biomaso 
(skupaj 23.069 EUR), 11 za 
vgradnjo sodobnih plinskih kon-
denzacijskih kotlov (skupaj 
4.494 EUR), tri za toplotno izoli-
ranje fasade starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe (skupaj 

4.800 EUR), 65 za nakup elek-
tričnega kolesa s pedali (skupaj 
18.638 EUR) ter šest za vgrad-
njo solarnih sistemov za pridobi-
vanje električne energije (skupaj 
5.312 EUR). Skupni znesek sub-
vencij znaša 56.313 EUR, kar je 
največ, odkar jih občina podelju-
je. To je vsekakor pohvalno in 
kaže zavezanost občine k varo-
vanju okolja in zdravja prebival-
cev. Je pa to tudi priložnost za 
premislek, ali je sofinanciranje 
nakupa električnih koles še 
smotrno, glede na to, da imamo 
sedaj vzpostavljen sistem izposo-
je Kamkolo. Ali je nujno, da obči-
na dodatno sofinancira nekatere 
ukrepe, za katere prosilci lahko 
pridobijo sredstva že pri Eko 
skladu? Menim, da bo treba v 
prihodnje postaviti nove prioritete 
in spodbujati predvsem tiste uk-
repe, ki so odraz potreb obča-
nov in prioritet občine.

Dr. Jernej Markelj, podžupan 
Občine Kamnik
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Spodbude za čistejše okolje  
in zdravje občanov

Pred kratkim smo občinski 
svetniki in svetnice potrjevali 
proračun Občine Kamnik za 
leto 2020. V Svetniški skupini 
Lista Dušana Papeža (LDP) 
smo proračun podprli, podob-
no nameravamo storiti tudi v 
drugem branju, če vmes ne bo 
prišlo do prevelikih posegov 
vanj. 
Veseli smo, da je v proračun 
končno uvrščena sanacija 
ceste Markovo–Studenca–
Podlom. Menimo, da bi mora-
li za sanacije lokalnih cest na-
meniti večja sredstva in pri 
tem upoštevati vrstni red sa-
nacij glede na pomen in uni-
čenost cestišča. Morda je 
vredno premisleka, da bi se 
za večje sanacije vzel kredit, 
nato bi se iz sredstev, name-
njenih za obnovo, plačevali 
obroki kredita. Tako bi lahko 
hitreje sanirali več cest. Po le-
tih prepiranja o postavitvi 
skulpture mamuta je projekt 
končno uvrščen v proračun, 
čeprav nas nekoliko skrbi, ker 

še ni določen prostor za po-
stavitev. S primerno promoci-
jo lahko mamut postane pri-
vlačna zgodba za obisk naše-
ga mesta. V LDP smo vztrajali, 
da kot samostojna postavka v 
proračunu ostane Sklad za 
pokriti bazen v upanju, da 
nam v naslednjih letih uspe 
uresničiti željo športnikov in 
rekreativcev za pokriti bazen v 
središču občine. 
Naj predstavimo še nekaj pou-
darkov iz naših pogovorov z 
županom pred obravnavo  pro-
računa. Opozorili smo na nuj-
nost sanacije kanalizacije na 
Perovem, ki se vleče že leta,  
zato menimo, da bi bilo treba 
najti rešitev, pri kateri bi sode-
lovali krajani in občina. Svetni-
ška skupina LDP je že večkrat 
opozorila, da bi se morala ob-
čina bolj aktivno lotiti prostor-
skega razvoja občine. Tako bi 
morala pridobiti v svojo last 
objekt Meso Kamnik, ki bi ob 
vhodu v staro mestno jedro 
lahko postal nov javni prostor. 

Več pozornosti je treba posve-
titi varnosti udeležencev v pro-
metu. Prizadevamo si za pove-
čanje prometne varnosti na 
ulici Matije Blejca in postavitev 
tehničnih ovir, radarja ali vsaj 
opozorilne table, ki meri hi-
trost. Temelj dobrega delova-
nja občine je sodelovanje ob-
čanov pri razvoju lokalnega 
okolja. V LDP menimo, da bi 
bilo dobro, če bi občina usta-
novila sosvet krajevnih skup-
nosti, kjer bi se srečevali z žu-
panom in njegovimi sodelavci 
ter sproti odpravljali težave na 
terenu. V ta namen bi morala 
biti v proračunu predvidena 
postavka, ki bi pokrivala stro-
ške delovanja sosveta. 
Pri podpori proračunu ne mo-
remo mimo nekaterih proble-
mov, ki jim je treba posvetiti 
večjo pozornost, kar se bo 
moralo odraziti v proračunih za 
2021 in 2022. Govorimo o 
OPPN za KIK, saj bodo zanj, 
glede na odgovor občinske 
uprave na zadnji seji Občin-
skega sveta, potrebna velika 
finančna sredstva, ki jih obči-
na v proračunu 2020 ni pred-
videla. Reševanje KIK-a je po 
našem mnenju pogoj za na-
daljnji razvoj občine. Tudi 
gradnje OŠ Frana Albrehta, 
kljub predvidenemu dodatne-
mu milijonu evrov v Skladu za 
gradnjo OŠ (K-9 šole) v prora-
čunu 2020, še ni videti. Nujna 
je širša razprava o problemu 

oživljanja Šutne. Vanjo se ne 
vlaga, ravno nasprotno, če se 
sprehodimo po Šutni, vidimo, 
da cestišče in pločniki razpa-
dajo, novih storitev ni in obno-
va stavb teče prepočasi. Če 
res želimo biti turistična obči-
na, mora biti urejeno tudi staro 
mestno jedro, ki bo ponudilo 
svoje zgodbe turistom. Svetni-
ška skupina LDP se močno 
zavzema tudi za ustrezne rešit-
ve za ohranitev Velike planine 
in njene širše okolice. Pred-
vsem podpiramo ureditev pro-
metnega režima na vstopnih 
točkah na planino (dokonča-
nje parkirišč in postopna ure-
ditev sistema plačljivega parki-
ranja) in ureditev nujne komu-
nalne infrastrukture na njej. 
Ugotovljeno je bilo, da je voda 
v izvirih pod Veliko planino že 
onesnažena, zato mora biti re-
šitev problema z  odpadnimi 
vodami (sistematično praznje-
nje greznic) na planini ena od 
prioritetnih nalog občine.
Kot vidimo, izzivov v nasled-
njem obdobju ne bo zmanjka-
lo in LDP želi sodelovati pri 
reševanju le-teh.

Svetniška skupina 
Lista Dušana Papeža

Izzivi novega proračuna in  
načrti za prihodnost 
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Članek z naslovom Preboja ne 
bi bilo brez domačinov g. An-
tona Vidmarja iz Kamnika v 
Kamničanki dne 22. novem-
bra 2019 je ponižujoč in žaljiv 
do NOV in večine Slovencev. 
V članku ne omenja niti do-
mačinov, ki so pripomogli k 
uspešni rešitvi partizanov iz 
popolne obkolitve. Spreobrača 
pa zgodovinska dejstva in opi-
suje le lastno mnenje. Navaja 
pa, da so partizani ob prihodu 
Nemcev bežali in se po zadnji 
plati oddrsali po gozdni drči 
na Štajersko, ranjence pustili 
pod smrekami, da nemške di-
vizije tam tedaj ni bilo. Gos-
pod Vidmar na koncu svoj 
tekst zaključuje s še eno pra-
vljico o partizanih, ne da bi 
za svoje trditve navedel vsaj en 
zgodovinski vir, ki govori o na-
sprotnem. Članek se bere kot 
simpatiziranje s kolaboracijo 
in nacifašizmom, ki je tedaj 
Slovencem povzročil toliko 
trpljenja, žrtev in gorja. Zato 
o tej ofenzivi nekaj zgodovine. 
Na Menini planini je v zad-
njih mesecih tik pred svobodo 
marca 1945 ofenzivno delova-
la proti partizanski vojski 
nemška SS-prostovoljska divi-
zija Galizien, pripeljana iz 

Madžarske, ker je bilo nem-
ških policijskih enot generala 
Rossenerja premalo za popol-
no uničenje partizanskih enot 
4. Operativne cone na Štajer-
skem. Štela je 12 tisoč izurje-
nih in spočitih nacističnih 
prostovoljcev iz Ukrajine z 
nemškimi oficirji, ki je na tem 
prostoru iz vseh strani obkoli-
la 550 partizanov. Namen te 
velike ofenzive je bilo popolno 
uničenje partizanov na Šta-
jerskem in varovanje umika 
sovražnikovih enot iz Grčije 
in z Balkana. Ofenzivo opisu-
je več virov: Past na Menini 
komandanta obeh udarnih 
brigad Franca Severja - Fran-
te, Šlandrova brigada, Zidan-
škova brigada, 3. Bataljon 
VDV ter Inštitut za novejšo 
zgodovino NOB. Ker zgodovi-
na piscu ni poznana: Očišče-
valna nemška ofenziva je po-
tekala vse od Kozjanskega ter 
po celotni Štajerski. Še pred-
vsem na osvobojenem ozemlju 
zgornje Savinjske doline. Vse 
od Mozirskih planin preko 
Menine planine, koder sta bili 
tedaj obe že precej zdesetkani 
štajerski brigadi, ker sta se od 
jeseni 1944 borili v 7. Korpusu 
z Nemci in domobranci na 
Dolenjskem, Notranjskem ter 
Suhi krajini. Zaradi nove 
ofenzive Nemcev na Štajer-
skem sta bili preko Save posla-
ni na Štajersko v pomoč tam-
kajšnjim odredom partizanske 
vojske. Obe štajerski udarni 
brigadi – Šlandrova in Zidan-

škova – sta se znašli v popol-
nem obroču na Menini plani-
ni. Tam se jima je v ofenzivi 
priključil še tretji štajerski ba-
taljon VDV. Po težkih bojih z 
Nemci je štabu enot z novo 
taktiko sposobnega ter tedaj še 
ne 22-letnega komandanta 
Franca Severja - Frante uspe-
lo izvesti preboj iz obroča s 
pomočjo domačih partizanov, 
ki so poznali teren, z mesta 
zadnje obrambe. Po celodnev-
ni bitki že skoraj brez streliva, 
brez hrane, mokri in prezebli 
so se partizani še zadnji čas 
uspeli brez strela prebiti po 
gozdni vlaki v Tuhinjsko doli-
no ter na Šipek. Komandantu 
pa pred dokončnim uničenjem 
rešiti iz pasti do kraja izmuče-
nih 550 borcev in bork. Tudi 
ranjenci so bili srečno prenese-
ni v Podvolovljek v skrito bol-
nišnico. Preboj in boj za preži-
vetje dva meseca pred svobodo 
prikazuje film Preboj, posnet 
po istoimenski knjigi Past na 
Menini z Domnom Valičem v 
vlogi komandanta Frante. 
O pomenu NOB za slovenski 
narod nima smisla razpravlja-
ti. Partizanstvo je zibelka slo-
venske državotvornosti in brez 
zmagovitega narodnoosvobo-
dilnega boja bi slovenski narod 
izginil iz obličja sveta. Brez 
upora partizanov ne bi bilo 
svobode, kaj šele slovenstva in 
današnje slovenske države.

Miroslav Potočnik, 
Kamnik

Prejeli smo

Preboj na 
Menini planini

Slovensko zdravstvo zagotovo 
ni urejeno tako, kot bi si želeli, 
predvsem pa zaslužili. Evropska 
unija Slovenijo opozarja, da ni 
pristopila k spremembam zdra
vstvenega sistema, medtem ko 
so ostale države vzhodne Evro
pe – Češka, Romunija, Slovaška, 
Poljska – že sprejele evropski 
pravni red in implementirale 
evropska priporočila. Po vsej 
Evropski uniji namreč obstaja 
javno zdravstvo, vendar ne s ta
kim nedorečenim sistemom, 
kot ga imamo v Sloveniji. Zdra
vstveni sistem v Sloveniji se v 
zadnjih tridesetih letih ni spre
menil, še vedno ga lahko poi
menujemo kot plansko sociali
stičnega, vodijo pa ga ljudje z 
istimi ideološkimi prepričanji 
kot pred osamosvojitvijo.

Naj izpostavim nekaj proble
mov, ki jih pacienti vsakodnev
no občutimo na svoji koži: ome
jen dostop do izbranega oseb
nega zdravnika, nedopustno 
dolge čakalne dobe – 75.000 
čakajočih, ni pregleda nad koša
rico pravic za vplačane prispev
ke, plačila iz žepa so vedno po
gostejša, primanjkuje splošnih 
in specialističnih zdravnikov.

In o katerih problemih v našem 
zdravstvu vsakodnevno še po
slušamo? Že omenjena neskla
dnost s pravnim redom Evrop
ske unije, specializantom se 
omejuje zasebna pobuda, za
konodaja je na določenih delih 
zelo okostenela, neverjetna 

razširjenost sistemske korupci
je, netransparentnost pri pode
ljevanju zdravstvenih progra
mov in porabi sredstev, name
njenih za zdravstvo, pomanjka
nje standardov in normativov.

Minister za zdravje ima zagoto
vo zelo pomembno vlogo, če 
ne že najpomembnejše, ven
dar je v realnosti samo lutka 
politike.

V SDS se zavedamo problemov 
in imamo zanje tudi rešitve! Tr
dimo, da mora denar slediti 
bolniku. Nujna je uvedba zava
rovalniškega sistema, potrebna 
je jasna opredelitev košarice 
pravic iz naslova zdravstvenega 
zavarovanja, nujna je imple
mentacija evropskega pravne
ga reda, po katerem je zdrav
stvena dejavnost uveljavljena 
kot gospodarska dejavnost 
splošnega pomena, še vedno 
nimamo zdravstvene mreže za 
primarno (zdravstveni domovi), 
sekundarno (specialisti) in terci
arno (bolnišnice) zdrav stveno 

dejavnost, za mesto v tej mreži 
pa naj se enakovredno potegu
jejo vsi izvajalci z licenco. Nujna 
je uvedba že omenjenih stan
dardov in normativov, zagovar
jamo pa tudi enoten informacij
ski sistem – v UKC Ljubljana 
imajo, denimo, pet različnih in
formacijskih sistemov.

Pri vseh ukrepih je treba imeti v 
oziru tudi demografske spre
membe, s katerimi se soočamo 
že dlje časa, pri tem pa je nujen 
čimprejšnji sprejem zakona o 
dolgotrajni oskrbi.

Za spremembe  v slovenskem 
zdravstvu je odgovorna politi
ka, ki pa pri ukrepanju ne bo 
uspešna, če v svoji strategiji ne 
bo vključevala zdravniške zbor
nice, zdravniške stroke, zavaro
valniških strokovnjakov in 
pravnikov ter civilne javnosti.

Zdravstveni sistem moramo za
četi spreminjati zdaj!

Anastazija Bizjak,  
dr. dent. med. in predsednica 

ženskega odbora SDS  

REFORMO ZDRAVSTVENEGA SISTEMA BI 
BILO TREBA ZAČETI ŽE VČERAJ

SL
O

VE
N

SK
A

 D
EM

O
KR

AT
SK

A
 S

TR
A

N
KA

, T
RS

TE
N

JA
KO

VA
 U

LI
CA

 8
, L

JU
BL

JA
N

A
; O

O
 K

A
M

N
IK

Jasna Paladin

Kamnik – Kamnik je tudi le-
tos z začetkom decembra 
dobil praznično podobo. De-
lavci Komunalnega podjetja 
Kamnik, ki so zadolženi za 
praznično okrasitev, so po 
središču mesta namestili 
približno šest kilometrov 
lučk in postavili dve novole-
tni smreki – eno na Glav-
nem trgu in eno na križišču 
pri Korobaču. Obe so tudi 

letos darovali občani. »Ob 
letošnji novoletni krasitvi je 
kar nekaj novosti, in sicer: 
osvetlitev zvonika na Šutni, 
katere priprava je bila izred-
no zahtevna, okrasili pa smo 
ga s pomočjo lestve PGD 
Kamnik, gasilcev PGD Ka-
mnik ter usposobljenih de-
lavcev za delo na višini, na 
Glavnem trgu, Maistrovi uli-
ci in Šutni ter na smreki na 
Glavnem trgu so namešče-
ne nove, tople rumene luč-

ke, na Ljubljanski cesti in v 
Podgorju je okrašen vsak 
tretji drog javne razsvetlja-
ve, na Trgu talcev je na novo 
okrašenih nekaj dreves, z 
reflektorji je letos na novo 
osvetljen tudi Mali grad,« 
pojasnjujejo na občini.
Decembra se bo v mestu do-
gajalo res veliko – kaj vse, je 
opisano v posebni prilogi 
tokratne Kamničan-ke. 
V samem središču praznič-
nega dogajanja pa je letos 

znova drsališče, ki se po lo-
kacijah za frančiškanskim 
samostanom in v Keršman-
čevem parku zdaj znova vra-
ča v sam center mesta. Dr-
salna površina, velika 270 
kvadratnih metrov, sicer ni 
pokrita, tako da bodo drsalni 
užitki uporabnikov v večji 
meri odvisni od vremena. 

Drsališče je Zavod za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik najel od najugodnej-
šega ponudnika, ki so ga 
izbrali na Portalu javnih na-
ročil. »Preko portala je Za-
vod  prejel eno pravočasno 
ponudbo, in sicer podjetja 
Kota energetske naprave, 
hlajenje, ogrevanje, toplotne 

črpalke. Skupna pogodbena 
vrednost za najem mobilne-
ga drsališča s pravim ledom 
in dodatno ponudbo na dr-
sališču za zimsko sezono 
2019/2020 znaša 36.453,60 
evra z vključenim DDV. K 
omenjenemu znesku je tre-
ba pridati še obratovalne 
stroške drsališča (elektrika, 
voda in drugo), ki so ocenje-
ni na približno 16 tisoč 
evrov,« nam je ob odprtju 
drsališča povedal vodja de-
cembrskih prireditev Franci 
Kramar, ki je prav z 
odprtjem drsališča 1. decem-
bra kot vršilec dolžnosti di-
rektorja tudi prevzel vodenje 
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik.

Drsališče znova na Glavnem trgu
S prazničnim prižigom lučk v starem mestnem jedru je s prvim decembrom zaživelo tudi drsališče, ki pa se letos vrača na Glavni trg. Brezplačno drsanje 
bo možno do konca januarja.

Drsališče na Glavnem trgu bo obratovalo do konca januarja. / Foto: Gorazd Kavčič

DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

041 812 178
info@dorman.si
www.dorman.si

DORMAN d.o.o.,
Zaprice 10, 1240 Kamnik

Tudi letos je drsanje brezplačno, plačljiva je le 
izposoja drsalk. Drsalke si je moč izposoditi 
vsak delavnik od 16. do 20. ure, v soboto od 10. 
do 21. ure, v nedeljo od 10. do 19. ure, vsako 
soboto v decembru pa bo na drsališču od 8.30 
dalje potekal tečaj drsanja, od 10. ure pa 
animacija za otroke.
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Bojana Klemenc

Kamnik – Sedaj že tradicio-
nalni festival ognjenih ele-
mentov je v soboto, 30. no-
vembra, obiskovalce povabil 
na Šutno, kjer so organiza-
torji prireditve Mladinski 
center Kotlovnica v sodelo-
vanju s stanovalci Šutne s 
stotinami sveč oblikovali čis-
to poseben ambient. 
Kamniška svetlobna inštala-
cija vsako leto gostuje na 
drugem kamniškem prizori-
šču, za katerega organizator-
ji menijo, da si zasluži po-
sebno pozornost. 
Po Malem gradu, Keršman-
čevem parku, Parku Evropa, 
Medobčinskem muzeju 
Zaprice, Katzenbergu in Sa-
mostanu Mekinje je ognjeni 
ambient osvetlil najlepšo 
kamniško ulico, v pripravo 
ognjenega festivala pa so se 
letos vključile tudi nekatere 
kamniške osnovne šole s po-
slikavami lončkov za sveče.

Alternativa vsiljivemu 
prazničnemu vrvežu
Namen vsakoletnega festi-
vala ognjenih ambientov, 
ki je nastal leta 2013 kot del 
projekta EVS prostovoljcev 

iz Bolgarije, je ponuditi al-
t e r n a t i v o  v s i l j i v e m u 
praznično-nakupovalnemu 
vrvežu. Da postaja dogodek 
zares priljubljen med obi-
skovalci, kaže tudi vsakole-

tna številna obiskanost. Ča-
robnost dogodka so organi-
zatorji popestrili z glasbe-
nimi nastopi, ki za svojo 
izvedbo ne potrebujejo ele-
ktrike.

Ognjena Veronika letos 
ožarila Šutno
Ognjena Veronika je na zadnji novembrski dan odprla niz dogodkov Pravljičnega Kamnika, ki letos 
poteka pod geslom Zvečer v mesto.

Ognjena Veronika je letos osvetlila najlepšo kamniško ulico. / Foto: Bojana Klemenc

ALI KUPUJEMO DARILA ALI ODPADKE?
December je tu. Čas obdarovanja. Čas, ko vsi iščemo tisto pravo darilo, ki bi ga podarili svojim najbližjim in vsem, ki nam nekaj pomenijo. 
Čeprav so naši nameni iskreni, pa vse prevečkrat podležemo brezglavemu potrošništvu in kupujemo darila, ki so brezosebna in nepotrebna 
in ki hitro končajo kot odpadki. Zakaj ne bi letos ljubljenih obdarovali drugače?
Podarite družini in svojim prijateljem svoj čas in pozornost, darilo, ki bo temeljilo na nematerialnih dobrinah in ki bo imelo za učinek predvsem 
krepitev medsebojnih odnosov. Lahko je to izlet, obisk kulturne ali športne prireditve, organizacija večerje ali večera družabnih iger itd …
Če se že odločite za materialno obdaritev, poiščite izdelek, ki je nastal v vašem lokalnem okolju, najsi bo iz rok lokalnega obrtnika ali 
lokalnega kmeta. Pri običajnih nakupih se namreč premalo zavedamo, da uvoženi izdelki nosijo s seboj večje obremenjevanje okolja, da so 
jih vse prevečkrat izdelali delavci, ki s svojim delom ne zaslužijo niti za dostojno preživetje, ipd.
Ne pozabite tudi na dobrodelno noto prihajajočih praznikov in na osnovni smisel obdarovanja. Na primer doma lahko z otroci poiščete 
igrače, s katerimi se vaši malčki ne igrajo več, in jih podarite nekomu, ki jih bo zelo vesel. Bodite izvirni in najdražjim polepšajte praznične dni. 
Če boste upoštevali zgornje nasvete, boste veliko storili tudi za čistejše okolje, saj ne boste po nepotrebnem kupovali odpadkov.
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Miklavževanja  
na Kamniškem 2019

v sredo, 4. decembra
v Mekinjah ob 17. uri v kulturnem domu v Mekinjah
v Tunjicah ob 18.30 v cerkvi v Tunjicah

v četrtek, 5. decembra
v Kamniku ob 16. uri v cerkvi na Šutni
na Vranji Peči ob 17. uri v cerkvi 
v Stranjah ob 17. uri pred kapelo 
v Zg. Tuhinju ob 17. uri v cerkvi
v Kamniku ob 18. uri na pobočju Malega gradu

v petek, 6. decembra
v Šmarci ob 17. uri v kulturnem domu
v Nevljah ob 17. uri v cerkvi
na Selih ob 18. uri v Marijinem domu

v soboto, 7. decembra
na Brezjah 
nad Kamnikom ob 17. uri na Prelesnikovi domačiji
v Špitaliču ob 17. uri pred dvorano KS Špitalič
v Šmartnem ob 19. uri v kulturnem domu 
  v Šmartnem

v nedeljo, 8. decembra
v Motniku ob 17. uri v kulturnem domu v Motniku

Odbor za oživljanje starih običajev na Kamniškem
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Šmartno v Tuhinju – Kulturno društvo Srednja vas vabi na že 
drugi koncert Mešanega pevskega zbora Mavrica z naslo-
vom Tuhinjska dolina v pesmi in besedi, ki bo v soboto, 14. 
decembra, ob 19. uri v telovadnici Osnovne šole Šmartno v 
Tuhinju. Poleg domačih pevcev, ki jih vodi Primož Leskovec, 
bodo nastopili še Ansambel bratov Poljanšek, Godba Tuhinj-
ska dolina, Ljudski pevci iz Tuhinjske doline in člani Kultur-
nega društva Motnik. Vstop s prostovoljnimi prispevki. J. P. 

Tuhinjska dolina v pesmi in besedi

Jasna Paladin

Kamnik – Primož Kotnik je 
bil rojen leta 1965 v Kamni-
ku. Že kot otrok se je rad 
ukvarjal s fotografijo, zato se 
je tudi odločil za študij di-
zajna v Nemčiji, kamor se je 
družina preselila, ko je bil 
Primož star tri leta. Že med 

študijem se je uspešno uve-
ljavljal in predstavljal celo v 
New Yorku, kjer je sodeloval 
z eno tamkajšnjih agencij. V 
juniju 1991 je umrl v tragič-
ni prometni nesreči. Počiva 
na kamniških Žalah s pogle-
dom na Špico, od koder se je 
tako rad spuščal z zmajem.
»Fotografije je razvijal kar 
doma v kleti in še danes ne 
vem, kje je sploh imel čas za 

vse to, ustvaril je namreč og-
romno fotografij, številne so 
bile objavljene v priznanih 
revijah. Bil je zelo nadarjen, 
še danes ne morem verjeti, 
kako uspešen je bil. Imel je 
nekakšen šarm, da je prep-
roste ljudi z ulice prepričal, 
da so mu pozirali za fotogra-
firanje,« o svojem sinu pravi 

Olga Kotnik, ki je razstavo 
na občini pripravila ob po-
moči Dušana Letnarja.
Rdeča nit razstavljenih foto-
grafij, ki so bile na ogled do 
3. decembra, je prav poseb-
na navihanost. Ker pa si 
Olga Kotnik želi, da bi jih 
videlo še več ljudi, namerava 
razstavo enkrat v prihodnje 
postaviti še v kakšnem razs-
tavišču.

Spomin na Primoža
V prostorih Občine Kamnik je bila novembra na 
ogled razstava fotografij že pokojnega Kamničana 
Primoža Kotnika.

Spomin na sina Primoža Olga Kotnik ohranja tudi z 
razstavljanjem njegovih fotografij. / Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Učenci neobveznega izbirnega predmeta Umet-
nost in interesne dejavnosti Mladi umetniki z Osnovne šole 
Frana Albrehta bodo za vrstnike kamniških osnovnih šol v 
naslednjem tednu, to je 9., 10. in 11. decembra, vsakokrat ob 
9. uri in 10.30 odigrali glasbeno-gledališko predstavo Borisa 
A. Novaka Nebesno gledališče, s katero so navdušili že spo-
mladi. Predstavo je idejno zasnovala in režirala mentorica 
Meta Kregar, v njej pa nastopa 23 učencev. J. P.

Nebesno gledališče tudi decembra

Kamnik – Člani Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik 
tudi letos vabijo na tradicionalni, 49. novoletni koncert, ki 
bo v nedeljo, 22., in v ponedeljek, 23. decembra, v Domu 
kulture Kamnik, v petek, 27. decembra, pa v Športni dvorani 
Domžale. V prvem delu koncerta bodo poslušalci lahko uži-
vali v melodijah Johanna Straussa mlajšega, Franza Leharja 
in Emmericha Kalmana, drugi del pa bo v znamenju ruskih 
mojstrov Musorgskega, Gliera ter Čajkovskega. V vlogi so-
listov se bosta predstavila sopranistka Mateja Potočnik in 
tenorist Gregor Ravnik. A. Se.

Simfoniki vabijo na novoletni koncert

Andrej Hribar: »S strankami  
smo povsod, kjer nas potrebujejo.«
NLB Kontaktni center je gotovo najbolj nenavadna bančna poslovalnica v Sloveniji.  
Čeprav nima klasičnih bančnih okenc – je namreč virtualna banka –, lahko po zaslugi video  
klica v njej opravljamo bančne storitve kot v klasični poslovalnici. In čeprav jo bomo zaman 
iskali na zemljevidu, jo bomo našli v vsakem kotičku Slovenije in sveta – povsod tam,  
kjer jo stranke potrebujejo. »Dom namreč ni točka na zemljevidu, pač pa je tam, kjer so ljudje, 
ki nam pomenijo največ,« pravi Andrej Hribar, bančnik v NLB Kontaktnem centru. 

Predstavljajte si bančno poslovalnico, ki je vedno odprta, z 
bančniki, ki so vedno na voljo: 7 dni v tednu, 24 ur na dan. 
Bančne storitve v tej poslovalnici lahko opravljate od kjerkoli, 
iz domačega naslanjača ali z eksotične plaže na drugi strani 
sveta. In čeprav je med vami in poslovalnico lahko na tisoče 
kilometrov, z video klicem omogoča pristen osebni stik. Sa-
nje? Ne. To je NLB Kontaktni center, v katerem strankam po 
telefonu, spletnem klepetu ali po video klicu priskočijo na po-
moč vsestranski bančniki, med katerimi je tudi Andrej Hribar.
Zaradi prednosti, ki jih video bančništvo prinaša strankam, 
ga namerava uvesti vse več bank po svetu, trenutno pa je 
še redkost – v Sloveniji ga omogoča le NLB. »Video klic je še 
vedno novost, na katero se ljudje še privajajo. Včasih so na 
začetku malce zmedeni in desetkrat preverijo, ali jim delata 
kamera in mikrofon. Ne zavedajo se, da jih mi ob tem sprem-
ljamo. Ko to ugotovijo, se po navadi skupaj nasmejemo situ-
aciji. Pomembno pri vsem tem pa je, da smo v komunikaciji 
s strankami sproščeni,« s smehom tehnološko novost opiše 
sogovornik.

Starejši so vse pogostejši uporabniki  
video klica
»Spomnim se tudi 98-letnega gospoda, ki nas je poklical ob 
treh zjutraj, ker zaradi slabega vida ni zmogel prepisati šte-
vilk s položnice v mobilno banko Klikin. Skupaj smo se trudili 
nekaj časa, nato pa ugotovili, da je morda bolje, da počaka 
na sorodnike. Le kdo bi pričakoval 98-letnika ob treh zjutraj 
na video klicu?« se z nasmehom sprašuje Andrej. Vendar pa 

so prav starejši ljudje kljub splošnemu prepričanju, da so jim 
nove tehnologije tuje, med vedno pogostejšimi uporabniki 
video klica.
»Starejši ljudje, ki imajo težave z gibanjem, so našo storitev 
sprejeli odprtih rok. Ni jim treba zapustiti doma, po video 
klicu lahko opravijo praktično vse, kar potrebujejo od banke, 
poleg tega pa jim nasproti, sicer prek zaslona, stoji oseba z 
obrazom in imenom, ki ji lahko zaupajo. Uporaba je res pre-
prosta in ne zahteva nobenega posebnega znanja,« storitev 
video klic še opiše Andrej in zaključi, da se z njo želijo približa-
ti tudi strankam, ki težje dostopajo do klasičnih poslovalnic. 
Storitev pa je vsako sredo med 17. in 19. uro s prisotnostjo 
tolmača v znakovni jezik na voljo tudi gluhim in naglušnim.

Andrej Hribar, bančnik v NLB Kontaktnem centru
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Bojana Klemenc

Kamnik – Laliá je zvočno in 
gibalno raziskovanje tako in-
dividualnega izraza skozi 
telo in glas kakor tudi sku-
pinske dinamike, povezova-
nja oziroma uglaševanja 
znotraj tega, o plesni 
predstavi pove njena glavna 
ustvarjalka Neža Blažič, ki je 
skupaj z izvajalkami Simono 
Kočar, Tino Habun, Ajdo 
Špacapan in Tanito Rose 
ustvarila zanimiv sodobni 
ples, ki je že prvi večer na-
polnil dve predstavi na kam-
niškem odru. »Pravzaprav 
gre za razširitev mojega di-
plomskega dela na Akade-
miji za ples, v katerem sem 
se ukvarjala z odnosom med 
glasom in telesom ter preko 
tega raziskovala svobodo in 
avtentičnost v lastnem ples-
nem izrazu. Navdih za mojo 
predstavo je bila plesalka, 
vokalistka in koreografinja 
Irena Tomažin Zagoričnik, 
ki nas je v zadnjem letniku 
Akademije seznanila z im-
provizacijo preko glasu in 
telesa, kar mi predstavlja 

zelo osvobajajoč način izra-
žanja. Tako sem se sprva lo-
tila lastnega raziskovanja, 
katerega rezultat je bilo di-
plomsko delo, pri Lalii pa 
me je zanimal odnos glasu 
in telesa tako znotraj vsake 
posameznice kakor tudi 
med nami,« pojasnjuje svojo 
prvo avtorsko predstavo mla-
da kamniška plesalka Neža.
Lalia v stari grščini pomeni 
blebetanje, govorica, lahko 
tudi glas, zvok. Gledalci so 

tako na odru opazovali razi-
skovanje individualnega iz-
raza, s katerim so nastopajo-
če odkrivale lasten notranji 
svet ter hkrati vstopale v tu-
jega. S pozornostjo, ki so jo 
sočasno usmerjale navzven 
in navznoter, so vzpostavile 
vzajemne odnose, kjer je 
vsaka zase dovolj, a vendar 
delujejo skupaj. Bile so glas 
in telo. In njun odnos.
Plesna predstava je nastala v 
produkciji Kulturno ume-

tniškega društva Oksimo-
ron. »To društvo je bilo us-
tanovljeno kot odskočna de-
ska mladim ustvarjalcem v 
Kamniku, ki smo po konča-
ni gimnaziji želeli nadalje-
vati ustvarjanje različnih 
umetniških projektov. Oksi-
moron nas povezuje, spod-
buja in omogoča realizirati 
naše ideje,« zaključujejo 
kamniške plesalke sodobne-
ga plesa, o katerih se bo za-
gotovo še slišalo.

Sodobna plesna govorica
V petek, 29. novembra, se je v Domu kulture Kamnik odvila zanimiva plesna predstava Lalia.

Kamniške plesalke sodobnega plesa na odru Doma kulture Kamnik / Foto: Bojana Klemenc

Kamnik – V prostorih občinske stavbe so v sredo, 4. decem-
bra, odprli že peto razstavo vezenja v tehniki rišelje, ki so jo 
pripravile kamniške vezilje pod vodstvom Majde Vavpetič. 
Razstavo bogatijo tudi prti Joži Visočnik in likovna dela So-
nje Skvarča. Razstava bo na ogled vse do 30. decembra. J. P.

Razstava vezenja v tehniki rišelje
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Poskus odvzema vozila
Policisti so na Bakovniku obravnavali poskus odvzema vozi-
la, kjer je neznanec vlomil v vozilo in nato poskušal stakniti 
žice, da bi ga spravil v pogon. To mu ni uspelo, zato je od 
dejanja odstopil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba 
na pristojno tožilstvo. 

Poškodovanje vozila v Šmarci 
V Šmarci je neznanec pristopil do parkiranega vozila, na 
katerem je poškodoval zadnjo letev prtljažnih vrat in povzro-
čil materialno škodo. Sledita zbiranje obvestil in kazenska 
ovadba na pristojno državno tožilstvo. 
 
Vlom v hišo v Šmarci
V dnevnem času je neznanec splezal na drevo ob hiši in se 
z vrha drevesa povzpel na streho hiše, od tam pa na vzvod 
vlomil skozi okno frčade in vstopil v notranjost. Odtujil je 
bančne kartice in naknadno s temi karticami opravil dva dvi-
ga na bankomatu. Policisti so opravili ogled kraja dejanja in 
po zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba na pristojno 
sodišče. 

Tatvina kolesa
Neznanec je na avtobusni postaji v Kamniku odtujil žensko 
cestno kolo modro-rdeče barve znamke Author, ki je bilo 
priklenjeno na ogrodje kolesarnice, in oškodoval lastnika. 
Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno 
tožilstvo. 

Intervencija na Groharjevi 
Policisti so na Groharjevi ulici obravnavali intervencijo, kjer 
se je sin nedostojno vedel do svoje mame in od nje zahteval 
denar in bančno kartico, ki pa mu jih ni hotela dati, kar ga je 
razburilo. Sledita zbiranje obvestil in plačilni nalog po zako-
nu o javnem redu in miru. 

Vlom v vozilo 
Neznani storilec je na parkirišču pred stanovanjsko hišo v 
Vrhpoljah vlomil v vozilo in iz njega odtujil več kosov orod-
ja. Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno 
državno tožilstvo. 

Tatvina v trgovini Spar 
V trgovini Spar je občanka vzela kos mesa, ga dala v žep in 
odšla iz trgovine, ne da bi plačala, kar je opazila varnostni-
ca. Policisti so v trgovini zasegli posnetke varnostnih kamer. 
Sledita zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno 
državno tožilstvo. 

Tatvina iz hiše
Neznani storilec je v Šmarci skozi odklenjena vrata kurilnice 
vstopil v stanovanjsko hišo, iz katere je odtujil denar in zlat-
nino. Policisti so opravili ogled kraja dejanja in po zbranih 
obvestilih sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče. 

Nedostojno vedenje 
Policisti so obravnavali intervencijo, kjer se je šef podjetja 
nedostojno vedel do svoje nekdanje zaposlene, ki je po po-
teku pogodbe odprla svoje podjetje in mu prevzela nekaj 
strank. Sledita zbiranje obvestil in plačilni nalog po zakonu 
o javnem redu in miru. 

Intervencija v Špitaliču 
Policisti so v Špitaliču obravnavali intervencijo, kjer sta se 
zunajzakonska partnerja nedostojno vedela drug do druge-
ga, se žalila in drug drugega spodbujala k pretepu. Obema 
kršiteljema je bila na kraju izdan plačilni nalog po zakonu o 
javnem redu in miru. 

Najden denar na bankomatu 
Zaposlena na Novi Ljubljanski banki je na bankomatu v 
objektu banke našla denar. Napisan je bil zapisnik o najde-
nih stvareh, občan, ki je denar pozabil, pa se lahko zglasi na 
policijski postaji in denar prevzame. 

Tatvina v trgovini 
V trgovini Intersport v Kamniku je neznanec odtujil tri artik-
le in tako oškodoval podjetje. Sledijo pregled video posnet-
kov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno dr-
žavno tožilstvo.

Policijska kronika

Marjan Schnabl

Kamnik – Nekatere območ-
ne in občinske organizacije 
Zveze slovenskih častnikov 
so to obeležje imele že pred 
enim ali dvema letoma. 
Mednje sodi tudi Območno 
združenje Slovenskih ča-
stnikov Kamnik - Komenda, 
ki je bilo ustanovljeno že de-
cembra leta 1992, saj je bilo 
takrat v obeh današnjih ob-
činah Kamnik in Komenda 
evidentiranih več kot 600 
častnikov in podčastnikov 
pretežno rezervistov, od ka-
terih se je približno tretjina 
vključila v stanovsko organi-
zacijo Zvezo slovenskih ča-
stnikov.
Na akademijo, ki je potekala 
v Kadetnici vojašnice Rudol-
fa Maistra v Mariboru, so 

bili poleg gostov, ministra 
za obrambo Karla Erjavca, 
načelnice generalštaba Slo-
venske vojske generalmajor-
ke Alenke Ermenc, pred-

stavnikov veteranskih in do-
moljubnih organizacij ter 
predstavnikov območnih in 
občinskih združenj Zveze 
slovenskih častnikov pova-
bljeni tudi člani raznih ko-
misij in odborov, ki delujejo 
v Zvezi slovenskih častni-
kov. Iz naše organizacije so 

prejeli vabilo Jože Arko, 
mag. Zvonko Cvek, sekretar 
Bogomir Bajc, praporščak 
Jože Goltnik in predsednik 
Marjan Schnabl.

V dopoldanskem času je po-
tekalo urjenje praporščakov 
in simpozij ter predstavitev 
zbornika z naslovom Zveza 
slovenskih častnikov 25 let 
na braniku domovine. Svoj 
prispevek je v tem obsežnem 
in bogatem gradivu dodala 
tudi naša organizacija.

Slavnostna akademija se je 
začela s prihodom praporšča-
kov in zastavonoš ob sprem-
ljavi pihalnega kvinteta Orke-
stra Slovenske vojske, zatem 
pa je pevski zbor Združenja 
vojaških gornikov pod ime-
nom Gorščaki zapel sloven-
sko himno. Zvrstili so se 
pozdravni nagovori, slav-
nostni govor pa je imel mini-
ster Karel Erjavec. V nadalje-
vanju je potekal bogat kultur-
ni program in podelitev pri-
znanj zaslužnim članom in 
organizacijam za delo in pri-
spevek v Zvezi slovenskih ča-
stnikov. Po zaključku uradne-
ga dela je sledilo družabno 
srečanje v sproščenem vzduš-
ju in prijetnem okolju Ka-
detnice, ki jo krasijo vojaško-
-zgodovinski eksponati in sli-
ke generala Rudolfa Maistra.

Častniki so praznovali
Zveza slovenskih častnikov je ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, praznovala 25-letnico 
organiziranega delovanja v samostojni Sloveniji. Slovesnosti so se udeležili tudi Kamničani.

Šmarca – Sredi novembra je v prostorih šmarskega krajev-
nega doma potekal prvi, ustanovni zbor članov Liste Marja-
na Šarca (LMŠ). Prisotni, kakšnih trideset se jih je zbralo, so 
poleg organov izvolili tudi vodstvo lokalnega odbora. Vodil 
ga bo Igor Žavbi, za podpredsednika pa so izvolili Urbana 
Berganta. V izvršni odbor so bili izvoljeni Jože Arko, Brane 
Golubović in Mateja Gradišek. Zbora se je udeležil tudi 
predsednik stranke Marjan Šarec, ki je dejal, da je ustanovi-
tev kamniškega odbora izjemnega pomena, da pokažejo 
tudi, da imajo odbor tam, od koder izhajajo. »Zelo po-
membno se je zavedati, kje imamo korenine in kje se je vse 
skupaj začelo,« je dodal Šarec. LMŠ je še vedno najštevilnej-
ša lista v kamniškem občinskem svetu, kar po Šarčevem 
mnenju pomeni, da so jim ljudje dali zaupanje in da so v 
občinskem svetu močna sila ter da bodo LMŠ-jevi svetniki 
tudi v prihodnje igrali veliko vlogo v lokalni politiki. A. Se.

Lokalni odbor LMŠ tudi v Kamniku

Urban Bergant, Igor Žavbi in Marjan Šarec na ustanovnem 
zboru lokalnega odbora stranke LMŠ / Foto: Aleš Senožetnik

 

ročni mešalnik  
Electrolux

pet paličnih mešalnikov 
Electrolux pralni stroj Electrolux

likalnik Electrolux

Gorenjski glas 
nagrajuje zvestobo.
Drage naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, lanska akcija  
obdarovanja zvestih naročnikov je imela zelo pozitiven odziv, zato jo 
bomo ponovili tudi letos. V žrebanju za pralni stroj, ročni mešalnik in 
likalnik boste sodelovali vsi naročniki, ki ste na Gorenjski glas brez  
prekinitve naročeni že več kot deset let. V žrebanje za palične mešalnike 
pa bodo vključeni tudi naročniki, ki so na Gorenjski glas brez prekinitve 
naročeni več kot eno leto. Z malo sreče pri žrebu lahko tudi vi prejmete 
enega od uporabnih novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas poklanja  
svojim zvestim naročnikom.

Žrebanje bo potekalo  
v uredništvu  
Gorenjskega glasa  
v sredo, 18. 12. 2019.

Splača se biti del naše velike družine naročnikov, povej naprej!

Iz Območnega združenja Slovenskih častnikov 
Kamnik - Komenda so se slovesnosti krovne 
organizacije udeležili Jože Arko, mag. Zvonko 
Cvek, sekretar Bogomir Bajc, praporščak Jože 
Goltnik in predsednik Marjan Schnabl.
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Uvodnik

Spoštovane, spoštovani, 
s ponosom lahko rečem, da bomo v naši občini letošnje decem-
brske prireditve pripravili tako, da bodo zanimive za Kamničanke 
in Kamničane ter navdihujoče za tiste, ki nas bodo obiskali prvič. 
Vseh okusov seveda ne moremo zadovoljiti, a sem prepričan, da 
bo veliko takšnih, ki bodo rekli, da je v Kamniku prijetno, pred-
vsem zaradi prijaznosti in domačnosti vas, občank in občanov. Ker 
je v slogi moč, smo letos združili moči Občina Kamnik, Zavod za 
turizem, šport in kulturo Kamnik, Kulturno društvo Priden možic 
in Mladinski center Kotlovnica. Z željo, da bi popestrili dogajanje 
v mestnem jedru, smo se odločili, da kamniško drsališče po nekaj 
letih ponovno postavimo v središče dogajanja – na Glavni trg. Res-
da bomo morali biti ob tem vsi potrpežljivi, zato se na tem mestu 
še posebno iskreno zahvaljujem vsem prebivalkam in prebivalcem 
središča Kamnika za strpnost in razumevanje. Letos vas bo Oder 
v mestu na parkirišču pri Kavarni Veronika vabil z zanimivimi do-
godki, predstavami in koncerti, tematskimi zabavami ter marsičim 
drugim. Vabili vas bomo z željo, da se zvečer v mestu srečate s pri-
jatelji in znanci, da se zabavate, obiščete hiške, ki bodo na Glavnem 
trgu ponujale dobrote in darila za vaše najbližje, se okrepčate v go-
stinskih lokalih našega mestnega jedra, opravite nakupe v mestnih 
trgovinicah in si ogledate tudi dogodke, ki jih ponujajo različne 
ustanove in organizacije tako v mestu kot tudi zunaj njega. Po krat-
kem premoru in božičnih praznikih bomo zadnje dni leta na ulicah 
poplesavali in peli ob glasbenih koncertih, seveda pa vljudno va-
bljeni, da na Glavnem trgu z nami preživite silvestrski večer in da 
skupaj zakličemo: Pozdravljeno leto 2020! 
Naj zaključim z mislimi, ki naj bodo vodilo ob skorajšnjem za-
ključku starega leta in začetku novega leta. Resda je december 
čas pričakovanj, dobre volje in prijetnega druženja in prav je, da 
se veselimo, vseeno pa se moramo zavedati, da marsikomu ta me-
sec predstavlja čas, ko mu je najtežje. Zato namenimo nasmehe, 
ponudimo pomoč, poklepetajmo s tistimi, s katerimi že predolgo 
nismo, in bodimo sočutni do tistih, ki sta jim udobje in toplina 
doma tuja. Spoštovane, spoštovani, želim vam, da bi letošnje leto 
zaključili tako, kot ste si zadali, in se v letu 2020 morda opogumili 
za izpolnitev tistih ciljev, ki si jih nikoli prej niste drznili izpolni-
ti. Predvsem pa to, da bi prihajajoče božične praznike preživeli v 
krogu svojih najdražjih, da bi si vzeli čas drug za drugega in dra-
gocene trenutke namenili tistim, ki vas resnično osrečujejo. 

Spoštovani prebivalci in  
obiskovalci Kamnika,
že vrsto let se na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik tru-
dimo, da bi v središču mesta pričarali čarobno, pravljično vzdušje. 
Vsako leto zgodbo preteklega leta nadgradimo in poiščemo nove 
izzive. Tudi letos bomo v okviru zagotovljenih sredstev izpeljali 
všečen in raznovrsten program. Pri tem smo zasledovali idejo, 
da bi vam pripravili festivalsko vzdušje, ob katerem bi se zvečer v 
mestu lahko prijetno družili. 
V programu boste opazili nekaj novosti. Najbolj očitna je ta, da se 
drsališče vrača na Glavni trg. Drsanje ostaja brezplačno, plačljiva 
bo samo izposoja drsalk. Potrudili smo se, da boste v lično obli-
kovanih lesenih hiškah našli primerno darilo za vam ljube osebe 
ali pa spominek zase. Na zadnji strani te priloge pa boste našli 
kupone s popusti, ki jih lahko izkoristite pri ponudnikih v središču 
mesta.
Letos smo se povezali tudi z MC Kotlovnica in Kulturnim dru-
štvom Priden možic, ki vsako poletje poskrbi za festivalsko vzduš-
je s Kamfestom. Zakaj ne bi tega prijetnega druženja iz poletnega 
obdobja prenesli še v zimski čas? Z njihovo pomočjo smo okrepili 
dogajanje v toplem okolju, ki smo ga prejšnja leta imenovali Pra-
vljična hiška, letos pa Oder v mestu. 
Preimenovali smo ga, ker ne bo več namenjen samo otrokom, 
ampak bodo prireditve tam namenjene obiskovalcem vseh sta-
rosti. Imate radi disko? Potem se nam pridružite na večeru Ski 
disco. Se radi smejete? Pridite na stand up večer. Imate radi akus-
tično glasbo? Se vidimo na koncertu Mance Berlec!
Seveda čisto vsega nismo spremenili, konec leta ostaja tradicio-
nalen. Zadnje štiri večere v letu 2019 bomo preživeli na tradici-
onalnih koncertih na Glavnem trgu. Tudi silvestrovali bomo na 
ulici, in sicer z domačim Ansamblom Poljanšek. 
Žal so del vsake prireditve tudi spremembe prometnega režima 
in pestro dogajanje v večernih urah. Mi se bomo potrudili, da bo 
nevšečnosti čim manj, vas pa prosimo za razumevanje in se vam 
že vnaprej zahvaljujemo za potrpežljivost.
Sam si želim, da bi nas vse na ulicah Kamnika ta mesec spre-
mljala nasmeh na ustih in pogovor v prijetni družbi ter da bi 
nas v teh mrzlih dneh grela toplina v nas samih. Gremo zvečer 
v mesto!

Vaš župan  
Matej Slapar

Franci Kramar 
v. d. direktorja  

Zavoda za turizem, šport  
in kulturo Kamnik

KOLOFON
Prilogo Pravljični Kamnik je pripravil Zavod za turizem, šport in kulturo 
Kamnik in je priloga časopisa Kamničan/ka in Gorenjski glas.

Organizator prireditve: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
Vodja prireditve: Franci Kramar
Organizacijski vodja prireditve: Doroteja Narat
Programski vodja prireditve: Goran Završnik
Fotografije: Arhiv Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik,  
arhiv Občine Kamnik, arhiv nastopajočih
Datum izida: 6. december 2019
Naklada: 30.000

Pravljičnega Kamnika ne bi bilo brez:

tisočletje dobrih kupčij
Kamnik
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Izpostavljamo

Letošnje dogajanje v središču mesta, za katero bodo skupaj poskr-
beli Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Kulturno društvo Pri-
den možic in Mladinski center Kotlovnica, bo še posebno pestro. Poleg 
tega, da se je na Glavni trg že vrnilo drsališče in da je mesto že obiskal 
sv. Miklavž, bo središče mesta letos od torka 10. 12. obogatila ulična 
prodaja v lesenih hišicah, na voljo pa bo tudi veliko dogodkov na Odru 
v mestu. 
Oder v mestu bo pod streho in ogrevan, zato vreme in mraz ne bos-
ta ovira za izvedbo programa, obiskovalci pa boste uživali v otroških 
predstavah, koncertih, glasbenih in tudi humorističnih nastopih. Za 
otroke pa bo popestritev tudi vožnja s poniji (prostovoljni prispevki), 
20. in 21. decembra pa bo Oder v mestu obiskal tudi Božiček.
Zakaj bi torej zahajali v središča drugih mest, ko pa bo v Kamniku pe-
stro? Konec leta bomo tradicionalno zaključili s koncerti in silvestro-
vanjem na prostem. Zato vas na ulice Kamnika vabimo z osrednjim 
geslom letošnjega Pravljičnega Kamnika: Zvečer v mesto. 

 SREDA, 11. DECEMBER 
17.30 CIRKUS KOLIBRI S CIRKUŠKO SKUPINO ČUPAKABRA
19.00 KONCERT MANCE BERLEC

 ČETRTEK, 12. DECEMBER 
17.30 GUSARSKO GLEDALIŠČE KAPITANA DADE
19.00 RESNIČNE ZGODBE KAMNIŠKIH ŠALJIVCEV  
IN ZABAVLJAČEV

 PETEK, 13. DECEMBER 
17.30 ŠILA IN STAND UP Z ROKOM BOHINCEM

 SOBOTA, 14. DECEMBER 
10.00–19.00 IZMENJAVA SMUČARSKE, BORDERSKE  
IN SANKAŠKE OPREME
19.00–22.00 SKI DISCO PR‘ ŠIMNOV‘C

 NEDELJA, 15. DECEMBER
17.30 GLEDALIŠČE UNIKAT: ZGODBA O BABICI PRA, KI SPLOH  
NE PRIČAKUJE TIGRA
19.00 ZBOROVSKI KONCERT VOX ANNAE

 PONEDELJEK, 16. DECEMBER 
17.30 PLESNA ŠOLA ŠIN ŠIN
19.00 ANDREJ ROZMAN - ROZA: KABARETE SIMPOZIJ

 TOREK, 17. DECEMBER 
17.30 POT V TADAM
19.00 GODALKANJE: FIDDLE GANG

 SREDA, 18. DECEMBER 
17.30 GLEDALIŠČE IZ DESNEGA ŽEPKA: MOTOVILČICA
19.00 LUCIJA ĆIROVIĆ: VENTRILOKVISTIČNI NASTOP

 ČETRTEK, 19. DECEMBER 
17.30 DIDL DADL DUM, NEPRIČAKOVANA PREDSTAVA  
ZA OTROKE
19.00 PO DOMAČE S PODOKNIČARJEM

 PETEK, 20. DECEMBER 
17.30 POJEMO OB NOVEM LETU, SLEDI OBISK BOŽIČKA
19.00 GREGOR ČUŠIN: NEPOPOLNE RIME – ZVERZIRANE  
ZGODBE STARE ZAVEZE

 SOBOTA, 21. DECEMBER 
10.00–19.00 IZMENJAVA SMUČARSKE, BORDERSKE IN  
SANKAŠKE OPREME
18.30 OBISK BOŽIČKA
19.00–22.00 SKI DISCO PR‘ SUŠNIK

Gremo zvečer v mesto!

 PREDSTAVE V SOBOTO, 28. DECEMBRA 
Pobočje Malega gradu
10.00, 11.30 in 15.00  LEDENA VERONIKA Z MALEGA GRADU

Park Evropa
18.00 OGNJENA PREDSTAVA ČUPAKABRA

KONCERTI ZA ZAKLJUČEK 
LETA 2019

 SOBOTA, 28. DECEMBER 
19.00 ROK FERENGJA & ROK‘N‘BAND

 NEDELJA, 29. DECEMBER 
19.00 KOALA VOICE
21.00 MATTER

 PONEDELJEK, 30. DECEMBER 
19.00 SUNDROPS
20.00 ARCHE

TOREK, 31. DECEMBER 
22.00 SILVESTROVANJE Z ANSAMBLOM  POLJANŠEK
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 PETEK, 6. DECEMBER 
od 16.00 do 20.00
DAN ODPRTIH VRAT
Atelje osebne kreativnosti 
Kontakt organizatorja: 041 745 406

17.00 (ponovitev 12. decembra)
NAREDI SI SVOJO POTIČNICO
Lončarski atelje Narobe svet
Kontakt organizatorja: 041 540 342

17.00
DELAVNICE ZAVODA VEZAL "VZORCI MED
GENERACIJAMI" - STARŠEVSKI VZORCI 1. DEL
Samostan Mekinje
Drugi del poteka v soboto, 7. 12. ob 9.00
Kontakt organizatorja: 041 265 332, info@vezal.si

19.00
BENJAMIN ZAJC: MANIFESTO
MC Kotlovnica
Kontakt organizatorja: info@kotlovnica.si

20.00
VEČER S SKUPINO MJAV
Rotovž Caffe
Kontakt organizatorja: 041 760 145 

20.30
MIKLAVŽEV LAŠKO VEČER
Pub Pod Skalo
Kontakt organizatorja: 031 521 365, info@podskalo.si

 SOBOTA, 7. DECEMBER 
8.30 / 10.00
TEČAJ DRSANJA / ANIMACIJA NA DRSALIŠČU
Glavni trg
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

10.00
IZDELAVA PRAZNIČNIH OKRASKOV  
S HELENO STERLE
Papirnica Forum
Kontakt organizatorja:  01 8317 321, forum.copy@siol.net

10.00
RAZSVETLIMO ŠUTNO NA EKOLOŠKI NAČIN
Reciklarnica
Prostovoljni prispevek
Kontakt organizatorja: 040 840 264

11.00 (ponovitev 21. decembra)
REŠITVE ZA EKOLOŠKI DOM
Reciklarnica
Kontakt organizatorja: 040 840 264

20.00
ODBOJKA (M): CALCIT VOLLEY: OK MLADOST  
BRČKO (MEVZA)
Športna dvorana Kamnik
Vstopnina
Kontakt organizatorja: info@calcitvolley.si

20.00
MARKO HATLAK & FUNTANGO S POSEBNIM 
GOSTOM IZTOKOM MLAKARJEM 
Velika dvorana Doma kulture Kamnik
Cena vstopnice: 25 € / za upokojence/mlade do 26 let: 20
Kontakt organizatorja: 041 360 399, info@domkulture.org 

 TOREK, 10. DECEMBER 
10.00
OTROCI IZ KAMNIŠKIH VRTCEV IN ŠOL KRASIJO 
PRAZNIČNE SMREČICE
Središče mesta
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

15.00
NOVOLETNI BAZAR VRTCA ANTONA  
MEDVEDA KAMNIK
Središče mesta
Kontakt organizatorja: 01 8303 330, info@vrtec-kamnik.si

18.00
NOVOLETNI KONCERT IN BAZAR
Telovadnica OŠ Marije Vera
Kontakt organizatorja: o-mvkamnik.lj@guest.arnes.si

 SREDA, 11. DECEMBER  
17.00
KULINARIČNA DELAVNICA: POPRTNIK
Samostan Mekinje
Kontakt organizatorja: info@samostanmekinje.si

17.30
CIRKUS KOLIBRI S CIRKUŠKO SKUPINO 
ČUPAKABRA
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com
 
18.00
PREDSTAVITEV PUBLIKACIJE ODSEVI KAMNIŠKIH 
TISOČLETIJ
Grad Zaprice
Kontakt organizatorja: zora.torkar@guest.arnes.si

19.00
KONCERT MANCE BERLEC
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

20.00 
ODBOJKA (M): CALCIT VOLLEY: SPORTING  
CP LISBOA (POKAL CHALLENGE)
Športna dvorana Kamnik
Vstopnina
Kontakt organizatorja: info@calcitvolley.si

 ČETRTEK, 12. DECEMBER  
v delovnem času trgovine do 14. decembra
BOŽIČEK NAKUPUJE SLOVENSKO
Pletenine Špenko
Kontakt organizatorja: 051 304 660,  info@pleteninespenko.si

17.00
BOŽIČNO NOVOLETNA KONCERTA GLASBENE  
ŠOLE SKALAR
Razstavišče Veronika
Glasbena šola Skalar 
Kontakt organizatorja: 031 226 205, info@skalar.pro  

17.00
ALEŠ VIČIČ: NADZOROVANJE STRESA V PODJETNIŠTVU
KIKštarter
Kontakt organizatorja: info@kikstarter.si

17.30
GUSARSKO GLEDALIŠČE KAPITANA DADE
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

18.00
USTVARIMO LEPŠE LETO 2020 Z VIZUALIZACIJO
Atelje osebne kreativnosti
Vstopnina
Kontakt organizatorja: 041 745 406

19.00
RESNIČNE ZGODBE KAMNIŠKIH ŠALJIVCEV IN 
ZABAVLJAČEV
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

 PETEK, 13. DECEMBER 
v delovnem času trgovine
PROMOCIJA ŽENSKIH PARFUMOV IN DOŽIVETJE 
OBLAČENJA ZA ŽENSKO ELEGANCO IN GLAMUR
Trgovina Lady M
Kontakt organizatorja: 040 705 901

od 11.00 do 19.00
POSLIKAVA S KANO 
Trgovina intershop Kammeleon
Kontakt organizatorja: 031 525 014

od 10.00 do 18.00
MOJ PRVI POSEBNI KAMNIŠKI ANGELČEK
Trgovina KIM
Kontakt organizatorja: trgovina.kim@gmail.com

17.00
DELAVNICE ZAVODA VEZAL: VZORCI MED 
GENERACIJAMI
Samostan Mekinje
Drugi del poteka v soboto, 14.12. ob 9.00
Kontakt organizatorja: 041 265 332, info@vezal.si

17.00
KAJ BOSTE PA VI KUHALI IN PEKLI PRED PRAZNIKI?
Reciklarnica
Prostovoljni prispevki 
Kontakt organizatorja: 040 840 264
 
17.00
LATVICA, SKLEDA, SKODELICA
Lončarski atelje Narobe svet
Pogoj za udeležbo je nakup latvice.
Kontakt organizatorja: 041 540 342

17.30
ŠILA IN STAND UP Z ROKOM BOHINCEM
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

19.00
PREDSTAVITEV KNJIGE IVANA SIVCA:  
KO SE DOTAKNEŠ NEBA 
Frančiškanski samostan 
Kontakt organizatorja: marjeta.humar@guest.arnes.si

20.00
DUO PROFESOR& SITUACIJA
Kavarna Rotovž
Kontakt organizatorja: 041 760 145 

 SOBOTA, 14. DECEMBER 

od 8.00 do 14.00
OSEBNA ASTROLOŠKA NAPOVED ZA LETO 2020
Kotiček pod srečno zvezdo
Kontakt organizatorja: info@ustvarjalneideje.si

8.30 / 10.00
TEČAJ DRSANJA / ANIMACIJA NA DRSALIŠČU
Glavni trg
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

10.00
VČASIH JE BILA PA Z ŽICO POVEZANA
Lončarski atelje Narobe svet
Pogoj za udeležbo je nakup potičnice.
Kontakt organizatorja: 041 540 342

10.00
DROBNA DARILCA S HELENO STERLE
Papirnica Forum
Kontakt organizatorja: 01/8317-321, forum.copy@siol.net

od 10.00 do 18.00
DIŠEČI OKRASKI IZ BLAGA
SCHAFFER modno oblikovanje
Kontakt organizatorja: 041/ 940 151

od 10.00 do 19.00
IZMENJAVA SMUČARSKE, BORDERSKE  
IN SANKAŠKE OPREME
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

11.00
OTVORITEV JASLIC »MALI GRAD« Z MIRANOM RUDNOM
Trgovina KIM
Kontakt organizatorja: trgovina.kim@gmail.com

19.00
ODBOJKA (Ž) : CALCIT VOLLEY: ŽOK  
BIMAL-JEDINSTVO BRČKO (MEVZA)
Športna dvorana Kamnik
Vstopnina
Kontakt organizatorja: info@calcitvolley.si

od 19.00 do 22.00
SKI DISCO PR' ŠIMNOV'C
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

19.00
NOVOLETNI KONCERT MESTNE GODBE KAMNIK
Dom kulture Kamnik
Vstopnina
Kontakt organizatorja: 041 360 399, info@domkulture.org 

20.30
IRSKI VEČER Z NOREIO
Pub Pod Skalo
Kontakt organizatorja: 031 521 365, info@podskalo.si
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 NEDELJA, 15. DECEMBER 

8.30
ORNITOLOŠKI SPREHOD
Arboretum Volčji Potok
Plača se vstopnino v park. Vodenje je brezplačno. Obvezna 
prijava do petka, 14.12., na prireditve@arboretum.si.

17.30
GLEDALIŠČE UNIKAT: ZGODBA O BABICI PRA,  
KI SPLOH NE PRIČAKUJE TIGRA
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

19.00
ZBOROVSKI KONCERT VOX ANNAE
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

 PONEDELJEK, 16. DECEMBER 

17.30
PLESNA ŠOLA ŠINŠIN
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

19.00
ANDREJ ROZMAN- ROZA: KABARETE SIMPOZIJ
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

 TOREK, 17. DECEMBER 

17.30
POT V TADAM
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

19.00
GODALKANJE: FIDDLE GANG
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

 SREDA, 18. DECEMBER 

17.30
GLEDALIŠČE IZ DESNEGA ŽEPKA:  
MOTOVILČICA
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

18.00
PREDAVANJE O ZNANIH KAMNIČANIH-  
TRIJE PODJETNI: ALOJZ PRAŠNIKAR, JANEZ  
KECEL IN MAKS SAMEC ST.
Samostan Mekinje
Kontakt organizatorja: info@samostanmekinje.si

19.00
LUCIJA ĆIROVIĆ, VENTRILOKVISTIČNI NASTOP
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

 ČETRTEK, 19. DECEMBER 

17.30
DIDL DADL DUM, NEPRIČAKOVANA PREDSTAVA  
ZA OTROKE
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com
 
18.00
KAMNIK, MESTO URESNIČENIH ŽELJA 
Atelje osebne kreativnosti
(vstopnina)
Kontakt organizatorja: 041 745 406

19.00
PO DOMAČE S PODOKNIČARJEM
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

20.00
VEČER Z DUETOM MARINA IN FRANJO
Kavarna Rotovž
Kontakt organizatorja: 041 760 145 

 PETEK, 20. DECEMBER 

v delovnem času trgovine do 24. decembra
BOŽIČEK NAKUPUJE SLOVENSKO
Pletenine Špenko
Kontakt organizatorja: 051 304 660, info@pleteninespenko.si

od 11.00 do 18.00
BREZPLAČNO STRIŽENJE PREDŠOLSKIH  
OTROK
Frizerski salon ZA LAS
Kontakt organizatorja: 070 356 556

17.00
KO SE BOŽIČ V VOŠČILIH IN DARILIH ZAISKRI
Boutique Mifor 
Kontakt organizatorja: 031 676 965

od 17.30 do 22.00
IZDELAVA OKRASKOV ZA NOVOLETNO JELKO
Kotiček pod srečno zvezdo
Kontakt organizatorja: info@ustvarjalneideje.si

17.30
POJEMO OB NOVEM LETU IN OBISK BOŽIČKA
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

19.00
GREGOR ČUŠIN: NEPOPOLNE RIME- ZVERZIRANE 
ZGODBE STARE ZAVEZE
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

 SOBOTA, 21. DECEMBER 

8.30 / 10.00
TEČAJ DRSANJA /  ANIMACIJA NA DRSALIŠČU
Glavni trg
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

10.00
JASLICE IZ KARTONA IN UNIKATNI KOLEDAR  
S HELENO STERLE
Papirnica Forum
Kontakt organizatorja: 01 8317 321, forum.copy@siol.net

od 10.00 do 19.00
IZMENJAVA SMUČARSKE, BORDERSKE IN 
SANKAŠKE OPREME
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

Od 10.30 do 12.30
KAMNIK IN OKOLICA V OČEH TUKAJ ŽIVEČIH  
TUJIH PREDAVATELJEV JEZIKOVNE ŠOLE ITA
Jezikovna šola ITA
Kontakt organizatorja: 041 553 711

13.00
FRIZERSKE USTVARJALNE DELAVNICE
Frizerski salon ZA LAS
Kontakt organizatorja: 070 356 556

od 15.30 do 17.30
BOŽIČ IN NOVO LETO V DRŽAVAH TUKAJ ŽIVEČIH 
TUJIH PREDAVATELJEV JEZIKOVNE ŠOLE ITA
Jezikovna šola ITA
Kontakt organizatorja: 041 553 711
 
18.30
OBISK BOŽIČKA
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

od 19.00 do 22.00
SKI DISCO PR' SUŠNIK
Oder v mestu, parkirišče pri kavarni Veronika
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

 NEDELJA, 22. DECEMBER 

17.00
BOŽIČNA ZGODBA Z ŽIVIMI JASLICAMI
Terme Snovik
Kontakt organizatorja: 01 8344 100, info@terme-snovik.si

20.00
NOVOLETNI KONCERT SIMFONIČNEGA ORKESTRA 
DOMŽALE- KAMNIK
Dom kulture Kamnik
Vstopnina
Kontakt organizatorja: 041 360 399, info@domkulture.org 

 PONEDELJEK, 23. DECEMBER   

20.00
NOVOLETNI KONCERT SIMFONIČNEGA ORKESTRA 
DOMŽALE- KAMNIK
Dom kulture Kamnik
Vstopnina
Kontakt organizatorja: 041 360 399, info@domkulture.org 

 TOREK, 24. DECEMBER  

24.00
POLNOČNICA V KAPELI MARIJE SNEŽNE
Velika planina
Nihalka bo obratovala vsako polno uro od 9.00 do 4.00,  
sedežnica bo vozila prilagojeno na vozni red nihalke od  
9.30 do 23.00.
Kontakt organizatorja: info@velikaplanina.si 

 ČETRTEK, 26. DECEMBER  

20.30
DJ SEKALSKI: MADE IN SLOVENIA
Pub Pod Skalo
Kontakt organizatorja: 031 521 365, info@podskalo.si 

 SOBOTA, 28. DECEMBER 

8.30 / 10.00
TEČAJ DRSANJA /  ANIMACIJA NA DRSALIŠČU
Glavni trg
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

10.00 / 11.30 / 15.00
LEDENA VERONIKA Z MALEGA GRADU
Pobočje Malega gradu
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

18.00
OGNJENA PREDSTAVA ČUPAKABRA
Park Evropa
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

19.00
ROK FERENGJA & ROK 'N' BAND
Glavni trg
Kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

 NEDELJA, 29. DECEMBER 

19.00 // 21.00
KOALA VOICE // MATTER
Glavni trg
kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

 PONEDELJEK, 30. DECEMBER 

19.00 // 20.00
SUNDROPS // ARCHE
Glavni trg
kontakt organizatorja: tic@visitkamnik.com

 TOREK, 31. DECEMBER  

22.00
SILVESTROVANJE Z ANSAMBLOM POLJANŠEK
Glavni trg
Kontakt organizatorja: 031 388 324 tic@visitkamnik.com 

20.00
SILVESTROVANJE V KOPALKAH ALI V ŠOTORU  
Z ŽIVO GLASBO
Terme Snovik
Potrebna predhodna rezervacija: 01 8344 100,  
info@terme-snovik.si
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Mestno središče
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Brezplačno drsališče 
(od 1. decembra dalje)

Glavni oder 
(med 28. in 31. decembrom)

Oder v mestu 
(med 10. in 21. decembrom)

Ulična prodaja daril in spominkov 
(med 10. in 21. decembrom)

Parkirišče

MESTNO SREDIŠČE

 
1  Reciklarnica
2  Jezikovna šola ITA
3  Kotiček pod srečno zvezdo
4  Boutique Mifor
5  Lončarski atelje Narobe svet
6  Intershop Kammeleon
7  SCHAFFER modno oblikovanje
8  Trgovina Kim
9  Rotovž caffe
10  Pletenine Špenko
11  Frizerski salon ZA LAS
12  Lady M
13  Atelje osebne kreativnosti
14  Papirnica Forum
15  Frizerski studio Lon
16  Okvirji Repanšek
17  Cafe Racer
18  Lola
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OBIŠČITE TUDI PONUDNIKE 
V SREDIŠČU MESTA
K prazničnemu vzdušju bodo prispevali tudi ponudniki v središ-
ču mesta, ki bodo pripravili več kot štirideset različnih dogodkov. 
Tako bodo obiskovalci lahko prisluhnili številnim koncertom, obi-
skali razstavo, izkoristili kakšno promocijo ali pa preprosto uživali 
v prazničnem vzdušju v središču mesta. Dogodke preko javnega 
poziva sofinancira Občina Kamnik v sodelovanju z Zavodom za 
turizem, šport in kulturo Kamnik in so del programa Pravljičnega 
Kamnika. Vsi dogodki skupaj pa preprosto vabijo zvečer v mesto.

 VEČDNEVNI DOGODKI 
Kotiček pod srečno zvezdo
med 2. in 10. decembrom: RAZSTAVA MINERALOV, KRISTALOV 
IN ORGONITOV

SCHAFFER modno oblikovanje
med 1. in 31. decembrom: NAREDI BOŽIČNI »SELFIE« NA ŠUTNI

Pletenine Špenko
med 2. in 7. decembrom: MIKLAVŽ NAKUPUJE V  
PLETENINAH ŠPENKO

med 12. in 14. decembrom: PLETENINE ŠPENKO VEDNO  
V KORAKU Z MODO

med 20. in 24. decembrom: BOŽIČEK NAKUPUJE SLOVENSKO

 6. DECEMBER 
Atelje osebne kreativnosti
od 16.00 do 20.00: DAN ODPRTIH VRAT

Lončarski atelje Narobe svet
17.00: NAREDI SI SVOJO POTIČNICO

Rotovž caffe
20.00: GLASBENI VEČER: SKUPINA MJAV

 7. DECEMBER 
Reciklarnica
10.00: RAZSVETLIMO ŠUTNO NA EKOLOŠKI NAČIN  
(PROSTOVOLJNI PRISPEVKI)
Od 11.00 do 13.00: REŠITVE ZA EKOLOŠKI DOM

Papirnica Forum
10.00: IZDELAVA PRAZNIČNIH OKRASKOV – DELAVNICA  
S HELENO STERLE

 12. DECEMBER 
Lončarski atelje Narobe svet
17.00: NAREDI SI SVOJO POTIČNICO

Atelje osebne kreativnosti
18.00: USTVARIMO LEPŠE LETO 2020 Z VIZUALIZACIJO 
(vstopnina)

 13. DECEMBER 
Lady M
od 8.30 do 13.00 in od 16.00 do 19.00: PROMOCIJA ŽENSKIH 
PARFUMOV IN DOŽIVETJE OBLAČENJA ZA ŽENSKO  
ELEGANCO IN GLAMUR

Trgovina Kim
od 10.00 do 18.00: MOJ PRVI POSEBNI KAMNIŠKI ANGELČEK

Intershop Kammeleon
Od 11.00 do 19.00: POSLIKAVA S KANO

Reciklarnica
17.00: KAJ BOSTE PA VI KUHALI IN PEKLI PRED PRAZNIKI?  
(prostovoljni prispevki)

Lončarski atelje Narobe svet
17.00: LATVICA, SKLEDA, SKLEDICA  
(pogoj za udeležbo je nakup latvice)

Rotovž caffe
20.00: GLASBENI VEČER: DUO PROFESOR & SITUACIJA

 14. DECEMBER 
Kotiček pod srečno zvezdo
od 8.00 do 14.00: OSEBNA ASTROLOŠKA NAPOVED ZA  
LETO 2020

Lončarski atelje Narobe svet
10.00: VČASIH JE BILA PA Z ŽICO POVEZANA  
(pogoj za udeležbo je nakup potičnice)

SCHAFFER  modno oblikovanje
Od 10.00 do 18.00: DIŠEČI OKRASKI IZ BLAGA - DELAVNICA

Papirnica Forum
10.00: DROBNA DARILCA – DELAVNICA S HELENO STERLE

Trgovina Kim
11.00: ODPRTJE JASLIC »MALI GRAD« Z MIRANOM  
RUDANOM

 19. DECEMBER 
Rotovž caffe
20.00: GLASBENI VEČER: DUO MARINA IN FRANJO

Atelje osebne kreativnosti
18.00: KAMNIK, MESTO URESNIČENIH ŽELJA (vstopnina)

 20. DECEMBER 
Frizerski salon Za las
od 11.00 do 18.00: BREZPLAČNO STRIŽENJE PREDŠOLSKIH 
OTROK

Boutique Mifor
 17.00: KO SE BOŽIČ V VOŠČILIH IN DARILIH ZAISKRI

Lončarski atelje Narobe svet
17.00: LATVICA, SKLEDA, SKLEDICA  
(pogoj za udeležbo je nakup latvice)

Kotiček pod srečno zvezdo
od 17.30 do 22.00: IZDELAVA OKRASKOV ZA NOVOLETNO 
JELKO – DELAVNICA

 21. DECEMBER 
Papirnica Forum
10.00: JASLICE IZ KARTONA IN UNIKATNI KOLEDAR –  
DELAVNICA S HELENO STERLE

Jezikovna šola Ita
od 10.30 do 12.30: KAMNIK IN OKOLICA V OČEH TUKAJ  
ŽIVEČIH TUJIH PREDAVATELJEV JEZIKOVNE ŠOLE ITA
Od 15.30 do 17.30: BOŽIČ IN NOVO LETO V DRŽAVAH TUKAJ  
ŽIVEČIH TUJIH PREDAVATELJEV JEZIKOVNE ŠOLE ITA

Frizerski salon Za las
od 13. 00 do 17. 00: OTROŠKA DELAVNICA

Reciklarnica
od 11.00 do 13.00: REŠITVE ZA EKOLOŠKI DOM



15petek, 6. decembra 2019

Izpostavljamo

 pri Termah Snovik

ŽIVE JASLICE
 22. 12. 2019 ob 17.00 uri

Doživite božično skrivnost 
v naši družbi.
 

Gosta: Tjaša in Uroš

Eden od simbolov decembrske-
ga prazničnega pričakovanja 
so tudi jaslice. Lepo oblikovani 
svetopisemski liki pritegnejo 
tako otroke kot odrasle. Nekaj 
pomirjujočega in veselega je v 
tem simbolu božiča. Še zlasti če 
jaslice oživijo. Ko se te sicer sta-
tične figure začno premikati,  
takrat je božični čudež še bližje 
ljudem. V občini Kamnik lahko 
takšen čudež doživite v Sno-
viku, kjer Turistično društvo 
Tuhinjska dolina že vrsto let 
prireja žive jaslice, ter v samem 
središču mesta, kjer devet za-

nesenjakov vsako leto v cerkvi 
na Šutni pripravi posebne raču-
nalniško vodene jaslice.

ŽIVE JASLICE V SNOVIKU
Že več kot deset let okoli sto 
članov Turističnega društva 
Tuhinjska dolina v vasi Snovik 
v bližini Term Snovik vsako leto 
pripravi posebno božično doži-
vetje z živimi jaslicami. »Gre za 
uvod v praznično božično-no-
voletno praznovanje,« poja-
snjuje predsednik Turističnega 
društva Tuhinjska dolina Ivan 
Hribar in dodaja: »Prireditev je 

zelo priljubljena tako med go-
sti Term Snovik kot tudi pri dru-
gih ljudeh, saj smo imeli tudi 
že 1200 obiskovalcev iz cele 
Slovenije. Tudi domačinom ta 
prireditev izredno veliko po-
meni, saj gre za neko posebno 
doživetje, ki obiskovalcev nikoli 
ne pusti ravnodušnih.« Vstop-
nine za ogled ni, bodo pa or-
ganizatorji veseli prostovoljnih 
prispevkov.
Zagotovo k temu vzdušju ve-
liko prispeva tudi navdušenje 
nastopajočih, ki vsako leto tež-
ko pričakujejo začetek priprav. 

»Joj, otroci že zelo kmalu začne-
jo spraševati, kdaj bomo letos 
začeli s pripravami,« pravi Ivan 
Hribar. Te se začnejo sredi no-
vembra. »To govorim, ko je eki-
pa v bistvu že utečena. Zgodba 
je pripravljena, nastopajoči so 
že dobro uglašeni med seboj 
in tudi vloge so že razdeljene. 
Tako da je v bistvu največji del 
priprav, ki se začnejo že zelo 
zgodaj, priprava in postavitev 
kulis. S tem pa začenjamo že 
več tednov pred predstavo, saj 
moramo kulise postaviti pred 
morebitno zmrzaljo.«
Ali to, da so vloge že razdelje-
ne, pomeni, da se nastopajo-
čim ni več moč priključiti? »Ne, 
nikakor ne,« je odločen Ivan 
Hribar. »Glavne vloge so res že 
razdeljene, ampak vseeno smo 
odprti za kakršnokoli sodelova-
nje. Že sedaj vsi sodelujoči niso 
člani Turističnega društva Tu-
hinjska dolina. Tako da bomo 
z veseljem sprejeli še kakšnega 
navdušenca nad živimi jaslica-
mi.«
Ivan Hribar verjame tudi, da gre 
za prireditev, ki bogati turistič-
no ponudbo Kamnika. »Želimo 
se predstaviti vsej Sloveniji. Po-
sebna dodana vrednost bosta 
letos glasbena gosta, saj bosta 
za glasbeno podlago poskrbe-
la izredno priljubljena Uroš in 
Tjaša. Prepričan sem, da bosta 
obiskovalce odlično popeljala 
v to božično vzdušje.« Tako bo 
v nedeljo, 22. decembra, bo 
ob 17. uri tudi nad Snovikom 
zažarela zvezda repatica, ki bo 
naznanila rojstvo novega upa-
nja. »Želim si, da se nam v tem 
predprazničnem času pridruži-
te in da skupaj podoživimo lep 
večer, dar božiča, ki ljudi vedno 
znova umiri ter odpre njihova 
srca,« za zaključek dodaja Ivan 
Hribar. 

JASLICE V CERKVI NA ŠUTNI
Predstavljajte si, da jaslice v 
cerkvi ne bi predstavljale le 
zgodbe božičnega večera, am-
pak bi pripovedovale več zgodb 
iz Svetega pisma. Da bi vam 
figure predstavile, na primer, 
kako sta bila iz raja izgnana 

Ko jaslice oživijo
Jaslice v cerkvi na Šutni iz leta 2017

Adam in Eva ali kako je Noe 
rešil živali pred vesoljnim poto-
pom ali kakšno drugo od zna-
menitih zgodb … To ponujajo 
jaslice v cerkvi na Šutni. 
Deveterica zanesenjakov – 
Aleš, Domen, Vili, Toni, Mario, 
Bogomir, Boštjan in Matej ter 
župnik Luka Demšar – namreč 
vsako leto pripravijo jaslice, ki 
pripovedujejo številne zgodbe 
iz Svetega pisma. In vsako leto 
so zgodbe drugačne. Jaslice so 
dolge več metrov in visoke dva 
metra, obiskovalce pa najbolj 
navduši to, da so motorizirane. 
Tako so lani med drugim »pri-
čarale« tudi dež, grmenje in 
rušenje Babilonskega stolpa.
»Za usklajeno delovanje jaslic 
poskrbi računalnik, da je vse 
skupaj ustrezno povezano, 
pa smo lani potrebovali kar 
šeststo metrov kabla. Ti ka-
bli potem premikajo figurice, 
objekte, skrbijo za ozvočenje, 
razsvetljavo, dotok vode in tudi 
za dež in grmenje, če zgodba 
tako zahteva,« pojasnjujejo 
jasličarji. Vsaka predstava obi-
čajno traja okoli deset minut, 
ponavlja pa se po več ur dnev-
no, kar skupaj nanese tudi 
3400 ponovitev prizorov v času 
med božičem in svečnico. Za 
povezovanje pa poskrbi legen-

darni slovenski igralec Pavle 
Ravnohrib.
Sestava takšnih jaslic vsekakor 
ni enostavna, zato se načrto-
vanje začne že konec junija. 
»Takrat samo zberemo predlo-
ge za zgodbo, potem do konca 
avgusta pripravljamo osnutke 
in septembra že začnemo fi-
zični del priprav,« pravijo jasli-
čarji. Tako se garaža enega od 
članov za dva meseca spremeni 
v modelarski objekt, kjer preiz-
kušajo zahtevne elemente ter 
dodelujejo celotno zgodbo. Ta 
je vsako leto drugačna, saj, kot 
pravijo, želijo jaslice vsako leto 
polepšati in nadgraditi tiste iz 
preteklega leta. »Naša želja je, 
da bi obiskovalcem prikazali 
jaslice na sodoben način, da bi 
se jih svetopisemske zgodbe še 
bolj dotaknile in nagovorile,« 
pojasnjujejo.
In kakšna bo zgodba letos? 
»Tega pa niti svojim ženam ne 
povemo!« so odločni. Zgodbo 
namreč razkrijejo šele na sveti 
večer pri prvi otroški polnoč-
nici ob 18. uri. Potem pa so na 
ogled vsak dan od 24. decem-
bra do 6. januarja med 8. in 20. 
uro. Nato pa je ogled možen 
vse do svečenice, a le ob sobo-
tah in nedeljah ter po koncu 
svetih maš.

Vabilo na Novoletni bazar
Vrtca Antona Medveda Kamnik 2019

VRTILJAK ŽELJA

Torek, 10. 12. 2019 od 15.00 do 19.00
Glavni trg mesta Kamnik

V primeru slabega vremena,  
je nadomestni termin torek, 17. 12. 2019

tržnica z izdelki od 15.00 do 19.00

glasbena pravljica »VRTILJAK ŽELJA« 
 v sodelovanju z otroškim pevskim zborom in gle-

dališko skupino vrtca ob 17.00

prihod dedka Mraza 

Organizatorja: Vrtec Antona Medveda Kamnik 
in Občina Kamnik

Življenje je pravo pravcato igrišče,
kjer vsak si svojo srečo

in zadovoljstvo išče.

Življenje naše skupek je želja in upanja,
želja pa seveda lahko je plehka,

ali pa prihaja iz globin srca.

Le tista želja, ki je goreča,
iskrena in iz srca,

le tista nam vliva upanja.

Človek vsak potrebuje VRTILJAK ŽELJA,
da lahko se mu uresniči

najbolj goreča želja:
ŽELJA IZ SRCA.
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Kuponi ugodnosti

Glavni trg 20, Kamnik, M: 031 676 965

boutique mifor

Boutique

V Mifor po topla oblačila,
praznična darila 

in unikatna voščila

FRIZERSKI STUDIO

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

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

POTREBNO PREDHODNO 
NAROČANJE

  

10% POPUST NA STORITVE 

FRIZERSKI STUDIO LON

Kupon je veljaven do 31. 12. 2019

Koček pod srečno zvezdo

- 2
0%

 

na sl
ike K

lim
t

Maistrova ul. 1, Kamnik velja do 31.12.2019

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

okvirji

DECEMBRSKI POPUSTI, S TEM KUPONOM 
DARILO V DECEMBRU

Kupon velja do 31 . 12. 2019.

20 % popusta na izbran  
izdelek iz tekstila 
Kupon velja do 31. 12. 2019.

SCHAFFER
modno oblikovanje

S tem kuponom nudimo 10%  
prednovoletni popust na vse storitve.
Obvezna rezervacija termina na 041 940 151. 

Kupon velja do 31. 12. 2019

Darinka Schaffer Jerman, s. p., Šutna 8,Kamnik 

30% popust na drugi, 
cenejši izdelek
Velja do 31. 12. 2019

Kuhano vino  
5 + 1 gratis

Kupon velja do  
31. 12. 2019

Atelje osebne kreativnosti
Šutna 14, Kamnik

20 % popusta na individualne tretmaje

Več o ponudbi na www.nadaplut.com 
Obvezne prijave na 041 745 406.

Kupon velja od 1. do 31.12.2019.

50 % popusta za vse nove tečajnike v letu 2019/20 
pri plačilu zadnjega obroka v maju ali juniju

Kupon je možno unovčiti do 31. 12. 2019.

Z A  L A S

FRIZERSKI
SALON

10% popust na vse storitve
Velja do 31. 12. 2019.

Glavni trg 25, KAMNIK
PAPIRNICA

KUPON -30%
za nakup voščilnic „UNICEF“ 

v času od 25.11.2019 do 31.12.2019

10 voščilnic 
+ 10 kuvert

 cena s popustom
= 5,60 €

T: 01 8317 321
Kupon velja od 1. do 31.12.2019.

20% popust na nakup 
nad 30 evrov 
Kupon velja do 31. 12. 2019.

 
10  % POPUST
NA  CE LOTN I  NAKUP

Osrednja TIC točka
Glavni trg 2, Kamnik

Kupon velja do 31. decembra 2019

Izkoristite ponudbo Prazničnega Kamnika!

Staro srednjeveško mestno jedro Kamnika ne ponuja samo 
raznih kulturnih znamenitosti, ampak tudi različne manjše 
prodajalne, gostilnice in druge ponudnike, ki predstavlja-
jo odmik od podivjanega sveta. Ti so tisti, ki dajejo mestu 

dušo. Za obiskovalce Pravljičnega Kamnika so vsak zase pripravili 
zelo raznoliko ponudbo, posebej za vas, bralce praznične priloge, 
pa tudi različne kupone ugodnosti, ki jih lahko izkoristite do kon-
ca letošnjega leta. Vabimo vas, da se sprehodite po Pravljičnem 
Kamniku in izkoristite ugodno in raznovrstno ponudbo v središču 
mesta. 
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Rosana Kleindienst

Kamnik – Pomembno je, da 
mlade v času šolanja opre-
mimo za delovanje v tem 
kompleksnem, spreminjajo-
čem se svetu z ustreznimi 
kompetencami, na osnovi 
katerih se bodo učinkovito 
odzvali na zahteve in izzive 
okolja. Pri tem je ključno so-
delovanje staršev, učiteljev, 
lokalnega in širšega okolja.
Osnovna šola Frana Albreh-
ta je bila uspešno izbrana na 
javnem pozivu za dodelitev 
spodbud, namenjenih izva-
janju aktivnosti za spodbu-
janje ustvarjalnosti, podje-

tnosti in inovativnosti med 
mladimi v šolskem letu 
2019/2020, ki ga finančno 
podpirata agencija Spirit 
Slovenija in ministrstvo za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo. V tesnem sodelo-
vanju z lokalno organizaci-
jo KIKštarter, ki je prispeva-
la inovativno okolje in stro-
kovna znanja s področja 
podjetništva, smo izvedli 
bogate aktivnosti, skozi ka-
tere so učenci pridobili iz-
kušnje, znanja in spretnosti 
na področju uresničevanja 
idej in inovativnega reševa-
nja izzivov. 
Za izziv razvoja podjetni-
ških idej so učenci izbrali 
okoljsko problematiko.
Skozi igro, predavanje in po-
govor so pridobili vpogled in 
razumevanje v pojem varo-
vanja okolja. Ogledali smo si 
zbirni center Publikus in se 
seznanili s problematiko ne-
doslednega ločevanja od-
padkov, predelave odpadkov 
ter pomankanja prostora od-
laganja odpadkov.
Z namenom ozaveščanja 
okoljske problematike in is-
kanja konkretnih, realnih 
možnosti reševanja v lokal-
nem okolju smo organizirali 
tudi projekcijo dokumentar-
nega filma Živim spremem-

bo/Living the Change. Film 
je prikazal primere dobrih 
praks za trajnostno priho-
dnost in vse prisotne spod-
bujal k razmisleku o načinu 
življenja.
Po prehojeni poti od defini-
ranja realnih problemov in 
iskanja rešitev so učenci v 
timskem sodelovanju obli-
kovali ter predstavili svoje 
poslovne ideje. Vse ekipe so 
odlično opravile svoje nasto-
pe pred strokovno komisijo 
in starši ter predstavile izde-
lane prototipe. Komisija je 
podala vzpodbudne povra-
tne informacije in usmeri-
tve za nadaljnji razvoj.
Starši so bili ponosni na 
svoje mladostnike. Učenci 
so bili nad takim načinom 
dela navdušeni in ga želijo 
nadaljevati. Ob tem so raz-
vijali ustvarjalnost, samoi-
niciativnost, odgovornost, 
samozavest, odločenost za 
doseganje ciljev, motivacijo 
in timsko delo, ki so po-
membne osebnostne last-
nosti ne le za podjetnost, 
temveč za življenje.
Mladi zaznavajo probleme 
časa, v katerem živijo. Imajo 
ideje in energijo, da ustvar-
jajo nove rešitve za nove 
čase. Podprimo jih. Vsi sku-
paj. Za skupno dobro.

Podjetniške ideje in 
okoljska problematika
Osnovna šola Frana Albrehta je bila izbrana na javnem pozivu za dodelitev 
spodbud, namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, 
podjetnosti in inovativnosti med mladimi.

Učenci so bili nad 
takim načinom dela 
navdušeni. Ob tem so 
razvijali ustvarjalnost, 
samoiniciativnost, 
odgovornost, 
odločenost za 
doseganje ciljev, 
motivacijo in timsko 
delo, ki so pomembne 
osebnostne lastnosti 
ne le za podjetnost, 
temveč za življenje.

Bojana Klemenc

Kamnik – V soboto, 30. no-
vembra, se je na odru Doma 
kulture Kamnik zbralo sto 
plesalk orientalskega plesa 
iz vse Slovenije. 

Petnajst let, devet 
avtorskih predstav in 
petnajst tisoč gledalcev
Članice kamniškega društva 
Bayani so odplesale nekaj 
svojih najboljših plesnih 
točk minulih sezon, predsta-
vile pa so tudi nekaj svežih, 
povsem novih koreografij. 
Na odru so se jim pridružile 
še plesne kolegice iz drugih 
slovenskih krajev, s katerimi 
sodelujejo, rastejo in razvija-
jo slovensko orientalsko ple-
sno sceno od vsega začetka. 
»V veliko veselje mi je, da se 
nam je, na za nas tako zelo 
pomembnem dogodku, pri-
družila tudi moja učiteljica 
Maria Aya iz Grčije, ki je v 
zadnjih petih letih močno 

vplivala na moj osebni ple-
sni slog, znanje in s tem 
tudi na moje učenke, člani-
ce društva,« pravi Nataša 
Kočar, gonilna sila kamni-
škega društva že od prvega 
dne, in nadaljuje: »Zdi se 
mi, da je teh petnajst let mi-
nilo, kot bi mignil. A naš 
arhiv potrjuje, da je za nami 
vendarle dovolj dolgo ob-
dobje. V tem času smo iz-
vedle devet avtorskih plesnih 
predstav, štirinajst letnih 
plesnih produkcij, imele 
smo več kot 15 tisoč gledal-
cev na večkrat razprodanih 
predstavah in dogodkih 
doma ter v tujini. V okviru 
našega društva se je izobra-
ževalo več kot tristo oseb, še 
vedno pa štejemo okrog se-
demdeset aktivnih članic.«

Znanje, kakovost in 
umetniški izraz
Zanimiv plesni dogodek je 
potekal v dveh delih. Plesni 
program so slavljenke pope-

strile s tremi kolaži foto spo-
minov, kjer so vsakič 
predstavile eno petletno ob-
dobje. Zanimanje za orien-
talski ples vsekakor po toliko 

letih še obstaja, saj je eden 
redkih plesnih stilov, kjer 
ženska ne potrebuje par-
tnerja, vnaprej določenih te-
lesnih proporcev in kjer ni 

nobenih starostnih omeji-
tev, poudarja Nataša Kočar. 
Čeprav so v našem mestu 
edina plesna šola, ki ponuja 
to zvrst plesa, je le trdo delo 
in stalno izobraževanje pri-
pomoglo do dobrega imena 
plesnega društva. 
»K nam pridejo predvsem 
tiste plesalke, ki iščejo dobro 
skupinsko energijo, profesi-
onalen pristop pri poučeva-
nju, več umetniškega izraza 
in poglobljeno delo na po-
dročju orientalske plesne 
teorije in prakse. Najbolj 
sem ponosna na vse naše 
članice, plesalke, ki vsako 
leto znova, iz tedna v teden 
prihajajo na naše vadbe, 
željno srkajo znanje, uživajo 
v skupinskem delu in s tem 
pomagajo ustvarjati našo 
zgodbo. Kulturno umetni-
ško orientalsko društvo 
Bayani ni prvoosebna zgod-
ba, je zgodba vseh naših bi-
vših in sedanjih članic. Naj-
lepše od vsega je ustvarjanje 
in s tem povezano medse-

bojno druženje, ki nas ved-
no znova odnese stran od 
ponorelega vsakdanjika. 
Prav to druženje, ki ga pove-
zujeta ples in glasba, ki ved-
no znova rojeva nove in 
nove vsebine, me vsakič 
znova dvigne in zagotovo 
tudi vsa dekleta, ki plešejo z 
mano,« razlaga kamniška 
plesalka Nataša.

Učbenik orientalskega 
plesa
Predsednica KUOD Bayani 
s svojimi plesalkami potrju-
je, da je teh prvih petnajst 
let šele začetek. Naslednjo 
pomlad jih ponovno čaka 
nova predstava in gostova-
nje v Lalish Teatru na Duna-
ju. Nataša Kočar bo kmalu 
izdala tudi svojo prvo knjigo 
– učbenik za plesalke orien-
talskega plesa v slovenščini 
in angleščini, jeseni pa se 
plesalke vračajo h koreni-
nam orientalskega plesa – 
na izobraževanje v Egipt.

Petnajst let plesnega ustvarjanja
Plesalke Kulturno umetniškega orientalskega društva Bayani so minulo soboto skupaj z gostjami navdušile polno dvorano gledalcev. Plesni dogodek  
so naslovile Mabrook, kar v arabskem jeziku pomeni praznovanje, tudi čestitke.

Nataša Kočar (levo), gonilna sila društva Bayani, je 
ponosna na vse svoje učenke in članice društva.

 F
o

to
: B

o
ja

n
a 

K
le

m
en

c

DOGAJANJE NA GLAVNEM TRGU



18

Šport

petek, 6. decembra 2019

Kristijan Erjavec

Kamnik – V klubskem točk-
ovanju pokala SloXcup je 
Calcit Bike Team za seboj 
pustil MBK Črni Vrh in 
Energijateam.com. Mladi in 
nekoliko starejši calcitovci 
zagotavljajo, da bodo naredi-
li vse, da tovrstni niz zmag, 
ki traja od leta 2009, podalj-
šajo tudi v naslednjo sezono.
Ta se bo začela 13. aprila 
2020 v Vrtojbi. Kamniški 
kros bo v letu 2020 znova 
nosil oznako C1, na sporedu 
bo kot tretja dirka po vrsti, 
datum vselej mednarodno 
zelo pestre preizkušnje pa je 
10. maj.
Med posamezniki se je med 
prejemniki nagrad znašlo 
19 članov Calcit Bike Tea-
ma. V absolutni konkurenci 
in konkurenci elite je na 
prvem mestu seštevka poka-
la končal Rok Naglič, tretji je 
bil Gregor Krajnc. V ženski 
konkurenci elite/U23 je bila 
tretja Maruša Knap. Blaž 
Žle je bil tretji v kategoriji 
U19.
Med amaterkami je slavila 
Urška Markič, med amaterji 
pa Simon Erjavec. Uroš Mi-

kelj je bil najboljši med vete-
rani 1, Janez Vovk je bil med 
veterani 3 drugi. Med vete-
rankami je na vrhu končala 
Ana Podpečan pred klubsko 
kolegico Miro Kranjec.
Hana Kranjec Žagar je dese-
to leto po vrsti končala na 
prvem mestu seštevka v svo-

ji kategoriji U15 in je v konč-
nem seštevku slovenskega 
pokala od njenega začetka 
gorskega kolesarjenja še 
nepremagana. V isti staro-
stni kategoriji med fanti je 
bil tretji Ambrož Vovk.
V kategoriji U13 je na dru-
gem mestu končal Gašper 

Štajnar, tretja je bila Maru-
ša Tereza Šerkezi. V U11 je 
bil najboljši Maks Majnik 
in tretji Jakob Krapež. Taj-
da Šoštarko je slavila med 
deklicami do 11 let, v kate-
goriji do 9 let sta bila tretja 
Žan Šekoranja in Anamari-
ja Kosec.

Že enajsto leto najboljši
Kamniški gorskokolesarski klub Calcit Bike Team je že enajsto leto po vrsti prejel nagrado za 
najuspešnejši klub slovenskega pokala v krosu. Na zaključnem večeru Odbora za gorsko kolesarstvo 
Kolesarske zveze Slovenije se je med dobitniki nagrad znašlo kar devetnajst calcitovcev.

Člani Calcit Bike Teama so sezono v gorskem kolesarstvu zaznamovali tudi letos. 
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Kamnik – Svoje čase je Aljaž 
Korošec blestel v vlogi orga-
nizatorja igre v dresu član-
ske ekipe Helios Suns, kjer 
je bil tudi kapetan moštva. 
Vrnil se je tudi Klemen Ba-
lažic, aktualni prvak tretje 
lige z moštvom Ljubljana. 
Poleg odmevnih okrepitev 
pa so se ekipi pridružili tudi 

nekateri člani mlajših selek-
cij, kjer pridobivajo zelo pot-
rebne izkušnje.
Člani so uvod sezone začeli 
v pokalu Spar, kjer so v 
prvem krogu s skupnim re-
zultatom obeh tekem za 19 
točk premagali KK Konjc. V 
drugem krogu so izgubili 
proti drugoligašu KK Parklji 
iz Ljubljane. V novo sezono 
tretje slovenske košarkarske 

lige so vstopili z zmago – v 
gosteh so po napeti končnici 
premagali novo nastali Klub 
Cedevita Olimpija mladi (65 
: 69). Po vzpodbudnem za-
četku je prišlo obdobje slab-
ših predstav domačih košar-
karjev, kjer sta neuigranost 
igralcev in kanček nesreče 
igrala ključno vlogo pri treh 
zaporednih porazih. Kljub 
slabšim rezultatom pa sama 

igra kamniških košarkarjev 
s tekme na tekmo raste, kar 
so dokazali tudi z zmago v 
zadnjem krogu, kjer so s 
trdo obrambo premagali 
ekipo Enos Jesenice z rezul-
tatom 83 : 71.
Mladinski ekipi so se letos 
pridružili nekateri novi 
igralci iz klubov KK Lastov-
ka in KK Komenda. Igrajo v 
drugi SKL, kjer so doslej na-
nizali tri zmage in tri pora-
ze, s čimer so v skupini za-
sedli tretje mesto. Sedaj jih 
čaka drugi krog tekmovanja. 
Kadeti so po prvem delu tek-
movanja druge lige suvere-
no opravili s tekmeci in sku-
pino zapustili na prvem 
mestu brez poraza, s šestimi 
zaporednimi zmagami. 
Napredovali so v prvo SKL, 
kjer so doslej zabeležili eno 
zmago in en poraz. Zasluge 
za to pripadajo tudi mlade-
mu perspektivnemu trener-
ju Primožu Remsu.
Tudi člani najmlajših selek-
cij že pridno trenirajo in 
pilijo svoje znanje, ki ga 
nato uspešno prikazujejo 
na tekmah.
Lepo vabljeni na domače 
tekme kamniških košar-
karjev.

Košarkarji z novimi okrepitvami
V letošnji sezoni je ekipa Calcit Basketball Kamnik pridobila dve novi okrepitvi in trenerja. Aljaž 
Korošec in povratnik Klemen Balažic bosta v ekipo skušala prinesti nekaj še kako potrebne svežine, 
"dirigentsko palico" pa je prevzel izkušeni Marjan Košak.

Članska ekipa Calcit Basketball Kamnik z novim trenerjem / Foto: arhiv kluba

Lucija Grkman

Kamnik – Od četrtka, 21., do 
sobote, 23. novembra, je v 
Mariboru potekalo državno 
prvenstvo v boksu 2019. 
Kamniški Boksarski klub 
Hayat je nastopil s sedmimi 
tekmovalci, ki so osvojili pet 
zlatih in eno srebrno meda-
ljo ter eno četrto mesto.
Po petih letih trdega dela in 
uspešnega delovanja se je 
predsednik Boksarskega klu-
ba Hayat Boštjan Veinhandl, 
trener boksa AIBA coach, od-
ločil, da v klubu poleg rekrea-
tivnega boksa, fitboksa za 
ženske in programa boks za 
otroke začnemo pot graditi 
tudi v tekmovalnih vodah, 
zato smo tudi letos v maju ob 
odprtju nove telovadnice v 
Mostah pri Komendi postavi-
li boksarski ring in že takrat 
napovedali rezultate na tek-
movanjih. Naša želja se je 
sedaj uresničila, saj smo se 
prvič v zgodovini kluba ude-
ležili državnega prvenstva in 
tudi dosegli odlične rezultate.

Najbolj se je izkazal Ale-
ksandar Bojić, ki je v kate-
goriji juniors – 40 kg s tež-
kimi borbami osvojil prvo 
mesto. Aleksandar je svoj 
velik talent pokazal že na 
boksarskem turnirju v Ko-
mendi ob odprtju ringa, 
tokrat pa je prvič nastopil 
tudi v velikem tekmoval-
nem ringu. Prvo mesto so 
osvojili tudi Haya Veinhan-
dl Obaid, ki je že izkušena 
in uspešna tekmovalka v 
judu, v boksu pa je tekmo-
vala prvič, Lara Marie Kern, 
Katarina Kumer in Alen 
Flerin. Poraz v finalni borbi 
je moral priznati Erik Maj 
Prešeren, a je še vedno do-
segel vrhunsko drugo mes-
to. S četrtim mestom se je 
moral zadovoljiti Karlo Er-
nest Zupančič, ki je borbo 
izgubil v četrtfinalu.
Tekmovanja bomo nadalje-
vali že v januarski slovenski 
boksarski ligi. Vabljeni vsi, 
ki bi se nam želeli pridruži-
ti, v januarju bomo ponovno 
sprejemali nove člane.

Kolajne za boksarje
Člani kamniškega Boksarskega kluba Hayat so 
na državnem prvenstvu v boksu osvojili šest 
kolajn.

Nataša Pivec

Znojile – Gorska tekačica iz 
Znojil pri Kamniku je teka-
ško sezono sklenila z nasto-
pom na svetovnem prven-
stvu v gorskih tekih v Argen-
tini, kjer je na zahtevni in 
razmočeni 6,6 kilometra 
dolgi progi (s 390 metri vi-
šinske razlike) osvojila od-
lično šesto mesto v konku-
renci mladink.
Že julijski nastop na evrop-
skem prvenstvu v Švici ji je 
odlično uspel (16. mesto), 
tokrat pa je to po nekaj letih 
premora ponovno slovenski 

rezultat, ki posega v sam 
svetovni vrh gorskega teka.
Malijeva je v zadnjih letih 
trenirala pod okriljem Atlet-
skega kluba Domžale, ker 
pa se spogleduje tudi z nas-
topi na atletski stezi, se je 
jeseni pridružila Atletske-
mu klubu Olimpija, kjer si 
obeta napredek tudi v tej 
zvrsti atletike. 
V Športno-kulturnem dru-
štvu Sela smo zelo ponosni, 
da imamo v svoji sredi tako 
uspešno in perspektivno te-
kačico. Čestitamo ji za us-
peh in ji želimo, da opravi še 
mnogo uspešnih tekov.

Nuša Mali šesta 
mladinka na svetu

Nuša Mali (levo) / Foto: Tone Mali

Kamnik – Z decembrom se je začel drugi krog prvega dela 
tretje slovenske košarkarske lige in Košarkarski klub Kamnik 
vabi navijače v soboto, 7. decembra, ob 16. uri v Športno 
dvorano Kamnik na obračun njihove ekipe z mlado člansko 
ekipo Cedevita Olimpija. J. P. 

Košarkarji vabijo na tekme
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Štefan Flerin

Kamnik – Končana je prva 
četrtina Občinske trim lige. 
V preteklem tednu pa so 
bile že odigrane tekme prve-
ga kroga druge četrtine. Tre-
nutno najbolje kaže ekipi 
ŠD Policist, ki je edina še 
brez poraza. Toda do konca 
lige je še daleč in vse je še 
mogoče.
V petem krogu je manjše 
presenečenje pripravila eki-
pa DU Kamnik, ki je odščip-
nila točko favorizirani ŠD 
Soteska. Pri ŠD Soteska sta 
bila najboljša Grega Bajželj 
(571) in Gašper Burkeljca 
(562). V ekipi DU Kamnik 
pa sta bila odlična Rudi Vi-
dic (579) in Franci Poljan-
šek s 558 podrtimi keglji. 
Ambrož Team je premagal 
ekipo Mesi Sports. V prvem 
delu je bila tekma še zelo 
izenačena, v nadaljevanju pa 
Ambroži niso popuščali in 
zmagali s 6 : 2. Najboljša sta 
bila Boris Benedik (587) in 
Štefan Flerin (555), pri pora-
žencih pa Franci Grubar 
(565) ter brata Andraž in 
Matic Babnik. Oba sta podr-
la 554 kegljev. V zadnji tek-
mi je ŠD Policist prepričlji-
vo premagal Calcit, ki letos 
še ni okusil slasti zmage. 
Bilo je 7 : 1. Največ kegljev 
pri zmagovalcih so prispeva-
li Igor Zamljen (547), Da-

mjan Hafnar (533) in Igor 
Alpner (532). Pri Calcitu pa 
Peter Hafner (555) in Samo 
Podjed s 533 podrtimi keglji.
V šestem krogu so se najprej 
srečali DU Kamnik in Am-
brož Team. Zadnji so se iz-
datno oddolžili za poraz v 
prvem krogu in zmagali s 7 
: 1. Najboljši so bili Štefan 
Flerin (590), Zvone Izgor-
šek (562) in Slavko Zorman 
(548). Pri DU pa Franci Po-
ljanšek (549), Miro Homar 
(541) in Rudi Vidic s 535 po-
drtimi keglji. V manjšem 
derbiju kroga sta se spopad-
la Mesi Sports in ŠD Poli-
cist. Prvim ni uspelo prese-
netiti in so bili poraženi z 2 
: 6. Najboljši pri zmagoval-
cih so bili Janže Lužan 
(624), Igor Zamljen (571) in 
Matej Kern, ki je s 590 podr-
timi keglji postavil svoj 
osebni rekord v Občinski 
ligi. Pri Mesi Sports so bili 
najboljši Matic Babnik 
(586), Franci Grubar (538) 
in mlada Lara Šuštar, ki je s 
535 keglji tudi postavila 
osebni rekord v Občinski 
ligi. V zadnji tekmi je ŠD 
Soteska premagala Calcit z 
8 : 0. Največ sta pri Soteski 
k zmagi pripomogla Jure 
Starman (584) in Gašper 
Burkeljca (568). V ekipi Cal-
cit sta nekoliko izstopala le 
Peter Hafner (534) in Samo 
Podjed s 512 podrtimi keglji.

Občinska liga  
v kegljanju

ŠD Policist 6 6 0 0 35:13    24          12 točk
ŠD Soteska 6 4 1 1 33:15    14  9 točk
DU Kamnik 6 3 1 1 24:24      0  7 točk
Ambrož Team 6 3 0 3 25:23       2  6 točk
Mesi Sports 6 1 0 5 19:29    -12  2 točki
Calcit 6 0 0 6   8:40   -28  0 točk

Lestvica po šestih krogih

Leon Pirman

Kamnik – Edini poraz so do-
živeli na gostovanju proti 
aktualnim državnim prva-
kom iz Maribora. Spomla-
danski del prvenstva se v 
vseh državnih ligah nadalju-
je naslednje leto v začetku 
januarja. Imamo pa ugo-
dnejši ligaški razpored v 
spomladanskem delu, pet 
tekem namreč igramo 
doma, štiri tekme pa v gos-
teh. Za dekleti je slabši je-
senski del državnega prven-
stva, končale so s samo tre-
mi zmagami na sedmem 
mestu na ligaški lestvici.
Po izstopu ekipe Kopra 
samo nekaj dni pred začet-
kom prvenstva je prvenstvo 
izgubilo vso kredibilnost. 
Ironično pa nekaj dni prej 
KZS podelila priznanje nji-
hovi članici za dolgoletno 
delo v kegljanju.
Po zadnjem našem poroča-
nju sta bili v vseh ligah odi-
grani zadnji dve koli je-

senskega prvenstva. V os-
mem kolu je bil derbi je-
senskega dela med domačo, 
do tega kola še neporaženo 
ekipo Proteus Postojna in 
našim Calcitom. Derbi se je 
začel za domačine odlično, 
saj so po prvem paru poved-
li z 2 : 0 in 46 keglji. Potem 
pa se je v drugem paru vse 
obrnilo in po odlični igri ka-
petana ekipe Gašperja Bur-
keljce s 626 in Igorja 
Zamljena s 604 keglji je 
bilo izenačeno 2 : 2. Razlika 
v kegljih je bila +23. Potem 
sta šla na stezo še Jure Star-
man in Peter Jantol in po 
odlični igri zlasti zadnjega s 
598 podrtim keglji zaneslji-
vo premagali domačine in 
jim prizadejali prvi poraz. 
Naši so zmagali z rezulta-
tom 5 : 3 in skupno 3493 po-
drtimi keglji. Dekleta so 
prav tako igrala v Postojni 
ter bila poražena za enajst 
kegljev s 5 : 3. 
V zadnjem kolu sta obe prvi 
ekipi igrali doma in zmagali. 

Fantje bolj z lahkoto, med-
tem ko je bil dvoboj s Celjan-
kami razburljiv in napet do 
konca. Calcitovci so odpravili 
Litijo s 6 : 2 in 3423 podrtimi 
keglji, dekleta pa so prav 
tako zmagala s 6 : 2 in 
skromnimi 3167 podrtimi 
keglji. Jure Starman s 600 
in Peter Jantol s 598 podrti-
mi keglji sta bila najboljša 
med našimi. Točke sta osvo-
jila še Kristjan Mijatovič s 
569 in Igor Zamljen s 562 
podrtimi keglji. Litijo so pre-
magali za 178 kegljev.
Med dekleti je bila najboljša 
Tea Repnik s 556 podrtimi 
keglji, točke so dobile še Ta-
deja Kokalj, Noemi Živkovič 
in Urška Prelog Košir. Ce-
ljanke so premagale za deset 
kegljev. Na žalost nam je 
Urška sporočila, da bo pre-
nehala kegljati in je za Ka-
mnik odigrala zadnjo tek-
mo. Za dolgoletno zvestobo 
se ji zahvaljujemo in ji želi-
mo vse najboljše tako v živ-
ljenju in tudi na športni 

poti, če se bo odločila vrniti 
na kegljaške steze.
Tudi druga in tretja ekipa 
sta odigrali zadnji koli v svo-
jih ligah. Druga ekipa v 2. 
Ligi zahod je v 8. kolu doma 
odpravila ekipo Krka iz No-
vega mesta s 7:1. V zadnjem 
9. kolu pa so gostovali v 
Škofji Loki pri ekipi iz Žele-
znikov in izgubili s 6:2. 
Druga ekipa zaseda 5. mesto 
na lestvici.
Tretja ekipa je v 8. kolu pre-
magala doma, v zadnjem 
jesenskem kolu pa so gosto-
vali pri drugi ekipi Železni-
kov in izgubili s 6:2. Tudi 
tretja ekipa zaseda 5. mesto 
na lestvici.
Druga ženska ekipa v 2. ligi 
zahod je v zadnjem je-
senskem kolu igrala doma 
in izgubila z ekipo Bresta iz 
Cerknice. Štefka Flerin 
(526), Janja Zupančič in Ta-
tjana Hace (500) so bile naj-
boljše v kamniški ekipi. De-
kleta so po petih kolih na 
petem mestu.

Kegljači na drugem mestu
Tekmovalci Kegljaškega kluba Calcit Kamnik so jesenski del prvenstva z osmimi zmagami in enim 
porazom končali na drugem mestu lestvice.

Miha Štamcar

Kamnik – Ženska ekipa je 
svojo prvo preizkušnjo ime-
la že v sredo, ko je gostila 
PVK Olymp iz Prage. 
Kamničani, ki so se že 
uvrstili na zaključni turnir 
pokala Slovenije, na dobri 
poti po zmagi na prvi tekmi 
proti Ankaranu so tudi 
Kamničanke, bodo svojo 
prvo tekmo v pokalu Chal-
lenge igrali prihodnjo sredo.
V kamniškem taboru so za 

zdaj zadovoljni s potekom 
sezone, saj so na polovici 
tekmovanja vse bližje 
zaključnemu turnirju sre-
dnjeevropske lige, po načrtih 
pa jim gre za zdaj tudi v slo-
venskem pokalnem tekmo-
vanju. Z dvema prepričljivi-
ma zmagama proti Šoštanju 
Topolšici so se varovanci 
Marka Brumna že uvrstili 
med štiri najboljše slovenske 
ekipe, v polfinalu se bodo po-
merili z Mariborom. Drugi 
polfinalni par je ACH Volley 

– Hiša na kolesih Triglav, 
zaključni turnir pa bo med 
17. in 19. januarjem, vendar 
organizator še ni znan. Veli-
ko presenečenje bi bilo, če 
na tem turnirju ne bi bilo 
branilk pokalnega naslova, 
ki so na prvi tekmi doma 
premagale Ankarančanke, s 
katerimi bodo povratno tek-
mo igrale v Kopru. 
Tako PVK Olymp Praha, s ka-
tero so se Kamničanke v po-
kalu Challenge pomerile v 
sredo, kot SC Portugal iz Liz-

bone, s katerimi bodo prihod-
njo sredo igrali kamniški od-
bojkarji, sta ekipi, ki sta pre-
magljivi. Čehinje so trenutno 
na četrtem mestu domačega 
prvenstva, veliko bolje gre 
portugalski ekipi, ki je z enim 
porazom druga, v svojih 
vrstah pa ima sedem tujcev, 
tudi slovitega Kubanca z itali-
janskim potnim listom, 
42-letnega Angela Dennisa 
Diaza. Povratni tekmi bosta 
na sporedu 17. (Lizbona) in 
18. decembra (Praga).

Začel se je evropski ples
V minuli sezoni sta se obe ekipi Calcita Volleyja v pokalu Challenge uvrstili v četrtfinale, s podobnimi 
željami pa bosta krenili tudi v letošnji izziv.

Moja prva izbira

Opekline pri peki?
MEDICINSKI KOSTANJEV 
MED POMAGA
V marsikateri hiši v teh dneh že diši po 
domačem pecivu, ki bo prihajajoče 
praznike še polepšalo. Medenjaki, 
ingverjevi ali čokoladni piškoti, cimetove 
zvezdice … Precej pladnjev bo treba 
speči, da jih bo dovolj za vse tri dobre 
može. Če pa veščim rokam domačih 
slaščičark pomagajo mali pomočniki, 
lahko peka postane prava družinska 
avantura. Nikar pa pri tem ne pozabimo 
na varnost. Ste vedeli, da se doma zgodi 
kar 30 odstotkov vseh nezgod? Kako 
ravnati, če staknemo opeklino, ko 
neprevidno zgrabimo vroč pekač ali se 
nerodno dotaknemo notranjosti vroče 
pečice?

Strokovna sodelavka Karmen Markun, 
Bela štacunca Kamnik na Ljubljanski cesti 4 F  
Obiščite nas v Beli štacunci, da vam Vivamel predstavimo 
podrobneje. Pri opeklinah bo zmanjšal mehurje in oteklino, 
pospešil bo obnavljanje tkiva ter preprečil okužbo in nastanek 
brazgotine.

Površinske opekline
Pri peki se najpogosteje poškoduje le vrhnja 
plast kože. Koža pordi in zmerno boli, lahko tudi 
rahlo oteče, mehurji navadno ne nastanejo; v 
nekaj dneh se odlušči brez posledic. Če pa 
imamo opravka z globljimi opeklinami, se lahko 
pojavijo tudi mehurji in hude bolečine. 
Ko opeklino začutimo, moramo ravnati hitro. 
Poškodovani del telesa postavimo pod hladno 
tekočo vodo ali potopimo v kopel. Voda naj ima 
približno 15 stopinj C, hladimo pa 15 minut, pri 
otrocih 10 minut, oziroma toliko časa, da 
poškodovanec bolečine ne čuti več. 

Nanesimo medicinski kostanjev med 
Po hlajenju na poškodovano kožo nanesimo 
Vivamel. Glavna sestavina vseh izdelkov za 
celjenje ran Vivamel je medicinski kostanjev 
med.  Med,  ki pride v stik z rano, mora biti 
namreč sterilen, sicer tvegamo dodatne okužbe. 
Zato običajen, kuhinjski med ni primeren. Pri 
površinskih opeklinah priporočamo medicinski 
kostanjev med v tubi (Vivamel TUBA). Med 
iztisnemo na netkani zloženec (Vivanet), 
položimo na poškodbo ter pritrdimo s povojem 
(Vivasoft). Pri majhnih opeklinah ga nanesemo 
na blazinico obliža (Vivacare ali Vivapore) in 
prilepimo na opečeno mesto. Pri hujših 
opeklinah priporočamo Vivamel ALGINAT.

Ob nakupu izdelkov s tem kuponom v Tosamini Beli štacunci Kamnik podarimo 20 % popusta na izdelke Vivamel. Kuponi, boni, 
popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene cene, darilne bone in medicinske izdelke na 
naročilnico, ki jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 20. 1. 2019.

KUPON ZA 
POPUST20%

netkani zloženec
položimo na poškodbo

pritrdimo s povojem 
(Vivasoft)

sveže opekline vedno 
najprej očistimo in 

hladimo s čisto, 
hladno tekočo vodo

med iztisnemo na 
netkani zloženec 

(Vivanet)
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Kamnik – Mira in Dušan Papež vabita gorske tekače in vse 
ljubitelje Grintovca na ogled dokumentarnega filma z naslo-
vom Kje so meje mogočega ali 20 let tekov na Grintovec, ki 
bo v sredo, 11. decembra, ob 19. uri v Domu kulture Kamnik. 
S prostovoljnimi prispevki bodo pomagali gorskim reševal-
cem, da bodo lahko bivali v dostojnih prostorih. J. P. 

Dokumentarni film o tekih na Grintovec
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Zanimivosti

petek, 6. decembra 2019

Igor Velepič

Kamnik – Letos se je v nede-
ljo, 24. novembra, ob 15. uri 
pri njegovem spomeniku v 
Kamniku v njegov spomin 
zbralo kar nekaj ljudi. Spo-
menik je zgledno obnovljen 
in urejen. Janja Škapin in 
Brane Jerman sta prebrala 
nekaj njegovih pesmi, ki jih 
je izbral zgodovinar Blaž 
Otrin, prof. France Pibernik 
in dr. Marjeta Humar pa sta 
v nagovoru zbrane spomni-
la, kako je do postavitve spo-
menika prišlo in kako je bilo 
pesnikovo ime spoštovano 
in negovano skozi čas.

Nato se je del zbranih pre-
maknil v veliko dnevno sobo 
pri Balantičevih, nedaleč od 
spomenika, kjer sta obe se-
stri, Minka in Tilka, še ved-
no živahni in družabni, okri-
lje varnega, toplega doma pa 
vendarle že redko zapustita. 
Sorodniki so poskrbeli za 
pogostitev, priložnost pa je 
bila pravšnja za to, da pris-
luhnemo prof. Piberniku, 
našemu največjemu pozna-
valcu Balantičevega življenja 
in dela, ki je najprej razložil, 
kako se je leta 1944 prvič 
srečal s pesmimi Franceta 
Balantiča in kako je potem v 
Francetovemu liku in poezi-

ji nenaklonjenemu času 
spremljal dogajanje na slo-
venski kulturni oz. pred-
vsem politični sceni. Kljub 
vsemu je v tem času uspelo 
skoraj vse, kar si izjemen 
pesnik (ki je ustvaril vsebin-
sko tehten in zaokrožen 
opus v zgolj devetdesetih pe-
smih) zasluži (faksimile 
zbirke, biografije, nove izda-
je, kritične izdaje …). Marko 
Fink je pripovedoval, s 
kakšnim velikim spoštova-
njem so rojaki v Argentini 
dojemali Balantičevo poezi-
jo in kako je v Buenos Aire-
su rasla in delovala šola 
Franceta Balantiča. Poudaril 

pa je tudi, da smo vendarle 
dočakali očiščenje njegove-
ga imena raznih nepotreb-
nih in neupravičenih ideolo-
ških pogledov, da pa v zdravi 
demokraciji tak proces seve-
da ne mine brez nesoglasij 
in bojev. Marko Fink je ob-
daril sestri in vse zbrane 
tudi s svojim žlahtnim pet-
jem. Minka in Tilka pa sta 
pripovedovali svoje spomine 
na brata in kako je bilo 
doma po njegovem odhodu 
na študij v Ljubljano. Vpra-
šanj ni zmanjkalo do pol 
sedme ure, ko se je dragoce-
ni večer sklenil z obljubo, da 
se čim prej ponovi.

Srečanje Balantičevih
Vsako leto se v novembru tako ali drugače marsikje po Sloveniji in zunaj nje spomnimo obletnice 
rojstva (29. november 1921) in smrti (24. november 1943) pesnika Franceta Balantiča.

Pri spomeniku Franceta Balantiča v Kamniku se je v njegov 
spomin zbralo kar nekaj ljudi. / Foto: Igor Velepič

Srečanje v dnevni sobi pri Balantičevih / Foto: Igor Velepič

Jasna Paladin

Kamnik – Podjetje Taxi Ka-
mnik je eno redkih pri nas, 
ki je svojo dejavnost prilago-
dilo enim najbolj ranljivim 
članom naše družbe – inva-
lidom na vozičkih. 
Kombinirano vozilo za pre-
voze potnikov so namreč 
opremili z dvižno ploščadjo, 
po kateri se voziček lahko 
preprosto zapelje in v vozilu 
nato varno pritrdi. V vozilu 
je poleg potnika na invalid-
skem vozičku prostora še za 
sedem oseb.
Tovrstna ponudba pa življe-
nja ne olajša le invalidom, ki 
so tako lahko bolj samostojni 

pri različnih vsakodnevnih 
opravkih izven svojega doma, 
ampak tudi njihovim svoj-
cem, saj prevoze do zdravni-
ka, na banko in po drugih 
opravkih lahko preprosto pre-
pustijo taksi službi, kjer se 
lahko dogovorijo tudi za 
spremstvo invalidov. 
»Enodnevni izostanki od dela 
so za vašega delodajalca ne-
prijetni, zato namesto vas 
osebo na invalidskem vozič-
ku prevzamemo na domu, v 
šoli ali v domu upokojencev, 
ter jo prepeljemo na dogovor-
jeno lokacijo, spremljamo na 
pregledih, terapijah in na 
koncu pripeljemo nazaj,« 
pravijo v družbi Taxi Kamnik.

Taksi tudi za invalide 
na vozičkih
V Kamniku in okolici je od poletja na voljo prevoz 
s taksijem za invalide in njihove spremljevalce.

Jasna Paladin

Mekinje – Jurij Humar, du-
hovnik, izjemen radiestez-
ist, bioenergetik in biotera-
pevt, jasnovidec, hipnotizer 
in telepat, je bil rojen 14. 
aprila 1819 na Vodicah nad 
Kamnikom. Šolo je obisko-
val v Kamniku, po maturi se 
je posvetil bogoslovju in bil 
leta 1847 posvečen v duhov-
nika. Kot kaplan je od leta 
1848 služboval po raznih 
krajih, dokler ni leta 1876 
nastopil službe župnika na 
Primskovem pri Litiji, kjer 
je deloval do smrti leta 1890.
Ob letošnji obletnici rojstva 
je bil ponekod deležen pre-
cejšnje pozornosti, pred-
vsem na Primskovem, kjer je 
živel večji del življenja in kjer 
deluje tudi društvo z njego-
vim imenom, a v Kamniku 
številni zanj sploh ne vedo. 
Tudi viri o njem so, kot je 
poudarila Vanda Rebolj, 

redki in netočni, še največ 
lahko izvemo iz ohranjenih 
pisem, ki jih je svoji nečaki-
nji Filomeni pisal v sanskr-
tu, da je vsebina ostala skrita 
radovednežem. »Jurija Hu-
marja lahko preučujemo z 
medicinskega, psihološkega 
in teološkega vidika, nika-
kor pa ga ne smemo vredno-
titi z današnjimi merili,« je 
opozorila Reboljeva. Humar 
šole ni maral, saj je zapisana 
njegova izjava, da se je šole 
bal bolj kot pekla, a to ga ni 
oviralo pri izobraževanju. 
Bil je namreč izredno izo-
bražen za tedanji čas. Poleg 
svetopisemskih jezikov heb-
rejščine, grščine in latinšči-
ne je obvladal še večino 
evropskih jezikov. Zelo se je 
zanimal za astronomijo, 
največji pečat pa je pustil na 
področju zdravilstva. 
Znano je, da na svoj videz ni 
dal kaj dosti – bil je kosmat in 
se je moral zaradi brade za-

govarjati celo pred cerkveni-
mi oblastmi, nogavic ni upo-
rabljal in bil tudi sicer močno 
svojeglav. A med preprostimi 
ljudmi, ki jim je nesebično 
pomagal, je bil izjemno pri-
ljubljen. Opisovali so ga kot 
dobrega, skromnega, delav-
nega, mirnega, prijaznega, 
odkritosrčnega, nesebičnega, 
sočutnega in gostoljubnega 
moža. »Humar ni imel diplo-
me ranocelnika in se zato 
tudi ni držal pravil in predpi-
sov. Verjel je v energijo, ki se 
pretaka po telesu vsakega, in 
če se kje ustavi, tam zbolimo. 
Najbolj so ga poznali kot 
homeopata, sam pa se je naj-
bolj ponašal z magnetiz-
mom, s katerim je začel zdra-
viti že leta 1853. Nabiral je 
tudi zdravilna zelišča in iz 
njih pripravljal praške ter jih 
priporočal kmetom, ki si niso 
mogli privoščiti obiska pri 
zdravniku. Bolnikove težave 
naj bi ugotovil, še preden mu 

je ta kaj povedal o njih. Po 
postavljeni diagnozi je naj-
večkrat gladil obolele dele te-
lesa, premikal roke v nepo-
sredni bližini telesa ali pihal 
vanje. Za nadaljnje zdravlje-
nje doma je magnetiziral pri-
pomočke, največkrat kruh.
Zaradi njegovih pristopov 
so ga zdravniki obtoževali 
mazaštva, cerkvena oblast 
pa škodovanja veri, a ljudje 
so ga imeli radi in ga mno-
žično obiskovali, o čemer so 
pisali tudi časopisi. Nanj so 
se obračali bolniki od vse-
povsod, celo iz tujine. V pis-
mih so ga prosili za pomoč 
iz Francije, Španije in celo 
Amerike. Zdravil je prepros-
te kmečke ljudi, meščane, 
duhovnike in aristokrate.
Svoje posebne moči se je za-
vedal, čeprav si je niti sam 
ni znal razložiti, žal pa mu 
ni pomagala, ko je zbolel 
sam. Umrl je 19. decembra 
1890.

Čudodelnik z Vodic  
nad Kamnikom
Letos je minilo dvesto let od rojstva Jurija Humarja, enega najbolj znanih zdravilcev na Slovenskem, 
ki pa je imel zaradi svojega pristopa pogosto težave s posvetno in cerkveno oblastjo. Spomine nanj je 
v okviru predavanj o znanih Kamničanih nedavno obujala Vanda Rebolj.

TAXI KAMNIK

031 713 421
www.taxikamnik.si

info@taxikamnik.si

sedaj tudi za PREVOZ OSEB
                 na INVALIDSKEM VOZIČKU
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ELEKTRONIKA

LED, LCD, PLAZMA TV,  VIDEO SISTEMI, 
INTERNET IN SATELITSKI SISTEMI VSEH VRST

TV od

15,99  /m
   

Telesna vadba za celo telo  
pod strokovnim vodstvom Mete Ribič, dipl. fiziot. 

Vsem sedanjim ter bodočim telovadkam in telovadcem 
sporočam, da je po kratkem premoru ponovno na voljo 

vadba za celo telo.

Vadba je aktivna in prilagojena posamezniku. Poudarek je na 
vajah za boljšo telesno držo, za izboljšanje ravnotežja, gibljivosti  
in na dihalnih vajah. Na vadbi uporabljamo različne telovadne 
pripomočke, s pomočjo katerih je vadba razgibana in zabavna. 
Pri tem krepite pozitivno samopodobo, dojemate lastno zavest 

in preživljate čas v dobri družbi. 

Vadba bo potekala v Kamniku v dopoldanskih in popoldanskih 
terminih. Cena je 25 €/mesec za vadbo 1-x na teden oz. 40 €/
mesec za vadbo 2-x na teden. Za informacije o prostih termi-
nih in točni lokaciji pokličite na moj telefon 040 205 993 ali 
pišite na elektronski naslov fizioterapija.meta@gmail.com. 

Kmalu se vidimo,  
Meta Ribič, dipl. fiziot.
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Bela, strip o kamniški volkulji

Menda je v Volčjem potoku nekoč 
živelo veliko volkov. Danes jih ni 
več ali pa se le dobro skrivajo.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_kam_19_21
NALOGA

6 7 8 3 9 5 4
4 7 2

1 7
8 7 3 4 9

4 9 6 5 3
4 8

6 5 9
2 3 6 7 4 1

sudoku_TEZJI_kam_19_21

REŠITEV

6 7 8 3 2 9 5 4 1
5 3 4 8 7 1 2 6 9
1 9 2 5 4 6 3 8 7
2 8 5 7 3 4 1 9 6
3 6 9 2 1 8 7 5 4
7 4 1 9 6 5 8 3 2
4 5 7 1 9 3 6 2 8
8 1 6 4 5 2 9 7 3
9 2 3 6 8 7 4 1 5

sudoku_TEZJI_kam_19_21
NALOGA

6783954
472

17
87349

49653
48

659
236741

sudoku_TEZJI_kam_19_21

REŠITEV

678329541
534871269
192546387
285734196
369218754
741965832
457193628
816452973
923687415

sudoku_LAZJI_kam_19_21
NALOGA

31569
82157
74213

548
1749

382
79564

65482
231

sudoku_LAZJI_kam_19_21

REŠITEV

315678249
892341657
746259138
927536481
561784923
438192576
179825364
653417892
284963715

Rešitev:

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

sudoku_LAZJI_kam_19_21
NALOGA

3 1 5 6 9
8 2 1 5 7
7 4 2 1 3

5 4 8
1 7 4 9

3 8 2
7 9 5 6 4

6 5 4 8 2
2 3 1

sudoku_LAZJI_kam_19_21

REŠITEV

3 1 5 6 7 8 2 4 9
8 9 2 3 4 1 6 5 7
7 4 6 2 5 9 1 3 8
9 2 7 5 3 6 4 8 1
5 6 1 7 8 4 9 2 3
4 3 8 1 9 2 5 7 6
1 7 9 8 2 5 3 6 4
6 5 3 4 1 7 8 9 2
2 8 4 9 6 3 7 1 5

LAŽJI 
SUDOKU

Kamniški sudoku

Aleš Senožetnik

Šmartno v Tuhinju – Člani 
Godbe Tuhinjska dolina so 
zadnji dan v novembru prip-
ravili tretji celovečerni kon-
cert, ki so ga poimenovali 
Popotovanje po Evropi. Obi-
skovalci v telovadnici Osnov-
ne šole Šmartno so prisluh-
nili pestremu glasbenemu 
repertoarju. Popotovanje so 
začeli z Avsenikovo Na avto-
cesti, nadaljevali s Španskimi 
gradovi in Offenbachovim 
kankanom iz operete Orfej v 
Peklu, manjkal pa ni niti Ra-
detzky Marsch pa zimzelena 
Skalinada in domače melodi-
je Slovenija, od kod lepote 
tvoje, Veselo v Kamnik, Bise-
ri Tuhinjske doline in Na 
Menini planini. Poleg godbe-
nikov, ki jih je vodil Miha Ko-

sec, so kot gostje nastopili 
tudi člani Mešanega pevske-
ga zbora Mavrica z zborovod-

jem Primožem Leskovcem, 
med odmorom pa so nastopi-
li učenci Glasbene šole Ka-

mnik, ki prihajajo iz Tuhinj-
ske doline. Program je pove-
zovala Jana Trebušak.

Godbeno popotovanje
Tuhinjski godbeniki so popeljali po glasbenem Popotovanju po Evropi.

Godba Tuhinjske doline pod vodstvom Mihe Kosca / Foto: Aleš Senožetnik 

IZLET /  TOREK, 17. DECEMBRA  2019

Trst v adventu
Vabimo vas, da se nam pridružite na našem izletu v Trst in okolico. Najprej si bomo 
na kratko ogledali Trst, nato se bomo odpeljali v Škedenj, kjer je etnografski muzej, 
posvečen glavni dejavnosti škedenjskih žena – peki kruha, katerega sloves je segel 
vse do Dunaja. Ženske so vsak dan hodile peš v mesto, kjer so prodajale svoj kruh 
zasebnikom in gostilnam. Nato si bomo ogledali Milje, ribiško mestece, ki je bilo 
poseljeno že v času Rimljanov. Po kosilu se bomo vrnili v Trst, kjer se bomo sprehodili 
in uživali v adventno okrašenem mestu. Vabljeni.

Odhodi avtobusa:  
z AP Radovljica ob 7.00, z AP Creina Kranj ob 7.25,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.35, z AP Škofja Loka ob 7.55.  
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.
Cena vključuje: oglede po programu, kosilo, prevoz in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju. 

CENA: 33 € 
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Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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Jasna Paladin

Kamnik – Knjiga je sesta-
vljena iz več delov, zamiš-
ljena pa tako, da jo bralec 
dopolnjuje in s tem ustvarja 
sam, tako da sledi navodi-
lom, odgovarja na vpraša-
nja in se s tem poglablja 
vase. Prav to je namreč 
ključ do dobrih odnosov, 
pravita avtorja. »Mogoče 
sva to knjigo napisala zase, 
kljub vsemu znanju in iz-
kušnjam nisva naj starša, 
saj imava tudi midva še 

zelo veliko prostora za iz-
boljšave. Za knjigo sva se 
odločila zato, ker vsa v vseh 
teh letih dela s posamezniki 
in družinami ugotovila, da 
najino delo preprosto delu-
je in da se nekatera vpraša-
nja ponavljajo. Namen te 
knjige je, da bralca spravi v 
stik s samim seboj. Najbolj-
ši starši smo namreč takrat, 
ko znamo pogledati vase in 
ko razumemo, kaj se dogaja 
v nas,« pravita Leonida in 
Albert Mrgole, starša štirih 
otrok.

Naj vodila za naj starše
Albert in Leonida Mrgole, priznana kamniška terapevta in svetovalca v zasebnem zavodu Vezal, sta 
izdala novo knjigo z naslovom Naj vodila za Naj starše, Temeljni vodnik, ki je nekaj prav posebnega.

Pogovor z avtorjema ob predstavitvi knjige je na odru 
Doma kulture Kamnik vodil Noah Charney. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Stahovica – V soboto, 23. 
novembra, se je pod okri-
ljem Kluba gorskih tekačev 
Papež začela že 11. Zimska 
liga na Sv. Primož. Liga bo 
tudi letos potekala vsako so-
boto s startom ob 9. uri na 
Vegradu, in sicer vse do 29. 
februarja, ko bo zaključek, 
torej kar 15 sobot. Tudi letos 
bo popestrena s tematskimi 
vsebinami. Čas si meri vsak 

sam. Start je skupinski. Izje-
me so otroci in starejši, ki 
hodijo in lahko startajo pol 
ure prej. Start po 9. uri se 
ne upošteva. Vpisna knjiga v 
okrepčevalnici Pri Petru bo 
na voljo le med 9. uro in 
10.30, zato kasnejši vpisi ne 
bodo možni. Za končni re-
zultat se upošteva povprečje 
najboljših desetih vzponov. 
Razglasitev rezultatov bo na 
zadnji izvedbi 11. zimske 
lige.

Začela se je Zimska liga 
na Sv. Primož
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Ko se posameznik 
sprehodi po naravi, 
se živali večinoma 
poskrijejo. 
A pozoren 
opazovalec bo 
njihove sledove 
odkril vsepovsod, 
vedeti mora le,  
kje in kako iskati.  
V vodniku so 
prikazani sledovi 
živali v naravni 
velikosti.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Mehka vezava z zavihki

Format 132 x 193 mm 

112 strani
ISBN 978-961-7031-25-6

Cena: 14,90  EUR

Frank Hecker 

ŽIVALSKI SLEDOVI
v naravni velikosti

Znaki, ki izdajajo

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali 

večinoma poskrijejo. A pozoren opazovalec bo njihove 

sledove odkril vsepovsod, vedeti mora le, kje in kako 

iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v 

naravni velikosti.

sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, 

travnikih in v gozdovih
•

dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega 

naravnega okolja
•

dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti

•

dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in 

poškodbe na drevesih

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli  

o skrivnostnem življenju naših  

divjih živali izvedeti več.

Znaki,  
ki izdajajo

odtis zadnje šape  
navadne lisice

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali večinoma poskrijejo.  

A pozoren opazovalec bo njihove sledove odkril vsepovsod, vedeti mora 

le, kje in kako iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v naravni 

velikosti. 

–    sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, travnikih 

in v gozdovih

–    dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega naravnega 

okolja

–    dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti 

–    dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in poškodbe na 

drevesih 

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju naših divjih 

živali izvedeti več.

Velika uharica je pojedla ježka: v izbljuvku so našli različne kosti in 

kremplje.

Najdeno v izbljuvku sove uharice: 

vretence ježa

Najdeno v izbljuvku pegaste sove: 

lobanja in spodnja čeljust miši

www.narava.si

ISBN 978-961-7031-25-6   14,90 €

9 789617 031256

KOSTI V IZBLJUVKIH

Sove, ujede, čaplje, vrane, galebi, srakoperji in nekatere druge 

skupine ptic se neprebavljenih ostankov hrane, kot so kosti, 

kožuh, perje, zobje, hitinasti deli žuželk, pečke, deli rakov in 

školjčne lupine, znebijo tako, da jih izbljuvajo. Ti izbljuvki so ve-

činoma bolj ali manj stisnjeni skupaj in valjaste oblike. Velikost, 

oblika, čvrstost, sestava izbljuvkov in kraj, kjer smo jih našli, 

nam lahko dajo veliko informacij o vrsti ptice in njeni prehrani.

Sove svoj plen s kožuhom, perjem in kostmi vred večinoma  

pogoltnejo v celoti ali vsaj v večjih kosih. Ker je njihova želod-

čna kislina razmeroma šibka, najdemo v njihovih izbljuvkih 

dobro ohranjene kosti in lobanje uplenjenih živali. To dejstvo  

s pridom uporabijo raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučeva-

njem sesalcev. S pomočjo natančne analize kosti v izbljuvkih 

sov namreč lahko ugotovijo, katere vrste malih sesalcev so  

na določenem območju razširjene.

f r a n k h ec k e r

75 
sledov  

divjih živali

Živalski sledovi 
v naravni velikosti 
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MAVČNI ODLITKI  

STOPINJE

Zbiranje tridimenzionalnih 

kopij različnih stopinj in 

ohranjanje velikosti v merilu 

je prav zanimivo početje. V ta 

namen lahko zelo preprosto 

izdelamo mavčne odlitke 

najdenih odtisov stopal. Za 

to potrebujemo nekaj centi-

metrov visok obroč iz papirja, 

plastike ali kovine, ki je neko-

liko večji kot najdena stopi-

nja. Položimo ga čez stopinjo 

in potisnemo v tla. V plastični 

posodi z vodo zmešamo hitro 

strjajoči se mavec in ga nato 

nalijemo v okvir. Po približno 

15 minutah, ko se je mavec že 

dovolj strdil, ga lahko previ-

dno vzamemo iz obroča in  

s pomočjo čopiča odstranimo 

še zemljo in ostanke listja. 

Dobili smo negativen odtis 

stopinje, ki popolnoma ustre-

za obliki stopala živali, ki je 

sled pustila. 
 

NOVO iz založbe Narava

Avtor

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

75 sledov  
divjih živali

Frank Hecker je diplomirani biolog, ki 

se že več kot 25 let poklicno ukvarja s 

fotografiranjem narave in pisanjem knjig o 

naravi. Njegova strast, s tem pa tudi njegov 

obsežni arhiv fotografij narave, obsega 

celotni naravni svet Evrope: od rastlin do 

živali, od najmanjših do največjih.
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sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko 
srečamo na poljih,travnikih in v gozdovih

112 strani, 132 x 193 mm, mehka vezava 14  90
EUR

                        + poštnina

18
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

DOM KULTURE KAMNIK

Petek, 6. decembra, ob 20. uri, Klub Kino dom
Večer arabske kulture

Cena vstopnice: 8 evrov, obvezne rezervacije na 041 828 711 ali  
maher.kaddoura@gmail.com 
 

Sobota, 7. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Marko Hatlak in Funtango s posebnim gostom Iztokom 
Mlakarjem

Cena vstopnice: 25 evrov/20 evrov

Torek, 10. decembra, ob 18. uri, Velika dvorana DKK
Slovesna podelitev odličij najboljšim gorskim tekačem 

Vstop prost. Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Prireditve v decembru

Številne druge prireditve v občini Kamnik 
najdete na uradni spletni strani Občine Ka-
mnik www.kamnik.si pod rubriko Kam v 
decembru? ter tudi v elektronskem mesečni-
ku, ki vsak zadnji petek v mesecu pride v 
vaš elektronski predal. Prijave preko obraz-
ca Ostanimo v kontaktu na dnu spletne 
strani www.visitkamnik.com.  

Koledar prireditev pripravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.  
Če želite, da je vaša prireditev omenjena na tem mestu ali v elektronskem 
mesečniku Kam? V Kamnik!, izpolnite elektronski obrazec http://bit.ly 
/VpisDogodka.

Sreda, 11. decembra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Kje so meje mogočega ali 20 let tekov na Grintovec

Vstop prost. Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.
 

Četrtek, 12. decembra, ob 19.30, Velika dvorana DKK
Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana: 6 
Maistrov abonma, za izven

Cena vstopnice: 17 evrov/15 evrov

 

Petek, 13. decembra, ob 19.30, Velika dvorana DKK 
Nune v akciji!

Cena vstopnice: 25 evrov
 

Sobota, 14. decembra, ob 19. uri, Velika dvorana DKK
Mestna godba Kamnik: Tradicionalni praznični koncert

Cena vstopnice: 10 evrov
 

Nedelja, 15. decembra, ob 16.30, 18. in 20. uri, Velika 

dvorana DKK
Božičkov ples 2019 – zimska produkcija plesnega kluba 
Šinšin

Cena vstopnice: 7 evrov, za otroke do 15. leta: 5 evrov

Prodaja vstopnic v prostorih plesnega kluba Šinšin

Sreda, 18. decembra, ob 20. uri, Velika dvorana DKK
Slovenec in pol 

Cena vstopnice: 15 evrov, na dan dogodka 17 evrov
 

Četrtek, 19. decembra, od 19. uri, Velika dvorana DKK
Božično-novoletni koncert pevskega zbora in orkestrov

Vstop prost. Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

ARBORETUM VOLČJI POTOK

Nedelja, 15. decembra, od 8.30 do 9.30
Ornitološki sprehod

Ornitologinja Alenka Bradač vam bo povedala več o življenju in nava-
dah ptic, ki jih boste opazili v parku. Priporočamo, da s seboj prine-
sete daljnogled, da jih boste lahko opazili čim več.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Torek, 10. decembra, ob 18. uri, dvorana knjižnice 
Brati gore 2019

Ob Mednarodnem dnevu gora se bodo v okviru festivala Brati gore 2019 
pogovarjali Rado Hočevar, Vladimir Habjan in Mojca Volkar Trobevšek. 

Četrtek, 12. decembra, ob 18. uri, Krajevna knjižnica 

Komenda
Potopisno predavanje: Antična Grčija, samostan in peščene 
plaža

Andreja Avberšek bo predstavila 23-dnevno raziskovanje celinske Gr-
čije z antičnimi mesti ter pravoslavnimi samostani. Dolga pot tja in 
nazaj pa je popestrena še z ogledom Skopja, dveh albanskih mest, 
Boke Kotorske, Mostarja in Plitvičkih jezer.

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

Sreda, 11. decembra, ob 18. uri, Muzej Zaprice
Predstavitev publikacije Odsevi kamniških tisočletij

Poljudnoznanstvena publikacija Odsevi kamniških tisočletij je name-
njena najširši javnosti in ponuja pregledno zgodovino mesta in okoli-
ce – od fosilnih ostankov do oblikovanja Države SHS leta 1918. Bese-
dila dopolnjujejo izbrane vsebine, novejša spoznanja in zanimivosti 
ter bogato slikovno gradivo. Avtorji: dr. Jure Žalohar, Janja Železnikar 
in mag. Zora Torkar.

Četrtek, 12. decembra, ob 18. uri, Galerija Pogled
Tea Curk Sorta

Odprtje slikarsko-kiparske razstave

Sreda, 18. decembra, ob 18. uri, Rojstna hiša Rudolfa 

Maistra
Maistrov večer – Irena Avsenik Nabergoj: Ivan Cankar in 
velika vojna

Četrtek, 19. december, ob 18. uri, Galerija Miha Maleš
Odprtje razstave Iva Mršnika

JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN

Sreda, 11. decembra, ob 17. uri, samostan Mekinje
Kulinarična delavnica: poprtnik

Prijave sprejemamo na info@samostanmekinje.si ali 031 392 158 do 
zapolnitve mest. V skupini bomo sprejeli največ dvajset udeležencev. 
Prispevek za udeležbo znaša devet evrov.

Sreda, 18. decembra, ob 18. uri, samostan Mekinje
Predavanje o znanih Kamničanih – Trije podjetni: Alojz 
Prašnikar, Janez Kecel in Maks Samec st. 

MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA 

Petek, 6. decembra, ob 19. uri
Benjamin Zajc: Manifesto

Obvezna rezervacija brezplačnih vstopnic na info@teaterbz.com

Sobota, 7. decembra, ob 19. uri
Benjamin Zajc: Manifesto – prva ponovitev

Obvezna rezervacija brezplačnih vstopnic na info@teaterbz.com

Sobota, 14. decembra, od 10. do 12. ure
Izmenjevalnica oblačil #9

Torek, 17. decembra, ob 18. uri
Večer družabnih iger: Carcassone

Sreda, 18. decembra, ob 18. uri
Ping pong sreda!

Četrtek, 19. decembra, ob 20. uri
Katzen Kabaret: Double D

Vstopnina 5 evrov, vstopnice bodo na voljo tri dni pred dogodkom v 
MC Kotlovnica med 17. uro in 20.30.

KIKŠTARTER

Četrtek, 12. decembra, ob 17. uri 
Aleš Vočič: Nadzorovanje stresa v podjetništvu

Brezplačna udeležba. Obvezne prijave na: https://kikstarter.si/
events/.

ZAVOD VEZAL

Petek, 6. decembra, ob 17. uri, in sobota 7. decembra, 

od 9. uri
Delavnica Vzorci med generacijami – Starševski vzorci,  
1. del

Udeležba je brezplačna, obvezne prijave na vezal@samostanmekinje.
si. Po prijavi boste prejeli natančna navodila za udeležbo.

Petek, 13. decembra, od 17. uri, in sobota, 14. decembra 

od 9. uri 
Delavnica Vzorci med generacijami – Starševski vzorci,  
2. del

Udeležba je brezplačna, obvezne prijave na vezal@samostanmekinje.
si. Po prijavi boste prejeli natančna navodila za udeležbo.

DRUŠTVO KLJUČ ŽIVLJENJA

Četrtek, 12. decembra, ob 17. uri, Knjižnica Franceta 

Balantiča Kamnik
Kolo ustvarjalnosti – ustvarjalne delavnice za mlade

Torek, 17. decembra, ob 17. uri, Knjižnica Franceta 

Balantiča Kamnik
Kolo ustvarjalnosti – ustvarjalne delavnice za mlade

DRUŠTVO SVETEGA JAKOBA

Petek, 13. decembra, ob 19. uri, dvorana 

Frančiškanskega samostana
Predstavitev knjige Ivana Sivca Ko se dotakneš neba

Pogovor z avtorjem bo vodil dr. France Malešič. V knjigi je opisana 
idilična ljubezen med Ivico Strehovec z Gore in alpinistom Cenetom 
Kramarjem iz Zg. Tuhinja. Leta 1977 se je na plezanju v francoskih 
Alpah na poročnem potovanju smrtno ponesrečil.

CIRIUS KAMNIK

Petek, 20. decembra, ob 19. uri, mala telovadnica
Zvočna kopel in sprostitev telesa z joga nidro

Organizator: BoFit gibalnica, informacije 041 834 319 ali  pilatesbo-
fit@gmail.com

Vstopnina: 5 evrov, namenjenih za Projekt Botrstvo

Sobota, 21. decembra, ob 10. uri, mala telovadnica
Božičkova otroška joga

Organizator: BoFit gibalnica, informacije 041 834 319 ali  pilatesbo-
fit@gmail.com

Vstopnina: 5 evrov, namenjenih za Projekt Botrstvo

PSPD LIRA

Sobota, 21. decembra, ob 18. uri, Stari grad nad 

Kamnikom
Večer stanovskih pesmi 

Gost večera bo Jani Kovačič.

Vstop: prostovoljni prispevki

KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI PEVSKI ZBOR ŠUTNA

Sobota, 7. decembra, po maši ob 18. uri, župnijska 

cerkev na Šutni
Koncert Marijinih in adventnih pesmi Bodi nam 
pozdravljena

Nastopili bodo: MoPZ Polšnik, Šenturški oktet, MePZ Gregor Rihar 
Polhov Gradec, Glasbena skupina Matici Vodice in KPZ Šutna Ka-
mnik.
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ZAHVALA

1. novembra je odšel 

Janez Birk
Zahvaljujemo se dr. Jani Plavc, sestrama Emi in Darji, 
urgentni službi Kamnik, ge. Majdi in prijaznim sose
dom za vse, kar ste v času njegove bolezni dobrega sto
rili zanj. Hvala tudi gospodu župniku Janezu Mikliču 
za obred slovesa, hvala vsem za izraze sožalja, darovano 
cvetje, sveče ter darovane maše in hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Njegovi žalujoči: žena Metka, hčerka Karin z družino, 
sestra Jana in svakinja Eva z družinama

Kamnik, Ljubljana, november 2019 ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so 
razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

V 85. letu starosti nas je zapustil dragi mož, ati,  
dedi, pradedi, tast, brat in stric

Pavel Kotnik
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem otrok SGGOŠ 
Ljubljana, SMP Trzin, VDC Ince in DSO Kamnik ter 
znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala vsem in vsakemu posebej za izrečeno sožalje, stisk 
roke, objem, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete 
maše. Hvala dr. Lilijani Radonjić Logar za vsa leta zdrav
niške oskrbe, dr. Jani Plavc, dr. Borisu Kosu in ekipam 
NMP ZD Kamnik. Hvala gospodu župniku Luki Dem
šarju in p. Lavrenciju Anželu za lepo opravljen pogrebni 
obred, pogrebni službi KPK, pevcem kvarteta Grm ter 
klarinetistu Roku Spruku za občutno zapete in zaigrane 
melodije, g. Danetu Holcarju za izbrane besede slovesa 
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.                                                                         

Žalujoči: žena Joži, otroci Srečko, Pavel, Jana, Mira  
in Marko z družinami

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustil

Anton  
Šarec
iz Šmarce pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane 
sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
November 2019

ZAHVALA

Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite.
Saj veste, kako trpela sem,
in večni mir mi zaželite. 

V 93. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, 
stara mama in prababica

Štefanija Zobavnik
roj. Perne iz Kamnika, Tunjiška cesta 10

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, tople bese
de tolažbe, za podarjeno cvetje, sveče in darovane maše. 
Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in pevcem za 
zapete pesmi. Hvaležni smo tudi osebju DSO Kamnik 
za nego v času njenega bivanja pri njih. Še enkrat hvala 
vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti 
in jo boste ohranili v lepem spominu. Vsa toplina njene
ga srca bo vedno z nami.

Vsi njeni
Kamnik, november 2019

ZAHVALA

Ob boleči izgubi 

Ivana Južniča
se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, 
sosedom, prijateljem in znancem za vse besede tolažbe 
in izraze sožalja. Hvala gospodu župniku, pogrebni služ
bi KPK Kamnik in Roku Bohtetu za lepo odigrane zvoke 
slovesa. Iskreno hvala vsem, ki ste ga pospremili na nje
govi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 
bo večno ostal. 

V 90. letu starosti se je poslovil 
najin dobri ati in stari ata

Bogomil - Miro  
Starovasnik starejši

iz Podstudenca 8 pri Kamniku

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujeva vsem sosedom, 
sorodnikom in prijateljem za izrečeno sožalje in namesto 
rož in sveč darovanja v dobrodelne namene. Zahvaljujeva 
se doktor Trunkovi, še posebej pa dolgoletni dobri in skrb
ni patronažni sestri Katarini Beznik, sestri Jani Sušnik, 
zahvala tudi Reševalni postaji Kamnik (NMP), KC Ljub
ljana – za ožilje. Iskrena hvala gospodu župniku Pavletu 
Piberniku za lepo opravljen pogrebni obred in pismonoši 
Beti. Zahvala pa tudi KPK, pevcem in zvezi upokojencev. 

Žalujoča: hčerka Darja in vnuk Denis

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 
bo večno ostal.

V 78. letu se je od nas poslovil

Bojan Rode
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sose
dom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podar
jeno cvetje in sveče. Posebno zahvalo namenjamo Enoti 
nujne medicinske pomoči ZD Kamnik. Hvala gospodu 
župniku in pogrebni službi KPK za lepo opravljen po
grebni obred ter pevcem za ganljivo zapete pesmi. 
Na zadnjo pot slovesa smo ga pospremili v krogu družine 
na Žalah v Kamniku.

Vsi njegovi
November 2019

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin 
bo večno ostal.

V 83. letu starosti nas  
je nenadoma zapustila naša

Marija Berlec
z Duplice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Hvala za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste jo pospre
mili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

JAVNI VODOVODNI SISTEM: 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA: 031 407 047
ODPADNE VODE: 041 326 256
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 031 625 524
POGREBNA SLUŽBA: 041 634 94824 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 KAMNIK

Komunalno podjetje Kamnikd.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik

www.pogrebnik.si

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

Srečno 2020!

STROJNI TLAKI – ESTRIHI – OMETI
hitro, kvalitetno in ugodno
031 689 832 - Boštjan

Duplica – Območno združenje Rdečega križa Kamnik in 
Društvo za reševalne pse REPS Maribor vabita na brezplač-
no predavanje o reševalnih psih in predstavitev dejavnosti 
kamniškega Rdečega križa. Predavanje bo v jedilnici OŠ Ma-
rije Vere v četrtek, 12. decembra, med 16. uro in 17.30. J. P.

Predstavili bodo Rdeči križ in reševalne pse

Jasna Paladin

Kamnik – Odbojkarji Calcita 
Volleya že nekaj let s proda
jo svojega koledarja zbirajo 
sredstva za dober namen. 
Letos so se namenili poma
gati starejšim občanom, ki 
jesen svojega življenja pre
življajo v Domu starejših 
občanov Kamnik, več kot 
polovica pa jih potrebuje 
najzahtevnejšo zdravstveno 
nego. Z zbranimi sredstvi bi 
jim radi podarili elektronski 
aparat za terapijo z magnet
nim poljem. Omenjeno na
pravo si v domu prizadevajo 
kupiti že vsaj deset let, a je 
bila vedno izven dosega nji

hovih finančnih zmožnosti. 
Starostnikom z oteženo ali 
onemogočeno gibljivostjo 
bi pomagala pri izboljšanju 
funkcionalne usposoblje
nosti, psihofizične kondici
je, ohranjanju gibljivosti in 
vzdrževanju kondicije za 
kakovostnejše življenje v 
starosti. 
Calcitovci so rokave zavihali 
že septembra, ko so za kole
dar posneli fotografije. Kole
dar lahko kupite za deset 
evrov na blagajni vseh do
mačih tekem v Športni dvo
rani Kamnik (do konca leta 
bo to še 7., 11. in 14. decem
bra), po dogovoru pa tudi v 
klubski pisarni.

Dobrodelni odbojkarji
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Aleš Senožetnik

Snovik – Letošnji Miklavžev 
tek je na vrhu znova ustoličil 
lanskoletna zmagovalca Ti-
moteja Bečana in Mojco Ko-
ligar, oba člana kamniškega 
KGT Papež. Bečan, ki je s 
časom 20:38 za dobrih 19 
sekund celo izboljšal doz-
dajšnji rekord proge Mitja 
Kosovelja iz leta 2012, je bil 
v cilju zadovoljen. »Miklavž-
ev tek je intenzivna in krat-
ka tekma. Na začetku je tre-
ba kreniti nekoliko rezervi-
rano in pazljivo na blatnem 
delu, ko pa prideš na asfalt, 
pa le glavo dol in s polnim 
plinom naprej. Težko je, a 
zadovoljstvo na cilju odtehta 
vse,« je povedal novi stari 
zmagovalec, ki si je oder de-
lil z drugouvrščenim Ro-
kom Puharjem in tretjim 
Gašperjem Bregarjem.

Med dekleti je bila najhitrej-
ša Mojca Koligar, ki je bila 
hitrejša od Nuše Mali in 
Tine Klinar. »Vesela sem, 
da mi je uspelo ubraniti lan-
skoletno zmago, s časom pa 
nisem najbolj zadovoljna. 
Prejšnji teden sem tekmova-
la na Trailu Rašica, ki mi je 
pobral kar nekaj moči, ta te-
den pa sem kar precej treni-
rala, zato se pozna, da noge 
niso bile najbolj lahkotne,« 
je povedala v cilju in dodala: 
»Proga je bila super, zame 
sicer nekoliko preveč polož-
na, a sem vedela, kaj me 
čaka.«
Drugega mesta pa je bila ve-
sela tudi Nuša Mali. »Moj 
cilj je bil izboljšati lanskole-
tni rezultat, zato sem vesela, 
da sem bila na koncu za pol 
minute hitrejša kot lani. Si-
cer pa sem si želela uvrstitve 
čim višje, a je bila konku-

renca tudi tokrat precejšnja. 
Želela sem teči za Mojco 
(Koligar, op. a.), a je bila na 
klancu, ki je le njen teren, 
hitrejša,« je povedala odlič-
na mlada tekačica iz Znojil.
S 5,3 kilometra dolgo progo 
in tristo višinskimi metri se 
je tokrat spopadlo okoli 550 
tekačev, ki so v Tuhinjski 
dolini znova pripravili pravi 
tekaški praznik. »Navadno 
sicer sprejmemo petsto te-
kačev, ker pa izkušnje kaže-
jo, da je vsako leto nekaj od-
povedi, smo tokrat dopustili 
550 prijavljenih. Nekaj smo 
jih žal tudi letos morali zavr-

niti, saj je na prvem mestu 
varnost tekačev in gledalcev. 
Vesel sem, da se tekači vsa-
ko leto radi vračajo k nam,« 
je povedal vodja tekmovanja 
Tomo Petek iz Športnega 
društva Šmartno.
Kot se za Miklavžev tek spo-
dobi, tudi tokrat ni šlo brez 
prvega izmed dobrih de-
cembrskih mož in njegovih 
zvestih spremljevalcev par-
keljnev. Za najmlajše pa so 
poskrbeli tudi organizatorji, 
ki so znova pripravili otroški 
tek, nekoliko starejši pa so 
se preizkusili na 1,4 kilome-
tra dolgi progi.

Miklavževo darilo 
tekačem
Najhitrejši na tokratnem Miklavževem teku je bil Timotej Bečan, ki je postavil tudi nov rekord proge, 
med ženskami je slavila Mojca Koligar.

Timotej Bečan je za 19 sekund popravil dozdajšnji rekord 
Miklavževega teka. / Foto: Aleš Senožetnik

Na krajši, 1,4-kilometrski razdalji so se pomerili tudi mlajši 
tekači. / Foto: Aleš Senožetnik

Frizerski salon Čopek je v kam-
niški Qlandii prisoten že nekaj 
let. Pogovarjali smo se s frizerko 
Vlasto Hostnik, tudi vodjo ome-
njenega salona. Redno se izo-
bražuje, obiskuje šove, seminar-
je, tečaje striženja, sejme, 
spremlja modne smernice v fri-
zerstvu. V Kamnik se dnevno 
vozi iz Trebnjega. Sama ima sicer 
najraje delo z najmlajšimi, ugo-
tavlja pa, da sodobna ženska 
vedno več da na nego in je po-
sledično tudi bolj zahtevna. Pri 
ženskih strankah opaža še, da 
prisegajo na dolge lase, čeprav 
Čopek obiščejo tudi take, ki so 
drznejše pri izboru modne pri-
česke in povprašajo po mnenju 
o krajši modni frizuri.
Nega las je v frizerskem salonu 
Čopek na prvem mestu. Zanjo 
uporabljajo kvalitetne izdelke, 
saj je današnjim ženskam po-
membno, da so videti urejene, 
in s tem mislijo tudi na sijoč in 
zdrav videz las. »Način življenja, 
predvsem stres – to se vse odra-
ža na laseh. Frizer je v bistvu ar-
hitekt in psiholog v enem, če se 
tako izrazim, kjer mora v pogo-
voru s stranko ugotoviti, kakšno 
frizuro si ta želi in kaj ji dejansko 
pristoji. Pomembni so oblika 
obraza, gostota in kvaliteta las, 
življenjski stil osebe, karakter 
stranke. Je stranka jesenski, po-
mladni, poletni tip; katere so 
njene barve … – da frizura zao-
kroži celostno podobo. Dialog 
med stranko in frizerjem je iz-
redno pomemben, saj le tako 
lahko frizer svetuje. Stranka se 

mora z novo pričesko počutiti 
dobro. Glede na današnji ritem 
življenja je izjemnega pomena 
še, da se stranka potem doma 
lahko sama uredi,« pravi Vlasta 
in nadaljuje: »Obišče nas veliko 
ženskih strank z dolgimi lasmi. 
Še vedno so modna pletenja, 
kitke, paži. Še vedno se upora-
bljajo tehnike balayage, ombre, 
baby highlight, kar pomeni zelo 
tanka premena z balayage teh-
niko, kjer prihaja potem do pre-
livanja s temnih v svetle odten-
ke. Se pa med strankami najde-
jo tudi pogumnejše, takšne, ki 
posežejo po drznejših barvnih 
tonih, kot so to modna modra, 
zelena in rožnata. Kar se pa sil-
vestrskih pričesk tiče, pa se za-
nje odločajo največkrat dame, 
ki načrtujejo obisk novoletnega 
plesa ali večerje, posebnega do-
godka, pa čeprav se potem veli-
kokrat zgodi, da se ta nadaljuje 
s silvestrovanjem v klubu ali na 
prostem. Obstajajo pa tudi take, 
ki bodo skok v novo leto dožive-
le doma, v družbi najbližjih, a 
jim zato njihova urejenost ni nič 
manj pomembna. V modi osta-
jajo večji ali manjši kodri, speti 
ali razpuščeni, različne svečane 
izvedbe, kjer je še vedno prilju-
bljena že omenjena kitka, ki je 
lahko zelo elegantna. Veliko je 
spetih izvedb. Ker pa gre za no-
voletni dogodek, se dame odlo-
čajo tudi za dodatek bleščic.«
Glede na to, da se Frizerski salon 
Čopek nahaja v trgovskem cen-
tru, sprejmejo sicer vsako stran-
ko, je pa v zadnjem času toplo 
priporočljivo, da se ljudje vnap-
rej naročijo. Salon pa je odprt 
tudi ob sobotah in nedeljah.

Bliža se najdaljša 
noč v letu
V kamniški deželi nakupov najdete Frizerski salon 
Čopek. Pri njih je na prvem mestu nega las, je pa sa-
lon namenjen vsej družini: od otrok do modnih 
mam, očetov, babic in dedkov. December je tu in 
marsikatera ženska že razmišlja, kakšno pričesko bi 
si omislila za najdaljšo oziroma zadnjo noč v letu. 
Naj bo to enostavnejša ali zahtevnejša pričeska, bolj 
slavnostnega videza ali pa se odločite le za novo 
barvo, nekaj svetlečih sponk – na vsa ta vprašanja in 
še več vam lahko z odgovori pomagajo v Čopku.
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10% POPUST ZA UPOKOJENCE VSAK MESEC OD 1. DO 10.

Qlandia Kamnik 
DELOVNI ČAS: od pon. do sob. 8 – 21, ned. 8 –13, 

T: 059 949 779

BREZPLAČNA IZMERA

Izkoristite 10% popust 
na celotno ponudbo 
samo dne 16. 12. 2019.

Srečno 2020     


